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Depeşe telegrafice. 

  

 L o n d o n ŭ  7 Aprilie. Lordulŭ Clarendon a deciaratŭ în casa de susŭ, cumcă petiţiunea 

deputaţiuneĭ din Londonŭ pentru întrevenirea în favórea Turcieĭ nu s’a primitŭ de şi sentimentele eĭ s’au 

aprobatŭ. 

 T u r i n ŭ  6 Aprilie. Directorele de Telegrafŭ Boneli stă se plece la insula Sardinieĭ, unde să se 

încépă lucrările pentru telegrafiĭ submarinĭ, cariĭ şi Anglia anume pentru Oct-india vrea să’ĭ întrebuinţeze. 

 L o n d o n ŭ  7 Aprilie. Regina a născutŭ norocosŭ unŭ principe. 

 P a r i s ŭ  9 Apr. Arhiepiscopulŭ din Parisŭ a redicatŭ oprirea ce era asupra „Universului” „Patria” 

négă că la protocolulŭ din Londra arŭ fi unŭ articulŭ secretŭ, care arŭ îngădui întrevenirea armată a 

Borusieĭ în Nevşatelŭ. 

 P a r i s ŭ   11 Apr. Gazeta semi oficiale „Patria” deciară causa turcéscă de izprăvită. 

_____________ 

Călătoria.  

O r i e n t a ţ i u n e a  

 Carpaţiĭ tragŭ împregiurulŭ Transilvanieĭ unŭ inelŭ importante şi măreţiŭ. Munţiĭ mărginaşĭ de 

către mézăzi săntŭ în întinsulŭ cercŭ maĭ nalţĭ, şi pentru aceea eĭ arată în lumea vegetabile cea maĭ mare 

varietate. Culmea lorŭ cea mai înaltă se ridică peste 8000 picióre vieneze în înălţime, înălţimea de 

mizlocŭ a culmerolŭ este 7000, şi a cresteĭ 5000. Singuraticĭ coloşĭ de barŭ se ridică din massa lorŭ în 

susŭ, şi acésta constă din gneisŭ (piatră) şi din ardesiă micósă. Ciarŭ şi văile de căpeteniă zacŭ între 500 şi 

1500 de urme peste faţa măriĭ, iară văile curmezişe, ce se varsă în ele săntŭ multŭ maĭ nalte. Astfeliŭ de 

vale curmezişă este valea Arpaşiuluĭ. Ea zace între 420,15′ şi 420, 18′ în lungimea, şi subt 450, 32′ păn’la 

450, 46′ în lăţimea geografică. Decursulŭ apelorŭ eĭ merge dela amézi spre nordŭ către Oltŭ, şi este în 

liniă dréptă numaĭ treĭ mile germane de lungŭ. Treimea părţiĭ din giosŭ a acestui cusrŭ cade în terenulŭ 

largŭ de prundŭ alŭ valeĭ de căpeteniă, care prin nomolirea Oltuluĭ s’a redicat multŭ în susŭ. Délurĭ mice 

cu pădurĭ de stăjeriŭ desémnă începutulŭ munţilorŭ înălţetorĭ, între ele se arată buicitórie cămpie (poiene) 

séŭ pămăntŭ tisicosŭ tremurătoriŭ. Începutulŭ nordicŭ alŭ treimeĭ mizlocie cade la olaltă cu începutulŭ 

regiuneĭ (ţinutŭ) de fagĭ, şi aicĭ începe propria vale curmezişă. O sticlăriă, celŭ maĭ securŭ semnŭ uneĭ 

abundanţe de lemne, stă la respănditória de mirosŭ întrare, după ea, şi de amăndóe părţile peste ea se 

estindŭ rourate, bogate de izvóre, umbróse dumbrave. Munţiĭ înalţĭ săntŭ despărţiţĭ de regiunea fagilorŭ, 



 

 
Pagina  353 

 

carea se întinde dela 2000–3500 de picióre, prin unŭ brăŭ îngustŭ de molizĭ (brazĭ). Peste aceste începe 

stăpănirea roselorŭ alpestriĭ, care în sfărşitŭ face locŭ la lihene, şi la alte vegetabilĭ ce crescŭ pe petre. 

 Afară de casele pe lăngă sticlăriă nu săntŭ alte locuinţe în totă valea. Véra se însufleţescŭ acestea 

pădurĭ cu tăietorĭ de lemne, păşiunele maĭ nalte de oierĭ, cărora facŭ urşiĭ multă pagubă. Ciute săntŭ în 

abudanţiă; pe care maĭ multŭ le gonescŭ vulturiĭ decâtŭ vănătoriĭ. 

 Este o măréţă, neştérsă, pomposă natură muntosă. 

Î n t ă i a  ş i  a  d o a  z i .  

 Întracolo călători din Sibiiŭ în 25 Iuliŭ 1850 o mică soţietate a amicilorŭ de Botanică, ce consta 

din Directorele de fabrică Drŭ. Şurŭ, din apotecariulŭ Caiserŭ şi din descrieroriulŭ acestuĭ voiagiŭ 

Secretariulŭ Ministeriale Cavalerŭ de Haĭflerŭ. Noĭ ne amŭ fostŭ propusŭ să cercetămŭ căt se pote maĭ 

bine lumea vegetabile a valeĭ Arpaşiuluĭ, şi pentru aceea amŭ împărţitŭ lucrulŭ. Eŭ meamŭ elesŭ la 

înpărţire criptogamele (plante care nu facŭ florĭ.) Ceialalţĭ doĭ tovaroşĭ de călătoriă aveaŭ a ţinti asea luare 

aminte numaĭ la fanerogame (plante care facŭ florĭ.) Către séră ajunserămŭ la întrare, şi dormirămŭ în 

sticlăriă. Diminéţa plecă mititica caravană pentru că de aicĭ încolo trebuirămŭ a lua cu noĭ tóte cele 

trebuinţióse, pe care le încărcarămŭ pe spinarea omenilorŭ ce ne însoţiaŭ, şi din care treĭ eraŭ ducătorĭ de 

cele trebuinţióse, iară unulŭ călăuzŭ. Noĭ ne mişcămŭ numaĭ încetŭ înainte, pentru că cu totŭ paşiulŭ flóra 

se făcea totŭ maĭ interesante, şi în multe locurĭ petreceamŭ cu órele. În priviinţa criptogramelorŭ nu me 

îndestuliiŭ, a adnota observatele speţie în cărticica mea, ci eŭ urmaiŭ principiuluĭ, să culegŭ tóte, ca să le 

potŭ maĭ tărziŭ cerceta cu îndeletele. Era dară cu nepotinţă a merge maĭ repede. 

Către séră ajunserămŭ la stânele, care staŭ în vale aprope de regiunea din susŭ a molizilorŭ. Nu 

departe de ele, subt unŭ părete de varŭ străveciŭ frumosŭ, care acolo este aşiezatŭ peste o scurtă întindere 

de ardeziă micosă, neamŭ aşiezatŭ să mănemŭ. Dimineţa atărna ceaţă grea de munţiĭ înalţĭ. Noĭ totuşi ne 

suirămŭ dea lungulŭ şuerătoriului părăŭ în susŭ. Fieşte care avea să mérgă cu ducătoriulŭ luĭ după lucrulŭ 

seŭ, într’o cutare culme vreamŭ noĭ către amézĭ a ne întălni, şi apoi a ne reîntorce în tovărăşiă. După ce eŭ 

trecuiŭ regiunea din susŭ a molizilorŭ me aflaiŭ ca într’o lume nouă. În locŭ de erică cărnosă (plantă) ce 

se află într’o mulţime în Tirolŭ, în totŭ loculŭ pompósa brucentalia spiculiflora, (plantă) în locŭ de 

rododendrŭ ferugineu rododendru mirtifoliŭ, în locŭ de clopoţeĭ cu florĭ rătunde clopoţeiĭ luĭ Steveni, şi 

aşia colo şi colo cele maĭ multe speţie bătrăne, însă de feliurĭ noue, de aceea peste totŭ fisionomia 

vegetaţiuneĭ este ca şi în Alpĭ, în deosebĭ însă pentru botaniciĭ dela apusŭ cu totŭ paşiŭ o aflare nouă şi 

totŭ o maĭ nouă dovadă, cumcă Carpatuluĭ se cuvine o propriă creaţiune. 

 Încăntarea mea s’a întreruptŭ după puţinŭ timpŭ de o ploie măruntă, carea se formă în ceaţă. De 

ceialalţĭ tovaroşĭ nicĭ o urmă. Ducătoriulŭ  meŭ vorbea numaĭ romăneşte, şi eŭ dabé poteamŭ a me 

înţelege cu elŭ în acésta limbă numaĭ în cele maĭ de lipsă. Nicăirĭ vreo cărare. Din tote părţile numaĭ 

păreţĭ de iarbă, séŭ atărnăture de stănce, icĭ cole întrerupte prin bolovanĭ prăpăstioşĭ. Pe astfeliŭ de terenŭ 

umblaiŭ eŭ maĭ multe óre, eŭ cugetamŭ că amŭ păzitŭ adeverata direpţiune, şi încă totŭ speramŭ că voiŭ 

afla consoţiĭ meĭ, însă speranţele mele fură înşelate. În sfărşitŭ trecu de amézĭ. Oboséla şi fomea îşĭ 

arătară dreptulŭ seŭ. Însă cum să amŭ eŭ voie a me lăsa la odihnă, în astfeliŭ de tempestate departe peste 

regiunea copacilorŭ, cu unŭ ducătoriŭ, care nu cunoştia ţinutulŭ, căndŭ timpulŭ scăpăta din zioă ? Amŭ 

potoli fomea era şi aşia cu nepotinţă, pentru că ce era de măncatŭ şi de beutŭ aceea se afla la ceilalţĭ doĭ 

purtătorĭ aĭ consoţilorŭ de călătoriă; alŭ meŭ nu a căpătatŭ nimicŭ, ca cu atătŭ să’lŭ potŭ maĭ tare încărca 
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cu lihene de stăncĭ. Dabé ajunsăiŭ la crésta munţilorŭ, şi cu acésta şi graniţa Imperiuluĭ. Precepise 

înfricoşiate de amăndoe părţile se slobodŭ în adăncime, crésta era aşia de îngustă de dabé pote unŭ 

piciorŭ afla locŭ. Acuma numaĭ me convinsăiŭ, cumcă amŭ greşitŭ cu totulŭ direpţiunea. Însă ostănéla era 

aşia de mare, de numai potuiŭ face, decăt me culca de partea cresteĭ. Acésta făcu şi ducătoriulŭ meŭ şi 

într’unŭ momentŭ adurmirămŭ amăndoĭ. Cănd ne amŭ trezitŭ eraŭ patru óre dupăamézi. O sete arzătóriă 

me muncea, săriiŭ în susŭ mi pregătiiŭ o grabnică reîntorcere. Petrecătoriul meŭ, ce bine vedea căt este de 

periculosŭ într’o înălţime de 7000 picióre în céţă, şi ploe a fi fără merinde şi a potea afla drumulŭ 

înderăptŭ, nu aşteptă aĭ demănda acésta de dóe orĭ. Noi ne coborărămŭ cu cea maĭ mare precauţiune în 

giosu. La celŭ din tăiŭ părăuşŭ, ce nu izvora din vr’o făntănă, ci s’a născutŭ din neoa, ce se topia, îmŭ 

potoliŭ setea, şi păşiŭ acum ca din noŭ întăritŭ către adăncimele, ce din causa céţeĭ eraŭ neştiute şi 

înfiorătorie. Eŭ ajunsăiŭ fără nicĭ o stricare încă naintea celoralalţĭ loculŭ culcuşiuluĭ din nóptea trecută.          

(Va urma.) 

__________________ 

Monarhia austriacă 

Transilvania. 

 S i b i i ŭ  2 Apr. Venindune la mănă nişte date, ce cu de amăruntulŭ scărmănate, şi bine pricepute 

se potŭ face pentru romăniĭ transilvanenĭ de însemnătate, iară pentru ceilalţĭ interesante, ne aflămŭ 

îndatoraţĭ ale împărtăşi în colonele „Telegrafuluĭ Romanŭ” – Călătorindŭ în véra trecută Maiestatea Sea 

Împeratulŭ prin Transilvania, romăniĭ, cariĭ astfeliŭ de călătoriă a ţinutŭ totdeuna de o prevestire 

fericitóriă, alergară micŭ şi mare, tinerŭ şi bătrănŭ, bărbaţĭ şi femee la oraşe, la cetăţĭ, la drumurĭ pe unde 

ştiaŭ că va trece Préînaltulŭ Óspe, ca să’ĭ vază strălucita faţă, şi să’ĭ ureze fericire. Cumcă romăniĭ cu 

acésta rară ocasiune vrură a arăta şi necazurile şi nevoile sele este lucru préfirescŭ. – Spre acestŭ sfărşitŭ 

se lucrară multe şi feliurite jalbe după cum adecă eraŭ şi lipsele şi necazurile poporului rugătoriŭ. Şi décă 

vomŭ spune că numerulŭ jelbilorŭ pe care le aŭ datŭ numaĭ romăniĭ în Ardélŭ Împeratiluĭ, se sue peste 

4000, atuncĭ orĭ cine va trebui să cugete că acestŭ poporŭ este încă tare înpilatŭ. Ca să potemŭ însă judeca 

despre acésta, aflămŭ cu cale a împărţi jelbile după cuprinsulŭ lorŭ. Cele maĭ multe jelbe se aşternură 

Maiestăţiĭ Sele în pricinele urbarialĭ şi comunalĭ, adecă pentru case, grădini, pămănturĭ, pădurĭ ş. a. După 

aceea vinŭ jelbele pentru daunele, omorurile şi alte necuviinţe, ce s’au întemplatŭ cu ocasiunea 

revoluţiuneĭ trecute, din care unele săntŭ înfiorătórie, şi arată ce face órba patimă, şi ura între popore; 

jelbele dela preoţiĭ romăneştĭ, maĭ cu sémă greco-răseritenĭ, pentru dotaţiunea parohielorŭ şi a şcólerolŭ. 

Urméză pre urmă jelbile de natură maĭ privată, adecă pentru decoraţiunĭ, scutirĭ şi eliberărĭ din cătăniă, 

pentru furturĭ, slobozirea din prinsórĭ, pentru primirea copiilor în institute împerăteştĭ, pentru colecte, ba 

nu aŭ lipsitŭ nicĭ de acele jalbe, ce nicĭ celŭ ce le aŭ datŭ, nicĭ celŭ ce le aŭ primitŭ aŭ potutŭ cunóşte din 

ele, ce aŭ vrutŭ jeluitoriulŭ. În multe amŭ vezutŭ numaĭ manifestarea simţimintelorŭ de bucuriă şi de 

mulţămire a unorŭ comunităţĭ pentru norocirea a vedé pe Monarhulŭ seŭ în ţéra acésta şi pentru eliberarea 

romănilorŭ din iobăgiă. 

Din jelbile aceste potemŭ trage dóe corolarie adecă 1. Cum că romăniĭ aŭ cea maĭ mare credinţă în 

Împeratutŭ lorŭ, în care vedŭ dreptatea personificată şi că aştéptă cu totŭ dreptulŭ a lorŭ fericire dela 

Tronŭ. 2. Că eĭ rezimaţiĭ pe temiulŭ acesteĭ credinţe aştéptă iar cu totŭ dreptulŭ unŭ resultatŭ doritŭ după 

jelbele ce le aŭ aşternutŭ la piciórele Maiestăţiĭ Sele. 
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Ca Împeratulŭ să pótă administra dreptate fiecăruĭ omŭ, jalba luĭ trebuea să fie fostŭ întocmită 

aşia, căt ea să cuprindă nevoia jeluitoriuluĭ în terminĭ lămuriţĭ, şi într’o formă cuviinţiósă, acesta însă a 

lipsitŭ la partea cea maĭ mare a jelbilorŭ aşternute, maĭ vărtosŭ la cele romăneştĭ ce făceaŭ numerulŭ celŭ 

maĭ însemnatŭ. Stilulŭ întortocatŭ acestorŭ jalbe, frasele întrebuinţate în ele, ce nicĭ decăt nu se potriveaŭ 

cu obiectulŭ ce era de pertractatŭ, aŭ stărnitŭ în noĭ o opiniune durerósă, că ceĭ ce s’aŭ ocupatŭ cu 

compunerea jelbelorŭ împerăteştĭ nu aŭ avutŭ intenţiune a arăta nevoia bietuluĭ ţerénŭ, ci a se produce cu 

limbagiulŭ seŭ latino-romănŭ întortocatŭ. – Şi de unde vine acésta ? De acolo Domnilorŭ meĭ ! pentru că 

noĭ nu avemŭ ó m e n ĭ  d e  î n c r e d r e  cu cunoştinţe politice, cu idee cópte conformate împregiurărilorŭ 

de faţă ale Monarhieĭ întregĭ, şi relaţiunelorŭ internaţionalĭ din patria nóstră, şi pe cariĭ îĭ avemŭ, nu’ĭ 

stimămu  pentru că nu suflă cu noĭ într’unŭ corpŭ. – Dela revoluţiune încóce s’a făcutŭ cu frumosulŭ 

nume de i n ţ e l e g i n ţ ă  unŭ abusŭ neresponsabile, orĭ ce bălosŭ şi mucosŭ – să avemŭ ertare espresiuneĭ 

– care ştie azbucele este astăzĭ înţeleginte, se face ductorulŭ comuneĭ séŭ ţinutului seŭ, îĭ pórtă trebile, îi 

face jalbele, îĭ dă safatŭ cum să păşéscă, vezĭbine acestea tóte după idea sea estravagante plină de utopie. 

– Aŭ nu era ridicolŭ a vedé jalbe date la Împeratulŭ pentru unŭ boŭ, o vacă, séu calŭ, ce i s’a furatŭ nainte 

cu 2, 3, 4 5 ani, séŭ pentru 4―5 coţĭ de pănză, treĭ fuióre de care ia jefuitŭ rebeliĭ ? Noĭ pricepemŭ 

prébine, că celŭ ce a perdutŭ cele treĭ fuióre, nemaĭ avăndŭ altele, a serăcitŭ, ca şi celŭ ce aŭ perdutŭ maĭ 

multŭ, însă întrebămŭ plătitaŭ fuiórele acele 15 cr. m. c. ce ia datŭ pe cóla tipărată, şi apoĭ cadesă să dămŭ 

noĭ sfinţieĭ persóne a Împeratuluĭ aşia de ridicolóse jalbe, şi ce resultatŭ aştepta de la ele ? – Acesté însă 

săntŭ de natură privată şi se potu escusa cu simplicitatea poporuluĭ, căruia avemŭ numaĭ atăta de a maĭ 

adaoge, că décă nu vorŭ căpăta nicĭ o resoluţiune (valosŭ) séŭ nu aşia precum aştéptă pe jalbele ce le aŭ 

aşternutŭ Maiestăţiĭ Sele Împeratuluĭ, să nu se mire, căcĭ causa de ce, şi cum trebue să mérgă jalbele 

aceste s’a arătatŭ pe largŭ în colónele „Telegrafuluĭ Romanŭ.” – 

Că însă acésta înţeleginţă păşi destulŭ de neînţeleginte maĭ departe, şi străcură prin jelbele unorŭ 

comunităţĭ şi cererĭ de acele, ce cu punctulŭ timpuluĭ de acum şi cu tendinţa înalteĭ regenţie nu săntŭ 

consone, şi care pentru aceea au potutŭ lepăda o umbră întunecósă peste adeverata nóstră loialitate, este 

nu numaĭ lucru tristŭ, dar şi periculosŭ. 

Bărbaţiĭ nostri de încredere, ce se aflără în aniĭ trecuţĭ în Viena, aŭ aşternutŭ o petiţiune, încare 

după înpregiurările de atuncĭ între altele aŭ cerutŭ şi înfiinţarea uneĭ universităţĭ romăne, pe acestŭ temeiŭ 

rezimaţĭ se născu în mulţĭ idea, fără să fie mesuratŭ staţiunea timpuluĭ în care amŭ ajunsŭ dela 31 

Decembre 1851 încócĭ, a cere dela Maiestatea Sea şi acuma voe pentru înfiinţarea uneĭ academie de 

drepturĭ. Acésta ideă se lăţi tare pela începutulŭ anuluĭ 1852, tocmaĭ aşia ca şi alte idee, ce aveaŭ să 

remănă numaĭ idee. – În contra eĭ să redicată maĭ mulţĭ bărbaţĭ cordaţĭ de aĭ nostri, şi arătară, că 

înfiinţarea uneĭ academie în ceruta formă nunumaĭ că arŭ aduce forte puţinŭ folosŭ pentru naţiunea 

întrégă, dar ea arŭ remănea şi fără resultatŭ în privinţa tinerilorŭ, cariĭ fără cunoştiinţa limbeĭ germane 

astăzĭ nu se potŭ apleca în serviţiele de statŭ, ca să tăcemŭ aceea înpregiurare că ne lipsescŭ şi tote 

mizlocele, ce se cerŭ spre înfiinţarea eĭ. Luăndŭ maĭ departe în drépta consideraţiune şi aceea că în 

timpulŭ de faţă ideile separatistice nu potŭ fi bine primite decătre stăpănire, şi că tot odată se înfiinţă în 

Sibiiŭ o academiă de drepturĭ paritetica, acésta petiţiune nu numai că nu arŭ fi fostŭ amesurată timpuluĭ, 

dar prin ea amŭ fi arătatŭ şi o nematurite, o nepricepere a puseţiuneĭ nóstre şi a stareĭ politice în care ne 

aflămŭ, ne amŭ fi comprimisŭ înaintea stăpănireĭ şi amŭ fi potutŭ veni şi în dréptă suspiciune. Încăt a 
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potutŭ folosi acésta bine calculată şi matură băgare de sémă la înţeleginţa nostră cea adeverată, dovadă ne 

este resultatulŭ că din partea eĭ nu sa făcutŭ nicĭ unŭ paşiŭ, care ne arŭ fi potutŭ aduce căt de mică 

compromisiune. 

 Precum însă de multe orĭ maĭ vărtosŭ la tineriĭ cu temperamentŭ viŭ, nu mintea sănetósă, nu 

cunoştinţa practică a stăreĭ lucrurilorŭ, a relaţiunelorŭ internaţionalĭ, iară maĭ vărtosŭ a sistemeĭ politice 

de faţă, ci vorbele frumose, măreţe, resunătorie, şi ideele noe estravaganţĭ, cu multŭ maĭ bine placŭ, aşia 

fu şi cu ideea acésta, care abstractŭ luată în adevărŭ este sublimă. Uniĭ se legară de ea, ca orbulŭ de gardŭ. 

Academiă şi alta nimicŭ, şi ţinură întru nimicŭ a agita pe unde poteŭ. Comunităţile, din  munţiĭ apusenĭ, 

fiind maĭ îndepărtate dela centru şi aplecate totŭ deauna să sprijinéscă ce are coloritŭ naţiunale, fără să fie 

cercetatŭ maĭ aprope ce e de făcutŭ, aŭ datŭ petiţiunĭ de aceste înconcretŭ: iară alte cincĭ maĭ înlăturate, şi 

precum se vede din petiţiunĭ cele maĭ ticălose, aşternură aceste petrţiunĭ can în forma următoriă. După ce 

se vaietă amarŭ că săntŭ scóse din păşiune din pădurĭ şi din tóte veniturele comunalĭ, şi trebue că móră de 

fóme séŭ să eae lumea în capŭ, adoagă la sfărşitŭ că pe temeiulŭ petrţiuneĭ din 18 febr. 1849 să lisă dee 

voe a redica academiă romănă, în care tineriĭ romănĭ să înveţe studiile juridice romăneşte, iară studiulŭ 

limbeĭ germane să fie numaĭ accidentale, ca aşia să pótă fi stătătorĭ încredinţă şi pe lăngă tronŭ ! – Aceste 

petiţiunĭ atărnare la jelăile acelorŭ cincĭ comune sémenă cuvăntŭ în cuvăntŭ aşia una cu alta, ca cum 

sémenă dóe óe dela o găină. – Se póte o maĭ mare satiră pentru acele nevinovate comune, ca să nu zicŭ 

pentru naţiunea întrégă ? Este acesta semnŭ de maturitate naţiunale, şi de viaţă politică ? Se tăngue 

comunele că perŭ de fóme, şi vréŭ să iaie lumea încapŭ ne maĭ potăndŭ suferi nevoile, şi apoĭ ca să maĭ 

pótă esista cerŭ licenţiă a rădica academiă. Nu însămnésă acésta a ne bate jocŭ de naţiune ? nue acesta a 

arăta cu degetulŭ că ea este pré crudă pentru viaţa politică ? în astfeliŭ de fapte punemŭ noĭ 

naţionalitatea? Care nu face aşia, nu cugetă aşia nu e naţionalistŭ ! este reacţionariŭ, nu’şĭ cunoşte 

misiunea sea ! – Ne aŭ lăcrămatŭ ociĭ, ne aŭ săngeratŭ inima să vedemŭ cum bĭata naţiune se pórtă de 

nasŭ de nişte ómenĭ, necopţĭ, cariĭ abusese cu numele de inţeleginţă. Décă ciemarea înţeligenţeĭ acestea 

este, să aducă pe romănĭ la rătăcire, atuncĭ Dumnezeŭ să ne feréscă de ea. 

 Óre astfeliŭ de faptă, astfeliŭ de întreprindere neprecugetată şi necóptă potutaŭ luneca pe lăngă 

pătrunzetoriĭ okĭ aĭ stăpănireĭ? Ba nicĭ decum. Însă ea cugetăndŭ părinteşte, şi cunoscăndŭ sinţiulŭ 

sănetosŭ a romănilorŭ, luăndŭ în consideraţiune şi starea în care s’a aflatŭ pănă acuma, va şti deosebi 

între adeveraţiĭ naţionaliştĭ, şi între ceĭ pospăiştĭ, séu cum îĭ numeşte ea after naţionalisten, şi nu va 

împuta faptele acesté adeveratŭ copilăreştĭ, şi solizilorŭ bărbaţĭ aĭ naţiuneĭ, cu atăta maĭ puţinŭ simţiuluĭ 

celuĭ nestrămutatŭ loiale alŭ poporuluĭ întregŭ. – Romănulŭ condusŭ de adeverata înţeleginţă nu uşiorŭ se 

abate din calea dréptă, cu atătŭ maĭ puţinŭ a cugetatŭ vre o dată a se opune mesurelorŭ şi intenţiunelorŭ 

ce înalta stăpănire le iea şi le are spre binele imperiuluĭ întregŭ. Cercatŭ de astfeliŭ de fapte va cunóşte, că 

înţelegenţia luĭ póte fi numaĭ aceea, ce ştie preţiui împregiurările şi starea politică în care ne aflămŭ, şi să 

conformésă după ele, care are o judecată cóptă, şi potere morale, minte sănetósă, esperienţă, idee practice 

realisabile, care ştie înainta interesele şi bunulŭ patrieĭ sele şi alŭ imperiuluĭ întregŭ întru totŭ, şi în parte 

alŭ poporuluĭ seŭ. – 

 S i b i i ŭ  12 Aprilie. În 6 acestea s’a osănditŭ la mórte în Harţeganĭ în districtulŭ Belgraduluĭ 

locuitoriulŭ de acolo Ceis alias Grel Iuon pentru hoţiĭ prin judecata statariă, şi în 7-lé s’a esecutatŭ osănda 

prin stréngŭ. 
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 În 2 Apr. s’a surpatŭ în Poldulu micŭ fără veste făntăna, ce se săpa la învăţetoriulŭ sătescŭ, şi a 

cotropitŭ doĭ ómenĭ. 

 La strigarea după ajutoriŭ alergară gendarmiĭ cariĭ patrolaŭ prin satŭ cu numele Mese, şi Rusin, 

puseră măna la lucru, şi le succedă a scăpa pe amăndoĭ viĭ. Acésta frumósă faptă stărni în locuitoriĭ 

satuluĭ atăta mulţumire, căt eĭ de bucuriă sărutatŭ mănile şi haĭnele gendarmilorŭ.    

 M.T. 

 Misteriulŭ de finanţiă a datŭ postulŭ magistratuluĭ de casă la casa ţereĭ din Transilvania D. 

Magistruluĭ de la Casa oficiulŭ solutoriŭ cămerale ce era în Sibiiŭ, Carolŭ Ţilih. 

 S i b i i ŭ .  3 Apr.. în 25 Marţiŭ s’a escatŭ în Cărţa de giosŭ unŭ focŭ, care a prefăcutŭ 7 Case, 13 

Grajdiuri, şi 13 Ţiure în cenuşe, aŭ arsŭ şi maĭ multe vite. Veştĭ de acéste triste se audŭ şi din alte locurĭ. 

 B r a ş o v ŭ  9 Apr. c. n. După Satelitŭ, hoţiĭ cariĭ scăpaseră maĭ dăunăzĭ din prinsorile de acolo 

săntŭ iarăşĭ prinşĭ şi puşiĭ la umbră. Pe doĭ ia prinsŭ dărstariulŭ din dărstea luĭ Naumŭ Doţiŭ cu pericululŭ 

vieţeĭ sele. 

 Bănatŭ. Subt rubrica „Curirulŭ Timişóreĭ” ne aduce Gaz. Timişóreĭ plăcuta ştire, că în 12 Apr. c. 

n. se va descide linia telegrafică, şi aşia Timişóra va sta acuma în legătură cu Peşta şi Viena şi prin 

telegrafŭ. 

________________ 

Întămplărĭ de zile. 

 În urma necontenitelorŭ ploĭ Dunărea a crescutŭ în Viena la 9 Apr. întro mesură ce însuflă grige. 

 Adjutantele Sultanuluĭ D. Mustafa Efendi a avutŭ onóre a fi primitŭ în 10 Apr. la óră de 

Maiestatea Sea Împeratulŭ în audienţiă separată, în care ia presentatŭ o scrisóre autografă a Sultanuluĭ. 

Elŭ se va întórce înderăptŭ la Constantinopole în decursulŭ septemăneĭ viitórie. 

 Mareşalulŭ Campestre şi Banulŭ Baronele Ielacici aŭ ajunsŭ Duminecă diminéţa în Viena. 

 Energiósa păşire a Conteluĭ Lainingen în Constantinopole a ajutatŭ şi pe unŭ bavarezŭ a căştiga 

15000 piastri, omulŭ din clasiculŭ pămăntŭ alŭ bereĭ avu nenorocire a fi întimpinatŭ la o cértă în 

Constantinopolte cu multŭ maĭ iute de o mulţime de loviturĭ simţitórie, decătŭ a căpăta pentru aceea 

cuvenita satisfacţiune. C. r. internunciatură ale Austrieĭ veni şi bietulŭ bavaresŭ la o frumŭsă sumuliţă în 

resplata durerilorŭ. 

 După ştirile ce le împărtăşeşte „Ind. Bel.” din Constantinopole din 27 Marţiŭ, arŭ fi căpătatŭ 

principele Mencicof o audienţiă la Sultanulŭ. Sultanulŭ însă se fie denegatŭ apriatŭ cererile principeluĭ 

pentru o scrisóre care numaĭ Sultanulŭ singurŭ fără împărtăşirea consililuĭ de statŭ, să o fie datŭ. 

 Prelegerile în universitatea din Padova s’aŭ descisŭ în 11 Aprilie. 

 În Este s’aŭ condemnatŭ ca la 40 inşĭ pentru tălhărie la încisóre pe viaţă, şi pe maĭ mulţĭ anĭ. 

 Maiestatea Sea Împeratulŭ s’a înduratŭ a pune noŭ denumituluĭ cardinale şi primateluĭ alŭ 

Ungarieĭ D. Ioane Sţitovsci în 11 Apr. în biserica curţiĭ sărbătoreşte baretulŭ cardinale. 

 În Monarhia Austriacă săntŭ astăzĭ 1269 oficie de poştă cu staţiunĭ de postă, 29 oficie de poştă 

simple, 7 Ecspediţiunĭ de poştă cu staţiunĭ de poştă, 984 ecspediţiunĭ de poştă simle, şi 75 de staţiuni 

pentru scimbarea cailorŭ. – În anulŭ trecutŭ a fostŭ venitulŭ totale pentru porto de scrisorĭ 4,117,187 fl. 

m. c.  

 



 

 
Pagina  358 

 

________________________ 

Ţéra romănéscă şi Moldavia. 

  Buletinulŭ oficiale aduce din Bucureşti cu datŭ din 27 Marţiŭ următóriele: aprópe de înceerea 

lucrărilorŭ în sesia sa de estimpŭ, Obştesculŭ Divanŭ, după primirea bugetuluĭ de veniturĭ şi celtuelĭ ale 

anuluĭ curgătoriŭ, şi după cercetarea şi aprobarea tuturorŭ socotelilorŭ pe anulŭ trecutŭ 1852, a votatŭ 

într’o unire, în seanţa dela 19 ale curgătóreĭ lunĭ, o adresă de mulţumire préînălţatuluĭ nostru Domnŭ, şi 

s’a adusŭ Mărieĭ Sale sâmbătă la 21 ale curgătóreĭ, de o deputaţiune care fu însoţită de toţĭ mădulariĭ 

Obştesculuĭ Divanŭ. 

 Iată coprinderea acesteĭ adrese urmată de respunsulŭ M. Sale  

Préînălţate Dómne ! 

  Din cercetarea ce a făcutŭ Obştesculŭ Divanŭ socotelilorŭ Vistierieĭ pe anulŭ 1852, şi acelora ale 

caseĭ speciale a datoriilorŭ vistierieĭ pe acelaşĭ anŭ, cum şi din desluşirile ce a datŭ Dluĭ Şefulŭ aceluĭ 

Departamentŭ, a dobânditŭ Divanulŭ prilejŭ a vedea cu o vie mulţumire bunele şi înţeleptele măsurĭ ce aŭ 

fostŭ întrebuinţate întru aceea ce se atinge de interesulŭ statuluĭ, căcĭ peste tóte celtuielile urmate cu 

păşirea îmbunătăţiriĭ tuturorŭ ramurilorŭ ţăreĭ, şi cu plata însemnatelorŭ dobânzĭ la sumele împrumutate, a 

maĭ prisositŭ la sfârşitulŭ anuluĭ 1852, o rezervă de leĭ 566,465, par. 27 precumŭ şi că datoria ţăreĭ 

lămurită la anulŭ 1850, în sumă de leĭ 19,066,940, s’a redusŭ întrunŭ aşea scurtŭ timpŭ la suma de leĭ 

6,790,047. 

 Starea în care a’ţi primitŭ, prea Înălţate Doamne, finanţiile ţăreĭ, grelele împrejurărĭ  în care v’aţĭ 

aflatŭ, şi fără adaogerea a tuturorŭ mijlócelorŭ ce Divanulŭ a fostŭ pusŭ în disposiţia Înălţimeĭ Voastre, 

prin raportulŭ săŭ cu Nr. 347, din anulŭ 1851, sântŭ întru adevărŭ cele maĭ viĭ dovezĭ de părintésca 

îngrijire şi trudósele ostenelĭ ce a’ţĭ jertfitŭ spre uşurarea tuturorŭ claselorŭ lăuitorilorŭ acestuĭ principatŭ, 

pentru care Divanulŭ ca organŭ alŭ ţăreĭ să simte datorŭ a depune cu sinceritate şi celŭ maĭ adâncŭ 

respectŭ la piciórele tronuluĭ Înălţimeĭ Vóstre, adânca recunoştinţă pentru acéstă mare facere de bine, 

cumŭ şi pentru regularitatea ce se păstréză la socotelele tuturorŭ caselorŭ obşteşti. 

 Divanulŭ, are tótă încredinţarea prea înălţate Doamne, că prin înţelépta şi economica civernisire 

cu care a’ţi isbutitŭ a dobâdi acestŭ fericitŭ resultat într’unŭ aşa scurtŭ timpŭ, pentru plata celeĭ pănă 

acumŭ datoriĭ, nu veţi cruţa şi pe viitoriŭ a jărtfi tóte ostenelele cu înţelepciunea ce Vă caracterizează spre 

a efectua şi celelalte ramurĭ de mijlóce destinate de Divanŭ în plata datorielorŭ ţăreĭ, ca în scurtă vreme 

răfuinduse de totŭ, să rămâe gloria acesteĭ bine faceri în inimile nóstre şi ale urmaşilorŭ noştri, unŭ sujetŭ 

de vecinica recunoştinţă pentru marea ispravă ce a’ţi săvârşitŭ în folosulŭ obştiĭ. 

 Cu acestŭ prilejŭ, prea Înălţate Dómne, neputândŭ Dibanulŭ trece cu vederea osârdia ce Dluĭ 

şefulŭ Finanţiĭ, subt direcţia Înălţimeĭ Vóstre, a arătatŭ într’acéstă împrejurare, vă spune plecatŭ 

mulţumirea ce în persónă îĭ a ecsprimatŭ pentru acestŭ fericitŭ resultatŭ. 

Domnilor ! 

 N’am făcutŭ de cât să’mĭ îndeplinesc datoriile, mulţămescŭ Obştesculuĭ Divanŭ pentru 

mărturisirea ce’mĭ dă despre aceasta. Pentru mine nu póte fi încurjare şi măngăiére mai dulce, de cât 

încredinţarea că cunóşteţĭ şi preţuiţĭ curăţănia şi neobosirea ce aducŭ întru îndeplinirea datoriielorŭ. Bine-

voiţĭ a fi încredinţaţĭ, că în tótă vremea nu voiŭ cruţa nicĭ uneĭ ostenelĭ, nicĭ uneĭ jertve spre a merita 

adevărata stimă şi dragoste a conpatrioţilorŭ, singura ţintă pe care n’o pierdem nicĭ odată din vedere. Vă 
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mulţumescŭ, Domnilorŭ din adânculŭ inimiĭ pentru concursulŭ ce cu zelŭ fiecare în parte neaţĭ adusŭ, şi 

poftescŭ pe venerabilulŭ D-vóstre Presidentŭ a (...) către Obştesculŭ Divanŭ organulŭ câmţirilorŭ Nóstre. 

_____________ 

Turcia. 

 În privinţa negoţiaţiunelorŭ între pórtă şi principele Mencicof nu s’a pututŭ maĭ departe nimicŭ 

afla cu securitate, se zice că acuma s’arŭ învărti aceste pe lăngă causa Montenegrinilorŭ şi 

emancipaţĭunea creştinilorŭ. Deciaraţiunea energică a Anglieĭ se pare că arŭ fi întorsŭ lucrulŭ astfeliŭ. 

Uniĭ însă săntŭ de părere, că pórta s’a înţelesu cu principele în priviinţa Ierusalimuluĭ, însă deslegarea 

încă nu arŭ fi cóptă pentru publicitate. 

 Omer Paşa se aştéptă în Constantinopole. 

 Proiectulŭ de Bancă care la primitŭ Divanulŭ s’a ratificatŭ de Sultanulŭ în 27 Marţiŭ c. n. şi s’a 

slobozitŭ către întreprinzetorĭ concernintea iradă înperătéscă, ce are óreşĭcare modificaţiunĭ în 

proiectatulŭ originale. 

 Cu tóte ştirele nepăciuite, ce se lăţiseră zilele trecute asupra Turcieĭ, capitalistĭ se vedŭ a avea 

confidenţiune în ea, fiindŭ că suma de 400,000 punţĭ sterlină, ce se cere spre înfiinţarea bănciĭ, are se 

curgă din Anglia, Franţia, şi America. 

 C o n s t a n t i n o p o l e  24 Marţiŭ. „Ziurnalele de Constantinopole” înştiinţéze: Cu mare 

contentaţiune împărtăşimŭ cumcă după cele maĭ noue ştirĭ din Moldavia, starea sănetăţiĭ a Principeluĭ 

stăpănitoriŭ Gica s’a înbunătăţitŭ într’unŭ gradŭ doritŭ, şi că elŭ curăndŭ va apuca iarăşĭ în mănele sele 

frănele administraţiuneĭ. 

_____________ 

Rusia. 

 S .  P e t e r s b ă u r g ŭ     31 Marţiŭ. Consiliariulŭ titulare Iacovlev a depusŭ unŭ milionŭ de ruble 

de argintŭ spre dispunseţiunea Împeratului, ca să’i împărţéscă după părerea şi atragerea inimeĭ sele. 

Împeratulŭ arătă dăruitoriuluĭ mulţămirea sea şi îlŭ denumi de camerariŭ la curtea împerătéscă cu rangulŭ 

unuĭ consiliariŭ de colegiŭ, şi de cavalerŭ alŭ Ordineluĭ S. Vladimirŭ a 3a clasă. 

 În unŭ ucasŭ îndreptatŭ către comitetulŭ invalizilorŭ, ce s’a înfiinţatŭ în 30 Aug. 1814 se zice: „În 

privinţă la aceea, că asecurarea eroicilorŭ apărătorĭ aĭ tronului şi aĭ patrieĭ, cariĭ aŭ săngele seŭ pe 

cămpulŭ onoreĭ, maĭ bine corespunde acestuĭ scopŭ nobile, noĭ demăndămŭ suma aceea, ce a dăruitŭ 

Consiliariulŭ de colegiŭ Iacovlev a se incorpora la fondulŭ invalizilorŭ. Comitetulŭ nu va lipsi a face în 

privinţa acésta cele de lipsă. 

 S .  P e t e r s b ă u r g ŭ   1 Apr. Încălciturile în Oriente se privescŭ aicea cu mare luareaminte, însă 

niminea nu cugetă că vorŭ trage după sine vre’unŭ resbelŭ. Spesele pentru ocuparea armată a 

provincielorŭ danubĭane, săntŭ calculate pentru pórtă, însă ambasadorele împerătescŭ nu a poftitŭ 

licuidaţiunea lorŭ. Pretensiunele pentru desciderea bosporuluĭ nu săntŭ puse numaĭ pentru Rusia, ci pentru 

flotele tuturorŭ poterilorŭ marine, de aceea ele nu potŭ aţiţa gelogiă.  

_____________ 
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Amŭ remasŭ. 

 

Amŭ remasŭ ca celŭ ce’n lume, 

É născutŭ a suferi, 

Şi numaĭ cu bunulŭ nume 

Dintre lupte-a reeşĭ. 

 

Favorirea totŭ nu piere, 

Din amicŭ face duşmanŭ; 

Ce’ţĭ ajută-a remănere 

Pe lângă ce-aĭ pusŭ planŭ ? 

 

Amŭ remasŭ bătutŭ de sórte, 

De duşmanĭ încungiuratŭ, 

Întristatŭ pănă la mórte, 

Însă totŭ n’amŭ desperatŭ. 

 

Treceţĭ bântuirĭ cu furtune 

Peste mine ne’ncetatŭ; 

Căcĭ eŭ ţinŭ că tóte’sŭ bune, 

Căte sórtea mi le a datŭ! 

 

Vedŭ ursita, că’mi prepară, 

Venitoriŭ înfioratŭ,  

O viaţă-atătŭ d’amară, 

Şi nu ştiŭ cuĭ ce’amŭ stricatŭ ! 

 

Blajiŭ 8 Aprilie.                    Unŭ Şiesanŭ Teol. 

 

___________________ 

Ţitaţiune Edictale. 

 I o a n a  Ţ u r c a  Unguru legiuta muere aluĭ Toma Bucşanu din Sibielŭ Districtulŭ Sibiuluĭ, care 

de opt anĭ ş’aŭ părăsitŭ pe bărbatulŭ seŭ, şi de atuncĭ încóce nu se maĭ ştie, unde se află, este prin acésta 

provocată, ca în terminŭ de unŭ anŭ şi o zi să se ivéscă séŭ însuşĭ în persónă, séŭ prin advocatŭ la acestŭ 

scaunŭ protopopescŭ, căcĭ altmintrea şi fără de dânsa se vorŭ face cele după lege şi dreptate. 

 Sibiiŭ 23 Fevruariŭ st. v 1853. 

        I o a n e  M o g a  m . p .  

            Protopopulŭ Tractuluĭ Sibiuluĭ I 

 

Lădiţa de Poştă. 

 D. S. T. în Blajiŭ. Décă ve place, bucurosŭ şi altădată. 

 D. I. F. în Rodŭ. Fiţĭ securĭ că se vorŭ face tóte. 

 D. Ins. C. R. în Logojŭ. Cerereĭ Dvóstre se va face destulŭ. 
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