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Depeşe telegrafice. 

 L o n d o n ŭ   16 Apr. Palmerston respunde la o (...) cumcă casa călcată nu a fostŭ casa de locuinţă 

a luĭ Coşutŭ, ci o fabrică. 

 P a r i s ŭ  16 Apr. Între pedepsele ce s’aŭ dictatŭ erĭ asupra procesulŭ ziurnalistilorŭ, nu a fostŭ 

nicĭ una pentru vreo însoţie secretă. 

 M a r s i l i a  16 Apr. Vaporele a ajunsŭ cu ştirĭ din Constantinopole dela 6 Apr/ De la Cour a 

ajunsŭ acolo în 6, Straford în 4. Celŭ de preurma a ciematŭ patrioţiĭ seĭ, şi ia liniştitŭ în privinţa păciĭ 

poftinduĭ să’şi caute de trebele sele. Misiunea luĭ Mencicofŭ totŭ este încă învălită în misteriu 

diplomaticŭ, pregătirele de resbelŭ n-aŭ încetatŭ. Flota franţoséscă este în Salamisŭ, iară cea englezéscă 

în Malta. 

 M a d r i t ŭ  14 Aprile. S’a compusŭ aci unŭ Ministeriu noŭ. 

 T r i e s t ŭ  20 Apr. Ştirile din Constantinopole ajungŭ numaĭ pănă la 11 a. l. ferberea creşte, şi este 

frică de rescólă. După cum s’a înţelesŭ Mencicof îmbulzeşte pórta, şi a ameninţatŭ cu plecarea. În 15 s’a 

aflatŭ flota franţozéscă totŭ la Salamisŭ. 

 C o p e n h a g a  18 Apr. Întrebarea de succesiune s’a primitŭ cu 97 în contra a 45 de voturĭ. 

 Vaporele iute Franţŭ Iosifŭ a ajunsŭ în 21 Apr. 9 óre după o călătoriă de 5 zile din Galaţĭ în Peşta 

şi a aducŭ din Costantinopole din 22 Aprile următóriele ştirĭ:  La plecarea Vaporeluĭ Loidŭ din 

Constantinopole la amézĭ a fostŭ mare ferbere între musulmanĭ, cariĭ apucară la arme, şi o consternare 

între creştinĭ. Stăpănirea a pusŭ trupe şi vapóre armate la tóte punctele de căpeteniă. În Brusa a ajunsŭ 

lucrulŭ la măcelărie, şi 15 creştinĭ se omorără. Vapóre ruseştĭ a plecatŭ către Iemlecŭ spre scutirea lorŭ. 

__________________________ 

Serbătorile şi serbările poporalĭ 

(Urmare.) 

  În Grecia serbătorile popularĭ, jocurile şi producerile naţiunalĭ aŭ fostŭ în flóre încă în timpulŭ din 

care se datează eroiĭ eĭ. Jocurile eĭ olimpice, istmice, pitice, nemeice ajunseră a fi renumite în tótă lumea 

pe atuncĭ cunoscută. Fără de aceste serbărĭ popularĭ, fără de aceste întrecerĭ şi producerĭ naţiunalĭ, greciĭ 

nice odată n’arŭ fi ajunsŭ la culmea şi  gloria în care aŭ statutŭ. Viiaţa populare elenică fără asémenea 

institute nicĭ odată s’arŭ fi potutŭ avănta la aceea maiestate sublime; cultura elenică, poesia, arţile liberalĭ 

şi ştiinţele nu arŭ fi ajunsŭ nicĭ adată la atăta tăriă şi abilitate din afară, ca să pótă împrăştié lunimă în tótă 



 

 
Pagina  392 

 

lumea. Florile şi fructele acele măreţe se desvoltare şi copseră subt razele cele serine şi însufleţetorie care 

revărsa din festivităţile popularĭ ce le punea la cale măreaţa Greciă. În adunările Amfictionelorŭ dela 

Delfi şi Termopile ce se ţinea primăvera şi toamna se împreunaŭ serbărĭ religióse cu desbaterĭ şi cuvăntărĭ 

libere de coprindere politică în adunarea poporuluĭ, jocurĭ poetice, artistice, musicalĭ şi gimnastice şi lupte 

pe întrecute, tóte aceste cu scopŭ, ca seriositatea să se scimbe cu bucuria, juculŭ cu arţile, şi iarăşĭ bucuria 

cu seriositatea prin idee religióse şi patriotice, prin desvălirea de simţeminte naţiunalĭ, coprinderi poetice 

şi măestrióse; cu scopŭ, ca tóte poterile să se deştepte spre ce este bunŭ şi frumosŭ. Numaĭ în modulŭ 

acesta a fostŭ cu potinţă a produce o deplinătate şi o bogăţiă în cultura omenéscă, pe care greciĭ o făcură 

unŭ bunŭ de comunŭ alŭ întreguluĭ poporŭ, cum lumea n’a maĭ vezutŭ de atuncĭ încóce. Maĭ tótă poesia 

grecéscă, căntecele eroice ale luĭ Omer seŭ rapsodiele (...), odele pindarice, tragediele luĭ Escilŭ şi 

Sofocle, comediele greceştĭ cele bogate, picture şi arţile cultivătorie, perfecţiunea în musică şi gimnastică, 

ba chiarŭ capetele d’operă în istoriă şi oratoriă aŭ să mulţămiască a lorŭ vivacitate şi istăţime, pe lângă 

spiritulŭ celŭ vĭŭ naţiunale, pe lângă obştésca însufleţire de care era pătrunsŭ ciarŭ şi poporulŭ grecescŭ, 

numaĭ la aceste feste naţiunalĭ şi popularĭ. Partea cea maĭ mare a acestorŭ producte preţióse în fiăcare 

ramŭ alŭ ştiinţelorŭ se născu numaĭ spre mărirea şi glorificarea acestorŭ serbătorĭ popularĭ, Adunarea cea 

serbătoréscă a poporuluĭ era pentru grecĭ teatrulŭ luniĭ, tribunele generalĭ. Aicĭ căuta şi afla fiăcare arte şi 

capacitate nu părea de tóte zilele, nice o simbriă înjositoriă, ci adeverata resplată, gloria, bucuria 

triumfătoriă şi aplausulŭ întregeĭ patrie. Producerea încoronată cu aplausulŭ celŭ însufleţitoriŭ alŭ 

mulţimeĭ încurăgia nu numaĭ pe autore, ci şi pe diletantele ce se simţia şi elŭ ciematu a se încerca maĭ 

tărziŭ în aceea arte aŭ ştiinţă. Nu era destulŭ triumfulŭ reportatŭ în adunarea poporuluĭ, ci artistulŭ 

încoronatŭ cu cunună de laure, cănd se reîntorcea a casă afla pe concetăţéniĭ seĭ întrecănduse care să’ĭ 

facă o primire maĭ strălucitóriă; adeseorĭ cetatea în care s’a născutŭ unulŭ ca acela pregătea noue 

festivităţĭ pentru a luĭ primire. Acésta va să zică însufleţire pbştéască pentru totŭ ce se afla demnŭ de a 

secera laude şi cunune în producerile publice. 

 Pe Sofocle atenieniĭ îlŭ renunerară cu titlulŭ de beliduce pentru producerea faĭmoseĭ sele 

Antigoniĭ. Pe zugrafulŭ Polignitul îlŭ ospetară strălucitŭ tóte comunităţile statelorŭ greceşti ce se afla în 

confederaţiune, în urmarea decretăriĭ făcute de amfictióne. Nice pentru virtuţile cetăţene nu lipsia 

cununele bine meritate. Atenieniĭ încoronară pe cetăţeniĭ cariĭ strălucescŭ cu virtuţĭ în Panateneele lorŭ. 

 Deplinătatea în gimnastică, care are atăta influinţă asupra desvoltăreĭ trupeştĭ, asupra frumuseţeĭ, 

sănetateĭ, capacitateĭ bărbăteştĭ şi ostăşeştĭ, încă aŭ să o mulţămiască greciĭ maĭ vârtosŭ acestorŭ serbărĭ 

popularĭ. Ce e dreptŭ, artea aceasta pentru deprinderile trupeştĭ să o totŭ lăudămŭ, să totŭ strigămŭ în 

lume, cumcă este de neapărată trebuinţă pentru tinerime, la noĭ nu va ajunge nicĭ oadtă la o desevârşire 

dorită, din pricină că totŭ lucrulŭ despre care dorimŭ, ca să fiă îmbrăţişatŭ cu căldură, trebue să’lŭ 

împreunămŭ cu idee şi scopurĭ maĭ înalte, să’lŭ cercetămŭ cu bucuriă şi însufleţire, că deşteptămŭ în 

privinţa luĭ o ambiţiune nubile şi săĭ mizlocimŭ o împărtăşire obştească. Tineriĭ, juniĭ şi bărbaţiĭ grecĭ se 

deprindea în gimnastică şi în luptele de întrecere de totŭ soiulŭ maĭ vârtosŭ şi din acelŭ scopŭ, ca prin 

înfăţişările şi apucăturele lorŭ cele deplinite să înfrumuseţeză serbările cele popularĭ, să facă desfătare şi 

mulţămire poporului lorŭ, ce se aduna şi privia la acele cu atăta dulceaţă, şi ca înaintea ocilorŭ aceluia 

să’şĭ căştige cununele de învingere. Cugetulŭ acesta atătŭ de înaltŭ şi măreţŭ însufleţia pe băĭeţĭ încă de 

căndŭ se jucaŭ pe acasă cu consoţiĭ lorŭ, întrecânduse în lupte şi îndreprinderĭ gimnastice. 
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 Greciĭ şi romaniĭ serba festele lorŭ popularĭ, jocurile olimpice şi celelalte producerĭ publice cu 

atăta veneraţiune, iubire şi căldură, în cătŭ nu numaĭ că făcea pe poporŭ să creadă, cumcă acele săntŭ 

aşezate ciarŭ de către zeiĭ lorŭ, pe cariĭ îĭ 

ţinea că săntŭ pretiniĭ, apărătoriĭ şi binevoitoriĭ acelora, ci pe cele maĭ multe le şi producea în onorea 

zeilorŭ. Fără jocurĭ, lupte şi întrecerĭ nu se făecea nice o petrecere, nicĭ unŭ ospeţŭ cătŭ de 

neînsemnătoriŭ. 

 Nu potemu nega, cumcă la tóte aceste avea fórte mare influinţă şi libertatea cea mare a poporuluĭ; 

fără de aceasta greciĭ şi romaniĭ nice odată arŭ fi potutŭ ajunge cu oratoria, cu ştiinţele, arţile şi virtutea 

belică la acee culme, de care se miră lumea pănă astăzĭ. Căcĭ de vomŭ lua pentru esemplu la greci acele 

perióde de timpŭ, în care aŭ domnitŭ Pisistraţiĭ, îndată aflămu, că subt aceştia, ca subt nişte usurpatorĭ, 

serbătorile popularĭ, jocurile şi producerile publice începuseră a da îndărăptŭ. Încă şi maĭ puţinŭ s’arŭ fi 

potutŭ desvolta acele la grecĭ, cănd arŭ fi lipsitŭ spiritulŭ comunŭ, patriotitŭ, ce’ĭ însufleţia atăt de tare. 

Numaĭ prin aceea împregiurare aŭ potutŭ ajunge greciĭ şi romaniĭ la gloria cea sublime, că era convinşĭ, 

cumcă precum libertatea, aşia şi artea şi gloria, ce o căştiga cetăţénulŭ în cămpulŭ producţiunilorŭ, în 

arena publică, este proprietatea întregeĭ cetăţănimĭ, este averea poporuluĭ întregŭ. 

 Unŭ factore însemnătoriŭ pentru naintarea şi propăşirea serbătorilorŭ popularĭ la grecĭ şi romanĭ a 

fostŭ şi participarea cea viă şi activă a cetăţénilor la aceste feste şi jocurĭ naţionalĭ, la adunările poporuluĭ 

întregŭ, la votizările luĭ, la luptele cele eroice pe întrecute, la cetele căntăreţilorŭ şi a săltătorilorŭ. Va să 

zică, eĭ nu privia cu sănge rece ca noĭ, la producerile ce se făcéŭ, adaugă şi emulaţiunea ce domnia între 

osebitele viţe de popóre din care se compunea statele greceştĭ, ale cărorŭ cetăţénĭ séŭ că lua parte în de 

obşte cu ceilalţĭ la jocurĭ, séŭ că figura ca óspeţi, prin urmare dădea celŭ maĭ viŭ impulsŭ, ca producătoriĭ 

să desfăşure cu atăta maĭ mare silinţă, tactŭ şi precisiune. Acéstă legătură a dragosteĭ s’a întăritŭ fórte 

multŭ prin serbătorile naţiunalĭ, în cătŭ uniĭ scriitorĭ întărescŭ, cumcă naţiunalĭtatea grecéscă s’a ţinutŭ 

atătea vécurĭ şi s’a feritŭ de periţiune numaĭ prin păstrarea serbătorilorŭ naţiŭnalĭ. 

 Serbătorile popularĭ la grecĭ şi romanĭ în urmă n’aŭ deprinsŭ influinţă numaĭ asupra cultureĭ şi 

arteĭ, asupra simţemintelorŭ naţiunalĭ şi patriotice, ci totodată şi asupra umanitateĭ în tótă privinţa. Ospeţiĭ 

ce venia ca privitorĭ, era primiţiĭ cu tótă bunăvoinţa şi tractaţĭ serbătoreşte. Cu tóte aceste făcătoriĭ de rele, 

ómeniĭ beţivĭ şi demoralisaţĭ nu era suferiţĭ nice măcar ca privitorĭ. În timpurile cănd Grecia se afla în 

flóre la jocurile olimpice şi celelalte producerĭ publice domnia o disciplină severă. Iară după ce acestŭ 

poporŭ faĭmosŭ începu a degenera, după ce libertatea şi moralitatea luĭ începu a se deprava şi slăbănogi, 

nimicŭ era maĭ firescŭ, de cătŭ ca şi serbările şi festivităţile naţiunalĭ încetulŭ cu încetulŭ să se prefacă în 

zile şi locurĭ de beţiă şi desfrănare obştéscă, unde se mulţămia numaĭ trupulŭ, iar sprirtulŭ şi mintea nu 

maĭ afla nicĭ o recreaţiune, nice unŭ nutrementŭ. 

 Dintre popórele cele cultivate, care domnescŭ astăzĭ în Europa, ca să tăcemŭ despre elveţianĭ, cariĭ 

săntŭ gata a’şi apăra cu arma a mănătóte datinele şi serbările lorŭ popularĭ şi naţiunalĭ, nice unulŭ nu 

respectéză festele popularĭ atătŭ de multŭ, ca popululŭ englezŭ, nice unulŭ nu se ştie folosi de acele ca 

acesta. 

____________________ 
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O contemplaţiune în septemăna patimilorŭ. 

 Serbătorile ce urméză regulatŭ în totŭ anulŭ facŭ şi în viaţa nóstră nişte perióde, care ne animésă 

la căte unŭ cugetŭ maĭ naltŭ şi în care ne vinŭ unele reminiscenţie de multŭ trecute acărorŭ resonanţă încă 

este atătŭ de tare, căt ne aducŭ la propria nóstră consideraţiune. 

Décă serbătorile Creciunuluĭ, căndŭ cu anulŭ înceemŭ şi cu noĭ înşine ale nóstre socotele, nu 

avemŭ altŭ interesŭ decătŭ uĭtăndune la jucăriele ce amŭ datŭ copiilorŭ noştriĭ, că ne aducemŭ aminte de 

zilele cele fericite de aurŭ, în care ne aflămŭ şi noĭ odată, ― ne aŭ umplutŭ de bucuriă, septemăna 

patimilorŭ este destinată ca să ne aducemŭ aminte, că afară de bucuriile şi desfătările lumeĭ acestea maĭ 

este şi alta viaţă, care stă nedesvălită înaintea nóstră, şi nu ştimŭ cândŭ îşĭ va lua începutulŭ. 

De aceea ómeniĭ bunĭ şi creştinĭ adeveraţĭ în septemăna acésta se împacă cu sine şi cu semeniĭ seĭ, 

îşĭ înfrână tóte patimile, şi poftele trupeştĭ, şi se îngrigescŭ numaĭ de sufletŭ. În septemăna patimilorŭ se 

serbéză Joĭ ce se numeşte şi joia mare cina şi patimile Mântuitoriuluĭ lumeĭ. Iară Vinerĭ şi Sămbătă care 

iarăşĭ se numescŭ marĭ, şi representéză zilele în care a zecutŭ Hsŭ mortŭ, încétă totŭ zgomotulŭ, însuşĭ 

clopotele pela biserice amuţescŭ şi creştiniĭ se adună la rugăciunĭ numaĭ prin semnulŭ tóceĭ. În mizloculŭ 

bisericelorŭ este rădicată Crucé pe carea s’a restignitŭ Dumnezeŭ omulŭ, s’aŭ aşezatŭ mormăntulŭ în care 

zace Mântuitoriulŭ lumeĭ încungiuratŭ de mulţime de candile şi făcliĭ aprinse, care le daŭ evlavioşiĭ 

creştinĭ spre semnŭ de curcerniciă, ce aŭ spre acestŭ sfăntu Mormăntŭ. ― Căntarea „Să tacă totŭ trupulŭ 

omenescŭ, şi să stea cu frică şi cu cutremurŭ, şi nimica pământescŭ întru sine să nu cugete” ne arată că 

această zi este menită a trezi în noĭ aceea simţire nespusă, care supride şi duce pe omŭ la nóuă viaţă 

atuncĭ, cănd turturosulŭ plinulŭ de grige şi de valurile lumeştĭ presente, nu’ĭ îngădue a să uĭta cu odihnă în 

viitoriŭ, cănd iară şi iară cu cugetele sele omeneştĭ nu pote ajunge la unŭ sfărşitŭ bogatŭ de măngăiere, şi 

căndŭ inima luĭ de frica uneĭ calamităţĭ nemărginite se astringe în spasmĭ dureroşĭ, şi nu maĭ are nicĭ o 

dorinţă, nu maĭ vrea nicĭ o speranţă. Să ne facemŭ dară prin fapte bune, şi prin păstrarea acelorŭ 

cerimonie, ce biserica nóstră lea întemeiatŭ de multe sute de ani întru aducerea aminte a Mântuitoriuluĭ 

lumeĭ, demnĭ, ca să se nască în noĭ acestea simţiminte cu care întăriţĭ, că ajungemŭ învierea 

Mântuitoriuluĭ, şi prin ea şi reînvierea puterilorŭ nóstre trupeştĭ, a cugetelorŭ frumóse, şi a faptelorŭ pline 

de virtuţĭ şi de amorulŭ frăţescŭ. 

_________________ 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 S i b i i ŭ  14 Aprilie. De sămbătă a încetatŭ aerulŭ de iarnă, şi a începutŭ timpulŭ a se încălzi, şi cu 

tóte că e ploiosŭ, dar nu e aspru. Ploile ce se varsă de duminecă încóce trebue să fie subţiatŭ şi neoa pe 

munţĭ, căcĭ acuma se vede şi căte o pată négră pe eĭ. Şetrile care începŭ a se ridica în Piaţa mare ne aducŭ 

aminte că la noĭ are să încépă tărgulŭ de primăvéră, se vedŭ şi maĭ mulţĭ ómenĭ străinĭ, cariĭ aŭ venitŭ la 

tărgŭ. Dar fiindŭ că Serbătorile nóstre tocmaĭ acuma cadŭ, nu credemŭ să fie ceva de elŭ, maĭ vărtosŭ de 

va ţinea şi timpulŭ totŭ aşia pe cum a începutŭ, Dumineca trecută s’a speriatŭ caiĭ unuĭ cărăuşiŭ din Şura 

mică, unŭ băiatŭ de 13 anĭ cumnatulŭ cărăuşiuluĭ a alergatŭ să’ĭ ţină, însă spre nenorocire caiĭ îl trăntiră 

giosŭ, şi rótele caruluĭ greŭ trecură tocmaĭ peste pieptulŭ bietuluĭ băiatŭ, care remasă mortŭ. 

 S i b i i ŭ 15 Apr. Ştirile ce le aduce vaporele iute Franţŭ Iosifŭ din Constantinopole a pusŭ pe maĭ 

mulţĭ la o cugetare seriósă despre cele, ce se potŭ întempla. Gazetele tóte se ocupă acuma cu acésta ştire 
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importante cu atătŭ maĭ multŭ, cu cătŭ se ştie că Turciĭ şi astăzĭ staŭ tocmaĭ pe acelŭ gradŭ de cultură 

inţelesuale, şi se potŭ aşia uşiorŭ fanatica şi aţiţa la cele maĭ grozave crăncenie, ca şi pe timpurile cele maĭ 

selbatice alŭ ocupaţiuneĭ lorŭ osmanice. Stăpănirea turcéscă ce e dreptŭ în simţulŭ nepotinţeĭ sele faţă cu 

Europa face din nevoe virtute şi se stăpăneşte însuşi pe sine. Înfăţişarea luĭ Mancicof a potulŭ se umiléscă 

pe ceĭ redicaţĭ, însă cu atătŭ maĭ tare va potea desvolta şi fanatismulŭ religiosŭ în turciĭ ceĭ maĭ de giosŭ 

adecă în poporŭ. 

 Este dară cu atătŭ maĭ mare teamă, că se vorŭ periclita ómeniĭ, pentru că cuestiunea orientale 

carea pănă acuma mérsă pe calea diplomatică, de odată luă alta faţă, şi póte trage după sine o catastrofă a 

căreĭ eventualitate cine o va mesura. Depeşa ne asecureză că Stăpănirea turcéscă desvoltă o potere mare 

ca să ţină liniştea, şi se încungiure ori ce turburarea, însă să nu perdemŭ din vedere că şĭ éstea turcéscă 

este musulmană, şi e mare îndoială, că ea fanatizată asupra creştiniloru va asculta de comanda maĭ 

marilorŭ seĭ, cariĭ însuşĭ potŭ veni la celŭ maĭ mare fanatismŭ. 

 Turcia se apropie de mórte, şi se pare ca căndŭ arŭ străbate strecsările cele spasmóse ce mişcă 

trupulŭ murindŭ, şi medulările acestuĭ mare órecăndŭ gigante, din acăruĭ trupŭ în secululŭ de pe urmă se 

uscară şi căzur maĭ multe medulare. Décă ea dară în agonia sea, în lupta cea maĭ de pre urmă între viiaţă 

şi mórte va cugeta aprinsă de fanatismulŭ seŭ celŭ grozavŭ să afle în săngele creştinilorŭ jungiaţĭ şi 

omorăţĭ alifia, cu care se ungă şi să reînvie prăpăditulŭ şi putredulŭ seŭ trupŭ, atuncea puseţiunea 

creştinilorŭ din Turcia în momentulŭ din tăiŭ este fórte precariă. 

 Dóe vapóre franţuzeştĭ ţinŭ comunicaţiunea între Constantinopole şi Triestŭ numaĭ în priviinţa 

acésta, şi fiindcă de atuncĭ nu nea maĭ adusŭ nicĭ o ştire, se vede că trebue să se fie liniştitŭ iarăşĭ 

turburările, ce se escaseră. 

 A b r u d  30 M a r t i e. ― În numărul 22 a Telegrafului sub rubrica Sibiiŭ (trimis) cetirăm o 

înfruntare a unuĭ corăspundinte, care precum să văde sau scandalit amar în Adresa de feliţitare a uniĭ 

deputaţiunĭ din patria muntiană, îndreptate Maiestăţisale ― ce e drept acel corepondinte maĭ întâe ne 

netezăşte, şi rădică până la cerĭŭ, apoĭ ne dă de pământ pe cât să póte maĭ tare prin asămănările aduse la 

Mijloc, spuindune că naţiunia au de a oreprezenta Capi seĭ Supremĭ Domni Episcopĭ, a poĭ înfine ne zice 

s ă  n u  l u ă m  n u m e l e  n a ţ i u n i  î n d e ş e r t  ―  

 Noĭ sperem că onorata Redacţiune va sa loc în una din foile sale şi la obsărvaţiunile noastre, după 

drept prinţipĭu Audiatur et altera pars ―  

 Domnu corespondinte smintăşte îndată la începutu refutaţiuni sale unde zice că aceĭ adrăse sau dat 

î numele naţiuni din Adrial, precum au smintit şi acela care au înpărtăşit cu Telegrafulu fiind că a dat 

mutilitate pentru că, ― 

 În aceăia Adriasă la sfârşit stau limpede subscripţiunele maĭ multor comunităţĭ Montăne, maĭ întâe 

din comuna N.N. subscrişi maĭ mulţĭ inşĭ, şi aşa din maĭ multe comune, cu apriata ănsprăsiune din partia 

comuni, roşia ― Abrud, şi ceălelalte ― 

 Aceasta să dovedăşte şi din Comitiva cu care au fost îndreptate aceĭ acrăse cătră D. Comissariu, 

pre cum şi din cuvintele care sau rostit cu aceĭ Ocaziune cum că îştil au venit icĭ colia cuvânt naţiune, 

acăria şi patria Montăne a locuitorilor din Munţi apusăni a Transilvaniĭ sunt parte constiturive, eĭ 

adevărat, dară de parte au fost de cujetu nostru ane aroga un drept ca acela să reprezentăn naţiunea, nu 

voim nice am voit vre odată adetraje acel drept de la Domni Episcopĭ, ţinăl cu ştirea luĭ Dumnezeu, 
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 Ce să atinge de categoria ăsprăsiune a Domnuluĭ corespondinte, să nu luăm numele Naţiuni 

îndeşert, eĭ respundem tocma cu aceălia cuvinte că Domnia sa luă numele naţiuni îndeşert, apucândusă în 

numele aceia a velica un lucru aşa nevinovat ― 

 Domnul mieu, numele naţiuni ăl ia îndeşert acela care în numele aceiaşĭ dă plânsorĭ, critică mod 

ocârmuirĭ, care în numele naţiuni face promisiunĭ partideĭ contrarie, care în numele naţiuniĭ caută nod 

înpapură şi în lucrurile ceălia maĭ nevinovate face Opoziţie, ― dară unu deputaţiune pre cum ceĭ dela 

Abrud care după midu maĭ sus scris sau dat O umilită Adresă Monarhuluĭ său, noĭ socotom că nau luat 

numele naţiuni îndeşert, apoĭ doară nicĭ Domnu corespondinte nu va judeca că Domnia sa eĭ înnaintia 

naţiuni τo ille dixit, ― de altmintrelea judecata o lăsăm onor. publicŭ. După care am onore amă subscrie 

în numele deputaţiuni din Abrud.   S i m e o n  B a l i n t  m . p .  

 Cumcă articululŭ de maĭ susŭ nu arŭ fi potutŭ avea locŭ în colónele „Telegrafuluĭ Romănŭ” nicĭ 

în privinţa stiluluĭ nicĭ a ortografieĭ, ca să tăcemŭ de celelalte, va binevoi a vede orĭ cine, care a potutŭ 

cunóşte tendinţa Telegrafuluĭ Romănŭ. Cu tóte acestea însă redacţiunea s’a vezutŭ îndatorată alŭ primi şi 

publica tocmai aşia precum s’a trimisŭ din cuvăntŭ în cuvătŭ şi din literă în literă numaĭ pentru aceea, ca 

să nu stărnéscă animosităţĭ între ómeniĭ nostriĭ, cariĭ se arată présimţitorĭ cănd le vorbeşti adeverulŭ. 

Cumcă D. Balint nu numaĭ că nu aŭ refutatŭ articululŭ de care este vorba, ci maĭ tare la întăritŭ cu însuşĭ 

asertulŭ seŭ nu amŭ avea de lipsă a maĭ arăta, décă anŭ fi securĭ că s’arŭ ceti şi unulŭ şi altulŭ fără 

patimă, şi animositate. Ca să tăiemŭ însă acesté, ne va erta D. Balint şi onorata deputaţiune în acăreĭ nume 

a eşitŭ articululŭ de faţă ca să arătămŭ cătŭ de reŭ interpretéză uniĭ orĭ ce adeverŭ, décă nu le gădelă 

papilele palatuluĭ, şi nu este după gustulŭ lorŭ. ― Tótă întrebarea séŭ cérta se învărte pe lăngă acésta: 

datus’aŭ aceea adresă în numele naţiuneĭ romăne din Transilvania, séŭ numaĭ în numele comunelorŭ ce 

aŭ avutŭ representanţiĭ lorŭ la aceea deputaţiune? În adresa originale ce o avemŭ la mănă, stă la începutŭ 

delocŭ „a u  a u z i t ŭ  n a ţ i u n e a  r o m a n a  d i n  T r a n s i l v a n i a ”.  Apoi ceva maĭ giosŭ iarăşĭ 

„c r e d i n c i ó s a  n a ţ i o n e  r o m a n a ” mai la vale iarăşĭ „n a ţ i o n e a  r o m a n a ” „a c e i a ş ĭ  

n a ţ i o n e ” şi adresa se sfărşeşte cu cuvintele „c r e d i n ţ i a  a  n a ţ i o n e ĭ  r o m a n e .”  În Gazeta 

Transilvaniei N. 21 este încă tipărită acésta adresă, şi şi acolo vine numele naţiuneĭ de cinci orĭ înainte. O 

adresă carea începe cu numele naţiuneĭ, o pomeneşte în contestulŭ de treĭ orĭ, apoĭ sfărşeşte cu naţiunea 

romănă, cine va potea nega că nu e dată în numele eĭ? Argumentaţiunea dară a D. Balint unde zice 

„Domnu corespondinte smintăşte îndată la începutu refutaţiuni sale, unde zice că aceĭ adrăsă saŭ dat î 

numele naţiuni din Ardial etc.” sciopătă tare pentru că lucrulŭ s’aŭ făcutŭ faptă. Décă nu a fostŭ cugetulŭ 

aceleĭ deputaţiunĭ a’şĭ aroga dreptulŭ de a representa naţiunea precumŭ zice în argumentaţiunea sea maĭ la 

vale D. Balint, unde totuşĭ recunóşte că cuvăntulŭ „naţiune” a venitŭ icĭ colea, atuncea trebue să ne 

arătămŭ părerea de răŭ şi să’ĭ spunemŭ că corespundintele din Sibiiŭ a potutŭ să judece lucrulŭ după cele 

scrise, iară cu după cele cugetate. ― Apoĭ de arŭ fi fostŭ şi subscrise numele comunelorŭ care aŭ luatŭ 

parte la aceea adresă şi deputaţiune, totuşĭ nu s’arŭ potea ecsculpa pănă căndŭ stă tecstulŭ acesteĭ adrese 

aşia precum s’a datŭ.― 

 Citiţĭ Ve rogămŭ articululŭ din Sibiiŭ cu luare aminte, dară fără patită, şi veţĭ vedea că auctorele 

luĭ a distinsŭ pré bine, cum aŭ să representeze părţile naţiuneĭ, naţiunea. Décă Dvóstre aţĭ fi zisŭ în adresă 

„poporulŭ romănŭ din ţinutulŭ acesta séŭ comunele N.N.” atuncea aţĭ fi lucratŭ ca nişte medulare ale 

naţiuneĭ, iară după ce acolo este vorba de naţiunea din Transilvania, nu veţĭ potea nicĭ odată nega nicĭ cu 
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orĭ ce argumente resfrănge aceea părere, că vaţĭ arotatŭ representaţiunea naţiuneĭ romăne din Ardélŭ care 

nu vi se cuvine, cu tóte că sănteţĭ o zală frumósă în Lanţulŭ naţiuneĭ, însă nu lanţulŭ totŭ. ― Cumcă 

acésta vaŭ fostŭ intenţiunea aţĭ dato acuma pe faţă, căcĭ ziceţĭ despre dreptulŭ ce se cuvine DD. Episcopĭ 

ca capiĭ naţiuneĭ „ţinăl cu ştirea luĭ Dumnezeŭ” în aceste cincĭ cuvinte animositatea este străbătătoriă. 

 DD. Episcopĭ vorŭ ţinea acestŭ dreptŭ nu pentru că le îngăduiţĭ Dvóstre, ci pentru că li se cuvine 

în poterea Diregătorieĭ înalte, ce îmbracă. Cele ce ne aduceţĭ înainte pentru luarea numeluĭ naţiuneĭ 

îndeşertŭ, aceea vorbeşte pentru asertulŭ Corespundinteluĭ din Sibiiŭ, care este pré bine informatŭ, şi ştie 

că şi de acestea s’aŭ făcutŭ-şi tocmaĭ între munţiĭ apusénĭ. ― Despre frasele „nod în papură, τo ille dixit 

―”  nu ne potemŭ lăsa la nicĭ o argumentare, pentru că ele arată o nematuritate o copilăriă, detragŭ din 

caracterulŭ unuĭ omŭ solidŭ, de care trebue să ne pară răŭ. 

 Cumcă corespundintele din Sibiiŭ vaŭ rădicatŭ pănă la ceriŭ, ca să ve dee de pămăntŭ căt se póte 

de tare, precum ziceţĭ Dvóstre, ve înşelaţĭ tare. Nobilele simţiminte aceluĭ bărbatŭ précunoscutŭ la 

naţiunea sea săntŭ maĭ presusŭ, decăt să se pótă slobozi la fapte îngiositorie. Elŭ Domnilorŭ! a lăudatŭ ce 

a fostŭ de lăudatŭ, şi a vorbitŭ adeverulŭ unde a cerutŭ trebuinţa fără să’i pése că va fi plăcutŭ la ceĭ 

nededaţĭ cu elŭ, séŭ nu. ― Elŭ nu a criticatŭ, séŭ cum ziceţĭ Dvóstre velicatŭ adresa Dvóstră care este unŭ 

documentŭ multŭ preţuitŭ naintea luĭ, ci numaĭ forma cum s’a datŭ, şi de aci a luatŭ anză a vorbi peste 

totŭ despre abusulŭ ce se face în numele naţiuneĭ. ― În  articululŭ care va neodihnitŭ aşia tare a ziso 

apriatŭ. „Cu tóte aceste nu ne potemŭ conteni a nu da locŭ cuviinţiosŭ şi la alta împregiurare carea d e  

m u l t ŭ  n e  o c u p ă” în cuvintele de multŭ ne ocupă aţĭ potutŭ vedea, că acésta idee a fostŭ maĭ veciă la 

alŭ decătŭ adresa Dvóstră. Că a zicŭ să nu luaţĭ numele naţiuneĭ îndeşertŭ, după cele arătate  a avutŭ tótă 

dreptatea şi acésta la timpulŭ seŭ ve va potea arăta nu cu vorbe depe uliţe, ci din acte autentice. 

 Bănatŭ. Gazeta Timişóreĭ are subt rubrica curierulŭ Timişórianŭ următóriele: Ductulŭ telegraficŭ 

este, afară de linia Petrovaradino-Semlină, care în scurtŭ se va isprăvi, cu totulŭ gata, şi în vreocăteva zile 

se va descide şi pentru depeşe private. Noĭ facemŭ atenţĭ pe neguţitorĭ, şi pre alţĭ privaţĭ, cariĭ vréŭ să se 

foloséscă de telegrafŭ la planele şi tarifa a soţietăţiĭ telegrafice germano austriace, în carea eĭ vorŭ afla nu 

numaĭ preţiulŭ pentru împărtăşirele telegrafice, ci şi totŭ altŭ ce se ţine de acésta. Planele şi tarifa se află 

de vindutŭ în biroulŭ telegrafuluĭ cu 40 c. m. c.  

 La mulţĭ póte că se va stărni dorinţa a cunóşte maĭ aprópe, acésta minuntată şi folositoriă 

invenţiune în părţile eĭ de căpeteniă prin căutarea cu ociĭ. Acestora servéscă spre îndreptare, cumcă 

concedia a cerceta biroulŭ telegraficŭ se dă de la ce. r. Guberniŭ fără vreo înpedecare. Órele săntŭ menite 

dela 10―12 diminéţa, maĭ mulţĭ încă de 4 nu potŭ întra deodată. Totŭ acésta gazetă publică, cumcă 

desertorele militare şi hoţiŭ de drumŭ Ioane Astaloş din S. Ivanulŭ de susŭ sa judecatŭ după dreptulŭ 

statariŭ în 12 Apr. în Baia la mórte, şi totŭ în zioa aceea s’a şi esecutatŭ la elŭ acésta osăndă prin plumbŭ. 

 Judecata marţiale din Timişóră, iarăşĭ a maĭosănditŭ vreo căteva individe pentru pitularea de arme, 

şi alte necuviinţe la arestŭ şi la bătaie trupéscă. 

 În priviinţa comerciuluĭ în Bănatŭ, şi apropiatele ţinute mergŭ trebele forte răŭ. 

 Ungaria. Cu pré înalta resoluţiune din 10 Ian. a. t. s’a înduratŭ Maiestatea Sea ce. r. apostolică a 

demănda, ca ce. r. Locuţiinţă, ce se va organisa de noŭ pentru Ungaria să funcţionese în cincĭ deosebite 

despărţeminte. Spre aducere la cale acesteĭ préînalte demăndaţiunĭ Înălţia Sea ce. r. Arhiducele Alărehtŭ a 

transpusŭ încă din 28 Fevruariŭ a. ce. o parte a activităţiĭ oficióse a ce. r. Locuţiinţe din Buda la aceste 
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cincĭ regenţiĭ de districtŭ, şi acuma a aflatŭ cu cale a transpune dela 1 Maiŭ c. n. şi celelalte lucrurĭ 

oficióse ce se ţinéŭ nainte de ea, totŭ la acestea deregătorie districtualĭ. Cu acésta ziuoa întră dară acele 

cincĭ regenţie districtualĭ în Pojunŭ, Buda, Caşovia, Şopronŭ şi Oradia Mare în estinderea sferiĭ de oficiŭ 

a lorŭ în eserciţiŭ aceleĭ activităţĭ, ce este destinată în hotărărea cea préînnaltă din 10 Ianuariŭ pentru 

despărţemintele de Locuţiinţă ale Ungarieĭ, şi pentru preşedinţiĭ lorŭ. Aceste vorŭ purta dela 1 Maiŭ 

numele de ce. r. Despărţemăntŭ de Locuţiinţă în N. Protocolulŭ de presentarea pieselorŭ dela ce. r. 

Locuţiinţă din Buda se va înceia cu 30 Aprilie. Ce. r. Locuţiinţă de pănă acuma din Buda nu va maĭ primi 

nicĭ o piesă nou dela 1 Maiŭ, ci va isprăvi acele, ce s’aŭ presentatŭ pănă la 30 Aprilie, pentru care s’a 

pusŭ terminŭ pănă la 15 Maiŭ, şi cu ziuoa acésta încétă cu totulŭ activitatea oficiósă a acesteĭ locuţiinţă. 

 Cercările ce s’a făcutŭ în anulŭ trecutŭ cu plăntarea tufeĭ de teiŭ în maĭ multe bunurĭ ungureştĭ se 

continuă şi în anulŭ acesta. După resultatele de pănă acuma s’a dobănditŭ unŭ productŭ, care cu bunéţa 

întrece pe celŭ maĭ bunŭ teiŭ ce ni se aduce din Rusia. Dreptŭ aceea acestŭ teiŭ ungurescŭ se póte pune în 

scurtă vreme în comerciŭ. 

 Statutele Soţietăţiĭ pentru regularea Tiseĭ săntŭ aplacidare dela loculŭ maĭ înaltŭ, şi aşia lucrările 

pentru regularea acestuĭ însemnatŭ riŭ, se vorŭ pune în lucrare după vreo căteva septemăne. 

__________________ 

Întămplări de zile. 

 Prisoneriĭ din Grahovo aŭ ajunsŭ pe o ce. r. corabiă dela Clecŭ la Raguza. 

 D. Marco Petrivici fratele principeluI Danilo, şi alŭ senatorŭ din Montenegro aŭ ajunsŭ în 2 Apr. 

în Triestŭ 

 Maiestatea Sea a rănduitŭ ca patenta pentru negoţiulŭ prin case, ce s’a pucŭ în lucrare prin 

celelalte ţere de corónă să se estindă cu ceva modificaţiune şi în graniţa militare, 

 La Galiţia sa’ŭ întemplatŭ maĭ multe înecări de apă. 

 Proroculŭ de timpŭ ne proroceşte totŭ timpŭ ud şi ne(...)ăcutŭ pănă la sfărşitulŭ luĭ Aprilie c. v.  

Înălţia Sea Gubernatorele civile şi militare alŭ Trasilvanieĭ Principele Şvarţenberg a ajunsŭ 

Duminecă în 5 Apr. în (..)ena.  

În Şigişóră s’aŭ spănzuratŭ birtaşiulŭ I. B. şia lăsatŭ 8 copiĭ seracĭ. Beţia să’lŭ fie adusŭ la acésta. 

În pădurea Ceaveĭ s’a aflatŭ o slugă spănzurată. 

Din Olomuţŭ s’a trimisŭ o ladă la Viena pe drumulŭ de ferŭ, în care s’a declaratŭ marfă în preţiŭ 

de 500 fl. După ce însă niminea nu a venitŭ după ea, şi a începutŭ să înput magazioele, s’a deşcisŭ lada în 

care s’a aflatŭ unŭ coşciugŭ şi în acestata unŭ trupŭ mortŭ de femee cu capulŭ la picióre. 

După ştirĭ din Peşta Dunărea totŭ creşte, şi la Dunacezŭ staŭ semănăturile în apă. 

D. Consiliarŭ de Secţiune Eduardŭ de Lahenbaher s’a făcutŭ Consiliariŭ Ministeriale în Ministerŭ 

din lontrŭ. 

D. Secretariŭ Ministeriale totŭ din acestŭ Ministeriŭ, Ioane Barone de Meţăurgŭ şi Comisariulŭ de 

cercŭ din Galiţia Clau(...)iŭ Iasinsci s’a denumitŭ de consiliariĭ de locuţiinţă la Locuţiinţa Serbo-banatică. 

În Anulŭ 1851 a fostŭ numerulŭ scrisorilorŭ marcate în întréga Austriă 25,000,000 iară celorŭ ne 

marcate 6186,000 ― în anulŭ 1852: marcate 30,963,437, iară nemarcate 4,887,462.  

În Egiptŭ a făcutŭ mare sensaţiune arătarea principelui Mencĭcof în Constantinopole. 
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__________________ 

Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e. 7 Aprilie. Ve poteţĭ cugeta obştésca încordare, în carea trăimŭ noĭ, şi carea 

creşte în tóte zilele cu atăta maĭ multŭ, cu cătŭ totŭ ce înţelegemŭ săbtŭ numaĭ vorbe înnrăştiate. Dabé a 

ajunsŭ odată ambasadorele franţozescŭ şi englezescŭ, la celŭ depre urmă se uĭtă turciĭ ca şi la unŭ noŭ 

mesiă şi tótă împoporaţiunea alérgă alŭ bineventa. Acuma trebue se urmeze curăndŭ deslegarea 

încălcitureĭ, căcĭ numaĭ internunţiulŭ austriacŭ maĭ lipseşte, a căruĭ sosire se aştéptă totŭ cu nerăbdare. Se 

vede însă că poterile cele marĭ săntŭ înţelese între sine, căcĭ negoţiaţiunele urmară în Parisŭ şi Viena subt 

conlucrarea diplomaţilorŭ cariĭ tocmaĭ acuma ajunseră, şi altŭ feliŭ nu s’arŭ potea pune cu atăta 

precisiune în gura Împeratuluĭ franţozilorŭ. „Nainte de tóte şi în totŭ loculŭ pacea!” 

 Înbulzéla principeluĭ Mencicof se vede a vré să se restringă numaĭ asupra causeĭ creştinilorŭ 

greceştĭ. A cărorŭ Patriarhŭ să atărne pe viitoriu dela S. Petersburgŭ. Divanulŭ însă ştiu pănă acuma a să 

opune la ambiĭ terminĭ peremtoriĭ aĭ principeluĭ, şi şia datŭ singurŭ curagiŭ la acésta amănare auzindŭ că 

în Rusia arŭ fi urmatŭ arestărĭ. Acuma vorŭ asculta de sfatulŭ amiculuĭ veciŭ în lipsă alŭ Lorduluĭ 

Stratford, care are astăzĭ audienţia din tăiă la Sultanulŭ. Ea nu va poté trece fără urmărĭ hotărătorie, şi póte 

că va da şi ansă la formarea unuĭ cabinetŭ noŭ.     

 

 

Lădiţa de Poştă. 

  D. S. V. În Măierăŭ. Loculŭ este cu multŭ maĭ neînsemnatŭ, decătŭ să maĭ merite vreo îndreptare. 

În corespundinţa dela Gura Mureşuluĭ nu e numitŭ niminea, ci s’a zisŭ. „Prin stăruinţa D. administratore 

protopopescŭ într’o coînţelegere cu DD: subcomisarĭ concerninţĭ” nu pricepemŭ dară ce laude mai 

căutaţĭ. Noĭ săntemŭ convinţĭ că DD. Subcomisarĭ săntŭ maĭ bine cunoscuţĭ în priviinţa acésta decătŭ să’ĭ 

maĭ trimbiţămŭ. ― Lucrulŭ bunŭ are să se facă din indemnulŭ din lontru pentru aceea pentru că este 

bunŭ, iară nu ca să fie trimbiţatŭ prin foĭ, cu tóte aceste noĭ puindŭ că ceea ce s’a făcutŭ în coînţelegere cu 

DD. Subcomisarĭ concerninţĭ găndimŭ că e destulŭ pentru recunoştinţa lorŭ şi nu maĭ trebue să le 

spunemŭ şi numele. Décă aŭ sprijinitŭ Drolŭ şi pre ceĭ arşĭ, vorŭ afla mulţămită în inima sea. 

 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 22. Aprilie. Calend. noŭ. 

Aurulŭ _____________________________________________ 114 ¼ 

Argintulŭ ___________________________________________ 109 ¼ 
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