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Asilulŭ refugiaţilorŭ în Englitera. 

 

 Cine va fi privitŭ cu luare aminte la încercările cele reutăţióse ale democraţilorŭ, prin care se siliră 

a restaurna de noŭ pacea şi liniştea Europeĭ cu ocasiunea turburărilorŭ din urmă dela Milanŭ, va fi potutŭ 

trage convingerea, cumcă aceea pace şi linişte a Europeĭ, de care poporele aŭ astăzĭ atăta trebuinţă, numaĭ 

aşia se póte asecura, décă a eĭ turburătorĭ neliniştiţĭ, vorŭ fi scoşĭ din cuĭbulŭ lorŭ, care pănă acum a fostŭ 

Englitera şi republica Elveţieĭ, trămiţinduse la America, de unde maĭ anevoie ’şĭ potŭ pune în lucrare 

planele lorŭ cele cutrierătórie de principiulŭ monarhicŭ, ce domneşte astăzĭ în Europa. În minutulŭ cănd 

vedemŭ, că domnitoriĭ de astăzĭ, pătrunşĭ de acestŭ principiŭ, se înţelegŭ între sine pentru depărtarea 

reuluĭ ce ameninţă din partea acelorŭ capite neastâmpărate, nu va fi fără de interesŭ a afla, cumcă a 

depărta din Englitera pe străinĭ, bună óră cum săntŭ şi democraţiĭ de astăzĭ, n’arŭ fi unŭ lucru noŭ, 

nepractizatŭ pănă acum în aceea ţéră. Trăescŭ pănă astăzĭ căţiva bărbaţĭ de statŭ, cariĭ dela anulŭ 1814, 

pănă la 1822 aŭ votatŭ pururea pentru depărtarea străinilorŭ în legea pentru străini. Între aceşti bărbaţĭ 

este şi ministrulŭ primariŭ de astăzĭ contele Aberdeen. 

 Proiectulŭ celŭ dinteiŭ de lege pentru depărtarea străinilorŭ s’aŭ făcutŭ la anulŭ 1793. Spaĭma de 

revoluţiunea franţozéscă pătrunsese pe englezĭ atătŭ de tare, în cătŭ, cu tóte că moţiunea se făcu numaĭ la 

19 Decembre, pănă la sfârşitulŭ aceleĭ lune ea trecu prin tóte stadiele caseĭ de giosŭ. În cursulŭ 

desbaterilorŭ oposiţiunea se sili din tóte poterile a trage la îndoeală faĭma ce se lăţise cumcă în 

Birmingam se făurescŭ pumnare pe socoteala turburătorilorŭ de pacea publică. Ce făcu însă faĭmosulŭ 

deputatŭ Burce? Elŭ scóse unŭ pumnariŭ de acele, îlŭ redică în susŭ, ca pe unŭ semnŭ netăgăduitŭ despre 

acelŭ complotŭ, şi apoĭ îlŭ trănti de pe tribună cu măniă giosŭ. În 4 Ianuariŭ legea pentru depărtarea 

străinilorŭ era şi publicată. Hotăririle eĭ era fórte aspre. Mulţi străinĭ nu se lăsară să între nicĭ într’o scelă 

de ale Englitereĭ; fiăcare străinŭ trebuea să întrebe maĭ înteiŭ înscrisŭ fi va suferitŭ, în aceea ţéră, décă va 

aduce tóte hărtiele de legitimaţiune. Décă vreunuia i se da voie a petrece acolo, i se prescria drumulŭ pe 

unde era să mérgă la loculŭ care i se asemna pentru petrecere, pe care elŭ apoĭ n’avea voie alŭ părăsi fără 

o învoire deosebită. Îndată ce prin portarea sea arŭ fi pricinuitŭ o neplăcere, aŭ arŭ fi deşteptatŭ vreunŭ 

prepusŭ, póté fi trasŭ de locŭ la respundere de către magistratulŭ loculuĭ şi în câteva óre ajungé datŭ peste 

graniţă. Vătămândŭ cineva legea aceea, trebuea să ştie că séŭ va ajunge în prinsóre, séŭ se va depărta în 

altă parte a lumeĭ. Din acésta se vede, cumcă nepăsarea şi neîngrigirea ce domneşte astăzĭ în Englitera în 

privinţa străinilorŭ, şi pe care gazetele engleze se silescŭ a o deduce ca o urmare firéscă a libertateĭ 
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constituţiunalĭ de care se bucură Englitera, nu a fostŭ totdeauna, de şi libertatea englezească, pe timpulŭ 

cănd se întroduse legea pentru depărtarea străinilorŭ, nu era unŭ aşezământŭ noŭ, ci trecuse de o sută de 

anĭ, asemené şi ministeriuluĭ Pitŭ, Focsŭ, Burce, Greĭ şi alţiĭ, nu potemŭ zice că a fostŭ maĭ puţinŭ 

apărătoriŭ de constituţiunea şi drepturile poporuluĭ englezŭ de cătŭ este celŭ de astăzĭ. 

 Aceasta, ce e dreptŭ, a fostŭ pe la anulŭ 1793. Însă Englitera n’avea atuncĭ maĭ multă pricină a se 

teme de lăţirea ideelorŭ revoluţionarie şi de macinaţiunile turburătorilorŭ, de cum are Austria în anulŭ 

1853. Decĭ dacă Austria s’arŭ porta astăzĭ către totŭ ce ese din Engliteria, cum se portă aceea dela anulŭ 

1793 – pănă la 1812, atuncĭ celŭ puţinŭ nu i’arŭ poté zice în Londonŭ cumcă aceasta e o tractare neauzită. 

Cu tote că Austrieĭ nu’ĭ trece prin minte a se folosi de asemenea mesure, pănă cănd i staŭ alte mizlóce în 

dispuseţiune. 

 Dar va zice cineva, cumcă acesta e lucru veciŭ! Să aducemŭ dar unŭ esemplu din tru’nŭ timpŭ 

care m’a trecutŭ aşia de multŭ. La anulŭ 1822 se escară turburărĭ în Irlandia, adecă una din ranele cele 

multe pe care Englitera le înfipse acesteĭ ţere nefericite de treĭ sute de anĭ începŭ iarăşĭ a săngera.  

 Ministriĭ propuseră parlamentuluĭ la 1822 doue mesure privitórie la prolungirea stareĭ de asediă. 

Una din aceste mersese atăt de departe, în cătŭ  dacă vru’nŭ irlandezŭ s’arŭ fi aflatŭ séra aŭ diminéţa pe 

uliţă, fără pricină cuviinciosă, elŭ se aresta de locŭ, şi la sentinţa unuĭ tribunalŭ stătătoriŭ din treĭ bărbaţĭ 

de aĭ guberniuluĭ, se judeca la deportaţiune în altă parte a lumeĭ. Va să zică prin legea aceasta se călcară 

în picióre tóte aranţiele constituţiunalĭ şi personalĭ. Şi totuşĭ deciară marcisulŭ Londonderi motivăndŭ 

mesurele aceste, cumcă mişcările din Irlandia nu săntŭ îndreptate în contra guberniuluĭ; ele n’aŭ d’a face 

nimicŭ cu frigurile cele obşteştĭ de revoluţiune din Europa; ci săntu de o natură deosebită, nicĭ provinŭ 

din apăsarea religiuneĭ; fără pe ele le produse lipsa şi apăsarea proprietarilorŭ aŭ a arendatorilorŭ de 

pământŭ. Pentru înlăturarea aceleĭ apăsărĭ parlamentulŭ pănă astăzĭ încă nu făcu nimicŭ; căcĭ încă şi acum 

se potŭ scóte beţiĭ lucrătorĭ de pământŭ din case şi moşie într’o zi cu sutele. Dar totuşĭ parlamentulŭ cu 

punerea în lucrare a acestorŭ mesure pe constituţiunalĭ şi sugrumătorie de libertatea persnale se grăbi atăt 

de tare, în cătŭ proiectulŭ de lege într’o zi se citi pentru înteia, a doa şi a treia óră în ambele case, şi în 

zioa următoriă elŭ şi avu tăria de lege. Noĭ nu cunóştemŭ ţéră în Europa, unde în o asemenea causă să se 

fie lucratŭ cu atăta iuţeală! Dar nicĭ aflămŭ altă ţéră unde în terminŭ de 20 de anĭ să se fie împuţinatŭ 

locuitoriĭ aşia de tare ca în biata Irlandiă.  

 Însă să ne reîntorcemŭ la legea pentru străinĭ. Englitera se ţinŭ de legea aceasta pănă la anulŭ 

1825, şi anume dela anulŭ 1814 o renoi totŭ căte pe doĭ anĭ, măcarcă împregiurările eraŭ multŭ maĭ 

blănde de căt la începutŭ. Dintre tóte desbaterile ce decurseră în causa acésta nu bate maĭ tare în ocĭ ca 

cele dela anulŭ 1816 şi 1818, pentru că aniĭ aceştia urmară după timpurĭ resboióse, prin urmare sémănă 

pré multŭ cu aniĭ noştri 1852 şi 1853.    (Va urma).  

————— 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 S i b i i ŭ  24 Marţiŭ. Precătŭ ştimŭ înaltulŭ Guberniŭ civile şi militare a binevoitŭ a împărţi 

ajutórele stipendiarie de 5 fl. m. c. ce înaltulŭ Ministeriu de cultŭ şi de învăţemăntŭ publicŭ s’a înduratŭ 

alŭ aplacida şi pe anulŭ acesta şcolasticŭ la 60 de studenţĭ seracĭ din Ardélŭ de tóte confesiunele, la 

următoriĭ şcolarĭ şi anume:  
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 1. În Academia de drepturĭ de aicĭ. Luĭ I. Bodila, T. Clococian, C. Coman, Ioane Roman, Ioane 

Radu, P. Vulcan, Friedricŭ Ernest, şi Gustavŭ Caufman. 

2. În gimnasiulŭ mare evangelicŭ şi la şcóla reale de aicĭ: luĭ I. Banciŭ, P. Manŭ, S. Iosif, Z. 

Moga, I. Morariŭ, S. Drogomanŭ, I. Popovici, P. Titus, I. Telea, I. Sander, A. Veber, M. Zaĭ, S. Şler, A. 

Kelner, A. Cain. 

 3. În gimnasiulŭ romano-catolicŭ de aicĭ: luĭ I. Oprişor, A. Predovici, N. Ceretea, A. Tincu, M. 

Lazar, A. Trombitaş, A. Bărsanu, I. Popŭ, S. Horvat, A. Decei, L. Coler, I. Hiţing. 

 4. În şcóla normale catolică de aicĭ: luĭ F. Dobruţci, F. Ileş. 

 5. În institutulŭ teresianŭ de orfanĭ: lui P. Fodor, I. Coţan, G. Crişan. 

 6. În institutulŭ teologico preparandicŭ greco resăriténŭ de aicĭ: lui D. Hania, Visarionŭ Romanŭ. 

 7. În gimnasiulŭ romano catolicŭ din Clujiŭ: luĭ I. Nemeş, I. Galŭ, L. Pan, L. Popovici, N. Cozma, 

G. Silaşi, F. Mac, S. Emberi. 

 8. În gimnasiulŭ evangelicŭ şi şcóla reale din Braşovŭ: luĭ G. Petrovicĭ, A. Betners. 

 9. În gimnasiulŭ evangelicŭ din Sigişóră: luĭ Z. Boĭ.  

 10. În gimnasiulŭ unitariŭ din Clujiŭ: luĭ P. Sabo, F. Varga, A. Buzuganĭ, F. Iosef, D. Gengeşi. 

 11. În gimnasiulŭ reformatŭ din Clujiŭ: luĭ A. Becec. 

 12. În gimnasiulŭ reformatŭ din M. Oşorheiŭ: luĭ F. Peterfi. 

 Adeveratŭ că aŭ fostŭ maĭ mulţĭ studenţĭ care în privinţa progresuluĭ bunŭ arŭ fi meritatŭ a se 

împărtăşi şi din acesté ajutórie, dar fiindŭ că nu se putură ajunge pentru toţĭ, s’a păzitŭ principiulŭ, ca să 

se împărţéscă la ceĭ maĭ seracĭ, cariĭ atătŭ în privinţa progresuluĭ, căt şi maĭ cu sémă a moralităţiĭ 

preceleze. 

 În privinţa confesiunelorŭ s’a păzitŭ principiulŭ ca fieşcare confesiune să fie representată după 

numerulŭ şi lipsa ce o simte cu privinţă óre maĭ are ea din altă parte vreunŭ ajutoriŭ séŭ stipendie 

stătătórie séŭ nu? De aicĭ urmă dară ca romăniĭ să iaie partea cea maĭ mare. În privinţa institutelorŭ 

dorinţa fu, ca pe cătŭ se póte să se împărtăşéscă şcolariĭ din tóte institutele acesteĭ ţere, iară maĭ vărtosŭ 

din cele din Sibiŭ, şi alte oraşe maĭ marĭ, unde şi scumpetea este maĭ simţitoriă. Iară ca şcolariĭ se simtă 

vreunŭ folosŭ maĭ bunŭ din acestŭ ajutoriŭ, se hotărâ ca ceĭ ce laŭ avutŭ anŭ, să’lŭ aĭbă şi în anulŭ acesta, 

în cătŭ aŭ fostŭ iarăşĭ recomendaţĭ ca demnĭ de Directoriulŭ lorŭ. 

 Noĭ sperămŭ că ceĭ ce s’a împărtăşitŭ din aceste stipendie, iară maĭ cu sémă romăniĭ vorŭ şti să 

preţiuéscă părintésca îngrigire a stăpănireĭ şi se vorŭ sărgui prin unŭ progresŭ îndestulitoriŭ, iară maĭ 

vărtosŭ prin purtare bună, nepătată a căştiga şi maĭ departe atătŭ îndurarea stăpănireĭ, căt şi complăcerea 

maĭ marilorŭ, şi stima concetăţenilorŭ seĭ, iară ceĭ ce deocamdată nu s’aŭ potutŭ lua în consideraţiune 

vorŭ preţui împregiurările, şi se vorŭ arăta fără nicĭ o smintélă demnĭ de a fi consideraţĭ cu alta ocasiune 

prin sporiŭ bunŭ şi portare solidă, căcĭ astăzĭ nimicŭ nu póte maĭ tare rădica pe unŭ tinerŭ la fericire, 

decăt unŭ caracterŭ solidŭ şi retragerea dela apucăture necuviinţióse. 

 – Pentru unŭ tinerŭ născutŭ în Transilvania, care studiesă în Viena la institutulŭ politehnicŭ 

studiele matematico - tehnice, séŭ hemico - tehnice s’a descisŭ consursŭ pentru unŭ stipendiu de dóe sute 

fl. arg. pănă la 15 Maiŭ. 

 – Pentru ocuparea postuluĭ de medicŭ de carantină la Turnu-Roşiŭ s’a descisŭ conscursŭ iarăşĭ 

pănă la 15 Maiŭ c. n. 
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 Gazeta universale are în Nr. 85 unŭ articulŭ din Viena cu datŭ din 20 Marţiŭ, în care descrie starea 

ţerénilorŭ iobagĭ din Ungaria nainte de redicarea iobăgieĭ. Auctorele acestuĭ articulŭ vrea să fie 

bineînformatŭ despre starea tuturorŭ naţiunelorŭ din aceea ţéră, fiindcă cum se vede a cititŭ „Sciţele din 

Ungaria“ alŭ luĭ Elsner, din care citéză unele neajunsurĭ şi necuviinţe ca batjocure asupra romănilorŭ, în 

privinţa cărora ne luămŭ îndrăsnélă a reflecta pe D. corespundinte, cumcă noĭ încă cunóştemŭ unele din 

acesté necuviinţe de drepte, însă cu aceea modificaţiune, că ele nu săntŭ caracteristice numaĭ romănilorŭ 

ţerénĭ din Ungaria, ci maĭ multŭ séŭ maĭ puţinŭ orĭ căruĭ ţerénŭ din Orĭ ce ţéră. Iară asertulŭ dumnéluĭ, 

unde zice: „S’a observatŭ că décă descalecă vreunele familie nemţeştĭ (şvăbeştĭ) în Bănatŭ în vr’unŭ satŭ 

romănescŭ, atuncĭ într’o vărstă a vieţiĭ, séŭ maĭ tărziŭ se nemţeşte totŭ satul. Uşiorulŭ de minte romănŭ 

nu’şĭ póte scuti bunulŭ seŭ de sărguinţa némţuluĭ, séŭ cu espresiune tehnică; Némţu îlŭ mănăncă afară, şi 

fostulŭ proprietariŭ romănŭ se face în sfărşitŭ văcariulŭ acuisitoriuluĭ maĭ tărziŭ némţŭ.“ Este o minciună 

atătŭ de pipăită de nu arŭ trebui nicĭ să ne ocupămŭ cu ea, dar cu tóte acesté nu potemŭ a nu întreba pre 

auctorele acestuĭ asertŭ atătŭ de îndrezneţŭ, cătŭ şi neadeveratŭ, unde este acelŭ satŭ în Bănatŭ, séŭ în orĭ 

care altă ţéră a lumeĭ întregĭ, în care vreo căţĭva nemţişorĭ se fie fostŭ în stare a nemţi pe toţĭ romăniĭ? Ba 

din contră noĭ ne încumătămŭ a zice fără nicĭ o sfială, cum că unŭ satŭ întregŭ de nemţĭ nu este în stare a 

nemţi numaĭ o casă romănă, ce s’arŭ afla în acelŭ satŭ. Romănulŭ este prin datinele, obiceiurile, iară maĭ 

vărtosŭ prin religiunea sea, ‒ care pururea a fostŭ păzitoriŭ neadormitŭ alŭ naţiunalităţiĭ sele ‒ atăta de 

eterogenŭ către nemţĭ, de nu se va poté nicĭ odată – afară numaĭ prin silă – nu în o vărstă a vieţiĭ, dar nicĭ 

în vécurĭ, asimina cu eĭ. Şi apoĭ noĭ ştimŭ din contră, că tocmaĭ uniĭ din germaniĭ maĭ făĭmoşĭ Ardelenĭ se 

încercară a zice că romăniĭ din fosta ţéră seséscă, arŭ fi venitŭ ca păstorĭ la Sasĭ, şi eată că acuma îĭ 

întrecŭ cu multŭ în numerŭ. – Cum dară nu se nemţiră acestia? Se vede că şi acestŭ auctore este unulŭ din 

ceĭ mulţĭ svătoşĭ, ce trecŭ peste unŭ satŭ, dóe romăneştĭ şi vedŭ doĭ, treĭ romănĭ cum îşĭ suflă nasulŭ în 

basmaóa naturale, tocma aşia ca ţerénulŭ de o seminţiă cu elŭ, şi de aci vré să încarce o necuviinţă în 

spatele întregeĭ naţiunĭ romăne, ca se védă ceĭ ce’lŭ vorŭ citi, că aŭ observatŭ în călătoria sea şi cele maĭ 

mice lucrurĭ. 

 Din cele ce a suferitŭ romănulŭ pănă acuma maĭ că nu ne vine a crede că este uşiorŭ de minte 

atăta, cătŭ acésta greşélă să fie caracteristică pentru naţiunea întrégă, séŭ celŭ puţinŭ pentru unŭ numerŭ 

maĭ mare de eĭ. De aŭ înşelatŭ dumnéluĭ pe vreunŭ romănŭ, aceea nu iarŭ fi tocmaĭ cu onóre, cu atăta maĭ 

puţinŭ, i sarŭ poté da de aci ocasiune alŭ caracterisa de uşiorŭ de minte. Décă starea avuţieĭ a şvabuluĭ din 

Bănatŭ a fostŭ pănă acuma maĭ bună decătŭ a romănuluĭ, acesta a fostŭ lucru firescŭ şi a venitŭ dela 

împregiurărĭ. Romănulŭ a fostŭ iobagiŭ cea maĭ mare parte împinsŭ şi trasŭ maĭ din tóte părţile, unde din 

contra şvabu aşiezatŭ pe pămănturĭ fişcalĭ a plătitŭ puţinŭ şi a trasŭ multŭ, a fostŭ scutitŭ şi apăratŭ din 

tóte părţile orĭ cum multŭ maĭ bine ca romănulŭ. Să vedemŭ însă acuma după ce s’a întorsŭ fóéa maĭ 

întreceva şvabulŭ pe romănŭ, care şi pănă aci în multe părţĭ şia lucratŭ pămăntulŭ tocma ca şi şvabulŭ. – 

Cu tóte acesté romăniĭ din Bănatŭ trăescŭ bine cu veciniĭ séŭ consătenĭ seĭ şvabĭ, şi spre semnŭ de 

prieteniă eĭ se numescŭ uniĭ pe alţiĭ şogorĭ, şi potemŭ cu totŭ dreptulŭ şi spre lauda lorŭ zice, că astfeliŭ 

de descrierĭ nu arŭ eşi din condeiulŭ vreunuĭ geramanŭ care cunóşte starea lucruluĭ ci ele săntŭ efluviile 

acelorŭ avanturierĭ svătoşĭ, cariĭ umblă rătăcindŭ prin ţere cu vapóre, drumŭ de ferŭ, séŭ cară iuţĭ ca să 

scrie din una şi din alta „Sciţe“ cele audŭ de pe uliţe séŭ prin cărciume, şi de aceea eĭ zicŭ că Sibiulŭ este 

aprópe de Hermanştatŭ. 
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 B e l g r a d ŭ  19/31 Marţiŭ. Astăzĭ la 11 óre se sfinţi cu o solenitate rară monumentulŭ redicatŭ aicĭ 

în piaţa de cetate întru eterna suvenire a bravuluĭ eroŭ Ludovicŭ de Losenaŭ – Colonelŭ de cavaleriă, ‒ 

care după ce dădu lumeĭ cele maĭ vie esemple de bravură, şi credinţă către augustulŭ seŭ Monarhŭ, căzu 

în resbelulŭ din 1849 în ataculŭ celŭ însemnatŭ dela podulŭ Simeriei (pişci) rănitŭ fiindŭ de mórte, care a 

şi muritŭ şi s’a înmormântatŭ la Sibiiŭ. – Înainte de sfinţirea memoratuluĭ Monumentŭ, sevărşinduse misa 

solenă în biserica catedrale r. c. de aci, ţinu Măr. Sea D. Episcopŭ r. c. l. Haĭnald o cuvăntare fórte 

potrivită acesteĭ solenităţĭ. Apoĭ se făcu cerimonia de sfinţire, şi subt bubuitulŭ tunurilorŭ, şi tragerea 

clopotelorŭ, s’a luatŭ perdeoa de pe monumentŭ. La amézĭ se dedu unŭ prânzŭ generale la ospătăria 

„Porumbu“ la care banda militare din Sibiiu, şi resunetulŭ tunurilorŭ la rădicarea toastelorŭ dovedescŭ pe 

la noĭ o zi rară. – Acestŭ monumentŭ este frumosŭ lucratŭ şi are aceea mare însemnătate că pétra 

fundamentale s’a pusŭ la elŭ ciarŭ de mâna Maiestăţiĭ Sele Prégraţiosuluĭ nostru Împeratŭ. 

Bănatŭ. Noĭ atinseserămŭ în Nr. 19 al Telegrafuluĭ romanŭ despre o deputaţiune măréţă, carea se 

pregătia din Bănatŭ şi Voĭvodina a merge la Viena spre fericitarea Împeratuluĭ. Despre acésta deputaţiune 

ne scrie acuma Gazeta Timişóreĭ, cum că şi acésta ţéră de corónă nu maĭ puţinŭ credinciósă decătŭ cele 

lalte, nutria în privinţa acésta o viă speranţa, şi idea patriotică, ce vrea să aducă la deplinire era măréţă şi 

demnă de o ţéră de corónă, care în totŭ timpulŭ a ştiutŭ arăta alipirea sea către casa domnitóriă. Era adecă 

să mérgă o deputaţiune, ce avé să consté din deputaţiĭ fieştecăreia clase, din fiecare cercŭ, la Viena ca să 

aducă Maiestăţiĭ Sele Împeratuluĭ fericitarea popórelorŭ. Însă multele pregătirĭ ce eraŭ de lipsă pentru 

întreprinderea uneĭ aşia de grandeţă soliă, cu tótă mişcarea cea maĭ neobosită, din împedecarea 

comunicaţiunelorŭ aduseră pentru loialiĭ locuitorĭ acesteĭ ţere o neplăcută întărziere. Şi aşia Escelenţia 

Sea Guvernatorele acesteĭ ţeri se arătă aplecatŭ a primi acésta adresă de loialitate din mănile deputaţiuneĭ, 

şi a o aşterne cu o conscienţiósă descriere a împregiurărilorŭ, ce opriră arătarea de omagiŭ personale, la 

treptele sacratuluĭ tronŭ alŭ Maiestăţiĭ Sele. 

Solena representare a adreseĭ se sevărşi în 29/17 Marţiŭ şi Présfinţia Sea D. Episcopŭ romano-

catolicŭ alŭ Cianaduluĭ A. Ceaiagi ca conductore şi oratore avu onóre a o înmanua Escelenţieĭ Sele D. 

Gubernatore. 

Adresa sună aşia: 

 Maiestatea Vóstră ce. r. apostolică, Préîndurate Dómne Împărate! Spaĭma şi frica, indignaţiunea şi 

abominarea, speranţa şi îngrigirea, bucuria şi mulţămirea aŭ apucatŭ peptul nostru de la 18 Fevruariŭ 

încóce; însă unŭ simţimintŭ a stăpănitŭ pe tóte celelalte, simţimăntulŭ de speranţă religiósă la Dumnezeŭ 

cum că elŭ aŭ căutatŭ la cucernica smereniă a Maiestăţiĭ Vóstre ce. r. apostolice pe stradele Vieneĭ, şi aŭ 

hotărătŭ în a sea nemărginită îndurare a scuti scumpa şi plina de viitoriŭ viaţă a Maiestăţiĭ Vóstre pentru 

lumea creştinéscă, şi biserica luĭ, pentru măntuirea omenireĭ, şi binele popórelorŭ Austrieĭ de tóte 

atentatele ale inimicilorŭ civilisaţiuneĭ, şi a societăţiĭ. Acésta maĭ înaltă confidenţă a fostŭ cea mai mare a 

nóstră măngăiere în zilele de îngrigire cele pline de spaĭmă, ea a înălţatŭ devótele nóstre ruge la 

Dumnezeŭ, ea învie acuma bucuria nóstră, şi încuragiază a nóstră credinţă către viitoriŭ. ‒ Nicĭ odată ea 

să nu ese din pepturile nóstre, ci maĭ tare să întemeiaze în adănculŭ sufletuluĭ a nóstră fidelitate, să 

sfinţéscă a nostru omagiŭ, să întăréscă a nóstră credinţă către misiunea dumnezeéscă a Maiestăţiĭ Vóstre 

ce. r. apostolice: ‒ să ne învie cu totŭ şi prin totŭ, şi să stăpănéscă tóte ale nóstre datorinţe de subpuşĭ. 
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 După ce dară credinţioşiĭ subpuşĭ aĭ Voĭvodineĭ sărbeştĭ, şi aĭ Bănatuluĭ temesianŭ de tóte 

naţiunele, şi confesiunele cu cea maĭ mare supunere aşterne Maiestateĭ Vóstre ce. r. apostolice de noŭ 

devotamentulŭ lorŭ de neclintita fidelitate, eĭ nu aducŭ vorbe, ce a resunatŭ, eĭ aducŭ noŭ înviitórie 

simţiminte de afirmare, pentru alŭ lorŭ dela Dumnezeŭ rănduitŭ şi spriginitŭ plin de învingeriĭ cucernicŭ 

Domnŭ şi Împeratŭ, eĭ aducŭ simţiminte a sacrificiuluĭ de bună voinţă către multŭ zicătórea devisă, în 

care Maiestatea Vóstră ce. r apostolică aţĭ pusŭ condiţiunea fundamentale a păceĭ creştineştĭ din lume, şi 

buna stare universale a tuturorŭ popórelorŭ Austrieĭ vaţĭ înduratŭ a li o face datoriă, eĭ aducŭ simţiminte 

de credinţiosŭ cucernică mulţemire luĭ Dumnezeŭ, a căruĭ înduratŭ oci a privitŭ de repeţite orĭ minunatŭ 

asupra din strămoşĭ cucernica casă domnitóriă Habsburgo-Lotringă, şi a măntuitŭ, credințiósele popóre a 

le Austrieĭ de stăpănirea afurisiţilorŭ de Dumnezeŭ. 

 Celŭ maĭ sceleratŭ din tóte criminele avé cu bună sémă alta calculaţiune, însă Domnulŭ oştilorŭ la 

datŭ de ruşine. Pericolulŭ a măritŭ amorulŭ şi alipirea, tóte popórele şi gintele săntŭ hotărăte a se sacrifica 

pentru Monarhiulŭ ce s’a unsŭ cu însuşĭ săngele seŭ, şi a datŭ viitoriuluĭ o nóe direpţiune. 

 Înduraţivă ce. r. Maiestate apostolică Prégraţiosŭ a ne concede, ca să putemŭ depune aceste 

propensiunĭ, şi simţiminte, pe care noĭ în devótele nóstre ruge nu vomŭ lipsi a le afirma înaintea celuĭ a 

totŭ puternicŭ în cea maĭ mare devoţiune şi nestrămutată fidelitate la treptele sfinţituluĭ tronŭ alŭ 

Maiestăţiĭ Vóstre apostolice, cu cemarea binecuvăntărilorŭ luĭ, ca elŭ să ţină viaţa a Maiestăţiĭ Vóstre 

apostolice ce aşia cu greu este consacrată bineluĭ nostru, să o scutéscă şi binecuvinte. Cu acésta 

făgăduinţe murimŭ noĭ ca ş. ce. l. 

 Numita deputaţiune consta din Domniĭ: Ioane Candebo, Ioane Ţeconici, Hartvigŭ de Bensonŭ, 

Stefanŭ Barone Duca, Miloşiŭ Dragici, Armanŭ Barone Fehtig, Hofstedter Ignaţiŭ, Ioane Corvner, Ioane 

Cőver, Vasiliu Lazarovici, Lazarŭ Sigismundŭ, Georgiŭ Manasi, Stefanŭ Mihailovici, Andreiŭ Mocioni, 

Georgiu Nicolici, Stefanŭ Oltvani, Antoniu Sabo, Teodorŭ Serb, Georgiu Stoiacovici, Ioane Stoianovici şi 

cetatea liberă a Timişóreĭ representată prin Consulele eĭ D. Ioane Praer, şi prin DD. Ludovicŭ Persuder, şi 

Mihaile Şevici. În frunte stă Présfinţia Sea D. Episcopŭ Alecsandru Ceaiagi. 

 Adresa este legată în catifea roşiă, şi este unŭ capŭ d’operă de caligrafiă. 

 Toţĭ deputaţiĭ au fostŭ ciemaţĭ în zioa aceea la prănzŭ decătre Escelenţia Sea D. Gubernatore.  

Gazeta Timişóreĭ înceie aşia: De şi noĭ maĭ tărziu decătŭ ceilalţĭ supuşĭ aĭ Monarhuluĭ amŭ fostŭ 

favoriţi a esprima a nóstră alipire către préiubitulŭ Împeratŭ, şi aĭ aduce ale nóstre fericitărĭ pentru 

norocósa abatere de pericolŭ, şi pentru lunga ţinere a glorióseĭ sele stăpănirĭ, totuşĭ aceste fericitărĭ vorŭ 

servi Maiestateĭ Sele préînduratuluĭ nostru Monarhŭ, care cu petrecerea Sea în ţéra nóstră de corónă s’a 

convinsŭ de sincera loialitate a poporaţiuneĭ, totŭ spre aceea îndestulire, ca şi cele ce s’aŭ adusŭ maĭ 

nainte; pentru aceea noĭ şi trăimŭ în convingere cumcă Maiestatea Sea sincerile semne de loialitate şi 

acelorŭ credinţióse popóre, ce locuescŭ acésta ţéră de corónă, se va îndura a le primi cu obicinuita buna 

voinţă şi graţiă. 

 Ungaria. Guberniulŭ militare şi civile de acolo a pusŭ pe capulŭ cunoscutuluĭ de reŭ căpitanŭ alŭ 

hoţilorŭ din Ungaria Roja Şandorŭ o sumă de 10,000 fl. mon. comv. séŭ 25,000 m. valut. 

 Acest preţiŭ îl va poté pretinde orĭ cine, din orĭ ce stare, care séŭ însuşĭ elŭ, séŭ cu ajutoriulŭ 

altora, prin propria activitate, séŭ prin secură arătare ce arŭ face la organele de securitate, séŭ militarĭ 

pentru prinderea şi trădarea luĭ. 
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 Acestŭ premiu se va aplacida şi aceluĭ, care în dreptulŭ apărăreĭ de sine, séŭ în urma gonireĭ luĭ 

Roja Şandorŭ arŭ trebui să’lŭ omóră. 

 Plătirea acestorŭ banĭ se face fără nicĭ o întărziere la aripa de comanda cea maĭ aprópe a 

giandarmerieĭ, séŭ la vreunŭ prefectŭ de comitatŭ. 

 Descrierea luĭ personale este următória: Omŭ ca de 40 - 42 de anĭ, de statură maĭ multŭ mică ca 

mizlociă, ţépănă, îndesată, are părŭ întunecatŭ, şi o căutare posomorătă, pórtă mustaţe şi favorite. 

 Şi acésta este o dovadă viă, cătă îngrigire are părintésca nóstră stăpănire pentru asecurarea 

persóneĭ şi a avuţieĭ supuţilorŭ seĭ, şi că nu cruţă nicĭ unŭ sacrificiŭ, ca să’ĭ scutéscă de acestŭ reŭ prin 

mesure potrivite. 

 Austria. V i e n a  27 Marţiŭ. Despre cuestiunea orientale Loidulŭ se esprimă precum urméză. Noĭ 

avurămŭ o septemănă plină de suprinderĭ. Amŭ fostŭ cuprinşĭ în Parisŭ, în Londonŭ, şi în alte locurĭ, 

numaĭ în S. Petersburgŭ nu. S’aŭ pusŭ în mişcare flotele, fără să se ştie apriatŭ de ce, sa nepăciuitŭ lumea 

prin vorbe góle, şi apoĭ sa împăciuitŭ însăşĭ iar numaĭ prin vorbe góle. S’a făcutŭ pe întunerecŭ o mulţime 

de dispuseţiunĭ, şi încă nu s’a luminatŭ destulŭ ca să vedemŭ fostaŭ ele de lipsă séŭ de prisosŭ. 

Îngrigitoriulŭ trebilorŭ britanice a trimisŭ o găliă către admiralele Dundas la Malta cu rogare ca să întindă 

pănzele către Dardanele. Acésta ştire ajunsă prin Telegrafĭ la Londra maĭ nainte de ce arŭ fi sositŭ acolo 

vreo depeşă dela Admiralele séŭ dela purtătoriulŭ trebilorŭ. Lordulŭ Ruselŭ nu ştiŭ respunde altfeliŭ 

interpelaţiuneĭ, ce ise făcu în privinţa acésta, decăt prin o mărturisire de a sea adăncă necunoştinţă despre 

totŭ ce s’a fostŭ întămplatŭ. Mişcatusaŭ însă Admiralele Dundas din Malta séŭ nu s’a mişcatŭ, este numaĭ 

o  coniectură. Totŭ aceea ştire, ce a ajunsŭ la Londonŭ, a venitŭ vreocăteva óre maĭ nainte în Parisŭ. Fără 

a perde vreunŭ momentŭ s’a telegrafisatŭ la Tulonŭ, să pregătéscă o escadră franţéză şi să o espedue în 

apele turceştĭ. Burza parisiană veni în nepăciuire mare. O zi maĭ tărziŭ stătu unŭ articulŭ în „Monitore“ 

care să o odihnéscă. Estravaganţa acesteĭ situaţiunĭ fu însă, că nicĭ „Monitorele“ nicĭ stăpănulŭ 

monitoreluĭ ştia ceva positivŭ asupra statuluĭ lucrurilorŭ. Să înpăciuia numaĭ din causă, căcĭ în puseţiunea 

neştinţiĭ, în care se afla, publiculŭ maĭ bine vru a fi liniştitŭ, decătŭ agitatŭ. După ce se lăţi ştirea peste 

conţinente, cum că maĭ întăiŭ din Malta o flotă engleză, apoĭ din Tulonŭ una franțeză se mişcă către 

Arhipelagŭ, afirmaŭ toţĭ politiciĭ nostri de coniecture cumcă amăndoe puterĭ maritime arŭ fi lucratŭ în 

coînţelegere. Lucrulŭ se arătă cu atătŭ maĭ aplausibilŭ, cu cătŭ ambasadorele englezŭ în Constantinopole 

Lordulŭ Stratfortŭ, tocmaĭ atuncĭ se îndepărtase de Parisŭ, după ce elŭ maĭ nainte din însărcinarea 

Stăpănireĭ sele cu stăpănirea Franţozéscă a ţinutŭ maĭ nainte o conferinţă lungă în privinţa tebilorŭ 

turceştĭ. Însă posibilitatea totŭ nu a fostŭ adeverată. Cunoscuta ordine s’a trimisŭ fórte iute la Tulonŭ, 

pote într’unŭ parocsismŭ de geloziă către Anglia, şi precum ştimŭ acuma apriatŭ, fără să se fie făcutŭ 

cabinetuluĭ englezŭ maĭ nainte asupra acesteĭ rezoluţiunĭ vreo înpărtăşire. Despre acésta a fostŭ Anglia 

fórte indignată, şi organulŭ ministeriuluĭ englezescŭ deciară fără sfială, cumcă Anglia nu are nimicŭ a 

face cu politica Franţieĭ în cuestiunea orientale. Franţia, zice ea, portă însăşĭ vina despre păşirea Rusieĭ în 

Constantinopole. De ce ea a lăsatŭ pe D. Labalete a păşi aşia impuitoriŭ în cuestiunea S. Mormăntŭ? De 

ce a fostŭ împeratulŭ franţozescŭ atătŭ de ambiţiosŭ ca să se îndese de patronulŭ luĭ? Ce are Anglia de 

acolo, décă va avea biserica grecéscă, séŭ cea latinéscă în Ierusalimŭ, maĭ marĭ privilegie. Aŭ dóră Anglia 

să se lupte pentru causa Papeĭ? 
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 Anglia dară nu ştie décă are să facă causa Franţieĭ, de a sea propriă, nu ştie nicĭ aceea, óre pótesă 

despărţi de ea pe unŭ timpŭ maĭ lungŭ. Într’aceea face posomorâtelorŭ sele tóne uşiurare prin vorbe 

mănióse. Se aştéptă sfărşitulŭ în Londonŭ, în Parisŭ şi preste totŭ loculŭ. Pretutindené încă nu se ştie, ce 

se vrea, arŭ fi de voitŭ, şi trebue voitŭ, numaĭ în cabinetulŭ rusescŭ domneşte evidenţiă, şi resoluţiune. 

 Pentru Rusia nu a fostŭ nicĭ odată timpulŭ aşia favoritoriŭ planelorŭ sele, ca acestŭ de acum. Nicĭ 

odată n’a avutŭ în cuestiunea orientale atătŭ de puţinĭ contrarĭ ca astăzĭ, misiunea principeluĭ Mencicofŭ 

la Constantinopole, sfărşéscăsă ea cum va vré, este istorică. De se va isprăvi ea în pace, atuncĭ prin ea 

apune împerăţia turcească în pace, de se va isprăvi ea cu resbelŭ, atuncĭ acésta apune în resbelŭ. De va 

dobăndi împeratulŭ Rusieĭ dreptulŭ de a denumi pe Patriarhulŭ Constantinopoleĭ, şi Patronatulŭ asupra 

creştinilorŭ greceştĭ în Turcia, atuncĭ este iarăşĭ la anulŭ 1853 în faptă restauratŭ Imperiulŭ, care tocmaĭ 

nainte cu patru sute de anĭ în luna luĭ Maiŭ anulŭ 1453 a căzutŭ cu asaltulŭ Constantinopoleĭ prin turcĭ. 

 Borusia. B e r l i n ŭ . În acésta cetate s’a descoperitŭ în 26 Marţiu unŭ complotŭ, care trasă după 

sine maĭ multe arestărĭ. O corespundinţă din 29 Marţiŭ ne spune că complotulŭ acesta are maĭ seriósă 

faţă, decătŭ ce se póte presupune la începutŭ. S’a cercetatŭ în zioa aceea ca la 80 case, şi s’a arestatŭ ca la 

40 de persóne. Tóte operaţiunele se parŭ că arŭ fi începutŭ după unŭ planŭ bine organisatŭ la 12 óre. 

Poliţia a fostŭ din Londra maĭ nainte avisată despre acelŭ complotŭ, şi de aceea era tare în mişcare. Într’o 

fabrică mare a unuĭ cetăţénŭ fórte coservativŭ s’a aflatŭ în faptă totŭ feliulŭ de muniţiune, şi de arme. La 

unŭ Doctorŭ s’aŭ aflatŭ vestmintele luĭ Kingelŭ, şi de aceea se presupune, că elŭ ’larŭ fi eliberatŭ din 

prinsórea dela Spadaŭ. S’aŭ arestat şi persóne însemnate, ce ar fi luat parte la acest complot. Cercetărtile 

s’au pus în lucrare cu tótă activitaté. 

 ————— 

Turcia 

. 

 Ştirele ce nea maĭ venitŭ despre acésta ţéră, ce jocă o tristă rolă în teatrulŭ lumeĭ de astăzĭ, săntŭ 

atătŭ de încălcite, şi pline de contrazicerĭ, de nu potemŭ scóte din ele ceva lămuritŭ. Atăta însă se vede 

din tóte că Turcia se va supune la cererea Rusieĭ, şi în privinţa S. Mormăntŭ, care pre cum se vede acésta 

este numaĭ o condiţiune accidentale a căştiga protectoratulŭ preste biserica grecéscă din oriente, şi a lua şi 

influinţă la denumirea séŭ întărirea Patriarhuluĭ. Ziurnalele de Constantinopole laudă purtarea luĭ Fuad 

Efendi maĭ vărtosŭ că portaria aceea a uşioratŭ puseţiunea ministruluĭ celuĭ noŭ Rifat Paşa. În privinţa 

portăriĭ principeluĭ Mencicof scrie Gazeta universale întrunŭ articolŭ din Constantinopole cu datŭ 10 

Marţiŭ c. n. următóriele: Alaltăĭerĭ avu principele Mencicof audienţă la Sultanulŭ. Elŭ aŭ fostŭ petrecutŭ 

de D. Ozerof şi dóezecĭ şi cincĭ alţĭ ofiţirĭ, între cariĭ eraŭ mulţĭ stabalĭ. De locŭ după aceea s’a dusŭ 

principele la Hosrev Paşa. Se vorbeşte că arŭ fi zisŭ bătrănuluĭ amicŭ alŭ ruşilorŭ, că elŭ îĭ face acésta 

onorătóriă visită cu espresă poruncă a Domnuluĭ seŭ Împeratuluĭ Nicolaŭ, şi că după aceea arŭ fi strigatŭ 

bătrănulŭ paşă netejinduşĭ argintea barbă ca Simeone: acum potŭ în pace merge de aicĭ! Cea din tăie visită 

a făcutŭ principele precum se ştie în civilŭ. Turciĭ primiră acésta fórte reŭ, însă fără dreptate fiindcă 

ministriĭ turceştĭ şi pe însuşĭ ambasadoriĭ, cariĭ le facŭ visite, nu’ĭ primescŭ în uniformă ci în vestmintele 

de casă. Pănă acuma nu se ştie încă bine misiunea acestuĭ principe; Se vorbeşte însă că elŭ arŭ fi adusŭ 

multŭ aurŭ şi argintŭ. Se pare dară că în S. Petersburgŭ arŭ cugeta ómeniĭ cumcă în Stambulŭ dublaniĭ 

tocmaĭ aşia luară ca şi tunurile. – 
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 ‒ În 19 Marţiŭ Colonelulŭ Stratimirovici şi căpitaniĭ Nagĭ şi Contele Nuijanŭ, Comisariĭ ruseştĭ 

împerăteştĭ Cavalevsci şi Berger s’aŭ întorsŭ iarăşĭ în Cataro. Misiunea lorŭ a împăciui unele diferinţe 

între Turcĭ şi Montenegrinĭ a fostŭ încoronată de celŭ maĭ bunŭ succesŭ, şi principele din Montenegro a 

pusŭ cele de lipsă în lucrare ca ómeniĭ seĭ să nu maĭ facă volniciĭ. Depspre dimisiunea luĭ Fuad Efendi 

zice „Gazeta Triestuluĭ“ că acésta era croită din partea principeluĭ Mencicof ca o condiţiune fără care nu, 

căcĭ după ce marele Vizirŭ nu o vezu bucurosŭ, şi cercă a mişca tótă pétra ca să’lŭ răţină, ba după ce 

însuşĭ colonelulŭ Rose purtătoriulŭ trebilorŭ britanice în Constantinopole arŭ fi întrevenitŭ pentru 

remănerea luĭ în otelulŭ de ambasadă alŭ Ruşilorŭ, iarŭ fi respunsŭ D. Ozerof să’l lase în pace, căcĭ 

principele face acésta nu din ură personale către Fuadŭ, ci din amesurată poruncă a suveranuluĭ seŭ. 

 

L ă d i ţ a  d e  P o ş t ă. 

D. G. D. în Urbea mare. Amŭ primitŭ balada ce ne aţĭ trimisŭ, şi ne pare reŭ, că colónele acestuĭ 

Ziurnale nu potŭ primi, de cătŭ poiesie fugitive, uşióre, scrise cu gustŭ şi simţimântŭ poieticŭ, şi care se 

nu fie maĭ lungĭ de 6-7 strofe, căcĭ altfeliŭ desfiguréză colónele.  

D. D. A. Ş. în Aradŭ salutare omicabile şi colegiale. Scrisórea amŭ primitŭ numaĭ în 21 Mar. 2 

Apr. tărziŭ, şi de aceea nu amŭ potutŭ face nicĭ o întrebuinţare din ea, căcĭ ia trecutŭ timpulŭ. Amŭ fi 

doritŭ să auzimŭ ceva despre trecerea deputaţiuneĭ nóstre. 

D. P. G. M. în Előpatacŭ. De aicea mergŭ numeriĭ fără nicĭ cea maĭ mică greşélă, cercetaţĭ maĭ cu 

démăruntulŭ la poşta din Braşovŭ. 

D. F. H. în Sanislo-Satmare. Nu ve potemŭ servi. Telegrafulŭ Romanŭ se ocupă cu lucrurĭ maĭ 

serióse, decătŭ cele ce ne trimiserăţĭ. 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 1. Aprilie. Calend. noŭ. 
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