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Depeşe telegrafice 

P a r i s ŭ  7  A p r i l i e . Monitorele de astăzĭ zice că nu este adeveratŭ cumcă stăpânirea arŭ fi 

vrutŭ să schimbe legiuirea în privinţa căsătorielorŭ civilĭ; o esperinţă de 60 de anĭ se zice că arŭ fi 

adeveritŭ înţelepciunea legislaţiuneĭ în privinţa căsătorielorŭ civilĭ. – 

 C o n s t a n t i n o p o l e  28 Marţiŭ. c.n. Principele Mencicof a căpătatŭ dela marele vizirŭ în 

privinţa tocmelelorŭ, ce aŭ să se facă, îndestulitóriă asecurare. Pe viitoriŭ va căpăta Principele în Serailŭ 

audienţiă fără anonţă. 

 Vice-admiralele Cornilefŭ a pornitŭ la Sivastopolŭ. După auziŭ trupele ruseştĭ se vorŭ maĭ retrage 

maĭ în lontru. Daud Beiŭ este trimisŭ la Parisŭ pentru despăgubirea cuponilorŭ. Fermanulŭ pentru 

regularia Banceiĭ s’a slobozitŭ. Cursulŭ poliţelorŭ spre Londra 113 ¾  Viena 420. 

L o n d o n ŭ  6 Aprile.  Mor. Hron. vesteşte din Alecsandria din 22 Marţiŭ. Paşa Egiptului a făcutŭ 

Anglieĭ în privinţa comerciuliŭ de transitŭ cumpănitórie concesiunĭ. Corpulŭ diplomaticŭ este asupra 

acesteia întărâtatŭ. 

______________________________ 

Asilulŭ refugiaţilorŭ în Englitera.  

(Înceere.) 

Materia aceasta ne face şi fără de voie a ne abate la pasage istorice. Să ne reîntórcemŭ la 

desbaterea aceea a celei de giosŭ în parlamentulŭ Engliterei. Propunerea séŭ bilulŭ la înteia citire în anulŭ 

1818 află numaĭ 18 bărbaţĭ de oposiţiune. Unulŭ dintre oratoriĭ ceĭ mai renumiţĭ de atuncĭ aĭ caseĭ de 

giosŭ Grant celŭ tinerŭ zice în séra aceleĭ adunanţe (15 Maiu) „Să privimŭ la starea de faţă a Europeĭ, să 

ne aducemŭ aminte, cumcă bărbaţiĭ turburătorĭ de pacea şi liniştea publică nu se ruşinară a’şĭ descide cale 

învăţeturelorŭ sele politice chiarŭ şi prin omorŭ hoţescŭ, că aruncămŭ o căutătură asupra înfricoşateĭ 

sguduiturĭ morale ce s’a făcutŭ dela revoluţiunea din 1793 în cóce, şi se vedemŭ cine arŭ poté nega, 

cumcă aicĭ nu zace o massă înfricoşiată de materie producătorie de unŭ focŭ revoluţionraiŭ, care, de 

cumva nu’lŭ vomŭ şti depărta cu mănă tare şi cu judecată matură, ne póte reînpinge în acelaşĭ caosŭ de 

complote, lupte şi suferinţe, de care naţiunile Europeĭ  abia potulă scăpa. De 150 de anĭ, dela pacea 

vestfalică n’a maĭ fostŭ în Europa unŭ spiritŭ atătŭ de revoluţionariŭ, o însoţire, o confederaţiune 

atuturorŭ elemintelorŭ neliniştite de rescolă, şi de anarhiă, decătŭ în timpulŭ ce abia a trecutŭ. Actoriĭ în 

scenele aceste, care de douezecĭ şi cincĭ de anĭ aruncară ţerele în bătăĭ şi vărsări de sănge, nu află 
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măngăiere de cătŭ în nădejde, că vorŭ poté produce iarăşi turburare. Aşia dar voimŭ noĭ să primimŭ pe 

ómeniĭ aceştia fără deosebire în sinulŭ nostru ? Eu nu vorbescŭ despre străinĭ în de obşte, decătŭ despre 

aceia, cariĭ notară prin tóte atrocităţile şi spaĭmele revoluţiuneĭ, cariĭ astăzĭ se închină la zeiţa minteĭ, iar 

măne luĭ Napoleone. Eŭ din parte’mĭ nu poftescŭ, ca Englitera să se facă casa, loculŭ de plămădélă, 

cetatea făgăduinţeĭ pentru toţĭ purtătoriĭ de făcliele rescoleĭ, pentru toţĭ apostaţiĭ şi trădătoriĭ séu 

vânzetoriĭ de patriă şi de naţiune. Bărbaţiĭ ceĭ de statŭ aĭ Englitereĭ aŭ străvezutŭ planele şi uneltirile 

acestorŭ ómenĭ şi le au persecutatŭ, armata engleză le a învinsŭ şi sfărmatŭ, şi prin aceea a reîntorsŭ 

Europeĭ pacea şi liniştea sea. Scopulŭ acestei legĭ este a înpedeca, ca planele acele să nu se renoiească, 

nicĭ să se aducă turburare şi nelinişte chiarŭ în vatra nóstră. Arŭ fi o politică cu totulŭ greşită, cănd noĭ 

amŭ voi să aşteptămŭ, ca să vină primejdia înaintea uşelorŭ nóstre, cănd amŭ voi să stămŭ cŭ mănile în 

sinŭ, vezândŭ cum se grămădeşte materialulŭ de focŭ chiarŭ înaintea locuinţelorŭ nóstre, măngăindune cu 

aceea, că aţiţănduse foculŭ, ne vomŭ şti trage din partea văntuluĭ.” –   

 La a treia citire a biluluĭ se opinti încă odată Broughamŭ  cu darulŭ luĭ celŭ oratoricŭ a vorbi 

încontra acestuĭ proiectŭ de lege. Se sculă însă Kaningŭ  şi’lŭ rogu să facă bine să încete dela 

esageraţiunele sele, spre care era aplecatŭ cu deosebire acestŭ oratore, zicănduĭ, că o iconă bună, trebue să 

aĭbă lumină şi umbră de o potrivă împărţite. A striga cu tótă ocasiunea, cumcă naţiunea este perdută, atăta 

însémnă căt a striga în deşertŭ şi fără trebuinţă. Cu o asemenea strigare nu poţĭ căştiga altŭ ceva, de cătŭ 

ce a căştigatŭ păstoriulŭ celŭ petulante, cu vorba sea lupulŭ ! lupulŭ ! voindŭ a înşela pe consoţiĭ seĭ, cariĭ 

dedănduse cu această strigare, cănd lupulŭ veni întru adeverŭ, nu sări nici unulŭ, şi aşia turma căzu pradă 

fereĭ selbatice. În zilele trecute, zise acestŭ mare bărbatŭ maĭ departe, se descoperi unŭ complotŭ în contra 

duceluĭ de Velingtonŭ. Préfireşte, că bărbaţiĭ aceĭ spurcaţĭ cariĭ năzuescŭ după viiaţa acestuĭ faĭmosŭ 

eroŭ, nimicŭ dorescŭ maĭ ferbinte, de cătŭ ca să li se deschidă cale liberă către Englitera. Fiva însă 

guberniulŭ aşia simplu, ca să le plinească lorŭ această poftă nelegiuită? „Séu că domniavóstră domnilorŭ 

gentlemenĭ, credeţĭ, cumcă aprinzinduse foculŭ de noŭ în Franţa, noĭ în Englitera vomŭ remănea scutiţĭ, 

noĭ aci nu vomŭ simţi căldura şi dogorirea luĭ? Dacă se va naşte furtuna, fiţi încredinţaţi, că pe noĭ încă ne 

trage cu sine în vâltóre. Englitera se cotropeşte pănă în temelie, cănd i se va resturna sistema pentru care 

s’a luptatŭ maĭ multe zecimĭ de anĭ. Decĭ detorinţa parlamentului este a împedeca, ca bolfele ciumeĭ din 

Europa că nu se străplănte şi în sinulu eĭ, ca ómeniĭ ceĭ încărcaţĭ de detorie, ce din pricina aceasta fugŭ 

din patria lorŭ, aci la noĭ să nu’şi afle locŭ de scăpare pentru de a’şi ţese planele şi macinaţiunile sele, prin 

care voiescu a se face bogaţĭ pe contulŭ nostru. Pănă acum insulele britanice aŭ datŭ asilŭ la ómenĭ loĭali 

şi de omeniă. Vreţi Dv. ca acum să se lucre din contră, voiţĭ, ca prodiţiunea în contra nóstră, a vecinilorŭ 

şi a aliaţiorŭ nostriĭ săşi afle casa de creştere şi înflorire în ţéra libertateĭ şi a legeĭ ? Celŭ ce se 

împotriveşte la mesurele aceste, se pare că pofteşte, ca noĭ să deschidemŭ noue cărărĭ pentru 

a m b i ţ i u n e a  a c e l o r a ,  c a r i ĭ  d i n  s u f e r i n ţ e l e  p a t r i e ĭ  l o r ŭ  n ’ a ŭ  t r a s ŭ  a l t a  

î n v e ţ ă t u r ă ,  d e  c ă t ŭ  c u m  s e  t r a g ă  f o l o s ŭ  p e n t r u  s i n e  d i n  a  e ĭ  n e f e r i c i r e . Astăzĭ 

ómeniĭ cerŭ, întocma ca acelŭ filosofŭ vechiŭ, numai locŭ de unŭ pasŭ, pe care că’şĭ aşiază leva séŭ 

maşina de rădicatŭ. Daţine aşia strigă eĭ, numaĭ atăta locŭ, ca să ne potemŭ aşieza în ordine, şi apoĭ fiţi 

sigurĭ, că noĭ resturnămŭ lumea. Bilulŭ acesta le dă lorŭ respunsŭ: Aicĭ, nu veţĭ pune voĭ piciorulŭ vostru 

! (la aceste cuvinte resună salonulŭ de o complăcere generale). Abia trecură căţiva anĭ şi Englitera deveni 

măngăierea şi speranţa lumeĭ. Ochiĭ tuturorŭ privea asuprăne cu nerăbdare. Naţiunile, care obosite şi 
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descurăgiate în luptă, era pe aci să se prede duşmanilorŭ,  ‘şĭ rădicară braţele şi inima de noŭ, cănd 

vezură, cumcă Englitera şi stindardele eĭ încă fălfăie măreţŭ peste aboriĭ pulbereĭ de puşcă în cămpulŭ 

bătălieĭ. Noĭ amŭ statŭ neclintiţĭ şi menişcaţĭ ca ferulŭ în mizloculŭ celorŭ maĭ grele loviture. Cine, 

iubindŭ gloria vecheĭ Englitere, şi stimăndŭ libertatea lumeĭ, póte să doriască, ca noĭ să dămŭ denoŭ pe 

Europa în mănele duşmanilorŭ paceĭ şi linişteĭ publice?  Décă bilulŭ acesta, adecă legea pentru străinĭ, 

coprinde o mică îngustăţire a libertăţilorŭ nóstre, să aducemŭ cu tótă măngăierea acéstă mică jertfă, spre a 

asecura pacea care o amŭ căştigatŭ cu învingerile nóstre.” 

 Cănd veni tréba la votaţiune, abia fuseră 29 membriĭ, cariĭ votară în contra sfatului ce’lŭ dede 

acelŭ Caningu. 

 Scopulŭ nostru cu deducerile  aceste istorice n’a fostu altulŭ, decăt a arăta cumcă Englitera în 

timpurile maĭ vechĭ a pusŭ totdeauna stavilă turburătorilorŭ, ce lucra în a eĭ apropiere pentru resturnarea 

dinastielorŭ legiuite, prin renoirea legiĭ pentru străinĭ, fără a’şi vătăma constituţiunea sea cea liberă, şi că 

décă ea astăzĭ, căndŭ turburătoriĭ îşĭ ascutŭ pumnalele ciaru în sinulŭ şi înaintea ochilorŭ eĭ, nu se 

foloseşte de acele mesure, pe care i le iartă constituţiunea eĭ, după cum vezuremŭ maĭ susŭ, celŭ puţinŭ în 

interesulŭ şi favórea poterilorŭ învecinate şi înprietenite, pricina este, că s’aŭ îmulţitŭ şi în mizloculŭ eĭ 

capetele cele estravaganţĭ, care măne poĭmăne o vorŭ trage şi pe ea în caosulŭ şi freamătulŭ ideelorŭ 

celorŭ nóe de libertate şi constituţiune. Atunci ea va încerca a se reîntórce la aceste mesure 

préîngrigitórie; însă va fi tărziŭ. 

________________ 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 S i b i i ŭ  29 Marţiŭ. Din Gazeta Vieneĭ din 7 Aprile c. n. care numaĭ ce ne pică în mănă, potemŭ 

înştiinţa pe credincioşiĭ romănĭ cu cea maĭ viă bucuriă, cumcă deputaţiunea nóstră a avutŭ înnalta onóre a 

fi primită în zioa de B u n e l e v e s t i r ĭ  de însuşĭ Maiestatea Sea Împeratulŭ ca să’ĭ aducă fericitărĭ, şi 

omagie de devoţiune. Iată cum vorbeşte aceea Gazetă. 

 V i e n a . Erĭ la 6 acestea c. n. avu Escelenţia Sea Episcopulŭ greco-orientale din Ardélŭ, Barone 

de Ş a g u n a  în fruntea uneĭ deputaţiunĭ compusă din representanţĭ preoţeşti şi mireneştĭ aĭ dieceseĭ sele 

înalta onóre a poté presenta Maiestateĭ Sele c. r. apostolice următória adresă gratulătóriă şi omagiale. 

 

M a i e s t a t e a  V ó s t r ă  c .  r .  a p o s t o l i c ă  !  

P r é î n d u r a t e  D ó m n e  ş i  Î m p e r a t e  !  

 Simţimintele de spaĭmă şi de gróză, ce aŭ apucatŭ inimile tuturorŭ credinţioşilorŭ supuşi aĭ 

Maiestăţiĭ Vóstre la faĭma uneĭ, în analele mareĭ nóstre patrie, neauzite rea fapte – aŭ făcutŭ locŭ la 

nemărginita bucuriă, căndŭ ajunsă în totŭ loculŭ ştirea despre reînsănetoşirea iubituluĭ Monarhŭ. 

Pretutindené se deşténtă acuma la credinţioşiĭ supuşĭ puterniculŭ dorŭ a alerga la punctulŭ inimeĭ 

Monarhieĭ, şi a  depune din motivulŭ acestuĭ fericitoriŭ evinementŭ gratulaţiunele sele înaintea treptelorŭ 

sfinţituluĭ tronŭ. Tocmai acésta bucuriă nea cuprinsŭ şi mişcatŭ şi pre noĭ, ceĭ ce ne aflămŭ la cele maĭ 

îndepărtate graniţe ale Monarhieĭ, să alergmŭ la Préînalta curte, ca să ne facemŭ şi noĭ părtaşĭ aceleĭ înalte 

fericirĭ, a depune cu genunchiĭ aplecaţĭ ale nóstre préumilite gratulaţiunĭ, şi plinele de devoţiunĭ omagie la 

piciórele Maiestăţiĭ Vóstre. 
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 Înduraţivă Maistatea Vóstră a primi prégraţiosŭ renoita din genunchi atestaţiune de a nóstră 

neinviolabile credinţă şi alipire, precum şi despre aceea, că aduncândune aminte de învăţetura marelui 

apostolŭ către Colosenĭ 3, 15, „ca cererĭ, rugăţiuni şi mulţemirĭ să se facă pentru Împeratulŭ” nu vomŭ 

înceta nicĭ odată, a striga către Dumnezeŭ, ca elŭ să lungéscă zilele Maiestăţiĭ Vóstre care săntŭ pentru 

noĭ aşia de scumpe, pănă la adăncĭ bătrănéţe omeneştĭ, şi încredinţindune préînalteĭ favóre şi graţieĭ 

împerăteştĭ murimŭ în cea maĭ adăncă devoţiune. 

   Aĭ Maiestăţiĭ Vóstre c. r. apostolice ! 

 Viena în 6 Apr. 25 Martie 1853. 

        Urméză subscrierile. 

 Maiestatea Sea c. r. apostolică s’a înduratŭ a respunde la acésta prégraţiosŭ, cumcă pentru 

Maiestatea Sea este îmbucurătoriŭ a primi şi gratulaţiunele locuitorilorŭ dela marginele maĭ îndepărtate 

ale Monarhieĭ, şi că Maiestatea Sea s’arŭ fi rezimatŭ pe credinţa şi alipirea romănilorŭ ardelenĭ totdeauna 

cu confidenţiă şi a aşteptatŭ şi pe viitoriu a lorŭ stabilitate. 

 Iată iarăşĭ o dovadă viă, că romănulŭ are încă bună trecere înaintea Monarhului seŭ, pre care elŭ o 

va şti păstra prin ascultare, alipire, şi subpunere. Maiestatea Sea alŭ nostru prébunŭ Împeratŭ se esprime 

şi acuma ca totdeuna către Consiliariulŭ seŭ intimŭ episcopulŭ Barone de Şaguna, cu multă graţiă în 

prinvinţa romănuilorŭ, diploma de Ordinulŭ Leopoldinŭ, diploma de Barone, diploma de Consiliariŭ 

intimŭ ne săntŭ dovezĭ, care óre căndŭ vorŭ fi tocmai aşia cu dorŭ de nepoţiĭ şi strănepoţiĭ nostriĭ, ca cum 

cautamŭ noĭ după diploma dată lui Nicolau Olau dela Împeratulŭ Ferdinandŭ. După ştirea şi cunoştinţa 

nostră noĭ nu avemŭ din timpurile viforóse ce trecură nicĭ unŭ documentŭ, în care meritele naţiuneĭ 

romăne să fie recunoscute dela înalta stăpănire aşia eclatamente, ca în maĭ susŭ pomenitele documente ale 

mareluĭ acestuĭ bărbatŭ de statŭ şi alŭ naţiuneĭ sele, care cu adăncele sele cunoştinţe şi talente politice a 

ştiutŭ totdéuna nimeri timpulŭ, ce arŭ fi potutŭ orĭ cum aduce vreo favóre naţiuneĭ nóstre. Căndu faptele 

vorbescŭ, atuncĭ patimile trebue se amorţéscă ! – Să-ĭ fimŭ dară mulţămitorĭ ! 

Ca suplementŭ la înştiinţarea nóstră din 29 Marţiŭ alăturămŭ corespundinţa, ce nea venitŭ maĭ 

tărziŭ deadreptulŭ din Viena cu datŭ din 26 Marţiŭ. 

Ieri în zioa Buneĭ vestirĭ la ½ 11 óre înainte de amézĭ a avutŭ Escelenţia Sea D. Episcopŭ Andreiŭ 

Baróne de Şaguna dimpreună cu deputaţiunea diecesană înalta norocire de a se înfăţişa înaintea Maiestăţiĭ 

Sele şi a depune la piciórele Tronuluĭ împeretescŭ următórea adresă de fericitare şi de omagiŭ: 

 Urméză adresa precum o vezurămŭ maĭ susŭ. 

La acésta adresă cuvăntată de către Escelenţia Sea D. Episcopŭ într’unŭ tonŭ pătrunzetoriŭ s’a 

înduratŭ Maiestatea Sea a respunde:             (Vezĭ respunculŭ) 

După  aceea la Préînalta poftire a Maiestăţiĭ Sele presentă Escelenţia Sea Monarhuluĭ pe membriĭ 

deputaţiuneĭ, şi adecă pe D. Protosingelulŭ şi Profesorele de Teologiă Dr. Gregoriŭ Pantasi, pe DD. 

Protopopĭ şi Asesorĭ consistorialĭ: Petru Bădilă din Sibiiŭ, Petru Popescŭ din Făgăraşiŭ, Ioane Tipeiŭ din 

Sebeşiŭ, Adamŭ Stoĭca din Deva, şi Sava Popovicĭ Barcianu din Reşinariŭ, apoĭ pe DD. Negoţetorĭ: 

Spiridone Tatarţi şi Vasiliŭ Grecu (Gőrőg) din Oreştia. 

Maiestatea Sea se îndură a vorbi cu fiecare, apoĭ adresinduse érăşĭ către întréga deputaţiune a 

adaosŭ, ca să se străduiască a susţinea în poporŭ credinţa şi alipirea către Tronŭ. 
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Maiestatea Sea căuta la faţă deplinŭ sănetócă, şi veselă. Astfeliŭ deputaţiunea nóstră a avutŭ 

norocire a se înfăţişa tocmaĭ înaintea Monarhuluĭ, şi a fi primită cu tótă Graţia. Cine, trăgândŭ ciarŭ şi din 

privinţa acesteĭ împregiurărĭ o paralelă dréptă între timpulŭ de acum şi între celŭ antimarţiale, nu vede 

deosebirea între aceste dóe perióde ? Atuncĭ nu eramŭ nemica, şi astăzĭ se vede romănulŭ figurândŭ 

într’unŭ şirŭ cu celelalte popóre. Şi cuĭ avemŭ a mulţămi pentru tóte acestea decătŭ cavaleresculuĭ  

Împeratŭ Franţiscŭ Iosifŭ I. Decĭ vorbele Maiestăţiĭ Sele de a susţineé credinţa şi alipirea în poporŭ, să ne 

fie totdéuna angira sperinţelorŭ nóstre; prin credinţă şi alipire către Tronŭ amŭ căştigatŭ ceea ce avemŭ, 

prin credinţă şi alipire către Tronŭ ne vomŭ face şi viitoriulŭ nostru fericitŭ. 

S i b i i ŭ  în 30 Marţiu. Din tóte părţile ne vinŭ ştirĭ despre ţinerea rugăciunilorŭ şi serviţielorŭ 

dumnezeeşti în bisericile romăne din tóte provinciele austriace pentru reînsănetoşirea Maiestăţiĭ Sele 

Împeratuluĭ, care noĭ pentru îngustimea colónelorŭ  Telegrafuluĭ Romanŭ nu le maĭ potemu face 

cunoscute în detaiurĭ. Semnele aceste de mulţămirĭ ce s’aŭ redicatŭ din pepturile romăne către Împeratulŭ 

împeraţilorŭ pentru apărarea de mórte şi redicarea din bólă a préînduratuluĭ nostru monarhŭ daŭ dovadă 

destulŭ de învederată, că romănulŭ îşĭ cunóşte puseţiunea sea, şi că elŭ bine ştie, că nicĭ unŭ poporŭ nu e 

maĭ multŭ îndatoratŭ a’şĭ arăta devotamentulŭ seŭ de subpunere, ca poporulŭ nostru, şi acésta este şi o 

garanţiă netăgăduită despre a luĭ nestrămutată credinţă şi neclintită alipire către Maiestatea Sea, şi înalta 

luĭ dinastiă. – 

După Gazeta Transilvanieĭ s’a propusŭ în Blajŭ înfiinţarea unei societăţĭ pentru îmbunătăţirea 

stăreĭ şcóleloru a naţiuneĭ romăne ca unŭ semnŭ durătoriŭ pentru aducerea aminte de scăparea Maiestăţiĭ 

Sele din pericululŭ vieţiĭ. 

În 6 Marţiŭ s’a ţinutŭ în Petrisatŭ la D. A. Ladai unŭ balŭ? (Vineri în postul mare ?) pentru 

folosulŭ şcólelorŭ cu resultatŭ bunŭ. 

Bănatŭ. Timişóră. O corespundinţă de aicĭ din 4 Aprile are asupra aşia numitelorŭ „Foĭ 

sburătórie” care ese în Monahŭ, şi care maĭ dăunăzĭ trecură graniţa cuviinţeĭ, şi se sloboziră a batjocori pe 

romăniĭ din Romănia, următoriele: 

Între tóte ziurnalele satirice, ce ne săntŭ noe cunoscute, ţinŭ negreşitŭ întăiulŭ rangŭ „foile 

sburătorie din Monahŭ” căci ele cuprindŭ pe lăngă unŭ tecstu isteţiŭ, şi ilustraţiunĭ bine aflate şi nimerite, 

ce căşiună mulţilorŭ lorŭ cetitorĭ multe momente desfătătorie. 

Dela începutulŭ lorŭ nu a remasŭ o ţéră, nu o naţiune, nu unŭ statŭ ne atinsŭ de satira lorŭ, însă ele 

numaĭ rarĭ casurĭ – după ştirea nóstră nicĭ odată – aŭ păşitŭ peste graniţa ce stă între satire şi pamflete, şi 

în totŭ loculŭ a căutatŭ să se ţină strănsŭ de caracterulŭ esteticŭ care nu trebue să lipséscă dela o satiră. 

Cu atăta ne pare maĭ reŭ despre eşirea foilorŭ de pre urmă, care şiaŭ pusŭ de ţăntă locuitoriĭ 

Romănieĭ. 

De şi noĭ săntemŭ convinşĭ, cumcă şi la însuşĭ locuitoriĭ de dincolo de pasulŭ turnului roşiŭ, 

asupra cărora este ţintită satira, nu a fostŭ cugetulŭ a vătăma dea dreptulŭ caracterulŭ naţiunale, noĭ totuţĭ 

aflămŭ ilustraţiunele, maĭ vărtos în numeriĭ de pre urmă, ca să ne esprimămu modestŭ, forte nedelicate, 

fiindŭ că ele nu batŭ nicĭ viţiurile, nicĭ nebuniile şi obiceiurile romănilorŭ, ci cu încungiurarea adeverului 

caută a simţualisa întrunŭ modŭ forte nedelicatŭ numaĭ unele separate concepte, ca semne caracteristice 

ale naţionalităţiĭ. După părerea nostră ele nu vorŭ produce la niminea vreunŭ necazŭ, căcĭ orĭ ce omŭ cu 

minte nu va privi în csilografia „foilorŭ sburătorie ale Monahului” altŭ cevaşi, decătŭ numaĭ, a desfăta pe 



 

 
Pagina  344 

 

unŭ momentŭ, totuşĭ însă prin acésta ele aŭ trecutŭ graniţa bunei cuviinţe, şi potŭ duce la prepusŭ, cumcă 

forma cea istéţă şi cuviinţiosă, ce sa păzitŭ pănă acuma la acestea foĭ, din lipsa satirelorŭ cu spiritŭ începŭ 

a se face pentru cititorĭ triviale, despre carea nearŭ părea reŭ, căcĭ subt astfeliŭ de auspiţie puţinĭ cititorĭ 

cultivaţĭ voru maĭ da locŭ acesteĭ isteţe foi între artiile sele de lectură desfătătoriă. 

Austria. V i e n a  5 Aprilie. Legătura mareĭ atlantice cu marea pacifică prin drumurĭ maiestóse 

atătŭ pe apă cătŭ şi pe uscatŭ se vede că se va face acuma adeverŭ. În vreme ce o soţietate de capitaliştĭ 

englezeştĭ căpătă conţesiune dela stăpănirea englezéscă a trage unŭ canalŭ navigabile preste îngustimea 

dela Panama, ea căpătă şi patronanţa dela împeratulŭ franţozilorŭ la acésta întreprindere prin o 

deputaţiune, ce s’a trimisŭ spre acestŭ scopŭ în adinsŭ, şi aşia lucrarea la drumulŭ de ferŭ totŭ spre acelŭ 

sfărşitu păşeşte cu tăriă nainte. Înştiinţerile dela Panama din 15 Noemvre ne promitŭ deschiderea 

drumuluĭ ferecatŭ dela unŭ la altŭ Océnu pe Septemvre 1853, şi atuncĭ va ţiné acésta călătoriă 2–3 óre. 

Separea canaluluĭ care fieşte va ţinea maĭ mulţĭ anĭ, ni se pare pentru comerciulŭ lumeĭ de maĭ mare 

importanţă, căcĭ numaĭ aşia se póte evita îndoita încărcare şi descărcare a mărfilorŭ pe corăbie, şi pe 

vagoanele drumuluĭ ferecatŭ, privindŭ însă folosulŭ celŭ mare care este legatŭ de acésta întreprindere este 

speranţa pentru curănda luĭ afectuare. 

– Maiestatea Sea Împeratulŭ s’a înduratŭ prégraţiosŭ a răndui pentru văduva ţeranului Iosifŭ 

Ciani, pe care l’aŭ pmorătŭ hoţiĭ, unŭ ajutoriŭ de 200 fl. m. c. 

– Maiestatea Sea Împeratulŭ a rănduitŭ prégraţiosŭ, ca pe tóte adresele şi scrisorile ce se trimitŭ 

prin artie din motivulŭ atentatuluĭ, ca espresiunĭ de subpunere, credinţă, şi alipire către préînalta persóna 

Sea şi casa domnitóriă, să se dee pe drumŭ cuvinţiosŭ respunsŭ, cumcă ele aŭ ajunsŭ la préînalta 

cunoştinţă a Maiestăţiĭ Sele c. r. apostolice, şi că s’a primitŭ cu deplina recunoştinţă, şi buna plăcere. 

– Colonelulŭ O. Donelŭ adjutantele de aripă alŭ Maiestăţiĭ Sele Împeratuluĭ a căpătatŭ atătŭ dela 

regele Borusieĭ cătŭ şi dela regele Bavarieĭ decoraţiunĭ în recunoştinţa meritelorŭ sele pentru scăparea 

vieţiĭ a Maiestăţiĭ Sele c. r. apostolice. 

V i e n a  7 Aprilie. Depeşa telegrafică, care ne înştinţiasă de noae şi însemnate concesiunĭ, ce a 

căştigatŭ Anglia în Egiptŭ, se vede a fi demnă la starea de faţă a relaţiunelorŭ orientalĭ a trage asuprăşĭ o 

maĭ mare băgare de sémă, maĭ vărtosŭ de o vomŭ aduce cu notificaţiunea de maĭ nainte în legătură. Cănd 

se părea că încălcitura turcéscă va lua urmarea paşilorŭ diplomaticĭ aĭ Rusieĭ unŭ caracterŭ fórte 

ameninţătoriŭ, cănd Stăpănirea frănţozéscă subt impresiunea celorŭ din tăie veşti din Constantinopole, a 

înceiatŭ trămiterea uneĭ flote în Arhipelagŭ, şi acésta a şi pusŭ în lucrare, cu bună sémă în aşteptare, 

cumcă şi escadra englezéscă din marea mediteraneă va lua totŭ acela drumŭ, atuncĭ se observă negreşitŭ 

cu ceva suprindere, cum tractéză Anglia cu o uşiorătate unŭ lucru, care după priceperea acestuĭ momentŭ 

se părea a fi de o însemnătate eminente pentru relaţiunele politice ale Sistemeĭ Statelorŭ Europeĭ. 

Aşteptarea Franţieĭ cumcă Anglia se va uni cu ea spre o negoţiaţiune comună, remase nemulţămită, 

Cabinetulu din S. James de sa voă pe purtătoriulŭ de trebe la Divanŭ, care a poruncitŭ flota din Malta în 

apele levantice, corăbiele remaseră în staţiunea lorŭ subt angire. Fără de pornirea Lorduluĭ Stratfortŭ la 

Constantinopole, nu se vedé nimicŭ se sémene cu aceea, cumcă Anglia arŭ vrea să jóce vre o rolă activă 

în încălcitura orientale, ea se părea că va lăsa ca lucrurile săşĭ iaie în pace nicĭ o amestecare decursulŭ seŭ. 

În acésta portare zăcea ceva enigmaticŭ, care póte că acuma prin depeşa telegrafică se va lămuri. Pănă 

cănd politica englezéscă, în puntulŭ centrale a întrebăriĭ orientalĭ, în Constantinopole, se părea că este fără 
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nicĭ o activitate, a lucratŭ ea în altŭ punctŭ în tótă tăcérea, şi precum se vede cu succesŭ bunŭ. Şi acestŭ 

punctŭ este Egiptulu, aceea ţéră, care pentru pusesiunea luméscă a Anglieĭ este de importanţă, ce nicĭ o 

parte a orientelui turcescŭ, cum nicĭ Constantinopolea nu este. Décă va succeda Anglieĭ a se aşeza stabile 

în Egiptŭ – şi spre acésta este tendinţa acestuĭ statŭ din acelŭ momentŭ îndreptată, decănd a luatŭ elŭ 

imperiŭ filiale în Ostindia – atuncĭ pote ea în linişte a aştepta maĭ departe desvoltare în oriente. 

Să ne aducemŭ aminte că nu prédemultŭ „Timesulŭ” înştiinţă despre unŭ proiectŭ de împărţirea 

Turcieĭ, în care Anglieĭ, se vinea Egiptului. Póte că a împărtăşitŭ ziurnalele ministeriale acésta scornită 

fabulă numaĭ din aceea tendinţă, ca să arate, cum că Anglia pentru preţiulŭ Egiptuluĭ bucurosŭ arŭ da 

măna la disoluţiunea împerăţieĭ turceştĭ. În tótă întemplarea ni se pare ne tăgăduitŭ, cum că nóele 

concesiunĭ după care se sirgui Anglia, şi le dobăndi, arŭ sta în legătură cu deciarăţiunea, ce unŭ ministru 

britanicŭ înainte cu breo căteva septemăne a datŭ în parlamentŭ, cum că potinţa uneĭ catastrofe orientalĭ 

trebue luată în vedere, şi a se pregăti de a cum pentru tótă eventualitatea. 

Stăpănirea englezéscă nu a desvoltatŭ în Constantinopole din adinsŭ nicĭ o activitate, ca cu atătŭ 

maĭ puţinŭ se tragă laurea aminte a cabinetelorŭ europene asupra punctuluĭ spre care ţinteşte ea, adecă 

asupra Egiptului, ca ea într’aceea se pótă acolo în tótă tăcerea căştiga unŭ avantagiŭ. 

V i e n a  7 Aprilie. În urmare Préînalteĭ resoluţiuni a Maiestăţiĭ Sele a remasu cea de acum 

împărţire şi arendare a districtelorŭ în regatulŭ Ungarieĭ pentru sfera de administraţiune a 

despărţemintelorŭ de locuţininţă nestrămunată. Tocmaĭ aşia s’a înduratŭ Maiestatea sea a defige şi statulŭ 

personale pentru despărţemintele de locuţininţă, care are a fi aplecatŭ în Buda, Pojunŭ, Caşovia, Oradia 

mare, şi Şopronŭ. Pentru judecătoriele supreme săntu reşedinţele menite în Peşta, Pojunŭ, Şopronŭ, 

Eperieşŭ, şi Oradia mare. 

________________ 

Întămplărĭ de zile. 

Judecătoria militare din Canija mare a osănditŭ pe doĭ inşĭ pentru lotriă la mórte, care s’a şi 

esecutatŭ în 19 Marţiŭ la unulŭ prin stréngŭ, la altulŭ prin plumbŭ. 

 Celtuiala ce o făcŭ ambasadoriĭ, cariĭ se află în Viena se sue la 2,500,000 talerĭ. 

 D. Dr. Carolŭ Ieger feciorulŭ faĭmosuluĭ profesore Ieger este numitŭ de docente la universitatea 

din Viena. 

 Din privinţa unuĭ casŭ de pedépsă ce a venitŭ naintea curţiĭ supreme de judecată, atragerea la sine 

a unuĭ căne, care nu arŭ avea semne învederate a stăpănuluĭ seŭ, nu se pote privi de furt. 

_____________ 

Franţia. 

 P a r i s ŭ  31 Marţiŭ. Ştirile ce aŭ sositŭ astăzĭ nu aducŭ nimicŭ positivŭ despre pretensiunile 

principelui Mencicofŭ, însă atăta este chiarŭ, că aci nuse lucră numai pentru S. mormăntu, ci maĭ cu sémă 

pentru protectoratulŭ ce’lŭ pretinde Împeratulŭ Nicolaŭ asupra credinţioşilorŭ bisericeĭ luĭ. Persóne care 

potŭ fi bine înformate spunŭ cumcă cu acésta pretensiune nu vré Rusia se umiléscă Turcia, şi  să’ĭ sepe 

creditulŭ, ci numaĭ se asecureze şi întăréscă puseţiunea Patriarhului din Constantinopole, şi să’ĭ dee acelŭ 

religiosŭ respectŭ, căt elŭ să nu se maĭ pótă depune numaĭ la cererea porţiĭ, séŭ a sinoduluĭ patriarhale, ci 

se îmbrace înnaltulŭ seŭ postŭ bisericescŭ pe viaţă.  (După O. D. P.) 
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 O corespundinţă din Parisŭ din 3 Aprilie ne spune că Împerătésa s’a făcutŭ idolulŭ parisienilorŭ cu 

portarea sea cea plină de graţiă, că arŭ fi în stare binecuvăntată, şi că Împeratulŭ a numitŭ pe Drulŭ. 

Diubo de mamosulŭ Împerăteseĭ. Împeratulŭ a cercetatŭ cum s’a portatŭ unciulŭ seŭ la naşterea regelui 

Romeĭ şi a aflatŭ cumcă Corvisarŭ arŭ fi zisŭ către unchiulŭ seŭ: „Sire mamosulŭ Împerăteseĭ trebue să 

capete unŭ titlu, şi o léfă „–” Bine dară zisă Împeratulŭ „Elŭ se aĭbă 15000 francĭ şi unŭ titlŭ de Barone.” 

Décă Împerătésa îmĭ va da unŭ moştenitoriŭ, atuncĭ va căpăta elŭ 100,000 franci presentŭ. Împerătésa 

născu unŭ fecioarŭ şi Diubo luă presentulŭ. Celŭ de acumŭ mamosŭ capătă léfă de 15000, şi décă va 

împlini Dumnezeŭ dorulŭ împeratuluĭ, nu va primi nicĭ acesta maĭ micŭ presentŭ de cătŭ ce a primitŭ 

tatăseŭ. 

 P a r i s u  4 Aprilie. Acuma se pare a fi cu totulŭ hotărătŭ că sfăntulŭ părinte nu va veni la Parisŭ. 

„Asamble naţionale” vré să ştie acésta cu securitate. 

_____________ 

Anglia. 

 L o n d o n ŭ  7 Aprilie. Gazetele englezeştĭ nu încétă a apăra pe favoriţiĭ lorŭ, criminaliştiĭ de lesa 

Maiestate din Lombardia. – Maţini să se afle încă în Italia – şi se aştéptă în 8 zile în Londonŭ. 

L o n d o n ŭ   4 Apr. Erĭ şi astăzĭ iarăşĭ au ajunsŭ aicea toţĭ ministriĭ, ca să fie de faţă la 

deschiderea parlamentuluĭ, şi ca să pórte iarăţĭ trebile sele. 

_____________ 

Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e  24 Marţiŭ c.n. Conferinţele între ministrulŭ trebelorŭ din afară şi între 

principele Mencicofŭ se ţinŭ maĭ desŭ, vălulŭ însă, care este trasŭ peste ele nu s’a ridicatŭ, şi se afirmă 

cumcă principele deocamdată arŭ fi pusŭ la o parte causa S. mormăntŭ, şi că arŭ cere dela pórtă numaĭ 

esecutarea Tansimatului. Şi anume cumcă arŭ cere ca comunelorŭ creştine să se dee constituţiune 

municipale cu representaţiune creştină, şi amploiaţĭ creştinĭ, şi creştinilorŭ dreptulŭ de mărturiă judiciariă. 

Acestŭ trenŭ se zice a fi legale, şi pe acesta vréŭ să negoţiese, cu atăta maĭ multŭ cu cătŭ cabinetulŭ 

rusescŭ în privinţa acésta póte calcula la ajutoriulŭ celorlalte poterĭ, şi nu este espusŭ, a fi învinuitŭ despre 

agresiune, şi silitŭ a da aci, cóle în totŭ momentulu deslucirĭ de ce lucră aşia. După cum se vorbeşte, 

principele arŭ fi luatŭ faţă cu patriarhulŭ o seriósă ţinere. Elŭ la demustratŭ, ca în viitoriŭ să nu maĭ 

negoţiătoréscă cu vaza bisericeĭ, precum s’a întemplatŭ pănă acuma. Décă principele va străbate cu 

propusulŭ seŭ, atuncea sistema statuluĭ turcescŭ trebue reformată din fundamentŭ, şi fiindŭ că 

administraţiunea din lăuntru acolo este tare rea, finanţele slabe, politica vagă séŭ vicĭ cum, can greŭ va 

poté pórta a se subtrage dela îndeplinirea pretensiunilorŭ principeluĭ Mencicof. Cu unŭ cuvăntŭ 

încălcitura în Turcia este atăta de mare, şi puseţiunea eĭ geografică amia întocmită, în căt pórta numaĭ de 

sine cu greŭ să va poté descurca, şi pentru aceea totŭ maĭ tare este de crezutŭ, cumcă spre acésta se cere 

întrevenirea tuturorŭ poterilorŭ marĭ. 

 Cătuĭ pentru S. mormăntŭ se zice cumcă Pórta s’arŭ fi îndreptatŭ către Franţia cu întrebarea, 

sprijinioarŭ? décă ea arŭ remăné pe lăngă aceea ce a datŭ Franţozilorŭ, la care arŭ fi căpătatŭ din partea 

Franţieĭ unŭ respunsŭ încungiurătoriŭ şi nesecurŭ. Şi de aceea se crede să principele Mencicof, care 

acuma cere dela pórtă în causa acésta respunsŭ categoricŭ, arŭ dobăndi maĭ multe şanţe. În 23 a fostŭ 

principele în persónă în Serailŭ, şi acésta neaşteptată audinţiă a adusŭ pe mulţĭ la cugete maĭ serióse. 
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 Vicecolonelulŭ Mustafa Efendi adjutantele Sultanuluĭ, şi învăţecelŭ a şcóleĭ militarĭ din Viena a 

pornitŭ în 22 din Constantinopole, şi merge cu o misiune speciale, şi scrisóre autografă a Sultanuluĭ la 

maiestatea Sea Împeratulŭ Austrieĭ în Viena. 

 Sultanulŭ ca să arate stima Sea către aliatulŭ seŭ regele Borusieĭ a dăruitŭ unŭ locŭ frumosŭ 

aprópe de căsarma împeretéscă în Pera pentru îngropătórea catolicilorŭ, şi a protestanţilorŭ europenĭ. 

 – Scrisorĭ dela Dunăre vorbescŭ că iarăşi arŭ fi maĭ reŭ cu starea sănetăţiĭ a principeluĭ Gica, care 

acuma arŭ fi depusŭ cu totulŭ cărma de regente şi s’arŭ fi retrasŭ în Galaţi. Moldoveniĭ poftescŭ o 

locoţiimţă pănă ce eĭ cu sfărşitulŭ tractatuluĭ din Balta-limanŭ ş’arŭ poté alege unŭ principe noŭ. 

Principele Bogoridesŭ caută însă a trage stăpănirea pentru ginereseŭ Lascarŭ Păscanu. Trupele 

concentrate la graniţa Moldavieĭ şi a Turcieĭ se sue la 108,000, cu 130 tunurĭ. Principele Mencicof pórtă 

comanda supremă asupra lorŭ.     (După O. D. P.) 

Serbia. B e l g r a d ŭ  22 Mar. Noĭ aicĭ aşteptămŭ ce noutate va veni din Constantinopole. Veştile 

săntŭ divergente: Uniĭ zicŭ cumcă conferinţele principelui Mencicof cu porta săntŭ încheiate, şi că după 

aceste conferinţe porta arŭ fi venitŭ subt aripele şi ocrotirea Rusiei, alţiĭ vreŭ să ştie, că arŭ fi primitŭ ca 

Franţia să fie mijlocitoria între Rusia şi porta. Destulŭ însă e atăta că Turcia este acuma într’o stare 

precariă, şi aşia şi trebile acele, ce atărnă de la ea, şi între acéste săntemŭ şi noĭ. Ne măngăimŭ numai cu 

aceea că acésta neştiinţă nu ne va apăsa multŭ, şi că curăndŭ vomŭ auzi ceea ce s’a încheiatu. Aicĭ fu 

într’una de zile unŭ deplomatŭ turcescŭ, care merge la Viena (Ser. Dnev.) 

Mesagerulŭ de graniţă scrie din Semlinŭ cu datu din 28 Mar. c. n. Locoţiitoriulŭ principeluĭ şi 

ministrulŭ trebilorŭ din afară D. Ilie Garacianin şi a datŭ dimisiunea. Erĭ a primitŭ elŭ încă visitele Paşeĭ 

şi a unorŭ Consulĭ, şi séra îĭ aduce unŭ amploiatŭ alŭ cancelarieĭ principeştĭ din demăndăţiunea înalţieĭ 

sele artia de dimisiune spre subscriere. Următoriulŭ luĭ este denumitŭ Alecsa Simici, pănă acuma ministru 

din lontru. Căderea acestuĭ bărbatŭ de statŭ se crede aicĭ că arŭ sta în legătură cu misiunea principeluĭ 

Mencicof, căruia a sucesŭ cu ministeriu turcescŭ în Constantinopole a trănti şi pe ministrulŭ sărbescŭ ce 

nu este plăcutŭ în Rusia. Iuţéla cu care Cancelariulŭ consulare austriacŭ D. Soreticĭ a călătoritŭ la Viena, 

se vede a sta în legătură cu acésta întămplare. 

 

 

Lădiţa de Poştă. 

 D. G. S. în Lipova. Simţimintele Dvóstră căntŭ pentru noĭ înbucurătórie. Cele trimise amŭ primitŭ 

şi ve mulţămimŭ. Ne rogămŭ aduceţĭ aminte şi celorlalţĭ Domnĭ de acolo. 

 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 8. Aprilie. Calend noŭ. 
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