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Depeşe telegrafice. 

T u r i n ŭ  11 Aprilie. O scriere din condeiulŭ luĭ maţţini se află aicĭ în cerculaţiune, în care se 

arată politica demagogică acestuĭ neodihnitŭ individŭ cu o neruşinată temeritate şi pronuncie o rescólă 

noă cu cunoscutele sele frase. 

C o r f ŭ  8 Aprilie.  La Butrinto statŭ gata de plecatŭ 13 gălie turceştĭ cu 22 de tunurĭ. 

M a d r i t ŭ  10 Aprilie. Ministeriu s’a cerutŭ dimisiunea. Şedinţa Cortesiloŭ sa suspinsŭ pentru 

furtunósele şedinţe ale Senatuluĭ. 

P a r i s ŭ  12 Aprilie. A eşitŭ unŭ cerculare prin care se ordinéză strănsa privegiere a concertelorŭ 

de cafenele prin departamente. 

P a r i s ŭ   13 Apr. Împeratulŭ a trimisŭ o scrisóre autografă către Clarendon, în care îĭ mulţămeşte 

pentru testamentulŭ luĭ Napoleone I. ce i la reîntorsŭ, şi care se va păstra în arhivulŭ naţionale. 

D r e s d a  13 Aprilie. A eşitŭ o ordinaţiune ministeriale în privinţa armelorŭ şi muniţiuneĭ 

ascunse, ce aŭ se servéscă pentru scopurĭ oprite. Delatorele, va căpăta 500 talerĭ dreptŭ remuneraţiune.  

 P a r i s ŭ  13 Apr. Procesulŭ ziurnalistilorŭ a începutŭ erĭ. 

— 14 Apr. Unŭ decretŭ împerătescŭ ordină instradarea tuturorŭ scrisorilorŭ, ziurnalelorŭ şi 

reportelorŭ de Finanţiă franţozeştĭ, ce săntŭ destinate pentru Australia prin strămtórea dela Sueţŭ. – Altŭ 

decretŭ opreşte aspru petrecerea străinilorŭ fugarĭ în unele departamente. 

 M a d r i t ŭ   12 Aprilie. Dimisiunea ministriloru s’a primitŭ, şi Generalele Lesurdi este 

însărcinatŭ să compună unŭ noŭ ministeriŭ. Cortesiĭ aŭ începutŭ iarăşĭ şedinţele. 

 M a d r i t ŭ   11 Aprilie. Toţĭ amploiaţiĭ, cariĭ aŭ votatŭ pentru Nervaeţ, săntŭ scoşĭ din slujbă. O 

faĭmă vorbeşte despre o resculare în Catalonia. 

 N e v i o r g ŭ  2 Aprilie. Tractatulŭ consulare cu Franţia este întăritŭ. 

 P a r i s ŭ    14 Apr. Ministerulŭ de poliţă opreşte pe toţĭ fugariĭ politicĭ, cariĭ nu săntŭ auctorisaţĭ, 

a petrece în Parisŭ, Dijonŭ, şi în vecinătatea graniţeĭ patrie lorŭ. 

 

Călătoria.  

(Urmare.) 

A  t r e i a  ş i  a  p a t r a  z i. 

 În diminéţa maĭ de aprópe ne hotărârămŭ, de şi ne ameninţa iarăşĭ vremea, să maĭ facemŭ o 

cercare a ne maĭ sui la culme. Acuma merserămŭ în tovărăşiă către vărtopŭ, ce este unŭ de 7–8000 picióre 
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la graniţa cea maĭ decătre sudŭ a valeĭ Arpaşiuluĭ despre Ţéra Romănéscă. Amŭ fostŭ maĭ norocoşĭ ca în 

zioa trecută. Céţa se redică în susŭ, unŭ văntŭ recorosŭ trăgea din susŭ, se rupse surulŭ acoperişiŭ şi 

sórele luci, şi lumină negrele stănce, împestriţitele paşişti, şi păraele ce se prefăceŭ în spume albe. 

 Fieştecare urcătoriŭ de munţĭ ştie, cumcă văile înalte se estindŭ treptatŭ. Păretele treptelorŭ este 

prepastiosŭ, îngustŭ, în partea din giosŭ dumbrăvosŭ, în cea din susŭ stăncosŭ séŭ crescutŭ cu iarbă, 

terenulŭ treptelorŭ se lărgeşte, şi pre elŭ staŭ colibele de vară a muntenilorŭ. Văile curmezişe nordice ale 

carpatuluĭ, ce desparte Transilvania de Romănia, aŭ tocmaĭ asemenea structură, şi în deosebĭ valea 

Arpaşiuluĭ are treĭ astfeliŭ de trepte. După ce sórele a învinsŭ céţa, amŭ fostŭ ajunsŭ tocmaĭ pe terenulŭ 

trepteĭ a doilé. Din păreţiĭ trepteĭ a treilé, ce se rădică în forma uneĭ căldărĭ, se prevălea unŭ şiroiŭ 

limpede, ce se umflase de ploile, care căzuseră în zilele din urmă, şi acesta era încongiuratŭ de sute de 

văne de apă albe, ce întrerumpeŭ în lucitórie albe bărgĭ covorulŭ de florĭ. 

 Terenulŭ trepteĭ a treilé era maĭ aspru, acolo încă nu era topită de totŭ néoa, dabé înflorea icĭ colé 

căte o soldanelă, şi leneşile pete de néoă dădea singurătateĭ unŭ coloritŭ ernaticŭ. 

 De acolo începu acuma urcarea la vărtopŭ cu greutate, însă maĭ la totŭ paşiulŭ resplătită cu plante 

noue. După ce ajunsermŭ la tăişiul munteluĭ, trebuirămŭ a ne urca dea lungulŭ luĭ unulŭ după altulŭ. Pe 

culme iarăşĭ ne ascunsă céţa tótă prevederea, şi a aştepta pănă la unŭ timpŭ maĭ tărziŭ alŭ zileĭ era cu 

neputinţă. Şi aşia ne căţerarămŭ de partea suduluĭ la o albiă de stăncĭ, ce eta pe pămăntulŭ romănescŭ, şi o 

umplea unŭ lacŭ micŭ. Elŭ începusă a se desgieţa, şi ţermiĭ luĭ eraŭ încongiuraţĭ de néoă. Subt cósta luĭ 

prănziremŭ, şi apoĭ ne suirămŭ iute preste unŭ fórte prăpăstiosŭ părete de munte, pe care creşte gintera 

rece, înderăptŭ la partea nordică transilvanică. Puţinŭ după aceea, şi iarăşĭ ne aflarămŭ în alta nouă albiă, 

unde eraŭ în afunzime maĭ multe lacurĭ în lucrare metalică verde şi albastră, încongiurate de unŭ brăŭ 

desŭ de roze alpestri înfloritórie. 

 Aceea în Alpĭ aşia comune roză alpestre în faţa rugineĭ, încă nu s’a aflatŭ în Ardélŭ. În loculŭ 

acesteĭ trăieşte aci cea mirtifoe, cu cea din tăiă aprópe rudită, însă totuşĭ nunumaĭ prin singularie părţĭ ale 

flóreĭ, ci şi prin portulŭ, şi alte legĭ de estindere de ea deosebită. Unde se pirniceşte roza alpestre în faţa 

rugineĭ pentru prémarea înălţime, acolo numaĭ începe viaţa întrégă a celeĭ mirtifoe. La precipisele celorŭ 

mai înalte căldărĭ de stăncĭ între 6 şi 7000 picóre se desvóltă ea în nespusa podóbă de florĭ, astfeliŭ cătŭ 

ociulŭ într’o întindere îndelungată nu vede nimicŭ, decătŭ numaĭ sclipirea de purpurulŭ rozelorŭ. Tolpina 

eĭ nu e aşia de mare ca aceea de rododrndru ferugineŭ (roză alpestră în faţa rugineĭ) statulŭ eĭ este maĭ 

grosŭ, şi totŭ maĭ bine lucratŭ, elŭ are şi acelŭ semnŭ de eleganţă, ce nu este străinŭ istorieĭ naturalĭ 

descriptive. Şott şi Coci a publicatŭ nu de multŭ a lorŭ descrieĭ scientifice în Gazeta de Botanică din 

Berlinŭ (1851 faţa 17.) Baumgartner a descrisŭ acésta speţie în a sea „Enumeratio” ca rododendru  

ferugineŭ, şi numai Coci a făcutŭ atenţĭ pe botaniştiĭ Ardeluluĭ, la tesaurulŭ celŭ posedŭ în planta ce o 

numéŭ pănă acuma, rodedendru ferigineŭ. 

 Începăndŭ dela aceea căldare ne amŭ ţinutŭ totŭ de tractulŭ minţilorŭ, ce mărginescŭ pareta de 

către resăritŭ a valeĭ Arpaşiuluĭ. Tăişiulŭ eĭ se făcu odată aşia îngustŭ, şi prăpăstiosŭ, încătŭ me prinse 

aneţéla, însă nu aceea ce învărte capulŭ, ci aceea, care căşiună simţiulŭ, ca cănd órece necunoscutŭ cu o 

putere, căreĭ nu te poţĭ împrotivi, arŭ trage piciórele în prepastiă. Puseţiunea mea nu era de piznuitŭ, ea nu 

era cu atăta maĭ puţinŭ, cu cătŭ niminé nu’şĭ poté ajuta, căcĭ tăişiulŭ era aşia de îngustŭ, cătŭ numaĭ cu 

cea maĭ mare nevoe omŭ după omŭ putu trece nodulŭ înfiorătorŭ. Pericolulŭ trecu norocosŭ, şi de locŭ se 
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scimbă măcinata şi rupta créstă a munteluĭ în cele maĭ vesele şi puţinŭ costişiate paşiştĭ. Era însă şi 

timpulŭ a ajunge capătulŭ acesteĭ pericolóse pasafe. Căci dabé dobăndurămŭ iarăşi terenulŭ securŭ subt 

piciórele nóstre, cănd de locŭ începu a se întuneca. Cărăruşea păstorilorŭ ni se părea acuma că e drumŭ de 

ţéră, tóte greutăţile eraŭ petrecute, voioşi şi sumeţĭ alergarămŭ către stănă. Cine se apropie nóptea de vreo 

tărlă de oĭ, acela este intimpinatŭ de o turmă de cănĭ încolţitorĭ, copiiĭ de păstorĭ se repedŭ la cănĭ şi îĭ 

împedecă, ca să nu apuce străiniĭ. Stăpănulŭ stăneĭ, unŭ bătrănŭ căruntŭ oierŭ cu sarică albă ne’a primitŭ 

fórte prietinosŭ. Ce da tărla, ce ascundea stăna era alŭ nostru. 

 Nainte de tóte se găti mămăliga care o măncarămŭ cu lapte caldŭ de óe. După aceea ne 

delectarămŭ cu gostósa urdă, materiă de brănză dulce, acelŭ productŭ finŭ din lapte, ce în Italia superiore 

şi în Tirolulŭ italienescŭ subt numire de Poiana Véra nu póte lipsi dela cină. După cină neamŭ aşiezatŭ 

lăngă Păcurarĭ înpregiurŭ de focŭ. Acesta face punctulŭ din mizlocŭ, celŭ din tăiŭ cercŭ facŭ păcurariĭ, al 

doilé oile, alŭ treilé căniĭ. Peste totŭ păcurarĭ aŭ fostŭ ca la 20 inşĭ feciorĭ şi ómenĭ maĭ bătrănĭ toţĭ în 

propriulŭ pitorescŭ portŭ alŭ Romănilorŭ, cu opince, ciórecĭ strămţĭ de lănă albă, cu cămeşĭ gróse de 

pănsă, cu unŭ şerpariŭ, sarică albă şi o căciulă înaltă în forma popiculuĭ. Unŭ băţiŭ lungŭ desupraŭ este în 

măna lorŭ, cuţitulŭ stă în técă, şi în glugă este merindea de brănză, urdă, şi mămăligă. Aşia sue 

păcurariulŭ cu oile sele dimineaţă susŭ la singurătatea înaltuluĭ munte scutitŭ de văntŭ şi de plóe, şi se 

bucură de viaţă. Fluerulŭ nu lipseşte nicĭ odată, unulŭ şi altulŭ are şi căte unŭ cimpoiŭ. Séra se adună 

iarăşĭ toţĭ pe lăngă ospătăreţiulŭ focŭ centrale, şi petrecŭ órele de séră între glume şi risŭ, între căntăriĭ şi 

fluerărĭ. În sfărşitŭ încétă convorbirea, cu piciórele întorsŭ către jeraticŭ ia ostenitulŭ păcurariŭ cea maĭ de 

aprópe pétră subt capŭ, şi învălitŭ cu podóba ceriuluĭ stelosŭ se cufundă întrunŭ pacinicŭ, adăncŭ somnŭ. 

Numai bătrăniĭ săntŭ maĭ moleşiĭ a căuta nóptea stăna însă şi acolo patulŭ se socoteşte numaĭ de lucsŭ. 

 Vine în órele tărzie a nopţiĭ ursulŭ, atuncĭ săntŭ odată toţĭ în picióre, toţĭ căniĭ începŭ îndată a 

lătra, este unŭ urletŭ ce îngrozeşte urecile, păcurariĭ serŭ aflată şi strigă din resputerĭ ursulŭ însă apucă, şi 

duce óea din mizloculŭ tărleĭ, netemănduşĭ cojoculŭ celŭ grosŭ de cănĭ şi de păstorĭ. 

 Nóptea ce amŭ petrecutŭ noĭ acolo nu a fostŭ nepăciuită de acésta întemplare. Eŭ totuşi mă treziŭ 

curăndŭ, neobicinuita umezeală, şi frigulŭ zileĭ nóe me siliră a me scula, şi a scimba romanticulŭ culcuşiŭ 

păstorescŭ, cu maĭ puţinŭ plăcuta şi desfătata mititică stănă. 

 Diminéţa cu ziorile începu mulsulŭ de oĭ. Spre acestŭ scopŭ se adună tóte într’unŭ staŭ mare, a 

căruĭ laturĭ aŭ maĭ multe strunge, prin care numaĭ o óie póte trece. Naintea fieşte căreia strunge stă unŭ 

mulgătoriŭ, care apucă oile dea răndulŭ, şi după ce lea mulsŭ laptele le slobóde. După ce se săvărşeşte 

acestŭ lucru, atuncĭ se deosebeşte maĭ înteiŭ laptele ce e menitŭ pentru trebuinţele zileĭ, iară celelaltŭ se 

pune într’o căldare mare de se încălzeşte ca să se facă caşiŭ din elŭ. Maĭ pre urmă se spală mulgătoriĭ cu 

zerŭ pe măne şi pe faţă, şi uniĭ păşescŭ la o parte îşĭ eaŭ căciula de pe capŭ şi zicŭ rigăţiunea de diminéţă. 

Acuma resare sórele, gustarea adună pe toţĭ pecurariĭ (ciobaniĭ) la unŭ locŭ pe timpŭ scurtŭ, apoĭ se duce 

care încătro cu oile sele către locuire de păşiune. 

 Noi trebuirămŭ să ne desperţimŭ dela soţietatea, ce aşia iute merită a nóstră iubire. Era o diminéţă 

cu totulŭ sănină, noĭ stamŭ la punctulŭ celŭ maĭ îndepărtatŭ alŭ lanţuluĭ costişiŭ, ce însoţeşte valea 

Arpaşiuluĭ către răseritŭ, şi aşia vedémŭ o parte mare a Transilvanieĭ stăndŭ la piciórele nóstre. De aolo în 

giosŭ către sticlăriă este o pădure mare de molizĭ (brazi) aşia de mirositóriă a răşină, şi aşternură cu 

muşciĭ, aşia strebătură de izvóre roosŭ lucitórie, aşia plină de fluerătóriele glasurĭ a pitulicelorŭ şi 
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inăriţelorŭ amăgitórie, cătŭ îmĭ căzŭ fórte greŭ, că nu potuiŭ sta maĭ multŭ acolo. Tóte cele maĭ dulcĭ 

suvenirĭ ale timpuluĭ copilărescŭ se trezire în mine, me puseiŭ la marginea unui izvorŭ fiosŭ, şi bucurosŭ 

aşĭ fi remasŭ zile întregĭ în atrăgătorilŭ brădetŭ. 

 Însă tóte pregătirile eraŭ aşia întocmite, cătŭ plecarea se făcu neîncungiurabile. În vre o căteva óre 

ajunserămŭ la sticlăriă, şi în séra celeea lalte zile sosirămŭ bogaţĭ de plante, dar maĭ bogaţĭ de suvenirĭ 

dulcĭ în Sibiiŭ, la începutulŭ şi sfărşitulŭ călătorieĭ nóstre.  

__________________ 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 S i b i i ŭ  6 Aprile. Escelenţia Sea D. Episcopŭ Barone de Şaguna a sositŭ călătoria ce a întreprinsŭ 

la Viena erĭ către séră îndeplina sănetate aicĭ în Sibiiŭ însoţitŭ de D. Secretariŭ şi profesore Protosingelulŭ 

Dr. Grigoriŭ Pantazi. Ceilalţĭ membriĭ aĭ deputaţiuneĭ afară de Braşovenĭ, veniră sămbătă séra. – 

Deputaţiunea nóstră a maĭ  făcutŭ visitele sele de cortenire şi Arhiduceluĭ Franţŭ Carolŭ Tatăluĭ Maiestăţiĭ 

Sele, Înălţia Sea împerătéscă a primito cu atăta condescendenţiă şi afabilititate încăt pusă pe toţĭ la uĭmire, 

maĭ vărtosŭ îndurăndusă a aduce înainte loialitatea, credinţa, şi purtarea bună a poporuluĭ romănŭ în 

timpulŭ tulburărilorŭ politice. Apoĭ mulţămi Conducătoriuluĭ deputaţiuneĭ Escelenţieĭ Sele D. Episcopŭ 

Barone de Şaguna arătăndŭ căte merite frumóse are Escelenţia Sea pentru tronŭ, înalta dinastiă, şi pentru 

poporulŭ seŭ – Numaĭ puţinŭ fu bine primită acésta deputaţiune şi la DD. Ministriĭ, cărora încă visitele 

sele de cortenire. – 

 La noĭ după ce avurămŭ maĭ tótă septemăna trecută zile frumóse de primăvéră se rădică vinerĭ de 

către séră o furtună, carea sămbătă ţinu tótă zioa şi ninsă de o urmă, către séră se sănină, şi îngieţă atătŭ 

de tare, de maĭ că astă earnă nu avurămŭ aşia mare gerŭ, acésta urmă şi astă nópte, şi vedemŭ că se 

găteşte şi pe nóptea viitóriă. – Pomiĭ, cariĭ începuseră a înfrunzi şi înflori săntŭ toţĭ opăriţĭ. – Şi aşia se 

adeveri prorocia proroculuĭ de timpŭ, de care uniĭ îşĭ bătea jocŭ, în tótŭ cuprinsulŭ eĭ. – Drumurile trebue 

să fie iarăşĭ cu totulŭ desfundate, căcĭ poşta ce era să ne soséscă încă de vineri séra, nu a sositŭ nicĭ 

acumŭ. 

 S i b i i ŭ   7 Apr. Decăndŭ Gazeta universale şi cu ea tóte Gazetele Vieneĭ ne aduseră ştirea despre 

mişcarea meselorŭ prin punerea mănilorŭ omeneştĭ legate în lanţŭ asupra lorŭ, începură ómeniĭ 

pretutindinea a face cercărĭ cu sucesŭ încăntătoriŭ. Aicĭ în Sibiiŭ nu auzi alte vorbe decătŭ despre 

mişcarea meselorŭ, despre cercările ce s’aŭ făcutŭ cu ele şi despre succesulŭ şi nesuccesulŭ lorŭ. S’au 

făcutŭ cercărĭ în Cosino duminecă cu succesŭ doritŭ, s’aŭ făcutŭ erĭ în sala dela împeratulŭ romanilorŭ cu 

succesŭ cum auzimŭ eclatante. Cercerea cea maĭ însemnată, despre carea amŭ auzitŭ din gura unuĭ 

individŭ ce a fostŭ de faţă, este acésta. Duminecă a şezutŭ la o masă mică de cosutŭ patru dame din care 3 

aŭ fostŭ măritate iară una fată, dóe ceva maĭ în vărstă iară doe maĭ tinere în lanţulŭ prescrisŭ, iară la alta 

masă maĭ mulţĭ bărbaţĭ iarăţĭ spre cercarea acestuĭ esperimentŭ; după ¾ de óră a începutŭ masa pe acăreĭ 

faţă eraŭ legate damele în lanţulŭ de esperimentŭ a se mişca prelăngă osia sea şi către nordŭ cu atăta 

putere, căt bărbaţiĭ uimiţĭ de cele ce auziră, stricară lanţulŭ în care eraŭ legaţĭ eĭ, şi alergară să vadă ceea 

ce s’a întămplatŭ la dame, care atăta se umplură de fluidulŭ acela, ce se desvoltă prin formarea acestuĭ 

lanţŭ, de nu’lŭ maĭ potură ţinea înceatŭ, ci îlŭ desfăcură. Însă ce se vezĭ ? la fata, şi dama cea maĭ tineră, 

după desfacerea lanţuluĭ începută în mănĭ astfeliŭ de stropşerĭ, încătŭ bărbaţiĭ nu le potéŭ ţinea. Doctorulŭ 
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ce era de faţă (tata feteĭ) căută pulsulŭ şi cercă întru’n minutŭ 135 de bătăture. – Maĭ tărziŭ a încetatŭ şi 

aceste arătărĭ şi damele se află tóte în dorita sănetate. Acestŭ esemplu ne dă dovadă, că puterea fluiduluĭ 

aceluĭ, ce se deovoltă prin formarea lanţuluĭ, trebue să fie multŭ maĭ mare, de cătŭ ce se cugeta la 

începutŭ. – Noĭ încă amŭ cercatŭ acestŭ esperimentŭ ce s’a făcutŭ de modă în cetatea nóstră, dar nu nea 

succesŭ. –  

 Ceĭ ce vréŭ să’lŭ cerce aŭ să urmésă aşia: Se punŭ patru séŭ maĭ multe individe muerĭ şi bărbaţĭ pe 

lăngă orĭ ce masă pe scaune séŭ stăndŭ astfeliŭ ca nicĭ cu o parte a trupuluĭ séŭ cu vestmintele, să nu 

atingă nicĭ masa, nicĭ altŭ obiectŭ, nicĭ să se atingă între sine. Întindŭ mănile góle pe pe faţa meseĭ şi 

formésă cu ele lanţulŭ, puindŭ adecă fieşte care degetulŭ seŭ celŭ micŭ dela măna dréptă désupra 

degetuluĭ micŭ alŭ vecinuluĭ seŭ dela mănă stăngă, în acésta puseţiune staŭ dela ½ – 1 ½ óră, în care 

timpŭ trebue să încépă mişcarea meseĭ; nu este de lipsă a păzi alte regule, ci esperimentătoriĭ potŭ glumi, 

răde, numaĭ lanţulŭ întocmitŭ precumŭ vezurămŭ să nu’lŭ desfacă cumva. – Bucurosŭ vomŭ primi 

înştiinţărĭ autentice despre făcutele cercărĭ. 

— Poşta nu nea maĭ sositŭ. 

 S i b i i ŭ   7 Aprile. Dabé nea sositŭ poşta. Gazetele ne aducŭ puţine ştirĭ de vreo împortanţă. O 

corespundinţă din Viena cu datŭ 11 Apr. în O. D P. are următóriele: Binevoiască bunulŭ cititoriŭ, care va 

găndi se afle în fruntea fóeĭ nóstre óre care serióse desbaterĭ asupra lucrurilorŭ politice, să ne ierte, décă 

noĭ răpiţĭ de şiroiulŭ zileĭ îĭ vomŭ înşela aşteptarea. În adeverŭ este unŭ lucru greŭ, în momentulŭ în care 

tótă reşedinţa nu goneşte altŭ ceva maĭ cu zelŭ, decătŭ măiestria a mişca din loculŭ lorŭ mesele prin o 

putere, ce cu volatilitatea şi necuprinderea eĭ se póte asemăna numaĭ cu cugetulŭ, a întreprinde singurulŭ 

unŭ esperimentŭ contrariŭ, adecă a pune mişcare pe nemişcătória masă, séŭ maĭ bine pe artia carea stă 

désupra eĭ volatilele cele de idee. De căndŭ nea cuprinsŭ şi pe noĭ mania zileĭ, ni se pare, cumcă cea maĭ 

mare parte, ce citimŭ şi auzimŭ, de arŭ fi şi atingătóriă de cele maĭ diferite obiecte, nŭ arŭ cuprinde alta, 

decătŭ moralele séŭ nu aŭ succesŭ.  

 O fóie parisiană ne împărtăşeşte, că cuestiunea orientale se póte privi ca sevărşită. 

 Acésta arŭ fi cu puţine vorbe nu o masă, ci unŭ munte întregŭ mişcatŭ din loculŭ seŭ. Cuestiunea 

orientale, carea de zăcimĭ de anĭ, ca şi unŭ nuorŭ giganticŭ fără nedeterminate dimensiunĭ tiveşte 

orisontele celŭ maĭ dinafară alŭ Europeĭ, acésta cuestiune, ce de aşia lungŭ timpŭ ocupă capetele cele maĭ 

cugetătórie ale întregeĭ lumĭ civilisate, fără să fie potutŭ vreunulŭ a propune o ciară programă pentru 

desclegarea eĭ, acésta arŭ fi acuma hotărătă ? Ba nu, acésta nu trebue aşia luatŭ. Nue vorba de cuestiunea 

cea mare a orienteluĭ, ci numaĭ momentanea diferinţiă ruso-turcéscă. Era unŭ momentŭ în care din acésta 

diferinţă eşi frica de năvilirea întregeĭ încălciture orientalĭ, faĭmele, ce prépreţuiaŭ depărtarea distanţeĭ a 

paşilor Rusieĭ aŭ trezitŭ acésta îngrigire. Ómeniĭ se restaurară curănd din spaĭma cea fără veste, înţeleseră 

din izvorŭ nemizlocitŭ, cumcă întregitatea Turcieĭ nicĭ decum nu a venitŭ încolisiune cu pretensiunele 

Rusiei, dar însă acele faĭme de şi avéŭ puţine realităţĭ, ele totuşĭ puseră în mişcare nu numaĭ unŭ numerŭ 

mare de condee diplomatice, şi nediplomatice, curirĭ, şi trenurĭ separate, ci şi o flotă întrégă, carea acuma 

se întórce în portulŭ eĭ domesticŭ din plimbarea de primăvéră. O cercare a mişca alta flotă nu succedă, 

colonelulŭ Rose se opinti de geaba, flota englezéscă remasă nemişcată înaintea Malteĭ subt angira eĭ. 

Ecsperimentulŭ acesta arŭ fi succesŭ maĭ curăndŭ, decăt ministrulŭ de acum alŭ trebilorŭ din lontru din 

Monarhia Englezéscă arŭ fi fostŭ însărcinatŭ cu portarea trebilorŭ din afară. Cuĭ nu este încă în aducerea 
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aminte gloriósa espediţiune ce flota britanică a făcutŭ subt auspiţiŭ Lorduluĭ Palmerston în Grecia ! De 

bună sémă acéstŭ bărbatŭ de statŭ se va fi tare cătrenitŭ, cănd a venitŭ depeşea luĭ Rose, că poterea luĭ să 

întinde numaĭ în lăuntrulŭ ţereĭ, şi că numaĭ póte juca cu pacea Europeĭ joculŭ de scrintire.  

 Altŭ esperimentŭ s’a făcutŭ de Englezĭ în arta noă, căndŭ eĭ prin o deputaţiune, prin o adresă, aŭ 

cercatŭ să înbulzéscă întréga şi multŭ cumpănitoria părere publică, cum se esprimă ea în patria eĭ asupra 

relaţiunelorŭ către Franţia. De a succesul saŭ nu a succesŭ acestŭ esperimentŭ noĭ nu vremŭ să hotărămŭ. 

 Cănd a fostŭ vorba de elŭ în şedinţa caseĭ de susŭ lăudă unŭ fostŭ şi unŭ ministrŭ de acumŭ acestŭ 

ecsperimentŭ că arŭ fi succesŭ perfectŭ; însă cuvăntarea Lorduluĭ Elenburg şi a altorŭ perĭ arată, că săntŭ 

şi părerĭ de alamă, ce nu se potŭ prin unele vorbe încovoia, şi suci. 

 Óre să maĭ continuămŭ a numera ecsperimentele cu mişcărĭ de mese din istoria zileĭ? Ni e témă, 

că materialulŭ arŭ fi cu multŭ maĭ bogatŭ de cătŭ rebdarea cititorilorŭ. Pentru aceea maĭ voimŭ se 

întrerupemŭ, decătŭ să venimŭ la resultatulŭ acela, ca să ţinemŭ cercarea nóstră acésta, între tóte celelalte 

de maĭ nenorocósă, ca adecă cititoriuĭ urănduise de ele. Să asvărle foea de la sine. Acésta corespundinţă 

scrisă în satiră bine nimerită cuprinde în sine multŭ şi tăietoriŭ adevărŭ.  

Gazeta Braşovuluĭ ne spune într’o corespundinţă de acolo din 13 Apr. c. n. cumcă s’arŭ fi 

descoperitŭ între Gimbavŭ şi Cotlea la piciorulŭ unuĭ părete de munte, ce priveşte către frumósa ţéră a 

Bărzeĭ în vecinătatea riuluĭ de aurŭ o vănă bogată de aurŭ de unŭ proprietariŭ de mine, şi cetăţénŭ 

astimatŭ din Braşovŭ. După făcuta probă în Zalatna sa declaratŭ acésta vănă de cele maĭ bogate în 

Europa, şi că arŭ merita să se pună lăngă bogăţia din California. Noĭ amŭ dori să auzimŭ ce va maĭ aprópe 

şi maĭ lămuritŭ despre acésta descoperire, ce se póte face pentru Braşovŭ şi totŭ ţinutulŭ acela pre 

însămnătóriă. Gazeta Transilvanieĭ nu pomeni pănă acuma nimicŭ în privinţa acésta. 

Pe cetăţénulŭ celŭ norocosŭ care a aflatŭ acésta vănă, cugetămŭ să’lŭ cunóştemŭ, şi décă va fi 

acela, despre care cugetămŭ noĭ, atuncĭ nu ne îndoimŭ nicĭ despre aceea, că elŭ îmĭ va pune tóte poterile 

ca să dee acestuĭ lucru unŭ zborŭ măreţŭ. 

S i b i i ŭ  8 Apr. Erĭ veni aicĭ cea din tăiă depeşă telegrafică din Timişoră. 

Bănatŭ. T i m i ş ó r ă  3 Apr. Adresa care a depus’o deputaţiunea din Voĭvodina şi Bănatŭ în 

mănile Escelenţieĭ Sele D. Gubernatore militare şi civile, şi în care din întemplare atentatuluĭ Préînalteĭ 

persóne a Maiestăţiĭ Sele c. r. apostolice aŭ esprimatŭ locuitoriĭ acestorŭ ţere de corónă a lorŭ simţiminte 

de supunere, credinţă, şi alipire pentru Maiestatea Sea şi întréga dinastiă, a ajunsŭ la cunoştinţa Maiestăţiĭ 

Sele, şi a fostŭ primită cu préînalta recunoştinţă, şi plăcere. C. r. Guberniŭ alŭ ţeriĭ a fostŭ însărcinatŭ se 

facă acésta cunoscută loialilorŭ eĭ trimiţitorĭ. 

Alte noătăţĭ de vre o înportanţiă nu săntŭ pe la noĭ. 

Adresa ce a rostitŭ Escelenţia Sea D. Episcopŭ greco-resăriténŭ alŭ Trunsilvanieĭ Barone de 

Şaguna M. Sele Împeratuluĭ nea încăntatŭ pe toţĭ, şi nea căşiunatŭ cu atătŭ maĭ mare şi viă bucuriă cu cătŭ 

vedemŭ că romăniĭ totŭ maĭ aŭ căte unŭ bărbatŭ, care la timpŭ potrivitŭ îĭ ştie representa după cuviinţă. 

Despre cele ce aţĭ însemnatŭ în privinţa întărireĭ episcopilorŭ aleşĭ numaĭ de sinodulŭ sărbescŭ eraŭ 

părerile diferite, ceĭ maĭ aşezaţĭ însă ve pricepură prébine. Dar acum ne convinserămŭ cu toţiĭ de plinŭ 

pentru ce aŭ urmatŭ acésta întărire, şi vedemŭ că nu a potutŭ fi altfeliŭ.. Şi acésta este pentru noĭ o 

satisfacţiune destulŭ de mare. Maĭ departe ve încredinţezŭ, că romăniĭ din Bănatŭ şi Ungaria îmĭ cunoscŭ 

puseţiunea lorŭ, şi nu vorŭ da ocasiune la nicĭ o neînţelegere, atărnă însă multŭ şi dela nepărtinitórea 
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portare a noŭ denumiţilorŭ DD. episcopĭ ca să trăimŭ cu eĭ în armoniă precumŭ cere interesulŭ bisericeĭ 

nóstre ortodocse. 

Stefanŭ Ereş, Iosef Mila, şi Stefanŭ Cermesi fură în 30 Marţiŭ şi 1 Apr. c. n. judecaţĭ  la mórte 

pentru tălhăriĭ, şi acésta osăndă se esecută la ceĭ din teĭ prin stréngŭ, iară la celŭ de pre urmă prin plumbŭ. 

– Afară de acestia aŭ maĭ fostŭ 9 inşĭ judecaţĭ la arestŭ pentru pitularea armelorŭ şi bancnotelorŭ 

coşuténe. 

Austria. V i e n a  14 Apr. Înalta pórtă, ca să aducă la îndeplinire ale sele obligaţiunĭ asupra 

tractăreĭ negoţiaţiuneĭ austiace în Bosnia şi Herţegovina, la care este constrinsă prin misiunea Domnuluĭ 

M. C. L. Conteluĭ de Laĭningen, a slobozitŭ către Locoţiitoriĭ de acolo ordinaţiunĭ vezirialĭ de asémené 

consunanţă, prin care întrebarea vămale, ce este aşia cunpănitoriă pentru comercialŭ austiacŭ se vede a fi 

deslegată înconsonanţă cu drépta cerere a regenţieĭ austriace. În ele se zice, că neguţitoriĭ austriacĭ în 

acele doe osmanice provincie pentru mărfile lorŭ de întrare şi eşire, între care se numescŭ şi cerealiele, 

sarea şi vitele (pentru aceste de pe urmă în Bosnia şi Herţegovina vrură să ieie dare de mururicŭ) afară de 

treĭ percentŭ vană, nu aŭ să maĭ plătéscă nicĭ unŭ feliŭ de tacse, ba nicĭ vămile de adaosŭ să nu se iaie 

dela cumpărătoriĭ şi vinzătoriĭ pămănteĭ la transacţiunea de comerciŭ cu sudiţiĭ austriacĭ. 

 Este şi hotărărea, că acésta tractare de vamă să se păstréză şi atuncĭ, căndŭ neguţitoriŭ austrieceştĭ 

nu se apară în persónă, ce întrarea şi eşire mărfelorŭ o întreprindŭ prin trimişiĭ lorŭ, aşia căt şi atuncĭ 

căndŭ atătŭ cumpărătoriĭ cătŭ şi vinzătoriĭ acestorŭ marfe, ce se aducŭ spre negoţiŭ pentru neguţitoriĭ 

austriacĭ arŭ fi sudiţĭ turceştĭ, vorŭ avea să plătéscă numaĭ o vamă de 3 percentŭ şi nimicŭ maĭ multŭ, cum 

se vindŭ séŭ se tomescŭ aceste marfe pe socotéla negoţitorilorŭ austriacĭ. La sfărşitŭ se porunceşte în 

amădóe emisele vizirialĭ întréga reîntórcere a tacselorŭ ce s’aŭ luatŭ pănă acuma fără dreptŭ, şi asupra 

normelorŭ. 

 În vreme ce prin acesta se arată de ce fericitórie urmărĭ a fostŭ misiunea M. L. Conteluĭ de 

Laĭningenŭ pentru interesele materialĭ ale Austrieĭ; se póte spera cu securitate, că în viitoriŭ orĭ ce 

plăngerĭ şi reclamaţiunĭ de acestea din partea sudiţilorŭ sclugitorĭ austriacĭ spre folosulŭ Austrieĭ şi alŭ 

Porţiĭ nu se vorŭ maĭ întempla. 

_________________ 

Întămplărĭ de zile. 

 Directorele împăretescu de (...) Sester a căpătatŭ dela Sultanulŭ titlulŭ de Beiŭ, ce este (...) cu 

colonelŭ la noĭ. Afară de acesta se zice că vorŭ (...) mulţĭ creştinĭ dela Sultanulŭ titlulŭ de Beiŭ, şi de 

Efendi. 

În 9 Apr. s’a serbatŭ în Brusela cerimonia de maiorenitate a principeluĭ de corónă. 

Din privinţa unuĭ casŭ de (...) suprema curte judecătoréscă a hotărătŭ, cumcă birtaşiĭ să facŭ 

călcătorĭ de lege asupra sănetăţiĭ omeneştĭ nu numaĭ prin prepararea şi falsificarea beuturelorŭ, ci şi prin 

aceea décă beuturele se vorŭ afla stricate. 

Minele (văile) din Bănatŭ, care în revoluţiunea trecută veniră într’o stare neglésă, săntŭ iarăşi în 

deplina lucrare. 

Directorele generale alŭ comunicaţiunelorŭ D. Şefŭ de secţiune cavalerŭ de Calberg a publicatŭ 

unŭ raportŭ asupra mizlócelorŭ de comunicaţiune, ce staŭ subt regiu statuluĭ. Din care în privinţa 

drumurilorŭ ferecate scótemŭ următóriele date: Capitalele arangiamentuluĭ alŭ celorŭ patru drumurĭ ale 
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statuluĭ face 102,897,448 fl. Pentru mizlócele ce săntŭ de lipsă în privinţa acésta 12,548,824. Cu sfărşitulŭ 

anuluĭ 1852 aveŭ aceste drumurĭ următóriele mizlóce de transportŭ: 350 Locomotive, 300 trenurĭ, 483 

cară pentru persóne, 2492 cară pentru povară, Locomotivele aŭ la olaltă puterea de 45,000 caĭ, carăle 

persónelorŭ aŭ 24,000 de jeţurĭ. Dela 1-a Noemvre a. t. s’au înmulţitŭ eceste mizlóce însemnatŭ. 

În Viena se va înfiinţa în scurtŭ timpŭ o supremă judecătoriă urbariale din medularĭ aĭ 

ministeriuluĭ din lăuntru, şi aĭ curţiĭ supreme judecătoreştĭ, care va avea ca instanţa supremă a regula 

relaţiunele de proprietate în Ungaria după emanata ordinaţiune, subt acésta judecătoriŭ se zice că va sta o 

judecătoriă urbariale maĭ înaltă în Timişóră, şi în tóte cercurile căte o judecătoriă urbariale maĭ mică. 

În circulaţiune se află bancnote de 10 fl. false. 

În Braşovu se află de văndutŭ tarifa austriacă de vamă întrodusă la anulŭ 1851 cu 20 cr. esemp. – 

Şi din buletinulŭ legilorŭ împerăteştĭ austriace cursulŭ an. 1852 cu 8 fl. 24 cr. 

În privinţa asentaţiuneĭ sudiţilorŭ c. r. în Constantinopole la armata împerătĭscă, s’a hotărăyŭ: ca 

ceĭ îndatoraţĭ la miliţiă sudiţĭ din Moldavia, Romănia, Serbia, Bosnia, Herţegovina, şi Albania să nu se 

trimită la Constantinopole, ci la comisiunea de Asentaţiune cea maĭ aprópe în statele împerăteştĭ. Acésta 

hotărăre s’a întinsŭ şi asupra acelorŭ sudiţĭ, ce se află în locurile bulgăreştĭ dela Dunăre. Asentarea se face 

dea dreptulŭ din partea c. r. Consulate. 

Denumirea Escelenţieĭ Sele D. Barone de Brucŭ de c. r. Internunţiŭ se crede a sta în strănsă 

legătură cu reforma ce este să se întreprindă cu tóte consulatele împerăteştĭ în oriente. Se aude cumcă 

după scurtŭ timpŭ se vorŭ subpune tóte aceste consulate numaĭ c. r. Internunţiature. 

Juristiĭ, cariĭ voiescŭ să îmbrace vre unŭ postŭ politicŭ aŭ să arate, că aŭ depusŭ ecsaminele de 

statŭ din despărţirea judiciale şi administrativă cu sucesŭ bunŭ, iară ecsaminele universale de staŭ este 

ertatŭ pentru acestĭ juristĭ. 

În anulŭ 1852 s’aŭ prinsŭ în Ungaria prin stăruinţa geamdarmilorŭ 109 hoţĭ, cariĭ s’aŭ pedepsitŭ 

cu mórte, din acestia aŭ fostŭ 69 lotriĭ 17 tălharĭ, 10 hoţĭ, 1 paricidŭ, 2 criminaliştĭ de lesa Maiestate, şi 8 

criminaliştĭ de lesa Maiestate, şi hoţĭ. 

______________________ 

Ţéra romănéscă şi Moldavia. 

 Dela Marginĭ, (...) Marţiŭ. Timpulŭ în ţinuturile Ţăreĭ romăneştĭ din cóce de (...) şi Ialomiţa îmblă 

pănă acumŭ prea bine; maĭ spre Oltŭ (...) va fi nu ştiŭ. Negoţulŭ însă merge cu atătŭ maĭ (...) pricinele 

suntŭ pe faţă, la noĭ ca şi pe la Dvóstră Economiĭ cariĭ în tómna trecută nengrijiseră de arăturile lorŭ 

acumŭ le facŭ cu mare silinţă, îndulciţĭ fiindŭ de folosulŭ ce aŭ trasŭ din isvorulŭ agricultureĭ. – Tóte arŭ 

fi bune, numaĭ de nu nearŭ amerinţa afurisitele de epidemiĭ, care astăzĭ domnescŭ în o parte mare o Ţăreĭ 

nóstre. Aşea de astăiarnă domneşte prin pregiurŭ, ciarŭ şi în mijloculŭ nostrŭ vărsatulŭ celŭ mare, care 

seceră cumplitŭ. Icĭ colo se arătară şi unele simtome de coleră. – Mórtea ce urméză în păsărĭ de astă 

tómnă maĭ în totŭ Principatulŭ, încă nu s’a contenitŭ. – 

 I a ş ĭ , 21 Marţiŭ. Noutatea prea bunulŭ nostru Domnitoriŭ are a întra în capitală, deplinŭ 

însenetoşatŭ, şi a apuca cărma Ţăreĭ, umplu pe micŭ pe mare de o bucurie nedesprinsă; zioa era 

splendidă, şi populaţia Iaşilorŭ ca în zi de sărbătóre se îndrepta spre bariera Păcurarilorŭ. Uniĭ pe giosŭ şi 

alţiĭ în trăsură aŭ mersŭ maĭ ½ milŭ spre întămpinarea Î. S. Toţĭ funcţionariĭ marĭ şi micĭ, muzicĭ, 

jandarmeria, miliţia, dame aruncăndŭ pe uliţĭ florĭ, elevele de la şcóla publică, cumŭ şi şcolariĭ, cu toţiĭ 
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duseră în triumfŭ pe Î. S. pănă la Palatŭ. Poesiĭle şi bucetele curgeaŭ ca plóĭa. Se zice că nicĭ la sosirea 

Domnitoruluĭ în Ţară venindŭ de la Constantinopolĭ în 1849 primireaĭ n’aŭ fosrŭ mai cordială şi maĭ 

entuziastă. Séra ca prin fermecŭ tótă poliţia aŭ fostŭ înluminată. A cerca a se descrie bucuria tuturora arŭ 

fi cu neputinţă. Domnitoriulŭ se părea îndusoşetŭ de nişte aşa manifestaţiĭ publice, căcĭ cu toţiĭ doriaŭ 

însănătăşérea şi înturnarea luĭ. – Tóte întrigile ţesute la Constantinopolĭ spre alŭ înlătura de la Domnie aŭ 

rămasu zădarnice, şi sumele cele marĭ de banĭ împrăştiete pentru acestŭ scopŭ nu se maĭ înapoĭescŭ. – Se 

zice că Înălţimea sa aŭ făgăduitŭ că bunatatea sa cea mare se va preface în o fermita e, cu care se va 

înlătura órecare năzuinţi abuzive, şi fără de care ţara bu póte fi fericită şi Domnitoriulŭ binecuvăntatŭ de 

poporŭ. 

 Tóte aceste înfruntă bărfelele acele nebuneştĭ ce s’aŭ zisŭ maĭ prin tóte gazetele streine; pe la noĭ 

fiecare ridea de nişte ala absurdităţĭ, ca şi cumŭ unŭ domnitorŭ narŭ potea fi supusŭ bóleĭ.–  

  Gaz. Tran.   

 

 

P u b l i c a ţ i u n e . 

 În 28/16 Apr. a. c. înainte de amézĭ se vorŭ vinde la licitaţiune în cancelaria administraţiuneĭ 

Montane şi de pădurĭ în Săcărămbŭ 3550 bucăţĭ galbenĭ celorŭ ce vorŭ da maĭ multŭ. 

 Spre care se poftescŭ cuviinţiosŭ doritoriĭ de a cumpăra cu acelŭ adaosŭ, cumcă 1/3 a sumeĭ întregĭ 

trebue plătită cu bancnote de 5 şi 10 fl., iară 2/3 cu bancnote mice, între care se fie maĭ puţinŭ 800 fl. în 

cele de 6 şi de 10 cr. 
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