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 Spre încungiurarea ştirilorŭ false, se aduce la cunoştinţa publică următórea depeşă telegrafică:  

Depeşă Telegrafică. 

 Adjiutantele generale alŭ Maiestăţiĭ Sele Împăratuluĭ cătră Înălţimea Sea Arhiducele Albrehtŭ. 

 V i e n a  în 18 Fevruariŭ. „Unŭ atentatŭ infame se sevărşi tocma acum asupra Pré Înalteĭ Persóne a 

Maiestăţiĭ Sele. Maiestatea Sea fu astăzĭ la jumetate pe 1 óră, când tocma se preumbla pe bastionŭ 

aprópe de pórta carintică, atacatŭ prin unŭ individŭ furişŭ şi de dindereptŭ, şi rănitŭ cu unŭ cuţitŭ de 

cuhnă în céfă. După spusa medicilorŭ rana nu e periculósă. Ucigătoriulŭ fu numaĭ decâtŭ apucatŭ de 

adjutantele de aripă, care petrecea pe Maiestatea Sea. 

 Cetatea este plină de cea maĭ mare indignaţiune pentru acestŭ atentatŭ, tóte clasele arată cea maĭ 

profundă compătinire.“ 

 Liniştea nu s’a turburatŭ nicĭ decum. 

 Totodată se aduce la cunoştinţa publiculuĭ, că măne mercurĭ în 23 fevruariŭ diminéţa la 9. óre se 

va ţiné în Biserica parohiale rom. catolică a cetăţeĭ un Te Deum solene pentru norocósa scăpare, şi 

susţinerea Préânduratuluĭ nostru Domnŭ, şi Împăratŭ, la care vorŭ luoa parte tóte autorităţile militarĭ 

şi civilĭ. 

  Sibiĭu în 22 Fevruariŭ 1853. 

     Dela ce. r. Guvernŭ militare şi civile. 

 Dep. tel. V i e n a . în 19. Fevruariŭ. Maiestatea Sea a avutŭ o nópte liniştită. Frigurile de reacţiune, 

care a începutŭ a se arăta séra, a fostŭ moderate, şi aflarea Maiestăţiĭ Sele e însuflătóriă de odihnă. 

 S i b i i ŭ  11/23 Fevr. O depeşă telegrafică a Eselenţieĭ Sele D. Ministru din lăuntru împărtăşeşte 

despre atentatulŭ întreprinsŭ asupra Maiestăţiĭ Sele următóriele detaiurĭ: Maiestatea Sea eşi în 18 în 

óra obicinuită în preumblare pe bastionŭ. În partea porţiĭ carintice năvăli unŭ individŭ pe din dărăptŭ 

cu unŭ cuţitŭ, şi făcu Monarhuluĭ în céfă o rană. Maiestatea Sea în minutulŭ celŭ din tâiŭ a fostŭ 

surprinsŭ, dar îndată s’a reculesŭ, a săritŭ puţinŭ într’o parte, şi a trasŭ sabia. Într’aceea adjutantele, ce 

însoţia pe Maiestatea Sea, Contele Odonel, se aruncă asupra ucigaşiuluĭ, şi’lŭ apucă pănă când veni o 

patrolă de soldaţĭ, şi’lŭ arestă. Ticălosulŭ acesta se ciamă Ioane Libeni, este calfă de croitoriŭ, din 

Alba Regale (Stulweissenburg) în Ungaria. Maiestatea Sea însuşĭ începu acum a îndrepta vorbe de 
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măngăiere şi de liniştire cătră ómeniĭ ce se adunară, cariĭ eraŭ ca înlemniţĭ pentru criminea comisă, şi 

plinĭ de îngrigire pentru Monarhulŭ seŭ. După aceea Maiestatea Sea întră în palaţiulŭ Arhiduceluĭ 

Albrehtŭ, de unde într’o caretă se duse la palaţiulŭ împărătescŭ. 

 Altă Depeşă telegrafică din 19 fevruariŭ la 11 óre dimineaţa spune, că de óre ce starea Maiestăţiĭ 

Sele nu maĭ insuflă nicĭ o neodihnă, de aci încolo din partea medicilorŭ nu se vorŭ maĭ da buletine, 

decâtŭ numaĭ odată pe zi, şi adecă diminéţa. 

————— 

R o m ă n i ĭ  d i n  T r a n s i l v a n i a  ş i  M e s e r i i l e   

(Urmare.) 

 Spuneţimĭ Dvóstră fraţilorŭ romănĭ din suburbiele Braşovuluĭ de susŭ, cariĭ vă căştigaţĭ négra 

păne cărândŭ téncurile neguţetorilorŭ şi sarcinele meserieşilorŭ pe spatele Dvóstră, ĭar după ce ve rumpeţĭ 

ósele de îndelunga cărătură, formaţĭ şirulŭ celŭ lungŭ de cerşitorĭ, care colindă sămbăta din casă în casă, 

ĭar dumineca şi în sărbătorĭ face’ţĭ spalire pe dinaintea bisericelorŭ, ca eşindŭ creştiniĭ dela ruga 

Domnuluĭ, să ve miluiască, aŭ nu arŭ fi de miĭ de orĭ maĭ bine, maĭ cu cale şi maĭ cinstitŭ, cănd Dv., după 

ce acum din bunătatea bravilorŭ patrioţĭ, vi se descisă şcóle fórte frumóse, în locŭ să suferiţĭ, ca şi prunciĭ 

Dv. să se deprindă totŭ la acea păne amară, ĭa’ţĭ trămite regulatŭ la şcólă, şi după ce se deprinseră acolo 

doĭ, treĭ anĭ în cele de neapărată trebuinţă, ĭa’ţĭ da la meseriă acolo în locŭ, în alte cetăţĭ şi orăşele, séŭ 

celŭ puţinŭ în Bănatŭ, unde se cuprindŭ cu multă înlesnire. 

 Într’adevărŭ, arŭ fi o faptă pré demnă de laudă, căndŭ buniĭ patrioţi dela Braşovŭ, cariĭ săntŭ 

recunoscuţĭ de a lorŭ simţeminte filantropice, arŭ face o mizlocire, ca din sinulŭ aceleĭ sărăcimĭ să se 

trămită în căţĭva anĭ căte unulŭ séŭ doĭ tinerĭ lipsiţĭ de mizlóce, darŭ agerĭ la minte, la institulŭ politehnicŭ 

din Viena, de unde, petrecăndŭ ştiinţele prescrise, să se rentórcă modelĭ de maĭestriĭ în ramulŭ meserieĭ ce 

aŭ deprinsŭ; căcĭ altfeliŭ aşteptăndŭ noĭ, ca meserieriĭ de astăzĭ să ne ciăme prunciĭ la învăţătură, vorŭ 

maĭ trece póte şi vécurĭ, pănă căndŭ să se pótă bucura şi romănulŭ de acestŭ modŭ frumosŭ pentru 

căştigarea uneĭ păni mai secure. 

 Aceste săntŭ fapte, care noĭ avurămŭ ocasiune a le vedea cu ociĭ, şi nu odată simţirămŭ dorinţa de 

a contribui cătŭ de puţinŭ pentru a lorŭ delăturare. 

 Amŭ zisŭ maĭ nainte, că romănulŭ la descălecarea sea în acésta patriă a adusŭ cu sine meseriele, 

ce în vecea luĭ vatră se afla în flóre, şi că pe unele din cele de neapărată trebuinţă li’a deprinsŭ şi le 

deprinde pănă în zioa de astăzi. Nu potemŭ însă retăgé, că o parte mare din poporulŭ nostru, nu ştiŭ din 

nepricepere, neştiinţă aŭ prejudiţiŭ asupra unorŭ meserie, de şi de mare importanţă pentru elŭ şi a luĭ 

economiă, s’a portatŭ şi se pórtă cu unŭ feliŭ de ură, antipatiă şi despreţŭ, fără să’şĭ fi luatŭ căndva 

ocasiune a le cerceta maĭ d’aprópe şi a le judeca cu sănge rece. Pănă în cătŭ ştimŭ noĭ, maĭ că amŭ poté 

încungiura Ardélulŭ crucişŭ, curmezişŭ, fără să potemŭ afla undeva unŭ faurŭ séŭ ferariŭ romănŭ, de şi 

de acéstă meseriă plugariulŭ ţeranŭ are neapărată trebuinţă; de şi meşteşugulŭ acesta, învăţiatŭ şi deprinsŭ 

după cuviinţă, ĭar nu după metodulŭ cârnaciuluĭ ţiganŭ, arŭ aduce, maĭ alesŭ în unele sate maĭ avute, maĭ 

multŭ venitŭ, de cătŭ ciar agricultura. Ce ve ţĭ zice însă, cănd vă vomŭ spune că gubernulŭ Moldavieĭ, 

rădicăndŭ în aniĭ trecuţi, la Iaşĭ o scólă pentru practica învăţiare a meserielorŭ, la începutŭ ca să pótă 

atrage căte pe doĭ séŭ treĭ tineri romănĭ de pe la sate la şcóla de meserie din căpitale, unde nu numaĭ că li 
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se preda învăţetura şi uneltele fără plată, ci învăţeceilorŭ li se dedea nutremăntŭ şi îmbrăcămintea gratuită, 

pănă căndŭ se afla în acéstă şcólă, ĭar isprăvindŭ aniĭ de învăţetură, eĭ maĭ căpăta şi puţinteĭ banĭ, ca să’şĭ 

pótă însemna pentru înteia trebuinţă şi uneltele meserieĭ. 

 În contra acestei antipătiĭ avemŭ să păşimŭ cu tótă tăria cuvântuluĭ şi prejudiţiulŭ ce domneşte în 

contra cutăreĭ meseriĭ, că adecă la aceea s’arŭ lucra cu materie greŭ mirositórie, că cutare meseriă o lucră 

numa ţiganiĭ, ş. a. l. să’lŭ combatemŭ cu tóte armele minţiĭ sănetóse. Dar nimicŭ are maĭ multŭ preţiu şi 

maĭ mare trecere înainté romănuluĭ, ca esemplulŭ celŭ bunŭ. Romănulŭ ţeran este ca şi óia blăndă, încăt 

sărind una în apă, sarŭ tóte după dânsa; decĭ trebuinţa cere, ca să’ĭ premérgă cineva cu esemplulŭ, şi 

atuncĭ fără îndoélă, că ceĭ binesimţitorĭ îlŭ vorŭ urma, în cătŭ în scurtŭ timpŭ vom deveni la o stare multŭ 

maĭ bună, atătŭ în privinţa materiale, cătŭ şi spirituale. 

 Cunoscândŭ dar însemnătatea meseriĭlorŭ şi marea trebuinţă ce avemŭ, ca să le îmbrăţişemŭ cu 

tótă căldura, lipseşce, ca să aruncămŭ o scurtă privire şi peste întocmirea séŭ aşezământulŭ lorŭ, dar maĭ 

alesŭ să vedemŭ, ce se cere, după mesurele ce le a pusŭ la cale gubernulŭ în patria nóstră, ca cineva să 

pótă păşi la învăţiarea şi deprinderea uneĭ meseriĭ. 

 E mare probabilitate, cumcă, corporaţiunile séŭ ţehurile se născură deodată cu aflarea meserielorŭ. 

Încă la străbuniĭ nostriĭ Romanĭ aflămŭ corporăţiunĭ de meserierĭ pe care eĭ, pentru folosulŭ ce’lŭ mare 

ce’lŭ aducea soţietăţiĭ, le înzestrară încă de timpuriŭ cu drepturĭ şi privilegie prea multŭ însemnătorie. 

Aşia aflămŭ la eĭ corporăţiune de pănerĭ, mesuretorĭ de frunte, corăbierĭ, faurĭ, lemnarĭ ş. a. l., pe cariĭ îĭ 

numia: „corporati, collegiati urbis.“ Dela romanĭ corporăţiunile de mesererĭ trecură la germanĭ, unde după 

recerinţele timpilorŭ de atuncĭ, făcănd meserierĭ şi serviţe de apărătorĭ aĭ patrieĭ, îşĭ ridicară, vezi dómne, 

pasulŭ şi începură a se îngrădi cu privilegie şi scutinţe atătŭ de tarĭ, în cătŭ ele nu arare orĭ deveniră 

periculóse ciarŭ şi pentru statele întregĭ. Semnulŭ caracteristicŭ, adecă pórta corporăţiunilorŭ a fostŭ, şi pe 

la unele locurĭ maĭ este şi pănă astăzi „sila“, care stă într’aceea, că cutare meseriă n’are voie a o deprinde 

nime altulŭ, de cătŭ mădulariĭ aceleĭ corporăţiunĭ, cariĭ iarăşĭ săntŭ legaţĭ între sine a plini coprinsulŭ 

unorŭ statuete ale corporaţiuneĭ. 

 Ce bine a revărsatŭ această silă atătŭ asupra soţietăţiĭ, cătŭ şi ciarŭ asupra membrilorŭ 

corporăţiuneĭ, s’a doveditŭ între altele, – ca să nu maĭ îmblăm după arguminte – şi din aceea 

împregiurare, că dela unŭ timpŭ încóce în multe state cultivate corporăţiunile séŭ ţehurile se ştérsă de 

totŭ, de împreună cu sila ce le apăra, şi cu statutele ce le umbria, şi se dede voie deplină fiecăruia a 

deprinde acea meseriă ce o pricepe maĭ bine, fără de alŭ întreba, că unde şi căţĭ anĭ a învăţat’o, şi câţĭ anĭ 

a înmblatŭ prin ţerĭ străine ca să’şĭ căştige esperiĭnţă şi deplinire în ea. Acele state purcedŭ din aceea 

simplă combinare, că dă’şĭ va fi cunoscândŭ meserieriulŭ bine meseria sea, va afla trecere, după cum şi 

merită în aceea împregiurare; iar de va fi numaĭ cărpaciŭ, va mori de fóme, séŭ se va strămuta acolo, unde 

ómeniĭ vorŭ fi mulţumiţĭ şi cu productele luĭ. 

 Ce istoriă aŭ avutŭ corporăţiunile meserierilorŭ în patria nóstră, ce influinţă a deprinsŭ în trebele 

publice, şi pănă în cătŭ a fostŭ ertatŭ şi altorŭ năţiuni, anumitŭ romănilorŭ a intra la meserie, nu voimŭ a 

desfăşura aicĭ, căcĭ é tristŭ şi dorerosŭ.  

 Părintesculŭ gubernŭ ce ne ocărmuieşce, după ce a străbătutŭ cu vederea în secretulŭ abusurilorŭ 

ce domnia maĭ nainte în această ţeară în privinţa comerciuluĭ şi alŭ industrieĭ, către sfârşitulŭ anuluĭ 1851 

slobozi o instrucţiune provisoriă pentru regularea raporturilorŭ de comerciŭ şi industriă cu acelŭ adaosŭ, 
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că aceea dela 1 Ianuariŭ 1852 are să între în activitate, şi tóte celelalte decrete şi legĭ maĭ vecĭ, care nu 

armonéză cu aceea, aŭ să ease din lucrare. 

 În urmarea aceleĭ instrucţiunĭ din privinţa deosebireĭ cu relaţiunea şi naţiunalitatea, cu naşcerea şi 

starea părinţilorŭ nime nu maĭ póte fi opritŭ dela învăţarea aŭ deprinderea unuĭ negoţŭ séŭ a uneĭ meseriĭ. 

La totŭ feliulŭ de negoţŭ şi meseriă s’a pusŭ de temeiŭ „s l o b o d a  c o n c u r i n ţ ă“ adecă totŭ insulŭ, 

care este în stare a dovedi, că a plinitŭ condiţiunile prescrise prin lege, póte pretinde după lege, ca să i se 

dee dreptulŭ respectivŭ; plânsorile altorŭ neguţetorĭ şi meserierĭ, cumcă prin aceasta li se face stricăciune, 

n’aŭ să se iee în băgare de sémă. Totŭ acésta are să se înţelégă şi despre acele meserie, care se deprindŭ 

de către ţehurĭ séŭ corporăţiunĭ; aceste n’aŭ nicĭ unŭ dreptŭ a protesta pentru că se dă dreptulŭ la unŭ noŭ 

competinte de a deprinde aceeaşĭ meseriă. Va să zică guberniuluĭ nu’i pasă, că în cutare cetate séŭ oraş se 

vorŭ mulţĭ neguţetoriĭ au meserieriĭ, numaĭ décă ce’ĭ ce vorŭ a intra în deprinderea acestorŭ drepturĭ, potŭ 

dovedi, că aŭ cualităţile recerute. 

 Aşia dar orĭ ce tinerŭ, care se póte legitima prin atestatŭ şcolasticŭ, cumcă a petrecutŭ cu sporiŭ 

bunŭ învăţeturele elementarĭ, este capaciŭ de a fi primitŭ pentru învăţarea fiecăreĭ meseriĭ. – Nu potemŭ 

zice, cumcă dóră şi în véculŭ acestŭ luminatŭ, în care tóte mergŭ spre propăşire, nu se vorŭ maĭ afla 

corporăţiunĭ adecă ţehurĭ de acele, care împinse de spiritulŭ separatisticŭ, se vorŭ sili din tóte poterile a 

zădărnici aceste mesure fericitóre, ce le vedemŭ puse în lucrare din partea gubernuluĭ, dar pentru aceea ne 

a datŭ natura ocĭ, ca să vedemŭ; şi gură, ca să grăimŭ şi să arătămŭ pe faţă abusurile ce se facŭ icĭ şi colé. 

– Învăţândŭ dar tinerulŭ în treĭ pănă în patru anĭ, se face sodale séŭ calfă, şi începe a eşi în lume pentru 

deplinirea meserieĭ ce a învăţatŭ. 

 Tinerulŭ, care prin o creştere bună încă de a casă, întemeétă pe frica luĭ Dumnezeŭ şi dragostea 

d’aprópeluĭ ş’a pusŭ fundământŭ pentru o viiaţă solidă, morale, se va reîntórce din străinătate cu 

cunoştinţele deplinite în ramulŭ mesrieĭ sele, cu o esperiinţă înavuţită prin o cunoşcere de ómenĭ practică, 

şi cu frica luĭ Dumnezeŭ, care a fostŭ plăntată încă de micŭ în inima luĭ; iar cela, căruĭ lipsescŭ aceste 

însuşirĭ neapărate încă din casa părinţéscă, séŭ din frageda prunciă, se va strica şi demoralisa aicĭ acasă 

înaintea ocilorŭ părinteşcĭ întocma ca şi căndŭ arĭ fi peregrinatŭ prin ţerĭ străine. –  

————— 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 S i b i i ŭ. 9 Fevr. Cănd Croitoriĭ greşescŭ vreo haĭnă, eĭ o vindŭ vreunuĭ cavalerŭ renumitŭ, şi 

acesta are numaĭ să o îbrace, apoĭ să ştiĭ că s’a făcutŭ de modă. Tocmaĭ aşia este şi cu literaţiĭ nostriĭ! 

Décă vre unulŭ din ceĭ ce aŭ valóre de notabilităţĭ greşeşte vre unŭ cuventŭ, séŭ din petulanţiă îlŭ aruncă 

cititorilorŭ în vreo scriiere de ale sele, atuncĭ e destulŭ spre a fi îmbrăţişatŭ de tineriĭ spre neologismŭ 

aplecaţiĭ scriitorĭ, şi alŭ întrebuinţa ca unŭ ce ne maĭ auzitŭ în limba romănéscă, şi de aceea după părerea 

lorŭ şi bunŭ. Aşia se născu din trebue debue, din trebuinţă debuinţă, din respectŭ respeptŭ, din cualitate 

caritate, din caracterŭ carapterŭ, din activŭ aptivŭ, din actŭ aptŭ, din atenţiune atinţă, ş. a. ş. a. fără să le 

pese de aŭ cuvintele acestea croite şi lucrate după calapodulŭ neologismuluĭ totŭ aceea semnificaţiune, ce 

avéaŭ maĭ nainte. Noĭ ştimŭ ce însemnéză a c t ŭ , şi  a p t ŭ , şi ele scrise aşia precum se vedŭ aci aŭ fieşte 

care semnificaţiunea sea, adică décă scriemŭ actŭ, atunci ştimŭ că este unŭ lucru care s’a pertractatŭ; iară 

décă scriem aptŭ, atuncea este un ce destoĭnicŭ. Căndŭ zicemŭ amŭ strigatŭ din respeptŭ, atuncea 



 

 
Pagina  153 

 

înţelegemŭ din tóte poterile; iară căndŭ strigămŭ cu respectŭ, atuncĭ avemŭ să ne sviimŭ de cineva. Apoĭ 

amŭ vré să ştimŭ de ce nu zicŭ neologisti şi doptorŭ în locŭ de doftorŭ séŭ doctorŭ. Redaptorŭ în locŭ de 

redactorŭ, ş.a. Terminaţiunea bile pănă acuma fu adontată şi întrebuinţată de toţĭ pănă şi de poporulŭ maĭ 

de josŭ şi cu totŭ dreptulŭ fiind că se află şi în celelalte limbe romanice; dar căşunăndŭ unuĭ literatŭ se 

zică în loculŭ eĭ v e r ŭ  acuma terminaţiunea v i l e  este obsoletă, şi care vré să se numere între literaţĭ 

trebue să se arete stimaverŭ de ce este noŭ, căcĭ celŭ vecĭu remăne necapabile! 

 Năzuinţa a vârâ biata limbă romănéscă în văşmăntŭ străinŭ, şi a o forma după calapodele 

neologismuluĭ s’a făcutŭ de unŭ timpŭ încóce atătŭ de modernă, căt de va merge totŭ aşia în scurtŭ timpŭ 

vomŭ deveni acolo, cătŭ să nu ne maĭ înţelegemŭ unulŭ pre altulŭ. – Scriind acestea nu ne este 

intenţiunea a ne slobozi în natura limbeĭ nóstre, şi a face critică asupra materiilorŭ scrise după 

neologismŭ, ci scopulŭ nostru este numaĭ acela, ca să ciemămŭ luarea a minte a bărbaţilorŭ nostriĭ literaţĭ, 

ca se bage de sémă óre cuvinese să ciopléscă care cum vrea la biata limbă, şi să o desărace de propriile ei 

însuşirĭ, ca să o tragă acuşĭ după unŭ calapodŭ, acuşĭ după altulŭ, înse nicĭ unulŭ potrivitŭ fireĭ eĭ. Limba 

nóstră ca limbă trebue să remănă în fiinţa eĭ, adecă are să fie romănéscă cu firea şi îmbrăcămintea ei, iar 

nu acuşĭ latinéscă, acuĭ Frănţozéscă, Italienéscă şi căte altele. Despre stilistica întortocată ce o 

întrebuinţéză neologisti nostriĭ s’a vorbitŭ maĭ nainte, şi tare amŭ dori să fi aflatŭ urecĭ descise. 

 – Gazeta Braşovuluĭ cu datu din 17 Fevr. c. n. ne face cunoscutŭ unŭ viforŭ puternicŭ ce s’a 

întemplatu duminică la 1 Fevruar. c. v. în munţiĭ cătră Branŭ cu fulgere şi trăsnete atătŭ de puternice cătŭ 

la Rastelulŭ crucea tremuraŭ ferestrile, ómeniĭ de 80 anĭ nu’şĭ aducŭ aminte a se fi întemplatŭ vreo dată în 

aceea înălţime, pe acelŭ timpŭ astfeliŭ de tempestate. 

 – Judecătoria marţiale din Viena a osănditŭ iarăşĭ 39 de individe pentru crimiea de lesa Maiestate 

la robiă grea pe maĭ mulţĭ anĭ, iară judecătoria marţiale din Bănatŭ şi Voĭvodina pe Husman Colar, 

Gioergi Barna, Giorgi Scrum, pe Peia Barna, şi pe Gavrile Codran din Ceanadŭ pentru primirea şi 

sălăşluirea de Hoţĭ armaţĭ în casele sele la mórte prin plumbŭ şi pravŭ, care s’a şi esecutatŭ. 

 S i b i i ŭ. 10 Fevr. Ministeriulŭ învăţământuluĭ publicŭ a denumitŭ pe D. Consiliariŭ, şi Preşedinte 

la judecătoria supremă din Sibiiŭ Macsimilianŭ Fiuger de Rehtborn de curatore provisoriŭ la ce. r. 

academiă de drepturĭ de aicĭ. 

 Corespundinţele din Viena scriŭ că în capitalea Imperiuluĭ se ocupă tare ómeniĭ cu resbelulŭ din 

Montenegro avăndŭ fireşte compătimire pentru creştinĭ. – Timpulŭ e şi pe acolo ca şi în alte locurĭ 

nestatornicŭ, zilele de iarnă posomorâte şi friguróse se scimbă cu cele maĭ plăcute de primăvéră.’ Bólele 

ce crescusere prin spitalĭ fără sémă s’aŭ maĭ împuţinatŭ. 

 Ungaria. P e ş t a . Academia unguréscă carea în trecuţiĭ anĭ desvoltă puţină viaţă, arată acuma o 

îndoită activitate, ea ţinu subtŭ preşedintele eĭ Escelenţia Sea Comitele Iosifŭ Teleci în anulŭ acesta în 31 

Ianuariŭ c. n. a treia şedinţă, în caré se făcură multe şi interesante împărtăşirĭ. 

 U r b e a  m a r e  6 Fevr. Stremoşiulŭ nostru Corneliŭ Nepóte se deprindé multŭ cu desfăşiurarea 

caracteruluĭ bărbaţilorŭ renumiţĭ, pre care cu multă acurateţă îlŭ desemna înaintea lumiĭ. 

 Ca să urmămŭ şi noĭ în cătva acestuĭ esemplŭ folositoriŭ, ne amŭ determinatŭ a împărtăşi din 

căndŭ în căndŭ căte o tresură din caracterulŭ bărbaţilorŭ nostriĭ. Viaţa naţionale a începutŭ la noĭ cam 

pela anulŭ 1850, pănă aci puţinŭ se întempla ce arŭ merita atenţiunea nóstră. – Dela maĭ susŭ atinsulŭ 

timpŭ vedemŭ şi la noĭ realiste doe lucrurĭ adevăratŭ naţionalĭ, adecă catedra de limbă romănă în 
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gimnasiulĭ catolicŭ de aicĭ, şi Soţietatea pentru cualificarea junimeĭ romăne. Cea  din teiŭ a datŭ şi în 

acestŭ scurtŭ timpŭ destule dovezĭ despre esistinţa sea, căcĭ făcăndusă limba romănă studiŭ ordinariŭ în 

acestŭ gimnasiŭ, nu numaĭ tineriĭ romănĭ, ci şi ceĭ străinĭ pănă acuma cătră limba nóstră, aŭ ocasiune a se 

convinge despre frumuseţa şi binesonanţa eĭ. Dreptŭ aceea acésta pănă acum aicĭ numaĭ în biserice 

suferită limbă, ba carea şi de aicea era să fie izgonită în aniĭ trecuţĭ, s’a făcutŭ acuma spre marea nóstră 

măngăiere limbă de conversaţiune la multele familiĭ maĭ culte. Ce se atinge de soţietatea pentru 

cualificaţiunea junimeĭ romăne în sfera literariă, scopulŭ i se vede din însuşĭ numele eĭ. Ea s’a întăritŭ 

dela locurile maĭ înalte în anulŭ trecutŭ, şi are supravigitore inspectore pe D. canonicŭ Iosifŭ P. 

Selegianŭ, care maĭ tare stărui pentru înfiĭnţarea eĭ, ajutatŭ fiindŭ în acésta atătŭ de importante 

întreprindere de profesorele limbeĭ romăne din gimnasiulŭ romano catolicŭ de aicea. Dela desciderea eĭ 

s’a ţinutŭ maĭ multe şedinţe literarie, şi avem speranţa cea maĭ bună, cumcă pănă în luna luĭ Iuliu se va 

vedé şi fructulŭ lorŭ. 

 Fie! ca acésta soţietate să prospereze îndelungatŭ şi se aducă dorite frupte pentru înavuţirea şi 

înzestrarea limbeĭ romăne.  

 Cu tóte că de starea şcólelorŭ de pela noĭ s’a vorbitŭ pănă acum în „Gazeta Transilvanieĭ“ pré 

multŭ, totuşĭ, nu putemŭ a nu maĭ atinge încă căte ceva despre obiectulŭ acesta. După date secure, în 

diecesa Araduluĭ greco reseriténă se numeră 324,689 de suflete cu 542 de parohie, şi dabia va avea 156 de 

şcóle cu 4,650 de învăţăceĭ, cariĭ în proporţiune cu poporimea dabia vine 1 la 70. După acésta proporţiune 

poteţĭ calcula ce se află şi în celelalte diecese greco catolice. 

 Între ceĭ ce asudă pentru înfiĭnţarea şcólelorŭ pe aicea este celŭ mai demnŭ bărbatŭ fără nicĭ o 

linguşire D. Protopopŭ alŭ Peştişuluĭ Simione Bica. 

 Ne măgulimŭ cu speranţa că cătŭ maĭ curăndŭ se va înfiinţa în părţile Satmareluĭ şi o şcólă reale, 

la a căreĭ înfiinţare multŭ Stăruiesc demniĭ bărbaţĭ D. Protopopŭ Stefanŭ Bilţiŭ şi Părintele Georgiŭ 

Maniŭ, cariĭ cu ajutoriulŭ altorŭ preoţĭ făcură unŭ stipendiŭ de 200. fl. m. c. cu care vreŭ să trimită pe unŭ 

june iuristŭ de aicĭ la institutulŭ politehnicŭ din Viena. 

 Austria. V i e n a . Ministrulŭ de cultŭ şi de învăţemântŭ a îndatoratŭ pe dregătoriile şcolastice, ca 

să stăruiască pentru înaintarea şi lăţirea cunoştinţelorŭ economice, şi să spriginéscă sădirea pomilorŭ pe la 

şcóle. 

 – În şcólele popularĭ din Monarhia austriacă se află 43,000 de învăţetorĭ şi învăţetoriţe, ceste din 

urmă numără 20,000 de individe. 

 – După ştirĭ venite din Lembergŭ colera încă totŭ maĭ traséză în unele părţĭ ale Galiţieĭ, însă nu 

într’unŭ gradŭ mare. 

 – Dela Parisŭ se scrie, că Împăratulŭ Napoleone ar fi în caŭsa montenegrină, de o părere cu 

Austria, şi adecă, că apăsările cele neauzite ale creştinilorŭ din partea partideĭ turceştĭ ceĭ ruginite vorŭ 

lăţi rescóla în Bosnia şi în Erţegovina, decumva nu se vorŭ întrepune poterile europene cu tótă energia la 

pórtă, ca să esopereze nişte uşiurătăţĭ pentru creştinĭ. Împăratulŭ îndată ce a înţelesŭ misiunea Conteluĭ 

Laĭningel la Constantinopole, a făgăduitŭ că va sprigini acestŭ lucru, spre care sfârşitŭ a şi trimisŭ pe 

Baronele Brenie în capitalea Turcieĭ. 

 Lombardia. Nu maĭ încape nicĭ o îndoială, că rescóla din Milanŭ din 6 Fevr. a fostŭ aţiţată de 

partida revoluţionariă din ţerile străine. Unŭ corespondinte de la Parisŭ alŭ jurnaluluĭ Vienezŭ Loidŭ ne 
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spune, că înainte de vr’o lună călătorindŭ unŭ amploiatŭ franţozescŭ înaltŭ prin Bretania, şi venindŭ la 

portulŭ dela St. Male, în ospătăriă a şezutŭ la masă cu unŭ bărbatŭ elegantŭ îmbrăcatŭ, în vârstă va de 40 

de anĭ, carele vorbindŭ despre starea politică a Europeĭ, între altele aruncă vorba, că nu va trece dulcele, şi 

în Italia va prorumpe o revoluţiune. Acéstă observaţiune într’atâta l’a frapatŭ pe amploiatulŭ, câtŭ după 

masă numaĭ decâtŭ a întrebatŭ pe Prefectulŭ de acolo, cine să fie proroculŭ acela. Pănă când însă 

Prefectulŭ să afle numele străinuluĭ, acesta se sui pe o corabiă, şi o luoă la sănetósa la insula Ierseĭ. 

Numaĭ acum aflară Prefectulŭ şi amploiatulŭ, că streinulŭ acela, care a prorocitŭ o revoluţiune la Italia, 

n’a fostŭ altulŭ, decâtŭ Maţini, capulŭ partideĭ revoluţionariă italiene. – Într’aceea mulţămită mesurelorŭ 

celorŭ energióse din partea autorităţilorŭ luoate, şi simţuluĭ celuĭ sănetosŭ alŭ poporuluĭ, că rescóla a 

avutŭ o viaţă numaĭ ca o beşică de săpun. Guvernulŭ din Sardinia, care e învecinată cu Lombardia, îndată 

ce a primitŭ ştire despre evinemintele din Milanŭ, a luoatŭ cele maĭ aspre mesure în privinţa 

emigranţilorŭ, cariĭ se află acolo. După o depeşă telegrafică din Verona 12 fevruariŭ. în Stravelo în 

regatulŭ Sardinieĭ s’aŭ desarmatŭ 700. de emigranţĭ, şi li s’aŭ asemnatŭ Vogera ca locŭ de şezutŭ. 

 Gazeta oficiale din Milanŭ cuprinde următóriele osânde; E. Brigate, de 25 de anĭ, din Ronco în 

provinţia milaneză, locuitoriŭ în Milanŭ, necăsătoritŭ; Ţ. I. Facioli, de 42 de anĭ, din Corte-Olona, 

locuitoriŭ în Milanŭ, servitore de cafenea, necăsătoritŭ; P. I. Canevari, de 23 de anĭ, din Pobio în 

Piemondŭ, locuitoriŭ în Milanŭ, hamalŭ, necăsătoritŭ; S. P. Piaţţa, de 29 de anĭ, din Cugiano, în provinţia 

milaneză, locuitoriŭ în Milanŭ, măsariŭ, necăsătoritŭ; fratele seu Ţ. Piaţţa de 26 de ani, tipografŭ, 

necăsătoritŭ; A. A. Silva, de 32 de anĭ, Milanezŭ, pălărieriŭ, căsătoritŭ; B. A. Brogini, de 57 de anĭ, din 

Lugano în provinţia Como, locuitoriŭ în Milanŭ, sodale de măcelariŭ, necăsătoritŭ, fură ierĭ traşĭ la 

judecata statariă militare, şi acusaţĭ, că arŭ fi luatŭ parte la rescóla, ce s’a întâmplatŭ în 6. în acésta cetate, 

cu care ocasiune ceĭ dintâiŭ treŭ s’aŭ deosebitŭ la ridicaré baricadelorŭ, éră ceĭ din urmă, în sociatete cu 

alţĭ revoluţionarĭ, armaţĭ maĭ vârtosŭ cu arme de împunsŭ şi de tăiatŭ, la atacurile întreprinse asupra 

soldaţilorŭ, şi însoţite de rănirĭ, ba şi de jefuirĭ, precum acésta s’a întâmplatŭ unŭi soldatŭ, care a fostŭ 

apucatŭ de fraţiĭ Piaţţa, fiindŭ Brogini armatŭ cu un şişŭ. 

 Dovediţi despre acésta crimine prin mărturiĭ, ba Canevari prin propria fasiune, s’aŭ osănditŭ prin 

judecătoria militare statariă, după sunetulŭ prociemăţiuneĭ Escelenţieĭ Séle D mareşalŭ campestre Conte 

Radeţci din 10. Marţiu 1849. la mórte, prin streangŭ, care sentenţiă s’a întăritŭ de către locurile maĭ 

înalte, şi în aceeaşi zi, în 8, s’a pusŭ în lucrare, însă la Canevari, din lipsa furcelorŭ, prin glonţŭ. 

 Aceeaşĭ Gazetă din 11 ne împărtăşeşte sentinţa de mórte încă a patru revoluţionarĭ, cariĭ în 10 fură 

spânzuraţĭ. 

 Gazetele din Londonŭ din 10 c. l. publică doue prociemăţiunĭ revoluţionarie, care s’ar fi împărţitŭ 

prin Milanŭ şi alte cetăţĭ ale Italieĭ. Una este de către Maţini, şi stilisată în spiritulŭ celŭ revoluţionariŭ alŭ 

luĭ, ceealaltă e din partea luĭ Coşut, prin care se provócă regimentele ungureştĭ din Italia, precum şi 

Honveziĭ, ce sântŭ înrolaţĭ prin alte regimente, de aşĭ călca credinţa, şi a luoa parte la  revoluţiune. 

 M i l a n ŭ  14 Fevr. la 8 óre séra. Dep. tel. Corsulŭ a fostŭ sâmbătă şi duminecă de persóne alese 

într’unŭ numerŭ mare cercetatŭ, şi plinŭ de viaţă. Liniştea şi ordinea dominéză aci şi în provincie 

ne’ntreruptŭ. Dintre resculaţĭ se maĭ pedepsiră astăzĭ doĭ cu stréngulŭ. 

————— 
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Ţéra romănéscă şi Moldavia. 

 Vestea ce s’a fostŭ auzitŭ pe aicĭ în septămăna trecută despre retragerea Domnuluĭ ţereĭ Moldavieĭ 

dela cărmuirea trebilorŭ statuluĭ, se adevereşte după următoriulŭ actŭ, care se cuprinde într’unŭ 

suplementŭ alŭ „Gazetei de Moldavia“ şi n’ilŭ face cunoscutŭ Gazeta Transilvanieĭ în Nr. 10.  

„ S e c r e t a r i u l ŭ  S t a t u l u ĭ  

 Prin împărtăşirea sub Nr. 120 aduce la cunoştinţa publică următorulŭ Domnescŭ Ofisŭ cu Nr. 5, 

adresatŭ sfatuluĭ administrativŭ estraordinarŭ la 20 Genarie 1853. 

 „Hotărăndune după sfătuirile doftorilorŭ a remăne cătva timpŭ în liniştea cerută de starea sănătăţeĭ 

nóstre, obosită acumŭ prin neprecurmate ocupaţiĭ, Noĭ spre a nu să prileji vr’o sminteală în marşa 

lucrărilorŭ atărnate de atribuţiile nóstre; încredinţămŭ sfatuluĭ cărmuirea trebilorŭ statuluĭ, pănă la a doua 

a nóstră dislegare. 

„Dreptŭ aceea, sfatulŭ va avea osăbită îngrijire pentru pacĭnica petrecere a locuitorilorŭ ţăreĭ şi a 

orăşenilorŭ de tóte clasele şi pentru obştésca lorŭ îndestulare; şi totŭ o dată să aĭbă privigere ca, toţĭ 

funcţionarii îndeobşte să păzĭască şi să urmeze cu tótă deplinirea şi fără nicĭ o abatere îndatoririle ce’ĭ 

privescŭ la fiecare postŭ. 

 Sfatulŭ pătrunzăndusă de însemnătatea uneĭ aşa însărcinări ce’ĭ încredinţămŭ va fi cu cea maĭ 

aprópe luare-aminte ca, tóte lucrările sale să aĭbă de pravăţŭ legiuirile şi osăbitele disposiţiĭ ce suntŭ 

statornicite, pentru a nu să urma vr’o necuviinţă. 

 Pentru obiectele ce arŭ fi de fire a să cere a nóstră deslegare şi se vorŭ pune în lucrare după 

înceierile sfatuluĭ, în urmarea împuternicireĭ date luĭ prin acesta; sfatulŭ va păstra o listă anume arătătóre, 

spre a ni să înfăţioşa în vreme.“ 

————— 

Franţia. 

 P a r i s  14. Fevruariŭ séra. Dep. Telegr. La desciderea corpuluĭ legislativŭ astăzĭ a ţinutŭ 

Împăratulŭ cătră Senatorĭ şi Deputaţĭ o cuvântare, care în esenţiă aşia sună: Înainte cu unŭ anŭ v’amŭ 

fostŭ adunatŭ în încăperile aceste, spre a întroduce noua constituţiune a ţereĭ. De atuncĭ nu s’a maĭ 

turburatŭ liniştea. Averea naţionale a crescutŭ, aşa câtŭ partea avereĭ mişcătóriă, care se póte preţiui în 

tóte zilele, s’a îmulţitŭ aprópe cu doue milióne. Tóte puterile au recunoscutŭ Guvernulŭ celŭ noŭ. Franţia 

are astăzĭ instituţiunĭ care se potŭ ele pe sine apera, şi nu atârnă dela viaţa unuea. Acelora, cărora le pare 

reŭ, că nu s’a concesŭ libertăţiĭ o sferă maĭ largă, le respundŭ: libertatea n’a ajutatŭ nicĭ când întemeierea 

uneĭ zidirĭ politice lungŭ ţiitóriă, ea o încoronéză atuncĭ, cândŭ timpulŭ a consolidatŭ zidirea. Faţă cu 

intrigele cele nepotinţióse ale unorŭ partide, ce nu se maĭ potŭ îndrepta, se îndatoréză Guvernulŭ meŭ 

înainte de tóte, de a administra Franţia bine, şi de a odihni Europa. Ţinândŭ acestŭ scopŭ înaintea ocilorŭ, 

are Guvernulŭ statornica voie de a scădea celtuelele şi pregătirile de resbelŭ, de a întrebuinţa tóte izvórele 

Franţieĭ spre lucrurĭ folositórie, de a cultiva referinţele internaţionalĭ cu onóre, şi de a arăta celorŭ 

necredinţioşĭ că îndată ce Franţia ’şĭ enunciă apriata tendinţă de a remăne în pace, trebue să i se dee 

crezământŭ; căcĭ ea e destulŭ de tare, pentru de a nu se teme de nimenea, prin urmare nicĭ a înşela pe 

cineva. Din budgetulŭ, ce vi se va pune înainte, veţĭ vedé, că starea nóstră finanţiariă de douăzecĭ de anĭ 

încóce nicĭ când n’a fostŭ maĭ bună, şi că veniturile statuluĭ aŭ crescutŭ preste tótă aşteptarea. Pre lângă 

tóte acesté însă statulŭ armateĭ, care în anulŭ trecutŭ s’a fostŭ redusŭ cu 30,000, se va micşora încă cu 
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20,000 de soldaţĭ. Să remănemŭ dară pe calea solidităţiĭ şi a moderaţiuneĭ, care linişteşte fără de a 

întărăta, şi duce spre bine fără de silă, şi aşia încungiură orĭ ce reacţiune. Să ne răzimămŭ în Dumnezeŭ, şi 

să ne fălimŭ, căcĭ amŭ dăruitŭ acesteĭ ţerĭ în aşia scurtŭ timpŭ érăşĭ pacea, o vedemŭ înflorindŭ din 

lăuntru, şi fiindŭ onorată din afară. 

 – Ambasadorulŭ rusescŭ Ciselef a admanuatŭ Împăratuluĭ Napoleone o scrisóre din partea 

împăratuluĭ rusescŭ, ca respunsŭ la o scrisóre, ce i s’a fostŭ trimisŭ maĭ naintede de către împăratulŭ 

franţozescŭ. 

 – La Ministeriulŭ din lăuntru se lucră unŭ proiectŭ, după care în tóte comunităţile din Franţia aŭ a 

se înfiinţa bibliotece, alŭ cărorŭ numerŭ de cărţĭ se va defige după impopolaţiunea comunităţilorŭ. 

Anglia. 

 L o n d o n  11 Fevr. Parlamentulŭ s’a deşcisŭ érăşĭ. În casa de susŭ a făcutŭ Lordulŭ cancelariŭ 

cunoscutŭ, că pe Lunĭ ce vine va desfăşiura programa guvernuluĭ în privinţa reformelorŭ de justiţiă. 

Lordulŭ Derbi a observatŭ la acesté, că elŭ nu cere tocma programă desluşitóriă, dar totuşĭ aştéptă o 

enumerare a mesurelorŭ, ce guvernulŭ cugetă a luoa. Lordulŭ Aberdeen replică că destulŭ de lămuritŭ a 

descoperitŭ principiele sele, mesurele însă cele specialĭ se vorŭ face cunoscute după datina cea veciă în 

casa de josŭ. Lordulŭ Rusel încunoştinţă pe casa de josŭ despre mesurele guvernuluĭ. Elŭ zise, că 

Guvernulŭ nu cugetă a înmulţi soldaţiĭ pentru flotă şi artileriă, ci numaĭ a mări budgetulŭ de resbelŭ într’o 

mesură însemnată; că elŭ (Lordulŭ Rusel) va proiecta maĭ încolo înfiĭnţarea unuĭ comitetŭ pentru 

desbaterea caŭseĭ despre emanciparea evreilorŭ; şi că maĭ vârtosŭ va trage luoarea de sémă a 

parlamentuluĭ asupra creştereĭ poporuluĭ. Maĭ încolo descoperi ministrulŭ şi aceea, că Guvernulŭ cugetă a 

casa transportarea delincuenţilorŭ la Australia şi Vandiemesland. În sfărşitŭ adaose, că măsurele în 

privinţa reformeĭ parlamentariă nu se vorŭ aşterne pănă la sesiunea din 1854. 

 Acésta programă a nouluĭ Guvernŭ englezescŭ preste totŭ a produsŭ o sensaţiune destulŭ de bună 

în cea maĭ mare parte a jurnalelorŭ. 

Montenegro. 

 După ştirile, ce ne vinŭ din acésta ţéră, principele Daniile totŭ într’una proviantéză, şi încungiură 

cu şanţurĭ capitalea Cetinie, care acum într’atâta e de întărită, încâtŭ s’ar poté ţiné maĭ multŭ încontra uneĭ 

trupe numeróse. Înainté fortăreţeĭ se află un castelŭ lungureţŭ şi în patru corpurĭ, cu patru turnurĭ, care 

trebue maĭ întâiŭ luoatŭ, pentru ca se pótă cineva străbate pănă la zidurile cetăţiĭ. Cetatea are zidurĭ bune, 

şi se razimă cu spatele lângă un délŭ înaltŭ, pre alŭ căruĭ vârfŭ stă altŭ castelŭ, care la întîmplare, cândŭ 

cetatea ar fi cuprinsă, se póte ţiné, şi nicĭ că se póte luoa. 

Z a r a  13 fevruariŭ. Bătaia între Turcĭ şi Montenegrinĭ s’a începutŭ érăşĭ. Omerŭ Paşa a slobozitŭ 

o prociemăţiune fulminante cătră miserabiliĭ locuitorĭ (cum’ĭ numeşte elŭ) din Bielapoavlih, a trecutŭ 

preste Ţeta, şi a ajunsŭ cu armata sea pănă la Colote. Acésta mişcare însă nu se vede a fi fórte importante. 

Se pare însă, că bătaia va fi acum maĭ săngerósă şi maĭ cumplită decum a fostŭ maĭ nainte. Faţă cu 

altarele lorŭ cele arse, cu bătrâniĭ şi copiĭ lorŭ ceĭ ucişĭ, cu femeile lorŭ cele barjocorite, şi faţă cu 

stirpirea, ce le ameninţă de către Turcĭ, s’aŭ resculatŭ Montenegriniĭ, însufleţiţĭ de acelaşĭ cugetŭ, ca nişte 

leĭ, şi sântŭ hotărâţĭ maĭ bine a muri, decâtŭ a se da vrăjmaşuluĭ. 

 

 



 

 
Pagina  158 

 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 17. Fevruariu. Calend. noŭ. 
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