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Depeşe telegrafice. 

 Şeful ce. r. supremei Poliţie m. c. l. Kempen de Fihtenstamm către toţĭ Domniĭ Locoţiitoriĭ, şi 

Preşedinţĭ aĭ ţerilorŭ. 

 V i e n a  în 23 Fevr. la 9 óre 45 minute nainte de amiazĭ. 

 Maĭ încolo buletiniĭ sună aşia: 

 Stăriĭ sănetăţiĭ a Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice, ce s’a înştiinţatŭ astăzĭ de diminéţă, corespunde 

şi aceea ce s’a observatŭ în decursulŭ zileĭ. V i e n a  în 22 Fevr. la 4 óre după amiazĭ. 

 Decurgerea boleĭ a Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice a fostŭ pănă acum dorită, însă acuma a întratŭ 

periodulŭ acela unde urmările cutrierăriĭ ce aŭ pătimitŭ, producŭ o congestiune, carea se manifestéză în 

séra acésta prin confusiune şi greotate în capŭ.  

  V i e n a  în 23 Fevr. la 1 óră diminéţa.  

În nóptea trecută aŭ dormitŭ Maiestatea Sea ce. r. apostolică cu maĭ multe întrerumperĭ. Simţulŭ 

de confusiune şi greotate în capŭ s’a micşoratŭ ceva astădiminéţă. 

  V i e n a  în 23 Fevr. la 7 óre diminéţa. 

Consil. de curte S e e b u r g e r  ce. r. arhiatru. 

Consil. de regenţiă cavalerŭ de V a t t m a n n  ce. r. arhihirurgŭ. 

 

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e .   

 Dela Ministrulŭ din lăuntru cătră Guberniulŭ din Sibiiŭ. 

Alŭ 15-lé buletinŭ despre starea sănetăţiĭ Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice sună: 

 Alŭ 15-lé buletinŭ. În decursulŭ zileĭ nainte de amézi s’aŭ ivitŭ la Maiestatea Sea ce. r. apostolică 

nişte frigurĭ uşióre, însă simptómele ce s’aŭ arătatŭ astă diminéţă nu aŭ maĭ crescutŭ. 

  Viena în 23 Fevruariŭ 1853  4 óre după amézĭ 

 

Consil. de curte S e e b u r g e r  ce. r. arhiatru. 

Consil. de regenţiă cavalerŭ de V a t t m a n n  ce. r. arhihirurg. 

 

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e .  

 Adjutantele generale alŭ armateĭ către toţĭ comandanţiĭ militarĭ, şi Locoţiitoriĭ. Viena 24 

Fevr.1853 la 7 óre diminéţa. 
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 Maiestatea Sea ce. r. apostolică aŭ dormitŭ după mezulŭ nopţiĭ uşiorŭ cu micĭ întrerumperĭ, şi la 

deşteptare diminéţa aŭ simţitŭ micşiorată greutatea şi confusiunea capuluĭ: 

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e .  

 Dela m. c. l. Kampen către toţĭ Locoţiitoriĭ, şi Preşedinţiĭ ţerelorŭ. Viena în 24 Fevr. 1853  9¼  óre 

diminéţa. 

 Maĭ departe sună buletiniĭ aşia; În decursulŭ zileĭ nainte de amézi s’a ivitŭ la Maiestatea Sea ce. r. 

apostolică nişte frigurĭ uşióre, însă fără se fie urmatŭ creşterea simptomelorŭ, ce s’aŭ observatŭ astăzi de 

diminéţă. 

  Viena în 23 Fevr. 1853 la 4 óre după amézĭ. 

 Simptomele bólei Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice aŭ arătatŭ în decursulŭ zileĭ după amézĭ unele 

fluctuaţiunĭ. Mişcarea domóle de frigurĭ, care se ivi pela 10 óre séra, trecu fără daună. Unŭ somnŭ uşiorŭ 

cu întrerumperĭ scurte ţine şi acuma. 

  Viena în 24 fevr. 1853 la 1 óră diminéţa.  

După miezulŭ nopţiĭ dormi Maiestaté Sé ce.r apostolică uşior, cu puţine întrerumperi, şi diminéţa la 

deşteptare simţi confusiuné şi greutaté capului mai micşorată. 

  Viena în 24 Fevr.1853 la 7 óre diminéţa. 

  Consil. de curte S e e b u r g e r  ce. r. arhiatru. 

Consil. de regenţiă cavaler de V a t t m a n n  ce. r. arhihirurgŭ. 

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e .   

 Adjutantele generale alŭ armateĭ cătră toţĭ comandanţiĭ militarĭ şi locoţiitoriĭ. Viena în 25 Fevr. 

1853 la 7 óre diminéţa. 

 A Sea ce. r. apostolică Maiestate aŭ dormitŭ cea maĭ mare parte a nopţiĭ trecute, şi dela deşteptare 

simte maĭ mare uşiurare. 

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e .   

 Dela Ministrulŭ din lăuntru către înaltulŭ Guberniŭ în Sibiiŭ. 

 Viena în 25 Fevr. 1853. Alŭ 19-lé buletinŭ: O uşióră scurtă ţiitóriă mişcare de frigurĭ pe lăngă o 

moderată mărime a desvoltăriĭ de căldură în capŭ nu a turburatŭ uşiorinţa, de care Maiestatea Sea ce. r. 

apostolică de erĭ diminéţa s’a bucuratŭ. Cu începutulŭ nopţiĭ s’a arătatŭ unŭ somnŭ liniştitŭ, domole, care 

ţine şi acuma,  Viena în 25 Fevr. la 1 óră diminéţa. 

Consil. de curte S e e b u r g e r  ce. r. arhiatrŭ. 

Consil. de regenţiă cavalerulŭ de V a t t m a n n  ce. r. arhihirurgŭ. 

 Alŭ 20-lea buletinŭ. A Sea ce. r. apostolică Maietate aŭ dormitŭ partea cea maĭ mare a trecutei 

nopţĭ linŭ, şi simte de la deşteptare şi maĭ multă uşiurinţă. 

 V i e n a  în 25 Fevr. la 7 óre diminéţa. 

Consil. de curte S e e b u r g e r  ce. r. arhiatru. 

Consil. de regenţiă cavalerŭ de V a t t m a n n  ce. r. arhihirurgŭ. 

 Alŭ 21-lea buletinŭ: Maiestatea Sea se simte într’una maĭ uşiorată, de şi încă cu órele întregĭ se 

desvoltă maĭ multă căldură în ziumetatea capuluĭ de nainte. Viena în 25 Fevr. 1853 

Consil. de curte S e e b u r g e r  ce. r. arhiatru. 

Consil. de regenţiă cavalerŭ de V a t t m a n n  ce. r. arhihirurgŭ. 
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D e p e ş e  t e l e g r a f i c e .    

 Adjutantele generale alŭ armateĭ către toţĭ comandanţiĭ militarĭ, şi locoţiitoriĭ. 

 Căldura ce s’a măritŭ în partea capuluĭ dinainte a Maiestăţiĭ Sele ce. r. a ţinutŭ tótă zioa pănă 

tărziŭ nóptea. Somnulŭ s’a arătatŭ, mai de multe orĭ, a fostŭ însă scurtŭ. 

 V i e n a  în 26 Fevr. 1853  1 óră diminéţa. 

 A Sea ce. r. apostolică Maietstate aŭ avutŭ după miezulŭ nopţiĭ unŭ Somnŭ uşiorŭ, care a ţinutŭ 

maĭ multŭ, şi s’aŭ deşteptatŭ fără durerĭ de capŭ. Viena în 26 Fevr. 1853 diminéţa la 7 óre. 

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e .    

 Dela M. C. L. Kempen către toţĭ locoţiitoriĭ şi Preşedinţiĭ ţerelorŭ. Viena în 26 Fevruariŭ 1853. 

 Astăzi de diminéţă la 8 óre fu spănzuratŭ Ioane Libeni. 

————— 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

Praes.   Nr. 99.    

        M. C. G. 

 Evinementele cele maĭ noe în Milanŭ, şi nu multŭ după aceea urmatulŭ atentatŭ infame asupra 

Sfinţiteĭ Persóne alŭ Praînduratuluĭ nostru Împăratŭ şi Domnŭ, ne daŭ aceea dorerósă convingere, cumcă 

conducătoriĭ partideĭ resturnătórie mişcă şi acuma tóte petrele spre înaintarea sceleratelorŭ sele plane, şi 

nu se înfióră nicĭ de o crimine pentru potinţa succesuluĭ. 

 M’amŭ hotărăt dară a lăsa să se republice de obşte următória aci publicaţiune, carea s’a slobozitŭ 

în acésta direpţiune în 15 Ianuariŭ 1852 subt Nr. Pres. 254, ce cu acésta se aduce la cunoştinţă.  Sibiiŭ 25 

Fevruariŭ 1853. 

Pres. Nr. 254. 

P U B L I C A Ţ I U N E !  

 Fiindcă s’a întemplatŭ maĭ de curăndŭ, ca uniĭ ómenĭ, prin împrăştierea faĭmelorŭ false şi prin 

aducerea în prepusŭ a mesurelorŭ guberniuluĭ, se încerce a deştepta nelinişte şi îngrigire între poporŭ, aşia 

me vedŭ îndmnatŭ, în privinţă la legile de escepţiune, ce se află în fiinţă în Transilvania pănă cănd ţine 

starea de asediă, deslucindŭ a adăoga şi a decreta:  

 Procesura după dreptulŭ de resbelŭ are locŭ:  

 1. Décă cineva lăţeşte séŭ se încércă a lăţi prociămărĭ tipărite aŭ scrise, séŭ orĭ şi ce feliŭ de punerĭ 

la cale cu scopŭ revoluţionariŭ; 

 2. Décă cineva pe orĭ şi ce cale a venitŭ în stăpânirea porciămărilorŭ séŭ a altorŭ scripte 

revoluţionarie, şi nu s’a grăbitŭ a le străpune pe acelea de locŭ la cea maĭ d’aprópe deregătoriă politică aŭ 

militare; 

 3. Décă cineva avândŭ şcire despre unŭ asemenea proprietariŭ aŭ lăţitoriŭ de acemene scripte 

revoluţionarie, nu’lŭ face cunoscutŭ la cea maĭ d’aprópe deregătoriă politică aŭ militare; 

 4. Décă cineva se prinde, avândŭ broşure tipărite, care nu întărâtă cu adeveratŭ la revoluţiune, dar 

suntŭ duşmane guberniuluĭ, séŭ compuse în interesulŭ partideĭ resturnătórie, séŭ având gazete oprite, şi pe 

lăngă aceea apare politiceşte suspectŭ; 
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 5. Cândŭ cineva trage pe căĭ nelegiuite scrisorĭ, articulĭ tipăriţĭ aŭ scrişĭ de coprindere politică, séŭ 

décă înaintéză asemenea scrisorĭ aŭ scripte, facăse acésta şi ciarŭ numaĭ din poftă de căştigŭ, séŭ în altŭ 

modŭ, dar nu cu scopulŭ şi tipulŭ însemnatŭ sub 1.; 

 6. Déce cineva corteneşte în casa aŭ în lucuinţa séa persóne compromise politiceşte, séŭ acelora le 

dă scăpare fără a face la deregătoriă prescisa arătare; 

 7. Tot aşia se va proceda şi cu acela, care scimbă cărticelele de perelinatŭ, pasporte aŭ revaşe de 

drumŭ cu altulŭ, le împrumută, séŭ se foloseşte de vreunŭ documântŭ falsŭ aŭ streinŭ. 

 În urmă 

 8. Décă cineva prevaricésă arme de ori ce soiŭ. 

 Călcările de lege sub 1. se pedepscŭ cu mórte prin ştréngŭ, celelalte dupe mesura cercetatelorŭ 

împregiurărĭ, cu pedepse băneştĭ şi trupeştĭ, cu încisóre simplă şi asprită pănă la unŭ anŭ, cu muncă pe 

şanţŭ séŭ cu încisóre la fortăreţă pănă în restimpŭ de zece anĭ, şi cele de sub 8. ciarŭ şi cu mórte prin fune, 

décă prevaricaţiunea armelorŭ s’arŭ fi încercatŭ numaĭ în numerŭ maĭ însemnatŭ, séŭ cu scopurĭ 

revoluţionarie. 

 S i b i i ŭ  în 15 Ianuariŭ 1852. 

Gubernătorele ce. r. militare şi civile, Mareşalŭ 

Camp. Locoţiinte, şi comandante de corpŭ a armateĭ. 

Principele Carolŭ de Şvarţenbergŭ. 

————— 

 S i b i i ŭ  15 Fevr. Astăzĭ se ţinu mulţămită, şi rugăciunĭ către ceriŭ pentru fericita scăpare din 

primejdia vieţiĭ, şi pentru reîntregirea sănetăţiĭ a Prébunuluĭ şi înduratuluĭ nostru Monarhŭ în capela greco 

- reseriténă din cetate. Ecselenţia Sea Părintele Episcopŭ Barone de Şaguna, sluji S. Liturgiă subt 

asistenţia maĭ multorŭ preoţĭ în carea se aduseră cele maĭ sincere rugăciunĭ din umilitele pepturĭ ale 

credincioşilorŭ romăni, ce într’unŭ numerŭ mare luară parte la acésta slujbă dumnezăéscă. La sfărşitŭ citi 

Părintele Episcopŭ din genuncĭ o rugăciune ocasiunale compusă pré frumosŭ şi potrivitŭ pentru 

însemnătatea serbătoriĭ, apoĭ horulŭ tinerimeĭ şcolastice, carea astăzĭ s’a întrecutŭ însuşĭ pe sine în 

căntărĭ, a întonatŭ imnulŭ poporale „Caută Dómne din ‘nălţime“. Acestŭ imnŭ redică pepturile 

credincioşilorŭ romănĭ şi maĭ tare spre devoţiune, şi făcu cea maĭ viă impresiune nu numaĭ la evlavioşiĭ 

nostriĭ creştinĭ, ci şi în ceĭ de alte confesiunĭ, ce luară parte într’unŭ numerŭ însemnatŭ la aceste 

ceremonie. 

 Săntemŭ cu totulŭ convinşĭ, cumcă precum aicĭ, aşia şi în tóte ungiurile a poterniceĭ şi întruuniteĭ 

monarhiĭ austriace, unde se află romănĭ, urmăndŭ bolduluĭ seŭ din lăuntru, eĭ nu vorŭ fi ceĭ de pe urmă, 

cariĭ alergăndŭ în biserice plinĭ de evlaviă, vorŭ aduce cele maĭ ferbinţĭ şi maĭ curate rugăciunĭ, şi 

mulţămită cătră ceresculŭ Părinte pentru scăparea de atentatulŭ celŭ sceleratŭ, ce spurcata mănă a 

cutezatŭ a întreprinde asupra sfinţiteĭ persóne a Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice Prébunuluĭ şi 

preînduratuluĭ Monarhŭ, căruĭ avemŭ, să’ĭ mulţămimŭ aceea ce sântemŭ astăzĭ. 

 Spre acestŭ sfărşitŭ Părintele Episcopŭ Andreiŭ Şaguna a şi slobozitŭ unŭ circulare cu datŭ din 11 

Fevruariŭ 1853 Nr. Pres. 60, în care după ce face cunoscutŭ creştinilorŭ seĭ atentatulŭ celŭ infame, şi 

puterea dumnezăéscă, ce l’a zădărnicitŭ, zice: „Sântŭ de plinŭ convinsŭ Iubiţilor meĭ! că ştirea aceasta va 

stârni cea maĭ adâncă întristare şi durere în inimile vóstre, căci s’aŭ aflatŭ unŭ ticălosŭ, care să cuteze a 
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ridica mâna sa asupra persóneĭ ceĭ sfinţite a Împăratuluĭ; dar totŭdeodată sântŭ încredinţatŭ, că Voĭ în 

sfârşitulŭ, ce aŭ avutŭ aceasta faptă urâtă, veţĭ cunóşte lucrarea Pronieĭ dumnezeeştĭ, care aŭ umbritŭ pe 

Unsul săŭ, şi aŭ amorţitŭ mâna ucigaşiuluĭ, pentru ca să nu pótă tăia firulŭ uneĭ vieţĭ, care e atât de 

scumpă pentru întréga împărăţiă. 

 Decĭ cum altmintrea să mulţămim noĭ ceresculuĭ Părinte pentru scăparea cea minunată a 

Preaînălţatuluĭ nostru Împărat din primejdia, în care s’aŭ aflatŭ cu vieaţa decât mergând în casa 

Domnuluĭ, şi înălţând cătră ceriŭ ferbinţĭ rugăciuni de mulţămită pentru îndurarea, ce aŭ răvărsatŭ asupra 

Unsuluĭ săŭ, şi prin urmare asupra nóstră a tuturorŭ, şi rugând pre Dumnezeu, ca să scutéscă şi să păzéscă 

şi de aci încolo pre Preaînălţatulŭ nostru Împărat, şi să’l ţină nevătămat şi întregŭ pănă la cele maĭ adâncĭ 

bătrâneţe.“ 

 Rugăciunile săntŭ rănduite pe dumineca lăsatuluĭ de carne, iară unde nu va ajunge ştirea pănă 

atuncĭ, în dumineca lăsatuluĭ de brănză. 

 Fie ca aceste rugăciunĭ reversate din cele maĭ credincióse inimĭ ale supuşilorŭ Maiestăţiĭ Sele ce. 

r. apostolice să strebată la tronulŭ cerescŭ, şi să fie ascultate. Fie ca viaţa juneluĭ nostru Monarhŭ, carea 

prin pronia dumnezeéscă fu atătŭ de învederatŭ scutită, să strelucéscă neatinsă şi neturburată în mizloculŭ 

credinţióselorŭ luĭ popóre spre a lorŭ măngăiere şi bucuriă, şi mulţĭ anĭ să stăpânéscă Prébunulŭ şi 

Preînduratulŭ nostru Monarhŭ  F r a n c i s c ŭ  I o s i f ŭ  Î n t â i u l ŭ ! 

 Adrese de felicitare s’a trimisŭ pe cătŭ săntemŭ informaţĭ din partea magistratuluĭ, şi a 

universitateĭ seseştĭ, Ecselenţia Sea Părintele Episcopŭ Barone de Şaguna a trimisŭ următoria adresă: 

Maiestate ce. r. Apostolică. 

Alŭ nostru Preîndurate Dómne, şi Împărate! 

 Faĭma cea fórte tristă şi cutrierătóriă despre infamea întreprindere comisă în 18 ale acesteia asupra 

vieţeĭ ceĭ scumpe a Maiestăţeĭ Tale ce. r. apostolice a deşteptatŭ în inimă’mĭ simţirea celeĭ maĭ profunde 

dorerĭ, căci într’adevărŭ inima fieşte căruĭ patriotŭ loiale trebue să se împle de celŭ maĭ sincerŭ doliŭ, 

când cugetă, că încă totŭ se maĭ póte afla cineva, care să pórte în cugetulŭ seŭ nişte scopurĭ atâtŭ de 

afurisite în privinţa persóneĭ ceĭ sfinţite a Maiestăţiĭ Tele, Înaltŭcăreĭ avemŭ de a mulţumi gloriósa 

regenerare a întregeĭ nóstre patriĭ întrunite, şi Înaltŭcare pentru binele şi fericirea nóstră aşĭ priimitŭ pe 

umerii ceĭ frageţĭ sarcina cea grea de regente. 

 Dar totodată zădărnicirea acesteĭ fapte criminalĭ, a deşteptatŭ în lăuntrulŭ meŭ convingerea, că 

providenţa luĭ Dumnezeu privegéză preste Unsulŭ seŭ, şi amorţeşte măna acelora, cariĭ n’aŭ Dumnezeu. 

 Cutezŭ totdeodată a enuncia la piciórele sfinţituluĭ tronŭ aceea asecurare firmă, că ştirea despre 

afurisita faptă pretutindenea, prin urmare şi la creştiniĭ din diecesa încredinţată mie, stărneşte cea maĭ 

profundă compătimire pentru Maiestatea Tea ce. r. apostolică, şi fórte multŭ contribue, spre a consolida şi 

maĭ multŭ legăturele credinţeĭ şi ale alipireĭ care i légă de préînalta casă domnitóriă, şi preste puţinŭ 

clerulŭ şi poporulŭ încredinţatŭ arhipăstorireĭ mele, urmândŭ glasuluĭ meŭ îndreptatŭ către dănşiĭ, va 

alerga în Biserice, ca dimpreună cu mine să mulţăméscă prin rugăciunĭ fierbinţĭ Atotpoterniculuĭ pentru 

scăparea Préiubituluĭ Monarhŭ, şi să cieme ajutoriulŭ cerescŭ preste Maiestatea Tea ce. r. Apostolică şi 

pentru viitoriŭ. 

Îndurăte Maiestate a primi prégraţiosŭ acesté préumilite simţiminte ale mele, ale cleruluĭ şi 

poporuluĭ meŭ diecesanŭ, care în cea maĭ profundă veneraţiune remânŭ. 



 

 
Pagina  182 

 

 Alŭ Maiestăţeĭ Tele ce. r. Apostolice 

     présupusŭ servŭ 

    précredinciosŭ şi préumilitŭ supusŭ 

 Sibiiŭ în 22/10 Fevruariŭ 1853. 

    Andreiŭ Barone de Şaguna m.p. 

     Episcopŭ în Ardealŭ. 

  

S i b i i ŭ . Fiindcă drumurile pe pustele Ungarieĭ s’aŭ îngreunatŭ fórte tare, pentru aceea umblarea 

delegeanţelorŭ împărăteştĭ între Peşta şi Timişóră a încetatŭ de ocamdată. 

 Într’o corespondinţă din Bistra în Gazeta Transilvanieĭ se citeşte, cum că la 1 Fevr. pe la 4 óre 

după amézĭ arŭ fi fulgeratŭ ca în mizloculŭ veriĭ, ba încă arŭ fi şi trăsnitŭ într’unŭ grajdiŭ care se prefăcu 

în cenuşă dim preună cu treĭ vite cornute ce se aflaŭ în trănsulŭ. 

 A Sea împărătéscă înălţime D. Marele Duce Constantinŭ din Rusia se aştéptă în Viena, ca să 

aducă în persónă în numele Maiestăţiĭ Sele Împăratuluĭ Rusieĭ espresiunea de cea maĭ adăncă 

compătimire, şi cele maĭ cordialĭ felicitărĭ la patulŭ dorerilorŭ alŭ Monarhuluĭ. – Pănă la 24 Fevr. aŭ 

avutŭ onóre 180 de corporaţiunĭ, şi alte deputaţiunĭ a aduce la piciórele tronuluĭ Maiestăţiĭ Sele adrese de 

supunere, şi de felicitare. 

 În. Ministeriŭ de resbelŭ a denumitŭ pe doctorulŭ de carantină la Turnu Roşiŭ, Stefanŭ Sabo de 

Directore de carantină totŭ acolo. 

 V e r ş e ţ ŭ  10 Fevr. 1853. Pentru fericita scăpare a Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice s’a ţinutŭ astăzĭ 

aicea la 9 óre în biserica romano-catolică, şi la 10 óre în biserica greco-reseriténă unŭ serviţiŭ 

dumnezăescŭ solene, la care aŭ fostŭ faţă militărimea, Gendarmeria şi amploiaţiĭ dela tóte deregătoriele, 

tinerimea şcolatică, şi unŭ poporŭ numerosŭ, care vărsară rugăţiunĭ fierbinţĭ cătră ceriŭ pentru îndelunga 

viaţă a tineruluĭ nostru Monarhŭ. 

 D e  p e  M u r e ş ŭ . (Urmare). Celŭ maĭ de căpeteniă izvorŭ, de unde purcede demoralisaţiunea 

poporuluĭ, ’lŭ aflămŭ în lipsa creşteriĭ, şi a şcólelorŭ bune. Copilulŭ de romănŭ pănă se află în aniĭ ceĭ 

maĭ frageţĭ aĭ copilărieĭ, nimica séŭ fórte puţinŭ vede séŭ aude în casa părinţéscă, ce póte săĭ dee o 

direpţiune morale bună. Tótă cultura morale-religiósă, care o capătă în casa părinţéscă, de abia se întinde 

maĭ departe, decătŭ preste învăţarea tatăluĭ nostru şi a credeuluĭ. Dară acestŭ găştigŭ nu cumpăneşte maĭ 

nemica, décă ’lŭ punemŭ în asemănare cu demoralisarea, la care sânt de vină ciarŭ părinţiĭ. Câte sudalme, 

câte vorbe şi apucături urâte nu le învaţă copii de la părinţiĭ seĭ! Vine apoĭ timpulŭ, unde copilulŭ se mână 

la şcólă, décă se află şcólă în satŭ. Aci petrece unŭ anŭ, doĭ, séŭ celŭ multŭ treĭ, învaţă puţinŭ a cunóşte 

bucile, învaţă ceva şi despre relege, dară în privinţa morale nu se foloseşte maĭ nemica, ba décă dă preste 

vr’unŭ dascălŭ, care e îndatinatŭ a tracta pe învăţeceiĭ seĭ cu câte vorbe urâte, sudalme, i se tâmpeşte şi 

simţulŭ acela bunŭ, ce l’a avutŭ de la fire. Ese din şcólă, ’lŭ punŭ părinţiĭ la totŭ felulŭ de lucrurĭ, dar 

totdeodată i se deşcide acum câmpulŭ spre a umbla prin şezătorĭ, a merge la jocurĭ, ş. a. Nu sântŭ de 

osânditŭ petrecaniile, firea maĭ vârtosŭ în aniĭ tinereţelorŭ, te mână, ca să ’ţĭ cauţĭ, şi să’ţĭ facĭ petrecaniă. 

Dară petrecaniile să fie ţermurite între hotarăle cuviinţei şi ale moralităţiĭ, éră nu să fie ele locurile, unde 

se strică şi se demoraliséză tineriĭ. Cu tóte acesté însă nicĭ petrecerile aceste n’ar aduce atâta stricăciune 

morale, când s’ar întrebuinţa de altă parte nişte mijlóce, prin care s’ar paralisa reulŭ, ce’lŭ aducŭ cu sine 
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zisele petrecăniĭ. Cândŭ ar fi la noĭ obiceiulŭ, precum ’lŭ vedemŭ la conlocuitoriĭ saşĭ, ca tineriĭ de 

amăndoue secsele să se adune dumineca şi sărbătórea în biserică, să asculte acolo o cuvântare frumósă 

morale, şi să se îndeletnicéscă  întru învăţarea rugăciunilorŭ, şi a cunoştinţelorŭ religióse, care sântŭ de 

neapărată trebuinţă pentru totŭ creştinulŭ, atuncĭ altŭ spiritŭ arŭ întra în tineretulŭ nostru, atuncĭ fecioriĭ şi 

fetele, edificaţĭ prin cuvântarea, învăţăturile şi poveţele preotuluĭ, mergândŭ la jocŭ, séŭ la altă petrecaniă, 

se vorŭ purta cu cuviinţă, nu vorŭ sări preste hotarele moralităţiĭ. Din asemenea tinerĭ vorŭ eşi soţĭ 

cinstiţĭ, părinţĭ bunĭ, cariĭ nu vor privi căsătoria, ca unŭ institutŭ numaĭ pentru împlinirea poftelorŭ 

simţualĭ, şi cariĭ nu vorŭ fi prin totŭ vântulŭ, prin orĭ ce patimă aduşĭ acolo, ca să se învrăjbéscă, şi să 

alerge pela uşile dregătoriilorŭ preoţeştĭ, ca să se despartă. 

 Cunoscândŭ dară caŭsele cele de căpeteniă, de unde provine stricarea multorŭ case, şi de aci 

purcezătórea demoralisaţiune a poporuluĭ, amŭ devenitŭ totdodată şi la cunoştinţa acelorŭ mijlóce, prin 

care s’arŭ poté vindeca reulŭ acesta. Aci datoria principale de a păşi la vindecarea acesteĭ bóle, cade pe 

preoţĭĭ. 

 Ştimŭ pré bine că din parté Présfinţiţilorŭ Arhiereĭ s’aŭ luoatŭ mesure pentru desrădăcinarea 

reuluĭ acestuia. Ştimŭ iarăşi, că uniĭ Preoţi pătrunşĭ de adeverulŭ şi de folosulŭ glasuluĭ cătră dânşiĭ 

îndreptatŭ, nu cruţă nicĭ o ostenélă pentru creşterea cea bună şi religiósă a poporuluĭ. Cunóştemŭ preoţĭ, 

cariĭ pre lângă tóte greutăţile familiarĭ, de care sântŭ împresoraţĭ, nu pregetéză a sacrifica duminica şi 

serbătórea câteva óre educaţiuneĭ tinerimeĭ. Cine nu priveşte cu ocĭ desfătaţĭ la şirurile de feciorĭ şi de 

fete, care în duminecĭ şi serbătorĭ după amiazĭ se ducŭ în biserică, audŭ acolo o cuvântare frumósă, séŭ 

învaţă ceva din catehismŭ, şi apoĭ cu tótă modestia ese din biserică, şi se ducŭ la petrecaniă, unde se pórtă 

cu tótă cuviinţa. – Dară spre durerea nóstră aceĭ preoţĭ sântŭ puţinĭ, ceĭ maĭ mulţĭ însă’şi uĭtă de acésta a 

lorŭ datoriă. Cătră acestia dară ne îndreptămŭ glasulŭ, şi le vorbimŭ, să nu lase, ci să împedece lăţirea 

demoralisaţiuneĭ, căcĭ acésta o cere nu numaĭ ciemarea, dară totdeodată strinsŭ luândŭ şi folosulŭ lorŭ. 

Unŭ poporŭ, cu câtŭ se demoraliséză maĭ tare, cu atâtŭ maĭ multŭ se răceşte şi simţulŭ luĭ religiosŭ. 

Răcinduse însă religiositatea poporuluĭ, cine are maĭ multŭ de a perde, decâtŭ preoţimea nóstră, care 

trăieşte aşia zicândŭ din căpătate. – Sfatulŭ nostru dară, care ’lŭ dămŭ preoţimeĭ, este, să împiedice, ca să 

nu se facă căsătoriĭ din silă, din interesŭ matriale, ci din aplecare adeverată a tienrilorŭ, – sfinţenia nunteĭ 

să nu se vateme prin vorbe şi fapte urâte, prin măscărĭ. – tinerimea să capete o creştere morale-religiósă 

bună, spre care sfărşitŭ să nu pregete preoţimea a întroduce catehisaţia în biserică dumineca şi serbătórea, 

unde tineriĭ trecuţĭ preste aniĭ scolasticĭ să capete cuviinţiósa învăţătură religiósă-morale. În cipulŭ acesta 

preoţiĭ nu numaĭ că vorŭ împlini o datoriă sfântă, dar totdeodată vorŭ secera lauda şi recunoştinţa tuturorŭ 

(Unŭ Preotŭ.) 

 Austria. V i e n a  22 Fevr. Gazetele vieneze de astăzi sântŭ pline cu înştiinţărĭ teşegrafice despre 

impresiunea, ce a produsŭ atentatulŭ asupra Maiestăţiĭ Sele în provinciele Monarhieĭ. Locuţiotoriĭ din 

Ungaria, Boemia, Silesia, Stiria, Carniolia, Carintia, Salţburgŭ, Triestŭ, Austria de susŭ, Moravia, Tirolŭ, 

Lombardia şi Veneţia înştiinţéză, că fapta acésta criminale a deşteptatŭ pretutindenea cea maĭ mare 

indignaţiune în poporŭ, dară totdeodată şi o nespusă bucuriă pentru măntuirea Monarhuluĭ din pericululŭ, 

în care s’a aflatŭ. Numaĭ decâtŭ aŭ alergatŭ locuitoriĭ din capitalele numitelorŭ ţerĭ în biserice, unde se 

înălţară rugăţiunĭ de mulţămită cătră ceriu pentru scăparea Maiestăţiĭ Sele din măna ucigaşiuluĭ. 
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 Într’aceea totŭ într’una curgŭ adresele de fericitare cătră Maiestatea Sea din partea 

corporaţiunilorŭ, şi a deosebitelorŭ clase ale poporuluĭ. Comuna Vieneĭ prin o deputăţiune numerósă a 

depusŭ o asemenea adresă în măna tatăluĭ Maiestăţiĭ Sele, Înălţimei Sele Arhiduceluĭ Franţiscŭ Carolŭ, cu 

care ocasiune Înălţimea Sea se îndură a respunde, că din semnele aceste de compătimire sinceră şi intimă 

a recunoscutŭ érăşi pe Viena cea veciă şi credinciósă, şi că acésta băgare de sémă cu lacrămĭ în ocĭ a 

adus’o la cunoştinţa Maiestăţiĭ Sele. – Aristocraţiĭ Magiarĭ din Ungaria şi Transilvania încă formară o 

deputăţiune stătătóriă din o sută şi maĭ bine de membriĭ, care, avândŭ în frunte pe fostulŭ cancelariŭ 

ungurescŭ contele Palfi, şi pe Arhiepiscopulŭ din Calocia, a descoperitŭ în numele poporăţiuneĭ din 

Ungaria şi Ardélŭ simţimentele de indignaţiune pentru criminea comisă, şi de bucuriă pentru scăparea 

Maiestăţiĭ Sele.  

 Cetăţénulŭ din Viena I. Etenraih, carele cu ocasiunea atentatului s’a aflatŭ aprópe de loculŭ, unde 

s’a sevârşitŭ acésta faptă, şi care îndată a săritŭ, şi a ajutatŭ, ca ucigaşiulŭ să se apuce, a căpătat de la 

Maiestatea Sea în recunoştinţă pentru acestŭ meritŭ ordinele luĭ Franciscŭ Iosifŭ de clasea a treia. Acésta 

decoraţiune i s’a predatŭ în 21 Fevr. în palaţiulŭ împărătescŭ de Eselenţia Sea D. Adjutante generale 

contele de Griune, faţă fiind familia împărătéscă. După ce acestŭ bravŭ cetăţénŭ nu voi a maĭ primi încă şi 

unŭ altŭ presentŭ, zicândŭ, că fieşte care altŭ cetăţénŭ din Viena ar fi făcutŭ întocma ca dânsulŭ, în 

sfârşitŭ fu provocatŭ, de a’şĭ aduce pe soţia sea, şi a o presenta Maiestăţiĭ Sele Împărăteseĭ ceĭ văduve. 

 Adjutantele împărătescŭ Colonelulŭ Conte Odonel, carele a fostŭ însoţitoriulŭ Maiestăţiĭ Sele cu 

ocasiunea atentatuluĭ şi îndată ce ucigaşiulŭ a lovitŭ pe Monarhŭ, s’a aruncatŭ asupra dânsuluĭ, şi l’a pus 

josu, s’a condecoratŭ cu crucea de Comendatore a Ordineluĭ Leopoldinŭ. 

 În esamenele ce s’aŭ ţinutŭ pănă acum cu ucigaşiulŭ, a spusŭ acesta, că n’ar fi fostŭ de nimene 

pusŭ la cale, ca să întreprindă atentatulŭ asupra Monarhuluĭ, ci că acésta arŭ fi făcut’o dânsulŭ din 

îndemnulŭ propriŭ. Décă e însă adeveratŭ, ce se vorbeşte, că adecă în cuartirulŭ dânsuluĭ s’ar fi aflatŭ o 

cârpă (basma) cu o prociemăţiune de a luĭ Coşutŭ, atuncĭ nu maĭ póte fi îndoială, că dânsulŭ a statŭ în 

legătură cu partida revoluţionariă, şi că de acésta a fostŭ pus la cale, de a întreprinde atentatulŭ. 

 V i e n a  23 Fevruariu. De sâmbătă încóce a adusŭ Telegrafulŭ totŭ mereŭ depeşe de la tóte curţile 

cătră Maietstatea Sea Împăratulŭ. Tóte depeşele aceste cuprindŭ în espresiunile cele maĭ călduróse cea 

maĭ profundă părere de reŭ, şi totodată cea maĭ sinceră fericitare. Împăratulŭ Napoleone a espedatŭ 

depeşa sea în persónă şi cu măna sea propriă. Ceĭ maĭ mulţĭ ambasadorĭ aŭ căpătatŭ însărcinare dela 

respectivele lorŭ Guvernie, de a înştiinţa în tótă zioa de doue orĭ despre starea sănetăţiĭ a Împăratuluĭ. 

 Astăzĭ a sositŭ aci o deputăţiune fórte numerósă alcătuită din aristocraţĭ boemĭ spre a aşterne 

Maiestăţiĭ Sele o adresă de omagiu şi de fericitare. 

 După deplina însenătoşiare a Maiestăţiĭ Sele se va ţiné în biserica S. Stefanŭ o misă solene cu Te 

Deum, la care va fi faţă şi Monarhulŭ. Cea dintâiŭ eşire a Maiestăţiĭ Sele din palaţiulŭ împărătescŭ după 

redobăndita sănetate va fi, spre a merge în numita biserică, şi a mulţămi luĭ Dmnezeŭ. 

 – Tóte jurnalele împărtăşescŭ ştirea, că negoţiaţiile Baroneluĭ Bruc la Berlin s’ar fi încoronatŭ cu 

unŭ succes bunŭ, de óre ce în zilele aceste s’ar fi înceiatŭ între Austria şi Prusia unŭ tractatŭ comerciale 

pe 12 anĭ. 

 – După ştirile cele maĭ noue din Lombardia, liniştea domneşte acolo neprecurmatŭ Guvernatorele 

acesteĭ ţeri generalele Marş. Camp. Contele Giulaĭ a slobozitŭ sub 16 Fevruariu o publicare, prin care se 
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provócă toţĭ aceia, cariĭ sântŭ din Cantónele Tesin în Elveţia, dară deastădată se află cu locuinţa în 

Lombardia, ca să iasă din acéstă ţéră, şi adecă ceĭ ce pórtă meseriă în terminŭ de 3 zile, éră ceilalţĭ toţi în 

20 de óre, căci altmintrea néscultătoriĭ vorŭ fi duşĭ cu sila şi alungaţĭ preste graniţă, éră ceĭ ce vorŭ cugeta 

a se re’ntórce, vorŭ fi traşi la judecata marţiale. 

 – Gazeta de Triestŭ înştiinţéză, că în 17 Fevruariŭ unŭ comisariŭ rusescŭ anume Covalevsci ar fi 

mersŭ în lagărulŭ lui Omer Paşa. Totŭ acolo fuseră în zilele trecute şi doi oficialĭ austriacĭ. 

————— 

Ţéra romănéscă şi Moldavia. 

 Vestitoriulŭ romănescŭ are o corespundinţă din Iaşi, însă fără dat, în care starea sănetăţiĭ a 

Domnuluĭ stăpânitoriu a pornitŭ spre bine. Cu ocasiunea rugăţiunilorŭ ce s’aŭ ţinutŭ pentru reîntórcerea 

sănetăţiĭ a Domnului Gregoriu Gica şi a sărbăriĭ onomasticeĭ sele D. Hacmanŭ Anastasiŭ Başoga a 

trimisŭ a se înfăţişa înălţieĭ Sele unŭ actŭ, prin care dărueşte suma de 12,500 galbeni institutuluĭ 

filantropicŭ. Frunosŭ şi măreţiŭ darŭ, numaĭ de s’arŭ întrebuinţa bine. Tot acolo citim, că temperatura 

aerului a fost în zioa S. Grigoriu la amézi în umbră de 12, iară în sóre de 16 grade. 

 Maĭ de parte aflămŭ, că la pasulŭ Timişiuluĭ în Predélŭ marele postelnicŭ Ioane A. Filipescu, fiind 

aceĭ moşia Domniei Sele, a clăditŭ acolo nu  numaĭ încăperĭ şi case pentru amploiaţiĭ vămiĭ şi aĭ puntuluĭ, 

precum şi căsarmiă pentru grăniţiarĭ, ci totdeodată şi o ospătăriă pentru pasagerĭ, unde acestĭ află tóte 

comodităţile atât în privinţa adepostuluĭ, căt şi a celorŭ trebuinţi se pentru ospătarea ómenilorŭ şi hrănirea 

dobitócelorŭ. Valea prohaviĭ este una din cele maĭ romantice pasage între carpaţĭ, şi de cănd a începutŭ a 

se clădi drumulŭ celŭ frumosŭ pe dănsa, ea a trasŭ luarea a minte a multorŭ voiagerĭ numaĭ din privinţa 

frumseţeĭ sele; de vorŭ afla însă pasageriĭ pe lăngă frumseţea eĭ, ce îĭ încântă, încă şi drumulŭ clăditŭ 

întregŭ, şi pe lăngă acesta şi ospătărie bune cu cele trebuinţióse pentru călătorĭ, atuncĭ potemŭ prezice, că 

pasulŭ acela va fi unulŭ din cele maĭ frecuentate al Transilvanieĭ şi Ţereĭ romăneştĭ, şi va atrage la sine şi 

pe mulţĭ voiagerĭ. 

 – D. Dr. I. Popovicĭ ne descrie totŭ în Vestitoriulŭ romănescŭ şi Băile de puciósă din Romănia, 

pagubă însă că nu le numeşte, care unde se află, şi de sântŭ calde saŭ recĭ. 

 – În privinţa Ziurnalelorŭ din Ţéra romănéscă încă s’a făcutŭ scimbare. Vestitoriulŭ romănescŭ 

remăne Ziurnalŭ politicŭ cu ajutoriŭ de 400 galbenĭ pe anŭ, dela stăpânire. Iară Buletinulŭ statuluĭ se 

împreună cu Fóia sătéscă şi va eşi sub titlul de Buletinŭ oficiale de doe orĭ pe septemănă în 4000 

esemplarĭ, din care se va da căte unulŭ la fiecare satŭ, căte treĭ la fiecare Departamentŭ, şi căte unulŭ la 

fiecare cancelariă publică. 

 – Ştirile cele maĭ nóe, zice Vestitoriulŭ, din Constantinopole vestescŭ că la 4/16 ale luĭ Fevruariŭ 

Escelenţia Sea D. Conte Laĭningen, trimisulŭ de cătră Maiestatea Sea Împăratulŭ Austrieĭ în misiune 

estraordinariă la înalta Pórtă, a săvărşitŭ misiunea Sea cu mulţămire, aşia cătŭ relaţiunele de prieteniă 

iarăşĭ s’aŭ restauratŭ, şi cuestia Montenegrinilorŭ a luatŭ sfârşitŭ. 

————— 

Anglia. 

 Jurnalele englezeştĭ aducŭ detaiurĭ despre cutropirea vaporuluĭ „Regina Victoria.“ Acestŭ vaporŭ 

a pornitŭ în 14 Fevruariŭ la 3 óre după amiazĭ cu 120 de pasagerĭ şi matrseĭ de la Liverpolŭ la Dublinŭ. 

Căpitanulŭ vaporuluĭ, carele slugia de 20 de anĭ, precum şi matrosiĭ eraŭ totŭ ómenĭ iscusiţĭ. Pănă la 1 óră 
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după miezulŭ nopţiĭ aŭ mersŭ lucrurile bine, dară pe vremea acésta începu a ninge fórte tare, aşia câtŭ 

cărmaciulŭ nu poté vedé departe. Unŭ matrosŭ a băgatŭ deodată de sémă, că înaintea vaporuluĭ într’o 

depărtare numaĭ ca de 20 de coţi eraŭ ţermurile totŭ de stânci. Strigarea luĭ, ca să se opriască maşina, a 

urmatŭ pré târziŭ căci în minutulŭ acela şi izbi vaporulŭ cu o potere mare în stăncile de la ţermurĭ. Atuncĭ 

căpitanulŭ poruncĭ îndată, ca să tragă corabia puţintelŭ îndărăptŭ, ca aşia să se afle érăşi în apa afundă. 

Acésta se şi făcu, dară vaporulŭ apucase de căpătase prin lovitura de stâncĭ o spărtură, şi începu a se 

cufunda. Acum căpitanulŭ cercă să mâne corabia érăşĭ pe năsipŭ, ca să o scape de cufundare, dară a fost 

pré tărziŭ, căcĭ vaporulŭ pré tare se împluse cu apă, şi se cufunda cu iuţélă mare. Dintre pasagiri şi 

corăbierĭ de abia se mântuiră 43. ceilalţĭ se înecară. 

 

 

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