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Depeşă telegraifcă. 

Ministrulŭ din lăuntru către Guberniulŭ din Sibiŭ. 

Viena în 12. Marţiŭ 1853  4½ óre după amiazĭ. 

 Maiestatea Sea Împeratulŭ, alŭ nostru préînduratŭ Domnŭ s’aŭ dusŭ astăzĭ la 3 óre din reşedinţă în 

biserica S. Stefanŭ şi de aicĭ după sevărşirea rugăţiunelorŭ şi primirea sfinteĭ binecuvântări s’aŭ întorsŭ 

érăşĭ în reşedinţă. Atăt la ducere căt şi la întórcere aŭ fostŭ Maiestatea Sea de poporŭ, care într’o mulţime 

mare înbrecatŭ serbătoreşte era adunatŭ pe uliţe, cu cele maĭ vie şi cordialĭ semne de bucuriă salutat. 

 Maiestatea Sea se află cu totulŭ senătósă. 

————— 

Tinerimea noastră pe la şcoalele publice. 

(Urmare.) 

 Cum să facemŭ, ca şi din ceĭ cu stare bună dela părinţĭ să easă bărbaţĭ, cariĭ să lumineze décă nu 

cu ştiinţa, celŭ puţinŭ cu purtările bune, cu moralitatea. 

 Amŭ trămisŭ, pentru esemplu, pe fiiĭ nostriĭ la gimnasiele dela Braşovŭ aŭ dela Sibiiŭ, unde pe 

lângă alte ştiinţe, li se descide cămpulŭ celŭ maĭ frumosŭ de a poté nainta şi în limba germană, fără de 

care, fiindŭ ea deciarată de limbă diplomatică séŭ a guberniuluĭ pentru întregulŭ imperiu austriacŭ, prin 

urmare şi pentru patria nóstră, tineriĭ nostriĭ cu greŭ se vorŭ aplica la deregătoriele publice, să nu 

cugetămŭ că prin acésta i amŭ şi pusŭ la calea cea adeverată, dela care eĭ nu se maĭ potŭ abate, nicĭ să 

aşteptămŭ, ca învăţiătoriĭ lorŭ să’ĭ petrécă de mănă din şcólă pănă acasă la cvartirŭ şi ĭarăşĭ de aci pănă la 

şcólă. Gimnasiele aŭ de a face cu predarea ştiinţeloru, ĭar nu dédreptulŭ cu îndreptarea neravurilorŭ 

stricate, póte încă de acasă. Profesoriĭ de pe la gimnasie aŭ totŭ dreptulŭ să céră, ca învăţeceiĭ să vină bine 

educaţĭ din casa părintéscă şi din şcólele începătórie; cu unŭ cuvântŭ gimnasiele sântŭ îndreptăţite a 

presupune, că şcolariĭ ştiŭ ce va să zică disciplină, săntŭ pătrunşĭ de simţulŭ de onóre, şi că nu va cere 

trebuinţa, ca ele să se prefacă în case de correcţiune, în dregătoriă de poliţiă. Învăţiătoriĭ împartŭ cu 

familia îndetorirea ce o aŭ asupra vieţiĭ tineruluĭ, cu acea deosebire, că ce este pentru tinerŭ învăţietoriulŭ 

în şcólă, acea trebue să fie părintele séŭ celŭ ce suplineşte loculŭ de părinte în privinţa purtăreĭ, afară din 

şcóală. Va să zică, că eĭ aŭ să mérgă în privinţa acésta de mănă, pasŭ cu pasŭ; ce zideşte unulŭ, altulŭ să 

nu strice, ce adună unulŭ, celălaltŭ să nu împrăştiă; unulŭ să nu derapine baza şi autoritatea celuĭlaltŭ, ci 

maĭ vârtosŭ să se ajute şi spriginéscă unulŭ pe altulŭ întru ducerea în lucrare a scopuluĭ celuĭ nobilŭ, la 

care amândoĭ săntŭ ciămaţĭ să năzuiască. 
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 Învăţiătoriulŭ petrece cu şcolariulŭ seŭ, să punemŭ 4-5 óre pe zi în şcóle, ĭar celalaltŭ timpŭ îlŭ 

consumă şcolariulŭ afară din şcólă, acasă la părinţĭ, séŭ fiindŭ străinŭ, la ceĭ ce aŭ luatŭ asuprăşi, pentru 

banĭ, a grigi de elŭ ca şi unŭ părinte. Dela aceştia atârnă acum, ce libertate vorŭ fi dândŭ eĭ şcolarilorŭ, cu 

cine îĭ vorŭ fi lăsândŭ ca să’şĭ petrécă, ce banĭ le vorŭ fi concedândŭ pe mănă, cum vorŭ fi îngrigindŭ, ca 

şcolariĭ să fiă séra încă de timpuriŭ a casă, să nu dórmă pe la alţiĭ, să nu umble prin locurĭ necinstite, să nu 

se însoţéscă cu birbonĭ şi vagabonzĭ, să n’aducă beutură spirituósă în casă, ş. ce. l. Profesorulŭ póte vorbi 

în şcólă totŭ de moralitate, catehetulŭ ĭarăşĭ îĭ póte cetera totŭ despre purtare bună, ĭar şcolariulŭ, eşindŭ 

din şcólă, să escédă cum îĭ va plăcea, în cătŭ să se plinéscă vorba mântuitoriuluĭ, că semânţa a fostŭ bună, 

dar a căzutŭ pe pétră şi s’a uscatŭ, séŭ în mărăcine şi palude, unde a potrezitŭ. Pentru aceea nu este nicĭ 

de cum dréptă vorba, cu care înfruntămŭ de obşte căte pe unŭ şcolariŭ, căndŭ îlŭ vedemŭ făcăndŭ vre o 

necuviinţă: „de acelé înveţĭ tu la şcólă?” Ci maĭ bine să zicemŭ: „de acelé a’i învăţatŭ tu la casa 

părintéscă?” Profesorulŭ póte fi modelŭ de virtute şi de viaţă nepătată, ĭar şcolariulu luĭ omŭ de nimică.   

 Dar, buniĭ meĭ părinţĭ, aceste ştiŭ că vi se vorŭ părea unŭ ce paradocsŭ, o esageraţiune fără 

marginĭ; însă eŭ vă încredinţezŭ că e numaĭ adeverŭ curatŭ ! 

 Dtea venindŭ încóce, te plângĭ singurŭ că fiulŭ Dtele, pe care’lŭ aşezaşĭ în cortelŭ onestŭ, unde are 

tóte cele de trebuinţă, căruia la plecare’ţĭ îĭ lăsaşĭ şi ceva bănişorĭ pe mănă, acum arŭ fi începutŭ a face 

detorie şi a lua dela uniĭ şi alţiĭ banĭ împrumutŭ pe socotéla Dtale. Dar cine te a pusŭ la cale, ca să’ĭ maĭ 

daĭ şi banĭ pe mănă, după ce singurŭ o spuĭ, că la coretelŭ are tóte cele de trebuinţă? Sărmane părinte, să 

fiĭ încredinţatŭ, că păşindŭ fiiulŭ Dtale pe calea ce a apucatŭ, maĭ tărziŭ, adecă după ce nu va maĭ puté 

trage poliţe pe contulŭ Dtale, va cerca a’şĭ scóte carulŭ din tină prin unŭ modŭ şi maĭ deonestătoriŭ de 

cum este împrumutarea ! 

 Dtea ’şĭ descoperişĭ cu multă întristare, că’lŭ aflaşĭ séra vorbindŭ cu persóne, care nu’ĭ facŭ nicĭ o 

onóre! Adă’ţĭ aminte tată, cum îĭ povesteĭ într’o séră, căndŭ era elŭ încă pruncuţiŭ tineru, de mergea în 

şcóla începătóriă, viaţa Dtale cea dulce, care o avuşĭ căndŭ eraĭ studinte la şcólă; cum jocaĭ cărţĭ tótă 

nóptea, cum îţĭ petreceĭ cu ceĭ de o potrivă cu Dtea? Vezĭ, pruncuţulŭ deşteptŭ, pe care Dtea, spunândule 

acele, nicĭ că’lŭ băgaşĭ în sémă, atuncĭ te asculta furişŭ cu multă sete; iar acum venindŭ şi elŭ în vârstă, şi 

şciind’ŭ, vezĭ domne, că şi elŭ e studinte, se socoteşte că are şi elŭ dreptŭ să facă, ce făcuşĭ Dtea ! – Acum 

arŭ mai urma, ca să’lu baţĭ aspru pentru că învăţ’ă şi ţin’u aşia de bine aminte cursulŭ viieţeĭ Dteale de pe 

la şcóle, pe care póte, că i l’aĭ spusŭ maĭ de multe orĭ. 

 Celalaltŭ părinte şi de jură, că prunculŭ luĭ a casă nu a auzitŭ vrobe próste, nicĭ a vezutŭ fapte de 

ruşine şi de necuviinţă; iar de căndŭ a venit în oraşiŭ la şcóla, s’a deprăvatŭ şi demoralisatŭ cu totulu; uĭtă 

însă a’mĭ spune, că elŭ, din afurisita sgârceniă, ce’lŭ stăpăneşte, ca să nu plătiască aşia multŭ pentru fiiulŭ 

seŭ, ia aflatŭ unŭ cortelŭ la o c ă r c i m ă , colo pe valea lată, unde întrândŭ căţĭ traşĭ împinşĭ la beutură, 

dela aceia băiatulŭ, vezĭ bine, că nu aude alte vorbe, de cătŭ măscăriĭ şi înjurăturĭ, nicĭ vede alta, de cătŭ 

fapte de necuviinţă, pe care apoĭ elŭ avândŭ ocasiune, şi neştiindŭ alta, încă le produce în înţelesulŭ, cum 

le a auzitŭ şi în modulŭ cum le a vezutŭ.  

 La tóte aceste învăţietoriulŭ din şcólă nu pórtă nicĭ cea maĭ mică vină; căcĭ arŭ păcătui omulŭ, 

căndŭ arŭ zice, că din gura învăţiătoriuluĭ a auzitŭ vorbe de necuviinţă, séŭ că l’a vezutŭ în şcólă 

sevârşindŭ fapte de ruşine. 
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 La o împregiurare ne maĭ simţimŭ ciămaţĭ a trage luarea aminte a părinţilorŭ. Este lucru doveditŭ, 

cumcă învăţiătoriĭ cu propunerile şciinţelorŭ ordinarie în şcólă, nu săntŭ în stare a coprinde totŭ timpulŭ 

şcolarilorŭ. Este însă şciutŭ şi aceea, cumcă l é n e a  e s t e  p e r i n a  d i a v o l u l u ĭ , neocupăţiunea starea 

fără de nicĭ unŭ lucru învaţă şi pune la cale pe omŭ, şi anumitŭ pe tinerŭ, alŭ căruĭ temperamentŭ este iute 

ca foculŭ, ca să afle, întreprindă şi să mizlocească feliurĭ de apucăture rele. Pentru ce darŭ nu se înţelegŭ 

şi părinţiĭ romănĭ între sine, cum o facŭ alte popore cultivate, cu prunciĭ lor în órele cele libere de şcólă să 

se deprindă la unŭ maestru în caligrafiă, adecă în măestria de a scrie frumosŭ, în desemnŭ, pictură, aŭ la 

musică ? Însoţinduse maĭ mulţĭ, nu le ar veni aşia scumpŭ, iar căştigulŭ le arŭ fi nespus de mare. Dar şi 

aci maĭ înteiŭ trebue combătutŭ prejudiţulŭ, care domneşte în cea mai mare parte a poporuluĭ nostru în 

contra măiestrielorŭ celorŭ frumóse. Cum se plătescŭ eŭ, ca elŭ să înveţe musică, cănd cu aceea se 

coprindŭ numaĭ ţiganiĭ; la ce să’lŭ daŭ la pictură, căndŭ eŭ nu cugetŭ să’lŭ facŭ zugravŭ? Sărmanĭ părinţĭ! 

voĭ nu şciţĭ, că prin învăţarea uneia séŭ a maĭ multora din aceste măiestrie frumóse, le’aţĭ descisŭ calea, le 

aţĭ căştigatŭ biletŭ de a poté întra în orĭ şi ce casă domnéscă; voĭ nu precugetaţĭ, că eĭ cunoscândŭ una séŭ 

maĭ multe din aceste arţĭ desfătătorie, îşĭ petrecŭ timpulŭ cătŭ de bine şi a casă în singurătate, fără a da 

ascultare la provocările soţilorŭ reĭ, care îĭ ciamă la petreceri stricătorie de sănetate, dărăpănătorie de 

minte şi răpitorie de onórea şi numele celŭ bunŭ, pe care totŭ omulŭ, dar maĭ alesŭ tinerulŭ este detoriŭ 

să’şĭ’lŭ păstreze ca ociĭ din capŭ, décă doresce a’şĭ plini cu demnitate şi mulţumire cariera de omŭ, ce o 

are în lumea acésta. 

 Căndŭ nu m’arŭ împedeca modestia unorŭ bărbaţĭ de aĭ nostrĭ, va’şĭ şci eŭ dovedi zisele mele cu 

esemple vie, luate din viiaţa practică, culese din sinulŭ poporuluĭ nostru, care orĭ cătŭ săntŭ de puţine, totŭ 

arŭ poté servi de modelŭ la fiecare părinte, ce doreşce din inimă a’şĭ cultiva pe fiiĭ seĭ după cum cere 

spiritulŭ moralităţiĭ şi alŭ buneĭ cuviinţe. Între alţiĭ va’şi arăta pe unŭ pré veneribile protopopŭ romănŭ, ce 

avu a creşce şi a trece prin şcóle pe maĭ mulţiĭ fiĭ şi fiie, cu care le’a înzestratŭ natura şi din cariĭ toţĭ se 

aléseră bărbaţĭ onestĭ şi cultivaţĭ, aşezaţĭ parte mare în serviţe publice a le statuluĭ. Dintre acestia fiăcare 

cunóşce căte o spiţă de musică, în cătŭ venindŭ căteodată, maĭ alesŭ la serbătorile cele marĭ spre cercetare 

a casă la părinţĭ, maĭ mărescŭ desfătarea şi mulţumirea acesteĭ familie bune şi cu aceea, că luăndŭ fiăcare 

instrumentulŭ de musică ce l’a învăţatŭ încă prin şcólă, formează o armoniă dulce şi completă. 

 Dară îmĭ veţĭ zice, că spre scopulŭ acesta se cere banĭ. Eŭ aicĭ că vorbescŭ despre aceĭ părinţĭ, 

cariĭ nu săntŭ provezuţĭ cu mizlóce spre a o poté face aceasta; pentru că la prunciĭ acelora, tocma pentru 

că aŭ să se lupte cu serăcia şi néjunsulŭ, nu le plesneşce prin capŭ a îmbla după îmbuĭbărĭ şi desfătărĭ 

resfăţătorie şi măncătorie de banĭ, de nu cumva eĭ se amăgescŭ şi atragŭ prin consoţiĭ lorŭ, la cari le dă 

măna a îmbla după nebunie şi după trebele necuviinţeĭ. 

 Pănă aicĭ amŭ vorbitŭ de cultura minţiĭ séŭ spirituale, împreună cu creşcerea morale, fără a atinge 

cătŭ de puţinŭ despre c r e ş c e r e a  f i s i c ă  séŭ trupească, care stă în legătură fórte strânsă cu cultura 

spirtuale. Decĭ să ne reîntorcemŭ şi la aceasta. 

Antropologia ne arată cumcă în omŭ locuiescŭ doue nature deosebite: una a simţirilorŭ şi alata a 

spirituluĭ. 

Natura simţirilorŭ în omŭ se întemeează şi înrădăcinează în firea cea trupéscă, care’şĭ face 

lucrurile sele fără şcire şi fără voiă liberă, şi care astrinsă de orba necesitate aduce pe omŭ în legătură 

internă cu celelalte făpture ale natureĭ. Natura sprirituale a omuluĭ se razimă maĭ vârtosŭ pe înţeleapta 
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potere a cunóşcinţeĭ şi a liberuluĭ arbitriŭ, prin care omulŭ se osebeşce formalŭ de tóte celelalte fiinţe 

pământene şi păşemce în legătură cu omenirea, adecă cu spiritulŭ dumnezeescŭ alŭ natureĭ, prin a căruĭ 

potere omulŭ judecă şi se determină liberŭ. 

Omulŭ constă aşia dar din doue nature contrarie, care aŭ să vieţuiască de împreună, f ă r ă  a  f i  

i e r t a t ŭ  să se jertfiéscă una alteia. Natura simţirilorŭ nu este numaĭ o cójă netrebnică şi de lăpădatŭ, 

trupulŭ nu este temniţa spirituluĭ, cum auziiŭ pe mulţĭ predicatorĭ învăţândŭ pe poporŭ, care să nu fiă 

demnŭ de o îngrigire şi pază, ci elŭ este rădăcina materiale a aceluia, fundulŭ şi stratulŭ, în care răsare 

poterea spirituale. Tocma aşia şi spiritulŭ nu este numaĭ florea şi fructulŭ trupuluĭ, ci este o potere 

propriă, de sine stătătoriă, care prin minte pricepe legile, şi prin libera potere a voinţeĭ le determină, nu ca 

natura viieţeĭ trupeştĭ, care lucră după legile cele eterne şi nestrămutavilĭ, după legile órbeĭ trebuinţe 

firescĭ, fără a şci şi a voi.                                     (Urméză: ) 

————— 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 S i b i i ŭ  4/16 Marţiŭ. Din motivulŭ bucurieĭ, ce se revărsă asupra locuitorilorŭ cetăţiĭ acestea cu 

ocasiunea venireĭ depeşeĭ telegrafice atătŭ de îmbucurătóriă despre perfecta însănetoşire a Maiestăţiĭ Sele 

ce. r. apostolice, va fi astăzi tótă cetatea serbătoreşte iluminată, şi la 8 óre se va ţiné trivotŭ cu musică. – 

Iară măne se va serba „Te Deum“ la 8 óre în biserica evangelică, la 9 în cea romano-catolică, mi la 10 în 

capela greo-răsăriténă de aicĭ, şi va fi paradiă militare. 

 Bănatŭ. Gazeta Timişóreĭ ne aduce ştirĭ, cum că Principele Serbieĭ a poruncitŭ a se ţiné serviţiu 

dumnezeescŭ de mulţemire în capitalea Sea Graguevaţiŭ, pentru scăparea Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice, 

şi că i a trimisŭ şi o adresă scrisă cu însăşĭ măna Sea. La Modoşŭ s’a escatŭ în 1 Marţiŭ unŭ focŭ 

gróznicŭ, care fiindŭ vântŭ mare ameninţa, că va preface totŭ oraşiulŭ în cenuşe, şi ómeniĭ văzândŭ, cea 

ce le ameninţa, nu ştiaŭ de ce să se apuce. Prin stăruinţa însă a gendarmilorŭ, a finanţiarilorŭ, şi a 

amploiaţilorŭ, cariĭ alergară la loculŭ primejdieĭ făcăndŭ cele maĭ bune dispoziţiunĭ şi puindŭ măna la 

lucru, succedă a stinge înfuriatulŭ elementŭ şi a scăpa ómeniĭ de daună şi de primejdiă. – Neoplanteniĭ, 

cariĭ celebrară în 24 Fevr. la 10 óre în biserica catolică, ĭară la 11 în biserica greco-resăriténă misă solene, 

şi sfânta Liturgiă, zicŭ că la acestea solenităţĭ eĭ luară parte nu numaĭ ca credinţioşĭ supuşĭ, ci şi ca 

mulţămitorĭ fiĭ aĭ preiubituluĭ şi mărinimosuluĭ lorŭ Tată şi măntuitoriŭ, care a ridicatŭ cetetea Neoplanta 

din ruine, a scăpatŭ pe  locuitorĭ de la băţulŭ de cerşitoriŭ, şi i a făcutŭ cetăţenĭ de statŭ capacĭ. 

 Ungaria. Apărătoriŭ arăzianŭ ne aduce următória ştire: Septemăna cea din tăiŭ a târguluĭ se 

apropie de sfărşitŭ, şi acésta nu arătă pănă acum nicĭ o viaţă. O stagnaţiune sperietóriă domneşte în tóte 

ramurile trebilorŭ, şi de nu ne arŭ aduce aminte şetrile de tărgŭ, niminé nu arŭ cugeta la elŭ. Acestŭ tărgŭ 

se póte dară zice celŭ maĭ reŭ între cele rele. Drumurile dabé străbătătórie, totdeodată tărg la Peşta şi 

Timişóră, ne daŭ destulă dovadă, de ce este tărgulŭ nostru atăta de slabŭ. Maĭ departe în raportulŭ de 

tărgŭ din 9 Marţiŭ zice: Şi în zilele de pre urmă remase predomnitóriă stagnaţiunea trebilorŭ, afară de o 

partiă de rapiţă nóă căte cu 6 fl. găléta, nu s’a vendutŭ nimica. – Erĭ la tărgulŭ de septemănă în Aradulŭ 

noŭ se aduce pré puţinŭ grăŭ, o cvantitate s’a plătitŭ de morarĭ căte cu 15 fl. găléta. 

 Începutulŭ tărguluĭ de aicea nu ne arată o prevedere dorită, pănă astăzi este numerulŭ 

cumpărătorilorŭ de manufăpturĭ fórte micŭ şi şi acestia se vaieră asupra neobicinuiteĭ lipse de banĭ. 
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 Austria. V i e n a  8. Marţiŭ. Duminecă a părăsitŭ Maiestatea Sea întăia óră odaia, în care a zăcutŭ, 

şi a cercetatŭ pe străluciţiĭ Seĭ părinţĭ. 

 Patentele despre despovărarea pămăntuluĭ în Ungaria, Coraţia, Slavonia şi Bănatŭ, care s’aŭ 

publicatŭ astăzĭ, s’aŭ subscrisŭ în 2. Marţiŭ de propria măna a M. Sele. Acesté aŭ fostŭ cele din tăiŭ 

documente maĭ însemnate, pe care Maiestatea Sea dela rensănetoşiarea Sea încóce s’a înduratŭ a le 

esamina şi a le subscrie. 

 Gazeta ministeriale „Corespundinţa Austriacă“ are unŭ articulŭ, în care desfăşiură resultatulŭ 

misiuneĭ a conteluĭ Laĭningen la Constantinopole. Concesiunile făcute din partea porţiĭ sântŭ acelea, pe 

care le amŭ împărtăşitŭ în numerulŭ trecutŭ alŭ nostru după Gazeta de Triestŭ. Numaĭ în privinţa 

desdăunăreĭ în banĭ, ce are să o facă pórta, maĭ adăogămŭ următóriele: Neguţetoriuluĭ austriacŭ Duma se 

va rentórce îndată suma de 178,640 de lei, pe care dregătoriile turceştĭ ia luat’o pe nedreptŭ. Contractele 

înceiate de Domniĭ Cluţci şi Şoenfeldŭ cu Gubernatorele de maĭ nainte din Erţegovina remănŭ şi de aci 

încolo în potere, şi pentru paguba, ce aŭ avut’o dânşiĭ, li se dă o desdeunare aprosimativă de 200,000 fl. 

Oprirea esportăreĭ lemnelorŭ în provinciele mărginene încetéză. Iuvelele şi cele 2000. de galbenĭ 

înstrăinaţĭ prin faimosulŭ Boleac se rentorcŭ erezilorŭ coneluĭ Zici. Îndatoririle înceiate cu Aloisŭ Gruber 

vorŭ fi desevărşitŭ şi făr’de întărziere împlinite. Neguţetoriulŭ  austriacŭ Topp ’şĭ va căpăta datoria de 

40,000 de leĭ înapoĭ, asemené şi suditulŭ austriacŭ Flambauer suma de 15,000 leĭ ş. ce. l. Spre 

îndestularea acestorŭ pretensiunĭ a şi depusŭ pórta la casa Internunţiatureĭ nóstre din Constantinopole 

deocamdată suma de 2. mil. şi ziumetate fl. în mon. conv. 

 O deputăţiune fórte numerósă stătătóriă din lamura aristocraţieĭ galiţiene, cu Arhiepriscopulŭ dela 

Lembergŭ în frunte, a avutŭ ierĭ onóre de a admanua Înălţimeĭ Sele Arhiduceluĭ Franţiscŭ Carolŭ o adresă 

de fericitare şi de loialitate către M. Sea Împeratulŭ. 

 – Judecata marţiale din Mantua în Lombardo-Veneţia a osănditŭ pe 27 inşĭ, maĭ toţĭ din clasele 

cele maĭ alese, între cariĭ se află doĭ preoţĭ, apoĭ Unguriĭ Petru Giőrfi, Ludovicŭ Bala, şi Ioane Ciralĭ, 

subofiţerĭ din ce. r. armată, cariĭ aŭ luatŭ parte la unŭ complotŭ îndireptatŭ spre rumperea de către Austria 

şi republicanisarea provincielorŭ Lombardo-Veneţieĭ, şi adecă pe 23 la mórte prin stréngŭ, éră pe 4 la 

încisóre dela 18 pănă la 5 anĭ. Pedépsa morţiĭ s’a pusŭ în 28 Fevr. la Carlo Nobile Montenavi, Tito Speri 

şi Bartolomeo Graţioli în lucrare, éră la ceilalţĭ s’a prefăcutŭ pe calé graţieĭ în încisóre dela 16 pănă la 8 

anĭ. 

 – M. C. L. Contele Laĭningenŭ a avutŭ la 3 Marţiŭ o conferinţă maĭ lungă cu ministrulŭ trebilorŭ 

din afară Contele Buol’Şauenştein. 

 – Ce. r. austriaca Regenţă a plătitŭ acuma de totŭ suma de despăgubire, cu care era datóriă Rusieĭ 

pentru intervenţiunea în Ungaria. Acésta se plăti precum se ştie în treĭ rate, fieştecare rată cu 1,796,234 fl. 

 V i e n a  10 Marţiŭ. Escelenţia Sea Contele Laĭningen a căpătatŭ crucé cé mare a Ordinelui corónei 

de ferŭ. 

 Despre osândirile suspomenite din Mantua coprinde corespundinţa austriacă următoriulŭ articulŭ: 

foaea din Verona din 4. Marţiŭ aduce 27. osânde ale judecătorieĭ marţialĭ în contra celorŭ, ce aŭ luatŭ 

parte la cunoscutulŭ complotŭ din Mantua. Acestia după asprimea legilorŭ s’aŭ judecatŭ la mórte, însă 

sentinţa morţiĭ s’aŭ pusŭ în lucrare numaĭ la treĭ inşĭ. Numele lorŭ sântŭ Carolŭ de Montenavĭ, ingenirŭ şi 

proprietariŭ de moşiă din Verona, de 42 de anĭ. Tito Speri, Juristŭ, din Breşia, de 26 anĭ, şi Bartolomeo 
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Graţioli Arhidiaconŭ din Revere, de 27 de anĭ. Din înştiinţarea publică, care a urmatŭ acestorŭ sentinţe, şi 

care e stilizată ciarŭ şi prelargŭ, ese la lumină, că conjurarea mantuană vine a se socoti între cele maĭ 

periculóse întreprinderĭ de felulŭ acesta. Avânduşĭ izvorulŭ eĭ în centrulŭ tuturorŭ mahinaţiunilorŭ 

secrete, revoluţionarĭ, în jeţulŭ propagandeĭ din Londonŭ, se coprindé acésta asoţiaţiune maĭ vârtosŭ cu 

aceea, de a aduce în ţirculaţiune sorţĭ de împrumutŭ de a le luĭ Maţini şi de a agonisi prin aceea 

revoluţiuneĭ trebuinţiósele mizlóce. Maĭ mulţĭ dintre condemnaţĭ se numescŭ apriatŭ, că arŭ fi lăţitŭ o 

mulţime fórte mare din acele hârtiĭ de împrumutŭ, s. e. Graţioli celŭ cu mórte pedepsitŭ, care adusă de 

însemnata sea posiţiune soţiale spre o activitate atâtŭ de periculósă. Maĭ departe se străduiaŭ conjuraţiĭ, 

împletecirile lorŭ a le lăţi totŭ maĭ departe şi a forma o grămadă de comiteturĭ filialĭ, şi aşia a submina 

fundamentulŭ regatuluĭ Lombardo-veneţianŭ la tóte puntele. Cutezarea lorŭ mergea atâtŭ de departe, 

încâtŭ întrebuinţaŭ ciarŭ şi teascurile, spre a lăţi câtŭ maĭ multŭ criminalele lorŭ scopurĭ ţintitórie la 

resturnarea tuturorŭ raporturilorŭ basate pe dreptulŭ statuluĭ. Eĭ se încercară a face să se clatine ciarŭ şi 

sfinţenia fie căruĭ statŭ ordinatŭ, adecă credinţa şi disciplina militare. Într’adeverŭ numerulŭ acelora, cariĭ 

aŭ căzutŭ jertfă ispiteĭ, este micŭ, şi încă şi acestia arătară, după cum publicăţiunea lămuritŭ spune, cea 

maĭ adâncă părere de reŭ, şi înlesniră prin mărturisirĭ făcute cu inimă descisă ostenéla temeĭniceĭ 

perscrutărĭ a crimenelorŭ ţesute. Însă nu se póte nega, că amăgitoriĭ prin singura încercare, de a presăra 

sentănţa nesupuneriĭ şi a rebeliuneĭ în şirele uneĭ armate încoronate cu gloriă şi totdeodată deosebite prin 

unŭ simţŭ neclătită despre datoriile sele şi prin o credinţă necălcată, aŭ provocatŭ asprimea legilor.ŭ În 

urmă merseră eĭ cu planulŭ lorŭ celŭ spurcatŭ aşia departe, încâtŭ clociră maĭ multe planurĭ de omorŭ, 

care se lăţiaŭ pănă la sfinţita persónă a Monarhuluĭ, şi spre acésta aŭ şi făcutŭ pregătirĭ şi aŭ luoatŭ 

mesure. Acésta descoperire frapante dovedeşte de noŭ, că partida resturnătóriă cu celŭ maĭ deplinŭ dreptŭ 

se acusă, de a comenda şi întrebuinţa celŭ maĭ urâtŭ feliŭ de crimene ca mizlocŭ spre ajungerea unuĭ 

sfârşitŭ. Fapte de feliulŭ celŭ maĭ negru o dovedescŭ acésta, şi noĭ amŭ trebui să desperămŭ de originalea 

bunătate a firiĭ omeneştĭ, cândŭ nu amŭ avé aceea mănngăitóre credinţă, că respicarea cea descisă a 

acesteĭ ţeseturĭ diavoleştĭ va deştepta indignaţiunea şi cea maĭ profundă gréţă a întregeĭ Europe asupra 

uneltitorilorŭ unorŭ fapte infamĭ ca aceste, şi aĭ acesteĭ nenorocirĭ, care n’are margini. Estremele opintirĭ 

ale acesteĭ partide de nimica vorŭ şi trebue să producă pretutindené o strămutare a opinieĭ publice, care în 

cele din urmă îĭ va aduce ruina cea de multŭ meritată. 

 După cum e cunoscutŭ „Timesul“ a trasŭ maĭ deunăzĭ la îndoială, că óre pótesă dovedi cu evidenţă 

judiciale totŭ aceea, cu ce se învinuieşte propaganda şi ductoriĭ eĭ. Noĭ amŭ dori să ştimŭ, că óre aceea 

Gazetă, faţă cu aceste descoperirĭ mai nóe, maĭ cutezava încă a maĭ renegi acéstă îndoială, care încă şi 

atuncĭ faţă cu faptele cele strigătórie a fostŭ numaĭ ca din vântŭ luată. Bărbaţiĭ cunoscătorĭ de legile 

Anglieĭ, acum maĭ decurând Lordulŭ Lindhurst, zicŭ, că faptele, cu care se învinuescŭ fugariĭ, daŭ 

pretecstŭ spre o intergesiune a dregătoriilorŭ judecătoreştĭ din Anglia. Dovezĭ şi mărturisirĭ din bună voiă 

curgŭ acum din tóte părţile; materia arŭ fi inecshaustă, când ar veni tréba acolo, de a instrua unŭ actŭ de 

pâră în contra emigranţilorŭ din Londonŭs. 

 – Maĭ multe Gazeze împărtăşiră ştirea, că Maţini capulŭ partideĭ revoluţionariă arŭ fi în Italia, ba 

ciar în Lombardia. După o ştire maĭ próspetă se adevereşte acéstă faĭmă cu acelŭ adaosŭ, că Maţini în 

zilele aceste la Genua s’arŭ fi ambarcatŭ pe o corabiă englezéscă. 
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————— 

Ţéra romănéscă şi Moldavia. 

 Din Vestitoriulŭ romănescŭ din 18 Fevr. vedemŭ că obştesculŭ Divanŭ avea să se descidă subt 

preşedinţa Mareluĭ banŭ şi întăiulŭ boieriŭ, unulŭ din ceĭ maĭ venerabilĭ bătrăniĭ aĭ întregiĭ romănimĭ 

Georgiŭ Filipescu în 20 Fevruariŭ. Iată Actulŭ: N o ĭ  B a r b ŭ  D i m i t r i e  S t i r b e ĭ  cu mila luĭ 

Dumnezeŭ, Domn Stăpănitor a tótă Ţéra-romănéscă. – Cinstituluĭ D-luĭ mareluĭ ban şi întâiul boer 

Georgie Filipescŭ. – Divanul obştesc fiind a se descide la 20 ale curgătóreĭ lunĭ Fevruarie, după cum Noĭ 

am încunoştinţat aceluĭ Divan prin deosebit ofiţ, poftim pe Dumnévóstră să vestiţĭ pe D-lor mădulariĭ 

acestuĭ Divan, cariĭ nu sântŭ în capitală, ca la arătata zi să se afle veniţi aicĭ. 

 (Urméză iscălitura Măriei Sale.) 

 Secretarul Statului I. Manŭ. 

 Nr. 246, anul 1853, Fevruarie 9. 

 Totŭ în Vestitoriŭ vedemŭ că Departamentulŭ trebilorŭ din lăuntru îndatoréză prin cerculare pre 

cărmuitoriĭ Judeţelorŭ a priviegia cu tótă luarea aminte asupra agricultureĭ, şi a stărui, ca plugariĭ părtiniţĭ 

de unŭ timpŭ pentru operaţiunele de pămăntŭ atătŭ de favorabile, să’l întrebuinţiază bine şi să întreprindă 

căt se póte maĭ pre largŭ semănăturele de primăvéră. 

 Buletinulŭ oficiale cu Nr. 2. ne aduce ziurnalulŭ înceiatŭ de onorata Eforiă a sculelorŭ din 

Principatulŭ romănieĭ în care descrie datorinţele pentru institutoriĭ primarĭ. Acésta, şi bărbaţiĭ cariĭ săntŭ 

în fruntea trebilorŭ scolarĭ, ne daŭ cea mai viă speranţă, că instituţiunea publică în ţéra romănéscă va să ea 

unŭ sborŭ de o propăşire solidă şi bine precugetată. 

————— 

Anglia. 

 L o n d o n ŭ . 5. Marţiŭ. În casa de susŭ a Parlamentuluĭ încă s’a desbătutŭ ierĭ caŭsa fugarilorŭ. 

Lordulŭ Lindhurst îndreptă cătră Ministeriŭ următória interpelaţiune: Este cunoscutŭ, că unŭ numerŭ 

ştiutŭ de străinĭ, cariĭ trăiescŭ în acésta ţéră, a păcătuitŭ într’unŭ cipŭ scandalosŭ în contra unorŭ stăpănirĭ, 

care sântŭ aliate cu Anglia, şi totuşĭ vréŭ uniĭ a întări, că nu se află lege în ţéră, după care s’arŭ poté 

pedepsi acestĭ ómenĭ. 

 Elŭ nu e în stare de a crede, că legea obştească lasă nepedepsiţĭ pe asemenea făcătorĭ de reŭ. Décă 

Engleziĭ arŭ lucra aşia, atuncĭ arŭ cădé sub pedepsele prescrise prin lege, din privinţă, că arŭ fi adusŭ ţéra 

în resbelŭ cu staturĭ străine. Străiniĭ încă trebuiescŭ să fie supuşĭ la aceleaşĭ pedepse, pănă cândŭ trăiescŭ 

în ţéră.  

 Acele crimene încă aŭ călcatŭ dreptulŭ gintelorŭ, şi unulŭ dintre ceĭ maĭ marĭ juristĭ a deciaratŭ, 

că dreptulŭ gintelorŭ e o parte a dreptuluĭ comune alŭ ţereĭ. Făr’de îndoială e cu greŭ, de aşĭ procura 

dovezĭ încontra urzitorilorŭ acestorŭ crimene, dară Guberniulŭ trebue să fie cu cea maĭ strânsă privegiere, 

şi cândŭ cere lipsa, a luoa şi singurŭ iniţiativa procedureĭ judiţialĭ.  

 Elŭ nu voieşte a presupune, că dóră Guberniulŭ arŭ avea vr’o conivenţă cu acele încercărĭ, séŭ că 

s’arŭ arăta indiferinte în privinţa acelora. Elŭ doreşte a şti, că fost’aŭ pertractărĭ cu Guberniulŭ austriacŭ 

pentru asilulŭ ce se îngăduie străinilorŭ. 

 Lordulŭ Aberdeen a respunsŭ la acéste: Pertractărĭ aŭ fostŭ între ambele stăpănirĭ, însă pociŭ 

asecura, că Austria încă n’a făcutŭ nicĭ o proposiţiune hotărâtă. Fără de îndoială o mare nencredere 
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domneşte în spiritulŭ Gubernielorŭ străine şi alŭ popórelorŭ lorŭ, care întămplările cele săngeróse de 

deunăzĭ le ascriŭ petreceriĭ unorŭ individe în acésta ţéră. Nu încape nicĭ o îndoială despre aceea, că e pré 

de lipsă, ca relaţiunile cele bune între Austria şi poterile străine să nu fie prin nemica turburate, cu tóte 

acestea însă Guberniulŭ Maiestăţiĭ Sele n’are de gândŭ de a proiecta Parlamentuluĭ mesure noue, de şi 

ştie, că legile ţeriĭ nu sântŭ aşia de aspre, încătŭ să pedepséscă astfeliŭ de crimene.  

 După acésta esprimă Lordulŭ Aberdeen cu energiă indignaţiunea sea în privinţa omoruluĭ 

încercatŭ asupra M. Sele Împeratuluĭ Franţiscŭ Iosifŭ, şi deciară, că stăpănirea, cândŭ arŭ trebui să crédă, 

că să ţesŭ comploturĭ în ţară, arŭ trebui din dregătoriă să procédă asupra lorŭ, fără de a aştepta pările 

Austrieĭ.  

 Lordulŭ Brugham e de părere că legea englezéscă aşia precum este, arŭ fi destulŭ de aspră.   

În sfărşitŭ ’şĭ arătă Lordulŭ Aberdeen consensulŭ seŭ cu părerea Lorduluĭ Lindhurst, şi adaose: 

Nicĭ unŭ „Detectivŭ“ nu póte descoperi ceea ce nu esistă în realitate. Multe prociemăţiunĭ şi pamflete 

revoluţionarie pórtă datulŭ din Londonŭ, ca să îndrepte prepusulŭ poliţieĭ pe nişte urme false, şi aşia se 

întămplă cu 9/10 din conspiraţiunile, care se zicŭ a fi ţesute în Londonŭ. Cu acésta se înceie desbaterea. 

————— 

Turcia. 

C o n s t a n t i n o p o l e  26. Fevruariŭ. Referinţele între Pórtă şi Rusia sântŭ cam încordate. Se zice, 

că îndată după plecarea Conteluĭ Laĭningen arŭ fi datŭ D. Oţeroff o notă, în care Contele Neselrode maĭ 

nainte de tóte redică împregiurarea aceea, că pórta pre lângă tóte făgăduinţele date maĭ nainte de a nu 

ataca Montenegro, totuşĭ a trimisŭ trupele sele acolo, şi a descisŭ unŭ resbelŭ săngerosŭ. Cabinetulŭ din 

St. Petersburgŭ priveşte cu mare măhnire devastarea sevărşită în Montenegro şi apăsarea locuitorilorŭ de 

acolo. Decĭ se vede silitŭ a protesta încontra acesteĭ păşirĭ, şi încontra blocăreĭ respectivilorŭ ţermurĭ şi cu 

acésta ocasiune, spre a asigura pe viitoriŭ zisa ţéră de asemenea năpăstuirĭ, învită pe pórtă, ca să 

recunóscă neatărnarea Montenegruluĭ, de óre ce prin unŭ asemenea actŭ numitulŭ poporŭ precum şi 

Cabinetulŭ din St. Petersburgŭ va dobăndi o garanţiă sigură, că pórta într’adevărŭ are cugetŭ de pace în 

privinţa Montenegruluĭ, şi n’a avutŭ nici cândŭ în gândŭ de a subjuga acéstă ţéră. 

Maĭ departe zisa notă cuprinde acea dorinţă, ca pórta şi de aci încolo se remănă pre lăngă silinţa de 

păn’aci, de a depărta dela cărmă pe nişte ministriĭ ca aceia, cariĭ se străduescŭ a stărni şi a hrăni 

nenţelegere între ambele cabinete, şi înceie cu încunoştinţiarea, că colonelulŭ Covalevsci merge la 

Montenegro ca agente consulare. 

Pănă acum încă nu s’a datŭ nici unŭ respunsŭ la acésta notă, care cu bună sémă pré tărziŭ a sositŭ 

aci, căcĭ la cele maĭ multe punte din ea s’a făcutŭ destulŭ prin resultatulŭ misiuneĭ a Conteluĭ Lainingen. 

În septemăna trecută a plecatŭ de aci unŭ tătarŭ în cuartirulŭ generale alŭ luĭ Omer Paşa cu 

poruncă, casă curme vrăşmăşiile cu Montenegro. 

————— 

Miscele. 

Nu de multŭ muri în Raĭhenberg o femee, care atăta se de dese la beţia de raciu, în cătŭ dănsa nu 

numaĭ că vindŭ totŭ ce avea în casă şi baniĭ îĭ dedu pe raciŭ, dar şi haĭnele pănă şi căméşa şi patulŭ îlŭ 

beu, şi la sfârşitŭ zecea bolnavă numaĭ pe paie acoperită cu trenţe. Cu vreocăteva minute naintea morţiĭ o 

cercetă o prietină, carea îĭ dede 4 cr. de poménă. Dabea eşi prietina din casă şi bolnava trimisă pe copilulŭ 
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seŭ după raciŭ, şi fiindŭ că de slăbiciune nu mai poté aduce măna păne la gură, făcu semne ca să să’ĭ pună 

raciulŭ într’o sticluţă cu ţiţiă şi să i o dea la gură, ce se şi făcu, ea beu şi întorcăndusă muri. Fie acestŭ 

înspăĭmăntătoriŭ omorŭ morale esemplu la toţĭ ceĭ ce săntŭ tare daţĭ spre acésta spurcată beutură, care 

numaĭ iadulŭ a potuto produce spre derăpănarea omenilorŭ. Aicea ne vine încă în minte aceea anegdotă, 

unde o biată de  muiere, ca să sparie pe bărbatulŭ séŭ datŭ spre beutură îlŭ încinsă, fiindŭ acesta bétŭ în 

tr’unŭ mormăntŭ cu óse de omŭ, şi căndŭ cugeta, că s’arŭ fi trezitŭ, alergă şi bătu la uşia mormăntuluĭ. 

„Cine bate?“ „zisă bărbatul.“ „Îngerulŭ care aduce de măncare la ceĭ morţĭ“ respunsă muiera, bărbatulŭ 

pipăe înpregiurulŭ seŭ, şi dă de ose, apoĭ întrébă, „dar de beutŭ adusaĭ ceva?“ ba nu „respunde muierea“ 

în lumea acésta nu béŭ ómeniĭ.“ Dute dară cu Dumnezeu“ zice beţivulŭ „Décă nu aĭ de beutŭ nu’ţĭ 

deşcidŭ.“ 

Între ceĭ de căpeteniă anĭ pentru vinŭ bunŭ ce numeră în suta trecută de anĭ anulŭ 1783, 1804, 

1811, 1818 şi 1846 în cariĭ a stăpănitŭ planetaŭ Saturnus acestŭ planetŭ, atătŭ de priiţiosŭ vinuluĭ 

stăpăneşte şi în anulŭ acesta 1853, pentru aceea să avemŭ şi cea maĭ frumósă speranţă cum că în anulŭ 

acesta se va face vinŭ bunŭ. 

Unŭ doliŭ de 70 anĭ în Frosvile trăeşte o bătrănă de 101 anĭ, caré dela 30-lea anŭ alŭ vieţiĭ sele, nu 

a eşitŭ din doliŭ. Ea adecă jeleşte de atuncĭ nu numaĭ părinţiĭ eĭ, ci şi doĭ bărbaţĭ, o mulţime de uncĭ şi 

mătuşe, optŭ fraţĭ şi surorĭ şi atăţia cumnaţĭ şi cumnate, 6 copiĭ şi 32 nepoţĭ. Din tóte rudeniile ia maĭ 

rămasŭ o nepótă de 72 anĭ, pe care bătrăna o muneşte „micuţeă mea“ Amăndoe trăescŭ potrivitŭ stăriĭ 

lorŭ, însă cu economiă mare, ore cine întrebă pe mătuşica de ce trăeşte aşia cu păstrare? „De aceea“ zisă 

dănsa „pentru că trebue să ne agonisimŭ ceva şi pentru bătreniţă.“ 

După  listele făcute se află în Viena 40 doctorĭ de Medicină din statulŭ civile, 38 medicĭ militarĭ, 

şi 36 magistri de hirurgiă. 

L ă d i ţ a  d e  P o ş t ă .  

 D. M. M. În Ciacova. Cereriĭ Dvóstre se va face destulŭ. – D. D. M. În Belgradŭ. Ve stimămŭ maĭ 

multŭ de cătŭ să potemŭ crede că doriţi aceea cu seriositate – judecaţĭ lucrulŭ bine şi ne veţĭ da tótă 

deptatea.  
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