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Cursulŭ judecăţilor în patria noastră. 

c u  p r i v i r e  l a  d i f e r i n ţ e l e  u r b a r i a l ĭ . 

 

 Şterge din lume dóe cuvinte: „Alŭ meŭ şi alŭ teŭ,“ şi atuncĭ vorŭ înceta tóte judecăţile şi pricinele 

de cértă dintre ómenĭ. „Décă ceea, ce se pare la unulŭ frumos şi demnŭ de laudă, s’arŭ păré totŭ aşia şi la 

altulŭ, atuncĭ nicĭ o neînţelegere n’arŭ maĭ turbura lumea; dar aşia săntŭ numaĭ vorbele, despre care se 

potŭ înţelege ómeniĭ între sine, iar în privinţa lucrurilorŭ mergŭ trebele altfeliŭ,“ a zisŭ făimosulŭ Şilerŭ 

în una din cărţile sele. Va se zică, judecăţile aŭ fostŭ şi vorŭ fi pănă căndŭ va ţiné Dumnezeŭ lumea, fiă 

popórele naintate, aŭ remase în cultură. 

 Nice noĭ nu ne amŭ propusŭ a descoperi în colónele acestuĭ ziurnale vr’unŭ mizlocŭ noŭ, prin care 

să potemŭ scăpa pe poporulŭ nostru de judecăţĭ, ci numaĭ să’ĭ dămŭ unŭ îndreptariŭ, după care umblândŭ, 

să’şĭ cruţă multe speze însemnătórie şi maĭ alesŭ perderea timpuluĭ celuĭ frumosŭ, care’lŭ consumă pe 

calea judecăţilorŭ, fără nicĭ unŭ resultatŭ. 

 Amŭ avutŭ ocasiune a vedé maĭ de multe orĭ căte pe unulŭ aŭ şi maĭ mulţĭ romănĭ de aĭ nostriĭ 

venindŭ cu desagiĭ pe spinare, pe giosŭ aicĭ în căpitalea ţereĭ, cale de ş e p t e ,  o p t ŭ  zile cu neşte trenţe 

de hărtiă, tăvălite şi pătate tóte de merindea din desagĭ şi bătăndŭ pela uşele dicastrerielorŭ, de unde după 

ce le aşterné, se întorcé cu buzele înflate, fără a fi potutŭ căştiga altŭ ceva, de cătŭ că a vezutŭ şi eĭ 

Sibiiulŭ, pe care pănă atuncĭ nicĭ de nume nu’lŭ cunoşté. Tocma acésta ne îndémnă a face căteva 

reflessiunĭ în privinţa acésta.  

 Ţerénulŭ este simplu şi naivŭ în tóte apucăturele sele. Dacă se bolnăveşte careva în satŭ, ómeniĭ 

bolnavuluĭ alérgă în susŭ şi în giosŭ, ciamă pe toţĭ şiarlataniĭ, pe tóte babele descântătórie, care venindŭ, 

ungŭ, frécă şi cuptuşescŭ pe bolnavulŭ şi pe faţă şi pe dosŭ, pănă când acela adese orĭ’şĭ dă resuflarea în 

mijloculŭ descăntăturelorŭ şi a medicinelorŭ băbeştĭ ce’ĭ îndésă pe gură. Totŭ aşia merge tréba şi cu 

judecăţile romănuluĭ ţerénŭ. Dăndŭ elŭ de vr’o silă aŭ nepastă, cum le numeşte elŭ, alérgă în fuga mare la 

notariŭ, aŭ la dascălulŭ din satŭ, care’ĭ înşiră căteva cuvinte pe o cólă de hărtiă, timbrată, aŭ netimbrată, 

puţinu’ĭ pasă, într’o limbă, pe care nice elŭ nu o înţelege, şi apoĭ mi’lŭ trămite –calea sămbeteĭ – pănă la 

Sibiiu, înculcănduĭ, ca de acolo să nu se întórcă fără de: „valosŭ,“ adecă resoluţiune. S’a făcutŭ tréba; 

căndŭ arŭ fi şi acolo unŭ notariŭ ca dumnéluĭ, póte că arŭ eşi ceva ispravă. Dar aşia ce urméză? 

Rugămintea se trămite peste căteva zile, pe canalulŭ seŭ, la istanţia cea din tâiŭ, de care se ţine, şi acolo, 

fiindcă nicĭ n’a fostŭ scrisă nemţeşte, nicĭ ungureşte, cu atătŭ maĭ puţinŭ romăneşte, ci într’unŭ amestecŭ 
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de o lătiniă stricată, pe care nime nu o înţelege, séŭ se pune „ad acta“ séŭ se amănă, pănă cănd cerândŭ 

trebuinţele, esă vreunulŭ din oficĭaţiĭ subtcerculuĭ la faţa loculuĭ, şi cu aceea ocasiune întreabă şi pe nenea 

Comanŭ cu gura, ca să spună ce a voitŭ să scrie în aceea petiţiune. Ba ce e maĭ multŭ, amŭ vezutŭ şi jalbe 

făcute de notariŭ, în care séŭ că uĭtase a scrie numele şi porecla suplicanteluĭ, séŭ nu pusese numele 

satuluĭ alŭ cerculuĭ, şi alŭ districtuluĭ, în care se află acela cu locuinţa. Apoĭ spuneţi’mĭ dvóstre onoraţĭ 

notarĭ, nu sémănă acésta pré multŭ cu o adresă, ce o vezuiŭ odinióră în ofiţiulŭ de postă dela Braşiovŭ: 

„Să se dee în măna taĭciĭ luĭ Ion, care vinde fasole în târgulŭ pómelorŭ.“ Venindŭ o asemenea petiţiune la 

guverniu, ce este maĭ firescŭ, de cătŭ ca să se arunce la acte în arhivŭ, în vreme ce amărâtulŭ ţerénŭ 

aştéptă acasă cu gura căscată să’ĭ vină uşiurare. 

 Dar me veţĭ întreba, că pe lângă ce se învârte maĭ cu sémă, plânsorile romănuluĭ în timpulŭ de 

faţă, în ce se simte elŭ astăzĭ atătŭ de apăsatŭ, în cătŭ nu încétă a face rugăminţĭ peste rugăminţĭ? Nimicŭ 

nu’lŭ supără astăzĭ atătŭ de tare, ca diferinţele urbanialĭ, ce le are cu foştiĭ proprietarĭ de pământŭ. 

Vindecese şi aceste într’unŭ modŭ mulţămitoriŭ şi pentru o parte şi pentru alta, şi eŭ ve încredinţezŭ, că 

romănulŭ, după natura luĭ cea blăndă, nu lesne’ţĭ va călca peste pragulŭ guverniuluĭ. Cu ocasiunea venireĭ 

Maiestăţiĭ Sele a préînduratuluĭ nostru Monarhŭ în acéstă ţéră, romăniĭ îĭ aşternură maĭ bine de treĭ miĭ de 

petiţiunĭ dintre care potŭ zice fără îndoială, că de nu maĭ multe, dar dóe miĭ cincĭ sute sună pentru pricine 

de moşiă séŭ urbarialĭ. Sărmanulŭ romănŭ, elŭ cugetă că „acum a sositŭ vremea care sfinţeşte pe toţĭ.“ 

Auzise din părinţi încă, că cu asemenea prilejiurĭ se căştigă căte tóte; uĭtase de cuvântulŭ luĭ Hs. „n’amŭ 

venitŭ să scimbŭ, séŭ să stricŭ legea, ci să o întărescŭ.“ Tocma aşia mergŭ trebele şi aci; pricinele de 

judecată aŭ să se desbată în instanţele ce le săntŭ prescrise, şi instanţa cea maĭ înaltă nu preocupă pe cea 

maĭ mică. Ce e dreptŭ, nu tóte coprindé pricină de ceartă pentru moşie, escată dela revoluţiune în cóce, ci 

o comunitate cere a i se da îndărăptŭ pădurile satuluĭ, pe care foştiĭ proprietarĭ le ocupaseră atuncĭ căndŭ 

era lumea a lorŭ, înainte de acésta cu 60-70 de anĭ; alta ceré a se reaşeza în dreptulŭ păşunărituluĭ, ce’lŭ 

avuse pănă înainte de asta cu 12 anĭ ş. a.; multe însă se învârtia pe lângă ocupăţiunĭ şi certe urbarialĭ, 

esacte dela 1848 încóce. 

 Cănd foştiĭ proprietarĭ de pământŭ din Ardealŭ arŭ fi avutŭ parte de o stare materiale mai bună, 

celŭ puţinŭ ca ceĭ din Ungaria, cănd n’arŭ fi îngropaţĭ în detorie, cănd n’arŭ fi fostŭ siliţĭ a’şĭ înbucăţi 

atătŭ de tare moşiele părinteştĭ, maĭ că’mĭ arŭ veni a crede, cumcă nicĭ pe a zecea parte n’arŭ fi între eĭ şi 

foştiĭ robotarĭ atăté diferinţe urbarialĭ. Dar aşia trebue să’ĭ daĭ crezemântŭ şi luĭ sermanulŭ; căcĭ pe elŭ nu 

l’a învăţatŭ părinţiĭ nicĭ a lucra nicĭ a fi economŭ adecă a păstra de cele ce venia de gata, ci numaĭ a 

mănca, a’şĭ petrece pănă are cu ce, iar isprăvindŭ, a lua banĭ împrumutŭ pe contulŭ moşielorŭ. Ce te 

prinde dar mirare, cănd la sute de nemeşuţĭ nu cu multŭ i maĭ mare moşióra ce o are, de cătŭ can de o 

sesiune urbaniale pe cămpiă, prin urmare cănd eĭ se încearcă cu tótă ocasiunea a sumulge şi aceea 

părticică de pământŭ ce se află în măna ţerénuluĭ şi pentru care elŭ a făcutŭ robote amare. 

 Despre iobăgiă s’a scrisŭ multe în zilele nóstre; fiăne însă ertatŭ şi nóă a arunca o scurtă privire 

peste începutulŭ şi decursulŭ eĭ pănă în zilele nóstre; nu pentru ca să aducemŭ ceva noŭ înainte, ci numaĭ 

ca să ştimŭ preţui şi stima timpulŭ în care vieţuimŭ, şi spiritulŭ luĭ, ce a osânditŭ  robotele. (Urméză:)  
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————— 

Timesulŭ şi mişcările revoluţionarie din Lombardia. 

 În privinţa acestuĭ ziurnale englezescŭ, care de altmintrea are cea maĭ mare autoritate la publiculŭ 

seŭ cititoriŭ, potemŭ fără de nicĭ unŭ scrupulŭ aplica zisa S. Scripture, că aşcia din ociulŭ vecinuluĭ o 

vede, dară bărna din ociulŭ seŭ nu. De căte orĭ se întemplă vreo turburare a linişteĭ în Irlandia, acestŭ 

ziurnale nu ştia din destulŭ a sfătui Guverniuluĭ englezescŭ mesure aspre în privinţa aceleĭ ţere, dară 

pentru căci acum Guverniulŭ austriacŭ iea mesurele cuviinţióse pentru asecurarea linişteĭ şi a ordineĭ în 

provinţiele din Italia, strigă şi face stăpănireĭ austriace totŭ feliulŭ de împutărĭ. Aşia s. e. zice, că nu e cu 

cale, ca s i r m a n i ĭ  Tesinenĭ să fie duduiţĭ acasă. Nu e cu cale, ca moşiile b r a v i l o r ŭ  emigranţĭ să se 

confisce. În sfărşitŭ nu e cu cale, ca b r a v i ĭ  ucigaşĭ din 6 Fevruariŭ să fie spănzuraţĭ. Mareşalulŭ 

Radeţci, zice Times maĭ departe, n’a lăsatŭ să se spănzure nimené, căndŭ a coprinsŭ Milanulŭ, elŭ a 

iertatŭ pe aceia, cariĭ s’aŭ resculatŭ întăia óră, prin urmare trebuia să ierte şi pe aceia, cariĭ se rescolasă şi 

a dó óră. Citindŭ acésta gazetă, arŭ trebui omulŭ după tonulŭ celŭ stravagante, în care ea vorbeşte, să 

judece, că la Milanŭ s’aŭ pedepsitŭ cu mórte căteva miĭ de persóne. Fapta însă este, că în Milanŭ s’aŭ 

pedepsitŭ cu mórte în 9 Fevruariŭ 7 inşĭ, în 10  4 inşĭ, éră în 13  2 inşĭ. În Mantua a iertatŭ Mareşalulŭ 

dintre 27 de inşĭ osăndiţĭ la mórte nicĭ pe maĭ mulţĭ nicĭ pe maĭ puţinĭ, decătŭ pe 24. Prin urmare de măna 

dreptăţiĭ aŭ muritŭ cu totulŭ 16 persóne. Ciarŭ Lordulŭ Aberdeen, alŭ căruĭ încinătoriŭ e Timesulŭ, a zisŭ 

maĭ deunăzĭ în casa de susŭ, că resculaţiĭ din Milanŭ aŭ fostŭ ucigaşĭ îmbrăcaţi în tiptilŭ. Ce e dară de 

făcutŭ cu ucigaşiĭ, décă eĭ cadŭ în prinsóre, decătŭ să se spănzure. Aŭ dóră Timesulŭ pofteşte, ca 

stăpănirea austriacă să petrécă pe aceştĭ domnĭ subt escortă sigură la aceea corabiă, care a primitŭ pe 

Maţini sub ocrotirea flamureĭ englezeştĭ? 

 Ca să arete Timesulŭ, cumcă secuestrarea moşielorŭ ale emigranţilorŭ arŭ fi nedréptă, zice, că 

aceştĭ ómenĭ s’arŭ ţiné de cele maĭ însemnate familie aristocratice din Italia, care fără de voie aŭ luatŭ 

parte la revoluţiune, şi acésta aŭ făcutŭ numaĭ pentru aceea ca revoluţiuneĭ să detragă caracterulŭ celŭ 

democraticŭ. Fiindŭ că stăpânirea austriacă nu s’a silitŭ a se î m p ă c a  cu aceştĭ emigranţĭ, aşia eĭ au trăitŭ 

retraşĭ afară de teritoriulŭ austriacŭ, fără însă a se amesteca cătŭ de puţinŭ în vre o manifestaţiune 

revoluţionariă. 

 Décă descrieerea acésta din partea Timesuluĭ arŭ fi adeverată, atuncĭ mesura secuestrăriĭ, deşi arŭ 

fi dréptă, totuşĭ s’arŭ păré aspră. Însă tóte vorbele aceste ale Timesuluĭ sântŭ nişte minciunĭ gróse. 

Emigranţia a făcutŭ revoluţiunea, a fostŭ în fruntea eĭ şi a cărmuitŭ’o. După politica blăndeţeĭ, ce a 

urmatŭ stăpănirea austriacă în privinţa Italieĭ, arŭ fi potutŭ emigraţia afară de vr’o căţĭva inşĭ fórte gravaţĭ, 

cariĭ după legile tuturorŭ ţerelorŭ aŭ meritatŭ mórtea, fără de nicĭ unŭ periculŭ să se întórcă în Lombardia. 

Insă emigranţiĭ, pentru că n’aŭ voitŭ să fie supuşĭ credinţioşĭ aĭ Împeratuluĭ lorŭ, pentru că n’aŭ voitŭ a se 

lăsa de mahinaţiĭle lorŭ de maĭ nainte, preferiră a remăné în ţere străine ca vrăşmaşĭ pe faţă aĭ stăpănireĭ, 

în alŭ căreĭ teritoriŭ se află moşiele lorŭ. Eĭ se făliaŭ cu aceea, că contribuescŭ pe séma revoluţiuneĭ. Noĭ 

ne mirămŭ numaĭ de aceea, că mesura secuestrăreĭ moşiilorŭ ale emigraţieĭ numaĭ acum a urmatŭ. Cândŭ 

a sugrumatŭ Anglia la a. 1798 rescóla din Irlandia, atuncĭ n’a cruţatŭ pe Irlandezĭ nicĭ de furcĭ, nicĭ de 

confiscaţiune. 

Ce s’atinge de Tesinŭ, cantonele acesta dela a 1849 a fostŭ vatra revoluţiuneĭ, arsenaluluĭ şi 

fortăréţa eĭ. De acolo se trimetéŭ în Lombardia revoluţionariĭ, armele, prociemăţiunile ş. ce. l. Statulŭ 
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acesta mititelŭ se pórtă către poterniculŭ seŭ vecinŭ cu o smeţiă şi cutezare, ca când ar avea o ziumetate 

de milióne de soldaţĭ spre desposiţiune, gata spre atacŭ orĭ spre aperare. Celŭ de pre urmă actŭ de 

îndărătnicire din partea roteĭ democratice, care domneşte acolo, a fostŭ duduirea unorŭ preoţĭ austriacĭ din 

acelŭ cantone. Décă o vrabiă începe cértă cu unŭ vulture, atuncĭ e învederatŭ, că cea dintăiŭ trebue să 

pérză. Bărbaţiĭ ceĭ înţelepţĭ din Tesinŭ să fie văzutŭ, că vrăşmăşia Austrieĭ e maĭ stricăciósă pentru 

Tesinŭ, decătŭ vrăşmămia Tesinuluĭ pentru Austria. Când celŭ slabŭ se arată nedreptŭ către celŭ tare, 

acésta e nu numaĭ unŭ ce reŭ, dar şi prostŭ. Pedépsa, ce vine dela o mănă poternică, nu e uşióră. 

————— 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 S i b i i ŭ  14 Marţiŭ. (trămisŭ) Nu fără mare bucuriă citirămŭ în Nr. 19 alŭ Telegrafuluĭ romănŭ 

adresa de fericitare, supunere şi loialitate către Maistatea Sea, care o deputaţiune romănă condusă de D. P. 

O. şi parohŭ în Roşia Simione Balintŭ a datŭ în măna D. Comisariŭ din Abrudŭ Iosifŭ Rufŭ în numele 

naţiuneĭ romăne din Ardélŭ cu rugare, ca să o aştérnă la treptele înnaltuluĭ tronŭ împerătescŭ. 

 Noĭ preţiuimŭ prémultŭ orĭ ce simţiminte nobile din inima fiecăruĭ romănŭ, cu atătŭ maĭ tare 

acele, care se manifestésă într’o formă aşia de frumósă şi loiale, precum s’aŭ manifestatŭ în aceea adresă, 

şi se atingŭ de sfinţita persónă a Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice. – Noĭ sântemŭ departe de acelŭ cugetŭ, 

cumcă aceste simţimente de bucuriă nu arŭ fi străbătutŭ peptulŭ tuturorŭ romănilorŭ. – Noĭ lăudămŭ 

prémultŭ întreprinderea acesteĭ deputăţiunĭ romăne conduse de demnulŭ bărbatŭ Simione Balintŭ, şi 

stimămŭ tare fiasca atenţiune şi iubire ce a arătatŭ acésta deputaţiune într’unŭ modŭ aşia de potrivitŭ către 

preînduratulŭ nostru Împeratŭ, şi amŭ fi doritŭ din inimă ca maĭ multe comune, cercurĭ séŭ districte să fie 

urmatŭ aşia. 

 Cu tóte aceste nu ne potemŭ conteni a nu da locŭ cuvinţiosŭ şi la alta împregiurare, care de multŭ 

ne ocupă, şi a întreba: Óre póte o comună, unŭ cercŭ, unŭ ţinutŭ, ş. a. fericita, lăuda, petiţiona, ş. a. în 

numele naţiuneĭ întregĭ din aceé ţéră. Deslegarea acesteĭ întrebărĭ după părerea nóstră este préfiréscă. – 

Décă Naţiunea forméză trupulŭ, şi fiiĭ eĭ părţile şi mădularele trupuluĭ, atuncĭ nimicŭ nu este mai potrivitŭ 

cu natura organică, decătŭ aceea, că pătimindŭ o parte de dorerĭ, séŭ apăsărĭ plăcute, să simtă totŭ trupulŭ, 

însă precum s’arŭ face de risŭ acela, pe care l’arŭ doré capulŭ şi elŭ s’arŭ lega la piciorŭ, séŭ l’arŭ doré 

măna şi elŭ arŭ sciopăta, aşia trebue să se facă şi mădularele naţiuneĭ ridicole, décă vorŭ afecta cu 

simţimentele întreguluĭ trupŭ alŭ naţiuneĭ. 

 În timpiĭ maĭ noĭ abusarea cu numele „Năciune“ s’a făcutŭ o maniă. Orĭ ce se face, fie aceea de 

natură privată, séŭ lovitóriă la interesele unuĭ, séŭ altuĭ individŭ, ea de bună sémă se face în numele 

naţiuneĭ întregĭ. Ba ce e maĭ multŭ, te rógă cineva să’ĭ facĭ unŭ serviţiŭ, să’ĭ isprăveştĭ o trébă, apoĭ să fi 

securŭ că va începe séŭ sfărşi în scrisórea sea cu frasa: „ştiindŭ că luminarea şi propăşirea năciuneĭ ve 

zace la inimă.“ – Astăzĭ la romănĭ minicŭ nu se ia maĭ tare şi maĭ multŭ îndeşertŭ ca măreţulŭ şi ridicatulŭ 

nume alŭ naţiuneĭ. 

 Tăcăndŭ despre aceea, cumcă prin unŭ astfeliŭ de abusŭ, ce se face din unele părţĭ în numele 

întregeĭ naţiunĭ fără voea eĭ, se vatămă buna cuviinţă, căcĭ o parte mică a naţiuneĭ îşĭ arogă unŭ dreptŭ de 

supremaţiă, o licenţiă de a păşi în numele eĭ, şi a o ţiné aşia a zice subt curatelă, din astfeliŭ de 

întreprindere unilaterale în numele întregeĭ naţiunĭ, izvoréşte şi acelŭ reŭ căcĭ celorlalte părţĭ ale naţiuneĭ 
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din alte ţinuturĭ se taie cu totulŭ potinţa, şi ocasiunea de a poté şi ele manifesta a sea bucuriă, şi fiasca 

supunere, décă nu vréŭ se fie ca celŭ din poveste, care a zisŭ: Fu ... mundum cum adjasentibus pagis. 

 După părerea nóstră dară în numele naţiuneĭ se póte petiţiona, lăuda, fericita ş. a. numaĭ atuncĭ 

cănd acésta este provocată aşĭ trimite representanţiĭ seĭ din tóte părţile, fiĭndŭ însă, că acésta de multe orĭ 

nu e cu potinţă pentru importanţa lucruluĭ şi scurţimea timpuluĭ, atuncĭ naţiunea nóstră are capii ceĭ 

supremĭ în DD. Episcopĭ, acestia o potŭ şi trebue să o representese, şi décă acestĭ subscrie petiţiunele, 

adresele ş. a. amăndoĭ, atuncĭ acele mergŭ în numele naţiuneĭ întregĭ, iară de va fi subscrise numaĭ de 

unulŭ, atuncĭ ele vorŭ merge în numele poporăţiuneĭ dieceseĭ sele. Celelalte petiţiunĭ aŭ să fie date numaĭ 

în numele aceeĭ comune séŭ acelorŭ comune, séŭ cercŭ, séŭ districtŭ, protopopiatu, paróhiă, séŭ comună 

bisericéscă, a cărorŭ representanţĭ aŭ luatŭ parte la ele. Acésta este lucrulŭ celŭ maĭ firescŭ, acésta 

pretinde naţiunea, care numaĭ pote răbda isbiturele şi trăntiturele ce i s’aŭ făcutŭ, şi stigă cu glas mare 

către fiiĭ seĭ: „S ă  n u  l u a ţ ĭ  n u m e l e  m e ŭ  î n d e ş e r t ŭ .“ 

 B e l g r a d ŭ .  7/19  În urma venireĭ depeşeĭ Telegrafice din 12 Marţiŭ erĭ se serbă aci în biserica 

Catedrale r. c. din cetate „Te Deum“ unde cu multă bucuriă alergă o mulţime mare de poporŭ din preună 

cu preoţiĭ de tóte confesiunile. – Séra fu iluminată cetatea, şi totŭ oraşiulŭ. Mâne la 10 óre totŭ în urma 

acesteĭ ştirĭ prea îmbucurătoriă se va săvârşi cultulŭ dumnezeescŭ în biserica gr. răseriténă din oraşiŭ. – 

 După Gazeta Transilvanieĭ s’a ţinutŭ la Braşovŭ în 8 Marţiŭ în bisérica S. Nicolae din suburbiulŭ 

romănescŭ jertvă de mulţămire pentru deplina însănetoşiare a Maiestăţiĭ Sele, iară în 9 Marţiŭ în celelalte 

biserice.  

 Precum auzimŭ pricina nevenireĭ poştelorŭ de 3 zile în cóce, arŭ fi neoa ce a căzutŭ între Peşta şi 

Viena, în mulţime nespusă. 

 Bănatŭ. Gazeta Timişoreĭ iară maĭ publică pedepse asupra unorŭ individe, care nu ascultă şi nu se 

supunŭ legilorŭ. Şi anume: Petru Vurm din Modoş pentru vătămarea onoreĭ géndarmilorŭ, cu arestŭ de 3 

septemăne în féră. Cristofŭ Martinŭ din Verbasulŭ noŭ pentru împreştierea ştirelorŭ false şi neodihnitorie 

cu arestŭ de 4 lune în féră. 

 Iova Marcu din Hărneacova pentru pitularea de muniţiune, cu arestŭ încăt a ţinutŭ cercetarea. 

 Martinŭ Stremaţ din Beregŭ pentru pitularea bancnotelorŭ coşutiane cu arestŭ de 2 zile în féră. 

 Elisavata Cohaida din Pusta cerestia pentru pitularea de muniţiune cu arestŭ de 10 zile în féră. 

 Ióne Glas din Lovrin pentru vorbe îngiosetorie asupra armateĭ cu arestŭ de 14 zile în féră. 

 Filipŭ Grade din Marienfeld pentru vătămarea gendarmerieĭ prin vorbe slabe, cu arestŭ de 3 

septemăni în féră. 

 Austria. V i e n a  16 Marţiu. Celŭ dintăiŭ actŭ, care Maiestatea Sea împeratulŭ după Préînalta sea 

însănetoşiare a subscrisŭ, este o donaţiune de 1000 stăngenĭ pătraţi de pămăntŭ pentru clădirea unuĭ 

spitaliŭ la Ţelŭ în Tirolŭ. Este de însemnatŭ că Maiestatea Sea încă la 9 óre diminéţa în zioa nefericită din 

18 Fevruariŭ a cerutŭ petiţiunea Comuneĭ Ţelŭ. Préînnaltulŭ rescript de curte, prin care loculŭ maĭ susŭ 

arătatŭ se dă fără nicĭ o plată, are datulŭ din 3 Marţiŭ, şi spitalulŭ în Ţelŭ, care acum fără nicĭ o îndoială 

se va clădi, va sta ca unŭ monumentŭ de amore a Regenteluĭ, care şi pe patulŭ durerilorŭ nu a uĭtatŭ de 

seraciĭ seĭ supuşĭ în celŭ maĭ îndepărtatŭ cotŭ alŭ monarhieĭ. 

 Din motivulŭ cumcă şi armata din Ungaria a doveditŭ o compătimire ecstraordinariă asupra 

fericiteĭ scăpărĭ a Maiestăţiĭ Sele din pericolulŭ ce ia ameninţatŭ, a mersŭ către dănsa următoria préînaltă 
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resoluţiune: Maiestatea Sea împeratulŭ a înţelesŭ cu prégraţiosă plăcere simţimintele de compătimire şi de 

subpunere, ce armata din Ungaria cu asasiunea nefericituluĭ evenimentŭ din 18 Fevriariŭ prin rostulŭ 

Prepusuluĭ eĭ a adusŭ la préînalta cunoştinţă. Maiestatea Sea îşĭ aduce aminte cu mulţămire, cumcă 

manifestările de bucuriă şi de asemené simţimente, ce în numerŭ însemnatŭ aŭ ajunsŭ la tronŭ din tóte 

părţile şi cetăţile Monarhieĭ, săntŭ fapte, la a cărorŭ deşteptare şi consolidare a contribuitŭ maĭ vărtosŭ 

armata.  

————— 

Ţéra romănéscă şi Moldavia. 

 Gazeta Timişóreĭ are o corespondinţă din Iaşĭ cu datŭ din 12 Marţiŭ, care e pentru noĭ fórte 

interesante. Despre dislocaţiunea trupelorŭ ruseştĭ în Besarabia nu potemŭ afla nimicŭ securŭ pentru 

straşnica pază a corespondinţelorŭ şi în multe feliurĭ îngreopata trecere peste graniţă. Atătŭ însă este 

securŭ cumcă armata, ce stă subt comanda generaleluĭ Liuders, şi numeră can la 50,000 de feciorĭ, din 

care ca la 25,000 cantonésă în Besarabia, încă înainte cu vreocăteva lune arŭ fi căpătatŭ poruncă a fi gata 

de marşŭ. Credinţa, cumcă trupele ruseştĭ vorŭ ocupa cătŭ de curăntŭ Moldavia este şi acum lăţită aicĭ, cu 

atătŭ maĭ multŭ, cu cătŭ misiunea adjutanteluĭ generale, şi admiraleluĭ împăretescŭ rusescŭ Principeluĭ 

Mencicof la Constantinopole a da’tŭ noă hrană aceleĭ faime, cumcă între Rusia şi Turcia arŭ fi urmatŭ o 

desbinare. 

 Ştirea, cumcă misiunea c. r. generale M. C. L. Conteluĭ Laningen arŭ fi încoronată cu celŭ maĭ 

bunŭ succesŭ, a făcutŭ maĭ cu sémă în statulŭ negoţitorescŭ ceea maĭ bună impresiune.  

 Precum ştiţĭ înălţia Sea Principele Gica prin o silinţă a spirituluĭ, şi prin o întărătăţiune ţiitoriă, 

carea a fostŭ provocată prin fieliurite influinţe, a căzutŭ în luna trecută într’o melanholiă, ce îi făcea cu 

nepotinţă a poté sta în capulŭ trebelorŭ ţereĭ, elŭ dară după svatulŭ amicilorŭ seĭ a slobozitŭ unŭ ofiţiŭ 

domnescŭ, prin care se hotăraşte: că statulŭ ecstraordinariu subt preşedinţa Ministruluĭ din luntru va avea 

să pórte cărma ocărmuireĭ pănă la însănetosiarea domnuluĭ. După obştésca părere principele Gica s’a 

sănetoşiatŭ din aceea melanholiă, însă nu se va întórce aşia curâdŭ precum s’arŭ dori din călătoria, ce a 

întreprinsŭ în lăunrtulŭ ţereĭ. Primiva dănsulŭ iarăşĭ regenţia şi căndŭ, este cu totulŭ încă necunoscutŭ. 

————— 

Miscele. 

 – În Monahiu în Bavaria se află decurândŭ venită o familiă din Cina, care a descisŭ unŭ salonŭ, 

unde póte orĭ cine întra pentru banĭ. Capulŭ acesteĭ familie se ciamă Ciongtaĭ, şi are treĭ muierĭ. După 

legile împerăţieĭ cinezeştĭ póte unŭ bărbatŭ să’şĭ iae atăte femee, căte voieşte, dară totuşĭ una are 

întăietatea aşia, cătŭ, celelalte trebuie să se pórte cu revérinţă către dănsa. Copiĭ celeĭ dintăiŭ încă aŭ nişte 

prerogative, pe care copiĭ celorlalte muierĭ nu le aŭ. 

 Maĭ de însemnatŭ la aceste femeĭ sântŭ picórele lorŭ cele mice fórte. La Cinezĭ frumuseţea 

femeilorŭ stă într’aceea, décă ele aŭ picióre mice. Unŭ piciorŭ numaĭ de doue degete de lungŭ, e idealulŭ 

Cinezilorŭ. Pentru aceea căndŭ o fată e încă numaĭ de treĭ anĭ, ’ĭ străngŭ piciorulŭ, ’ĭ îndoiescŭ degetele 

într’arăta, pănă căndŭ’şi pierde tótă simţirea. Adeveratŭ că în cipulŭ acesta se micşorează piciorulŭ, dară 

înceieturele capătă altfeliŭ de căutătură şi carnea luĭ, este aşia încătŭ nu se póte uĭta omulŭ la elŭ fără de 

îngreţioşiare. Pentru aceea o femee din Cina nicĭ cănd nu’şĭ arată piciorulŭ seŭ golŭ; ciarŭ şi slujnica, 

căndŭ are să’ĭ lege baera la piciorŭ, ’şĭ întórce faţa într’altă parte. 
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 – În Sardinia este datina de a sugruma pe ceĭ osăndiţĭ la mórte. Dăunăzi fu în Turinŭ unŭ 

criminalistŭ sugrumatŭ, şi înmormăntătoriulŭ ’ĭ făcu grópa, ca să’lŭ îngrópe. Dară cătŭ de mare a fostŭ 

spaĭma acestuia, cănd băgă de sémă, că mortulŭ mişcă ociĭ. Decĭ numaĭ decătŭ ’ĭ sloboziră sănge, dară 

totuşĭ nu’lŭ potură renviia, căcĭ preste căteva óre muri. Acésta întămplare a produsŭ în camera 

deputaţilorŭ o desbatere, în care se propusă, ca să se caseze sugrumarea, şi pedépsa morţiĭ pe viitoriŭ să 

nu se maĭ esecuteze în publicŭ şi numaĭ la aceia, cariĭ aŭ sevărşitŭ vr’unŭ omorŭ cu propusŭ. 

 – Bibliotecarulŭ cetăţiĭ Duaĭ în Franţia a descoperitŭ de curând unŭ manuscrisŭ franţozescŭ, care 

aşia sumă: Copia uneĭ scrisorĭ din Ierusalimŭ scrise de Pilatŭ către Împeratulŭ Tiberiu şi de obşte către 

Senatulŭ din Roma, care are referinţă la Domnulŭ nostru Isus Hristos, tradusă din Latină: Unŭ bărbatŭ de 

o virtute mare s’a ivitŭ în timpulŭ nostru, şi l’aŭ numitŭ Isus Hristos, dănsulŭ înviie morţiĭ, şi tămăduieşte 

totŭ feliulŭ de bóle, pre carele ’lŭ numescŭ profetulŭ adeveruluĭ, elŭ are învăţăceĭ care ’lŭ numescŭ fiiulŭ 

luĭ Dumnezeŭ. Este unŭ bărbatŭ de o statură într’adevărŭ frumósă şi minunată, are o faţă vrednică de 

cinstire, care însuflă deodată frică şi amóre tuturorŭ acelora, cariĭ ’lŭ adoréză. Periĭ capuluĭ luĭ sântŭ de o 

culóre ca cea a alunelorŭ cópte, şi sântŭ adunaţĭ lăngă urecĭ, şi daţĭ pe după urecĭ şi suciţĭ, frumoşĭ şi 

strălucioşĭ, lucescŭ şi atărnă pe umerĭ, fiind prin mizloculŭ capuluĭ împărţiţĭ după forma Nazarenenilorŭ. 

Faţa luĭ n’are nicĭ pete nicĭ creţe, şi are o colóre viiă şi plăcută; ce s’atinge de nasŭ şi gură, despre aceste 

nu póte omulŭ zice nemica, ociĭ luĭ sântŭ albaştriĭ cu verde şi albŭ amestecaţĭ. Elŭ are o barbă désă dară 

nu pré lungă de aceeaşĭ colóre, de care sântŭ şi periĭ capuluĭ, şi la mizlocŭ desfăcută. Mănile şi braţele 

dănsuluĭ sântŭ plăcute la vedere. Elŭ e gróznicŭ în mustrările şi dojenirile luĭ, blăndŭ şi plăcutŭ, veselŭ 

însă cu demnitate, nimené nu l’a văzutŭ căndva rizândŭ; adese orĭ însă plăngândŭ; rarŭ şi modestŭ în 

vorbire, frumosŭ între fiiĭ ómenilorŭ. 

 

Morariulŭ cu fiulŭ seŭ. 

 

De nevoĭ grele silitŭ, 

Sta să plece-unŭ bietŭ morariŭ, 

De fiiulŭ seŭ însoţitŭ, 

Ca să vândă un măgariŭ. 

 

Cumŭ s’o facă eĭ maĭ bine, 

Ca vita să aĭbă preţŭ? 

O légă strânsŭ pe la vine, 

Făr’aĭ da nóptea nutreţŭ. 

 

Diminéţă-a dóa zi 

O punŭ p’o prejină grósă, 

Ne vrândŭ a o moleşi, 

Nicĭ a o strica la ósă. 

 

Astfeliŭ mergândŭ la cetate, 
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Celŭ din teiŭ ce’ĭ întâlni, 

Vezândŭ grósa simplitate, 

Risulŭ nu’şilŭ maĭ opri: 

 

„Ce feliŭ, voĭ aţĭ nebunitŭ, 

De cruţaţĭ aşia măgariulŭ,“ 

Zice către eĭ răstitŭ, 

„Orĭ că’ĭ maĭ măgariŭ morariulŭ?“ 

 

Acesta simţi lovirea; 

Decĭ asinu’lŭ deslegă 

Şi spre a’ncungiura cărtirea, 

Prunculŭ pe şea’lŭ aşeză. 

 

Dór aşa voiŭ mulţumi, 

Cugeta morariu’n sine, 

Orĭ pe cine arŭ maĭ cărti, 

Vrândŭ a me da de ruşine. 

 

Mergândŭ câţĭva paşĭ la vale, 

Eată, că se întâlnescŭ 

Cu treĭ cetăţenĭ pe cale, 

Cariĭ ĭar îĭ ocărescŭ: 

 

„S’a sucitŭ lumea pe dosŭ, 

Tóte plécă spre stricare, 

Eacă, bătrânulŭ pe josŭ, 

Iară copilulŭ luĭ călare! “ 

 

„Josŭ cu tine, gură mare, 

Căcĭ eştĭ tinerŭ şi uşorŭ, 

Lasă pe bătrânŭ călare, 

Care’ĭ maĭ greŭ de piciorŭ!“ 

 

Morariulŭ le mulţămi, 

Şi suinduse călare, 

Cugeta a nu maĭ fi, 

Nóă causă de mustrare. 

 

Încă nu plecară bine, 
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Căndŭ de noŭ îĭ întâlnescŭ 

Treĭ femeĭ fără ruşine, 

Care îĭ spurcă şi’ĭ hulescŭ. 

 

Cea din teĭ strigă de locŭ, 

„Căcĭ nu’ţĭ e măcarŭ ruşine 

Omŭ bătrânŭ, a’ţĭ bate jocŭ 

D’acelŭ pruncŭ cruduţŭ la vine? “ 

 

Fără multă cugetare, 

Morariulŭ s’a înduplecatŭ 

A’şĭ lua fiulŭ călare, 

După-alŭ femeilorŭ svatŭ. 

 

Ce’ĭ dreptŭ, era unŭ ce rarŭ, 

A vedé aşa figură: 

Fiiu şi tată p’unŭ măgariŭ; 

Era ciarŭ caricatură. 

 

Alţĭ creştinĭ trecândŭ pe cale, 

Şi văzândŭ sarcina grea, 

Ce măgariulŭ, ruptŭ de şeale, 

Anevoie o ducea: 

 

Începură-a’ĭ înjura: 

Zicândŭ, că’sŭ lipsiţi de minte, 

Dacă ’ncarcă vita-aşa, 

Căci abia mergé ’nainte. 

 

Cumŭ să facă darŭ morariulŭ, 

Să nu’ĭ strige nime’ndosŭ ? 

Apucănd de frâŭ măgariulŭ, 

Mergândŭ amândoĭ pe josŭ. 

 

Însă totŭ n’a încetatŭ 

Caŭsa de ne mulţumire; 

Căcĭ vezânduĭ altŭ bărbatŭ, 

Îĭ înfruntă cu zimbire: 
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„De căndŭ e modă la ţéră, 

De mergŭ ómeniĭ pe josŭ, 

Ş’asiniĭ fără povară? 

Ce numerŭ d’asinĭ frumosŭ !“ 

 

Morariulŭ zice: „amŭ greşitŭ, 

Vrândŭ pe toţĭ a’ndestula; 

Dar de azĭ facŭ nesmintitŭ, 

Precumŭ minté’mĭ va dicta. “ 

 

Astă lege o păzi, 

Şi la tóte reeşi.                         

M. 

————— 

Pentru cutia de păstrare. 

 Pentru întărirea şi creşterea peruluĭ maĭ vărtosŭ acolo unde bolbiĭ (rădăcina) nu aŭ secatŭ, se 

recomandă; frecarea loculuĭ pleşiŭ cu ceapă tăiată în doă, iară de arŭ fi perulŭ usucatŭ, frecarea cu oloiŭ; 

spre acestŭ scopŭ se vindŭ multe şi feliurite alifiĭ şi oloie. Mai lăudate săntŭ aşéa numitŭ Oloiulŭ Macas, 

ce constă din 1 ft Oloiŭ de masline (untŭ de lemnŭ) şi 1 dramă de oloiŭ de maioranŭ; Oloiulŭ de erburĭ 

aluĭ Viler, constă din 48 părţĭ oloiŭ de masline, şi 1 parte oloiŭ de Bergamotŭ, văpsitŭ cu rădăcină de 

alcana. 

 Şi alifia seŭ pomada luĭ Dupuitren ce constă din măduvă de ose, din ecstractŭ de hina, din ecstract 

de cantaride, din sucŭ olămăie, din oloiŭ de alămăcie şi de bergamotŭ. 

 Asupra înveninărilorŭ: (otrăvirĭ) mizloculŭ cel maĭ pătruntătoriŭ este a vomi. Acésta trebue 

produsŭ prin gădălaria gătuluĭ, – seŭ prin lucrurĭ ce scornescŭ gréţă şi vomitŭ adecă prin beutură de 

săpunele calde, apă caldă cu unltŭ dulce, albuşiŭ de oŭ cu apă, iară décă ştimŭ ce feliŭ de veninŭ a fostŭ, 

atuncĭ se iaŭ antidote asupra luĭ. 

 

 

Înştiinţare. 

 În zilele aceste au eşitŭ de sub tipariu „Molitvelnicul“ bogatŭ cu litere roşiĭ şi negre, în care se 

cuprindŭ rânduelele tuturorŭ slujbelorŭ bisericeştĭ, dimpreună cu rânduiala la sfinţirea bisericelorŭ, 

odórelorŭ şi vaselorŭ bisericeştĭ, a clopotelorŭ, praporelorŭ, a puneriĭ temelieĭ la Biserice şi la case, şi cu 

Ţerimonialulŭ la zioa Împeratuluĭ. 

 Productulŭ acesta noŭ alŭ tipografieĭ diecesane tipăritŭ în octavŭ lesne de purtatŭ se recomăndă 

atâtŭ prin unŭ tipariŭ frumosŭ, curatŭ, deslucitŭ, câtŭ şi prin o hârtiă alésă şi traĭnică şi prin unŭ preţŭ 

moderatŭ în împregiurările scumpeteĭ de astăzĭ. Preţulŭ unuĭ esemplariŭ nelegatŭ e 3 fl. m. c. şi se află de 

vânzare în Canţelaria Episcopiască de aicĭ. 

  Sibiiŭ 10 Marţiŭ 1853.    Dela Tipografia diecesană 
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L ă d i ţ a  d e  P o ş t ă. 

D. C. I. R.  În Belgradŭ amŭ primitŭ cu mulţemire, şi ne rogămŭ de cele promise. 

D. I. F.  În Năsăudŭ. Numerĭ dela începutŭ nu avemŭ. Ve poteţĭ însă prenumera dela 1 Marţiŭ cu 2 fl. 

40 cr. m. c. pe patru lune. 

 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 20. Marţiu. Calend. noŭ. 

Aurulŭ ________________________114 ¼ 

Argintulŭ ______________________109 

 

Redactor respunzetoriŭ: Dr. Vasici. 

Editura şi tipariulŭ Tipografieĭ diecesane. 




