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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 n i a l ĭ  

 (Capetŭ.) 

 

 Urméză dar, după scopulŭ ce ne amŭ propusŭ, ca şi pănă la înfiinţarea legeĭ pentru desgreunarea 

pământuluĭ şi pentru complanarea tuturorŭ diferinţelorŭ urbarialĭ, pe care ţerénulŭ amărâtŭ o aştéptă cu 

atăta sete şi nerăbdare, săĭ arătămŭ uşiurinţele, ce larŭ înlesni întru căutarea dreptuluĭ seŭ privitoriŭ la 

pricinile de cértă, ce le are elŭ cu foştiĭ domnĭ de pământŭ. 

 Aşia dar maĭ nainte de tóte dorindŭ a reflecta pe ceia, la cariĭ alérgă romănulŭ ţerénŭ, ca să’ĭ facă 

rogămintea spre a porni după căutarea dreptateĭ, 1.) cumcă guberniulŭ de astăzĭ nu se slobóde în 

cercetarea şi dejudecarea acelorŭ pricine, a le cărorŭ substratŭ de cértă se estinde peste unŭ timpŭ maĭ 

veciŭ de cătŭ anulŭ 1848; decĭ tóte caŭsele acele de pădurĭ, locurĭ de păşiune şi sesiunĭ urbarialĭ, care se 

ocupară de către proprietarĭ înainte de acésta cu 50 - 60 de anĭ, aŭ să fiă păstrate pănă la timpulŭ, în care 

se vorŭ înfiinţa comisiunile urbarialĭ, ce vorŭ avé a lua în deplină desbatere asemenea causă. 2.) Cumcă 

misiunea guberniuluĭ de astăzĭ în privinţa diferinţelorŭ urbarialĭ, după cum se póte vedé acésta din atăté 

ordinaţiunĭ ce se emiseră, este a păzi „statulŭ cvo“ dela 1848, pe ţerénulŭ, care de atuncĭ încóce s’a scosŭ 

de pe moşiă, care o dovedeşte, că a fostŭ ĭobăgéscă, alŭ reaşieza în aceea, şi ĭarăşĭ pe celŭ ce în timpulŭ 

revoluţiuneĭ séŭ de atuncĭ în cóce se aşieză pe o moşiă, care elŭ o perduse, aŭ o părăsise încă înainte de 

revoluţiune, – căcĭ amŭ vezutŭ şi casurĭ de aceste – alŭ scóte de pe aceea şi a o da în măna celuĭ cuĭ se 

cuvine. 3.) Cumcă este ertatŭ a se scrie rogăminţile în orĭ şi care din cele treĭ limbe ale patrieĭ, în care se 

publică şi buletinulŭ oficiale, şi deregătoriĭ aŭ strisă obligaţiune a le primi şi cerceta; decĭ este aprópe de 

mintea omuluĭ a judeca în care limbă are să scrie, ca să se esprime maĭ bine şi maĭ lămuritŭ. 4.) Nu este 

nicĭ o pedecă a da la guberniŭ ori ce feliŭ de petiţiune; să ştie însă celŭ ce o aşterne, cumcă guberniulŭ, 

anume în cause urbarialĭ, nice odată nu judecă în istanţa înteiă; ci rogămintea aşternută la guberniŭ, se 

trămite pe calea comandeĭ militarĭ de districtŭ la deregătoria de subcercŭ pentru cercetarea tuturorŭ 

împregiurărilorŭ ce se atinseră în petiţiune, spre ascultarea şi a parteĭ contrarie precum şi a mărturielorŭ 

aduse de una şi de alta parte. Iar protocolulŭ cuprinzătoriŭ de tóte desbaterile aceste, însoţitŭ de părerea 

diregătorieĭ subcercularĭ se trămite apoĭ de împreună cu rogămintea actoreluĭ la deregătoria de cercŭ, 

unde din alegatele coprinse în acelŭ protocolŭ şi din informăţiunea séŭ părerea, ce o dă comisariatulŭ de 

subcercŭ se respică sentinţa de judecată în istanţa primă. Partea nemulţumită cu aceea hotărâre, în terminŭ 
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de 14 zile, computate de la primirea sentinţeĭ, are se înştiinţeze a c o l o  recursŭ către comanda militare de 

districtŭ, şi în restimpŭ de patru septemâne să’lŭ şi aştérnă totŭ la comisariatulŭ de cercŭ, de unde póte 

cere şi adeverinţă despre primire, cu care apoĭ arătânduse la comisariulŭ de subcercŭ, acela n’are voie a 

pune în lucrare sentinţa ce s’a pronunciatŭ în istanţa primă. Comisariatulŭ de cercŭ trămite recursulŭ 

însoţitŭ de a sea informaţiune la comanda militare de districtŭ, care la timpulŭ seŭ hotăreşte asupra aceleĭ 

cause în a dóa instanţă, întărindŭ, scimbândŭ aŭ nimicindŭ sentinţa instanţeĭ prime. Dela acestŭ forŭ 

partea nemulţămită cu sentinţa, are cale liberă a înştiinţa acolo recursŭ la guberniulŭ ţeriĭ în terminŭ iarăşĭ 

de 14 zile, apoĭ în timpŭ de patru septemâne a’şĭ aşterne recursulŭ către guberniŭ, totŭ la comanda 

militare de districtŭ, de unde iarăşĭ scote adeverinţă despre primire, cu care arătându’se la comisarilŭ de 

subcercŭ, acela nu póte esecuta sentinţa ce s’a pronunciatŭ în a dóa istanţă, décă s’a păzitŭ terminulŭ, ce 

s’a arătatŭ în sentinţă. Comanda militare de districtŭ aşterne recursulŭ la guberniŭ, însoţitŭ de a eĭ 

informăţiune séŭ părere, iar acela hotăreşte asupra causeĭ în a treia istanţă, întărindŭ, prefăcândŭ aŭ 

nimicindŭ sentinţa instanţeĭ a dóa. Décă înpricinatulŭ păzeşte cărarea acésta a istanţelorŭ, n’are nicĭ o 

trebuinţă a călători 7 - 8 zile la Sibiiŭ, unde să şédă unŭ anŭ întregŭ, hotărârea totŭ nu i se dă luĭ în mănă, 

ci să trămite pe calea sea pănă la comisariŭ de subcercŭ, care o dă la antistele satuluĭ spre a o înmănua 

parteĭ litigante. Lucrulŭ trecutŭ prin treĭ instanţe se consideră ca decisŭ, cu tóte aceste în calea politică se 

maĭ póte apela şi la ministeriulŭ de interne. 

 După ordinaţiunile, ce aŭ valórea sea pănă astăzĭ, pricinele urbarialĭ nuse potŭ dejudeca de către 

tribunalele judecătoreştĭ, care dela Noembre în cóce se află în lucrare în tótă ţéra, ci numaĭ în calea 

politică de către guberniŭ cu arătatele sele istanţe. Cum mergŭ trebele judecăţilorŭ la tribunalele judeţiarĭ, 

nu face trebuinţă a arăta aicĭ; căcĭ la acele mergândŭ judecata în scrisŭ, omulŭ nuse póte deslipi de 

avocatŭ, apoĭ acela ştie ce cursŭ are să păziască, iar décă merge desbaterea prin graiŭ îlŭ punŭ la cale 

tribunalele de cercŭ. 

 Ca să se pótă înse folosi ţerénulŭ de judecăţile politice ce i leamŭ arătatŭ, se cere neapăratŭ, ca 

rogămintea luĭ să fiă scrisă bine, adecă de bărbaţĭ, cariĭ pricepŭ lucrulŭ, iar nu de celŭ maĭ înteiŭ scriitoriŭ 

ce’ţĭ vine în cale, care împle cóla betuluĭ ţerénŭ jeluitoriŭ cu sute de sărutărĭ de picióre, ba ciarŭ şi de 

urma piciórelorŭ, lucru ce dă pe faţă o îngiosire şi unŭ spiritŭ apusŭ şi servile, nicĭ căţĭ ştie aduce alte 

arguminte pentru apărarea causeĭ, de cătŭ alipirea şi iarăşĭ alipirea romănuluĭ de înaltulŭ tronŭ în timpulŭ 

revoluţiuneĭ din urmă. Domnilorŭ! Alipinduse romănulŭ de tronulŭ înalteĭ Sele Maiestăţĭ şi apărândulŭ 

după ale sele poterĭ, a plinitŭ o sfăntă datoriă, ce o are ca subpusŭ credinţiosŭ către înalta dinastiă; pentru 

care’şĭ va lua resplată, décă nu în lumea aceasta, celŭ puţinŭ în ceealaltă; însă aicĭ unde judecătoriulŭ are 

să judece din acte, să aducemŭ arguminte apărătorie de caŭsa ce se desbate, iar nu merite personalĭ, pe 

care judecătoriulŭ n’are voie a le luoa în consideraţiune. 

 Rogămintea simplă are să coprindă, că N. N. din satulŭ N. N. cerculŭ aŭ districtulŭ N. N. se 

plânge în contra luĭ N. N. pentru cutare diferinţă urbariale, pe care aicĭ să o desfăşure, ca să o înţelégă 

fiăcine, şi să o apere cu arguminte sănetóse, cu atestate demne de credinţă, cu estracte din tabelele de 

contribuţiune ş. a. Iar la recurse să nu se mărginéscă pe lângă simpla înştiinţare de recurs, ci să se siliască 

a înfrânge tótă sentinţa istanţeĭ respective, cu arguminte bune, fără a resona şi a veni în focŭ séŭ a spăla 

pe judecătoriŭ cum i vine la gură; căcĭ prin aceea nu probéză nimicŭ, ci numaĭ dă semne de o prostiă şi 

stupiditate grosolană. 
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 În urmă cătŭ pentru timbru încă s’a băgatŭ de sémă, că scriitoriĭ de petiţiunĭ o daŭ numaĭ pe 

nimerite, făcăndŭ adese orĭ pe ómenĭ să cumpere cóle de tiparu cu căte unŭ florinŭ argintŭ. Petiţiunile 

simple aŭ să fiă pe cóle timbrate cu căte 15 crucerĭ, afară numaĭ cănd cineva cere a i se da vreo dregătoriă 

publică dela servitorĭ în susŭ, séŭ cănd cere a i se da voie să descidă unŭ comerciŭ aŭ o meseriă, căcĭ 

atuncĭ cólele vinŭ timbrate cu căte 30 crucerĭ; recursele în orĭ care istanţă aŭ să fiă timbrate cu căte 30 cr. 

de cólă, atestatele cu datŭ dela 1850, 1 Noembre în cóce cu căte 15 cr. iar maĭ vecie 6 cr. de fiecare cólă.  

 Décă cu tóte aceste cineva doreşte a da petiţiune dea dreptulŭ la guberniŭ, aŭ la peróna 

gubernătoreluĭ, spre scopulŭ acesta iarăşĭ nu se cere, ca elŭ să vină cu aceea în persónă, aŭ să o trămită 

prin omŭ plătitŭ cu 5 - 10 fl., ci să o pună la posta cea maĭ d’aprópe, pe lângă recepisă de întorsŭ, în care 

primitoriulŭ îşĭ subscrie numele, şi plătindŭ pentru ea căţĭva crucerĭ de arg. resultatul în privinţa aşternereĭ 

îĭ va fi totŭ acela, ca şi cănd arŭ fi dat’o cu măna, cu aceea osebire că omulŭ suplicante ş’a cruţatŭ 

ostenéla de a merge 7 - 8 zile pănă la Sibiiŭ şi punga de căţĭva fiorinĭ. 

 Despre lipsa de advocaţĭ bunĭ din sinulŭ nostru, cariĭ să nu cugete numaĭ cum să smulgă dela 

bietulŭ ţerénŭ 5 - 10 fl. arg. pentru 30 - 40 de rândurĭ ce’ĭ scrie, ci să’lŭ dóră inima de simplitatea şi 

neesperiinţa poporuluĭ nostru întru tóte, dar cu deosebire în causele de judecată, numaĭ zicŭ nimica, căci o 

vede fiă cine. 

————— 

Drama în oriente. 

 Subt acésta rubrică împărtăşeşte Gazeta universale următória privinţă asupra Turcieĭ. 

Evinemintele se vâră la cornulŭ de aurŭ, şi tóte înştiinţerile pórtă timbrulŭ, ca cândŭ amŭ simţi apropierea 

uneĭ fatalĭ zile. De bună sémă a fostŭ pentru genulŭ omenescŭ de faţă păstratŭ a vedé preludiulŭ uneĭ marĭ 

tragedie, care maĭ pre urmă totuşĭ se va sfărşi numaĭ cu resboiŭ în Europa mizlociă, séŭ în Italia. Nicĭ 

odată n’aŭ arătatŭ semnele maĭ lămuritŭ ca în acésta primăvéră, cum se luptă cu mórtea împerăţia 

turcéscă în Europa. În statele capace de viaţă duce resbelulŭ şi viforulŭ din lontru nu a rare orĭ la o întărire 

nóă a potereĭ vieţeĭ, perderea de sănge şi de avuţiă se restaură repede la trupulŭ sănetosŭ. La Turcĭ 

vedemŭ din contră, cum orĭ ce silinţă de a scutura protervulŭ reŭ storce numaĭ sudorĭ recĭ, cărora urméză 

o maĭ adăncă lângóre. Portarea în timpulŭ revoluţiuneĭ ungureştĭ căuta tocmaĭ aşia, ca căndŭ s’arŭ fi 

vezutŭ pórta încă capace a profita ceva din patima vecinuluĭ. În adăncŭ însă maĭ pe urmă nu eşi nimică, 

decătŭ unŭ simţiŭ afundŭ de ameţélă la înfăţioşiarea unuĭ solŭ, care a portatŭ învălitŭ între creţiurile togeĭ 

resbelŭ şi pace. Negoţiulŭ montenegrinŭ este sevărşitŭ, şi încă subt părerea a statuluĭ de maĭ nainte séŭ 

precum posédeţĭ. Numaĭ la părere! Să ne representămŭ puseţiunea. Poporaţiunĭ creştine resbelice, mice la 

numerŭ, însă ne învinţibilĭ prin terenulŭ seŭ, se împrotivescŭ la o armată tare de dreptcredinţioşĭ, la tóte 

măĭestriile regularie ale resbeluluĭ, şi la talentulŭ celuĭ maĭ bunŭ ofiţirŭ alŭ porţiĭ. După vr’o căteva 

septemăne de bătăiuţe săngeróse, se retrage armata; pre cătŭ ştim în urmarea unuĭ imperativŭ diplomaticŭ. 

Însă cine a lămuritŭ raialelorŭ şi însuşĭ celuĭ maĭ de răndŭ Montenegrinŭ fermeculŭ uneĭ vorbe 

diplomatice? Căcĭ din eĭ vorŭ auzi numaĭ peste totŭ de numele Laĭningen! Pentru mulţimea acesteĭ 

poporaţiunĭ remăne numaĭ fapta: Una din cele maĭ bune armate ale Turcieĭ se trage iarăşĭ ameţită 

înderăptŭ şi că nefricosulŭ poporŭ alŭ Montenegrinilorŭ ţine terenulŭ alesŭ. Să ne representămŭ cătŭ a 

fostŭ de tare zguduită auctoritatea porţiĭ! Auctoritatea este la popórele naturalĭ lucru de credinţă, şi acésta 

credinţă a fostŭ adusă spre clătinare. Şi maĭ tristŭ stă lucrulŭ în însuşĭ Stambulŭ. Austria ia datŭ o lecţiune 



 

 
Pagina  303 

 

înfricoşiată. Şi nu va ajuta multŭ porţiĭ că sa supusŭ, căcĭ Constantinopolea are în acestŭ seculŭ specifică 

ciemare a fi termometrulŭ, pre care citescŭ poterile gradele în scara influinţeĭ europene. Fieştecare 

apăsare a uneĭ poterĭ trăzeşte negreşitŭ curositatea alteia a’şĭ cerca şi ea poterile. În cestiunea S. 

Mormăntŭ oscileze limba încócĭ şi în colo, şi de s’arŭ şi afla dreptulŭ mizlocŭ, pórta nu arŭ avé potere 

să’lŭ prescrie partidelorŭ sfăditórie. Căt maĭ póte ţiné acesta statŭ, dabé se póte calcula. Una din cele maĭ 

primejdióse simptome este cătineoa desecare a mizlócelor băneşti. Ştim din Istoria Franţieĭ şi Austrieĭ 

cumcă izvorulŭ de ajutoriŭ alŭ Statuluĭ şi după totalulŭ despreţiŭ alŭ asignatelorŭ şi alŭ artielorŭ iarăşĭ din 

noŭ izvoreşte, pentru că aceea catastrofă finanţiale a fostŭ legată cu o altă politică plină de frică. În Turcia 

însă s’a subţiatŭ totŭ maĭ tare firulŭ de argintŭ în t i m p u l ŭ  d e  p a c e, şi nu e o scădere a poterilorŭ 

momentósă, ci o perdere de potere se arată în perplecsitatea de finanţiă a porţiĭ. Turcia este afară de acésta 

unŭ statŭ în care economia natureĭ încă nu s’a îndeplinitŭ prin economia de banĭ. Aceea arată destulŭ de 

lămuritŭ puseţiunea unuĭ astfeliŭ de statŭ. Unde stăpăneşte economia de banĭ, acolo se póte duce în vreme 

de nevoe tótă poterea politică în cămpulŭ de bătăliă. Este o luptă pe viaţă şi mórte, însă o luptă de poterĭ 

înfricoşiate, şi unŭ statŭ ca al Franţieĭ a doborâtŭ prin ea treĭ coaliţiunĭ. Ce feliŭ de mizlóce de ajutoriŭ are 

Turcia? Are ea creditŭ în ţere străine? Póte ea tipări asignaţiunĭ, şi pentru o întemplare de lipsă anticipa 

confluinţia dărilorŭ? Póte ea a zelogi veniturile eĭ ca rente, şi a’şĭ agonisi unŭ capitale ca să se elupte 

pentru esistinţa sea? Acésta ea nu póte face. Acele puţine mizlóce, ce le are, de multŭ nu se maĭ ajungŭ 

pentru cieltuelile curinţĭ. Acuma însă maĭ are a plăti şi Austrieĭ. Debé ese Contele Laĭningen din 

Constantinopole, şi eată că se arată unŭ solŭ rusescŭ, şi cere după Gazeta Triestuluĭ 40 milióne de piastriĭ 

(10 milióne de francĭ). Resbelulŭ modernŭ constă banĭ, şi prestaţiunele naturalĭ nu ajută aicĭ nimicŭ, 

pentru că Turcia trebue să cumpere cele de lipsă pentru bătaie din ţere străine. Cu ce le va cumpăra, décă 

va trebui să se pregătéscă? Căt de adăncŭ străbate furtuna, arată vestea, cum că flotele din Rusia, Franţia, 

şi Anglia fură ciemate de odată în apele greco turceştĭ. Una fatale oră se vede în pornire. De va trece ea 

fără periculŭ, atuncĭ póte se aducă elihu burritt Dumnezeuluĭ oştilorŭ unŭ devotŭ sacrificiŭ! 

————— 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 S i b i i ŭ  20 Marţiŭ. Maiestatea Sea Înperatulŭ sa înduratŭ cu préînaltulŭ Rescriptŭ din 15 Marţiŭ 

c. n. a pune la cererea sea pe D. Consiliariŭ intimŭ şi fostulŭ supremŭ comisariŭ alŭ Transilvanieĭ Iosef 

Bedeus de Şarbergŭ în binemeritata cviescenţiă şi pentru portarea credinţiósă şi cu succesŭ alŭ serviţiuluĭ 

îndelungatŭ aĭ arăta préînaltulŭ Contentŭ. 

 ‒ Maiestatea Sea ce. r. apostolică s’a înduratŭ cu préînaltulŭ Seŭ biletŭ de mănă din 26 Marţiŭ c. 

n. a redica pe Consiliariulŭ de curte şi directore de Poliţiă în Viena T e o d o r ŭ  V a ĭ s  nobile de 

Starcenfels din postulŭ seŭ de acuma, şi a’lŭ denumi Inspectore generale preste tóte prinsorile în 

ministeriŭ din lontru.  

 Unŭ amploiatŭ străinŭ ne întrébă că cunóştemŭ cutare gramatică germano-romănă. Apoĭ ne spusă 

ce a pățitŭ, cumcă adecă elŭ fiindŭ în staţiune la Cămpenĭ şi avăndŭ a face totŭ cu romănĭ, şi a căştigatŭ 

aceea gramatica şi a învăţatŭ zioa şi nóptea pănă o ştia tótă de rostŭ. Acuma plinŭ de bucuriă începe a 

vorbi cu servitoriulŭ seŭ. Îĭ spune una, îĭ spune alta, ăsta se răde, şi nu face. Mai pe urmă se mănie 

amploiatulŭ, şi îlŭ întrébă: Dar tu nu şti romăneşte? „ba ştiŭ Domnule, iar cele cemĭ zisăşĭ nu aŭ fostŭ 
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romăneşte“ respunsă servitoriulŭ. Astŭ feliŭ de carte nu numaĭ că nu măreşte literatura, şi nue spre nicĭ un 

folosŭ, ci precum vedemŭ ea ne face şi de râsŭ. Care scrie gramatică nu e destulŭ se ştie romăneşte vorbi, 

ci se cunóscă limba cu tóte nuanţele eĭ, şi să ştie că limba nóstră e romănéscă, şi că acésta are formele sele 

proprie, şi nu sufere străine. 

 În maĭ multe părţĭ ale Franţieĭ a ninsŭ aşia de tare de tótă comunicaţiunea a fostŭ împedecată. Ba 

ce e maĭ multŭ ştirile de acolo sună aşia ca căndŭ arŭ veni din mizloculŭ Siberieĭ. 

 Ministeriulŭ de comerciŭ sa deciaratŭ asupra repeţitelorŭ întrebărĭ, cumcă Post-maĭsteriĭ, şi post-

ecspeditoriĭ săntŭ îndreptăţiţĭ a porta prescrisa uniformă, însă nu săntŭ îndatoraţĭ spre acésta. 

 ‒ Cu tóte că comunicaţiunea cu capitalea nóstră era în 23 Marţiŭ c. n. iarăşĭ de totŭ descisă, dară 

ningăndŭ în nóptea din 24 spre 25 şi rădicăndusă unŭ viforŭ aŭ acoperitŭ drumurile de ferŭ şi aŭ 

îngreunatŭ iarăşĭ multŭ comunicaţiunea şi a dóa óră, prin stăruinţa  diregătorielorŭ însă comunicaţiunea 

nu este maĭ multŭ impiedecată. 

 În ţinutulŭ Naĭtri s’a publicatŭ asupra tălharilorŭ şi aprinzătoriulŭ dreptulŭ statariŭ. 

 – După ştirĭ oficióse din Galiţia colera şi ciuma vitelorŭ aŭ maĭ încetatŭ cu totulŭ. 

 – Ambasadorele englezescŭ D. Stratfort s’a esprimatŭ în cerculŭ diplomaticŭ din Viena, cumcă 

diferinţele turceştĭ fără nicĭ o îndoială se vorŭ împăciui pe calea diplomatică. Principele Mencicof nu a 

căpătatŭ dela Sultanulŭ negativă, ci elŭ a căutatŭ numaĭ se încungiure unŭ respunsŭ definitivŭ. 

 Ministeriu de finanţiă a înpoternicitŭ vămile din Ruşava şi Semlinŭ a supune tutunulŭ, care’lŭ aŭ 

călătoriĭ cu vapórele sudiţĭ turceştĭ spre a sea propriă întrebuinţare pănă la o căteime de 20 funţĭ vămeştĭ 

la tractarea de transitŭ după rănduiala prescrisă. 

 Din Cetine se vesteşte cum că principele Danilo arŭ fi slobozitŭ o provocaţiune către locuitoriĭ din 

Grahovo, ca să se contenéscă de tóte asuprilile asupra turcilorŭ, fiindcă că elŭ va pedepsi aspru orĭ ce 

violenţiă. De arŭ suferi eĭ însă din partea turcilorŭ vre’o năpăstuire atuncĭ eĭ vorŭ avea a înştiinţa 

Senatuluĭ despre acesta, care va şti să’ĭ apere. 

 În 22 Marţiŭ c. n. deputaţiunea săséscă ce mérsă din Transilvania spre fericitarea Înperatuluĭ avu 

onóre a fi la 12 óre primită de Înălţimé Sea Arhiducele Carolŭ Tata Maiestăţiĭ Sele într’o Audienţă 

solene. 

 În camera de comerciŭ şi de industriă din Braşovŭ în 29 Marţiŭ veni pe tapetŭ şi plănsórea 

săpunarilorŭ din Sibiiŭ asupra fabricaţiuneĭ de luminărĭ de seŭ ce se întreprinde în Reşinarĭ, Selişte şi prin 

pregiurŭ, şi se rogară ca acésta să se înpedece pe viitoriŭ, cu atăta maĭ tare, cu căt luminările fabricate în 

zisele locurĭ săntŭ cu multŭ maĭ rele decătŭ cele ce se facŭ în Sibiiŭ. Camera refuse însă cererea acésta 

din cauză că fabricarea luminărilorŭ are concurinţă liberă. Noĭ de şi nu ne potemŭ uni cu săpunariĭ din 

Sibiiŭ a zice că luminările ce le facŭ romăniĭ săntŭ maĭ rele de căt cele facŭ eĭ, totuşĭ înprivinţa adeveruluĭ 

nu potemŭ a nu spune curatŭ, că nicĭ maĭ bune nicĭ maĭ curate nu săntŭ de cătŭ ale săpunarilorŭ, şi 

preţiulŭ este totŭ acela, ba ce e maĭ multŭ, unele care adeveratŭ că săntŭ ceva maĭ curate, aŭ preţiŭ cu 

multŭ maĭ mare. – Acésta nu pote recomenda pe întreprinzătoriĭ noştri, care nu calculese că la eĭ 

întreprinderea acésta este nu maĭ accidentale, şi fiindŭ că eĭ nicĭ întro priviinţă nu potŭ avea nicĭ acele 

trebuinţe nicĭ acele celtuele ce se cerŭ într’o cetate, nu se potŭ desvinui în privinţa lăcomieĭ. Concurinţa 

este pentru publicŭ numaĭ atuncĭ favorabile, căndŭ prin manufăpture ş. a. maĭ bune, şi maĭ eftine se pune 

stavilă la aceia cariĭ rezimaţĭ pre privilegie lapădă publiculuĭ orĭ ce lucru reŭ şi acesta este silitŭ alŭ 
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cumpăra cu banĭ scumpĭ. Cum că însă acésta din partea romănilorŭ întreprinzătorĭ de pe aicĭ pănă acum 

nu o cercarămŭ nicĭ în priviinţa luminărilorŭ, nicĭ a carneĭ, este lucrulŭ prea învederatŭ, de aceea nu ne 

potemŭ bucura de industria lorŭ, dar nicĭ n’a avemŭ speranţă, ca ea va prospera pănă ce lăcomia va 

întrece drépta cuviinţă. 

 Z e r n e ş t ĭ  15 Marţiŭ. Pecătŭ în Dumineca lăsatuluĭ de carne sevărşindŭ în satulŭ nostru de subt 

carpaţĭ dumnezeésca slujbă pentru scăparea Maiestăţiĭ Sele a Împeratuluĭ de atentatulŭ din 6 Fevruariŭ, se 

vedé pe faţa numerosuluĭ popor adunatŭ în biserică o întristare durerósă, pe atăta astăzĭ în feţele acelorŭ 

devoţĭ locuitorĭ se revărsa o bucuriă nespusă străngânduse micŭ şi mare în biserică a da iarăşĭ rugă la 

ceriŭ pentru însănetoşirea Préînduratuluĭ nostru Monarhŭ. Preoţimea locale de aicĭ auzindŭ acésta 

îmbucurătóriă ştire s’a adunatŭ la biserică şi slugindŭ S. Liturgiă a făcutŭ mulţumită luĭ Dumnezeŭ că aŭ 

revărsatŭ asupra unsuluĭ seŭ, şi prin urmare şi asupra nóstră milele sele cele bogate. La acésta solene 

devoţiune aŭ luatŭ parte afară de poporeniĭ ceĭ numeroşĭ şi osteşimea, ce este staţionată aci pentru păzirea 

cordonuluĭ cu Comandamentele eĭ, şi cu ceialalţĭ ofiţirĭ, şi s’a înceiatŭ cu o cuvântare potrivită 

însemnătateĭ zileĭ şi cu imnulŭ poporale. 

 Cu ocasiunea acésta comuna nóstră a dăruitŭ fieştecăruia ostaşiŭ de răndŭ căte ½ funtŭ de carne şi 

unŭ pătrariŭ de vinŭ; căprarilorŭ căte 1 funtŭ de carne, şi ½ cupă de vinŭ, iară la Feltvebelĭ căte 2 funţĭ de 

carne şi 1 cupă de vinŭ. 

 Spre aducerea aminte de acésta însemnată zi preoţimea de aicĭ vré se facă în vârfulŭ munteluĭ 

numitŭ „Pétra luĭ Craiŭ“ unŭ monumentŭ portivitŭ, la care în totŭ anulŭ să iase odată cu litia. 

 Austria. V i e n a  25 Marţiŭ. O depeşă telegrafică, ce a sositŭ astăzĭ din Triestŭ iarăşĭ ne aduce din 

Constantinopole cu datu din 14 Marţiŭ ştirĭ, cumcă pórta de bună sémă îşĭ va încerca tóte poterile, ca se 

compună pe calea păciĭ diferinţele cu Rusia. Principele Mencicof a espeduitŭ depeşe către Consulatulŭ 

Generale din Smirna în privinţa cestiuneĭ S. Mormăntŭ. – Din Odesa se înştiinţéză că din privinţa 

pregătirilorŭ de resbelŭ comerciulŭ s’a împedecatŭ tare. În 16 a primitŭ Maiestatea Sea Regele Grecieĭ 

pre vice admiralele rusescŭ Cornilef în o audienţă privată. 

 Depeşa din Triestŭ sună aşia: Triestŭ 24 Marţiŭ. Astăzĭ la amézĭ a sositŭ aicĭ din Levante vaporele 

Liodŭ după o călătoriă furtunósă, şi aduse următóriele ştirĭ: 

 Constantinopole 14 Marţiŭ. Inimile săntŭ liniştite. Principele Mencicof avu în 8 audienţiă (ştirile 

din Marsilia cumcă ultimatulŭ rusescŭ s’arŭ fi lăpădatŭ, a fostŭ dară pripite.) – Rifat Paşa se arată a 

favorisi cererilorŭ ruseştĭ. Întrebarea asupra banceĭ constantinopolitane este hotărătă. Engleziĭ vorŭ 

întinde ajutoriulŭ de lipsă spre ţinerea eĭ. În Odesa ţinŭ într’una pregătirile de resbelŭ. Generalele Liuders 

concentréză la graniţă treĭ corpurĭ. Principele Mencicof a espeduitŭ către Consulatulŭ generale rusescŭ 

din Smirna depeşe în privinţa S. Mormăntŭ. Cursulŭ de poliţe spre Londonŭ 117 - 116; spre Viena 430 - 

420. 

 Maiestatea Sea Împeratulŭ se consecréză iarăşĭ cu o maĭ mare activitate în trebile statuluĭ. În 

acésta septemănă a fostŭ maĭ în tóte zilele conferinţe ministerialĭ în presenţia Monarhuluĭ, şi s’a aşternutŭ 

asupra diferitelorŭ obiecte proiectulŭ, ce are să vină la hotărăre. 

 Boemia. P r a g a   18 Marţiŭ. Înaintea judecătorieĭ militarĭ de aicĭ s’aŭ osănditŭ 3 auzitorĭ de 

tehnică la 30 şi 60 de nuele pentru scelerate demonstrăţiunĭ pentru criminalistulŭ Coşutŭ. Maĭ mulţĭ alţĭ 
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studenţĭ se află în cercetarea resbelică, doĭ din eĭ a fostŭ aşia de îndresneţĭ să rădice într’o cărciumă unŭ 

toastŭ pentru binele ucigaşiuluĭ de Împeratŭ Libeni. 

 – Măne se vorŭ ospeta aicĭ întru serbarea fericiteĭ însănetoşierĭ a Maiestăţiĭ Sele Împeratuluĭ pe 

cieltuiala ómenilorŭ privaţĭ şi a comuneĭ 2400 seracĭ.  

————— 

Franţia. 

 P a r i s ŭ  22 Marţiŭ. Monitorele publică astăzĭ următória notă: Ştirile private ce aŭ venitŭ din 

Constantinopole ne lasă a spera, cumcă încălciturile ce s’a escatŭ în Oriente se vorŭ desface fără să se 

smintéscă înţelegerea bună între poterile Europeĭ. – După „Asamble naţionale“ Se zice cumcă Lordulŭ 

Covleĭ arŭ fi fostŭ înştiinţatŭ, să remănă străinŭ de către greotăţile ruso-turceştĭ, care veştĭ arŭ sta într’o 

conglăsuire cu acelé, ce în privinţa acésta le a împărtăşitŭ şi Timesulŭ, şi care zicŭ, cumcă admiralele 

Dundas nu a aflatŭ de bine a corespunde invitaţiuneĭ ce ia făcutŭ Colonelulŭ Rose, ca să mérgă adecă cu 

flota în apele turceştĭ, şi că acésta portare a admiraleluĭ arŭ fi aflatŭ la stăpănire plăcere. 

 După o faĭmă tare lăţită ce „Uniunea“ o întăreşte, a primitŭ ambasadorele turcescŭ din Parisŭ 

depeşe prin Belgradŭ, după care Sultanulŭ s’arŭ fi învoitŭ în tóte condiţiunele, ce i lea făcutŭ principele 

Mencicof – care condiţiunĭ însă nu săntŭ aşia grele, precum se suna despre ele. În acésta întemplare însă 

se naşte întrebarea, cum va primi Franţia retragerea fermanuluĭ în privinţa S. Mormăntŭ, şi protectoratulŭ 

rusescŭ asupra Serbieĭ, Bosnieĭ ş. a. care se cuprindŭ întru acele condiţiunĭ. 

 Arhiepiscopulŭ din Parisŭ a căpătatŭ ordine a pregăti cele de lipsă pentru încoronarea Împăratuluĭ 

Napoleone III. Iară unŭ vapore aştéptă în Tulonŭ porunca, a mérge la Civitavecia ca să aducă pre Sfăntulŭ 

Părinte în Franţia de se va determina a călători cu începutulŭ lŭi Maiŭ în cóce. Înperatulŭ este hotărătŭ; a 

nu maĭ amăna încoronarea, şi de nu va veni Sfinţenia Sea Papa în Maiŭ, va sevărşi încoronarea Arhi-

episcopulŭ din Parisŭ, ce e şi pofta a uneĭ însemnate partide. 

————— 

Anglia. 

 L o n d o n ŭ  21 Marţiŭ. În Convorbirea asupra cestiuneĭ orientalĭ cărea Timesulŭ a descisŭ astăzĭ 

colónele sele, cugetă acestŭ ziurnale a poté spera cu temeiŭ, cum că veştile asupra caracteruluĭ alŭ 

misiuneĭ ruseştĭ arŭ fi pré esagerate. Principele Mencicof a avutŭ întru adeverŭ apriată ordine a nu 

reîntorce visita luĭ Fuadŭ Efendi, pentru că acestŭ ministru dinafară alŭ Turcieĭ în înpărtăşirile sele asupra 

S. Mormăntŭ arŭ fi înşelatŭ pe împeratulŭ Rusieĭ. Noĭ însă aflarămŭ, precum se zice, din o scrisóre 

privată, acăreĭ scrietoriu însă este bine informatŭ, cum că principele Mencicof şi suita luĭ a fostŭ primitŭ 

de Sultanilŭ cu usuatele forme, şi cumcă solia, ce avea principele se aducă nainte la Audienţia sea, a fostŭ 

de o natură pré prietenósă. Ba nu e nicĭ celŭ maĭ puţinŭ motivŭ a zice cum că solia ruséscă arŭ fi avutŭ orĭ 

ce altŭ hotărătŭ scopŭ, decătŭ privilegiele bisericeĭ greceştĭ în pămăntulŭ făgăduinţeĭ ale aduce iarăşĭ la 

puntulŭ de maĭ nainte. Noĭ sperămŭ, încee „Timesulŭ“ cumcă Anglia nu va lua parte la o espediţiune 

pripită. Anóstră politică pentru momentulŭ de acumŭ este reţinerea. 

————— 

Turcia. 

 Din Constantinopole se scrie la O. D. P. – O faĭmă a făcutŭ mare zgomotŭ, Persia să fie rădicatŭ 

relaţiunele diplomatice cu Anglia, şi la întămplare de resbelŭ să fie cerutŭ scutinţa, şi ajutoriulŭ rusescŭ. 
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 Se scrie dela graniţa Montenegroluĭ din 12 Marţiŭ: În Antivariĭ are Nizam fórte multŭ de lucru, ca 

să înpace rescularea, ce a isbucnitŭ între Antivarinerĭ şi Dibronoţĭ. Turciĭ din Dibra a vrutŭ se apese din 

tote părţile pe raiale, din acésta s’a născutŭ rescularea pre care o înpăciuito Nizam. – Erĭ a venitŭ în 

Antivariĭ 3 gălie turceştĭ de resbelŭ cu 2000 Nizam, cu aceea ordine, ca să clădéscă în Antivariĭ o casérmă 

pentru 4000 de feciorĭ. În resculare aŭ perdutŭ 13 ómenĭ viaţa. 

Pentru cutia de păstrare.  

 De şi în timpulŭ nostru maĭ pentru totŭ veninulŭ este şi antidotŭ, noĭ totuşĭ vomŭ arăta numaĭ 

acele, ce se potŭ cu succesŭ bunŭ întrebuinţa orĭ de cine. 

 Asupra mătrăguneĭ (iarba codruluĭ) şi măsălăriţeĭ, vomirea apoĭ sucŭ de lămăie, séŭ oţetŭ bunŭ, 

maĭ pre urmă café négră. 

 Asupra Gândacilorŭ de turbare, canforŭ cu lapte. 

 Asupra Degeţeluluĭ şi Oméculuĭ olóie. 

 Asupra Varuluĭ, olóie, apoĭ zerŭ acru. 

 Asupra Opiuluĭ, café négră, şi deacă se arată aplecare spre somnŭ udare cu apă rece. 

 Asupra arameĭ (grispanŭ) lapte caldŭ, şi apă cu zahărŭ. 

 Asupra bureţilorŭ, sare şi eterŭ de puciósă. 

 Asupra argintuluĭ viu, albuşiŭ de oŭ, gumi arabicŭ în apă. 

 Asupra cucuteĭ, zamă de alămâie şi orĭ ce lucrurĭ acre vegetabilĭ. 

————— 

 D. Profesore Ioane Carolŭ Şuler renumitŭ în literatura germană, ne trămisă următoria 

provocaţiune. 

 Poporulŭ romănŭ păstréză în limba sea, în obiceiurile şi datinele sele, în căntecele sele poporalĭ, în 

poveştile şi tradiţiunele sele atătea preţiose remăşiţe şi sunete din unŭ timpŭ de multŭ trecutŭ, care merită 

a fi culese, făcute cunoscute, şi deslucite, din care însă pănă acum sa adunatŭ numaĭ o parte mică. De maĭ 

multŭ timpŭ ocupăndusă cu studiulŭ pe acestŭ cămpŭ subscrisulŭ doreşte maĭ nainte aceea mică 

colecţiune de proverbie române, care lea datŭ la lumină în anulŭ 1851 sub titlul „Din România“ şi acărorŭ 

eşire află şi în Germania plăcere (vezĭ Telegr. romănŭ No. 13) a o estinde în alta noă ediţiune şi asupra 

uneĭ colecţiunĭ de căntece poporalĭ romăne în traducere germană.  

 Elŭ rógă dară pe toţĭ literaţiĭ romănĭ alŭ sprijini întru acésta întreprindere şi aĭ împărtăşi doritele 

căntece. 

 Pentru acésta conlucrare elŭ le va fi fórte mulţămitoriŭ şi îşĭ va ţine de onore a poté esprima 

mulţămita acésta şi publice.  

 Astfeliŭ de contribuire scrise cu slove civilĭ, séŭ cu litere trimise subt adresa: 

 D. Profesore Ioanne Carolŭ Şuler în Sibiiŭ vorŭ ajunge securŭ în mănele luĭ.   

     Ioane Carolŭ Şuler. 

 Acésta colecţiune de care precum atinserămŭ maĭ susŭ amŭ vorbitu şi în No. 13 alŭ Telegrafuluĭ 

romănŭ arŭ fi multŭ folositoriă şi tipărirea eĭ în limba nóstră arŭ afla cea maĭ bună plăcere. Atărnă dară 

dela noĭ ca să vedemŭ pe cămpulŭ literatureĭ nostre şi o astfeliŭ de carte, de care alte naţiunĭ de multŭ se 

bucură. 

————— 
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Tipografia Buciumuluĭ Romanŭ Iaşiĭ 1853, Martie în 15 zile. 

 

P R E N U M E R A R E   

la  

COLIBA LUĬ MOŞU TOMA  

saŭ  

VIAŢA NEGRILOR ÎN SUDUL STATELOR-UNITE DIN AMERICA. 

Traducere în 2. Volumne in 8-no pe hărtie velină. 

Preţul unuĭ esemnplariŭ este optŭ ţvanţihĭ. 

 Romanul acestŭ vestitŭ se tipăreşte acum în tipografia susŭ numită şi va eşi cel multŭ pănă la 15 

Iunie. – Baniĭ se plătescŭ acumŭ pe giumetate saŭ şi toţĭ; de care spre asiguranţă va primi bilet de 

prenumerare. 

 Scrierea acésta, publictă în America, aŭ căştigatŭ unŭ succesŭ pe care nicĭ o scriere n’aŭ căştigatŭ 

odinióră. Acésta’ĭ săgetătura vie a sclăvieĭ. 

 În America sa’ŭ văndutŭ, în curgere de treĭ lunĭ, o sută cincĭzecĭ de miĭ esemplare cu preţŭ de 45 

leĭ. De abia numaĭ ce s’aŭ cunoscutŭ în Englitera, şi patru ediţiĭ deodată se publicară la Londra: una din 

trănsele saŭ tipăritŭ în o sută miĭ esemplare. Nuĭ nicĭ unŭ giurnal, nicĭ o revistă, care se nu fi datŭ o critică 

şi unŭ analisŭ; nu este o casă în care să nu fi străbătutŭ, nicĭ unŭ omŭ, nicĭ o femee, nicĭ unŭ copilŭ 

ştiindŭ carte care să nu o fie cetitŭ. O nouă ediţie ilustrată saŭ publicată cu o prefaţă scrisă de Lordul 

Carlistŭ. Teatrurile se folosescŭ, înseşĭ romanţieriĭ crează imitaţiĭ. Pretutindenea la Londra ociul se 

opreşte de inscripţĭunea acésta: Coliba luĭ Moşŭ Toma, lipite pe geamurile neguţiătorilorŭ de giurnale, 

de hărtie, de stampe & &. Totŭ cu asemenea entusiasmŭ saŭ primitŭ scrierea acésta în Franţia şi în 

Germania precumŭ şi în alte ţerĭ. 

 Autorul este o femee necunoscută pănă acumŭ, de şi ea a publicatŭ pănă astăzĭ vreo patru 

romanurĭ; ea se numeşte Hanrieta Beeşerŭ Stove. 

 Cărticica acésta cuprinde în căteva sutimĭ de feţe tóte elementele uneĭ reorganisaţie morale. 

Scrierea acésta plină de lacrimĭ şi plină de focŭ face în momentulŭ acesta giurul lumeĭ: înmulţită prin 

sutimĭ de miĭ, ea alérgă în ambele emisferĭ, storcăndŭ lacrimĭ din toţĭ ociĭ ce o cetescŭ, fecăndŭ să se 

înfioreză tóte urecile ce o audŭ şi se tremure tóte mănile ce o ţinŭ. Acésta’ĭ lovitura cea maĭ adăncă póte 

ce saŭ dat sclăvieĭ; şi lovirea acésta saŭ datŭ de o femee. 

 Dacă pănă la sfărşitul tipărireĭ vor sosi de la Parisŭ şi stampele ce s’aŭ comendatŭ de multŭ, se vor 

ilustra vreo 500 esemplare a cărora preţŭ va fi ceva mai sporitŭ. – Spre a înlătura óre care nemulţămirĭ 

amăndóe volumele se vor împărţi de odată.       T .  C o d r e s c u . 

 Redacţiunea Telegrafuluĭ Romănŭ primeşte prenumeraţiune la acésta făĭmósă carte. 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 25. Marţiu. Calend. noŭ. 

Aurulŭ ________________________114 ¼   

Argintulŭ ______________________109 ½ 

 

Redactor respunzetoriŭ: Dr. Vasici.                                      Editura şi tipariulŭ Tipografieĭ diecesane. 




