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Depeşe telegrafice. 

 L o n d o n ŭ  15 Apr. (pe subt mare) erĭ sa călcatŭ casa luĭ Coşutŭ şi să se fie aflatŭ arme şi 

muniţĭune. De este acésta de pre urmă adeveratŭ, atuncĭ este ansă pentru interţesiunea judiţiariă. 

T r i e s t ŭ  15 Apr. Vapórele Loĭdulŭ a sositŭ erĭ la 7 óre diminéţa din Levante aicea. 

C o n s t a n t i n o p o l e  4 Apr. Negoţiaţiunele între pórtă şi între principele de Mencicof procedŭ 

maĭ departe, situaţiunea nu s’a scimbatŭ, Lordulŭ Stratfortŭ încă totŭ se aştéptă. 

A t i n a  8 Aprilie. Flota franţozéscă a ajunsŭ în 4 acesteĭ lune la Salamisŭ. Fregata Catone, ce 

aduce pe D. de Delacour la Constantinopole se aştepta în tótă óra aicĭ. Regele a scimbatŭ pedépsa morţiĭ, 

ce era dictată generaleluĭ Macriani în robiă de 20 anĭ. Legea pentru aşezămăntulŭ Consulatelorŭ numaĭ ce 

se publică. Desbaterile pentru bugetulŭ anuluĭ 1854 se vorŭ începe căt cuprăndŭ în cameră. Către 

provinciele ce se mărginescŭ cu Turcia s’aŭ trimisŭ trupe. 

_______________________ 

Serbătorile şi serbările poporalĭ. 

 Omulŭ nu este lăsatŭ în lume, ca să fie numaĭ o macină, o unéltă mórtă. Stee cineva şi cugete 

seriosŭ la tótă structura omuluĭ: la scopulŭ şi destinaţiunea luĭ, şi nu’i va fi cu greŭ a se încredinţa despre 

acestŭ adeverŭ. Vita trage tótă zioa la hamŭ aŭ la jugŭ şi séra se culcă obosită, pentru ca prin odihna şi 

resuflarea de nópte reveninduşĭ în poterĭ, în diminéţa următóriă se reapuce hamulŭ aŭ jugulŭ şi să tragă 

maĭ departe. Acesta este scopulŭ eĭ şi nimicŭ maĭ multŭ. Viaţa omuluĭ; prin urmare şi viaţa unuĭ poporŭ 

n’are să fie unŭ mehanismŭ, o viaţă dobitocéscă. Omulŭ nu este menitŭ dela natură, ca să’şĭ petrécă zilele 

viieţeĭ sele într’o nepăsare de sine şi de totŭ ce este în pregiurulŭ seŭ, într’o astringere neprecurmată şi 

ostenitóriă, într’o uniformitate sérbădă, adecă ce aĭ făcutŭ ierĭ, să facĭ şi astăzĭ, să te scolĭ diminĭţa, să 

lucri tótă zioa, séra să te culcĭ ostenitŭ, şi a dóa zi să urmezĭ totŭ modelŭ acesta; trupulŭ omuluĭ na’re sp 

fie despărţitŭ de sborulŭ celŭ plinŭ de viaţă alŭ spirituluĭ şi alŭ inimeĭ luĭ. „Şi a vezutŭ Dumneueŭ tóte 

căte a făcutŭ, şi tóte era fórte bune, şi a odihnitŭ în zioa a şaptea de tote lucrurile sele, şi a binecuvăntatŭ 

zioa a şaptea şi a sfinţit’o pre ea.” (Moĭsi cart. 1. cap 1. versŭ 31. ş. m. d.). Va să zică, istoria cea maĭ 

veciă a némuluĭ omenescŭ arată, că serbătorile s’aŭ croitŭ şi sfinţitŭ îndată la începutŭ. 

 Serbătorile dar săntŭ zile de repaosŭ, de odihnă, de încetare dela totŭ lucrulŭ, care osteneşte 

poterile omuluĭ. În aceste zile de repaosŭ, după frumosulŭ aşezămăntŭ alŭ religiuneĭ creştineştĭ, omulŭ, 

după ce ascultă maĭ înteiŭ cultulŭ dumnezeescŭ în biserică, după ce se împacă cu sufletulŭ seŭ, sevârşeşte 

fapte de îndurare şi moralitate, bine plăcute luĭ Dumnezeŭ, apoĭ iea parte la desfătările, petrecerile şi 
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jocurile obşteştĭ cu ceĭ de o vărstă şi categoriă cu elŭ, şi prin aceea îşĭ uĭtă óre cum de sudorile, ce le a 

vărsatŭ în zioa trecută, însuge o viaţă nóuă, se pregăteşte prin repaosŭ pentru trebele şi grigele, cu care are 

să se lupte în celelalte zile de lucru. Cănd cu petrecerile şi desfătările, ce se facŭ pe la zile de serbătorĭ, 

s’arŭ împreuna şi deprinderĭ gimnastice, lupte pe întrecute, cum era tóte aceste la popórele din vecime, şi 

cu deosebire la Grecĭ şi Romanĭ, atuncĭ ne arŭ veni a crede, cumcă serbătorile, petrecute în modulŭ 

acesta, naintéză şi sănetatea trupéscă, renoiescŭ poterile, însuflă curagiŭ şi bărbăţiă. 

 Petrecerile şi desfătările ce se facŭ pe la zile de serbătorĭ, şi anume pe la festele cele maĭ marĭ, 

cănd s’arŭ păzi cumpătŭ în măncare şi beutură, iar maĭ alecŭ cănd arŭ lipsi vinarsulŭ, acelŭ izvorŭ 

nesăcatŭ şi nedeşertatŭ alŭ tuturorŭ scârbelorŭ, certelorŭ, bătălilorŭ, cu unŭ cuvântŭ alŭ tuturorŭ relelorŭ, 

ce se făptuescŭ în véculŭ nostru, arŭ poté servi şi pentru renoirea poterilorŭ sufleteştĭ, pentru agerirea 

minţeĭ, cunóşterea de lucrurĭ nóue, pentru fantasiă şi simţemăntŭ maĭ naltŭ, pentru lăţirea simţiuluĭ 

comunŭ spre totŭ ce este bunŭ şi frumosŭ, scurtŭ pentru desevârşirea omuluĭ în totŭ ce priveşte la 

luminarea minţiĭ şi a inimeĭ luĭ. Cănd ómeniĭ arŭ şti şi arŭ voi să preţuéscă după cuviinţă însemnătatea 

serbătorilorŭ, cum o facŭ acésta popórele cele luminate, atuncĭ desfătările şi petrecerile nóstre n’arŭ avé 

să se mărginéscă numaĭ pe lăngă mâncare şi beutură escesivă, ci maĭ vârtosŭ pe lângă coprinderea şi 

nevinovata desbatere a unorŭ idee maĭ înalte, discurse serióse, poesiă naţionale, arţĭ séu măiestrie liberalĭ, 

prin care s’arŭ nainta şi lăţi simţeminte naţionalĭ şi patriotice. Cu asemenea ocasiunĭ se póte lucra cu 

folosŭ nepreţiuitŭ în privinţa trebelorŭ ce se atingŭ de biserică, şcólă şi comunitate. Tinerimea îşĭ petrece 

timpulŭ cu jocurĭ nevinovate, iar bătrâniĭ aŭ celŭ maĭ frumosŭ cămpŭ a se înţelege despre mizlóce, prin 

care s’arŭ poté înfiinţa o şcólă populare bună, fără de care nu mergemŭ înainte, despre mesure, prin care 

s’arŭ poté înbunătăţi starea învăţetoriuluĭ dela scóla sătéscă, căcĭ ca să maĭ mérgă şi acuma învăţetoriulŭ 

véra la cósă şi iarna la trieratŭ, ca în timpurile cănd învăţamŭ noĭ la şcólă, nu este cu putinţă. 

 Este unŭ adeverŭ recunoscutŭ în lume, cumcă cu asemenea ocasiunĭ de o bucuriă şi desfătare 

obştéscă, prin dragoste şi blăndeţe, iubire şi purtare dulce se scotŭ la cale acele proiecte şĭ aşezeminte 

bune, care prin asprime şi sâlniciă, prin regule şi vorbe mórte nu se înfiinţéză maĭ nice odată. Inima 

omuluĭ la zile marĭ é multŭ maĭ bine dispusă şi maĭ primitóriă de sfaturĭ bune şi înţelepte, de cătŭ orĭ 

căndŭ altă dată. Pe lângă aceste poporulŭ în desfătările ce se facŭ la zile de serbătorĭ marĭ priveşte unŭ 

feliŭ de resplată pentru silinţele şi astringerile cele fără de cruţare din zilele de lucru; decĭ trebuinţa cere, 

ca ceĭ ce aŭ influinţă asupra luĭ, să întrebue asemenea ocasiunĭ binevenite spre scopurĭ, din care purcede 

înflorirea şi naintarea cultureĭ, bunăstarea şi fericirea poporuluĭ. Asemenea să nu ne uĭtămŭ nicĭ de aceea 

împregiurare, cumcă fiindŭ petrecerile, ce se facŭ la serbătorĭ, unŭ ce pré doritŭ şi fórte plăcutŭ pentru 

tóte clasele de ómenĭ şi cu deosebire pentru tinerime, este fórte cu cale, ca de acéstă ocasiune să ne 

folosimŭ în interesulŭ bineluĭ publicŭ. Potut’arŭ fi pentru noĭ o pedépsă maĭ grea, maĭ ruşinătóriă, de cătŭ 

cănd părinţiĭ, din pricină că neamŭ fi abătutŭ póte dela o demăndăţiune a lorŭ, ne arŭ fi opritŭ a nu lua 

parte la petrecerile, distracţiunile şi jocurile publice ? Facăse totŭ aşia şi din partea obşteĭ, cu ceĭ 

desfrănaţi, scălciaţĭ, beţivĭ, nesupuşi şi neascultătorĭ, eŭ ve încredinţetŭ, cumcă urmarea va fi cu folosŭ 

nespusŭ atătŭ pentru ceĭ bunĭ, cariĭ vorŭ privi la ea ca la unŭ esemplŭ, cătŭ şi pentru ceĭ pedepsiţĭ, cariĭ 

prin aceea escidere maĭ curândŭ se vorŭ îndrepta, părăsândŭ calea desfrânăreĭ şi a necuviinţeĭ, şi 

îmbrăţişindŭ pe ceea a moralităţiĭ şi a buneĭ cuviinţe, de cătŭ prin orĭ care alte mizlóce silnice şi 

pedepsitórie. 
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 Cu unŭ cuvăntŭ serbătorile nóstre ţinute cu religiositate, ferite de desfrânărĭ şi beţiă, întrebuinţate 

spre scopurĭ oneste şi patriotice, îndreptate spre simţimente naţionalĭ, aŭ fostŭ şi vorŭ fi pururea unŭ 

mizlocŭ dătătoriŭ de sănetate şi potere, naintătoriŭ de bucuria vieţeĭ şi de a eĭ fericire, de virtute şi cultură, 

de capacitate morale şi patriotică pentru fiecare poporŭ bine simţitoriŭ. 

 De aceea nu ne potemŭ mira din destulŭ de nepriceperea unorŭ bărbaţĭ maĭ noĭ ce ajunseră, vezĭ 

dómne, şi eĭ în deregătoriă, cariĭ neavândŭ vreo cunoştinţă maĭ pătrunzetóriă de ómenĭ, séŭ cum îĭ zicemŭ 

de filosofia vieţeĭ, neavândŭ idee solide despre creşterea poporuluĭ şi de o cultură politică maĭ dăplinită, 

în locŭ să susţină, se împrotivescŭ cu tótă ocasiunea la păstrarea serbătorilorŭ, maĭ alesŭ a celorŭ 

popularĭ, de care ne va fi vorba maĭ în josŭ; se silescŭ a le şterge pe acele, a le înpuţina şi desrădăcina cu 

totulŭ. Uniĭ ca aceia nu cunoscŭ pe ómenĭ, cu atătŭ maĭ puţinŭ pe popóre, dovedescŭ o nepăsare timpită 

de bucuria vieţeĭ şi de o creştere maĭ nobile, păcătuescŭ înfricoşiatŭ în contra demnitateĭ omeneştĭ, calcă 

în picióre drepturile şi libertăţile concetăţenilorŭ seĭ. Nu se póte apăra în lume o lege, care s’arŭ sili să 

împedece cu dreptŭ cuvântŭ pe unŭ poporŭ întru desfăşiurarea sea, ce se face prin libera desvoltare a 

limbeĭ luĭ, prin păstrarea datinelorŭ şi serbărilorŭ luĭ popularĭ, ce le are, pănă în cătŭ acele nu turbură 

pacea şi liniştea publică şi nu cadŭ nimenuĭ spre greutate; prin conservarea părţilorŭ constitutive, din care 

este formată viiaţa luĭ. Smulgele tóte eceste cu poterea dela unŭ poporŭ, desbracă’lŭ de religiunea, limba, 

portulŭ, datinele şi jocurile luĭ naţiunalĭ, şi atuncĭ fiĭ securŭ, că elŭ a încetatŭ a maĭ vieţui moraliceşte. 

 Serbătorile popularĭ săntŭ acele zile de festivitate, pe care le prăznueşte unŭ poporŭ întru aducerea 

aminte de vreunŭ bărbatŭ renumitŭ, eşitŭ din sinulŭ luĭ, care a confăptuitŭ prea multŭ pentru naintarea, 

înflorirea, bunăstarea şi fericirea aceluĭ poporŭ; séŭ întru aducerea aminte de scăparea de unŭ jugŭ aspru, 

ce l’a torturat maĭ în multe vécurĭ, séŭ care săntŭ înfiinţate încă din vecime pentru deprinderea luĭ în totŭ 

ce priveşte spre mărirea şi întărirea luĭ morale şi materiale, fiă ceremoniele serbăreĭ împreunate cu jocurĭ 

şi desfătărĭ nevinovate, fiă cu discursurĭ şi petrecerĭ serióse. De aceste serbărĭ aflămŭ maĭ la tóte popórele 

din vecime, la care ele se esecuta cu o precisiune şi regularitate, de care noĭ anevoie ne potemŭ face ideă, 

şi cu o împărtăşire atătŭ de viă, în cătŭ rarŭ bărbatŭ era, care să nu fie luatŭ parte la acele. Cugetămŭ că 

nu va fi  fără  interesŭ a arunca o privire la serbările popularĭ din vecime, pentru esemplu la ale Grecilorŭ.                    

(Va urma) 

___________________ 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 S i b i i ŭ  10 Aprilie. Marea bucuriă, ce aŭ simţitŭ tóte popórăle cele credinţióse din întréga 

Monarhiă pentru scăparea şi însănetoşirea Prébunuluĭ nostru Împeratŭ, nu s’a manifestatŭ numaĭ prin 

aceea, că toţĭ subpuşiĭ ceĭ loialĭ marĭ şi micĭ aŭ alergató în biserice spre a da mulţămită ceriuluĭ, ci şi prin 

înfiinţarea de feliurite fundaţiunĭ. Nu este poporŭ, nu e ţéră, nicĭ confesiune în tótă marea nóstră patriă, 

care să nu fie făcută vr’o fundaţiune dreptŭ monumentŭ pentru posteritate spre aducerea aminte despre 

lucrarea cea minunată a providinţeĭ dumnezeeştĭ, precum şi despre eclatantea manifestare a credinţeĭ şi 

alipireĭ din partea credinţioşilorŭ  subpuşĭ către Augusta Casă domnitóriă. 

 N’a potutŭ dară altmintrea fi, decătŭ ca şi în bărbaţiĭ ceĭ cordaţĭ aĭ naţiuneĭ nóstre să se trezéscŭ 

idea despre înfiinţarea uneĭ asemenea fundaţiunĭ pentru cultura tinerilorŭ nostriĭ. Fiindŭ dară deputaţiunea 

dieţeseană la Viena, Escelenţia Sea D. Episcopŭ Barone de Ş a g u n a , Şefulŭ deputaţiuneĭ i’a făcutŭ 
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proposiţiunea, ca şi din partea nóstră în cipŭ de mulţămită către Dumnezeŭ pentru măntuirea şi 

restaurarea Maiestăţiĭ Sele Împeratuluĭ, să se înfiinţeze o  f u n d a ţ i u n e  p e n t r u  a j u t o r a r e a  

s t u d e n ţ i l o r ŭ  s e r a c ĭ  ş i  d i l i g e n ţ ĭ . Acésta proposiţiune fiindŭ decătre întréga deputaţiune 

bineprimită şi aprobată, se şi făcu pentru realisarea eĭ cuviinţiósa rugare către Maiestatea Sea Împeratulŭ. 

De vreme ce însă scopulŭ acesteĭ fundaţiunĭ pe lăngă ajutoriulŭ ce’lŭ vorŭ primi tineriĭ este şi acela, ca să 

se aducă posterităţiĭ totdéuna aminte, în ce cipŭ eclatante s’a arătatŭ credinţa şi alipirea către sacratulŭ 

Tronŭ din partea popórelorŭ din Austria peste totŭ, şi în deosebĭ a romănilorŭ cu ocasiunea 

evinemintelorŭ din luna luĭ Fevruariŭ, aŭ maĭ adaosŭ umilita cerere, ca Maiestatea Sea să se îndure 

prégraţiosŭ a îngădui ca acésta fundaţiune să pórte numele „Fundaţiunea Franţiscŭ Iosifiană.” 

 Rugarea acésta se adnanuă Escelenţieĭ Sele Dluĭ Ministru din lăuntru în 6 Aprile c. n. prin întréga 

deputaţiune spre părinţéscă înaintare şi spriginire la Sacratulŭ Tronŭ. Acum săntemŭ în starea cea plăcută 

de a poté înştiinţa, că după o scrisóre oficiósă a Domnuluĭ Ministru din lăuntru trimisă către Escelenţia 

Sea D. Episcopŭ Barone de Şaguna, Maiestatea Sea prin préînalta resoluţiune din 12 Aprile s’a înduratŭ a 

încuviinţa pomenita rugare, şi a concede ca acésta fundaţiune să pórte înaltulŭ seŭ nume împerătescŭ, şi 

aşia aşteptămŭ cu bucuriă a vedé circularele, care se va slobozi din partea Escelenţieĭ Sele în tréba acésta. 

 Noĭ săntemŭ convinşĭ, cumcă Romăniĭ astăzĭ de nemica n’aŭ aşia mare lipsă ca de institute de 

cultură, şi de fundaţiunĭ, din care tineriĭ ceĭ diligenţĭ şi moralĭ, dar totdeodată lipsiţĭ de mizlócele materialĭ 

trebuinţióse să se ajutoreze. Nu potemŭ dară din destulŭ recunóşte, cumcă năzuinţa de a eternisa 

evinemintele din septemănile trecute din partea nóstră s’a acomodatŭ lipselorŭ şi trebuinţelorŭ poporuluĭ 

nostru, care togma pentru acésta va îmbrăţişa cu căldură şi zelŭ provocarea, ce i se va face, şi va contribui 

din tóte poterile la înfiinţarea unuĭ lucru, care are de scopŭ luminarea şi înaintareaĭ în cultură. 

 S i b i i ŭ   9 Aprile. De abia s’a presentatŭ în zilele aceste unŭ Capelanŭ gr. resăriténŭ pe séma 

regimentuluĭ din patria nóstră Carolŭ Ferdinandŭ, carele e acum staţionatŭ în Boemia, şi étă că veni către 

Scaunulŭ episcopescŭ de aci o nouă provocare de la c. r. Superioratŭ Campestre alŭ ţereĭ, ca să se 

presenteză unŭ Preotŭ şi pentru staţiunea de capelanŭ la regimentulŭ Barone Tursci, carele se află în 

Lombardia. De unŭ timpŭ încóce era presentarea de Capelanŭ gr. resăriténŭ supusŭ la multe greutăţĭ din 

causa aceea, că nu se potéŭ presenta decătŭ numaĭ Călugărĭ, séŭ preoţĭ de mirŭ văduvĭ şi fără de copiĭ. În 

diecesa transilvană gr. răseriténă însă mănăstirĭ, prin urmare şi călugări afară de unulŭ astăzĭ nu sântŭ, 

apoĭ arare orĭ se întămplă, ca să se afle căte unŭ preotŭ văduvŭ şi fără de copiĭ, care să fie totdeodată şi 

înzestratŭ cu calităţile, care se cerŭ dela unŭ capelanŭ de regimentŭ. Din privinţa acésta dară Scaunulŭ 

episcopescŭ s’a vezutŭ silitŭ a representa lucrulŭ la locurile maĭ înalte, şĭ în urma paşilorŭ făcuţĭ a şi 

sositŭ de la Vicariatulŭ apostolicŭ din Viena resoluţiune, ca pre viitoriŭ presentarea capelanilorŭ de 

regimentŭ gr. resăriténŭ să nu fie restrânsă numaĭ la căligărĭ şi preoţĭ văduvĭ şi fără de copiĭ, deşi de altă 

parte se descopere dorinţa, ca, din privinţa greutăţilorŭ, ce are se întimpine unŭ capelanŭ de regimentŭ 

provezutŭ cu o familiă numerósă cu ocasiunea deselorŭ translocări ale trupelorŭ, că se presenteze pentru 

unŭ  capelanŭ de regimentŭ provezutŭ cu o familiă numerósă cu ocasiunea deselorŭ translocări ale 

trupelorŭ, să se presenteze pentru unŭ asemenea postŭ, căndŭ e cu potinţă, preoţĭ de şi însoraţĭ dară fără 

de copiĭ. 
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 Pentru întregirea acesteĭ staţiunĭ, cu care e împreunatŭ unŭ salariŭ anuale de 500 fl. m. c, cuartirŭ 

liberŭ, şi servitóre privatŭ, s’a deşcisŭ concursŭ pănă la 20 Aprile căl. v. Competenţiĭ pre lăngă alte 

însuşirĭ trebuie să ştie afară de limbă romănéscă, cea germană şi cea magiară. 

 S e b e ş i ŭ  8 Aprile. Din îmblarea deputaţiuneĭ nóstre la Viena nu potemŭ retăcé încă căteva date, 

care sântŭ cu multŭ maĭ însemnate, decătŭ să nu fie cunoscute între Romănĭ. Unŭ despărţământŭ alŭ 

deputaţiuneĭ condusŭ érăşĭ de Escelenţia Sea D. Episcopŭ Barone de Şaguna a avutŭ în 27 Marţiŭ căl. v. 

înalta onóre de a descoperi urările sele şi Înălţomeĭ Sele Arhiduceluĭ Franţiscŭ Carolŭ din privinţa 

rensănetoşeriĭ FSeŭ iiŭ şi préiubituluĭ nostru Monarhŭ. Înălţimea Sea maĭ întăiŭ arătă deputaţiuneĭ părerea 

de bine atătŭ a Sea cătŭ şi a Maiestăţiĭ Sele pentru aceste simţiminte loialĭ, după aceea făcu o excursiune 

la evinemintele cele fatalĭ din aniĭ 1848 şi 1849, recunoscŭ în termeniĭ ceĭ măgulitoriĭ sacrificiile, ce le aŭ 

adusŭ atuncĭ atătŭ în deobşte naţiunea întrégă, cătŭ şi în deosebĭ conducătoriĭ eĭ, şi anume Escelenţia Sea 

D. Episcopŭ B. de Şaguna, apoĭ adaose, că Maiestatea Sea îngriginduse părinteşte de tóte popórele va da 

poruncĭ, ca drumulŭ de ferŭ să se tragă cătŭ maĭ îngrabă pănă în Ardealŭ, ca aşia prin înlesnirea 

comunicaţiuneĭ să se dee unŭ sborŭ producţiuneĭ acesteĭ ţere. 

 Acésta ştire ne a îmbucuratŭ nespusŭ de multŭ, căcĭ tocma acum călătorindŭ prin pustele Ungarieĭ 

amŭ avutŭ ocasiune de a vedé, la căte greutăţĭ e supusă comunicaţiunea între noĭ şi între centrulŭ 

Monarhieĭ, şi căte scăderĭ şi neajunsurĭ are să sufere comerţiulŭ acesteĭ ţere din causa acésta. 

 A maĭ fostŭ deputaţiunea şi la Escelenţiile Lorŭ DD. Ministriĭ din lăuntru Alecsanru Bax, şi de 

Cultŭ şi Învăţămăntŭ Contele Tun. Acestuĭ din urmă s’a mulţămitŭ deputaţiunea pentru resolvarea 

stipendiilorŭ pe séma studenţilorŭ seracĭ şi pentru anulŭ acesta. 

 R e ş i n a r i ĭ  9 Aprilie. Astăzĭ se ţinu în comuna acésta esamenele semestrale, la care afară de 

Comisariulŭ Escelenţieĭ Sele S. Dr. Grigoriŭ Pantazi a luatŭ parte şi D. Comisariŭ de cercŭ Stelingŭ, cu 

maĭ mulţĭ amploiaţĭ împerăteştĭ, D. Diectore Locale Ioane Brote, preoţimea, şi diregătoria locale, şi maĭ 

mulţĭ părinţĭ aĭ învăţeceilorŭ. D. Profesore I. Procopiŭ ţinu o cuvăntare, în care spuse pe faţă ce datoriă 

are acésta dela dumnezeŭ binecuvăntată comună în priviinţa scóleĭ, arătă în terminĭ pătrunzătorĭ, că cu 

tótă silirea supremei Direcţiunĭ scolarie, cu tótă sărguinţa D. Directore locale, cu tóte celtuelile ce se facŭ 

pentru înăintarea cultureĭ tinerimeĭ în acésta comună, ea nu va veni la resultatulŭ doritŭ pănă atuncĭ, pănă 

căndŭ părinţiĭ pătrunşĭ de folosulŭ, ce’lŭ vorŭ trage fiiĭ şi ficele lorŭ din învăţeturile, cu care se adapă în 

scólă, nu se vorŭ îndemna a trămite pe toţĭ copiiĭ cariĭ săntŭ bunĭ de scólă la scólă, acărorŭ numerŭ se sue 

peste 700 sute.– După aceea începu esamenele după clase cu sporiŭ înbucurătoriŭ, care este dovadă 

destulă, că profesoriĭ corespundŭ ciemăriĭ sele. Ne plăcu tare îndeletnicirea copiilorŭ celorŭ începătorĭ a 

forma litere pe năsipŭ care era tornatŭ şi netejitŭ într’o scămniă anume spre acestŭ scopŭ întocmită. Arŭ fi 

de doritŭ ca acestŭ metodŭ să afle cuviinţiósă imitaţiune. 

 Fetiţele care altfeliŭ eraŭ curatŭ îmbrecate, însă tóte legate cu cărpe la capŭ ca şi nevestele, nu 

numai în contra caracteruluĭ naţiunale romănescŭ, care nu sufere fete  legate la capŭ, şi la care este 

obicéiu a se zice în locŭ de „a me mărita” „amŭ lega capulŭ séu a me vedea odată învălită” semnŭ că pănă 

e fată nu are voe a’şĭ lega capulŭ, dar maĭ vărtocŭ acestŭ obiceiŭ póte aduce, şi negreşitŭ că şi aduce 

durerĭ de capŭ, de ocĭ, de dinţĭ dispuseţiunĭ spre brăncă (orbanţŭ, roşéţă) şi multe alte rele. Noĭ dară 

poftimŭ pe părinţiĭ acestorŭ fetiţe iară maĭ vărtosŭ pe mumele lorŭ, şi pe D. învăţetóréscă să nu rabde 
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fetele legate la capŭ nicĭ în scólă, nicĭ pe uliţe, nicĭ acasă, părulŭ să fie peptenatŭ şi netezitŭ frumosŭ, apoĭ 

de va fi şi tunsŭ nu face nimica; ba în privinţa sănetăţiĭ este cu atătŭ maĭ priinţiosŭ. 

 Aceste fetiţe învaţă afară de cititŭ, scriere, ş. a. dela învăţetorĭ, încă şi lucrurĭ de mănă fine, dar 

maĭ cu sémă de acele ce săntŭ pré potrivite cu starea lorŭ, fórte frumósă şi tare corespunzetórie pentru 

îmbrăcămintea lorŭ, noĭ iarăşĭ ne luămŭ îndrăznélă se recomăndămŭ părinţilorŭ ca fiiĭ şi ficele lorŭ să se 

uniformese numaĭ cu vestminte lucrate de măna fiicelorŭ lorŭ, căcĭ precum zicerămŭ aceste săntŭ pre 

potrivite sănetăţiĭ, cătŭ şi formeĭ de îmbrăcăminte. 

 D. învăţetoréscă Maria Georgevicĭ seceră pentru acésta meritata recunoştinţă a tuturorŭ celorŭ ce 

eraŭ de faţă, şi se convinseră de însemnătatea ce are deprinderea fetiţelorŭ în aceste lucrurĭ de mănă. 

 La sfărşitŭ D. Directore locale I. Brote ţinu o cuvăntare, în care arătă ciarŭ din întreprinderile şi 

ocupăţiunile poporuluĭ aceleĭ comune, ce lipsă netăgăduită are ea de şcólă. Nu vremŭ a complementa pe 

acestŭ demnŭ bărbatŭ, şi neobositŭ mădulariŭ alŭ comuneĭ acelea, pentru stăruinţa ce a pusŭ întru 

înaintarea cultureĭ a tinerimeĭ localĭ de acolo, căcĭ acésta este pré recunoscută de toţĭ, dar nicĭ aceea nu 

potemŭ retăcea, că D. Brote nu este numai Directore administrativŭ pentru aceea şcólă, ci totdeodată şi 

întrunŭ gradŭ maĭ mare şi pedagogicŭ. – Curăţia edificiuluĭ şcolariŭ, – ce arŭ poté orĭ în ce oraşiŭ 

representa unŭ institutŭ maĭ înaltŭ a muselorŭ, – a gangurilorŭ, a claselorŭ şi altorŭ începerĭ, tebliţele cu 

inscripţiunĭ désupra uşelorŭ daŭ dovadă destulă despre portarea de grigie ce se aduce acesteĭ şcóle, care 

ajutăndŭ Dumnezeŭ cu timpŭ póte să capete alta destinaţiune. 

 B l a j ŭ  3 Aprile. Dela o mănă stimabile ne veni deciarăţiunea următóriă, căreĭ noĭ de şi nu ne pré 

place a deschide colónele nóstre pentru certe personalĭ, totuşĭ fiindŭ ea scrisă în stilŭ modestŭ îĭ dămŭ 

locŭ în „Telegrafulŭ romanŭ” cu atăt maĭ bucurosŭ, cu căt noĭ preţuindŭ greutăţile, cu care are a se lupta 

corpulŭ profesorale dela Blajŭ şi din alte institute romăne în multe priviinţe, ştimŭ de ce însemnătate 

săntŭ argumentele, ce se aducŭ aicĭ spre apărarea luĭ. 

 D. corespundinte din Clujŭ anonţindŭ aritmetica şi istoria biblicéscă ale sele de bune cu o 

aroganţiă, ce nu póte caracterisa pe unŭ autore adeveratŭ, ştie Dumnezeŭ de ce spiritŭ răpitŭ se apucă în 

N. 24 alŭ „Gazeteĭ Transilvanieĭ de profesoriĭ din Blajŭ şi Beiuşŭ, şi zice: „Destulŭ amŭ aşteptatŭ dóră va 

eşi ceva şi din capetele D. profesorĭ din Blajŭ şi Beiuşŭ, cariĭ na’ŭ de a mesura ziuoa şi nóptea lungulŭ 

stratelorŭ – ca noĭ sufleteriĭ „După usulŭ vorbireĭ „a aşi ceva din capŭ” însemnéză atăta căt a uita, iară nu 

a da cărţĭ la lumină, şi noĭ nu pricepemŭ de ce Domnulŭ corespundinte lăudănduse pe sine, ne atacă pe 

noĭ, aŭ dóră prin acésta vré ca să créscă cu atătŭ maĭ tare vaza de auctore carea şio arógă în compunerea 

cărţilorŭ scolastice. – Fie securŭ că noĭ dedaţĭ a sprijini şi înainta totŭ ce este bunŭ şi de folosŭ tinerimeĭ 

nóstre, nu’lŭ vomŭ invida pentru acésta părută gloriă, însă pătrunşĭ de o durere sufletéscă, ne vedemŭ 

siliţĭ a roga pe D. corespundinte din Clujŭ ca să nu maĭ tórne oloiŭ peste foculŭ durerilorŭ nóstre 

buciumăndŭ în lungulŭ şi largulŭ lumeĭ pata carea numaĭ în capulŭ Dnluĭ esistă, şi noĭ nu amŭ meritat’o 

nicĭ o dată, ci să’şĭ publice cărţile Domnieĭ sele cu o modestiă cuviinţiósă fără să ne împungă pe noĭ, şi să 

facă atăta zgomotŭ ca găina căndŭ óă căte unŭ oŭ, séŭ ca celŭ din fabulă ce strigă că fată munţiĭ, – pentru 

că noĭ ne cunóştemŭ ciemarea nóstră şi nu avemŭ nicĭ o lipsă de sfatulŭ Dluĭ în privinţa cărţilorŭ 

scolastice.  

Noĭ de şi nu mesurămŭ lungulŭ stratelorŭ zioa şi nóptea, dar avemŭ destule neajunsurĭ cu care să 

ne şuptămŭ, despoiaţi în resbelulŭ trecutŭ de tóte mizlócele, lipsiţi de cărţĭ, cu salaiŭ puţinŭ, neregulatŭ, 
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într’unŭ oraşiŭ scumpŭ, secatŭ, fără mozlóce scientifice, instrumente, bibliotecă ş. ce. l. în o stare tristă 

neduşimŭ amărăciunea sufletuluĭ nostru înşinene văzăndŭ că nu potemŭ spori cum arŭ fi dorinţa nóstră. 

Pentru acésta însă nu ne va poté împuta nimenea, că noĭ ca profesorĭ nu ne amŭ cunóşte datorinţele nóstre 

cele sfinte, şi nu amŭ fi în stare a le esecuta avăndŭ cămpŭ descisŭ şi mizlóce trebuinţióse. Nu vremŭ în 

privinţa acésta să apelămŭ la aceĭ bărbaţĭ, cariĭ redicaţĭ maĭ pre susŭ de tóte patimile, şi tótă părtinirea ştiŭ 

să preţuiască stăruinţa nóstră, vremŭ numaĭ spre convingerea D. corespundinte aĭ atrage atenţiunea la 

studiele atătŭ originalĭ, cătŭ originalĭ, cătŭ şi traduse ce se propunŭ în clase care de şi póte că nu vorŭ 

corespunde aşteptăriĭ D. corespundinte, dar după părerea altora totuşĭ îndresnimŭ a zice, că săntŭ maĭ bine 

cernute decătŭ gramatica D. autore, şi maĭ grele decătŭ istoria biblică din Cisdedovo (aperătoriulŭ 

pruncilorŭ) séŭ aritmetica descrisă şi estrasă din alta. 

Noĭ cu adeveratŭ că pănă acuma nu amŭ tipăritŭ nicĭ unulŭ din aceste studie ce săntŭ pregătite 

pentru şcolarĭ, şi din care ei învaţă cu succesŭ bunŭ, dar pentru aceea nu va trage nimenea înceierea că 

n’amŭ făcutŭ nimica în privinţa înaintăriĭ învăţetureĭ tinerimeĭ încredinţate nóă, séŭ vorbindŭ cu vorbele 

D. corespundinte că nu n’ea eşitŭ nimicŭ din capŭ.  

 Cănd noĭ amŭ avea potere cum n’avemŭ, cănd amŭ fi părtiniţĭ în privinţa tipariuluĭ de către 

căpeteniile nóstre, cum nu săntemŭ, cănd nu arŭ cere trebuinţa să ne îndreptămŭ după planulŭ de 

organisaţiunea învăţemăntului în Austria, şi să aşteptămŭ regularea luĭ, atuncĭ póte că şi noĭ amŭ fi eşitŭ 

cu ceva în lume, cum a făcutŭ şi D. corespundinte din Clujŭ. ― Căruia numaĭ atăta maĭ adaogemŭ că de 

arŭ fi prejudecatŭ puseţiunea nóstră şi relaţiunele în care ne aflămŭ fără patimă, nu arŭ fi potutŭ să ne 

atace tocmaĭ din aceea parte, în care noĭ după convingerea nóstră, şi recunoştinţa ce amŭ segeratŭ dela 

maĭ mariĭ nostriĭ săntemŭ préodihniţĭ că amŭ făcutŭ totŭ ce aŭ fostŭ prin potinţă. Sperămŭ că şi Gazeta 

Transilvanieĭ va preţui acésta deciarăţiune după cuviinţă. 

 Austria. V i e n a  1 4  A p r i l i e. O. D. P. Are subt datulŭ acesta următoriulŭ pentru noĭ fórte 

interesante articulŭ. După o paŭsă de maĭ mulţĭ anĭ în care interesele Austrie aŭ fostŭ representate la 

divanŭ prin unŭ agente diplomaticŭ, ce avea numaĭ rangulŭ unuĭ purtătoriŭ de treburĭ, acuma se va aşeza 

iarăşĭ unŭ internunţiŭ austriacŭ în Constantinopole. Unŭ bărbatŭ de statŭ, care în fie care periodŭ alŭ 

publiceĭ sele activităţĭ a ajunsŭ la cele maĭ însemnate resultate, şi a datŭ dovezĭ de rare talente, este 

ciematŭ la acestŭ postŭ, care nu numaĭ după rangulŭ ci şi pentru însemnetatea luĭ din lontru este unulŭ din 

cele maĭ de căpeteniă, ce aŭ să fie ocupate de diplomaţia austriacă. Causa orientale nu a tracŭ asupra’şĭ 

atenţiunea întregiĭ Europe numaĭ pentru unŭ momentŭ trecătoriŭ. Nuoriĭ cariĭ de curăndŭ se adunară 

ameninţindŭ, în oriente, se înpreştiară acuma iarăşĭ, conflictele ce portaŭ unŭ caracterŭ fórte seriosŭ săntŭ 

séŭ cu totulŭ compenzate séŭ aprópe de compenzare. Cu tóte aceste însă ninimé nu va potea nega, cumcă 

împregiurările în oriente ascundŭ în lăuntrulŭ seŭ o mulţime de greutăţĭ, a cărora depărtare de distanţiă se 

póte estinde după circonstărĭ şi preste graniţele Turcieĭ. Unŭ statŭ de însemnătatea politică şi puseţiunea 

geografică a Austrieĭ, are negreşitŭ unŭ interesŭ mare întru aceea, a ţiné mişcările din oriente cu o căutare 

secură şi nescimbată în ociĭ şi décă cere trebuinţa, a influiţa cu tóte poterile timpuriŭ în ele. Resultatulŭ, 

ce Contele Laĭningen maĭ dăunăzĭ îlŭ dobăndi în Constantinopole într’o causă de înaltă însemnătate, ne a 

datŭ de noŭ dovadă, căt de poternică este influinţa Austrieĭ în Cornulŭ de aurŭ pe lăngă tóte sforţările 

contrarie. Se póte dară cu securitate privi, căt este de mare folosulŭ pentru interesele Austrieĭ, cănd unŭ 

bărbatŭ de statŭ, care nunumaĭ în priviinţa potereĭ spiritualĭ, ci şi în priviinţa ranguluĭ diplomaticŭ, se 
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adnumeră între ceĭ maĭ însemnaţĭ şi iscusiţĭ representanţĭ aĭ Europeĭ, va representa în Curtea turcéscă la 

Divanŭ deplinŭ regenţia austriacă. 

 Baronele de Bruc a avutŭ acasiunea în lunga sea Activitate ca Directore alŭ Loĭduluĭ, aşĭ căştiga 

atătŭ o adăncă străbatere în relaţiunele orientalĭ europénŭ, cătŭ şi anume a potea cunóşte deplinŭ jurstările 

comerciuluĭ austriacŭ cu Turcia, alŭ luĭ trebuinţe, şi mijlócele spre rădicaria lui. Activitatea de patru anĭ a 

acestuĭ bărbatŭ de statŭ ca Ministru de comerciŭ a trebuitŭ să ageréscă şi estindă privirea luĭ în acéasta 

direpţiune. De noua sferă de activitate, ce se descide acuma D. Barone de Bruc, se potŭ dară încopcia cu 

totŭ dreptulŭ cele maĭ frumóse speranţe nu numaĭ în înaintarea intereselorŭ politice întru totŭ, ci şi în 

parte a celorŭ comercialĭ politice. 

 V i e n a  14 Apr. Gazeta O. D. P. are în privinţa faĭmelorŭ despre desfiinţarea ministeriuluĭ de 

cultŭ şi învăţemăntŭ următória corespundinţă: Gazeteĭ dela Triestŭ se scrie de aicĭ: Cu o propriă tenacitate 

se ivescŭ iarăşĭ veştile despre desfiinţarea ministeriuluĭ de cultŭ şi învăţemântŭ şi afla eho poternicŭ în 

ziurnaliĭ internĭ şi esternĭ. 

 Décă în timpulŭ nostru se póte face vre o calculaţiune pentru viitoriŭ, atuncea noĭ potemŭ fără 

îndoială faţă cu faĭmele acesté a descoperi a nóstră convingere, cumcă Ministeriu nostru de învăţemăntŭ 

póte să aĭbe maĭ lungă duraţiune, decătŭ ce ise prognostiţésă, şi cumcă cu vreme póte fi vorba numaĭ de 

scimbarea titluluĭ, iară nu şi a lucruluĭ însuşĭ. Şi cine preţueşte relaţiunele austriace în privinţă la cultŭ şi 

învăţemântŭ cu o căutare ciară, şi pacinică, acela nu va perde din vedere, cumcă pe acestŭ terenŭ aştéptă 

încă multe întrebărĭ deslegarea lorŭ, care nu vorŭ aflao aşia iute şi norocosŭ, décă se va lăsa principiulŭ 

pe care este bazatŭ ministeriŭ, şi décă arŭ cădé la olaltă causele bisericeştĭ şi ale învăţemântuluĭ cu vreunŭ 

ramŭ alŭ administraţiuneĭ politice. Pentru aceea susţinerea acestuĭ ministeriŭ se sprigineşte de cele maĭ 

înalte demniteţĭ bisericeştĭ cu tótă a lorŭ influinţă, şi Şefulŭ luĭ mi’a căştigatŭ pretutindenea meritata 

recunoştinţă. ― Cumcă nu lipsescŭ lucrurĭ care vorbescŭ pentru independenţa acestuĭ ministeriŭ, se vede 

şi de acolo, că tocmaĭ acuma după cum se vorbeşte, reforma învăţemântuluĭ merge spre înceere, care de 

bună sémă arŭ fi fostŭ păstrată pentru altŭ timpŭ, décă nu arŭ fi îndestuliţĭ la loculŭ celŭ maĭ înaltŭ, cu 

principiulŭ de care se pórtă acestŭ ministeriŭ. Precum este cunoscutŭ, s’a aşternutŭ D. Ministru de 

învăţemântŭ încă în anulŭ trecutŭ prin unŭ biletŭ de mănă alŭ Maiestăţiĭ Sele Imperatuluĭ spre respundere 

maĭ multe întrebărĭ, care cuprindŭ elementele de căpeteniă a fiinţeĭ învăţemântuluĭ. Pe temeiulŭ acestorŭ 

întrebărĭ a proiectatŭ D. Ministru o programă, carea a fiptŭ principiĭ, după care este să se respunză acelorŭ 

întrebărĭ. Precum se vorbeşte, ministeriŭ a şi aşternutŭ o parte a reformeĭ de învăţemântŭ Maiestăţiĭ Sele 

Împeratului; iară ceialaltă parte în care se póte afla şi întrebarea pentru fiinţa universităţilorŭ, să fie 

tocmaĭ acuma în lucrare. Fără îndoială fiinţa universităţilorŭ forméză unŭ factore de ceĭ maĭ importanţĭ a 

întregeĭ reforme, şi la feliurita formare a vieţiĭ de statŭ austriace înfăţişează şi cele maĭ marĭ greotăţĭ. 

Aceea însă trebue să remănă nerefusatŭ, că trebue consultată esperiinţa ce s’a făcutŭ în aniĭ de pe urmă în 

direcţiunea acéasta. La diferitele elemente ce aŭ prinsŭ rădăcine în Austria va fi la reforma 

universităţilorŭ totŭ déuna o întrebare precumpănitóriă, ce feliŭ de caracterŭ să păstreze universităţile 

austriace? La a cărorŭ deslegare de bună sémă se va zice: fără îndoială unŭ caracterŭ curatŭ scientificŭ, 

fără privire décă acesta va plăcea séŭ nu va plăcea simpatielorŭ ale personalităţilorŭ naţiunalĭ. Amŭ fostŭ 

pănă acuma cuprinşĭ de idea cum că fieştecare universitate să ieie la sine capacităţile scientifice ale 

concerninteĭ naţiunalităţĭ. Să păria însă a nu fi uşióră problema a corespunde acesteĭ dorinţe, şi fiind că s’a 
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arătatŭ, cum că sciinţa germană, aşia ca elementulŭ germanŭ în Austria este prevalente, se póte de bună 

sémă întempla, ca universităţile, pe lăngă totŭ caracterulŭ lorŭ ciarŭ scientificŭ, să capete totdeodată şi o 

specifică colóre. 

 Săntemŭ tare convinşĭ, că décă se maĭ află între capacităţile romăne vre unulŭ, care să se maĭ 

măguliască cu idea de academiă, céŭ universitate naţiunale romănéscă în Monarhia austriacă, acela se va 

convinge de plinŭ citundŭ cu atenţiune articululŭ acesta, în căt realisarea acesteĭ idee este cu potinţă, şi ne 

va sa totŭ dreptulŭ că ne amŭ opusŭ la lăţirea eĭ cu tótă seriositatea. Da academiă ne arŭ trebui, însă în 

alta formă, despre care de altădată. 

 

 

Întămplări de zile. 

 Între Şomcutŭ şi Birceş sa găsitŭ cadavrulŭ servitóreluĭ dela oficiolatulŭ subcercului Birceş, şi 

după făcuta cercetare s’a aflatŭ că elŭ beatŭ fiindŭ a căzutŭ după calŭ nenorocosŭ. ― Aşia îşĭ izbăndeşte 

raciuluĭ asupra amicilorŭ luĭ. 

 În nóptea din 9 spre 10 Apr. c. n. a arsŭ la Mănăstiurŭ, şi în 12 la Turda. 

 Lăngă Şomleŭ s’a escatŭ întro pădure în 9 Apr. c. n. focŭ şi a mistuitŭ ca la 100 stăngenĭ de 

lemne. Giandarmiĭ aŭ ajutatŭ multŭ la stăngerea luĭ. 

 În Pădure lăngă Copandŭ şi Tur s’aŭ înmulţitŭ lupiĭ şi facŭ mare pagubă în bite. 

 Despre văna cea bogată de aurŭ, ce s’a aflatŭ aprópe de Braşovŭ ne aduce atăt gazeta Braşovului, 

căt şi a Transilvania ştirĭ că nu arŭ avé nimicŭ ceva deosebitŭ. 

 Ministeriulŭ de finanţiă a hotărâtŭ, că ţedulele ce se împărţescŭ la la morţĭ şi la ceĭ ce se 

căsetorescŭ, nu săntŭ subpusă timbruluĭ. 

 În Lombardia se iveşte de acuma la viţe bóla strugurilorŭ. 

 După ştirile din Odesa în părţile acele aŭ încetatŭ pregătirile de resbelŭ. 

 Se zice că Senatulŭ sărbescŭ arŭ fi protestatŭ asupra apucăturelorŭ ruseştĭ, ce se făcură acolo, şi 

vreŭ să ţină Ustavulŭ în vigore. 

 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 18. Aprilie. Calend. noŭ. 

Aurulŭ _____________________________________________ 114 ¼ 

Argintulŭ ___________________________________________ 109 ¼ 
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