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Depeşe telegrafice. 

 T r i e s t ŭ . 7. Ianuariŭ. Montenegriniĭ aŭ eşitŭ din Zabliacŭ, după ce aŭ stricatŭ întăririle cetăţiĭ. 

Cu tóte acestea Turciĭ n’avură curagiŭ de a intra în lăuntru, temându’se ca să nu fie pământulŭ sumbinatŭ. 

Doĭ din rudele Principeluĭ de Montenegro, Masanŭ Petroviciŭ şi fiulŭ seŭ suntŭ în periculŭ de viaţă, din 

causa ranelorŭ ce aŭ primitŭ. Paşa dela Scutarĭ a luatŭ offensiva de a lovi pe Montenegrinĭ, şi Omerŭ 

Paşa, care prin vorbirĭ caută a înflăcăra trupele sele, încă plécă către munţĭ. 

 P a r i s ŭ  7. Ianuariŭ. Ambassadoriĭ Austrieĭ şi alŭ Prusieĭ îşĭ deteră erĭ împăratuluĭ Napoleone 

accreditivele lorŭ. 

————— 

T r a n s i l v a n i a .  

T e l e g r a f u l ŭ  

 Afflările spirituluĭ omenescŭ din timpurile nóstre se îmbulzescŭ unele peste altele, şi daŭ 

occasiune la alte afflărĭ totŭ maĭ marĭ şi maĭ importanţĭ. Cândŭ arŭ poté să se scóle din morţĭ Greciĭ şi 

Romaniĭ ceĭ vecĭ, cariĭ suntŭ învăţătoriĭ lumiĭ de accum, s’ar spăria de înaintările cele gigantice ce le facŭ 

popórele de astăzĭ. 

 Cu adevăratŭ este mare şi minunată afflarea aculuĭ magneicŭ, a prafuluĭ de puşcă, a ceasorniculuĭ, 

a tipografieĭ, a telescopuluĭ, a balonuluĭ, a poteriĭ abureluĭ, şi a o miă alte assemenea cu care se făleşte 

spiritulŭ omenescŭ; dar nicĭ una nu se pare a stórce mirare maĭ adâncă decâtŭ afflaré Telegrafuluĭ 

electro’magneticŭ, care cu iuţéla fulgeruluĭ, prin aerŭ, prin pământŭ şi pe sub mărĭ, duce ştirĭ dela o 

margine a pământuluĭ la ceealaltă. 

 Decând acéstă afflare minunată a începutŭ a face sgomotŭ în lume, o mulţime de gazete germane, 

italiane, franţóse, anglice ş. ce. l. aŭ împrumutatŭ numele eĭ se intitulară Telegrafĭ. Fiindŭcă şi gazeta 

nóstră, care începe accum a vedé lumina, trebuia să aibă un nume, prin care să se cunóscă şi să se 

deosebéscă de altele, noĭ o botezăm cu numele de  T e l e g r a f u l ŭ  r o m a n ŭ . Nu maĭ înşirămŭ aicĭ 

motivele care neaŭ îndemnatŭ a da fóieĭ nóstre acestŭ nume; credemŭ însă că n’arŭ fi de prisosŭ a da 

cititorilorŭ o ideă despre începutulŭ Telegrafuluĭ, şi despre îmbunătăţirile şi desăvârşirile ce lea primitŭ 

acéstă afflare, până cândŭ a ajjunsŭ în stadiulŭ perfecţiuniĭ în care se află astăzĭ.  

 Telegrafulŭ e o zicere grecéscă compusă, care însemnéză o maşină ce scrie departe. Începutulŭ luĭ 

se perde în întunereculŭ timpilorŭ de multŭ trecuţĭ aĭ bătrâneĭ vecimĭ. Istoria găseşte cele dintâiŭ cércărĭ 

de telegrafiă la Troianĭ. Generalele Enea spune, că s’aŭ făcutŭ cercărĭ de a esprime, prin semne în órecare 
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depărtare, literele alfabetuluĭ, şi că aceste cercărĭ aŭ fostŭ noroncite cu unŭ resultatŭ bunŭ. Acestea cercărĭ 

s’aŭ făcutŭ prin focurĭ aprinse pe délurĭ séŭ pe locurĭ şese şi slobode. Telegrafia acésta era fórte 

nedeplinită; pentru căcĭ, după ce nu se potea întrebuinţa decâtŭ nóptea, appoĭ era suppusă la marĭ greutăţĭ, 

încâtŭ într’o nópte abia se semnalisa atâtea litere, ca să să pótă compune vreo câteva vorbe. – Polibiŭ 

Istoriculŭ descrie unŭ mijlocŭ cu care s’a slugitŭ Greciĭ spre a scrie departe; assemené şi Iuliŭ Cesare şi 

Vegeţiŭ ne spunŭ că Galiĭ, strămoşiĭ cei mai vecĭ al franţosilorŭ, încă cunoştea unŭ mijlocŭ de a 

communica ştiri. Metodulŭ Grecilor şi alŭ Galilorŭ sta în focurĭ aprinse nóptea, dar şi în nişte bărne 

aşşezate în deosebite posiţiunĭ pe vârfurile turnurilor. 

 Atâtŭ Greciĭ câtŭ şi Galiĭ aŭ afflatŭ numaĭ sisteme de telegrafiă: dar n’aŭ făcutŭ şi cercărĭ practice 

spre ale pune în lucrare. Astŭ felŭ artea aceasta a telegrafieĭ a rămasŭ şi la alte popóre în copilăriă, pănă 

către sevărşitulŭ secululuĭ alŭ 18’le.  

 Metodulŭ de a semnalisa, prin focurĭ, ştirĭ şi întâmplărĭ, laŭ cunoscutŭ şi ’laŭ întrebuinţatŭ şi 

Romăniĭ noştriĭ de accum cu occasiuné tristelorŭ evenimente trecute. Maĭ cu sémă Romăniĭ muntenĭ îlŭ 

practicară maĭ multŭ şi cu resultatŭ norocitŭ în timpulŭ bătăilorŭ ce purtară cu partida contrariă. Favoraţĭ 

cu posiţiunea munţilorŭ, apprindea focurĭ pe vârfurile lorŭ, şi printr’aceste semne se ciăma la arme, se 

înştiinţa despre venirea séŭ appropierea vrăjmaşuluĭ, precum şi despre alte mesure ce trebuia a se lua în 

acele împregiurărĭ critice. 

 Perfecţiunarea telegrafuluĭ, precum ’la cunoscutŭ popórele vecĭ şi cele maĭ noue, a începutŭ cam 

odată cu prorumperea revoluţiuniĭ franţóse dela anulŭ 1789. Unŭ franţosŭ, anume Claudie Şap, a venitŭ la 

ideă de a correspunde prin telegrafŭ cu uniĭ din prieteniĭ seĭ, cariĭ lăcuia în depărtare de vreocâteva óre de 

dânsulŭ. După ce a vezutŭ, că mijlócele ce le a întrebuinţiatŭ spre acéstŭ sfârşitŭ aŭ unŭ resultatŭ 

norocitŭ, s’a appucatŭ ca să’şĭ făptuiască idea sea şi în mesură mare. În anul 1792, dete adunăriĭ naţiunalĭ 

din Parisŭ o descriere despre maşina sea, pe care el a botezato întâiŭ telegrafŭ, şi totŭ odată ’ia 

subşternutŭ şi unŭ planŭ de a întemeia communicaţiunĭ telegrafice spre serviţiulŭ statuluĭ. În anul 1793. 

adunarea naţiunale a însărcinatŭ pe Şap ca să aşşéză cea din tâiŭ liniă telegrafică dela Parisŭ la Lile. 

 Pentru telegrafulŭ luĭ Şap trebuia maĭ întâiŭ o casă de observaţiune, aşşezată pe unŭ locŭ nunumaĭ 

înaltŭ, ci totŭodată şi slobodŭ. Desupra coperişuluĭ caseĭ era înălţatŭ unŭ stâlpŭ, în vârfulŭ căruia era 

aşşezată cumpănişŭ o bârnă mişcătóriă, care la fiecare capet avea câte unŭ braţŭ assemené mişcătóriŭ. 

Bârna cu braţele sele potea să ia multe posiţiunĭ, şi printr’acestea se producea o mulţime de forme seŭ 

semne, care după învoire potea să însemne atătea espresiunĭ de vorbe séŭ idee. În lăuntrulŭ caseĭ de 

observaiune se affla altŭ telegrafŭ micŭ, asemenea celuĭ mare de desupra coperişuluĭ, şi amândoĭ era uniţĭ 

printr’unŭ mecanismŭ uşiorŭ, încâtŭ orĭ ce forme seŭ semne arŭ fi voitŭ cineva să producă prin 

telegrafulŭ celŭ micŭ, acelea se reproducea şi prin celŭ mare de affară. Pentru ca doĭ telegrafĭ puşĭ într’o 

liniă să pótă correspunde între sine, trebuia să fiă într’o depărtare dela 3’4. óre  unulŭ decătre altulŭ, şi să 

se védă bine şi curatŭ. În casa de observaţiune a fiecăruĭ telegrafŭ era aşşezate doă telescópe, unulŭ către 

telegrafulŭ dinainte şi altulŭ către celŭ din dărăptŭ, şi orĭ ce semnŭ vedea unŭ telegrafŭ că face altŭ 

telegrafŭ, trebuia să’lŭ facă şi elŭ spre a’lŭ vedé celŭ următoriŭ. Acéstă lucrare trebuia să o facă fiecare 

telegrafŭ celŭ multŭ în timpŭ de 4. secunde, şi să ţină semnulŭ în starea aceea, pănă cândŭ vedea că ’la 

imitatŭ telegrafulŭ următoriŭ.  
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 Esplicaţiuné séŭ însemnaré formelorŭ seŭ semnelorŭ era cunoscută numaĭ la amendoe capetele 

fiecăriĭ liniĭ telegrafice; şi fiindcă formele aceste produse prin telegrafĭ era multe, în cătŭ se potéa scimba, 

de aceea şi însemnarea lorŭ se scimba după deosebitele locurĭ seŭ scopurĭ. În cipulŭ acesta ciarŭ 

observatoriĭ dela telegrafĭ, cariĭ făcea semnele şi formele, n’avea nicĭ o cunoştinţă de ştirile seŭ depeşele 

care trecea prin linia telegrafică.    (va urma). 

————— 

D e l a  p ó l e l e  S u r u l u ĭ . 31 Decemvrie 1852. Între multele datine şi obiceiurĭ ce se găsescŭ la 

poporulŭ romănŭ, este şi acela de a colinda la Serbătórea Naşteriĭ Domnuluĭ, adecă la Crăciunŭ. Nu vomŭ 

cerceta aicĭ începutulŭ aceştiĭ datine, nicĭ occasiunea care a făcutŭ ca să se nască. Vecimea ei este aşia de 

bătrână ca şi poporulŭ la care se afflă, şi numele eĭ de  c o l e n d e  arrată îndestulŭ de unde se trage. 

Acestŭ obiceiŭ pórtă în sine unŭ caracterŭ nevinovatŭ, populare şi totŭ odată religiosŭ.  

Cu mare întristare amŭ băgatŭ de sémă, că acestŭ obiceiŭ veciŭ şi frumosŭ de a colinda, pe unele 

locurĭ a începutŭ a se rări, ear pe altele a încetatŭ cu totulŭ. Ore care să fie causa ? Nu cumva copiiĭ şi 

fetiţele séŭ juniĭ, cariĭ umbla din casă în casă colindândŭ, aŭ făcutŭ escese şi nerânduelĭ, prin care aŭ datŭ 

occasiune dregătorielorŭ ca să’ĭ opréscă ? Orĭ póte că s’aŭ găsitŭ niscaĭva Romănĭ sfătoşĭ cariĭ aŭ crezutŭ, 

că poporulŭ romănŭ se degradă printr’ acéstă datină, şi aŭ lucratŭ cu stăruinţă prin tóte mijlócele ca să 

facă să se răréscă şi să încete cu totulŭ ? 

 Datinele şi obiceiurile unuĭ poporŭ suntŭ atmosfera ce elŭ o resufflă în totŭ minutulŭ, suntŭ o 

parte din carnea şi sângele luĭ, suntŭ aşia zicândŭ ciarŭ fiĭnţa luĭ. O singură perdere dintrânsele este o 

pagubă cu atătŭ maĭ mare şi maĭ periculósă, cu cătŭ essemplulŭ reŭ trage după sine altele şi maĭ rele. Şi 

apoĭ ce va fi în sevărşit de poporulŭ românŭ, cănd cu încetulŭ se va desbrăca de tóte datinele şi obiceiurile 

sele, pe care le’a moştenitŭ dela moşiĭ şi strămoşiĭ sei, şi pe care elŭ de sute de ori lea păstratŭ neattinse 

prin tóte furiele timpilorŭ trecuţĭ ?  

 Aşia este; o mulţime de anĭ şi secolĭ au trecutŭ preste poporulŭ romănŭ, o mulţime de revoluţiunĭ 

şi cutremure politice iaŭ sguduitŭ esistinţa; cu tóte acestea elŭ a remasŭ cea ce a fostŭ de la începutul seŭ, 

şi cea ce se vede astăzĭ. Elŭ se póte uita cu mândriă îndărăptŭ la timpiĭ aceĭ nenorociţĭ, şi la evenimentele 

acele cumplite care îĭ ammerinţa stingerea fiĭnţeĭ, şi cu fală póte zice: eŭ totŭ suntŭ ! Acésta are poporulŭ 

romănŭ de a o mulţămi numeluĭ seŭ, limbeĭ sele, neravurilorŭ şi datinelorŭ şi obiceiurilorŭ sele, de care 

s’a ţinutŭ cu iubire, şi pe care le a pestratŭ cu tărie.  

 Cu adevăratŭ popórele nu se deosebescŭ unele de altele decătŭ prin aceste semne caracteristice 

maĭ cu sémă: prin numele ce’lŭ pórtă, prin limba care o vorbescŭ, prin neravurile ce le aŭ, şi prin datinele 

şi obiceiurile care le însoţescŭ în totŭ timpulŭ şi în totŭ loculŭ. Aceste semne suntŭ de o însemnătate atâtŭ 

de mare pentru fiecare poporŭ, încâtŭ ele îĭ esprimŭ natura, geniulŭ şi caracterulŭ, ele îĭ înfăţişează viaţa 

fisică şi morale, şi cu o vorbă ele îlŭ facŭ să fie ceea ce este. Desbrăcănduse unŭ poporŭ de aceste semne, 

încétă de a maĭ fi ceea ce a fostŭ, îşĭ lapădă fiinţa şi se póte zice că a muritŭ.   

 Datinele şi obiceiurile şi tóte căte facŭ pe unŭ poporŭ să fie acelŭ poporŭ şi nu altulŭ, aŭ unŭ 

farmecŭ atătŭ de mare assupra fiecăruia omŭ care se naşte, şi care petrece în atmosfera lorŭ, încătŭ se 

întrupă cu dânsulŭ, şi îlŭ însoţescŭ nedespărţitŭ în totŭ timpulŭ şi în totŭ loculŭ. Care Romănŭ, după o 

petrecere îndelungată în ţerĭ străine depărtate nu s’arŭ estasia, când fără veste arŭ străbate la urecile luĭ o 

ariă de cântecŭ romănŭ pe care îlŭ cunóşte, séŭ vreocăteva vorbe din dulcea limbă ce a învăţiató deodată 
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cu laptele ce’la suptŭ dela muma sea? Cultura, cu tótă puterea ce are de a scimba şi a preface pe unŭ 

poporŭ, nu póte, şterge datinele şi obiceiurile luĭ, ci numaĭ le îmbunătăţeşte, le înfrumuseţéză şi le 

nobiléză, după stadiele cultureĭ la care ajjunge poporulŭ.  

Unŭ poetŭ veciŭ a zisŭ: homo sum, nihil humani a me alienum esse puto, adecă: omŭ suntŭ, şi 

voiescŭ să amŭ tóte câte suntŭ ale omuluĭ. Pentru ce să nu zică Romănulŭ: Romănŭ suntŭ şi vreŭ să amŭ 

şi să păstrezŭ tóte câte suntŭ ale Romănuluĭ? Ştiŭ că Romănulŭ cu mâna pe inimă recunóşte că are multe 

ce arŭ trebui să lapede; dar pentru ce să încépă tocmaĭ dela c o l i nd e , care e o datină poporale,  religiósă 

şi  nevinovată?    

————— 

 S i b i ŭ  31. D e c e m v r i e  1852. Tărgurile aşia numite de ţéră se aştéptă totŭdeuna cu nerăbdare, 

atătŭ de către vânzătorĭ cătŭ şi de către cumpărătorĭ. Timpulŭ celŭ uscatŭ din zilele trecute da dreptŭ 

tuturorŭ de a spera, că tărgulŭ de ţéră alŭ Sibiuluĭ, din lunea de după Crăciunŭ, va împlini dorinţele şi 

unora şi altora; dar toţĭ se înşelară în illusiunile lorŭ. Târgulŭ acesta de accum a fostŭ după cum se zice 

unŭ tărgŭ slabŭ ! Neguţătoriĭ veniseră ca şi altă dată; însă cumpărătorĭ se vedea fórte puţinĭ, atătŭ din ceĭ 

maĭ de departe câtŭ şi din ceĭ din appropiare. Se póte ca ninsórea cu plóiă ammestecată, ce a căzutŭ 

nóptea şi în zioa de tărgŭ, să pórte vina acesteĭ împregiurărĭ neplăcute; dar nicĭ în zilele dinaintea tăguluĭ 

nicĭ în cele următórié nu se pré îmbulzia ómeniĭ ca altă dată. Se zice că nu se ţine minte, de cănd nu s’a 

mai întâmplatŭ un assemenea tărgŭ slabŭ. Uniĭ din negoţetoriĭ veniţĭ de pe affară se plângea, că n’aŭ 

făcutŭ vănzare nicĭ măcar atăta ca să pótă plăti ciria drumuluĭ ! 

————— 

Monarhia austriacă. 

 Cieltuelele cele marĭ ce se cerŭ pentru zidiré caselorŭ în Viena, şi ciriele cele ridicate ce se 

plătescŭ pentru cvartire, este unŭ reŭ care se simte de mulţĭ anĭ, şi care se ziceea că provine din greşielele 

regulamentuluĭ după care aŭ a se face zidirile de case. Acestŭ regulamentŭ este din anulŭ 1829, şi accumŭ 

este suppusŭ unei revisiunĭ, spre a se scimba şi a se modifica după trebuinţă. După cum se sună, 

regulamenulŭ acesta va remăné maĭ totŭ precum a fostŭ, şi numaĭ în unele puncte se va modifica, fără să 

se periculeze cătŭ de puţinŭ soliditatea cu care s’aŭ ziditŭ casele până accum. Tăria ziduluĭ, care se cere 

întâiŭ de tóte pentru zidirile solide, va pătimi puţintică scimbare; dar de altă parte se va face îngrigire ca, 

pe  căt se va poté, să nu se întrebuinţeze lemne la zidiré caselorŭ. 

– La sfârşitul anului 1852. Austria are drumuri de ferŭ în lungime de 247 mile; dintr’acestea 110. 

mile suntŭ umblătórie şi 137. mile se afflă în lucrare. Aceste drumurĭ suntŭ ale statuluĭ; dar maĭ suntŭ şi 

5. drumurĭ de ferŭ private în lungime de 116½. mile, care tóte se întrebuinţéză de publicŭ. Într’acesté se 

afflă treĭ drumuri de ferŭ, în lungime de 41½. mile, la care se întrebuinţéză caĭ ear nu maşine cu aburŭ. 

 – Generalele Ce. R. de călărime Antoniŭ Barone dé Puhnerŭ, care a fostŭ commandante generale 

alŭ Transilvanieĭ în timpulŭ revoluţiuniĭ magiare, a muritŭ în Viena şi s’a îngropatŭ în 31. Decembre 

trecutŭ. Elŭ a fostŭ născutŭ în anulŭ 1779 la Şemniţŭ în Boemia, şi în anulŭ 1799 îşĭ începu cariera 

militare, intrândŭ ca Locotenente în guardia nobile magiară. În anulŭ 1813. era capitanŭ, cănd, pentru o 

bravură ce făcu în bătălia cu franţosiĭ, căpătă ordinele Marieĭ Teresieĭ. În anulŭ 1821. îlŭ afflămŭ 

colonelŭ’locotenente cu regimentulŭ seŭ în Neapole, unde se învrednici de maĭ multe ordine. În anulŭ 

1839. îlŭ găsimŭ Locotenente’Mareşialŭ campestre în Italia şi comendadatore alŭ Ordineluĭ Leopoldinŭ. 
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În anulŭ 1846 se denumi Consiliariŭ intimŭ şi Comendante’generale în Transilvania. Evenimentele din 

1848 şi 1849 îlŭ găsiră într’acestŭ postŭ, şi ceea ce făcu elŭ pentru tronŭ şi dinastiă, este neştersŭ din 

suvenirea nóstră. În urma serviţielorŭ sele celorŭ însemnătórie, şi a bravurelorŭ ce a reportatŭ, se denumi 

Generale de călărime şi comendatore alŭ cruceĭ Marieĭ Teresieĭ. În septembre a anuluĭ 1849 se denumi 

Capitanŭ al doilea alŭ Guardieĭ întăĭa de Arcarĭ. Dela anulŭ 1840 a fostŭ şi proprietariŭ alŭ doilea alŭ 

regimentuluĭ 3. de pedestrime Carolŭ Ludovic. 

————— 

  D e l a  m a r g i n i l e  B u c o v i n e ĭ . Camera commerciale din Bucovina a adresatŭ în zilele 

trecute către Ministeriulŭ de commerciŭ unŭ raportŭ, prin care arrată nunumaĭ starea commerciuluĭ şi a 

industrieĭ din Bucovina, ci tot de odată indigită şi mijlócele prin care acéstea s’arŭ poté ridica la o stare 

dorită. Maĭ întăiŭ de toate camera îşĭ descoperă buna sé voinţă de a vedea înaintată învăţătura indistriale, 

de care Bucovina este foarte lipsită; căcĭ, affară de o scólă reale mică, n’are alte institute de învăţetură 

tehnică; appoĭ şi învăţătura de Dumineca ce se dă învăţăceilorŭ, este cercetată numaĭ de unŭ micŭ numerŭ 

şi fórte neregulatŭ. De aceea camera rógă pe Ministeriŭ, ca să’ĭ aparobeze cererea de a redica în 

Gernoviţŭ o scólă réle mare, şi în Sucéva o scólă réle mică. Între altele, camera adduce înainte comerciulŭ 

ce Bucovina are cu Moldova, unde se desfacŭ o mulţime de fabricate austriace. Camera arrată că 

carantina dela hotarŭ nunumaĭ împiedică commerciulŭ cu Moldova; ci este şi de prisosŭ, căcĭ carantinele 

principatelorŭ depe linia Dunăriĭ dau granţiă destulă. Către acésta camera cere, ca să se întocméscă o 

comunicaţiune de poştă cu carulŭ către Iaşiĭ şi Galaţiĭ, şi săse îmmulţéscă mersulŭ poşteĭ care duce 

scrisorĭ în Moldova; assemenea să se facă şi pe drumulŭ către Transilvania. (Loidulŭ). 

 

————— 

Franţia. 

 P a r i s ŭ  4. Ianuariŭ. O gazetă bine informată cuprinde următóriele: Ambassadoriĭ Austrieĭ şi 

Prusieĭ aŭ primitŭ noele lorŭ scrisorĭ accreditive, şi le vorŭ da numaĭ decătŭ împăratuluĭ Ludovicŭ 

Napoleone. Accreditivele ruseştĭ se aştéptă să soséscă astăzĭ în Parisŭ. Avemŭ cuvântŭ de a crede, că 

recunoşterea împărăţieĭ franţose de către poterile nordice s’aŭ făcutŭ fără nicĭ o condiţiune, dăduse tótă 

încrederea declaraţiunilorŭ de pace ce le déscopere împăratulŭ. Maĭ încolo auzimŭ, că cele treĭ scrisorĭ de 

recunóştere suntŭ cómpuse într’aceeaşĭ formă, şi ceĭ treĭ Suveranĭ se adreséză către Napoleone III. cu 

titlulŭ de „frate”. Cănd s’a suitŭ pe tronŭ Ludovicŭ Filipŭ, cele treĭ puterĭ nordice se adresară către 

dânsulŭ numaĭ cu titlulŭ de „Sire.“ 

 – În zilele trecute se publicase în Parisŭ o broşiură intitulată: „Hotarele Franţieĭ,“ în care se arrăta, 

că Franţia spre a’şĭ face hotare naturalĭ, trebue să cupprindă Belgiulŭ, nişte provinţie renane germane 

suppuse Prusieĭ şi Savoia. Se zicea că acéstă broşiură s’a publicatŭ cu ştirea împăratuluĭ Napoleone, 

fiindŭ că n’avea nicĭ timbrulŭ legiuitŭ pe dânsa. Monitoriulŭ, care este gazetă officiale, face cunoscutŭ, că 

guberniulŭ franţosŭ n’are nicĭ unŭ ammestecŭ cu autoriĭ aceleĭ broşure, căcĭ spiritul eĭ e străinŭ atătŭ de 

cugetele împăratuluĭ, cătŭ şi de politica pe care a proclamat’o.  (Loidŭ) 

 – Decăndŭ Napoleone s’a proclamatŭ de Împăratŭ, maĭ în tóte zilele se facŭ scimbărĭ marĭ în tóte 

ramurile guberniuluĭ şi ale caseĭ imperialĭ. Într’o zi se facŭ scimbări în armată, şi o mulţime de officialĭ şi 

generalĭ înaintéză în rangurĭ; într’altă zi se facŭ modificaţiunĭ în administraţiune şi justiţiă; într’o zi se 
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organiséză şi se occupă posturile curţiĭ; într’altă zi se împarte ordinele legiuneĭ de onóre la militarĭ şi 

civilĭ. Tóte aceste facŭ în poporŭ impresiune maĭ rece seŭ maĭ caldă. Decretulŭ însă, prin care fostulŭ 

rege Ieronimŭ şi posteritatea luĭ se declară de moştenitorĭ aĭ coróneĭ imperialĭ, cănd s’arŭ întâmpla ca 

Ludovicŭ Napoleone să fie fără moştenitoriŭ direptŭ séu adoptivŭ, a făcutŭ o impresiune rea nunumaĭ 

assupra corpuluĭ diplomaticŭ, ci ciarŭ şi assupra publiculuĭ. Deşi Franţia nu e o ţéră unde moralitatea să 

fie maĭ multŭ preţuită decâtŭ într’alta; dar 18. anĭ de guberniŭ alŭ luĭ Ludovicŭ Filipŭ a învăţiatŭ pe 

Franţosĭ ca să respecte regularitatea şi virtusitatea viăţiĭ private, care dă lustru poteriĭ celeĭ maĭ înalte. 

Ciarŭ vrăjmaşiĭ luĭ era siliţĭ să strige în privinţa acésta: Ce tată ! Ce soţŭ ! Despre Ieronimŭ şi despre fiulŭ 

seŭ, Franţosiĭ aŭ cu totulŭ altă opiniune; appoĭ aŭ oare dreptate? orĭ este prejudiciŭ? îndestulŭ că 

maioritatea poporăţiuniĭ are antipatiĭ către oare care persoane care vorŭ purta titlulŭ de: P r i n c i p ĭ  

i m p e r i a l ĭ . (Gazeta de Augsburgŭ). 

 – Peste puţinŭ timpŭ Algeria încă va avé drumurĭ de ferŭ. S’aŭ formatŭ nişte soţietăţi în privinţa 

acésta, care aŭ depusŭ capitalele trebuinţiosŭ, aŭ căpătatŭ voiă, şi aŭ trimisŭ Inginerĭ ca să facă plane 

definitive. Unŭ drumŭ va fi dela Filipevile pănă la Constantina, într’o depărtare de 22. óre; altă liniă de 

drumŭ va fi dela Algirŭ la Blidah, în depărtare de 12. ore; şi alŭ treilea drumŭ dela Arzevŭ la minele de 

sare; 

————— 

Anglia 

 L o n d o n ŭ  3 Ianuariŭ. Cea maĭ mare parte a Gazetelorŭ îşĭ esprime bucuria despre înciegarea 

Ministeriuluĭ. Ciarŭ şi organele acelea care nu’şĭ promitŭ lucruri marĭ dela desvoltarea reformătoariă şi 

progresivă a Anglieĭ, privescŭ repedea cădere a ministeriuluĭ Derbi ca un semnŭ învederatŭ, că nu e cu 

putinţă ca Anglia să mérgă îndărăptŭ seŭ măcarŭ să stee pe locŭ. 

 – După legile Anglieĭ, Ministriĭ ceĭ noĭ trebue să se allégă din noŭ în parlamentŭ. După ştirile 

primite maĭ toţĭ Ministriĭ, cariĭ veniră accum la cărmă, se realleseră. 

 – Se trimitŭ banĭ necontenitŭ în Rusia. În septemăna acésta s’aŭ trimisŭ apprópe 400,000 lire. 

Aceştĭ bani se trimitŭ spre a se cumpăra grăŭ. În septemăna din urmă se cumpărară 100,000 mesure 

anglice (Loidŭ). 

 – În Anglia circuléză pe tótă zioa 95,000,000 esemplare de gazete; în Statele unite din America cu 

populaţiune maĭ mică circuléază pe tótă zioa: 1,130,000,000. 

 – Mesurele de appărare ce guberniulŭ le pune în lucrare în tăcere, nu se mărginescŭ numaĭ pentru 

pământulŭ Anglieĭ; ci assemenea îngrijire se face şi pentru Irlandia. După cum se aude, Dublinulŭ şi 

Limericulŭ se vorŭ pune în stare de appărare, întărindulise corpurile de artilerie. Baterie şi redute se ridică 

la tóte punctele marginilorŭ, care se parŭ a fi espuse la attaculŭ unuĭ vrăjmaşŭ străinŭ. În Eniscilen se facŭ 

pregătirĭ pentru a zidi casarme marĭ şi întărite. Fiĭndŭcă legea cea nouă de miliţiă nu se applică şi la 

Irlandia, de aceea aicĭ este trebuinţă de o garnisónă regulariă maĭ mare. 

————— 

Ţéra romănéscă. 

 Gazeta „Vestitoriulŭ romănescŭ“ din 24. Decemvrie cupprinde o correspundinţă dela Giurgiu, din 

care înţelegemŭ că, Orăşaniĭ dintr’acestŭ locŭ, pătrunşĭ de recunoştinţă pentru înaltele cugete şi 

mântuitóriele facerĭ de bine cu care Principele domnitoriŭ a îndatoratŭ acelŭ oraşŭ, scăpându’lŭ de 
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înnecăciune prin şoséoa ce a stăruitŭ a se face încă decândŭ’lŭ se affla Ministru alŭ trebelorŭ din lăuntru, 

printr’o declaraţiune spontaneă aŭ hotărâtŭ a ridica unŭ monumentŭ întru ónórea Sea şi a’lŭ aşşeza ciarŭ 

la acea şosé. Principele neaecultăndŭ şi cu occasiunea acésta decătŭ de glasulŭ bineluĭ comune, n’a voitŭ 

a priimi acelŭ omagiŭ atătŭ de multŭ meritatŭ; ci mulţămindŭ Oraşuluĭ pentru simtimentele luĭ, a 

poruncitŭ ca baniĭ din contribuţiune pentru monumentŭ, să se destine pentru altŭ folosŭ alŭ oraşuluĭ. De 

multŭ timpŭ se se simţia trebuinţa descideriĭ uneĭ piaţe la capetulŭ târguluĭ; aşia dar orăşaniĭ aŭ hotărâtŭ 

ca cu baniĭ monumentuluĭ să cumpere loculŭ trebuingiosŭ şi să întocméscă acea piaţă. În 4. Decemvrie, 

zioa aniversariă a Principeluĭ, se inaugură piaţa cu o solemnitate mare, şi ise dete nume de „piaţa’Stirbeiŭ. 

 – Gazeta Vestitoriulŭ românescŭ descide prenumeraţiune şi pe curgătoriulŭ anŭ, care este alŭ 

18’le alŭ vieţiĭ sele. După ce promite că se va publica totŭ subt acestŭ nume, şi se va tipări cu slove noue 

şi citeţe, appoĭ zice că se va scrie în limba care aŭ vorbit’o părinţiĭ de maĭnainte; căcĭ acéstă gazetă nu e 

Gramatică ca să înnoiască şi să îndirepteze limba, care este lucru alŭ scóleĭ şi alŭ Profesorilorŭ. 

 – Din tipografia redacţiuneĭ Vestitoruluĭ va eşi peste puţinŭ Almanahulŭ statuluĭ ţereĭ româneştĭ 

pe anulŭ 1853. împodobitŭ cu portretulŭ Principeluĭ domnitoriŭ, desemnatŭ de artistulŭ Satmari. Pelăngă 

calendariŭ, Almanahulŭ acesta va cupprinde personalele înalteĭ stăpânirĭ, alŭ sfatuluĭ administrativŭ, alŭ 

ministerielorŭ şi altele. Preţulŭ unui esemplare este 3. ţvanţigĭ. 

————— 

Turcia. 

 S a r a i e v o  1  I a n u a r i ŭ . Stégurile proroculuĭ suntŭ înălţiate în maĭ multe piaţe, spre a stringe 

voluntari în contra Montenegrinilorŭ. Acésta se face obicinuitŭ numaĭ în acele împregiurărĭ, cănd se 

ciamă poporulŭ mahometanŭ la arme în contra giaurilorŭ. Cu tóte că e mare numerulŭ volontarilorŭ cariĭ 

se adună sub stégurile luĭ Mahometŭ; dar guberniulŭ Bosneĭ intrebuinţiază şi silă spre a stringe maĭ mulţĭ 

luptătorĭ. Omerŭ Paşa şi Osman Paşa pornescŭ din Scutari, ear generaliĭ Ibraimŭ, Ismailŭ şi Derviş Paşa 

plécă din Mostarŭ către Montenegro. Trupele regularie, care staŭ sub comanda acestorŭ treĭ generalĭ din 

urmă, se suie la 8000. affară de voluntarĭ. Derviş Paşa a plecatŭ de treĭ zile din Saraievo la Mostarŭ şi a 

trasŭ la sine tóte trupele. Se aude că ţinutulŭ dela Focşa numaĭ e securŭ din caussa escursiunilorŭ 

Montenegrinilorŭ. După ştirile primite pănă acum, trebele Turcilorŭ nu staŭ pré bine. Aicĭ aŭ sositŭ răniţĭ, 

atătŭ soldaţĭ regularĭ cătŭ şi volontarĭ dela cămpulŭ bătălieĭ.  

 Pregătirile cele face Pórta în mesură mare potŭ să dée lucrurilorŭ altă faţă. Din tóte părţile 

înaintéză trupe, şi fanatismulŭ Turcilorŭ nu e maĭ micŭ decătŭ alŭ Montenegrinilorŭ. Dar de şi vorŭ poté 

Turciĭ pătrunde în munţiĭ Montenegrinilorŭ, cu annevoiă se vor poté ţiné multŭ accolo, din causa lipseĭ de 

hrană. Se aude de securŭ, că între trupele de volontarĭ din Albania se afflă mulţĭ Magiarĭ turciţĭ, cunoscuţĭ 

din revoluţiunea trecută, cariĭ sub stégurile luĭ Mahometŭ vorŭ a se bate cu fostiĭ fraţĭ creştinĭ. (Loidŭ). 

 – Guberniulŭ turcescŭ, spre a învinge maĭ cu înlesnire pe Montenegrinĭ, a pornitŭ o flotilă pe 

marea Adriatică, şi a declaratŭ ţermiĭ Albaniĭ în stare de blocŭ. După mesura acésta ce s’a luatŭ se vede, 

că Sultanulŭ voeşte a încide marginile acestea pentru ca să nu vină Montenegrinilor vreunŭ ajjutoriŭ de 

undeva, nicĭ să li se pótă adduce arme şi muniţiune. Dar se póte face întrebare: în contra căriĭ poterĭ s’a 

hotărâtŭ bloculŭ ţermilor acelora? Nu e de crezutŭ că Sultanulŭ s’arŭ teme de ammestecarea Anglieĭ seŭ 

Franţieĭ în trebele Montenegrinilorŭ; căcĭ aceste poterĭ n’aŭ recunoscutŭ independenţia lorŭ. Aşia dar este 

învederatŭ că blocada este în contra Austrieĭ şi Rusieĭ, pentru ca poterile acesté să nu pótă ajjuta pe 
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Montenegrinĭ. Cu adevăratŭ nicĭ Austria n’a recunoscutŭ independenţa acestora, şi căndŭ arŭ fi 

appelecată spre acésta, oar face nu din interesŭ pentru statulŭ Montenegrinilor, ci pentru ca să dée Porţiĭ o 

lecţiune pentru purtarea eĭ în timpulŭ revoluţiuniĭ magiare. Căndŭ arŭ vré Austria să dée ajjutoriŭ 

Montenegrinilorŭ, póte face aceasta cu tótă flota turcéscă din marea Adriatică. La Cattaro póte să vândă 

Montenegrinilorŭ arme şi muniţiune cu tótă înlesniré. Austria într’adevărŭ nu póte să se bucure nicĭ 

pentru mişcarea Montenegrinilorŭ, nicĭ pentru revoluţiunea ce se zice că este să prorumpă între creştiniĭ 

de ritulŭ grecescŭ din Turcia. Austria din privinţa umanităţiĭ şi a ridicatŭ totdeuna glasulŭ în contra 

appăsăriĭ creştinilorŭ din provinţiele turceştĭ; dar în privinţa Montenegrinilorŭ o sfătueşte politica sea să 

se pórte cu neutralitate. (Gazeta univ. de Augsburgŭ). 

 – Gazeta Sârbéscă „Sârbsci dnevnic“ din Naĭsaţŭ în Sremŭ a arrăratŭ de multŭ timpŭ simpatiĭ 

către Montenegrinĭ, şi către ceilalţĭ slavĭ consângenĭ din imperiulŭ otomanŭ. Fiĭndŭcă accum maĭ în urmă 

a invitatŭ la arme pe aceĭ supuşĭ aĭ Porţiĭ, cu care Austria se afflă în legătură de prieteniă; a pretinsŭ că 

Sârbiĭ affară de Montenegro se afflă gemăndŭ sub jugŭ streinŭ, şi a ficţiunatŭ şi alte fapte neadeverate: 

Ecselenţia sea Gubernatorele miliare şi civile alŭ Voĭvodineĭ şi Banatuluĭ temeşianŭ a găsitŭ de cuviinţă, 

ca să dojenéscă pentru întâia óră pe Redactorele aceleĭ gazete. (Gazeta Timişiorei). 

America. 

 Este cunoscutŭ că în California s’aŭ găsitŭ nişte mine bogate de aurŭ, de unde acestŭ metalŭ se 

scóte în fórte mare cătăţime, şĭ unde allérgă ómenĭ din tóte părţile lumiĭ spre a se îmbogăţi ciar şi din 

Cina. După ştirile ce aŭ venitŭ afflămŭ că cineziĭ ce suntŭ aicĭ, pe la începutulŭ luĭ Noemvre aŭ sfinţitŭ 

unŭ templu idoluluĭ la care se încină. În vârfulŭ despre resăritŭ alŭ templuluĭ fălfăia stégulŭ celŭ roşiu alŭ 

Cineĭ. Către 9. óre diminéţa a începutŭ serbătórea cu apprinderea unuĭ focŭ mare de artificiŭ. Doe icóne 

urâte de idolĭ se aşşeziară la treptele templuluĭ. După acésta intrară cineziĭ cu proceesiune mare în templu 

între puşcăture nebune. Templulŭ are forma uneĭ curţi pătrate, în laturele căria suntŭ lăcuinţele popilorŭ. 

Dinpotriva intrăriĭ templuluĭ era aşşezată o estradă unde sta popiĭ şi unŭ orcestru, a căria larmă numaĭ 

urecile cinezilorŭ o potea sufferi. Popiĭ îmbrăcaţi în mătasă înaintară către altariŭ căte doĭ doĭ cu multe 

ceremonie, făcură o rugăciune cu corurĭ, după care se arrătă o păpuşă, care este idolulŭ templuluĭ şi 

zeitatea lorŭ. Popa celŭ mare ţinŭ o cuvântare către dânsulŭ, şi appoĭ începură toţĭ a juca înpregiurulŭ 

altariuluĭ între musica şi larma cea maĭ sgomotósă. După ce se accăţară sfintele table şi popa celŭ mare 

maĭ făcu o rugăciune, începu earăşĭ musica, resunară puşcăture, se apprinseră ear focurĭ de artificiă şi aşia 

se isprăvi serbătórea. 

  

L i t e r a r i ŭ . 

 

Unulŭ dintre juniĭ romănĭ, studiosĭ în Gimnasiulŭ evangelicŭ din Sigişóra, cu occasiunea 

prenumerăriĭ la fóia nóstră, ne trimite următória poesiă, ca de o vomŭ găsi demnă, să’ĭ dămŭ locŭ în 

colónele fóieĭ. Nu suntemŭ nicĭ decum lacomĭ de laude pentru întreprinderea nóstră, la care tinerulŭ 

nostru face allusiune; şi nu o publicăm aicĭ ca să ne fălimŭ cu ceea ce n’amŭ meritatŭ. Motivulŭ nostru 

este numaĭ şi numaĭ ca să încuragemŭ unŭ talentŭ tinerŭ, care, de se va desvolta după începutulŭ despre 

care ne dă probă, promite romănimiĭ încă unŭ poetŭ. Iată poesia după cum ne a trimis’o. 
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S a l u t a r e  l a  T e l e g r a f u l ŭ  r o m a n ŭ .   

 

Tu, dulce resunetŭ, vestindŭ Romănimiĭ 

Că nóptea trecu, că zioa sosi; 

Tu, stéoă amică ce întunecimiĭ 

Adducĭ a auroreĭ hilare soliĭ: 

 

O, fiĭ salutată şi ear salutată 

De unŭ simţiŭ şi de unŭ cugetŭ, de unŭ suffletŭ romanŭ! 

Păşeşte cu laudă în calé’ţi semnată, 

Lumină clădiriĭ bineluĭ umanŭ! 

 

Trezéscăse odată de a sea latargiă 

Romanulŭ! salute unŭ timpŭ maĭ seniorŭ ! 

Cupprindă în braţe commerciŭ, industriă, 

Cupprindă ştiĭnţa, ceresculŭ odorŭ ! 

 

Attuncĭ se ridică crescăndŭ romănimea, 

Precum unŭ gigante din somnŭ deşteptatŭ; 

Attuncĭ âĭ va râde şi viitorimea, 

Ca raza de sóre pe câmpŭ prelucratŭ. 

Attuncia simţindŭ va să binecuvinte 

Românulŭ pe voĭ, pré vrednĭcĭ bărbaţĭ, 

Ce’n nobilulŭ ciiclu a unuĭ părinte, 

Îĭ luminaţĭ calea şi mănă îĭ daţĭ. 

 

 Amŭ fi doritŭ ca să fimŭ văzutŭ şi altă probă de poesiă lucrată de acestŭ tinerŭ, spre a poté judica 

maĭ bine processulŭ museĭ sele. Din acésta ce vedemŭ pentru întăia óră ni se pare, că tinerulŭ arŭ avé 

ciămare către artea divină. Fantasia i se vede viă, simţimentulŭ nobile, gustulŭ în formare şi artea în 

drumulŭ desvoltăriĭ. Spre a’şĭ cultiva talentulŭ iamŭ pofti ca să citéscă multŭ pe poeţiĭ vecĭ classiciĭ; dar 

poesia sea să şio modeleze după poesia popórelorŭ romane, Italianĭ, Franţosĭ, Spaniolĭ ş. ce. l. Precătŭ îşĭ 

va înavuţi mintea cu idee şi cunoştinţe solide, pre atătŭ să’şĭ formeze inima după principele esteticeĭ. Dar 

pe lăngă acestea să nu uĭte a cultiva limba naţiunale în care are să’şĭ resuffle inspiraţiunile poetice, pentru 

ca să nu facă nicĭ odată limba sclavă poesieĭ, precum nicĭ poesia sclavă limbeĭ. Ne bucurămŭ de aceste 

începuturĭ norocite ce vedemŭ la dânsul, şi dorimŭ ca să ia în nume de bine poveţele ce i le dămŭ. 

Poftindŭ’i din inimă înaintare şi desvoltare totŭ maĭ mare şi maĭ solidă, îlŭ încredinţămŭ că cu plăcere 

vomŭ primi totŭdeuna în colónele nóstre assemenea cercărĭ poetice, care ne daŭ multă speranţă. Maste, 

puer, virtute esto: Sic itur ad astra !  

————— 
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C o r r e s p u n d i n ţ ă .  

 

 D. I. M. din Hălmagiulŭ mare. Nunumaĭ vomŭ primi cu bucuriă orĭ ce ştire interesante ni se va 

trimite din părţile acelea; ci te rogămŭ, precumŭ amŭ rogatŭ în provocaţiunea nóstră pe tótă inţelliginţa 

romănă din orĭ ce parte, ca să ne sprigine într’acéstă întreprindere. 

 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 8. Ianuariu. Calend. noŭ. 

  Aurulŭ ________________________114 ¾  

  Argintulŭ ______________________109 ¾ 
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