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Depeşe telegrafice 

 Z a r a  7 .  I a n u a r i u .   Montenegriniĭ se pregătescŭ de a se împotrivi cu desperaţiune. Poterea 

cea maĭ mare a Turcilorŭ se concentrează în Albania; alŭ doilea corpŭ de attacŭ se adună în Herţegovina.  

 C o n s t a n t i n o p o l e  1 .  I a n u a r i u .  După cum se aude, D. Ozerofŭ, însărcinatulŭ cu trebile 

diplomatice ruseştĭ, a reclmatŭ la Pórtă în contra concesiunilorŭ ce s’aŭ făcutŭ Latinilorŭ în privinţa sf. 

mormăntŭ cu paguba Grecilorŭ. – La Seraievo în Bosnia se vorŭ aşşeza doe agenţie consularĭ din partea 

Anglieĭ şi Franţieĭ. – Tóte trupele turceştĭ despre uscatŭ în contra Montenegruluĭ se suĭe la 27. batalióne.  

 – B o m b a ĭ  î n  I n d i a  1 7 .  D e c e m v r i e . Espediţiunea Anglilorŭ în contra Birmanilorŭ s’a 

sfârşitŭ cu învingerea acestorŭ din urmă. S’aŭ denumitŭ commisarĭ cariĭ să întrupe locurile acelea cu 

posessiunile anglice. 

————— 

Transilvania. 

T e l e g r a f u l ŭ  (urmare). 

 După ce se întocmi linia telegrafică dela Parisŭ la Lile, Şap luă însărcinarea nouă de a aşşeza şi 

alte linie assemenea. Esemplulŭ franţosilorŭ îlŭ imită şi Anglia, care încă începŭ a întocmi linie 

telegrafice, însă cu mijlóce scimbate. Désupra coperişuluĭ caseĭ se aşşeza unŭ apparatŭ cu şese clape 

miscătórie, care se potea încide şi descide, şi după rândulŭ şi numerulŭ clapelorŭ ce se punea în mişcare, 

se producea o mulţime de semne deosebite. În timpiĭ maĭ dincócĭ a întemeiatŭ şi Prusia o liniă telegrafică, 

prin care se unia provinţiele renane cu Berlinulŭ. Mecanismulŭ ce’la întrodusŭ la apparatulŭ desupra 

coperişuluĭ caseĭ de observaţiune era astŭfelŭ, încătŭ printrânsulŭ se potea produce o mulţime de semne 

deosebite. 

 Dar afflarea acésta cu tóte îmbunătăţirile ce a priimitŭ prin Angliĭ şi Prusianĭ era încă fórte 

nedeplinită; căcĭ nu se potea slugi cineva cu telegrafulŭ decătŭ numaĭ zioa, şi şi atuncĭ numaĭ cănd era 

zioa luminósă şi fără negure séŭ céţă. Către acésta i se tăgădui lui Claudie Şap meritulŭ afflăriĭ aceştia şi 

se dete Troianilorŭ şi Grecilorŭ, încătŭ elŭ căzu într’o melancoliă adăncă, şi în anulŭ 1805. îşĭ luă singurŭ 

viaţa arruncânduse într’o făntănă. 

 Precănd Franţia, Anglia, Prusia se întrebuinţa cu telegrafulŭ lui Şap, şi pe cănd şi alte staturĭ făcea 

pregătirĭ de a’lŭ întroduce, se auzi în anulŭ 1808. în Monahiŭ în Bavaria despre unŭ telegrafŭ electricŭ. 

Dar nu se potea încă nimine încredinţa despre practicabilitatea luĭ, fiinducă nu se cunoştea încă legătura 

care este între electricitate şi magnetismŭ. După ce prin esperimentele fisicilorŭ Oerstet şi Faradai s’a 
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probatŭ că poteré electrică cu cea magnetică suntŭ identice, aŭ începutŭ atătŭ Franţia cătŭ şi Anglia şi 

America dela nordu, precum şi Germania, a face cercărĭ de a întemeia linie de telegrafĭ electromagneticĭ, 

care din ce în ce s’aŭ perfecţiunatŭ totŭ mai multŭ. 

 Telegrafulŭ electro’magneticŭ stă dintr’unŭ drotŭ de ferŭ care prin aerŭ, prin pămăntŭ orĭ pe sub 

mărĭ se póte întinde la cea maĭ mare depărtare. La capetele drotuluĭ este aşşezatŭ căte unŭ apparatŭ 

electricŭ, care, punânduse în attingere cu drotulŭ, îĭ împărtăşeşte acestuia o potere de a face la celalaltŭ 

capetŭ alŭ drotuluĭ semnelele ce voeşte cineva. Acésta se face cu o iuţélă atătŭ de mare, încătŭ în clipa în 

care se attinge apparatulŭ de capetulŭ drotuluĭ, în aceeşĭ clipă se şi produce semnulŭ la celalaltŭ capetŭ. 

 Folósele telegrafuluĭ acestuia suntŭ necalculabilĭ. Maĭ întâiŭ orĭ ce corespondinţă se póte face 

printrânsulŭ atătŭ nóptea cătŭ şi zioa, atătŭ pe timpŭ frumosŭ cătŭ şi negurosŭ seŭ ceţosŭ. Fie depărtarea 

cătŭ de mare, dela o margine a Europeĭ la célaltă, séŭ pănă la marginea Americeĭ, nu se perde celŭ maĭ 

puţinŭ timpŭ; căcĭ fluidulŭ electricŭ se duce maĭ iute decătŭ ciarŭ lumina. Semnele se facŭ unulŭ după 

altulŭ aşia de curăndŭ, precumŭ ese vorba gata din măna culegătoriuluĭ de litere dintr’o tipografiă. Nu e 

de trebuinţă a fi staţiunĭ intermediarie, decătŭ numaĭ accolo unde voeşte cineva a avé correspundinţă. 

Cănd este ca să se telegrafeze ceva, se póte da semnŭ ca să audă şi să se scóle acelŭ ce îngrijaşte de 

trimiterea depeşelorŭ prin telegrafŭ. Ce e maĭ multŭ; depeşa póte să se scrie şi singură numaĭ prin 

mecanismulŭ apparatuluĭ dela capetul drotuluĭ. 

 Decăndŭ a ajjunsŭ telegrafulŭ la acestŭ gradŭ de perfecţiune, tóte statele maĭ civilisate se întrecŭ a 

aşşeza linie spre a se folosi de acéstă afflare minunată. Cele maĭ multe staturĭ ale Europeĭ se potŭ 

correspunde între sine prin telegrafŭ în vreocăteva minute. Anglia correspunde cu Franţia şi cu celelalte 

state continentalĭ prin telegrafŭ submarinŭ. America voeşte a întemeia o liniă cu Europa pe subt Oceanul 

atlanticŭ. Franţia încă voeşte a se pune în correspundinţă telegrafică cu Algeria din Africa pe sub marea 

mediterană. Dintre toate statele Europeĭ, Austria are maĭ multe şi mai lungĭ linie telegrafice întemeiate. 

Cu bucuriă salută şi Transilvania linia telegrafică din Viena păna în Sibiŭ. Nu va trece multŭ şi, décă nu 

toată lumé, celŭ puţinŭ părţile eĭ cele maĭ civilisate vor fi mrejuite de linie telegrafice în toate direcţiunile, 

şi attuncĭ se va împlini cea ce se zice: Strigavoiŭ şi se va auzi glasulŭ meŭ pănă la marginile pămăntuluĭ ! 

 Superstiţiunea şi neştiinţa Ómenilorŭ nu este în stare de a calcula trebuinţa şi foloasele 

telegrafuluĭ. Assemenea oamenĭ încipuindu’şĭ a vedea în telegrafŭ unŭ ceva adducătoriŭ de reŭ, facŭ de 

multe orĭ piedicĭ correspundinţelor prin stricăciunĭ reutăcioase. Guberniulŭ este totŭdeuna în dreptulŭ şi 

poterea sea de a pedepsi staşnicŭ pe assemenea ómenĭ. Dar încă puţinŭ şi se vorŭ încredinţa toţĭ de 

adevărŭ. Cu cătŭ se întindŭ liniele drumurilorŭ de ferŭ, cu atătŭ se va assecura şi telegrafulŭ de 

cugetătoriĭ şi făcătoriĭ de rele. Telegrafiĭ îşĭ vorŭ întinde droturile sele pe marginea drumurilorŭ de ferŭ, şi 

aceĭ cariĭ suntŭ însărcinaţi cu paza acelorŭ drumurĭ, vorŭ poté privegia cu înlesnire şi droturile 

telegrafilorŭ.  

 Sfârşimŭ esclamăndŭ: cine pote prezice pănă la ce gradŭ de perfecţiune poate încă să ajjungă 

telegrafulŭ electro’magneticŭ de astăzĭ ! 

————— 

 S i b i ŭ  5 .  I a n u a r i ŭ .  Înaltulŭ Ministeriŭ de cultŭ şi de învăţământulŭ publicŭ, s’a înduratŭ a 

applacida pentru studenţiĭ săracĭ din Transilvania şi pe anulŭ acesta scolasticŭ unŭ ajjutoriŭ de 300. fl. m. 

c. pe lună. 
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 Din acestŭ ajutoriŭ se vorŭ împărtăşi şi accum ca şi în anulŭ trecutŭ, 60 studenţi din orice clase de 

scólă, după proporţiunea impoporăţiuniĭ şi a lipselorŭ fiecăriĭ confesiunĭ, şi annume: 24. studenţĭ neuniţĭ, 

14. uniţĭ, 6. romano’catolicĭ, 6. luteranĭ, 5. reformaţĭ şi 5. unitarĭ. 

 Precătŭ ne grăbimŭ a adduce la cunoştinţa publiculuĭ romănŭ acestŭ ajjutoriŭ generosŭ, ce s’a 

făcutŭ tinerimiĭ scolastice; pre atătŭ ne simţim petrunşĭ de sfănta detoriă de a adduce cele maĭ calde 

mulţămirĭ înalteĭ stăpănirĭ, pentru părintésca grige ce are pentru cultivarea suppuşilorŭ seĭ, fără deosebire 

de confesiune, precum şi pré demnilorŭ bărbaţĭ cariĭ stăruescŭ spre înaintarea bineluĭ pentru folosulŭ 

comune. Sperămŭ că tinerimea scolastică, lipsită de mijlóce pentru continuarea învăţăturiĭ, va şti să 

preţuiască părintésca intenţiune a înalteĭ stăpănirĭ, şi prin silinţa la învăţătură şi purtarea morale solidă, se 

va sirgui a se face demnă, ca şi în anulŭ viitoriŭ să se împărtăşéscă de asemené ajjutoriŭ generosŭ. 

 

————— 

 D e l a  m a r g i n ĭ  3 . I a n u a r i ŭ . Cănd plăngerile ce se audŭ dela uniĭ şi alţiĭ în contra unorŭ 

nedreptăţĭ ce li se facŭ, suntŭ întemeiate pe dreptate, attuncĭ tragŭ simpatiile tuturorŭ, şi nu e nimene care 

n’arŭ pofti uşiurarea acelora, şi care n’arŭ pune măna ca să ajjute. Căndŭ însă vina acelora nedreptăţirĭ o 

pórtă ciarŭ aceia cariĭ ridică glasurĭ de plângere, attuncĭ lumea caută cu indifferinţă la dănşiĭ, şi îi lasă ca 

prin sufferinţele lor să’şĭ spele păcatele şi să se îndirepteze. 

 Suntŭ fórte vecĭ plângerile unora preoţiĭ romănĭ, că în relaţiunile lorŭ de tóte zilele cu uniĭ şi alţiĭ 

ómenĭ nu li se dă respectulŭ ce li s’arŭ cuveni; că în împregiurărĭ, căndŭ se înfăţişéză la deregătorie, nu 

arŭ fi preţiuiţi după ciămarea şi starea lorŭ; că însfârşitŭ li se întămplă căte odată neplăcerĭ, scărbe şi ciarŭ 

maltractărĭ. Aşia e; suntemŭ martorĭ că ni s’a întâmplatŭ ciarŭ noă să ne afflămŭ faţă la unele scene, în 

care preotulŭ romănŭ juca o rolă fórte tristă; unde era necunoscutŭ, nesocotitŭ şi nepreţuitŭ; unde nu i se 

da altŭ respectŭ decătŭ acela ce se da la fiecare omŭ de răndŭ. Privindŭ pe preotulŭ în assemené 

situaţiune, amŭ remasŭ înlemniţĭ, şi nu ştiamŭ ce să plăngemŭ mai tare, ciămarea cea sfăntă a preotuluĭ, 

care sufferia atătea nedreptăţirĭ în personalitatea luĭ, seŭ pe însuşi preotulŭ în care ciămaré aceea sfăntă se 

degrada; se nesocotia şi se despreţuia atătŭ de multŭ. Fără să fi potutŭ lua partidă spre appărarea seŭ a 

preotului seŭ a ciămăriĭ luĭ, né amŭ cuffundatŭ numaĭ în meditaţiune assupra causelorŭ acestorŭ effecte 

triste ce se vedŭ şi se rennoiescŭ în tóte zilele.  

 Nu trebue să maĭ spunemŭ unŭ lucru cunoscutŭ de toţĭ, că preoţiĭ romănĭ, cea maĭ mare parte, nicĭ 

aŭ avutŭ nicĭ aŭ tóte mijlócele trebuinţióse spre a se cultiva şi a se redica la o stare morale dorită, încătŭ, 

prin cunoştinţele lorŭ cele practice şi solide, şi prin purtarea lorŭ cea esemplare, să înalţe preţiulŭ 

personalităţiĭ lorŭ, şi să facă respectată înalta lorŭ ciămare şi starea ce occupă în viaţa civile. Se 

presuppune însă, că şi celŭ maĭ de josŭ preotŭ, în timpulŭ în care învaţă spre a se pregăti pentru primirea 

daruluĭ şi a funcţiuniĭ preoţeştĭ, îşĭ agoniseşte atăta învăţătură, ca, atătŭ în beserică cătŭ şi afflă în lume, să 

ştie a se purta cu unŭ tactŭ, care să facă onóre persóneĭ sele ca preotŭ şi ca omŭ. Cu tóate acestea, cu 

dorere vedemŭ esemple triste în tóte zilele, că uniĭ dintrânşiĭ, de şi în beserică ca ministriĭ ai celorŭ sfinte 

trag respectul creştinilor credincioşi şi evlavioşi; dar în împregiurările din affară, îşi uită cu totul de sine, 

şi se pórtă aşia de strâmb şi necuviĭnţios, încât nu e mirare că li se tăgădueşte respectul şi preţiuiré ce li 

s’ar cădé. Aŭ aşiadar aceĭ preoţĭ cuvăntŭ de a suspina şi a plănge, că însărcinarea lorŭ e mare şi sfântă, că 
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detoriele lorŭ suntŭ multe şi grele, şi că cu tóte acestea nu suntŭ socotiţĭ, preţiuiţĭ şi respectaţĭ după cum 

s’arŭ cuveni ? 

 Este tristŭ lucru cu adevăratŭ a vedé atătŭ de înjosită demnitatea cea mare şi sfăntă a preotuluĭ, 

care este prietinulŭ celŭ nedespărţitŭ alŭ poporuluĭ, dela naşterea omuluĭ pănă la mórtea lui, care este 

măngăitorulŭ lui cel dulce în tóte necazurile şi cinurile viăţiĭ, şi care, zicăndŭ aşia, ţine în măna sea 

măntuirea suffletelorŭ credincioşilorŭ ce se afflă sub păstorirea luĭ. Dar ceea ce ne face să ne spăriemŭ 

maĭ multŭ este, că prin nesocotinţa şi despreţiuirea personalităţiĭ preoţeştĭ, se nesocoteşte şi se 

despreţuieşte ciar învăţătura cea sfăntă aĭ căria preoţii suntŭ predicatorĭ, se receşte ciar evlavia omenilorŭ 

credincioşĭ către cele sfinte, slăbeşte ciar credinţa, singurulŭ mijlocŭ de mântuirea poporuluĭ, şi pătimeşte 

însuşĭ religiunea care este legătura prin care omulŭ se împreună cu Dumnezeŭ. Şi appoĭ póte cineva să 

prevédă urmările acele înfricoşiate, cănd poporulŭ va cădé în indifferintismulŭ acelŭ grosŭ şi în nepăsarea 

acea brutale către religiune, de a trăi în lume fără măngăiere şi de muri fără nicĭ o speranţă ? 

 Suntŭ fórte multe lipsele şi defectele în purtarea dinaffară a unorŭ preoţĭ, încătŭ s’arŭ părea că eĭ 

singurĭ vreŭ să siléscă pe ómenĭ, ca să nu dee onórea şi respectulŭ cuviinţiosŭ scimeĭ şi ciămăriĭ lorŭ. Noĭ 

ne mărginimŭ a adduce aicĭ numaĭ unŭ defectŭ, care bate fórte tare la ocĭ, care întunecă strălucirea 

demnităţiĭ preoţeştĭ, şi care, de şi se vede micŭ, este însă o causă mare a nesocotinţeĭ şi despreţiuluĭ pentru 

care preoţiĭ redică glasurĭ de plăngerĭ amare.      (va urma). 

————— 

Ungaria. 

 D i n  S t u t g a r t  s e  s c r i e : După ce din partea guberniuluĭ austriacŭ s’aŭ delăturatŭ, prin 

legiuirea cea maĭ nouă, tóte piedicile care opria pănă accum pe Germanĭ de a emigra către Ungaria, şi de a 

colonisa acéstă ţéră binecuvântată de Dumnezeŭ, s’a deşteptatŭ luarea amminte a acelora cariĭ au plăcere 

de a emigra, şi ’şiaŭ îndireptatŭ ociĭ către ţinuturile Dunăriĭ de josŭ. Guberniulŭ nostru (Virtembergŭ) 

încă s’a occupatŭ demultŭ, precătŭ ştimŭ, cu întrebăţiunea acésta. Fiĭndŭcă cănd va veni timpulŭ, 

guberniulŭ va face fără îndoială publicaţiunile cuviinţióse; de aceea amŭ sfătui pe compatrioţiĭ nostriĭ 

virtembergianĭ, ca maĭ întăiŭ să aştepte acele publicăţiunĭ, şi appoĭ să se occupe cu realisarea planurilorŭ 

lorŭ de a emigra către Ungaria (O. D. P.) 

 – Tălhăriĭle, ce s’aŭ întămplatŭ în timpiĭ ceĭ maĭ nuoĭ în Ungaria, aŭ făcutŭ multŭ de vorbă în 

publicŭ, şi aŭ datŭ occasiune ca să se judice rău împregiurările acesteĭ ţărĭ. 

 Tălhăriĭle în Ungaria aŭ fostŭ totŭdeuna unŭ lucru obicinuitŭ; dar maĭ vârtosŭ attuncĭ cănd, în 

urma resboielorŭ, o mulţime mare de ómenĭ remănea fără occupaţiune, şi neavăndŭ mijlóce de agonisirea 

hraneĭ vieţiĭ, se împrăştia pe şesurile cele întinse ale acestei ţărĭ, care de sute de anĭ n’a avutŭ nicĭ o poliţă 

regulată. 

 Este fórte învederatŭ, că insurecţiunea din urmă a Ungarieĭ a avutŭ o urmare însemnătóriă de a se 

îmmulţi aci tălhăriĭle în mesură maĭ mare decătŭ altă dată. Începutulŭ şi caracterulŭ acestuĭ resboiŭ 

insurecţiunale, escesele cele selbatice şi grozave, prădările, pustiirile şi apprinderile cu care s’a însemnatŭ 

armata revoluţiunare, aŭ trebuitŭ să demoraliseze fórte multŭ pe aceĭ ce aŭ luatŭ parte la acele scene 

spăimăntătórie. După ce cu o lovitură puternică se împrăştiară grămezile acelea de ómeni armaţĭ armaţĭ, 

în ale cărora şire intrase spiritulŭ nesuppuneriĭ şi alŭ rebeliuniĭ în contra principiuluĭ autorităţiĭ legitime: 

şi după ce prin jafurile şi pustiirile resboiuluĭ aceluia s’a întâmplatŭ ca mulţĭ ómenĭ privaţĭ să’şĭ pérdă tótă 
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averea şi esistinţa; apoĭ din aceste împregiurărĭ şi altele multe ca acestea a trebuitŭ să urmeze îmmulţiré 

tăhăriilorŭ în ţéră. Dar şi întroducerea nouluĭ ordine de lucrurĭ cu poliţiă regulată în Ungaria încă a avutŭ 

o influinţă assupra îmmmulţiriĭ făcătorilorŭ de rele. Este cunoscutŭ că, atătŭ în oraşele şi cetăţile Ungarieĭ 

cătŭ şi pe puste, se affla unŭ mare numerŭ de ómenĭ despre cariĭ nu potea cineva să aĭbă opiniune bună, şi 

cariĭ îşĭ ţinea viaţa într’unŭ modŭ periculosŭ securităţiĭ publice. Accum cănd se întinde măna cea lungă a 

legeĭ ca să’i ajjungă, eĭ vreŭ să scape de dânsa, şi se asscundŭ în pădure şi puste, de unde batŭ resboiŭ cu 

soţietatea pacinică. 

 Arŭ greşi cineva fórte răŭ, cănd arŭ vré să dee acestorŭ tâlhăriĭ un caracterŭ politicŭ maĭ adăncŭ. 

Cu adevăratŭ nu e îndoială, că între tâlharĭĭ acestia, cariĭ pórtă resboiŭ în contra vitelorŭ ţeranilorŭ, suntŭ 

şi de aceia cariĭ suntŭ vrăjmaşĭ ordineĭ legale. Către acésta credemŭ, că partida resturnătóriă pune pe 

simpatiile acestorŭ hoţĭ maĭ mare temeiŭ, decătŭ guberniulŭ legitimŭ care îĭ goneşte şi îĭ nimiceşte. Se 

pare însă că însemnătatea lorŭ politică nu se întinde mai departe. Aceştĭ tălharĭ nu suntŭ plenceriĭ şi 

campioniĭ uneĭ revoluţiunĭ ce arŭ poté să prorumpă, ci nişte remăşiţe miserabilĭ împrăştiate a le celeĭ 

învinse. În fără delegile lorŭ nu se cunóşte nicĭ o sistemă politică, decătŭ pofta statornică după averea 

omenilorŭ. Eĭ jefuescŭ pe ómeniĭ cariĭ se întórnă dela tărgurĭ, fără să’ĭ întrebe care le este credinţa 

politică. Eĭ caută numaĭ după banĭ, după lucrurĭ preţióse, după caĭ, arme, vinŭ, ear nu după sinţimente 

politice. Pe ţeraniĭ maĭ avuţĭ încă îĭ jefuescŭ cu aceeaşĭ necruţare, cu care prădeze pe proprietariĭ de 

pămăntŭ. Căte odată nu scapă de jafurile lorŭ nicĭ ciar persónele acelea, care le aŭ datŭ scăpare şi 

ajjutoriŭ. 

 Este lucru firescŭ, că tălhariĭ aceştia caută, pre cătŭ potŭ, a’şĭ da o apparinţă romantică în ociĭ 

mulţimeĭ ceĭ credule şi înspăĭmăntate: căcĭ şi criminalistulŭ celŭ maĭ căzutŭ încă se sileşte a da 

fărădelegilorŭ sele unŭ motivu maĭ înaltŭ, decătŭ numaĭ unŭ interesŭ propriŭ de rândŭ. Către acésta se 

înţelege uşĭorŭ, că pretestele motivelorŭ lorŭ politice, înaintea unorŭ reŭ cugetătorĭ cariĭ n’aŭ fostŭ încă 

predaţĭ şi maltractaţĭ, deştéptă unŭ felŭ de compătimire cu acestĭ indivizĭ periculoşĭ securităţiĭ. Dar 

printr’asemenea numaĭ acela se póte înşela, care voeşte a se înşela, séŭ care nu cunóşte împregiurările. 

 Când judecata bellică a osânditŭ la mórte în timpulŭ din urmă pe vreocăţĭ va assemenea tălharĭ, 

dăndule numire de Guerila, acésta a făcut’o pentru că aceĭ indivizi s’aŭ însemnatŭ într’adevărŭ în 

revoluţiunea trecută prin assemenea purtare. Nepărtinirea cea staşnică şi conştiinţiósă a acesteĭ judecăţĭ, a 

trebuitŭ să specifice curatŭ caracterulŭ criminale, cu care se fălescŭ înaintea mulţimeĭ ómenilorŭ hoţiĭ şi 

tălhariĭ, cariĭ şi fără acésta nu potŭ scăpa de măna dreptăţiĭ. În analele justiţieĭ criminalĭ s’aŭ văzutŭ totŭ 

felulŭ de tălharĭ nobilĭ, resbunătorĭ aĭ umanităţiĭ, resbunătorĭ aĭ legiĭ, fanaticĭ politicĭ şi ciar religioşĭ; dar 

toţĭ aŭ jefuitŭ şi aŭ prădatŭ, fără să se ţină strănsŭ de ciămarea lor cea înaltă cu care se fălia; şi nimbulŭ 

lor romanticŭ a peritŭ curăndŭ pentru fiecare din admirătoriĭ lorŭ, cariĭ aŭ avutŭ nenorocirea de a’ĭ 

cunóşte maĭ de apprópe. 

 Guberniulŭ îşĭ cunóşte detoria sea: elŭ nu v’a sufferĭ nicĭ într’unŭ cipŭ astŭfelŭ de turburărĭ 

estraordinarie şi periculóse securităţiĭ publice, şi’şĭ va îndoi energia spre a întimpina pe aceĭ făcătorĭ de 

rele şi spre a împedica acele fărădelegĭ. 

(După Correspundinţa austriacă.) 

————— 
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Austria. 

 În şedinţa ce a ţinut’o consiliulŭ municipale alŭ Vieniĭ în 21. Decemvrie trecutŭ, s’a hotărâtŭ ca 

pentru anulŭ curgătoriŭ să se slobódă suma de 150,000.  fl. m. c. pentru zidirĭ de scóle. După socotelile 

anuluĭ 1852. s’a vezutŭ, că municipalitatea a cieltuitŭ pe anulŭ trecutŭ pentru scopurĭ scolastice 192,920; 

pentru lefele personaleluĭ învăţătorescŭ a cieltuit 120,150 fl.; pentru lemne de încălzitŭ şi instrumente 

scolastice 19,307 fl.; pentru reparature şi zidirĭ 18,959 fl.; cirie pentru case de scóle 30,163 fl.; pentru 

stipendie şi patronate 4338. fl. 

 – Se crede, după cum zicŭ unelé gazete, că M. S. Regele Prusieĭ va veni la Viena în luna luĭ 

Fevruariŭ, spre a face visită curţiĭ de aicĭ, după cum şi M. S. Împăratulŭ Franciscŭ Iosifŭ a cercetatŭ 

Berlinuluĭ în luna trecută. 

 – Între zidirile cele maĭ însemnătórie, ce suntŭ a se redica în reşedinţa Viena, se numeră cele 

treĭsprezece case marĭ, pe care Baronele de Sina le stăpâneşte accum în suburbiulŭ numitŭ Landstrase. Se 

propusese ca în primăvera viitóriă să se dărâme casele acestea, şi în loculŭ lorŭ să se zidéscă altele noue; 

dar nu e hotărătŭ decă cu adevăratŭ se va începe lucrulŭ. Fiind că casele aceste suntŭ tóte una lăngă alta, 

de aceea se vorŭ zidi tóte după unŭ planŭ, şi totuodată se va descide accolo şi uliţă nouă. Este ştiutŭ că 

Baronele Sina este celŭ mai mare proprietariŭ de case în Viena.  

————— 

Franţia. 

 Parisŭ 7. Ianuariŭ. După ce cele treĭ poterĭ nordice, Austria, Prusia şi Rusia aŭ recunoscutŭ 

împărăţia luĭ Napoleone, şi după dânsele aŭ urmatŭ statele confederate din Germania, şi alte state care 

maĭ întărziaseră, gazeta farnţoséscă Constituţiunalele scrie următóriele: „împărăţia s’a recunoscutŭ şi s’a 

primitŭ de tóte naţiunile civilisate. Şi cum potea fi altŭmintrelea ? Aŭ Suveranulŭ, pe care şi la allesŭ 

Franţia, nu este elŭ principele acela resolutŭ, care la intrarea în stăpănire, în timpulŭ cănd poterea sea era 

ammerinţată de o cameră vrăjmaşă, a primitŭ publice politica ordineĭ, şi a trimisŭ o armată la Roma spre a 

înălţia ear scaunulŭ Papeĭ, şi care înainte de a nimicĭ spiritulŭ revoluţiunare prin lovitura de statŭ, ’la fostŭ 

învinsŭ încă în 13. Iuniŭ pe uliţe? Póte Europa care în anulŭ 1848. a fostŭ pustiită prin resboiulŭ civile şi 

a fostŭ pătată cu sânge, să fie nerecunoscătóriă şi nedréptă către acela care, măntuindŭ soţietatea în 

Franţia, a apăratŭ celelalte ţerĭ de resturnărĭ noue ’şi mai înfricoşate ? 

 – Deşi s’a publicatŭ prin gazete că formula scrisoriĭ de recunoştére din partea Rusieĭ arŭ fi fostŭ 

assemené cu a altorŭ poterĭ: dar maĭ circuléză şi altă versiune, că Rusia în locŭ de formula „fratele meu,” 

arŭ fi întrebuinţiatŭ în scrisórea de recunóştere titlulŭ officialŭ „Sire” şi „Maiestate.” Acésta însemnéză, 

că Rusia recunóşte pe Napoleone pentru căcĭ ’la allesŭ poporulŭ, ear nu pentru că fiindŭ nepotŭ alŭ luĭ 

Napoleone celŭ mare, arŭ avé vreunŭ dreptŭ de moştenire la tronŭ. Se zice că împăratulŭ, căndŭ i s’a 

făcutŭ cunoscutŭ cupprinsulŭ scrisorii, s’arŭ fi necăjitŭ şi că arŭ fi fostŭ maĭ gata să publice în gazeta 

officiale o notă, prin care să arrate că a ruptŭ tóte relaţiunile cu Rusia. În consiliulŭ ministeriale, partida 

iubitoariă de resboiŭ ţinea cu împăratulŭ; dar Ministrulŭ Fuld a îmblânzitŭ totŭ lucrulŭ, zicăndŭ, că 

împăratulŭ să se mulţuméscă cu recunoaşterea aceea, cu care a fostŭ mulţămitŭ şi Ludovicŭ Filipŭ pe care 

totŭ assemene îlŭ rocunoscuse Rusia. Muinduse attuncĭ împăratulŭ, a poruncitŭ ca să poftéscă la audienţă 

pe D. Ciselefŭ, Ambasadorele Rusieĭ. S’a trimisŭ şi la bursă unŭ Agente ca să însufleţéscă cursulŭ care 

scăzuse; dar a sositŭ tărziŭ şi aşia rentele ear merseră îndărătŭ cu unŭ francŭ. 
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 – Besereca cea mare sf. Genovefa din Parisŭ, în timpulŭ revoluţiuniĭ dela 1792. s’a strămutatŭ în 

Panteon, unde se aşşeza spre odihnă oasele tuturorŭ bărbaţilorŭ celorŭ marĭ, prin care s’a strălucitŭ 

Franţia. Împăratulŭ Napoleone de accuma datŭ voiă ca beserica acésta să se descidă ear spre slujba 

dumnezeească, ceea ce s’a făcutŭ cu mare pompă. Se zice că reparaturele şi podoaba din lăuntru va consta 

pe Statŭ 5. milione francĭ. 

————— 

Anglia. 

 L o n d o n ŭ  6 . I a n u a r i e . Rarŭ s’a întămplatu ca unŭ Ministeriŭ să priméscă administraţiunea în 

împregiurărĭ atătŭ de favorabilĭ ca celŭ de accum. Din allegerile cele noue ce s’aŭ făcutŭ, tóte aŭ eşitŭ în 

favorea luĭ; din gazete numaĭ doe ceva maĭ însemnatórie suntŭ în contra luĭ; opiniunea publică a ţăriĭ îĭ 

este favorabile; statele dinaffară privescŭ cu o stimă curată la acéstă împreunare de ómenĭ de talentŭ şi de 

strălucire politică; la acésta se adaogă că Ministeriulŭ acesta găseşte vistieria statului plină de banĭ, şi în 

locŭ de a porta grige ca să accopere unŭ deficĭtŭ, va avé plăcuta detoriă de a maĭ micşiora contribuţiunile, 

séŭ de a întrebuinţa bine prĭsosulŭ de banĭ. 

 – Flota de resboiŭ a Anglieĭ, care totŭ strigă că nu este appărată destulŭ de bine, stă accum din 

545. corăbiĭ, din care unele suntŭ în activitate, altele nu. Aceste corăbiĭ aŭ dela 2. pănă la 120. tunurĭ una. 

Dintr’ acéstă mulţĭme de corăbiĭ, 180. suntŭ vapore armate cu tunurĭ şi cu maşinĭ de o potere dela 100. 

pănă la 800. de caĭ. În suma acésta nu se socotescŭ corăbiile cele maĭ micĭ ale Guberniuluĭ, şi acel care 

slugescŭ spre a păzi la vămĭ. Acéstă flotă înfricoşiată are spre slujba sea în timpŭ de pace 140,000 matrosĭ 

învăţaţĭ, 2000 de matrosi tinerĭ, 15,000 soldaţĭ marinarĭ împărţiţĭ în 4 divisiunĭ seŭ 102 companie. Affară 

de acestia mai sunt 7. brigade de voluntari pe la arsenale, cariĭ sunt toţĭ artileristĭ învăţaţĭ, şi 3 batalioane 

de păzitorĭ aĭ ţermilorŭ. 

 – O gazetă anglică scrie următoarele: Ne afflămŭ în posiţiune de a face cunoscutŭ, că Lordulŭ 

Aberdeen, preşedintele ministeriuluĭ de accumŭ, care maĭ nainte a fostŭ unŭ împotrivitoriŭ mare la 

emancipaţiunea Evreilorŭ, şia scimbatŭ în timpulŭ din urmă ideele în privinţa acésta, şi accumŭ sprigine 

părerile acelora cariĭ cerŭ, ca evreilorŭ să li se dee egalitate politică. Casa Rotşildŭ speréză, că nu va trece 

sesiunea viitóriă a parlamentuluĭ, fără ca Baronele Lionelŭ Rotşildŭ să’şĭ priméscă loculŭ în parlamentŭ, 

ca deputatŭ al părţiĭ ceĭ maĭ însemnate din Londonŭ.   

————— 

Turcia 

 C o n s t a n t i n o p o l e  1 Ianuarie. Masa de trupe ce s’a pornitŭ de maĭ multe părţĭ în contra 

Montenegrinilorŭ, se zice că s’arŭ sui la 27 batalioane. Se scrie că acéstă potere va fi de ajjuns nunumaĭ 

spre a goni pe Montenegrinĭ în munţiĭ lorŭ; ci ciarŭ spre a cuprinde şi munţiĭ. Ministeriulŭ turcescŭ de 

resboiŭ a trimisŭ luĭ Omerŭ Paşa spre disposiţiune maĭ mulţĭ officialĭ din statulŭ generale ca să comănde 

coloanele de attacu. În Constantinopole se crede, că Montenegriniĭ au maĭ mulţĭ officialĭ şi altileristĭ 

străinĭ. În toată întâmplarea se pare că drama Montenegruluĭ se approprie de sfărşitŭ. 

 – Poarta otomană se încurcă totŭ maĭ adâncŭ. Ea lucră tocmaĭ ca cum arŭ voi să se lovéscă de 

toate laturile, pentru ca să siléscă pe poterile Europeĭ spre a’ĭ hotărâ soartea. În causa sfăntuluĭ mormântŭ 

aci a favoratŭ pe Greci, aci pe Latinĭ. Deocamdată ea a împlinitŭ dorinţele Rusieĭ, care appără interesele 

Grecilorŭ, şi a vătămatŭ pe Cranţia care sprigine causa Latinilorŭ. Dar totŭ deodată a datŭ Rusieĭ 
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occasiune de a reclama, pentru căcĭ Poarta n’a lăsatŭ ca să se citéscă în publicŭ fermanulŭ trimisŭ către 

Patriarhulŭ din Ierusalimŭ în privinţa sf. mormântŭ. Guberniulŭ rusesc s’a supăratŭ, dar a lăsatŭ lucrulŭ 

aşia. De attunci Poarta a datŭ Rusieĭ occasiune nouă de reclamaţiune. La peştera din Vitfleemŭ avea în 

timpiĭ maĭ de multŭ şi Latiniĭ şi Greciĭ şi Armeniĭ căte o cieă. Dela unŭ timpŭ încocĭ Latiniĭ perdură 

dreptulŭ acesta, şi Franţosiĭ vrură accum ca ear să’lŭ dobândéscă. Poarta a ascultatŭ cererile guberniuluĭ 

franţozescŭ; dar în locŭ de a da Latinilorŭ a treia cieă precum a avutŭ maĭ de multŭ, ea luă ceea Grecilorŭ 

şi o dete Latinilorŭ. Este învederatŭ că Rusia nu va sufferi acesta, şi D. Ozerof, însărcinatulŭ cu trebile 

diplomatice ruseştĭ, va raporta la Petersburgŭ. Se vede că printr’acésta Poarta a vrutŭ să’şĭ resbune 

orecum în contra Rusieĭ pentru purtarea eĭ către Montenegrinĭ. Dar care îĭ va fi resultatulŭ? 

————— 

India. 

 Parlamentulŭ anglicŭ de accum are să hotărască despre priviligiulŭ companieĭ anglice din India, şi 

după obiceiŭ a şi allesŭ unŭ comitetŭ compusŭ din ceĭ maĭ însemnaţĭ bărbaţĭ de statŭ aĭ parlamentuluĭ. 

Acestŭ comitetŭ a ciămatŭ înaintea sea şi a ascultatŭ o mulţime de officialĭ civilĭ şi militarĭ şi oamenĭ 

privaţĭ, cariĭ s’aŭ afflatŭ în serviţiulŭ companieĭ indice. Raportulŭ ce acestŭ comitetŭ a făcutŭ către 

parlamentŭ în privinţa Indieĭ cuprinde peste o miă de foĭ, şi se întinde assupra stăriĭ finanţiale a ţăriĭ 

acesteia; dar totŭodată atinge şi starea politică a eĭ.  

 După datele din acestŭ rapportŭ afflămŭ, că posesiunile anglice din India cupprindŭ o întindere de 

pămăntŭ de 30,000. mile geografice pătrate cu 99,409,902. suflete. Statele indice care staŭ sub 

protecţiunea Anglieĭ aŭ o întindere de pămăntŭ peste 30,000. mile geografice pătrate, dar cu o 

poporăţiune abia de 52,359,051. sufflete. Socotindŭ că protecţiunea este maĭ ca şi stăpănirea, se póte zice 

că Anglia stăpăneşte în India o întindere de pămănt cu 150,000,000. suflete de lăcuitorĭ. Arŭ crede cineva 

că spre a ţinea atăta locŭ şi atăţĭ ómenĭ în supunere, Anglia întrevuinţéză o armată de spăriatŭ; dar nu e 

aşia. Tótă armata Anglieĭ din India se sue la 289,592. soldaţĭ; dar aceştia nu suntŭ toţĭ Angliĭ, decătŭ 

numaĭ 49,408, iar ceilalţĭ 240,000. sunt Indianĭ. Cu acéstă mănă mică de ómenĭ, Anglia trage la sine 

bogăţia Indieĭ şi se foloseşte de dănsa. Dar cănd acea armată indiană de 240,000. va fi învăţatŭ toată 

disţiplina şi toată tactica europénă, óre attuncĭ cum va mai poté Anglia să ţină India în starea în care o 

stăpăneşte astăzĭ?  

 Lordulŭ Elenborug, care sub ministeriulŭ luĭ Peel a fostŭ preşedinte alŭ comitetuluĭ compusŭ 

pentru trebele indice, a povestitŭ următoria anecdotă: „Aplecarea parlamentuluĭ de a lăţi cunoştinţe şi 

cultură între lăcuitoriĭ Indieĭ, se pare că va aduce unŭ periculŭ noŭ. Îmĭ adducŭ bine aminte de o visĭtă ce 

mia făcut Dvarcanaut Tagore, celŭ maĭ învăţatŭ Indianŭ care a venitŭ în Anglia, şi celŭ maĭ învăţiatŭ din 

ţara aceea. Într’o diminéţă cănd citiamŭ în gazete o cuvăntare ce Dvarcanaut Tagore a ţinutŭ despre 

creşterea şi învăţătura Indianilorŭ, eată că intră la mine însuşĭ elŭ, şi îi ziseiŭ: „Tocmaĭ accum citescŭ 

cuvăntarea Domnieĭ tele despre creştere.“  „Sa tipăritŭ?“ mă întrebă elŭ. „Da, îĭ respuseiŭ; aicĭ la noĭ se 

tipăreşte totŭ;“ dar noĭ potemŭ în casa acésta să vorbimŭ amăndoĭ slobodŭ, fără să ne tememŭ că se va 

auzi. Domnia tea ştiĭ că uniĭ din compatrioţiĭ mei vreu să dee învăţătură şi creştere Indianilorŭ. Eu cred că 

de se vorŭ împlini dorinţele lorŭ, Angliĭ nu vorŭ poté attuncĭ remăné în India mai multŭ de treĭ lunĭ. „Ba 

nici treĭ septemăne“ îmĭ tăie elŭ vorba şi avea dreptate. Lordulŭ Elenborug zice comitetuluĭ să cugete, 

cătŭ e de periculosŭ a da Indianilorŭ posturĭ în administraţiunea Indieĭ, cătŭ e de periculosŭ a le face 
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scoale. „Décă se vorŭ aşşeza şi drumurĭ de ferŭ, adăogă elŭ, cum va fi cu potinţă ca să ne potem ţiné 

stăpănirea noastră peste ţerile acelea ? Acésta arŭ fi în contra minţiĭ celeĭ sănătoase. Nicĭ un poporŭ 

cultivatŭ nu se va suppune stăpăniriĭ noastre.“ – Acésta zisă cu alte vorbe însemnéză: lăsaţĭ pe Indianĭ în 

neştiĭnţa lorŭ, pentru ca să remănă în sclavia anglică. (Loidulŭ).          

————— 

Ţéra romănéscă. 

 După cum se aude, direcţiunea plutiriĭ cu vapórele pe dunăre a descisŭ negoţiaţiunĭ cu guberniulŭ 

ţerii romăneştĭ, spre a face râulŭ Argeşiŭ plutelnicŭ, ceea ce se poate uşiorŭ practica. Décă Argeşiulŭ se 

va uni cu râulŭ Dâmboviţa aproape de Bucureştĭ, attuncĭ se vorŭ sui vapoarele pănă la capitala ţereĭ 

acesteia. 

————— 

Înştiinţare dela espeditura Telegrafuluĭ. 

 De şi s’a fostŭ hotărâtŭ ca numaĭ atătea esemplarie din gazeta acésta să se tipăriască, pre cătŭ va fi 

de mare numerulŭ prenumeranţilorŭ la începutulŭ eşiriĭ eĭ la lumină; dar fiindŭcă uniĭ întârziă foarte 

multŭ, şi cu toate aceste totŭ cerŭ ca să li se trimită toţĭ numeriĭ dela începutŭ; noĭ maĭ publicămŭ şi cu 

occasiunea acésta, că aceĭ cariĭ vorŭ întărzia cu prenumeraţiunea peste 20. Ianuariŭ, nu vorŭ poté căpăta 

nicĭ într’unŭ cipŭ numeriĭ ceĭ dintăiŭ.                              

————— 

C o r r e s p u n d i n ţ ă . 

 Dluĭ. I. P. din Banatŭ. Nu meritămŭ nicĭ o laudă. Foaia este a poporuluĭ romănŭ. Iubitoriĭ de citire 

să o sprigine cu prenumeraţiunea. Inţelliginţa cu articulŭ de correspundinţe.  
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