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Depeşe telegrafice. 

 

 P a r i s ŭ  23 Ianuariŭ. Monitorele publică că nu suntŭ adeverate vorbele despre scimbarea 

ministeriuluĭ.  

 R o m a  1 9  I a n u a r i ŭ. Reciămarea Generariuluĭ Gemo, Comendantele armateĭ franţose de aicĭ, 

a produsŭ sensaţiune. 

 M a d r i t ŭ  1 8  I a n u a r i ŭ. Comitetulŭ pentru allegerea deputaţilorŭ din Madritŭ s’a desfiinţatŭ. 

Adunările de maĭ multŭ de 20 persone la unŭ locŭ s’aŭ opritŭ.  

————— 

A g r i c u l t u r a .  E c o n o m i a  d e  c ă m p ŭ. 

I. 

 Poporulŭ romănŭ din monarhia austriacă, peste totŭ socotindulŭ, este economŭ de cămpŭ, 

lucrătoriŭ de pămăntŭ, séŭ pe limbă maĭ bună agricolŭ. Posiţiunea geografică ce o aŭ ţinuturile unde 

lăcueşte elŭ, laŭ destinatŭ pentru acéstă condiţiune. Dar şi împregiurările politice a le timpilorŭ trecuţĭ aŭ 

contribuitŭ spre a’lŭ lega de acéstă occupaţiune. Numerulŭ acelora cariĭ se appucară de industriă şi 

commerciŭ, este fórte micŭ pe lângă totalitatea poporuluĭ. Este ceva maĭ mare numerulŭ acelora familiĭ 

care, lăcuindŭ în sate retrase la munţĭ, se occupă cu economia vitelorŭ. Assemenea este ceva însemnătoriŭ 

şi numerulŭ acelora cariĭ lăcuindŭ între munţĭ, se occupă cu lucrarea minelorŭ. Dar luândŭ agricultura în 

însemnarea cea maĭ întinsă a numeluĭ, atătŭ economia vitelorŭ cătŭ şi lucrarea minelorŭ suntŭ ramure ale 

agricultureĭ. În scurtŭ, una peste alta, poporulŭ romanŭ este agricolŭ, şi occupaţiunea acésta a sea este 

interesulŭ seŭ celŭ maĭ apprópe şi maĭ mare. 

 Agricultura a fostŭ şi va fi totŭ deuna occupaţiunea cea maĭ dintăiŭ şi maĭ nobile a ómenilorŭ care 

trecŭ peste hotarele selbătăcieĭ şi barbarieĭ. Ea nu este numaĭ punctulŭ celŭ maĭ securŭ dela care începe 

cultura şi civilisaţiunea omenéscă, ci ea este ciar basea cea maĭ solidă a acestorŭ grade de perfecţiune. În 

suşĭ soţiătatea maĭ regulată începe cu agricultura; pentru căcĭ numaĭ ea pironeşte familiele la unŭ locŭ, şi 

nu le lasă ca să’şĭ păreséscă pămănturile care le aŭ lucratŭ, şi casele ce şiaŭ făcutŭ lângă dânsele. Din 

agricultură se desvoltéză altă cultură maĭ înnaltă, care este industria şi comerciulŭ, şi cărora totŭ ea le 

subministră producte brute, plante, vite şi mineraliĭ, spre a le lucra, a le nobila, a le mări preţiulŭ, şi spre a 

le împărţi şi împrăştia după plăcerea şi trebuinţa ómenilorŭ. Dar şi în starea cea maĭ înaltă de cultură şi 

civilisaţiune, unde nunumaĭ industria înfloreşte şi commerciulŭ se lăţeşte, ci şi artele frumóse desfătéză şi 
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ştiinţele luminéză, agricultura jócă cea dintăiŭ şi maĭ mare rolă. Ea hrăneşte pre toţĭ fără deosebire, în cătŭ 

soţietatea cea maĭ luminată, fără productele agricultureĭ seŭ că nu póte să esiste, seŭ că trebue să 

părăséscă cultura şi civilisaţiunea, să se întórcă la starea naturale primitivă, şi să îmbrăţişeze viaţa 

nomadă, vănătoréscă şi pescăréscă. 

 Cu cătŭ agricultura într’o soţietate este addusă la stare maĭ înflorită, cu atătŭ îndestularea şi 

fericirea este maĭ temeĭnică, şi cu atătŭ soţietatea este maĭ independinte. Adevereulŭ acesta a fost 

cunoscutŭ de tóte popórele veci şi noue, şi toţĭ ómeniĭ de statŭ, tóte guberniele cele înţelepte aŭ privitŭ 

ocupaţiunea acésta ca cea maĭ nobile şi cea maĭ trebuinşiosă. În Grecia şi în Roma vece, ceĭ maĭ marĭ 

ómenĭ de statŭ şi generarĭ mergea la plugŭ, şi de multe orĭ s’aŭ întămplatŭ că, ciămaţĭ fiindŭ de măntuirea 

publică, ’şiaŭ scuturatŭ ţerina pămăntuluĭ de pe vestmintele lorŭ şi aŭ primitŭ însărcinarea ce li se da de 

patriă. Spre a înălţa preţulŭ agricultureĭ, împăratuluĭ Cineĭ şi astăzĭ apucă córnele pluguluĭ într’o zi, 

brăsdéză pămăntulŭ, şi dă ómenilorŭ celŭ maĭ frumosŭ esemplŭ de a onora occupaţiunea acésta care 

hrăneşte pe ómenĭ. Soţietatea din zilele nóstre nu póte arrăta esemple de acestea, care caracteriséză aşia 

de bine simplitatea celorŭ vecĭ. Cu tóte aceste, guberniele şi ómeniĭ de statŭ, cariĭ aŭ cunoscutŭ 

importanţa agricultureĭ, aŭ preţuit’o, aŭ încuragiato şi iaŭ făcutŭ tóte înlesnirile spre a se cultiva cum 

trebue. Şi într’adevărŭ, precătŭ înflorirea agricultureĭ aŭ addusŭ fericire şi binecuvântare într’unŭ statŭ, 

pre atătŭ neîngrigirea, despreţiulŭ şi maltractarea eĭ aŭ addusŭ nenorocirĭ, urgia şi blăstemulŭ lui 

Dumnezeŭ. Essemple de fenomenele aceste norocite seŭ nenorocite, suntŭ destule atătŭ în Istoria vece 

cătŭ şi cea nouă.    (Va urma). 

————— 

Monarhia Austriacă 

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

 R e ş i n a r ĭ  16 Ianuariŭ. Încă în anulŭ 1836 comunitatea acésta a nóstră, însufflată de unŭ spiritŭ 

pentru facerĭ de bine, a hotărâtŭ, din capitalele strânsŭ din veniturile comunităţiĭ, să întrebuinţeze o parte 

pentru scopurĭ scolastice. Spre acestŭ sfărşitŭ a deosebitŭ 2000 fl. m. c. să’ĭ aşşeze cu interessŭ securŭ, şi 

din venitulŭ acestuĭ capitalaşŭ să se facă stipendie pentru tineriĭ aceia cariĭ, petrecăndŭ învăţeturile scóleĭ 

normale din comunitatea nóstră, vorŭ avé applecare de a trece la Gimnasiŭ. Acéstă nobile însufflare şi 

hotărâre, făcănduo comunitatea cunoscută la locurile maĭ înalte, s’aŭ priimitŭ şi s’aŭ approbatŭ spre cea 

maĭ mare bucuriă şi mulţămire a comunităţiĭ. De attuncĭ maĭ mulţĭ tinerĭ studenţĭ seracĭ, cariĭ aŭ învăţatŭ 

la Gimnasiŭ, s’aŭ împărtăşitŭ de acestŭ ajjutoriŭ, şi aŭ binecuvântatŭ şi binecuvântă şi accum pe făcătoriĭ 

de bine, cariĭ aŭ îngrigitŭ aşia de frumosŭ pentru creşterea şi învăţetura lorŭ. 

 Auzimŭ cu plăcere, că comunitatea acésta a nóstră se pregăteşte accum spre o facere de bine şi 

maĭ mare şi maĭ importante. Fiind norocită ca veniturile eĭ să créscă şi printr’ acésta să’şĭ măréscă 

capitalele cele are aşşezate cu interessŭ, a hotărătŭ ca să întrebuinţeze o sumă şi maĭ mare pentru scopurĭ 

scolastice. Ea a băgatŭ de sémă că tineriĭ romănĭ studenţĭ aŭ cea maĭ mare trebuinţă de ajjutoriŭ şi 

spriginire după ce absolvéză Gimnasiele, şi căndŭ se pregătescŭ pentru Academiă şi Universitate. De 

aceea însufflată totŭ de acelŭ simţŭ nobile, ce o caracteriséză aşia de frumosŭ, a găsitŭ cu cale, ca din 

capitalele ce’lŭ are, să deosebéscă 12,000 fl. m. c., şi din interessulŭ annuale ce va aduce acea sumă, să 

facă nişte stipendie pentru tineriĭ gimnasistĭ absoluţĭ şi săracĭ, cariĭ aŭ applecare şi talente de a urma şi 
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cursurile academice seŭ universitare. Îndată ce comunitatea va face o hotărâre de săvârşitŭ în privinţa 

acésta, se va grăbi a o suppune la cunoştinţa înaltelorŭ locurĭ, spre a se approba şi a se întări. 

 Amŭ potea să zicemŭ multe despre simţiulŭ celŭ nobile ce nutreşte communitatea nóstră spre 

facerĭ de bine; amŭ potea să o redicămŭ şi să o înălţămŭ cu laude pompóse; dar e destulŭ a’ĭ arrăta zelulŭ 

ce’lŭ are şi fapta ce voieşte a sevărşi: conştiinţa eĭ e curată că’şĭ face detoria; Dumnezeŭ din ceriŭ o 

cunóşte, lumea vede, aude şi o binecuvăntă, şi acésta e resplata cea maĭ mare şi maĭ secură ! 

 B r a ş i o v ŭ.  16 Ianuariŭ. Balulŭ ce damele comitetuluĭ reuniuneĭ romane ’laŭ datŭ pentru 

ajjutoriulŭ orfelinelorŭ, aĭ cărora părinţĭ aŭ căzutŭ în aniĭ 1848-1849 ca soldaţĭ seŭ ca gardistĭ, s’a serbatŭ 

erĭ cu unŭ resultatŭ fórte strălucitŭ. O mulţime de dame tinere, frumoase, pline de viaţă şi de graţie, aŭ 

împodobitŭ balulŭ acesta prin portarea lorŭ cea demnă de amoare. Sala a fostŭ decorată cu cunune verzĭ si 

cu portretele Maiest. Sele împăratuluĭ, alŭ erouluĭ Mareşalŭ Conte Radeţci, alŭ D. Gubernatore L. M. C. 

Principe de Şvarţenberg, alŭ reposatuluĭ L. M. C. Barone de Volgemut şi alŭ consorteĭ sele, şi alŭ 

Episcopuluĭ D. Barone de Şaguna. Numele celorŭ mai însemnaţĭ făcătorĭ de bine aĭ reuniuneĭ era 

înfăţişiate prin inscripţiunĭ în sală. La 12 ore nişte fetiţe romane rostiră cuvinte potrivite către oaspeţiĭ 

baluluĭ, şi numele Maiestăţiĭ Sele împăratuluĭ precum şi alŭ tuturorŭ bărbaţilorŭ şi damelorŭ acelora, a le 

cărora portrete şi nume era înfăţişiate în sală, fură salutate cu vivate, şi asupra portretelorŭ şi numelorŭ se 

aruncară cunune verzĭ. Corpulŭ officiarilorŭ din garnisona de aicĭ, ce. r. officialĭ se afflară cu toţiĭ de faţă 

la acestŭ balŭ care, în veseliă neturburată, a ţinutŭ pănă în ziorile dimineţiĭ. (G. Ge. B.) 

 D e l a  m a r g i n ĭ  15 Ianuariŭ. Suntŭ mulţĭ anĭ şi secolĭ de cănd poporulŭ romănŭ a fostŭ tractatŭ 

ca unŭ fiŭ fiastru alŭ ţerilorŭ unde a lăcuitŭ, şi de cănd s’a fostŭ redicatŭ unŭ părete de ferŭ între dănsulŭ 

şi între drepturile şi folósele soţietăţiĭ în care a trăitŭ. Dar cuvăntulŭ celŭ sfinţitŭ alŭ Împăratuluĭ a 

derâmatŭ nu de multŭ bariera acea fatale, peste care poporulŭ romănŭ nu potea trece, şi ’la ciămatŭ şi pe 

dânsulŭ ca să se împărtăşiéscă de facerile de bine, ce legile împărăteştĭ assecuréză tuturorŭ popórelorŭ 

sele. Nicĭ unŭ poporŭ n’a potutŭ saluta epoha acésta de măntuire cu maĭ mare entusiasmŭ şi bucuriă, 

decătŭ poporulŭ romănŭ: pentru că nicĭ unŭ poporŭ n’a fostŭ maĭ înainte atătŭ de nesocotitŭ şi atătŭ de 

nedreptăţitŭ ca dânsulŭ. Esistinţa sea are accum preţiulŭ şi înaintea luĭ; pentru că elŭ cunóşte că şi elŭ e 

poporŭ care are dreptŭ de a se desvolta şi a se ferici în soţietatea în care trăeşte, ear nu numaĭ grămadă de 

ómenĭ, cariĭ vorbescŭ o limbă şi pórtă un nume, cariĭ aŭ aceléşĭ datine şi obiceiurĭ, şi încolo nimica maĭ 

multŭ decătŭ detorie. Precătŭ poporulŭ acesta se va sili prin lucrări matore şi fapte bărbăteştĭ a documenta 

că elŭ a meritatŭ posiţiunea politică în care se vede aşşezatŭ: pre atătŭ nu’şĭ va uĭta nicĭ odată de a arăta, 

prin nestrămutata credinţă şi fiiasca allipire, vecinica sea recunoştinţă cătră poterea acea binecuvăntată 

care ’la regeneratŭ. 

 Aşia e; poporulŭ romănŭ care era escisŭ affară dela drepturile şi folósele soţietăţiĭ şi era socotitŭ 

ca unŭ străinŭ în ţéra unde a lăcuitŭ, s’a învrednicitŭ ca să dobăndéscă cele ce a doritŭ şi a cerutŭ de mulţĭ 

anĭ şi secolĭ. Elŭ care a fostŭ maĭ înainte atătŭ de nebăgatŭ în sémă, şi care remăsese atătŭ de înnapoiatŭ 

în cŭltura materiale şi morale, se bucură astăzĭ de tóte drepturile dezvoltăriĭ şi înaintăriĭ, şi de tóte 

înlesnirile care îlŭ potŭ duce la fericirea omenéscă. Individualitatea sea ca poporŭ este respectată, totŭ 

felulŭ de industriă şi comerciŭ îĭ suntŭ slobode, tóte şcólele marĭ şi micĭ pentru perfecţiunarea sea îĭ suntŭ 

descise, şi drumulŭ pănă la cele maĭ înalte dregătorie ale statuluĭ îĭ este oblitŭ. Dar în drumulŭ ce trebue 

să’şĭ croiéscă pentru desvoltarea şi înainterea sea şi pentru ajjungerea la fericirea ce o doreşte, cine va 
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povăţui securŭ pe acestŭ poporŭ, ca să se mişte făr’ase oppri, să păşéscă făr’ase împiedica şi să înainteze 

făr’ase rătăci? Cu adevăratŭ cuvăntulŭ împărătescŭ este şi va remăné sfăntŭ în privinţa poporuluĭ romănŭ; 

legile monarhieĭ îĭ suntŭ şi îĭ voŭr fi scutŭ de appărare drepturilorŭ ce i s’aŭ assecuratŭ, şi deregătoriele 

marĭ şi micĭ privigiază şi vorŭ privigia ca să nu să vatăme; dar elŭ e începătoriŭ, slabŭ, fricosŭ şi 

neştiutoriŭ, şi trebue dusŭ de mănă ca să nu se periculeze, şi trebue învăţatŭ ca să ştie ce şi cumŭ să 

întreprindă. Este învederatŭ că în privinţa acésta, inţelliginţa romănă, care este eşită din sânulŭ, carnea şi 

sângele luĭ, şi pe care trebue să o dóră din inimă pentru binele şi fericirea luĭ, este ciămată a juca o rolă 

mare, o rolă nobile, o rolă demnă de însemnarea numeluĭ ce pórtă. Ea ca suffletŭ alŭ poporuluĭ nu numaĭ 

trebue să’lŭ înviă, să’lŭ deştepte şi să’lŭ mişce; ci totŭdeodată, trebue să’lŭ înveţe, să’lŭ sfătuéscă şi să’lŭ 

poveţuiască în tóte întreprinderile pentru desvoltarea şi fericirea luĭ. Petrunsă de misiunea sea cea mare, 

inţelliginţa va sădi adăncŭ în inima poporuluĭ adevărulŭ cuvăntuluĭ celuĭ sfinţitŭ alŭ împăratuluĭ, îĭ va 

însufla respectulŭ legilorŭ monarhieĭ care îĭ assecuréză drepturile şi folósele soţietăţiĭ, şi va ajjuta şi va 

sprigini cu conlucrarea tóte ostenelile dregătorieleorŭ pentru punerea în lucrare a acelorŭ legĭ.  

Dar faţă cu epoha acésta a regeneraţiuniĭ poporuluĭ romănŭ, faţă cu drepturile şi folósele ce i s’aŭ 

assecuratŭ şi faţă cu momentósele trebuinţe ce le simte adăncŭ are óre elŭ inţelliginţă destulŭ de 

numerósă şi care sa’şi cunóscă detoriile sele cele importanţĭ ce le are către dânsulŭ? Acéstă întrebare este 

atătŭ de mare şi atătŭ de însemnătóriă, în căt ea taiă atăncŭ în viaţa poporuluĭ romănŭ, îĭ condiţiunéză 

esistinţa sea civile şi politică şi tótă desvoltarea sea în timpulŭ presente şi fericirea în viitoriŭ. Cu 

adevăratŭ ne râde imina că vedemŭ pe Romănulŭ emancipatŭ appucănduse şi de alte occupaţiunĭ nobilĭ şi 

folositórie affară de plugŭ, cósă şi sapă; ne pare fórte bine că’lŭ privimŭ îmbrăţişindŭ industria şi 

comerciulŭ; ne bucurămŭ din suffletŭ că vedemŭ o mulţime de tinerĭ la şcóle micĭ şi marĭ; ne uĭtămŭ cu 

mare mulţămire cănd vedemŭ pe preoţĭ lucrăndŭ cu zelŭ în viia Domnuluĭ; ne umplemŭ de bucuriă 

nespusă cănd vedemŭ o mulţime de Romăni applicaţĭ în deosebite posturĭ ale ramurilorŭ Guberniuluĭ, şi 

din tóte acestea încieămŭ, că poporulŭ romănŭ ştie preţiui drepturile şi folósele ce i s’a assecuratŭ, şi lucră 

pentru a’şĭ face unŭ viitoriu fericitŭ. Cu tóte acestea trebue să spunemŭ că décă punemŭ numerositatea 

poporuluĭ la o parte, şi statistica inţelliginţeĭ luĭ la altă parte, ne umplemŭ de întristare, pentru căcĭ nu 

afflămŭ inţelliginţa nicĭ în proporţiunea numerosităţiĭ, nicĭ în proporţiunea lipselorŭ şi trebuinţelorŭ 

poporuluĭ. Știmŭ şi cunóştemŭ că presentele nu pórtă vina trecutuluĭ; ştimŭ şi cunóştemŭ cu dorere, că 

lipsa ce se simte astăzĭ de inţelliginţă romănă numerósă şi demnă de misiunea sea, este unŭ effectŭ tristŭ 

alŭ timpilorŭ trecuţĭ. Cu tóte acestea credemŭ, că nu e lucru de prisosŭ a scormoni trecutulŭ şi a numera 

vre o căteva din causele acelea, care aŭ lipsitŭ pe poporulŭ romănŭ, în timpulŭ acestŭ fericitŭ, de călăuza 

cea maĭ credinciósă în drumulŭ desvoltăriĭ şi alŭ fericiriĭ sele. Cunoştinţa acestorŭ cause va face pe 

poporŭ, ca să’şĭ îndoéscă silinţa spre a’şĭ forma inţelliginţa ce’ĭ lipseşte, şi’lŭ va învăţa a cunóşte amórea 

şi zelulŭ ce ea va avé pentru binele şi fericirea luĭ; ear pe inţelliginţă o va face ca să’şĭ cunóscă misiunea, 

să preţuiéscă pe poporulŭ alŭ căria ea este suffletulŭ, şi totŭ deodată o va feri de o miă rătăcirĭ în care póte 

cădé.  (Va urma). 

————— 

  Austria. V i e n a  21. Ianuar. După ordinaţiunea ministeriale din 19. Ianuariu, prin care se facŭ 

cunoscute pré înaltele disposiţiunĭ pentru organisarea ţerilorŭ de corónă a le monarhieĭ, Maiestaté Sea ce. 

r. Apostolică a hotărătŭ, ca tribunalele judecătorescŭ superiore alŭ Transilvanieĭ să fie în Sibiŭ: 
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aseemenea a hotărătŭ ca deregătoria cea maĭ înnaltă politică a ţereĭ acestia să fie o Locotenenţiă iarăşi în 

Sibiŭ, sub conducerea şi preşedinţa unuĭ Locotenente. 

 Cu punerea în lucrare a pré înaltelorŭ disposiţiunĭ pentru organisarea deregătorielorŭ politice şi 

judecătoreştĭ din ţerile de corónă a le monarhieĭ, M. S. ce. r. Apostolică a însărcinatŭ pe Ministrulŭ din 

lăuntru, alŭ justiţieĭ şi alŭ finanţelorŭ, cariĭ după trebuinţă se vor înţelege în privinţa acésta şi cu alte 

Ministerie. 

 Problemele ce aŭ a se deslega suntŭ acestea: să se statoréscă împărţirea ţinutelorŭ în cătŭ aŭ a se 

întinde districtele, cercurile atătŭ politice cătŭ şi judecătoreşti, precum şi deregătoriele judecătoreştĭ de 

prima instanţă; să se hotărască loculŭ unde aŭ să funteze deosebitele deregătorie, la care să se ia în băgare 

de sémă ca, unde va fi şi scaunulŭ judecătorielorŭ de prima instanţă, accolo să fie aşşezate şi deregătoriele 

politice de aceeaşĭ categoriă; să se hotărască statulŭ personale alŭ fiecărora officiolate şi deregătorie, 

precum şi aşşezarea lorŭ în clasele șemeĭ prescrise; să se hotărască obiectele acelea, a cărora statorire s’a 

reservatŭ în pré înaltele disposiţiunĭ pentru organisarea deregătorielorŭ şi punerea în lucrare a 

organisaţiuniĭ.  

 Pentru organisarea officiolatelorŭ de cercŭ, a deregătorielorŭ de districtŭ şi a posturilorŭ 

judecătoreştĭ de primă instanţă, se va compune în fiecare ţéră de corónă o commisiune dintr’unŭ numerŭ 

assemene de membriĭ din statulŭ politicŭ şi judecătorescŭ, şi dintr’unŭ officiale de finanţă, şi acéstă 

commisiune sub preşedinţa capuluĭ ţerei séŭ a Locotenenteluĭ seŭ, va lucra după instrucţiunea ce i se va 

da în privinţa acésta. 

 Pentru statulŭ personaleluĭ şi statulŭ lefelorŭ Locotenenţielorŭ şi a le Gubernielorŭ provinţialĭ, 

pentru localităţile trebuincióse pentru acestea, precum şi pentru tóte obiectele ce staŭ în legătură cu 

organisarea acestorŭ deregătorie politice, se va face propunere din partea capilorŭ respectivĭ aĭ ţerelorŭ. 

Presidiele tribunalelorŭ judecătoreştĭ superiorĭ de appelaţiune încă aŭ să propună assemenea proiecte, 

pentru organisarea deregătorieĭ judecătoreştĭ celeĭ maĭ înalte a ţereĭ. 

 În loculŭ deregătorielorŭ scolarĭ, a le cărora funcţiunĭ trecŭ la deregătoriele ţerei, să se aşşeze 

unulŭ séŭ doe departamente pentru obiectele acelea. 

 Tóte deregătoriele şi organele care aŭ influinţă assupra organisăriĭ suntŭ respunsabilĭ Maiesteteĭ 

Sele ce. r. Apostolice ca să lucre cu conştiinţă şi în celŭ mai scurtŭ timp.  

 – V i e n a . 22 Ianuariŭ. Maiestatea Sea ce. r. Apostolică prin pré înalta hotărăre din 21 ale luneĭ 

curenţĭ, s’a înduratŭ a denumi pe Consiliariulŭ districtuale, Rudolf conte Amadei de Consiliariŭ 

locotenenţiale pentru Transilvania.   

–  În 23. Ianuariŭ s’a arsŭ publice, în casa hotărâtă pentru acesta pe glasi, o jumătate milionŭ 

hărtie micĭ de banĭ numite Münzscheine care s’aŭ trasŭ din circulaţiune. Socotinduse sumele ce s’aŭ 

desfiĭnţatŭ mai înainte în cipulŭ acesta, s’aŭ arsŭ cu totul 7,600,000 fl. m. c. Suma tótă a banilorŭ de 

hărtiă ce s’aŭ desfiĭnţatŭ prin ardere se suie la 33,100,000 fl. m. c. 

 – Cieltuelile Vieneĭ ce se întrebuinţéză pentru illuminaţiunea uliţelorŭ nóptea, se sue pe anŭ la 

240,000 fl. m. c. 

————— 
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Franţia. 

 P a r i s ŭ  16 Ianuariŭ. Gazeta „Monitorele“ respunzăndŭ gazetelorŭ anglice, care attacă 

guberniulŭ franţosescŭ şi ciarŭ naţiunea franţósă, zice; „Pe cănd tóte guberniele se nevoiescŭ a păzi 

relaţiunile prietineştĭ între popóre, în momentulŭ cănd poterile armoniază órecum cu simţurile Franţieĭ, 

recunoscăndŭ drepturile nouluĭ împăratŭ şi serviţiele cu care elŭ a îndetoratŭ soţietatea; unele gazete 

străine stăruescŭ în minciunele şi sistemele lorŭ de a calumnia, ceea ce e unŭ lucru vrednicŭ de căitŭ, şi se 

pare că cu adevăratŭ ele pătimescŭ, vezănd pacea şi securitatea publică.“ După ce „Monitórele“ îşĭ arrată 

bucuria că a maĭ încetatŭ órecum limbuţia gazetelorŭ străine, şi după ce zice că şi ciar gazetele anglice arŭ 

fi luatŭ o limbă şi unŭ tonŭ maĭ moderatŭ, appoĭ adaogă; „Dar nu tóte gazetele anglice facŭ aşia; unele 

dintrânsele şi maĭ alesŭ „Morning Chronicle,“ „Times,“ şi maĭ cu sémă „Morning Advertiser“ se parŭ 

că’şĭ îndoiescŭ ura, şi grămădescŭ peste mesură neruşinarea calumnielorŭ şi grosolanitatea 

vătămătorilorŭ.“ După acésta „Monitorele“ aduce citaţiunĭ din acele gazete „Eată ce zice „Morning 

Chronicle din 1. Ianuariĭ:“ „ „Bonapartismŭ, fără gloriă militare şi fără creştere prin cupprindere de ţerĭ, 

nu se póte cugeta. Din tóte părţile domneşte cea maĭ mare neîncredere în contra luĭ Ludovicŭ Napoleone; 

unŭ simţiŭ care provine din caracterulŭ şi din faptele luĭ, dar maĭ cu sémă din suvenirile Împărăţieĭ. 

Usurpatorele, pe care îlŭ sfătueşte o bandă de avânturiarĭ, a începutŭ a’şĭ organisa gberniulŭ“ “ ş. ce. l. 

„Times“ din 2 Ianuariŭ înfăţişindŭ pretinsele usurpaţiunĭ prin care L. Napoleone s’a înălţatŭ pe tron zice;  

„ „Unŭ Senatŭ, maĭ ticălosŭ decătŭ acela alŭ luĭ Tiberiŭ, a datŭ împăratuluĭ o potere neauzită, şi cu o 

lovitură a ommorâtŭ tóte libertăţile care maĭ remăseseră naţiuniĭ. Favoriţĭ ambiţioşĭ, officialĭ fără 

conştiinţă, appăsare néuzită, şi crimenĭ de totŭ felulŭ, acesta este guberniulŭ. Dar pedépsa se pregăteşte, 

tótă Europa este într’armată, şi nu va trece anulŭ, fără ca să prorumpă ceva înfricoşiatŭ.“ “ Dar „Morning 

Advertiser“ din 7 Ianuariŭ svăntă totŭ dicţionariulŭ calumnielorŭ în contra împăratuluĭ L. Napoleone. „ 

„Pe tótă faţa pământuluĭ nu este despotismŭ care să se pótă allătura cu acela care appasă Franţia, nicĭ 

umilire care să se compareze cu aceea în care a căzutŭ naţiunea aceasta. Libertăţile ţereĭ acesteia suntŭ 

puse sub piciórele luĭ Napoleone, alŭ căruia nume este sinonimŭ cu appăsarea şi tirania. L. Napoleone nu 

e altŭ ceva, decătŭ tiranulŭ celŭ maĭ mare, călcătoriulŭ de jurămăntŭ celŭ maĭ criminale ce a produsŭ 

pămăntulŭ, şi monstrulŭ celŭ maĭ scărbosŭ, care face omenireĭ cea maĭ mare ruşine. Veciniĭ nostriĭ vorŭ 

lăpăda cu totulŭ măistria de a se scrie cărţĭ, căcĭ la dânşiĭ este crimine a’şĭ deprinde cineva talentele sele 

literarie. Inţelliginţa este în fere. Nimine nu îndrăsneşte a căsca gura pe uliţe, în lume, în gazete. Încă 

puţinŭ timpŭ, şi Franţosiĭ vorŭ cădé într’o astŭ felŭ de barbariă, precum istoria naţiunilorŭ nu póte arrăta 

alta assemenea.“ “ 

 – Legiunea de pensiunĭ pentru officialĭ s’a primitŭ în principiŭ de Senatŭ. Se zice că trebue cineva 

să fi slugitŭ 20 de anĭ, pentru ca să fie demnŭ de pensiune. 

 – Împăratulŭ care voieşte, ca officialiĭ curţeĭ sele că trăiască cu unŭ lucsŭ correspunzătoriŭ 

ranguluĭ lorŭ, a măritŭ lefile acestora. Aşia, de esemplu, contele Nieuvercerc, care maĭ înainte avea léfa 

6000 francĭ, acum trage 12,000. 

 – În loculŭ Generariuluĭ Gemo, care s’a denumitŭ Senatore, comanda armateĭ franţóse din Roma, 

o va lua Generariulŭ Alluvo, care se aştéptă să soséscă accolo. 

 – P a r i s ŭ  18. Ianuariŭ. Începe a se redica velulŭ désupra complotuluĭ ce s’a descoperitŭ de vreo 

căteva zile. Accum e adeveratŭ, că treĭ Agenţĭ aĭ comitetuluĭ soţialisticŭ din Londonŭ, umbla de maĭ 
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multŭ timpŭ călare în urma împăratuluĭ cănd eşia la preumblare, ca dăndulise occasiune să’lŭ ommóre. 

Dar se vede că şi poliţia de multŭ timpŭ nu’ĭ perdea din oci, după care a urmatŭ arrestarea ce s’a zisŭ la 

Vogirardŭ. 

 – Se zice că criminaliĭ deportaţĭ la galere în Caien în America s’arŭ fi resculatŭ, şi că cetatea arŭ fi 

în mănile lorŭ. 

 – Se încredinţéză că s’arŭ fi prinsŭ unŭ individŭ venitŭ de peste mare, care avea la sine unŭ stiletŭ 

şi vré să ommóră pe împăratulŭ. 

 – Împăratulŭ L. Napoleone a descoperitŭ în consiliulŭ Ministrilorŭ, că elŭ a hotărâtŭ să facă o 

însoţire de căsătoriă după inima sea, ear nu după cum cere politica. Gazeta numită „Patrie“ care este 

inspirată de curte cupprinde următóriele: Împăratulŭ se va însoţi în căsătoriă cu Domnişóra Eugenia de 

Montijo, Ducesa de Teba. Acéstă căsătoriă se va face cunoscută corpurilorŭ statuluĭ în Sâmbăta viitoriă, 

ear serbarea eĭ se va face în ceealaltă sâmbătă în 29 ale luneĭ. Domnişóra de Montijo se trage dintr’o 

familiă din cele dintâiŭ ale Spanieĭ, şi este soră cu Ducesa de Alba. Precătŭ se deosebeşte prin 

superioritatea spirituluĭ seŭ, pre atătŭ se însemnéză prin graţiele uneĭ frumuseţĭ complete. Domnişóra 

Montijo este fiia reposatuluĭ Conte Montijo, Duce de Penaranda, care ca colonelŭ de artileriă a slugitŭ în 

armata franţósă în anulŭ 1814. Ea este născută în Granada; muma eĭ încă este o Andalusiană, dar se trage 

dintr’o familiă din Scoţia, care a emigratŭ de aicĭ în urma căderiĭ Stuarţilorŭ. 

Anglia. 

 L o n d o n ŭ  17 Ianuariŭ. D. Disraeli, fostulŭ Ministru care representa guberniulŭ în parlamentulŭ 

de josŭ, cugetă a întreprinde o calatoriă maĭ îndelungată în ţerile dinaffară, şi se va retrage unŭ anŭ dela 

activitatea parlamentare. 

– Guberniulŭ a provocatŭ pe tóte soţietăţile drumurilorŭ de ferŭ, ca să arrate curatŭ numerulŭ 

carelorŭ şi alŭ maşinelorŭ, ce arŭ poté să întrebuinţeze pentru transportulŭ trupelorŭ, artilerieĭ, cailorŭ, la 

unŭ órecare locŭ, la întămplare de o nevoiă fără veste, precum năvălire, resboiŭ. 

 – Gazeta „Liverpool Albion“ face cunoscutŭ următóriele: D. Napier vestitulŭ maiestru de corăbiĭ 

din Glasgov, a primitŭ nu demultŭ commisiune ca să facă şese fregate cu vapóre de rangulŭ întăiŭ. După 

cum s’a afflatŭ maĭ tărziŭ prin cercetărĭ cu demăruntulŭ, acea commisiune a venitŭ indirépte dela 

guberniulŭ franţosŭ. D. Napier a scrisŭ numaĭ decătŭ la Admiralitatea anglică şi a declaratŭ, că pofta eĭ o 

va primi ca o poruncă; Admiralitatea i’a datŭ svatŭ ca să nu primească commissiunea de a face acele 

corăbiĭ. Spre despăgubire ’la însărcinatŭ prin favóre să facă şese fregate marĭ pentru Regina Victoria; căci 

de altŭmintrelea guberniulŭ anglicŭ îşĭ face corăbiĭ în captierele sele. 

 – L o n d o n ŭ  18 Ianuariŭ. Gazetele „Times“ „Morning Chronicle“ şi „Advertiser“ respundŭ 

„Monitoreluĭ“ franţosŭ la articululŭ prin care acesta învinovăţia presa anglică că hrăneşte vrăjmăşiĭ în 

contra Franţieĭ. Respunsurile, precum se póte înţelege de maĭ înainte, nu prea suntŭ compuse în tonŭ 

delicatŭ în contra Împăratuluĭ franţosilorŭ; dar despre altă parte tóte protestéză în contra învinovăţiriĭ, că 

ele arŭ fi cugetatŭ să vatăme vreodată pe naţiunea franţósă. 

Ţéra romănéscă. 

 V e s t i t o r i u l ŭ  din 7 Ianuariŭ descrie ceremonia cu care s’a făcutŭ sfinţirea apeĭ în 6 Ianuariŭ, la 

care s’a afflatŭ faţă Principele domnitoriŭ, Ministriĭ, toţĭ funcţiunariĭ Statului, doe regimente de miliţiă, şi 

unŭ poporŭ numerosŭ. Când s’a început imnulŭ înmmueriĭ sfinteĭ crucĭ, treĭ salve de puşcăture şi mai 



 

 
Pagina  65 

 

multe bubuiture de artileriă din tunurile ce era aşşezate în doe puncte, făceaŭ unŭ accordŭ cu rugăciunile 

ce se redica către Dumnezeŭŭ. 

 – Totŭ Vestitoriulŭ descrie desciderea solemne a teatruluĭ celuĭ noŭ, ce s’a urmatŭ la 31 

Decemvrie. Inauguraţiunea s’a făcutŭ prin representaţiunea bucăţeĭ: Zoe séŭ Amantele împrumutatŭ, 

care s’a jucatŭ de Actoriĭ romănĭ; pe lăngă acésta, maĭ multe arie şi unŭ trio din differite opere, s’aŭ 

căntatŭ de ceĭ maĭ de frunte Artistĭ şi Artiste din trupa italiană. Sala nouluĭ teatru are treĭ contignaţiunĭ 

giurŭ împregiurŭ cu 75 loge, împodobite fórte bogatŭ şi mobilate fórte lucsosŭ; josŭ se afflă 400 stale, 

assemenea şi susŭ galerie, unde o mulţime de privitorĭ potŭ a’şĭ petrece cu tótă comoditatea. Teatrulŭ a 

fostŭ în séra aceea fórte frumosŭ illuminatŭ. Principele domnitoriŭ a fostŭ priĭmitŭ înlăuntru cu 

acclamaţiunĭ entusiastice. Înaintea representaţiuniĭ bucăţeĭ hotărâte, orcestra a intonatŭ o ariă naţiunale, 

care a fostŭ ascultată cu mare mulţămire.     ————— 

Turcia. 

 Dintr’o scrisóriă adresată în 16 Ianuariŭ din Cataro către Correspundinţia austriacă din Viena, 

scótemŭ următóriele: „Din escadra de corăbiĭ turceştĭ ce s’aŭ trimisŭ spre a bloca Montenegro, s’aŭ 

vezutŭ în 11 a le luneĭ curenţĭ 4 corăbiĭ cu vapore în linia către golfulŭ dela Antivari. Cele maĭ multe 

ţinuturĭ şi comunităţĭ, care se părea că vorŭ ajjuta pe Montenegrinĭ, se vedŭ că n’arŭ avé curagiŭ de a 

întreprinde lupta cu poterea turcéscă. În Montenegro este mare încordare; se audŭ şi glasurĭ de temere, 

căcĭ este grea proba la care se pune seraca ţéră. Spre nenorocire în mirurile Turcilorŭ staŭ mulţĭ officiarĭ 

polonĭ şi magiarĭ, cunoscătorĭ de artea resboiuluĭ, spre a comenda cu succesŭ trupele Porţiĭ, dar totŭ 

deodată destulŭ de nesocotiţĭ spre a se lupta în contra creştinilorŭ. Se zice că Feric Paşia arŭ fi declaratŭ: 

„Grahovo este atătŭ de puţinŭ a Montenegrinilorŭ, precum este de puţin Crivascea a Austriacilorŭ.“ Orĭ 

cum va fi, aicĭ numaĭ o opiniune domneşte preste totŭ, că Austria cu tótă poterea sea va şti a appăra 

sfinţenia şi nevătămarea hotarelorŭ sele. Dealtŭmintrelea trebue să se presupună, că Austria nu póte vedé 

cu nepăsare sângerósele întâmplărĭ ce se pregătescŭ în ţinuturile acelea. Scoţindŭ affară împregiurarea, că 

aicĭ e vorba de cucerirea uneĭ seminţiĭ de poporŭ creştinŭ. Montenegro de maĭ multe zecĭ de anĭ s’a 

bucuratŭ de o independenţiă faptică, care cu adeveratŭ nu s’a recunoscutŭ pe drumulŭ diplomaticŭ, dar şi 

ciar Pórta de multŭ timpŭ n’a maĭ făcutŭ nicĭ o pretensiune. Dela unŭ timpŭ încócĭ Montenegriniĭ aŭ 

respectatŭ pămăntulŭ austriacŭ; dar Turciĭ aşia de puţinŭ aŭ păzitŭ acésta, încătŭ Banulŭ de astăzĭ a lŭ 

Croaţieĭ a trebuitŭ să întreprindă în Bosna o espediţiune de jeffuire şi prădare. În sfărşitŭ, lucru vrednicŭ 

de căitŭ este, că mişcarea de accum în Bosna şi în Herţegovina, ia caracterulŭ unuĭ resboiŭ religiosŭ. 

Cuvântulŭ celŭ înfricoşiatŭ, de a goni pe creştinĭ, a resunatŭ; ura în contra raialelorŭ se aţiţă în tóte 

cipurile. 

 – Observatorele dalmatinŭ face cunoscutŭ, că în nóptea dela 5 spre 6 Ianuariŭ, care este spre 

serbătórea Naşteriĭ măntuitoriuluĭ la Grecĭ, Mostar, capitala Herţegovineĭ a fostŭ spectacululŭ uneĭ 

catastrofe crăncene. Vrăjmaşiĭ poporaţiuneĭ creştine, Turciĭ, aŭ vrutŭ să venineze zaharicalele şi 

dulceţurile ce creştiniĭ obicinuiescŭ a mănca în serbătorile acelea, şi deteră focŭ şi boltelorŭ acelora. 

Flacările se lăţiră iute; creştiniĭ spăĭmăntaţĭ sperară că poterea armată va veni spre ajjutoriŭ, şi că va 

restabili ordinea şi liniştea. Patrula turcéscă a venitŭ cu adeveratŭ; dar în locŭ de a ajjuta la nenorocirea 

acésta, a statŭ privitóriă passivă, şi încă s’a ammestecatŭ cu prădătoriĭ, şi a re’nnoitŭ cunoscutele scene de 
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apprindere dela Seraievo. Creştiniĭ stinseră în sfârşitŭ foculŭ; dar maĭ multe din boltele cele maĭ bogate a 

le creştinilorŭ, se făcure pradă flacărilorŭ şi jefuirilorŭ. 

Literariu. 

 Ni se scrie din Blajiŭ, că óre cine, citindŭ Telegrafulŭ romanŭ, ’ia făcutŭ următorulŭ cronostihŭ 

esametru, şi a cerutŭ ca să se publice cu litere, căcĭ altŭmintrelea îşĭ perde valórea. Iată’lŭ aici:  
 

Telegrafe !  

tot’ fLorIte, aMene sI DoLC’ fIe LoneLe taLe ! 

 Poetulŭ face observaţiune că în DoLC’ şi LoneLe precum şi la tot’ suntŭ licenţie poetice, fără 

care, în cronostihe maĭ cu sémă, nu póte fi cineva nicĭ poetŭ nicĭ poesiă. Noĭ dămŭ dreptate 

observaţiunilorŭ acestora, a cărora ponderositate o cunóşte fórte bine acela, care a cugetatŭ şi s’a 

occupatŭ vreodată cu acestŭ felŭ de poesiă gré. Lăudămŭ inspiraţiunea acea norocită care îĭ veni Poetuluĭ 

şi admirămŭ ostenéla ce a pusŭ de a compune acestŭ cronostihŭ fórte bine nimeritŭ. Licenţiele cele 

poetice ce să afflă în cronosticŭ, nu scimbă nicĭ decum înţelesulŭ; numaĭ la zicerea LoneLe găsimŭ de 

cuviĭnţă a reflecta pe cititorĭ că trebue se înţelégă: lunele. În astŭ felŭ de cipŭ adunănduse tóte literele 

marĭ, căte figuréză în acestŭ versŭ, şi calculănduse valórea lorŭ, ese deplinŭ cu norocire anulŭ 1853 în 

care Telegrafulŭ romanŭ a începutŭ a vedé lumina. Ce se ţine de poftirile care le face Poetulŭ pentru 

prosperitatea Telegrafuluĭ romanŭ, noĭ le primimŭ ca unŭ votŭ ce fiecare Romănŭ trebue să adducă orĭ 

căria întreprinderĭ romăne pentru folosulŭ publicŭ; dar nicĭ decum ca niscariva laude pentru meritele 

nóstre. – 

      Î n ş t i i n ţ a r e. 

 Fiĭndŭ că pretutindenea se află o lipsă mare de Minee de lună, fără de care cultulŭ dumnezeescŭ 

nu se póte sevărşi după tipiculŭ bisericescŭ, pentru aceea tipografia aceasta încă din vara anuluĭ trecutŭ aŭ 

înştiĭnţatŭ, că are de gândŭ a se apuca de tipărirea acesteĭ cărţĭ, poftindŭ pe respectivele comunităţĭ 

bisericeştĭ, care aŭ trebuinţă de Minee, de a se prenumera la această carte, şi a depune înainte a treia parte 

din preţulŭ hotărâtŭ cu 60. fl. m. c. pentru tóte dóăsprăzece lunĭ, pentru că numaĭ aşa va putea această 

tipografie a se apuca de unŭ cugetŭ asemenea tăetorĭŭ la maĭ multe miĭ de fiorinĭ. Acum de noŭ se face 

cunoscutŭ, că terminulŭ prenumeraţiuneĭ se maĭ prelungeşte pănă la capetulŭ luĭ Marţiu a. c. totŭ pre 

lângă condiţiunile de maĭ nainte publicate, adecă întregulŭ trupŭ al Mineelorŭ pentru cele 12. lunĭ va 

costa 60. fl. m. c., dintre cariĭ 20. fl. m. c. vinŭ a se plăti acum la începutŭ, a doua rată asemenea de 20 fl. 

m. c. la primirea tomuluĭ al 4 lea, eară restulŭ la primirea tomuluĭ al 8 lea, după care vorŭ urma apoĭ şi 

celelalte 4. tomurĭ. Decĭ se poftescŭ şi acum onoraţiĭ Înainte stătătorĭ bisericeştĭ a grăbi cu prenumerarea. 

Sibiiŭ în 12. Ianuariu 1853.  

Dela tipografia diecesană. 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 24. Ianuariu. Calend. Noŭ. 

  Aurulŭ ________________________115 ¾   

  Argintulŭ ______________________109 ¾  

 

Redactor respunzetoriŭ: Aaron Florian.   

Editura şi tipariulŭ Tipografieĭ diecesane. 




