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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.  

II. 

Este mare folosulŭ ce poporulŭ romănŭ agricolŭ arŭ poté dobăndi prin învăţătură şi poveţe cu 

glasŭ viŭ dela ómenĭ iscusiţĭ în lucrarea economieĭ de cămpŭ; este securŭ resultatulŭ la care arŭ poté 

ajjunge şi prin citirea scrierilorŭ şi cărţilorŭ publicate de agronomĭ practicĭ: dar afară de acestea maĭ suntŭ 

şi alte mijlóce prin care agricultura se ridică la o stare înflorită, şi între acestea loculŭ celŭ dintăiŭ îlŭ 

occupă s o ţ i e t ă ţ i l e  a g r o n o m i c e . 

Decănd s’aŭ petrunsŭ ómeniĭ de adeverulŭ acesta, că cu poterĭ unite se facŭ lucrurĭ marĭ, nu este 

nicĭ o ramură de activitatea omenéscă, pentru a căria întreprindere să nu să fie formatŭ soţietăţĭ. 

Fenomenulŭ acesta este o urmare a cultureĭ înaintate, şi pentru aceea cu cătŭ unŭ poporŭ este maĭ 

cultivatŭ, cu atătŭ numeră şi maĭ multe soţietăţĭ de acestea de totŭ felulŭ. Şi într’adeverŭ, aceste însoţirĭ 

de bună voiă a maĭ multorŭ ómenĭ pentru dobăndirea unuĭ scopŭ folositoriŭ, reunindŭ maĭ multe talente, 

cunoştinţe, esperienţiĭ, şi cu unŭ cuvăntŭ mai multe poterĭ, suntŭ totŭdeuna în stare de a face maĭ multŭ de 

cătŭ ceea ce arŭ poté face unŭ omŭ singurŭ, séŭ şi maĭ mulţĭ căndŭ nu lucră în armoniă şi după unŭ planŭ. 

După natura unorŭ asemene soţietăţĭ este învederatŭ, că precum s’aŭ formatŭ însoţirĭ pentru 

esploataţiunea industrieĭ, a commerciuluĭ, a artelorŭ şi a ştiinţelorŭ, a trebuitŭ să se formeze şi pentru 

desvoltarea şi perfecţiunarea agricultureĭ. Fiindŭcă prin soţietăţile agronomice nu numaĭ cultura, 

îndestularea şi fericirea popórelorŭ creşte, ci printr’acésta ciar şi poterea statuluĭ sporeşte şi se 

îmmulţeşte, Statele încă se intereséză de assemene însoţirĭ, şi căndŭ se forméză, le încuragiază, le sprijine, 

şi le dă ajjutóriele de care potŭ avé trebuinţă. 

În monarhia austriacă maĭ multe popóre aŭ soţietăţĭ agronomice organisate şi active, care îşĭ 

întrebuinţéză cu folosŭ minunatŭ poterile spre redicarea şi înflorirea agricultureĭ. Ore nu s’arŭ poté şi 

n’arŭ trebui şi poporulŭ romănŭ să se foloséscă de o assemené însoţire, spre a’şĭ esploata maĭ bine 

economia sea de cămpŭ, singurulŭ isvorŭ de cultura, îndestularea şi fericirea sea? Vorbindŭ de o soţietate 

agronomică, nu înţelegemŭ că maĭ mulţĭ ómenĭ arŭ trebui să se însoţéscă pentru ca să lucre pămăntulŭ în 

comune; pentru că nicăirĭ nu se potriveşte maĭ bine ca aci adeverulŭ acesta: că domnia multiplă nu e bună. 

Aceĭ cariĭ vréu să iae parte la o assemene însoţire, potŭ să’şĭ lucre pămănturile lorŭ neopriţi de nimene; şi 

nu e nicĭ togmaĭ trebuinţă neapărată ca fiecare membru alŭ soţietăţiĭ să fie economŭ de pămăntŭ. Scopulŭ 

uneĭ assemene soţietăţĭ este ca să adducă în agricultură astŭfelŭ de înlesnirĭ, îmbunătăţirĭ şi perfecţiunĭ, pe 

care unŭ omŭ singurŭ nu e nicĭ odată în stare de a le adduce. De sfera uneĭ soţietăţĭ agronomice se ţinŭ 

punctele următórie: Maĭ întăiŭ toţĭ membri însoţiţĭ îşĭ comunică esperienţele lorŭ făcute în agricultură 
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despre obiectele nelămurite, rarĭ, importanţĭ, pentru ca să se caute causele lorŭ, şi appoĭ să se deducă 

regule orĭ pentru dobândirea unuĭ folosŭ maĭ mare, séŭ pentru încungiurarea daunelorŭ. Acéste 

comunicaţiunĭ se facŭ întăiŭ cu adevăratŭ numai între membrĭ soţietăţiĭ; dar maĭ pe urmă se împărtăşescŭ 

publiculuĭ spre învăţetura şi folosulŭ luĭ. După acésta societatea cu cieltuielile sele face cercărĭ şi 

esperimente noue séŭ cu plante şi vite orĭ alte animalĭ neobicinuite, orĭ cu maşine şi instrumente noue, séŭ 

cu metóde noue de a cultiva plantele şi vitele, şi de a întrebuinţa maşinele şi instrumentele. Aceste cercărĭ  

şi esperimente le facŭ membriĭ soţietăţiĭ în pămănturile şi economiele lorŭ propriĭ, şi appoĭ resultatele ce 

se dobăndescŭ se facŭ cunoscute spre ştiinţa şi întrebuinţarea publiculuĭ. Căndŭ unele producte n’aŭ 

căŭtarea şi preţiulŭ cuviinţiosŭ aci în ţeră pe locŭ, soţietatea caută alte drumurĭ de desfacerea lorŭ prin 

relaţiunile în care se punŭ cu tărgurile, negoţiătoriĭ şi trebuinţele altorŭ popóre. Spre a încuragia 

producţiunea agricolă şi a’ĭ da sborŭ, soţietatea hotărăşte premiĭ şi resplătirĭ, pe care le împarte la 

agricultoriĭ activĭ şi iscusiţĭ pentru productele noue séŭ şi pentru cele vecĭ căndŭ suntŭ bune şi frumóse, 

precum şi pentru vreunŭ modŭ noŭ de cultura vreunuĭ productŭ. Aceste premiĭ împărţite cu mesură, 

cunoştinţă şi cu dreptate, servescŭ fórte multŭ spre onóre şi încuragiare. Însfărşitŭ, décă soţietatea  are 

locŭ şi înlesnire, ea întemeiază collecţiunĭ de producte, de modele şi de cărţĭ, acărora întrebuinţare este de 

unŭ mare folosŭ pentru Economiĭ de cămpŭ. Pentru ca ostenelele soţietăţiĭ să aĭbă resultatulŭ celŭ maĭ 

doritŭ, ea trebue să’şĭ publice totŭdeuna tóte  lucrările sele prin gazete séŭ broşiure, pentru ca folosulŭ să 

se lăţéscă la totŭ publiculŭ agricolŭ. Este învederatŭ că pentru a poté soţietatea să ajjungă la scopulŭ seŭ, 

îĭ face trebuinţă să aĭbă în disposiţiune şi banĭ; dar acestia se potŭ aduna printr’o contribuţiune de bună 

voiă ce fiecare membru alŭ soţietăţiĭ se va îndatora a da pe totŭ anulŭ. Organisaţiunea uneĭ assemenea 

soţietăţĭ agronomice este unŭ lucru fórte uşiorŭ. Îndată ce se găsescŭ membriĭ cariĭ vréŭ să iae parte la o 

însoţire atătŭ de folositóriă, se facŭ statutele spre a se subşterne la approbaţiunea înaltului Gubernŭ. Prin 

statute se hotăraşte timpulŭ şi loculŭ unde se adună soţietatea, se dispune tótă sfera lucrărilorŭ eĭ, şi 

soţietatea primindŭ suffletŭ intră în viaţă. 

Nu e îndoélă, că o assemene soţietate la poporulŭ romănŭ va avé a se lupta la începutŭ cu multe 

greutăţĭ şi pedice; dar prin zelŭ şi stăruinţă se va întemeia cu încetulŭ, va prospera, şi’şĭ va revărsa 

facerile sele de bine assupra agricultureĭ poporuluĭ romănŭ, spre îmmulţirea fericiriĭ luĭ şi spre creşterea 

poteriĭ statuluĭ.  

————— 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

S i b i ŭ  2 Fevruariŭ. Maiestatea Sea ce. r. Aposolică cu Pré înaltul emisŭ din 29 Ianuariŭ a. c. s’a 

înduratŭ pré graţiosŭ a denumi pe D. Friderihŭ Luci fostulŭ pănă acuma preşedinte la ecsactoratulŭ 

camerale în Sibiĭu, de Preşedinte la ecsactoratulŭ de statŭ alŭ Transilvanieĭ; iară pe D. Iosifŭ Porşinsci 

fostulŭ consultorŭ de Raţiune în Galiţia şi referinte la înaltulŭ Gubernŭ civile şi militare de aicĭ, de Vice-

preşedinte totŭ la acel ecsactoratŭ. 

– Pe la noi s’a maĭ lăţitŭ încă şi faĭma că dintre DD. Referinţĭ de gubernŭ ar maĭ fi încă 4 denumiţĭ 

de consilierĭ de locoţiinţiă. 

– La D. Librariŭ Craps în Sibiĭu a eşitŭ desubt téscŭ în limba germană „Prescurtare enciclopedică 

a ştiinţelorŭ cameralistice“ de D. Henrihŭ Smidt Profesore p. o. în Academia de drepturĭ din Sibiĭu, şi 
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cavalerŭ alŭ ordineluĭ Franţiscŭ Iosifŭ, carea se recomăndă doritorilorŭ de a se lumina în ramura acestorŭ 

ştiinţe. 

 – Mesagerulŭ sibianŭ ne spune că nóptea din 26 spre 27 a luneĭ luĭ Ianuariŭ ar fi arsŭ în Turŭ, iară 

nóptea din 25 spre 26 Ianuariŭ c. n. în satul Belŭ a arsŭ grajdiulŭ şi fănulŭ uneĭ gazde, fără să se ştie pănă 

acuma cum s’a născutŭ foculŭ. 

 –  Societatea de meseriĭ şi de industriă ţinu în 5 Fevr. c. n. o adunanţă generale, care fu descisă 

prin Preşedintele eĭ D. Traŭgotŭ Binder. În acésta adunanţă se aleseră funcţionarĭ noĭ aĭ societăţiĭ. 

 S i b i i ŭ  2 Fevruariŭ. Adese orŭ auzimŭ pre uniĭ şi pre alţiĭ văĭtânduse, că călătorindŭ la vr’un 

locŭ maĭ depărtatŭ, aŭ fostŭ arestaţĭ, şi numaĭ după maĭ multe molestiĭ érăşi scăpaţĭ. Décă ne apropiemŭ 

maĭ bine de asemené ómenĭ, şi’ĭ întrebămŭ maĭ cu démăruntulŭ despre caŭsa arestăriĭ lor, ni se spune, că 

acésta s’a întămplatŭ, pentru că n’aŭ fostŭ provezuţĭ cu cuviinciosulŭ paspertŭ de drumŭ. – Într’adevărŭ, 

înainte de a. 1848 poté cineva călători prin tótă Transilvania şi Ungaria, fără de a maĭ fi întrebatŭ de 

pasŭportŭ. Astăzĭ însă s’aŭ prefăcutŭ lucrurile cu totulŭ altmintrea. Guvernulŭ, prelăngă grigea ce o are 

pentru înaintarea binelui şi a fericireĭ popórelorŭ din monarhiă, se nevoeşte totdeodată a susţiné ordinea 

cea bună şi securitatea atât personale, cât şi reale, fără de care tóte emolumentele, care ni le amŭ puté 

câştiga, sântŭ numaĭ o himeră. Aŭ cum va poté neguţietoriulŭ să pórte comerţiulŭ cu folosŭ, décă 

drumurile vorŭ fi pline de lotriĭ, şi bolta luĭ în totŭ minutulŭ espusă pericululuĭ de a fi spartă prin furĭ? 

Cum va poté meseriaşiulŭ să’şĭ eserce meseria sea, décă nu va fi sigurŭ cu vieaţa şi cu averea sea? Pote-

va ţerénulŭ să’şĭ lucre câmpulŭ, şi să mérgă cu bucate în învecinata cetate, décă ’i va, poté orĭ ce omŭ reu 

să’ĭ ésă înainte, şi să’lŭ despóie de tóte? Fiind dară ordinea cea bună şi securitatea publică, un bunŭ atâtŭ 

de preţiosŭ pentru tóte clasele soţietăţiĭ cetăţene, cine este care să nu saluteze cu bucuriă acele mesure, 

care servescŭ spre susţinerea acestuĭ bunŭ. O astfeliŭ de mesură fórte importante e întroducerea 

pasportelorŭ. Mesura acésta e un mijlocŭ pentru descoperirea ómenilorŭ celorŭ reĭ. Unŭ omŭ cu 

consciinţa curată nu se sfiieşte, vrândŭ a călători la drumŭ, a se presenta la deregătoria competente, şi a’şĭ 

scóte pasportŭ; numaĭ celŭ ce se ştie vinovatŭ cu vr’o faptă nelegiuită, nu cutéză a se arăta la organele 

securităţiĭ publice, şi aşia retăceşte fără de pasportŭ, pănă când cade în mănile judecăţiĭ. – Dară fiind că 

totuşĭ se întâmplă fórte desŭ, ca uniĭ din caŭsă, căcĭ nu cunoscŭ ordinaţiunile maĭ înalte în privinţa acésta 

viginte, să mérgă la drumurĭ neprovezuţĭ cu documentulŭ cuviinţiosŭ, şi aşia să dee preste nişte neplăcerĭ, 

să nu lipséscă preoţiĭ, notariĭ, şi alţiĭ cariĭ sântŭ maĭ adăpaţi întru cunoştinţele ordinaţiunilorŭ maĭ înalte, a 

le aduce acestea poporuluĭ aminte, căcĭ în cipulŭ acesta vorŭ scăpa pe mulţĭ de o miiă de molestiĭ, éră pe 

organele publice de neplăcerea, de a tracta pe ómeniĭ de omeniă într’unŭ modŭ cu ómeniĭ ceĭ reĭ. 

 Alţiĭ érăşi se plângŭ, că nu se potŭ însura înainte de alŭ 22-lea anŭ. Dară să privimŭ lucrulŭ maĭ 

deaprópe, ca să vedemŭ, că óre aŭ cuvântŭ de a se plânge. E adevăratŭ, că înainte de a. 1848 însuratulŭ nu 

era supusŭ la atâtea greutăţĭ, ca astăzĭ. Atuncĭ nu era raritate a vedé feciorĭ de 16 anĭ căsătoriţĭ, şi érăşi 

copile de 12-13 ani învălite. Dar óre cunoşteaŭ asemené ómenĭ, cariĭ aşia zicândŭ, de la jucăreele 

copilăreştĭ, trecéŭ deodată, ca prin unŭ saltŭ mortale, la statulŭ căsătorieĭ, cunoştéu, zicŭ, datoriele cele 

grele legate de acestŭ statŭ, ştiéŭ să le împlinéscă, avéŭ vr’o ideă despre aceea, că ce e a fi tată, şi mamă 

de familiă? Apoĭ ce feliŭ de generaţiune se naşté din asemené ómenĭ? Aŭ nu nişte piticĭ, ómeni 

nedepliniţĭ? Acesté întrebărĭ singure, fără de a maĭ avé lipsă, ca să le resolvămŭ, vomŭ convinge pe orĭ 

cine, că însuratulŭ celŭ afară de timpŭ n’aŭ adusŭ nicĭ unŭ bine, ci numaĭ reŭ. Dar apoĭ căndŭ se întâmpla 
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câte o regrutaţiune, cădé sórtea totŭ pe ómeniĭ căsătoriţi, cariĭ apoĭ trebuiaŭ să’şĭ lase famiĭle în cea maĭ 

miseră stare. – Cu întroducerea însă a normeĭ de a nu se căsători cineva înainte de alŭ 22-lea anŭ pe cele 

sus atinse sântŭ parte mare înlăturate. Feciorulŭ se însóră, cândŭ e destulŭ de coptŭ şi la minte şi la trupŭ 

pentru a poté porta greutăţile vieţiĭ casnice, şi pre lângă acéstă lege nicĭ nu e aşia mare lipsă de a luoa la 

miliţiă taţĭ de familiă, căci maĭ întâiŭ se tragŭ sub sórte fecioriĭ ceĭ de 20  21 şi 22, de anĭ, şi numaĭ atuncĭ 

se păşeşte la celelalte clase de anĭ, cândŭ nu se póte complini numerulŭ din cele dintâiŭ trei clase. –  Unde 

însă împregiurările casnice silescŭ pe vr’unŭ tinerŭ de a se căsători înainte de anulŭ 22-lea s. e. cândŭ 

părinţiĭ sântŭ cu totulŭ bătrânĭ şi nepotincioşĭ, atuncĭ asemené feciorŭ, adresânduse pre lângă atestatulŭ 

medicŭ la locurile maĭ înalte pentru licenţiă, capătă voiă de a se poté căsători şi înainte de alŭ 22-lea anŭ. 

Iară înainte de anulŭ alŭ 18-lea nu i se póte da licenţă din privinţa sănetăţiĭ, afară numaĭ la vreo 

întămplare estraordinariă, unde natura a îngrigitŭ maĭ timpuriŭ de o maturitate şi desvoltare perfectă a 

trupuluĭ. 

 S i b i i ŭ  4 Fevr. Aséră ţinu D. Profesore Neĭgeboren o prelegere interesante fórte aspră asupra 

aeroliţilorŭ, ce căzură în 4 Septembre c. n. 1852 nu departe de meze-Madarasŭ, apoĭ se citi şi reportulŭ 

comisiuneĭ în priviinţa lorŭ. Despre care de altă dată maĭ multŭ. –  D. Profesore Carolŭ Şulerŭ citi unŭ 

documentŭ multŭ interesante pentru întăia emigrare a germanilorŭ în Ungaria şi Transilvania. 

 S e b e ş ŭ  î n  1 2  F e v r u a r i ŭ  c. n. Mă grăbescŭ a vă înşciinţa despre o nenorocire, care se 

întâmplă în vecinele nóstre sate S t r u g a r i ŭ  şi P i a n u l ŭ  d e  S u s ŭ . La 7 ale acesteĭ lunĭ până a nu se 

face încă zioă bine, unŭ lupŭ înfricoşatŭ se slobozi în satulŭ S t r u g a r i ŭ  şi repezindu’e cu o furiă 

cumplită asupra orĭ ce’i venia înainte muşcă în numitul sat ş e s e s p r e z e c e  ó m e n i  totŭ la capŭ şi la 

obrazŭ. Dintre aceştia săntŭ mai tare vătămaţĭ: doĭ bărbaţĭ şi doe femeĭ: ceva maĭ uşorŭ alţi şese bărbaţi 

totŭ în faţă şi la capŭ; iar maĭ puţinŭ încolţiţi: doĭ bărbaţĭ şi treĭ femeĭ, cu totulŭ şesesprezece persóne. 

Totŭ în acestŭ satŭ maĭ năvăli feara înfuriată la patru caĭ, treĭ vacĭ şi unŭ porcŭ, dintre cariĭ, pe acestŭ din 

urmă îlŭ muşcă atătŭ de cumplitŭ, în cătŭ ceru trebuinţa, ca de locŭ să se nimiciască. Din satulŭ 

S t r u g a r i ŭ  lupulŭ o luă la P i a n u l ŭ  d e  s u s ŭ  unde iarăşĭ muşcă şese persóne înfricoşatŭ. Între 

aceste săntŭ cincĭ bărbaţĭ şi o femee: între bărbaţĭ se află şi preotulŭ românescŭ de legea răsăriteană, pe 

care tocma căndŭ mergea la sfănta biserică, îlŭ muşcă de o buză şi de o parte întrégă a obrazului, după 

aceea mai încolţi şi alţĭ doĭ caĭ şi treĭ vite cornute. Peste totŭ dară se încolţiră prin acéstă féră înverşunată 

22 persóne, care astăzĭ din porunca ocărmuireĭ tóte se află subt cură doftoricéscă aicĭ în Sebeşŭ, unde s’a 

îngrigitŭ, ca să li se dee tóte cele trebuincióse. Pe lupŭ maĭ tărziŭ îlŭ omorâră treĭ romănĭ din Pianulŭ de 

susŭ cu ciomegele, şi după cercetarea ce i se făcu din partea comisiuneĭ doftoriceşti, se dă cu socoteala, că 

elŭ nu arŭ fi fostŭ turbatŭ. Vitele încolţite de dânsulŭ încă se află subt priviegiare. Din partea ocărmuireĭ 

locale s’a făcutŭ de locŭ raportŭ la locurile maĭ nalte. Totodată se dede strânsă poruncă, ca să se lege toţĭ 

căniĭ, ce se află în acele doue sate, ca nu cumva să se nască vreo nenorocire şi maĭ mare în acea 

întâmplare, cănd lupulŭ arŭ fi fost turbatŭ. – Eŭ din parte’mĭ nu voiŭ lipsi a ve înşciinţa din căndŭ în 

căndŭ despre cursulŭ ce va lua cura acelorŭ ómenĭ nefericiţĭ. 

 B e l g r a d ŭ.  1 Fevr. La începutulŭ anuluĭ acestuia se lăţisă faĭma despre omorulŭ unorŭ 

Gendarmĭ în multe feliurĭ. Adeverulŭ lucruluĭ se vede din osânda ce judecătoria marţiale dela Belgradŭ a 

dictatŭ asupra concernicilorŭ Individe şi carea totŭdeodată ne dă dovadă tristă, ce face mintea próstă şi 

fapta nesocotită.  
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 Io Andraşŭ din Medviş în Districtulŭ Belgraduluĭ în Ardélŭ născutŭ, de 29 anĭ, de religiunea 

reformată, neînsuratŭ, soldatŭ de răndŭ la regimentulŭ de Infanteriă Arhiducele Carolŭ Ferdinandŭ Nr. 

51. 

 Io Iştvanŭ, din Medvişŭ născutŭ, de 24 anĭ, de religiunea reformată, însuratŭ, fără copiĭ, ţeranŭ. 

 Io Marţi din Medvişŭ născutŭ, de 19 anĭ, de religiune reformată, neînsurat, slugă, şi Venter 

Gioergiu iarăşĭ din Medvişŭ născutŭ, de 18 anĭ, de religiunea reformată, neînsuratŭ:  

 Prin legiuita cercetare ce s’a făcutŭ cu eĭ suntŭ dovediţĭ după însăşĭ mărturisirea lorŭ, cum că în 22 

Decembre 1852 c. n. pe drumŭ dela Medvişŭ către Silie Io Iştvanŭ şi Io Marţi ar fi năvălitŭ asupra a doĭ 

Gendarmĭ Iosefŭ Neĭbert, şi Mihaelŭ Lazar, cariĭ escortaŭ pe desertórele militare Io Andraşŭ, celŭ 

prinséseră în nóptea trecută, şi era fratele luĭ Io Iştvanŭ, cu acelŭ scopŭ ca se’lŭ scape, şi trintinduĭ la 

pămăntŭ, iaŭ desarmatŭ, şi după aceea în tovăroşiă cu Io Andraşŭ iaŭ maltractatŭ cu propusŭ ca seĭ omóră 

atătŭ de multŭ, pănă iaŭ şi omorătŭ; iară Venter Gioergiŭ, care la năvălirea acésta s’a fostŭ întorsŭ 

îndărăptŭ, văzăndŭ ceea ce s’a făcutŭ, a alergatŭ iute şi a luatŭ puşca dela Gendarmulŭ Lazar cu propusŭ 

reŭ, dar la maltractarea Gendarmilorŭ n’a luatŭ parte, ci numaĭ la ştergerea urmelorŭ acesteĭ crime. Afară 

de acésta Io Iştvanŭ, Io Marţi, şi Venter Gioergi şiau apropiatŭ baniĭ, şi alte efecte, ce ducéŭ cu sine 

Gendarmiĭ omorăţĭ, şi subt maltractare căzuseră pe pămăntŭ, şi o parte din banĭ iaŭ celtuitŭ în tovărăşiă cu 

Io Andraşŭ. 

 Judecata marţiale care s’a ţinutŭ după legĭ în 26 Ianuariŭ c. n. a osănditŭ pre criminaliĭ aceştĭ şi 

anume pe Io Andraşŭ, Io Iştvanŭ, şi Io Marţi pentru criminea de omorŭ şi al silniceĭ împrotivirĭ cătră 

vigiliă, la ceĭ doĭ de pre urmă îngreoeată cu furtŭ, iară la celŭ din tăiŭ luăndŭ parte la furtŭ şi prin 

absentaţiune, la mórte prin ştréngŭ. 

 Iară pe Venter Gioergi pentru silnicia publică îngreunată prin furtŭ la robiă de 2 ani în fére uşióre. 

 Acesté osănde după ratificaţiunea maĭ înaltă s’a publicatŭ la 4 Fevruariŭ şi pedépsa morţiĭ s’a 

sevărşitŭ la ceĭ treĭ Io în 7 Fevruariŭ c. n.  

 Bănatŭ. T i m i ş i ó r ă . 30 Ianuariŭ. La noĭ maĭ osăndi judecătoria marţiale pe unŭ Toma 

Ardeleanŭ din Ianova, Lazarŭ Găltofăr din Jidovarŭ şi pre Acimŭ Covacina din Furoticŭ pentru pitularea 

armelorŭ pe lăngă perderea armelorŭ pe ceĭ doĭ din tăiŭ la arestŭ de 8, iară pe celŭ de pe urmă la arestŭ de 

6 septemăne în fére. 

 – Balulŭ ce s’a datŭ în sala dela otelulŭ t r e ĭ  r e g ĭ  în fabrică din partea asoţiaţiuneĭ sărbeştĭ de 

lectură a fostŭ unulŭ din cele maĭ frumóse, şi vesele. Pe lăngă creţulŭ jocŭ sărbescŭ, colo numitŭ, vedéĭ 

grandeţia nóstră Romana şi fudululŭ Giardaş al Magiarilorŭ emulănduse cu voĭvodianca sărbilorŭ, pe 

lăngă copilăreţulŭ cvadril alŭ Franţosilorŭ şi nebunulŭ Valţŭ alŭ Germanilorŭ. 

 Austria. V i e n a  10 Fevr. În 5 Fevr. aŭ datŭ ambasadorulŭ Franţozescŭ de aci în onórea însurăreĭ 

Împăratuluĭ Napoleone unŭ balŭ fórte strălucitŭ. Între óspeţiĭ ceĭ numeroşĭ, ca la 400 de persóne, se aflaŭ 

Înălţimile lorŭ Arhiduciĭ Carolŭ Ludovicŭ, şi Vilhelmŭ, Ducele din Viurtemberga, Ministriĭ, întregulŭ 

corpŭ diplomaticŭ, şi tóte notabilităţile aristocraţieĭ de aci. 

 ‒ Despre Contele Lainingen, carele a plecatŭ ca ambasadorŭ estraordinariŭ alŭ Austrieĭ la 

Constantinopole, pănă acum numaĭ atâtŭ se ştie, că ar fi ajunsŭ sănetosŭ acolo. Despre succesulŭ misiuneĭ 

sele nu potemŭ încă nemica şti de sigurŭ. Cu tóte acestea însă se vorbeşte tare în cercurile diplomatice, că 

dela St. Petersburgŭ ar fi sositŭ o notă fórte urgintă la Constantinopole. Şi fiindŭ că de altă parte se ştie, 
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că Englitera nu se va amesteca în trebile turceştĭ, de óre ce dânsa priveşte la Montenegro ca la o minuţiă, 

aşia nu se maĭ îndoescŭ ceĭ cunoscuţĭ cu trebile aceste, că diferinţa acésta în scurtŭ timpŭ se va sevărşi cu 

succesŭ bunŭ, ciar şi în aceea întămplare, când Omerŭ Paşa ar fi atâtŭ de norocosŭ câtŭ ar cuprinde 

Cetinie. 

 Lombardia. M i l a n ŭ  7 Fevr. Dep. tel. Ierĭ după amézăzi s’a întămplatŭ o turburare a linişteĭ. O 

rotă provăzută cu pistóle, cuţite şi altŭ feliŭ de arme, care la 5 óre după amézăzi întreprinse unŭ atacŭ 

asupra vigilieĭ capitale, fu risipită. Asemené se întămplă atacurĭ nóptea asupra unorŭ oficialĭ şi soldaţĭ. 

Turburarea fu numaĭ decâtŭ cu energiă sugrumată. La 8 óre séra liniştea era restaurată, şi nu s’a turburatŭ 

maĭ multŭ. Douezecĭ şi optŭ de individe s’aŭ prinsŭ cu armele în mănă. Tóte semnele arată, că ataculŭ 

acesta criminale se trage dela partida revoluţionariă de afară, ca să sperie pe paciniciĭ locuitorĭ, şi să’ĭ 

abată de la veseliile carnevaluluĭ. În contra vinovaţilorŭ s’a pornitŭ procedura criminale. 

 Jurnalulŭ ministeriale „Corespundinţa Austriacă“ comentéză aceste întămplărĭ într’unŭ articulŭ 

maĭ lungŭ, în care zice, că încercările aceste revoluţiunarie n’ar avé de scopŭ, de a resturna starea presinte 

politică din Italia, căcĭ capiĭ revoluţiuneĭ sântŭ cu multŭ maĭ cu minte, decâtŭ să nu pricépă, că o 

asemenea întreprindere în giurstările de acum nu póte avé nicĭ unŭ resultatŭ favorabile. Dară prin 

asemené cravalurĭ voiescŭ a aduce numaĭ în conflictŭ pe locuitoriĭ ceĭ pacinicĭ cu poterea statuluĭ, ca aşia 

curgândŭ sânge, să semene ură şi înverşunare în inimile locuitorilorŭ asupra Guvernuluĭ. Adaogă maĭ 

încolo jurnalulŭ ministeriale, că corifeiĭ revoluţionarĭ se înşélă, dacă maĭ credŭ, că prin asemené mijlóce 

vorŭ maĭ poté înşela pe popóre, cum le aŭ înşelatŭ la a. 1848, şi că Guvernele astăzĭ sântŭ altmintrea 

pregătite şi dispuse, decum eraŭ atuncĭ. 

 M i l a n ŭ  8 Fevr. Dep. tel. Liniştea şi ordinea nu s’aŭ turburatŭ maĭ multŭ. În provinciĭ încă 

domneşte linişte deplină. Poporulŭ se arată de comunŭ fórte indignatŭ în privinţa atentatuluĭ, care tocma 

pentru aceea se vede a fi fostŭ întreprinsŭ, căcĭ poporulŭ s’a arătatŭ atâtŭ de veselŭ şi aplecatŭ spre 

petrecanie. Dauna, ce s’aŭ causatŭ comerciuluĭ şi industrieĭ prin întreruperea petrecăniilorŭ ale 

carnevaluluĭ, e nespusŭ de mare. Dintre resculaţiĭ ceĭ prinşĭ cu armele în mănă, s’aŭ pedepsitŭ astăzĭ şése 

cu mórte prin streangŭ, éră unulŭ prin glonţŭ. 

————— 

Franţia. 

 P a r i s . 5 Fevr. Monitorele împărtăşeşte de vr’o câteva zile încócĭ necurmatŭ adrese de 

gratulaţiune de cătră representanţiĭ comunităţilorŭ din privinţa însurăţiuneĭ luĭ Napoleone. În Franţoziĭ, 

cariĭ se află prin ţere streine, s. e. în Germania, şi în Italia, făcu căsătoria Împăratuluĭ  cea maĭ bună 

sensaţiune. Pretutindené s’a serbatŭ evinemântulŭ acesta cu „Te Deum“. Numerulŭ celorŭ amnestisaţĭ cu 

ocasiunea nunteĭ împărăteştĭ se urcă, nu la 3000, precum s’a zisŭ maĭ înainte, ci la 4312 de individe; dară 

între toţĭ acestia abia se află vr’o notabilitate maĭ însemnată. 

 P a r i s . .  6 Fevr. Astăzĭ a arestatŭ poliţia pe maĭ mulţĭ legitimistĭ. Generalele Vicontele de St. 

Priest, şi alte persóne însemnate se arestară azĭ de diminéţă în locuinţele lorŭ. Se vorbeşte, că şi maĭ mulţĭ 

jurnalistĭ din partida legitimistică s’ar fi prinsŭ. Arestările s’aŭ întemplatŭ între 6-7 óre, după care apoĭ li 

se visitară şi casele. Caŭsa arestăriĭ nu se ştie.  

 P a r i s .  9 Fevr. Generalele St. Priest şi alţi vr’o câţiva se sloboziră érăşĭ. Jurnalulŭ Peĭ ameninţă 

celor remaşĭ în prinsóre cu mesure de siguranţiă. 
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————— 

Anglia. 

 L o n d o n  4 Fevr. Gazeta „Morning Chronicle“ organulŭ Lorduluĭ Aberdeen, carele este astăzĭ 

şefulŭ cabinetuluĭ englezescŭ, are următoriulŭ articulŭ momentosŭ în privinţa evenimentelorŭ din 

Montenegro: Este lucru pré firescŭ, că Austria cu neodihnă priveşte la o luptă, care curge la graniţele eĭ 

cu atâta crudelitate. Interesele Austrieĭ aŭ trebuitŭ prin ostilităţile lunelor trecute numaĭ se scază, fără de a 

atrebui gubernuluĭ împărătescŭ niscarĭ planurĭ ambiţióse, trebue omulŭ cu totŭ dreptulŭ să presupună, că 

gónele, ce aŭ a suferi supuşiĭ porţiĭ ceĭ de viţă slavică aŭ trebuitŭ să producă în Viena o mare neplăcere. 

Domnia turcéscă în Europa este în zioa de astăzĭ un ce numaĭ suferitŭ. Varvară, cum este, ea nu póte 

pretinde simpatiile nóstre, de şi susţinerea eĭ pe unŭ timpŭ s’ar vedé a fi folositóriă în privinţa politică. 

Décă însă pórta nu voeşte să priméscă consiliulŭ gubernelorŭ civilisate, décă dânsa – răzimânduse pe 

zelotipia statelor învecinate – vré săşĭ întindă înfluinţa şi teritoriul seŭ, atuncĭ cu bună sémă se potŭ esca 

pretesturĭ de întrevenire, alŭ căreĭ sevărşitŭ nu póte fi altulŭ decâtŭ numaĭ slăbirea şi înjosirea Turcieĭ. 

Noĭ nu voimŭ a întări, că ar fi şi venitŭ tréba păn’acolo, atâta însă e sigurŭ, că politica de acum a 

Sultanuluĭ merge într’acolo, ca să provóce întrevenire a poterilorŭ celorŭ marĭ. Adeveratŭ, că integritatea 

Turcieĭ e garantisată prin tractate, décă însă s’ar vedé, că influinţa cea amicabile a acelorŭ state, care aŭ 

încieatŭ aceste tractate, nu e de ajunsŭ, spre a mijloci dreptate supuşilorŭ de relegea creştină din Turcia, 

atuncĭ vorŭ trebui îndatoririle cele diplomatice să asculte de opiniunea publică a Europeĭ – vătămată prin 

purtarea susatinsă a porţiĭ. Nicĭ o potere civilisată din Europa nu poté sprigini miserabilea varvariă a 

Turcieĭ. – Turcia este slăbită. Desfiinţarea acesteĭ împărăţiĭ, care odată a fostŭ atâtŭ de poternică, e 

aprópe, şi trebue să se accelereze, décă Turciĭ să ţin cu amăndoe mănile de o sistemă, pe care de unŭ 

timpŭ încóce a adopat’o partida, ce se află astăzĭ în Constantinopole la cârmă. 

 Nicĭ Rusia nicĭ Austria nu potŭ suferi ocupăţiunea militare a montenegruluĭ. Maĭ bine ar nemeri-o 

pórta; când ar cere mijlocirea Austrieĭ. Cum păşeşte însă pórta în cipŭ agresivŭ, numaĭ decâtŭ cea dintăiŭ 

urmare va fi, că integritatea împărăţieĭ otomane va fi aruncată între vorbele cele obsolete. Adese orĭ a 

fostŭ vorba despre intrigele ruseştĭ în privinţa Turcieĭ; însă pe Ţarulŭ nulŭ potemŭ osăndi, de vomŭ 

socoti, că supuşiĭ porţiĭ maĭ bucurosŭ ar suferi despotismulŭ celŭ bine organisatŭ alŭ Rusieĭ, decâtŭ 

tiranica volniciă a paşilorŭ, cariĭ nu sântŭ supuşĭ la nicĭ unŭ feliŭ de respundere. În zadarŭ, Turcia nu 

cugetă serióŭ despre cultură, pentru aceea cea maĭ de aprópe catastrofă, care va urma în Europa, va trebui 

cu bună sémă să aducă cu sine gonirea dinastieĭ muselmanice din Europa. De ocamdată politica cea 

sănetósă a tuturorŭ Gubernelorŭ civilisate trebue să fie, de a pregăti pe acele popóre a le Turcieĭ pentru 

formarea unuĭ statŭ independinte, séŭ pentru o confederaţiune, unŭ scopŭ, care numaĭ aşia se va poté 

ajunge, décă poterile vorŭ tribula pentru o administrare maĭ bună a ţerelorŭ acelora. Dar sub nicĭ unŭ feliŭ 

de împregiurărĭ nu sântemŭ îndeptăţiţĭ pe temeiulŭ uneĭ trebuinţe politice a sprigini unŭ Gubernŭ cu 

totulŭ vervarŭ. – Tonulŭ din acestŭ articulŭ, precum şi din altulŭ, carele a eşitŭ ierĭ în Times, asemené 

acestuia, nu maĭ lasă nicĭ o îndoială în privinţa purtăreĭ Gubernuluĭ englezŭ în caŭsa Montenegrină. 

————— 

Miscele. 

 – În Jurnalulŭ vienezŭ „Amiculŭ Soldaţilorŭ“ se publică câteva sciţe dintr’o Istoriă a companieĭ 

transilvane din aniĭ 1848. şi 1849, care încă nu e publicată. Se vorbeşte, că acestŭ opŭ ar fi lucratŭ de 
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nişte notabilităţĭ militarĭ, care luară parte nemijlocită la evenimentele anilorŭ memoraţĭ, şi că în scurtŭ 

timpŭ se va tipări întregŭ. 

 – De căndŭ domnişóra Montijo se făcu împărătésa Franţozilorŭ, nu maĭ încetéză gazetele de a 

scociorâ după totŭ, ce stă în raportŭ cu frumósa împărătésă. Uniĭ mergŭ atât de departe, încât întărescŭ, că 

fisionomia noueĭ împărătese ar semăna fórte multŭ cu a Marieĭ Stuartŭ – fosta óre cândŭ regină a Scoţieĭ, 

care în a doua jumetate a secululuĭ alŭ 16 lé sub Elisabeta Regina Anglieĭ ’şi pierdŭ capulŭ prin secure. 

 – Următórea întâmplare se zice, că ar fi deşteptatŭ în Împăratulŭ Napoleone, cugetulŭ de a lua pe 

domnişóra Monişo sieşĭ de soţiă. Înainte cu câteva septămănĭ călătorindŭ Napoleone la Compienĭ, şi 

aflănduse într’o trăsură cu fiitórea Împărătésă, o întrebă pe ea, câte óre arată orologiulŭ dânseĭ. 

Domnişóra se uĭtă la orologiŭ, şi văzu, că aŭ stătutŭ. Împăratulŭ râzândŭ de lucrulŭ acesta, scóte 

orologiulŭ seŭ, şi încremeni, când văzu că şi acesta stătu, şi încă într’aceéşiĭ óră şi minutŭ când stătuse şi 

alŭ coconiţeĭ. Lucrulŭ acesta într’atâat l’aŭ pătrunsŭ la inimă pe Napoleone, încât din minutulŭ acesta ’şĭ 

propuse de a ’şi lua pe domnişóra Montişo de soţiă. 

 –  Gubernatorele de la Triestŭ a slobozitŭ următórea ordinăţiune care merită de a fi imitată şi de 

către alţiĭ: După ce nu încape nicĭ o îndoială, că animalele, care cu piciórele legate se transportéză culcate 

în carŭ, daŭ o carne maĭ puţinŭ sănetósă şi maĭ puţinŭ gustósă, şi fiind că sântŭ şi respecturĭ de umanitate, 

care cerŭ, de a se lăsa obiceiulŭ acesta de transportarea animalelor de jungiat, şi de osebĭ a viţéilor, află cu 

cale Gubernulŭ a opri acéstă transportare cu acea observaţiune, că acelŭ măcelarŭ, neguţătoriŭ de vite, 

economŭ de câmpŭ séŭ cărăuşŭ, carele începândŭ de la 1. Aprile a. c. va transporta viţeĭ, séŭ altfeliŭ de 

vite de tăiatŭ în susarătatulŭ modŭ crudelŭ, cu bună sémă va cădé sub pedeapsă de doĭ florinĭ pentru fiece 

vită în cipulŭ memoratŭ transportată în favórea fonduluĭ de săracĭ alŭ comunităţiĭ aceleia, în care se va 

prinde. – Acésta póte servi şi ómenilorŭ nostri, cariĭ umblă cu vite, de îndemnŭ, ca să se feriască şi eĭ de 

orĭ ce tractamentŭ crudelŭ alŭ vitelorŭ. 

 – Împărăţia turcéscă cuprinde 43,500 milurĭ pătrate cu o împoporăţiune de 34,000,000 de suflete, 

dintre care 15½ milióne se află în Turcia europénă, 16 milióne în cea din Asia, şi 3,800,000 în Turcia 

africană. După naţionalitate luânduse, sânŭt 11,800.000 Osmanĭ séŭ Turcĭ, 7,200,000 Slavĭ, 4 mil. 

Romănĭ, 2 mil. Grecĭ, un milion şi jumătate de Arnauţĭ. După religiunĭ socotinduse, sântŭ 20 milióne 

Moamedanĭ, şi 300,000 Jidovĭ, éră ceilalţĭ creştinĭ. 

 – Tinerimea studiósă romană din Urbea mare aŭ formatŭ o societate de lectură sub manuducerea 

Domnuluĭ Profesore Alesandru Romanŭ. Societatea aceasta se pre găteşte acum a da afară un Almanacŭ 

literariŭ, din causa acésta se provocară maĭ multe notabilităţĭ literarie romăne de a contribui cu câte un 

fruptŭ alŭ ostenelelorŭ sele literarie la înfiinţarea zisuluĭ almanacŭ. 

 

 

La mormântulŭ eĭ. 

Sibiŭ în 1852. 

Verse cerulŭ unde, vântulŭ cu furtună 

Facă calea aspră, greŭ de propăşitŭ; 

În ziorĭ de zioă, orĭ seara pe lună 

La mormântŭ aleargă unŭ nefericitŭ. 
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Pentru elŭ alŭ zileĭ luminosulŭ soare 

Stelele şi luna îndeşertŭ lucescŭ; 

Căcĭ inima’ĭ arsă nu’şĭ află răcoare, 

Pănă căndŭ din oci’ĭ lacrimĭ nu resbescŭ. 

Vesceda luĭ faţă seamănă c’o flóre, 

Care primăvéra cresce resfăţatŭ; 

Darŭ sugândŭ unŭ verme dulcea eĭ licóre, 

Păn’a nu da’n vóltă, vezĭ, că s’a uscatŭ.  

 

Inima luĭ tristă, cătŭ era de vie, 

Fără bunulŭ sufletŭ, care’lŭ adora, 

Ca ş’a turtureleĭ fără de soţie, 

D’a maĭ bate agerŭ, ah, va înceta! 

 

————— 

L ă d i ţ a  d e  P o ş t ă . 

 D. Protopopŭ Ioane Negruţiŭ (Fecete) respundemŭ la scrisórea cu datŭ din Clujiŭ 22 Ian. în 

„Gazeta Transilvanieĭ“ Nr. 6 că Abcedare cu slove bisericeştĭ şi civilĭ cu litere, cu slove şi litere de scrisŭ 

se află în dorita cătime în Sibiiŭ legate curatŭ şi bine cu preţiŭ de 12 cr. m. c. Cătuiŭ pentru alte cărţĭ 

scolarie ne rugămŭ să fie în aşteptare că Înaltulŭ Ministeriŭ va îngrigi de ele. Iară ce se atinge de 

aritmetica ce vré D. Prot. Negruţiŭ să tipăréscă, noĭ iamŭ da amicabilulŭ sfatŭ să nu începă nimica, căcĭ 

aritmetice pentru scolĭ poporalĭ din demăndăţiunea Înaltuluĭ Ministeriŭ de învăţămăntŭ săntŭ tocmaĭ 

acuma în lucrare şi potŭ se aĭbe maĭ mare trecere. La Sibiiŭ maĭ săntŭ şi alte cărţĭ scolarie atătŭ isprăvite 

cătŭ şi subtŭ téscŭ. 

Înştiinţare. 

 Spre direpţiunea Dlorŭ abonaţĭ, cariĭ s’aŭ întârziatŭ cu prenumeraţiunea, facemŭ cunoscutŭ că cu 

numeriĭ ceĭ dintăiŭ de la 1-5. nu maĭ potemŭ servi. 

E d i t u r a  T e l e g r a f u l u ĭ 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 10. Fevruariu. Calend. Noŭ. 

  Aurulŭ ________________________117 ¾    

  Argintulŭ ______________________110 ½  
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