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R o m â n i ĭ  d i n  T r a n s i l v a n i a  ş i  M e s e r i i l e  

 În uniĭ din numeriĭ acestuĭ Jurnalŭ s’a ciămatŭ luarea aminte a poporuluĭ nostru asupra 

agricultureĭ şi a celelĭlalte economiĭ de cămpŭ, cu scopŭ ca pe de o parte cunoscândŭ elŭ însemnătatea 

acesteĭ ocupaţiunĭ nobile, să nu’ĭ fie ruşine a se coprinde cu ea, iar pe de alta ca să nu cugete, că metodulŭ 

de a lucra séŭ cultiva pămăntulŭ nu sufere îmbunătăţirĭ, prefacerĭ şi scimbărĭ, ci se şcie cu încredinţare, că 

în ţerele cultivate agronomia a ajunsŭ a fi şciinţă, în care din anŭ în anŭ s’aŭ făcutŭ şi se facŭ noue 

descoperirĭ şi îndreptări, în ale cărorŭ cunoşcinţă venindŭ cu vreme şi poporulŭ nostru, se va convinge pe 

deplinŭ, cumcă e mare retăcire a voi omulŭ să remănă numaĭ pe lăngă cele învăţate şi deprinse dela moşĭ 

şi strămoşĭ, şi a nu propăşi cu timpulŭ în totŭ ce mintea omenéscă şi spiritulŭ ingeniosŭ află, preface, 

îndréptă şi renoeşce cu folosŭ pentru întréga omenire.  Décă buna nóstră mamă natură arŭ fi făcutŭ 

dela începutŭ vreo mizlocire, ca, cu treptata creşcere şi înmulţire a némuluĭ omenescŭ să créscă şi să se 

îmulţéscă şi pămăntulŭ, pe care elŭ locueşce, atuncĭ, tăcănd de alte folóse, despre care vomŭ vorbi maĭ la 

vale, şi care prin acestŭ ramŭ de lucrare omenéscă nu se căştigă nicĭ odată, cu o agricultură bine deprinsă 

şi cu o economiă de cămpŭ purtată cu destulă înţelepţiune, maĭ că amŭ poté vieţui în mulţămire, retraşi de 

lumea sgomotósă, fără a ne cere trebuinţa, ca să maĭ aruncămŭ ociĭ şi după alte ocupăţiunĭ omenescĭ, 

aducătórie de hrană şi căştigŭ. 

 Privindŭ însă cu luare aminte la starea de astăzĭ a romănilorŭ nostriĭ din acéstă patriă peste totŭ, şi 

cu deosebire la a celorŭ aşezaţĭ în pămăntulŭ regescŭ şi în graniţa militare, ce a fostŭ odinióră, vomŭ afla 

cu multă întristare, că pămănturile lorŭ de aratŭ şi cămpiĭ de fânŭ, cariĭ înainte de acésta numaĭ cu 60 de 

anĭ forma părticele frumóse de pămăntŭ, astăzĭ prin desele împărţirĭ şi subtîmpărţirĭ între fiĭ, nepoţĭ şi 

strănepoţĭ, ce aŭ urmatŭ din generaţiune în generaţiune, aŭ ajunsŭ a fi numaĭ ceva maĭ late de cătŭ o 

pânză, în cătŭ stă să se adevereze proverbiulŭ, că „culcăndute séra pe agrulŭ teŭ, diminéţa te pomeneşcĭ 

pe al vecinuluĭ.“ Decĭ mergăndŭ asta totŭ aşia, nu trebue 60 de anĭ, şi romănulŭ, care pănă acum nu 

cunóşce altă ocupăţiune, prin care să’şĭ pótă căştiga pănea de tóte zilele, va deveni proletariŭ, séŭ celŭ 

puţinŭ iarăşĭ la unŭ soiŭ de iobăgiă, silitŭ fiĭndŭ a lucra la altulŭ în parte, séŭ şi pe maĭ puţinŭ, numaĭ ca 

să nu peară de fóme. 

 În astfeliŭ de împregiurărĭ o săntă datoriă ne îndémnă a cĭăma luarea aminte a romănuluĭ din 

Transilvania încă de timpuriŭ la o altă ocupăţiune mult maĭ nobile de cătŭ agricultura, nesubpusă la 

strâmbătăţile aeruluĭ, neatârnătóriă dela capriţele elemintelorŭ şi necerătóriă de o sudóre aşia cruntă ca 

pratulŭ, care cunoscând’o omulŭ bine, îlŭ nutreşce şi’lŭ îmbracă fără a’lŭ întreba, dacă a moştenitŭ dela 
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părinţiĭ seĭ moşie întinse, clădirĭ economice séŭ averĭ în numerătură, aŭ nu. Acéstă ocupaţiune o dau 

m e s e r i e l e ,  s é ŭ  m e ş t e ş u g u r i l e , după cum le numeşte poporulŭ.  

 Cine cunóşce pe românŭ maĭ d’aprópe, a petrecutŭ cu elŭ şi nu s’a ruşinatŭ a căŭta la 

îmbrăcămintea luĭ, nu va pote nega, cumcă elŭ încă dela descălecarea sea în acéstă patriă a adusŭ cu sine 

meseriele, care în patria luĭ cea veciă se află în flóre. Aŭ nu se îmbracă elŭ parte mare încă şi pănă astăzĭ, 

atătŭ partea bărbătéscă cătŭ şi cea femeéscă, din creştetŭ pănă’n picióre cu vestminte ţesute şi cusute de 

măna sea, fără a cere întrevenirea meserieşiuluĭ străinŭ? Acésta e o faptă, care nu’ĭ o potemŭ lăŭda după 

cuviinţă, şi care dă de minciună pe toţĭ aceia, cariĭ nu se ruşinară a’lŭ înfera prin cărţĭ şi cu graiulŭ cu pata 

de lene, moleciune şi trăndăviă, şi din contră arată la lumină silinţa, ce’ĭ e înnăscută şi agerimea minţeĭ, 

ce’lŭ caracteriséză. Dar óre mergeva acésta totŭ aşia, ca adecă elŭ şi pe viitoriŭ să se mulţumiască numaĭ 

cu productele industrieĭ sele? Nu, nicĭ decumŭ; şi nicĭ că cere trebuinţa. Ceĭ ce avură ocasiune a cunóşte 

pe romăniĭ din acéstă patriă, după ape şi munţĭ, să vorŭ fi convinsŭ, că şi pănă acum în privinţa curăţenieĭ, 

a valóreĭ intrinsece ce şi a gustuluĭ, cu care se îmbracă şi uniĭ şi alţiĭ, domneşce o diferinţă însemnătóriă, 

care dacă vomŭ alătura pe romăniĭ nostriĭ cu cei din Bucovina, Moldavia aŭ Romănia, creşce şi maĭ tare. 

Vorba vine, că romănulŭ naintésă şi elŭ adecă în ceea ce’ĭ zicemŭ lucsŭ, în cătŭ cu vreme va fi silitŭ aşĭ 

cumpăra, décă nu póte, dar cea maĭ mare parte a îmbrăcăminteĭ, uneltelorŭ economice şi a mobilelor sele 

dela cetate. N’a fostŭ dar romănulŭ dela începutŭ peregrinŭ în meserie; dar că n’a potutŭ propăşi 

astŭfeliŭ, ca să’şĭ facă meseriele de profesiune şi să ţină concurinţă cu meserieşiĭ ce veniră maĭ tărziŭ în 

acéstă patriă, nu é vina luĭ. 

 Căndŭ ne amŭ propusŭ noĭ a deştepta în romănŭ o aplecare cătră meserie, ca către o profesiune, 

unŭ îndemnŭ spre căŭtarea uneĭ pănĭ, care astăzi pentru elŭ este cu totulŭ nouă, şi a’lŭ conduce pe o 

cărare a civilisaţiuneĭ, care’lŭ duce în lumea cea mare, nu gonimŭ altŭ scopŭ, decătŭ la aflarea unuĭ 

mijlocŭ, prin care elŭ, înlăturăndŭ pe de o parte aceea fatale împregiurare, ce din lipsa pămăntuluĭ îĭ 

ameninţă cu starea de proletariŭ, vagabundŭ, fără casă, fără masă, pe de alta se devină în o puseţiune, din 

care cu vreme să se reverse asupra întreguluĭ poporŭ o stare maĭ bună, o avere năţiunale, unŭ gradŭ maĭ 

naltŭ de cultură, de care, după împregiurările, în care ne aduseră fatalităţile vécurilorŭ trecute, avemŭ cea 

maĭ mare trebuinţă, dorindŭ a figura şi noĭ între popórele cele culte din Europa. Căcĭ este lucru doveditŭ, 

cum că unŭ poporŭ, care se coprinde numaĭ cu cultivarea pămăntuluĭ cu prăsirea séŭ economia vitelorŭ, 

cu căutarea minelorŭ şi altele, se află într’o tréptă de cultură fórte apusă, în vreme ce altulŭ, care cu acele 

ocupăţiunĭ împreună comerciulŭ şi industria, adecă neguţetoria şi meseriele după întréga lorŭ estindere, 

care prin atingere neîntreruptă cu popórele cultivate nu numaĭ că’şĭ îmbunătăţeşte starea sea materiale, 

adecă adună averĭ, ci totodată propăşeşte şi întru îmbunătăţirea stareĭ sele spiritualĭ, cultivăndu’şĭ mintea 

prin lăţirea şciinţelorŭ şi a artelorŭ frumóse se află pe trépta cea maĭ naltă a cultureĭ. Arŭ fi să alăturămŭ 

în privinţa acésta de modelŭ şi de esemplu pe măréţa Engliteră, Belgiu şi Olanda, în care comerciulŭ şi 

industria se află în cea maĭ mare flóre, cu alte ţerĭ, în care aceĭ factorĭ aĭ bogăţieĭ şi cultureĭ naţionalĭ abia 

se cunoscŭ după nume; dar ajunge, dacă ne vomŭ alătura pe noĭ înşine pe lăngă alte popóre luminate, ca 

să ne convingemŭ, cătŭ este de reŭ şi de păgubitoriŭ a nu eşi din loculŭ naşteriĭ maĭ departe, a nu’ţĭ 

cunóşce nicĭ măcarŭ patria în care te născuşĭ şi pe popóerele cu care conlăcueşcĭ.  

 Spuneţimi Dvóstră economilorŭ de vite, cariĭ locuiţĭ pe subt pólele măreţilorŭ Carpaţĭ, şi neavândŭ 

locurĭ de ajunsŭ pentru purtarea economieĭ cămpene, cu atătŭ maĭ puţinŭ pentru pascerea vitelorŭ, vă 
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vedeţi siliţi a le trece pe acele în vecinele principate dela şi peste Dunăre, unde vă petreceţi cu ele cea maĭ 

mare parte a vieţiĭ subt ceriulŭ liberŭ, cum vă merge cu economia vitelorŭ de vreo 30  40 anĭ în cócĭ? 

puteţĭ Dvóstră întări, punândŭ măna pe consciinţă, cumcă trebele Dv. astăzĭ ve mergŭ atătŭ de bine în 

privinţa căştigăriĭ de averĭ materialĭ, – căcĭ de cultură nu încape vorbă, – în cătŭ să poteţĭ zice: murimŭ cu 

inima liniştită, că ne amŭ asecuratŭ viitoriulŭ copiilorŭ, nepoţilorŭ şi strănepoţilorŭ nostriĭ pe vécurĭ 

înainte? aŭ nu ve crescŭ din tóte părţile greutăţĭ şi pedece, pe care nu sănteţĭ în stare ale înlătura fără jertfe 

însemnătórie? Óre nu s’arŭ asecura viitoriulŭ fiilorŭ şi nepoţilorŭ Dv. multŭ maĭ bine, căndŭ a’ţĭ lua 

mesurĭ, ca eĭ de timpuriŭ să se pregătéscă cu cele de trebuinţă parte pentru îmbrăţişarea negoţiuluĭ, parte 

pentru a meserielorŭ, care deprinse bine, aducŭ omuluĭ o păne multŭ maĭ dulce decătŭ viaţa păstoréscă şi 

prin care a’ţĭ da şi poporuluĭ bărbaţĭ înţelepţĭ, trecuţĭ prin şcóla esperinţeĭ, iar nu bătuţĭ numai de néoă şi 

de ploiĭ, de criveţulŭ iernei şi de arşiţa vereĭ? – Óre înţelegânduvă Dv. bine, nu aţĭ potea rădica icĭ colé 

căte o fabrică, dela care să ve luaţĭ procentele cu maĭ mare uşiurinţă de cătŭ dela mieiĭ, pe care vi’ĭ mănă 

vântulŭ în Dunăre, şi pe lângă care s’arŭ poté hrăni şi sărăcimea cea multă, ce bate neîncetatŭ la uşile 

Dvóstră?    (Va urma) 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

D e s p r e  p r i n c i p u l ŭ  c o n f e s i o n a l e  î n  p r i v i n ţ a   

î n v ă ţ ă m â n t u l u ĭ  p u b l i c ŭ. 

 S i b i i ŭ  5 Fevruariŭ. După ce înalta stăpănire a publicatŭ în primăvéra anuluĭ 1850 principiulŭ 

confesionale pentru scólele popularĭ, şi gimnasialĭ, s’a redicatŭ din multe părţi glasurĭ pro şi contra, şi 

principiulŭ acestŭ a fostŭ acuşĭ într’o parte, acuşĭ într’alta trasŭ şi tălmăcitŭ după cum adecă poftéŭ 

interesele, şi dorinţa părţilor apărătórie séŭ hulitórie de pomenitulŭ principŭ – Noĭ nune vomŭ lăsa nicĭ cu 

apărătoriĭ nicĭ cu contrariĭ luĭ învreo polemică, ci ne aflămŭ îndatoraţĭ a arăta publiculuĭ maĭ puţin versatŭ 

în trebile creşteriĭ publice, ce a îndemnatŭ pre înalta stăpânire a pune principulŭ acesta de basea şi 

fundamentulŭ scólelorŭ popularĭ, şi gimnasialĭ. Maĭ nainte însă vomŭ atinge pe scurtŭ principiulŭ însuşĭ, 

aşia precum s’a hotărătŭ dela locurile înalte. 

 „Scólele popularĭ aŭ să servéscă Tinerimeĭ maĭ cu sémă pentru creştere, pentru aceea în ele 

învăţietura religiuneĭ este de o precumpănitóriă însămnătate, şi are să sté cu biserica într’o legătură maĭ 

strânsă, şi a se tracta în totŭ loculŭ, unde este numaĭ cu potinţă ca o caŭsă a  C o m u n e ĭ  

B i s e r i c e ş t ĭ “.  

 „Îngrigirea, inspecţiunea, şi povăţuirea scolelorŭ popularĭ este tréba cumună a statuluĭ şi a 

bisericiĭ“. 

 „Despărţirea confesionale are locŭ şi la gimnasiĭ iarăşĭ ca regulă, inspecţiuné şi povăţuirea 

învăţetureĭ religieĭ se cuvine diregătorieĭ bisericeştĭ într’o conţelegere cu statulŭ“.  

 Cercetăndŭ cu cuvenita băgare de sémă spiritulŭ principiuluĭ acestuĭ, uşior ne vomŭ convinge 

pentru ce înalta stăpânire l’a alesŭ de basea şi fundamentulŭ, pe care aŭ să se zidéscă scolele publice 

popularĭ şi gimnasialĭ, ca să dee Tinerimeĭ dorita şi corespunzătoria creştere. 

 Şi întru adevărŭ vedemŭ că moralitatea unuĭ poporŭ se desvóltă după adevărata religiositate. Cu 

cătŭ unŭ omŭ a primitŭ dela învăţetoriĭ, dela părinţiĭ seĭ o ideă maĭ lămurită, maĭ ciară şi maĭ adeverată 

despre religiune, cu atăta vorŭ fi şi aplecările luĭ maĭ solide maĭ statornice, năravulŭ maĭ bunŭ, 
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caracteruluĭ şi moralitatea maĭ constanţĭ, şi din contră, cu căt idea religiuneĭ va fi maĭ sécă, maĭ bigotă, 

maĭ superstiţiósă, şi ecstravagante, cu atăta vorŭ fi şi aplecările luĭ maĭ mişcătórie maĭ uşiore, năravulŭ 

maĭ reŭ, caracterulŭ maĭ puţinŭ, şi moralitatea maĭ superficiale. Acésta ce ziserămŭ de individe singularie 

are valórea sea ca regulă (căcĭ escepţiunĭ săntŭ în totŭ loculŭ) şi la întregile familie, şi aşia treptatŭ şi la 

întregile popóre. 

 Educaţiunea popórelor trebue dară să se basésă pe adevăratele idee ale religiuneĭ ca să prósperese, 

şi se corespundă scopuluĭ. Însă precum copii sugŭ neravurile şi învaţă limba părinţilorŭ seĭ, aşia eĭ 

primescŭ totodată şi cele din tăĭ idee ale religiuneĭ dela părinţiĭ lorŭ; pentru aceea precum fieşte care 

familiă are obiceiurile sele, aşia şi fie care religiă are principiĭ seĭ, cariĭ se deosebescŭ de aceia aĭ altorŭ 

religiĭ; şi fiĭnd că acestĭ principĭ religionarĭ influinţése în tótă viaţa omuluĭ, şi îĭ servescŭ de îndreptariŭ 

după care să’şĭ întocméscă viaţa sea ca cetăţénŭ întru totŭ, şi ca creştinŭ în deosebĭ, este lucrulŭ 

învederatŭ, că înalta stăpănire, carea preţuieşte şi cinsteşte religiunea tuturorŭ supuşilorŭ seĭ fără 

deosebire, nu a potutŭ altŭ maĭ bunŭ, şi scopuluĭ maĭ corespunzetoriŭ principŭ să pună de basea şi 

fundamentulŭ educaţiuneĭ publice în scólele popularĭ şi gimnasialĭ, decăt P r i n c i p i u l ŭ  

c o n f e s i o n a l e .  

 Puindŭ însă Înalta stăpănire de basea educaţiuneĭ publice principiulŭ confesionale întru totŭ, n’a 

escisŭ potinţa, ca singulariĭ mădularĭ aĭ acesteĭ, séŭ aceleĭ confesiunĭ să nu cuteze a lua creşterea şi 

învăţetura sea la altă confesiune, nicĭ are potere una séŭ alta confesiune a concede, séŭ a denega unuĭ séŭ 

altuĭ individŭ de alta confesiune frecventarea şcóleĭ sele, precum vreŭ uniĭ se esplice principulŭ 

confesionale, nu nicĭ decum, căcĭ despre acésta a îngrigitŭ statulŭ unde zice:  

 „Frecventarea şcóleĭ decătră copiĭ de altă confesiune, decătŭ pentru care este ea destinată, nu se 

póte opri din partea diregătorielorŭ statuluĭ.“ 

 De şi însă nu e opritŭ unuĭ individŭ de alta confesiune a frecventa şcólele ce săntŭ întocmite 

numaĭ pentru aceea confesiune, elŭ totuşĭ în şcóla de confesiunea străină, nu e într’a sea, ci e numaĭ unŭ 

óspe, şi are să se îndrepte în tóte după rănduiala şi datinele, ce se ţinŭ în aceea şcólă, tocmaĭ aşia precumŭ 

vedemŭ în viaţa practică în soţietatea omenéscă. 

 Décă dară în soţietatea umană, şi în viaţa practică vedemŭ, că rănduiala uneĭ case este cu atăta maĭ 

bună şi maĭ pacinică, cu căt săntŭ maĭ puţinĭ şi maĭ omogenĭ stăpănĭ la dănsa, cu căt maĭ tare trebue să 

fimŭ maĭ cu băgare de sémă pentru aceea casă, unde se crescŭ şi se adapă copii nostrii cu învăţeturĭ, ca în 

aceea să stăpănéscă buna şi pacinica orănduială. Acésta însă nu se póte ajunge altfeliŭ, decăt décă aceea 

casă va avé maĭ puţinĭ şi maĭ omogenĭ stăpăni, séŭ esprimăndune maĭ apriatŭ, décă fieşte care comună 

bisericéscă va îngrigi de şcóla sea după pusulŭ principŭ confesiunale dela înalta stăpănire. 

 Acest adeverŭ l’a cunoscutŭ pré bine şi înalta stăpănire, căcĭ zice: „Gimnasiĭle paritetice (pentru 

orĭ ce confesiune) aŭ a se tracta numaĭ ca escepţiune.“ 

 Stănd acestŭ principiŭ noĭ romăniĭ de şi săntemŭ o naţiune, însă de doe confesiunĭ, avemŭ să 

îngrigim fieşte care în partea sea despre prosperarea şcólelorŭ nóstre precumŭ vedemŭ şi la alte 

confesiunĭ tot de o naţiune. Acésta însă o potemŭ face în frăţéscă dragoste şi în coînţelegere naţionale, noĭ 

potemŭ sta cu şcólele uniĭ lăngă alţiĭ de vomŭ păzi principulŭ acesta, şi vomŭ îngrigi de şcóle în parte, 

tocmaĭ aşia precum îngrigescŭ doĭ fraţĭ de casele lorŭ după trebuinţele şi lipsele ce le aŭ, şi nu ne vomŭ 

mesteca în trebele altora, avăndŭ nainté ocilorŭ zicala poporale însă pré adevărată „Noĭ săntemŭ fraţĭ, dar 
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nunţile nóstre nu săntŭ surorĭ.“ Apoĭ nu vedemŭ noĭ în una şi aceea grădină floriĭ cu mirosurĭ, şi cu colorĭ 

deosebite, şi cine cutéză a zice că una séŭ alta arŭ mirosi şi arŭ fi maĭ bine colorată de căt cea laltă. Pentru 

ce dară să ne certămŭ: óre acuĭ şcólă este maĭ bună? Neajunsurile şi lipsele şcólelorŭ se potŭ maĭ uşiorŭ 

radica, décă comuna unde este mestecată, va îngrigi ca după proporţiunea poporuluĭ să se ajute atăt una 

căt şi ceea laltă, căcĭ amăndoe aŭ una şi acea sfăntă ţăntă a creşte adecă pe romănŭ să fie omŭ de omeniă, 

să preţuească stăpănirea şi legile care îĭ daŭ securitate, să onoreze biserica şi pe maĭ mariĭ seĭ, şi să fie 

cetăţenĭ credincioşĭ Monarhuluĭ seŭ. Să ne emulămŭ dară toţĭ romăniĭ de amăndoe confesiunile din orĭ ce 

provinţie pentru ajungerea acesteĭ ţănte pré dorite, însă emulaţiunea nóstră să nu degenereze în ură, în 

pizmă, şi prigonire, ci ea să fie nobile, sublime, căcĭ numaĭ aşia va poté fieşte care comună bisericéscă 

îngrigi de şcólele sele, fără vătămarea cea maĭ mică a altorŭ confesiunĭ. 

 Grecoresăriténulŭ póte dóră merge fără sfială la şcólele altorŭ confesiunĭ, şi din contră fiiĭ altorŭ 

confesiunĭ, la şcólele grecorăsăritene, însă eĭ aŭ să ştie că aceea nu este şcóla lorŭ, ci eĭ săntŭ óspeţĭ în 

trănsa, şi aŭ a se porta în ea după datina şi rănduiala eĭ.  

 Din cele pănă aci arătate se vede lămuritŭ, cumcă tendinţa ce a îndemnatŭ pe înalta stăpănire la 

înfiinţarea, şi înaintarea şcólelorŭ confesiunalĭ, numaĭ atuncĭ se va poté duce la sfărşitŭ cu succesŭ bunŭ, 

décă principulŭ despărţireĭ confesionalĭ se va ţiné în tóte şcólele neclintitŭ. 

 S i b i i ŭ  6  F e v r .  La noĭ ninsă erĭ tótă zioa şi a îngreonatŭ fórte tare drumurile: dela încetarea 

balurilorŭ ducem o viaţă fórte monotonă. Ilustritatea sea D. Episcopŭ Romanocatolicŭ Ludovicŭ Hainald 

se află de vreo 2 zile în miziloculŭ nostru, şi a venitŭ cu acelŭ scopŭ ca să ia parte la esamenele ce se ţinŭ 

în tóte scolele de confesiunea catolică de aicĭ. Întroducănduse iarăşĭ esamenele semestrialĭ séŭ anualĭ, 

după cum adecă este decursulŭ studiuluĭ, în academia de drepturĭ de aicea D. Profesore Haĭnrihŭ Smidt 

ţinu cu auzitoriĭ seĭ din ştiinţele cameralistice pre scrisele esamene. Ne bucurămŭ auzindŭ că studenţiĭ 

romănĭ de şi mulţĭ cam slebuţĭ în limba germană, totuşĭ arŭ fi depusŭ esamenele aceste cu succesŭ bunŭ.  

 S i b i i ŭ  7  F e v r . După ce pănă în zilele din urmă avurămŭ celŭ maĭ frumosŭ timpŭ, apoĭ înainté 

cu câteva zile a ninsŭ pe aci bineşiorŭ, însă néoa numaĭ decâtŭ a începutŭ a se topi, şi prin acésta 

într’atâta s’a stricatŭ comunicaţiunea câtŭ pănă în minutulŭ de faţă ne sosi de la Viena numaĭ posta din 

13. Fevr., unde ar trebui să fie venitŭ pănă acum şi postele din 14, şi 15. 

 B l a j ŭ  3 0  I a n u a r i ŭ .  Serbarea scolastică obicinuită a se ţiné în toţĭ aniĭ din timpŭ 

nepomenitŭ, s’a celebratŭ şi astăzĭ în gimnasiulŭ nostru cu o solenitate maĭ strălucită. Ilustritatea sea D. 

Episcopŭ A. S. Şuluţ a celebratŭ cu onoratulŭ Capitulŭ în biserica catedrale la 10 óre diminéţa între 

căntărĭ armonice serviţiulŭ dumnezăescŭ. Apoĭ aducănduse tóte notabilităţile bisericeştĭ în sala mare a 

Gimnasiuluĭ, declamară patru tinerĭ în patru limbe nişte obiecte interesante, şi anume: Vasiliŭ Nicóră 

despre nobilitatea ştiinţelorŭ în limba latinéscă, Ioane Popescu despre buna instituţiune a tinerilorŭ în 

limba grecésă, Ioane Roşiŭ o poesiă „Reverirea Mormintelorŭ“ în limba romănéscă; Petru Moldovanŭ 

despre virtute în limba Germănéscă, cu care se mulţămiră toţĭ ascultătoriĭ. Solenitatea se încise cu 

căntarea uneĭ ode după mesure safică pentru fericita stare a Imperiuluĭ Austriacŭ, şi a naţiuneĭ romăne. 

 Póte că va interesa pe DD. Cetitorĭ să ştie şi de unde se trage aceasta sărbătoriă, dreptŭ aceea ne 

grăbimŭ a le face cunoscutŭ, cumcă ea este fundată de, de eternă memoriă demnulŭ Episcopŭ Grigoriŭ 

Maior, care voindŭ a face o fundaţiune pentru scolariĭ seracĭ de aicĭ, a testatŭ 120 galbinĭ împărăteştĭ spre 

acelŭ scopŭ, ca din interesele lorŭ să se ajute tineriĭ maĭ săracĭ cu artiă şi cărţĭ, puindule totŭdeodată aceea 
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obligaţiune, ca eĭ în totŭ anulŭ spre aducerea aminte să serbeze în zioa S. S. Treĭ Ierarhĭ şi marelorŭ 

Dascalĭ aĭ lumeĭ acésta pomenire prin declaraţiunĭ panegirice. La acestŭ legatŭ s’a adăogatŭ maĭ tărziŭ 

unŭ capitale de 1680 fl., ce s’a adunatŭ din remăşiţele celorŭ 600 gălete de grău, din care se facé păne şi 

se da scolarilorŭ pănă la anulŭ 1848. La anulŭ 1806 suma acésta scăzu la 2200 f. m. c. şi s’a elocatŭ ca 

fundŭ publicŭ, cu 5 percentŭ, însă cu devalvarea ţedulelorŭ la anulŭ 1811 pătimi multŭ şi acésta 

fundaţiune. Iară maĭ tărziŭ prin buna administrare a D. D. vicarĭ generalĭ cărora ea este încredinţată, şi 

prin generositatea fostului D. Episcopŭ Ioane Lemeni, care spesele acesté le porta din buzunariulŭ seŭ, 

capitalele crescu într’atăta, căt acuma dă interese anualĭ aprópe la 400 fl. m. c. Din care se acopere lipsele 

scolarie maĭ mărunte şi se plăteşte pedelulŭ gimnasiale cu 200 fl. m. c.  

 Ungaria. N a v i g a r e a  vapórelorŭ pe Tisa a începutŭ în 3 Fevr. c. n. Vaporele mergŭ în tótăŭ 

septemăna de doe orĭ între Segedinŭ, Solnocŭ, şi Semlinŭ, apoĭ între Solnocŭ şi Tocaiŭ. 

 Austria. V i e n a  12 Fevruariŭ. Maiestatea Sea ce. r. Apostolică s’a înduratŭ prin pré înalta Sea 

resoluţiune din 10 Fevr. a dispensa pe Locoţiitoriulŭ Mareşialŭ campestre Barone de Ciorici de purtarea 

Ministeriuluĭ de resboiŭ, descoperinduĭ pré înalta complăcere pentru serviţiile pănă aci arătate, şi 

încredinţânduĭ comanda corpuluĭ alŭ III. din armată.  

 Totdeodată se îndură M. S. a încredinţa administraţiunea militare adiutanteluĭ Seŭ generale, 

Generale Maior de Bamberg. 

 – Gaz. Vieneză: Atacurile cele hoţeştĭ asupra soldaţilorŭ împărăteştĭ în Milanŭ, provocate de 

partida revoluţionariă din ţerile străine aŭ căşunatŭ trebuinţa de a încide graniţa de cătră Elveţia. După 

ştirile telegrafice, ce aŭ sosit, s’aŭ esecutatŭ poruncitele dispuseţiunĭ militarĭ, aşia câtŭ în 11 Fevr. séra 

încideré graniţeĭ a fostŭ pusă în lucrare. De altă parte şi dregătoria cantonele din Tesin a aşezatŭ îndată ce 

a primitŭ ştire despre rescóla în Milanŭ, unŭ detaşamentŭ de miliţiă elveţiană la graniţă. În Veneţia aŭ 

produsŭ ştirile din Milanŭ puţină sensaţiune, şi locuitoriĭ plinĭ de voie bună aŭ luoatŭ parte la veseliile 

carnevaluluĭ. 

 De altmintrea aŭ remasŭ păn’acum liniştea în tótă Lombardo - Veneţia nevătămată. 

 – Când a pornitŭ regimentulŭ de infanteriă Principele Şvarţenberg, carele este alcătuitŭ din soldaţĭ 

magiarĭ, de aci cătră Croaţia, avu onóre de a fi înainte de plecare visitatŭ de Maiestatea Sea Împăratulŭ, 

carele vorbi cu maĭ mulţĭ soldaţĭ ungureşte; acestŭ lucru a produsŭ un entuziasmŭ nespusŭ în şirurile 

soldaţilorŭ. 

 – Din Londonŭ se scrie, că gubernulŭ englezescŭ, fiind rugatŭ de sfatŭ din partea porţiĭ în caŭsa 

montenegrină, ar fi respunsŭ, că pórta să nu mérgă pré departe în caŭsa acésta, şi să respecteze după 

cuviinţă pretensiunea cea dréptă al Austrieĭ şi al Rusieĭ. 

 Lombardia. M i l a n ŭ  7 Fevr. Gazeta oficiale de aci cuprinde următóriele ştirĭ: Liniştea publică 

fu ierĭ turburată. Partida resturnătóriă, căreĭ nu’ĭ place, căcĭ paciniciĭ lăcuitorĭ ieaŭ parte la nevinovatele 

veseliĭ ale carnevaluluĭ, a vrutŭ să aducă noue sacrificiurĭ poftelorŭ sele revoluţionariĭ. Ierĭ séră cătră sése 

óre se vedéŭ cete de ómenĭ în cetate. Câţĭva militarĭ fură atacaţĭ unulŭ câte unulŭ. Diregătoriele îndată 

luară mesure cuviinţióse, patróle numeróse îmblaŭ pe uliţe, maĭ multe individe armate cu cuţite şi cu 

stilete se arestară, şi amesuratŭ statuluĭ de asediă de faţă vorŭ fi judecate după legile militarĭ. 

 Pănă la timpulŭ teatruluĭ, a fostŭ liniştea într’atâta restaurată, câtŭ frecuentarea teatrelorŭ, care 

eraŭ deşcise, n’a suferitŭ nicĭ o piedică. Din partea miliţieĭ şi a civilistilorŭ sântŭ maĭ mulţĭ răniţĭ şi morţĭ. 
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S’aŭ încercatŭ revoluţionariĭ prin bani şi prin totŭ feliulŭ de întărătărĭ a căştiga pe poporŭ pe partea sea, 

dară simţulŭ celŭ sănetosŭ alŭ locuitorilorŭ nu vru să ştie de aceste, şi întregulŭ poporŭ nu numaĭ că a 

fostŭ liniştitŭ, ci încă a osânditŭ acésta încercare nebună, ca o faptă afurisită. Autoritatea e poternică, şi va 

şti prin tóte mijlócele de rigorositate, ce le cerŭ giurstările, să susţină ordinea şi securitatea publică. În 

provinciĭ însă nu s’a vătămatŭ nicăirea liniştea publică. 

 Mareşalulŭ locuţiitoriŭ Contele Strassoldo a slobozitŭ următória prociemăţiune: 

 Turburările cele deplorabilĭ de ierĭ sântŭ provocate de către o partidă, care întru nepotinţa sea de a 

ajunge scopulŭ, ce şi l’a propusŭ, alérgă la mijlócele cele maĭ urâte, ca să turbure pe paciniculŭ cetăţénŭ 

în securitatea şi în veseliele sele din carnavale, şi a stingeri pe negoţătoriulŭ şi pe lucrătoriulŭ întru 

agoniséla lorŭ, şi a semăna nencredere în inime. În calitatea mea ca comandante alŭ cetăţeĭ acesteia amŭ 

poterea în mănĭ, spre a nimici încercările acesteĭ partide, şi spre a scuti pe paciniciĭ locuitorĭ atâtŭ în 

petrecaniile lorŭ, câtŭ şi în deprinderea meserieĭ lorŭ; locuitoriĭ din Milanŭ aşia dară să nu fie îngrigiţĭ, ci 

să aĭbe încredere în privegerea şi scutirea autorităţilorŭ. 

 Milanŭ 7. Fevr. 1853. 

C o n t e l e  S t r a s s o l d o   

ce. r. mareşalŭ locuţiitoriŭ. 

 – Gazeta de Viena împărtăşeşte încă o prociemăţiune din partea Mareşaleluĭ Radeţci. 

Prociemăţiune cătră locuitoriĭ din regatulŭ Lombardo- Veneticŭ: 

 Spre întregirea publicaţiuneĭ eşite în Gazeta de Milanŭ din 7. ale c. l. Nr. 39. aflu a maĭ pubica 

următóriele: O rotă criminale, înarmată cu cuţite a năvălitŭ în 6. ale c. l. séră pe uliţe hoţeşte asupra unorŭ 

oficialĭ şi soldaţĭ singuraticĭ, dintre cariĭ zece remaseră morţĭ, éră 54. fură maĭ multŭ séŭ maĭ puţinĭ răniţĭ. 

Pătrunsŭ de cea maĭ profundă abominare cătră cea maĭ urâtă crimine, adecă omorulŭ hoţescŭ păimitŭ, 

sântŭ silitŭ a întrebuinţa mesure aspre asupra cetăţeĭ Milanŭ, şi aşia pe temeiulŭ amerinţerilorŭ cuprinse 

în procemăţiunea mea din 19. Iuliŭ 1851. amŭ ordinatŭ, precum urméză: 

 1 Peste cetatea Milanŭ enunciezŭ gradulŭ celŭ maĭ aspru de asediă, care se va pune în lucrare cu 

tótă asprimea în tóte consecuenţele sele.  

 2 Toţĭ străiniĭ suspiţioşĭ se duduie afară din cetatea Milanŭ. 

 3 Cetatea Milanŭ are a îngrigi pe vieaţă pentru susţinerea celorŭ răniţĭ, precum şi pentru a 

familielorŭ celorŭ căzuţĭ. 

 4 Pănă ce se vorŭ aduce şi pedepsi urzitoriĭ criminelorŭ comise, este cetatea Milanŭ datoriă, a plăti 

întregeĭ garnisóne, care din caŭsa acestorŭ întâmplărĭ e fórte fatigată, competenţiĭ estraordinarie, de care 

contribuţiune însă sântŭ scutite acele individe, care sântŭ cunoscute de aplecate Gubernuluĭ, ţinăse de oriĭ 

ce clase ale poporuluĭ. 

 5 Îmĭ reservezŭ de a maĭ împune cetăţeĭ Milanŭ şi altă pedépsă séŭ contribuţiune, după cum se va 

vedé din resultatulŭ cercetăreĭ, că a meritatŭ. 

 Spre odihna comune facŭ totŭdeodată cunoscutŭ, că liniştea publică nu s’a maĭ turburatŭ nicăirĭ în 

totŭ regatulŭ. Verona în 9. Fevruariŭ. 

————— 
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Franţia. 

 P a r i s ŭ. Gazetele „Constituţionalulŭ“ şi „Peĭ“ cuprindŭ unŭ articulŭ interesante despre căsătoria 

luĭ Napoleone, care e intitulată „Împărătésa Eugenia“, şi sonă aşia: Spre durerea nóstră aflămŭ în istoriă 

multe regine, care nu sântŭ decâtŭ numaĭ femeĭ; însă făr de pré multă galanteriă potemŭ şi aceea zice, că 

se află în lume şi multe femeĭ, care sântŭ vrednice de a fi regine. Împărătésa Eugenia este o astfeliŭ de 

femee. Alegerea Împăratuluĭ, ce a căzutŭ asupră’ĭ, ar fi destulă dovadă pentru acésta. Napoleone III. a 

arătatŭ maĭ multŭ cumpătŭ, maĭ multă precalculare şi unŭ sănge cu multŭ maĭ rece, decâtŭ să pótă cineva 

presupune, că dóră ar fi fostŭ rănitŭ de órba patimă a unuiĭ momentŭ. Adeveratŭ, că faĭma despre 

căsătoria împărătéscă la începutŭ nu fu bine primită din partea burseĭ, însă spaĭma eĭ a fostŭ fără de nicĭ o 

basă, şi numaĭ decâtŭ a doua zi şi a venitŭ érăşĭ în fire. Nimica nu e aşia de simţitorŭ pentru impresiunĭ, 

ca creditulŭ. Bursa se légănă câte odată, aci se suie, aci se pogóră fórte tare. Însă spre norocire gubernale 

nu se ungŭ în templulŭ eĭ. Poporulŭ maĭ genuinŭ şi maĭ sigurŭ întru instinctele sele, a priceputŭ îndată 

cugetulŭ Împăratuluĭ, şi a privitŭ în acésta căsătoriă nu numaĭ o dovada uneĭ simţirĭ profunde şi serióse, şi 

unŭ actŭ alŭ uneĭ independinţĭ nobile, ci totŭodată şi o îndestulare a unuĭ interesŭ politicŭ mare şi o 

consolidare a împărăţieĭ basate pe voturile suveranităţiĭ naţionale. După aceste merge autorele la alianţele 

de principĭ faţă cu căsătoria înceiată de Napoleone III, şi zice: Noĭ nu ne sfiimŭ, a deciara că Împăratulŭ 

Napoleone III. n’arŭ fi pututŭ să’şĭ iae de soţiă pe o principesă din familiile suverane ale Europeĭ 

almintrea, decâtŭ numaĭ prin doue mijlóce atâtŭ imposibile, câtŭ şi triste: prin unŭ resbelŭ, séŭ printr’o 

înjosire. A ataca Europa, séŭ a înjosi împărăţia Franţozéscă, acésta a fostŭ alternativa pre lângă care ar fi 

potutŭ ajunge la onórea uneĭ alianţe dinastice. Dinastiile cele vecĭ se măndrescŭ cu originea lorŭ cea 

antică. Ele pórtă pe frunte sfinţenia timpuluĭ, ele aŭ poterea lorŭ în trecutŭ; ele se acopere cu istoria ca cu 

unŭ scutŭ. Ele ’şĭ amestecă sângele, numaĭ spre a’şĭ îngrădi tronurile maĭ bine. A cere dela dânsele, ca să 

priméscă pe usurpatoriĭ cei glorioşĭ, cariĭ se înalţă prin gloriă séŭ prin geniŭ, în şirulŭ şi în familiile lorŭ, 

însemnéză atâtŭ, câtŭ a pretinde, ca să’şĭ uĭte de natura sea. Ele o facŭ acésta numaĭ atuncĭ, cândŭ sântŭ 

silite spre aşia ceva prin interesulŭ măntuiriĭ, séŭ alŭ fericireĭ lorŭ. Aşia e, cândŭ unŭ usurpatore este unŭ 

concerante, carele întinde graniţele, străforméză naţionalităţile, decretéză dinastiile, atuncĭ află elŭ o 

alianţă dinastică pentru sine. Décă Napoleone III. ar fi jucatŭ aceeaşĭ rolă ca şi unciu seŭ, décă şi ar fi 

încredinţatŭ noroculŭ seŭ uneĭ lupte decisive, şi ar fi căştigatŭ, ar fi datŭ Germanieĭ şi Italieĭ titulele lorŭ 

naţionalĭ Franceozeştĭ îndărăptŭ, şi cu o armată mare ar fi întratŭ în vr’o reşedinţă; atuncĭ, îmbiindŭ cu 

pace, lesne ar fi potutŭ face, ca să i se ofereze vr’o căsătoriă, însă atuncĭ altarulŭ, de cununiă, înainté căruĭ 

ar fi îngenunciat cu o fată de rege, ar fi fostŭ clăditŭ pe ruinele unuĭ resbelŭ. Décă Napoleone III. ar fi 

fostŭ unŭ ambiţiosŭ ordinariŭ şi ar fi voitŭ pentru onórea uneĭ alianţe dinastice să înjoséscă şi să umileze 

Franţia, atuncĭ cu bună sémă cu preţulŭ acesta ar fi potutŭ să mijlocéscă o alianţă dinastică. Pentru unŭ 

alŭ doilea Vaterloo morale, séŭ pentru unŭ altŭ congresŭ de la Viena nu ar fi pregetatŭ póte Europa 

monarhică, de a trimite în palatulŭ Tuileriilorŭ una dintre cele maĭ strălucite şi maĭ frumóse fete ale sele. 

Însă contractulŭ de căsătoriă n’ar fi fostŭ alta, decâtŭ unŭ contractŭ de ruşine. Însă nu! Împăratulŭ n’a 

vrutŭ să cumpere o alianţă dinastică cu preţiulŭ păceĭ séŭ alŭ onaóreĭ. Elŭ a voitŭ maĭ bucurosŭ să remănă 

dreptŭ şi tare, decâtŭ a se vârâ între regi printr’o întreprindere nebună, séu printr’o concesiune. Elŭ maĭ 

bucurosŭ a vrutŭ să le fie sincerulŭ lorŭ aliatŭ, decâtŭ neprietinulŭ, séŭ datorniculŭ lorŭ. Elŭ nu e nimenuĭ 

datoriŭ cu ceva decâtŭ Franţeĭ, alŭ căreia alesŭ este, Elŭ iea pe o femeă, care nu’ĭ vatămă nicĭ principiulŭ, 
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nicĭ puseţiunea, şi care, aduce cu sine numaĭ prerogativele eĭ personalĭ, eară împărăţieĭ numaĭ fermeculŭ 

graţieĭ şi popularitatea frumseţeĭ sele. 

 P a r i s  8 Fevr. Încă nu se ştie caŭsa, pentru care s’aŭ întâmplatŭ arestările cele de ierĭ. Mulţĭ daŭ 

cu socotéla, că acésta s’a făcutŭ, ca să sperie pe legitimistĭ şi pe corespundenţiĭ unor jurnale streine, să nu 

maĭ vorbéscă prin salóne nicĭ să scrie prin jurnale nişte lucrurĭ atingătórie de onórea Împărăteseĭ. 

 Parisulŭ e astăzĭ plinŭ de viaţă, pe uliţe nu maĭ poţĭ încăpé de masce, multe din ele se ducŭ 

înaintea palatuluĭ tuileriilorŭ, ca să vază pe Împăratulŭ şi pe Împărătésa, când vor eşi din palatŭ. Caŭsa, că 

părecea împărătéscă se află astăzĭ în Tuileriĭ, e, căcĭ a fostŭ aséră la balulŭ, ce l’aŭ datŭ senatoriĭ în 

onórea eĭ. Frumseţea Împărăteseĭ a fermecatŭ pe toţĭ. S’a făcutŭ observaţiune, că dânsa a conversatŭ cu 

maĭ mulţĭ senatorĭ despre trebele politice, şi mulţĭ zicŭ, că Împărătésa, ca tóte femeile cele frumóse, ar fi 

datŭ dovadă despre marĭ cunoştinţe politice. Uniĭ înceie de aci, că în véra viitóre cândŭ Napoleon va 

întreprinde o călătoriă la Algirŭ, Împărătésa va purta în nefiinţa acasă a bărbatusău cârma împărăţieĭ. Ba 

ce e maĭ multŭ, uniĭ voescŭ a şti, că Împărătésa se va decora cu ordinele legiuneĭ de onóre numaĭ casă 

pótă purta o comandă militare. 

 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 12. Fevruariu. Calend. noŭ. 
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