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Depeşe telegrafice. 

 Şefulŭ ce. r. poliţieĭ supremĭ mareşalulŭ campestre locoţiinte Cempen de Fihtenstamm către toţĭ 

Domniĭ locoţiitorĭ, preşedinţiĭ ţerelorŭ şi Gubernamentuluĭ generale Lombardo-Veneţieĭ. 

 V i e n a  în 20 Fevruariŭ 9 óre diminéţa. 

 Alŭ treilé buletinŭ sună: în starea sănetăţiĭ a ce. r. apostoliceĭ Maiestăţĭ, nu s’a făcutŭ de astă 

diminéţă în cocĭ alta scimbare, decăt că frigurile de reacţiune, ce erĭ séra se arătaseră, s’aŭ renoitŭ. 

 V i e n a  19 Fevruariŭ séra 5 óre. 

 Alŭ patrulé buletinŭ sună: starea sănetăţiĭ a ce. r. apostoliceĭ Maiestăţĭ este mesuratŭ 

împregiurărilorŭ bună. Frigurile de reacţiune s’aŭ aflatŭ maĭ nainte ca erĭ, aŭ fostŭ însă într’unŭ gradŭ 

maĭ micŭ şi a ţinutŭ maĭ puţinŭ. Somnulŭ este pacinicŭ. 

   V i e n a  în 20 Fevruariŭ  la 1 óră diminéţa. 

  Consiliariulu de curte  S e e b u r g e r  ce. r. medicŭ. 

           V a t t m a n n  ce. r. hirurgŭ 

            R e d l .  m. p. 

 

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e .  

Adjutantele generale alŭ armatei cătră toţĭ comandanţiĭ de armată, şi locoţiitoriĭ. 

V i e n a  în 20 Fevruariŭ 10 óre diminéţa.  

În nóptea trecută Maiestatea Sea s’a bucuratŭ cu întrerumperĭ de unŭ somnŭ domolŭ, şi a fostŭ 

fără frigurĭ. 

Simptomele cutreerăriĭ Creerilorŭ a începutŭ încetŭ a se perde. 

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e .  

 Dela şefulŭ ce. r. supremeĭ poliţie m. c. l. Kempen cătră toţĭ Domniĭ locoţiĭtoriĭ şi preşedinţiĭ aĭ 

ţerelorŭ. 

V i e n a  21 Fevruariŭ 9 óre diminéţa.  

 Ceialalţĭ buletinĭ sună aşia. 

 În trecerea zileĭ şi în partea nopţiĭ din tăiă favoritoria stare a sănătăţiĭ Maiestateĭ sele ce. r. 

apostolice nu s’a turburatŭ. 

 V i e n a  21 Fevr. 1 óră diminéţa.  
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Maiestatea Sea ce. r. apostolică fu recreată prin unŭ somnŭ puţinŭ numaĭ întreruptŭ, şi se află întru 

totŭ uşiurată, şi fără frigurĭ. 

V i e n a  în 21 Fevr. la 7 óre diminéţa.  

Consiliariul de curte   

S e e b u r g e r  ce. r. medicŭ. 

      V a t t m a n n  ce. r. hirurgŭ. 

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e.  

 Şefulŭ ce. r. Poliţieĭ Supreme m. c. l. Kempen de Fihtenstamm către toţĭ Domniĭ Locoţiĭtorĭ şi 

Preşedinţĭ aĭ ţerelorŭ. 

 V i e n a  în 20 Fevr. 9 ¼ óre diminéţa. Liniştita stare a săneteţiĭ Maiestăţiĭ Sele, ce s’a făcutŭ 

cunoscută astăzĭ de diminéţă, ţine întru’na. 

 V i e n a  în 21 Fevr. la 4 óre după amiazăzĭ. După ce bóla Maiestăţiĭ Sele ce. r. Apostolice a 

scăzutŭ tótă zioa într’unŭ gradŭ amesuratŭ, s’a arătatŭ séra maĭ timpuriŭ o aplecare spre somnŭ care ţine 

şi acum fără întrerumpere, şi se póte numi domolŭ şi pacinicŭ. 

 V i e n a  în 22 Fevr. la 1 óră diminéţa. A Sea ce. r. Apostolică Maiestate aŭ avutŭ o nópte pré 

liniştită, aŭ dormitŭ linŭ numaĭ cu întrerumpere de doue orĭ, şi s’aŭ simţitŭ de când s’aŭ deşteptatŭ 

recreatŭ. 

 V i e n a  în 22 Fevr. la 7 óre diminéţa. 

Consiliariulŭ de curte S e e b u r g  ce. r.  Medicŭ. 

Consiliarul de Regenţiă V a t t m a n n  ce. r. Hirurgŭ. 

 

Turcia în zilele nóstre. 

 Împărăţia turcéscă, de a căreĭ armată tremura odată întréga Europă creştină, astăzĭ a ajunsŭ a fi 

atătŭ de neputinciósă, în cătŭ de nu s’arŭ fi învoitŭ poterile cele marĭ din Europa la anulŭ 1840 să o 

susţină întru întreţinerea sea, pănă acumŭ dóră s’arŭ fi şi cotrupitŭ cu totulŭ. Pricipele slăbiţiuneĭ eĭ se află 

ciarŭ în mizloculŭ eĭ, în despotismulŭ eĭ religiosŭ, în lupta cea înfricoşată între turciĭ ceĭ ruginiţĭ şi ceĭ 

adăpaţĭ cătŭ de puţinŭ în cultura europénă, iar maĭ alesŭ în finanţele eĭ cele deşerte, şi nepotinţa de a’şĭ 

ajuta ea de sine. Vaĭ de unŭ statŭ, cănd devine la puseţiunea de a poté esista numaĭ pănă căndŭ va plăcea 

vecinilorŭ luĭ, şi eată că Turcia se află astăzĭ tocma în acea împregiurare. 

 Dacă vomŭ lua în băgare de sémă, că cele u n s p r e z e c e  ş i  j u m ă t a t e  m i l i ó n e  c r e ş t i n ĭ , 

ce se află în împărăţia turcéscă din Europa, lipsiţĭ de tóte drepturile, să nu zicemŭ cetăţene, ci omeneştĭ, – 

căci coranulŭ la p e t u r c i  nu le dă drepturĭ, ci numaĭ apărare subt unŭ domnitoriŭ înduratŭ, – aştéptă 

numaĭ după unŭ semnŭ dela Rusia cea atătŭ de tare, ca să se rescóle asupra  t r e ĭ  m i l i ó n e  d e  t u r c ĭ  

c u r a ţ ĭ , ce se află în Europa; atuncĭ nu ne maĭ póte prinde mirarea, că de n’a căzutŭ Turcia pănă astăzĭ, 

pricina săntŭ interesele conservative ale poterilorŭ celorŭ marĭ, care la vreme de căderea acesteĭ împărăţiĭ 

aşia zicândŭ învecite, nu s’arŭ potea învoi asupra părţilorŭ ce le arŭ obveni, prin urmare ca nu cumva din 

acéstă împregiurare să se turbure ecilibrulŭ adecă cumpăna, ce domneşte astăzĭ între poterile Europeĭ, 

acele preferŭ a o susţiné să nu cadă, orĭ cătŭ é de ameţită şi de nepotinţiósă. 

 În aniĭ trecuţĭ s’a vorbitŭ multŭ despre flota cea istéţă a turculuĭ; s’a vorbitŭ fórte multŭ despre 

iuţéla oştirilorŭ turceştĭ şi că la vreme de nevoie creştiniĭ din Turcia săntŭ gata a lua arme spre apărarea 
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sultanuluĭ. Acesté însă aŭ fostŭ şi săntŭ laudele unorŭ jurnale plătite de pórtă, ca să cănte în interesulŭ eĭ; 

iar adeverulŭ curatŭ i, că în privinţa măiestrieĭ de a se bate pe mare, cu unŭ cuvăntŭ în privinţa corăbiereĭ, 

turciĭ de astăzĭ săntŭ încă atătŭ de nătăngĭ, şi corăbiele lorŭ de resboiŭ pe apă atătŭ de nepractice, în cătŭ 

la timpŭ de bătaie s’arŭ lupta maĭ multŭ între sine, de cătŭ cu duşmanulŭ. Iar cătŭ se atinge de înarmarea 

creştinilorŭ subpuşĭ turceştĭ în favórea sultanuluĭ, să’lŭ feréscă Dumnezeŭ; căcĭ aceea arŭ reeşi negreşitŭ 

cu alungarea luĭ din Europa şi cu unŭ măcelŭ între turcĭ şi creştinĭ, de care anevoie a visatŭ pănă acumŭ 

istoria osmanilorŭ. Tot acésta trebue înţelésă şi despre óstea cea curatŭ turcéscă, care în locŭ de a consta 

din unŭ numerŭ de 350,000 abia se póte îmulţi la vreme de nevoie pănă la 130,000 feciorĭ, apoĭ din aceştĭ 

iarăşĭ căţĭ săntŭ cariĭ se aduseră cu sila, şi dintre cariĭ pe piciorŭ de bătaie abia se potŭ pune 70, pănă în 

80,000. Cu o astfeliŭ de óste, care astăzĭ a perdutŭ însuşirile, ce le avea odată óstea turcéscă neregulată, 

iar în tactica trupelorŭ regulate din Europa încă n’a ajunsŭ a se deprinde după cuviinţă, nu ştiŭ dacă arŭ fi 

cineva în stare a se mesura la locŭ largŭ cu 40,000 ostaşĭ bine deprinşi şi dedaţĭ la mirosulŭ pulvereĭ de 

puşcă, fără a nu veni în periculŭ de a’şĭ vedé în căteva óre óstea nimicită şi adusă pe piciorŭ de fugă. 

 După cum s’a întemplat cu armata egipténă, astfeliŭ se întămplă şi cu cea turcéscă europeană. 

Sultanulŭ plăteşte, iar administrătoriĭ şi conducătoriĭ osteĭ fură şi mănâncă; trupele figuréză pe 

hărtiă, întocma ca raciĭ ţiganuluĭ, iar în fiinţă nu se află de locŭ; reformătoriĭ şi organisătoriĭ Turcieĭ se 

mulţumescŭ, că potŭ plăti căteva jurnale străine din Europa, care se strige şi să facă pe lume a crede, 

cumcă Turcia se află pusă în calea civilisaţiuneĭ europene şi óstea eĭ pe piciorulŭ tacticeĭ regulate. 

  Să ne aducemŭ aminte de campania luĭ Mehmedŭ-Ali în contra Porţiĭ dela 1840. La 9. Sept. arăta 

acela, că are în Siria o armată de 127,344, căndŭ ea în fiinţă a fost numaĭ de 85,000 cu 619 tunurĭ de 

fortăreţă, şi 270 de cămpŭ, pe lângă 18 corăbiĭ de liniă, ce le avé în portulŭ dela Alecsandria. În 17 

Ianuariŭ Siria a fostŭ coprinsă, şi flota dată în dărăptŭ sultanuluĭ, iar din armata cea de 85,000 a luĭ 

Mehmed’Ali abia se reîntorseră 17,300 feciorĭ cu 82 tunurĭ de cămpŭ la Egipetŭ, ca remăşiţele uneĭ 

armate, care abia pot ţinea patru lune, măcarŭ că aceea în tótă privinţa era multŭ maĭ cultivată de cătŭ 

armata de astăzi a Turcieĭ europene.  

 Ce se alegea din Turcia, cu pricina refugiaţilorŭ, décă curtea Rusieĭ şi a Austrieĭ îşĭ recĭămaŭ 

ambasadoriĭ din Constantinopole? N’arŭ fi trecutŭ treĭ lune, şi Turcia era încongiurată de focurĭ din tóte 

părţile, fără ca să fie întratŭ vreunŭ ostaşŭ alŭ ţaruluĭ, séu alŭ Austrieĭ în sinulŭ eĭ. Iar dacă Rusia arŭ fi 

întratŭ cu potere armată, atuncĭ se plinia vorba grecilorŭ dela Terapia către principele Radzivil: „în anulŭ 

viitoriŭ vomŭ slugi sfânta liturgiă în Sf. Sofiă;“ căcĭ Rusia, împreună cu Austria, orĭ cu Austria neutrale, 

după giurstările de astăzĭ străbate şi nu se opreşte pănă la Dardanele apoĭ fiă acolo flote străine aŭ nu. 

 Nu se cere dară, ca Turcieĭ să’ĭ vină o lovire din afară; din contră să zicemŭ, că alianţa pătrată dela 

1840 va remăné credinciósă îndatoririlorŭ sele, ce a luatŭ atuncĭ asupră’şĭ de a sprijini pănă şi cu măna 

armată întregitatea Porţeĭ otomane, dar ce o să facĭ cu simptomele cele triste ce se arată pe faţă şi 

dovedescŭ o bólă ce nu se maĭ póte vindeca? ce o să facĭ cu unŭ statŭ, care a ajunsŭ a putrezi pe de tóte 

părţile? O sistemă de statŭ, ce se totŭ leagănă între ministriĭ, de şcóla vecĭă şi între ceĭ de şcóla nóuă, ce 

încongĭóră pe Sultanulŭ celŭ tinerŭ, unŭ guvernŭ întocmitŭ din bărbaţĭ, cariĭ se întrecŭ între sine a’şĭ bate 

jocŭ de ordinăţiunile şi mesurele ce le iaŭ ceĭ ce sântŭ la cârmă, cine póte crede, că va reeşi, ca să 

regenere şi să scape de perire pe unŭ poporŭ dedatŭ moliţiuneĭ, pe unŭ statŭ despre care P o e l i ţ  zice cu 

tótă dreptatea, că are trebuinţă numaĭ de o împinsetură din afară, ca să se prefacă în ruine. 
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————— 

 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 D e  p e  m u r ă ş ŭ  7  F e v r .  De unŭ timpŭ încóce trebue să facemŭ aceea esperiinţă durerósă, că 

în unele părţĭ locuite de romănĭ moralitatea pe zi, ce merge, totŭ maĭ multŭ scade. Maĭ vârtosŭ vedemŭ în 

tóte zilele o grămadă de căsătoriĭ spărgânduse, şi prin acestŭ reŭ dărăpănânduse norocirea unuĭ numerŭ 

mare de familie. Unde maĭ nainte unŭ proţesŭ de despărţenie era o raritate, astăzĭ s’aŭ făcutŭ caŭsele 

aceste unŭ ce de tóte zilele. Noĭ socotimŭ, că nu trebue privitŭ lucrulŭ acesta importante cu ocĭ 

indiferenţĭ, căcĭ décă vomŭ ţiné mănile în sinŭ, şi vomŭ lăsa, ca demoralisaţiunea să prindă rădăcine 

afunde în poporŭ, atuncĭ totŭdeodată înaintămŭ pieşişŭ şi dărăpănarea luĭ intelectuale şi materiale. Să 

căutămŭ dară maĭ întâiŭ după izvorulŭ răuluĭ acestuia, pentru că descoperindulŭ, maĭ lesne vomŭ afla şi 

mijlócele cele de lipsă pentru vindecarea luĭ. O caŭsă esenţiale a stricăreĭ multorŭ căsătoriĭ o aflămŭ în 

însăşĭ purtarea părinţilorŭ la căsătorirea copiilorŭ seĭ. În locŭ ca să cerceteze eĭ, décă tineriĭ sântŭ potriviţĭ 

la olaltă, décă eĭ simpatiséză întru aplecările lorŭ, se uĭtă numaĭ la averea mireluĭ, séŭ la zestrea mireseĭ, 

apoĭ déci încolo nu le maĭ pasă, privescŭ căsătoria maĭ numaĭ ca unŭ tărgŭ de lucrurĭ. De aci apoĭ urméză, 

că luânduse nişte persóne ce nu se potrivescŭ, şi nicĭ cum simpatiséză la olaltă, curândŭ după căsătoriă se 

naşte desarmoniă, şi cértă înte ele, alérgă la preoţĭ, şi iată dărăpănarea uneĭ familiĭ este gata. Acuma décă 

întrebămŭ, că cine pórtă vina la nenorocirea tinerilorŭ acestor, trebue să ni se respundă, că vina nu e a 

altuia, decâtŭ a părinţilorŭ. Décă părinţiĭ ar fi judecatŭ, că fericirea uneĭ căsătoriĭ nu atârnă numaĭ de 

acolo, décă noŭ căsătoriţiĭ vorŭ avé îndestulare întru tóte, care se ţinŭ de traiulŭ vieţiĭ, ci maĭ vârtosŭ dela 

potrivirea caracteruluĭ, a aplecărilorŭ spiritualĭ ş. a. atuncĭ cu bună sémă n’ar fi urzitŭ o legătură între 

doue feţe cu totulŭ nepotrivite, şi aşia s’ar fi încungiuratŭ nenorocirea fiilorŭ seĭ. Dară fiindcă nu se póte 

aştepta dela orĭ ce feliŭ de părinţi, ca dânşiĭ să se ridice preste interesele materialĭ, căcĭ la acésta se cere 

unŭ gradŭ maĭ înaltŭ de cultură, şi de pricepere, care în clasea cea maĭ numerósă a poporuluĭ, cum e a 

ţeranilorŭ, nu o poţĭ afla, aşia datoria preoţilorŭ, cariĭ sântŭ nişte factorĭ de căpeteniă la căsătoriĭ, şi cariĭ 

sântŭ maĭ înţeliginţĭ şi maĭ păţiţĭ în lucrurile acestea, datoria zicŭ, a preoţilorŭ e, ca la asemenea ocasiunĭ 

să bage bine de sémă, şi să cerceteze, nu cumva căsătoria se face din interese materialĭ, éră nu din 

aplecare adeverată, şi décă observéză, că întru adeverŭ motivulŭ căsătorieĭ este lăcomia materiale a 

părinţilorŭ, şi tineriĭ nu tragŭ unulŭ cătră altulŭ, atunci să stăruéscă prin mijlócele, care le staŭ la 

disposiţiune, de a abate pe părinţĭ dela o asemenea legătură a copiilor seĭ, prin care le sapă numaĭ o grópă 

de nenorocirĭ pentru tótă viaţa. –  

 Altă caŭsă, de unde se trage nenorocirea multorŭ căsătorii, o aflămŭ în împregiurarea aceea, căcĭ 

mulţĭ nu respectéză sfinţenia taĭneĭ căsătorieĭ, aşia precum acésta se respecta maĭ de demultŭ. Uniĭ 

privescŭ căsătoria ca o legătură obicinuită, pre care o potŭ rumpe după placŭ. Ba ce e maĭ multŭ, în unele 

părţĭ părinţiĭ încă din zioa cununieĭ pregătescŭ tinerilorŭ calea, ca să se pótă odată despărţi, când adecă nu 

le va maĭ plăcé acésta însoţire. Pe la unele locurĭ s’a înrădăcinatŭ datina, de cândŭ îşĭ însóră părinţiĭ 

fecioriĭ, dară maĭ vârtosŭ la măritarea fetelorŭ, în zioa de cununiă, înainte de mergerea la biserică, se 

prefacŭ tineriĭ, puşĭ la cale de părinţĭ, ca cum n’ar voi să păşéscă în căsătoriă, atuncĭ părinţiĭ simuléză 

măniă, se facŭ că ocărescŭ, ba încă şi batŭ pe copiĭ seĭ înaintea óspeţilor de nuntă, şi apoĭ, décă după 
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nuntă se naşte ceva neinţelegere între căsătoriţĭ numaĭ decâtŭ pornescŭ procesŭ de despărţire, 

răzimânduse pe motivulŭ sileĭ, ce aŭ întrebuinţatŭ părinţiĭ deşi numaĭ la părere-înainte de cununiă. Altă 

împregiurare, care vatămă sfinţenia căsătorieĭ, şi dă ocasiune la stricarea multorŭ legăture conjugalĭ, o 

aflămŭ în petrecaniile cele urâte şi obscene, ce se obicinuiescŭ, la nunte în unele locurĭ. Prin unele părţĭ e 

datină a se spune şi a se vorbi la nunte totŭ, ce a potutŭ născoci şi afla fantasia maĭ obscenŭ şi maĭ fără de 

ruşine. Acum ce impresiune póte face asemenea lucrurĭ în nou căsătoriţiĭ? Cu bună sémă eĭ vorŭ cugeta, 

că prin căsătoriă s’aŭ deslegatŭ de legăturele sfieleĭ, şi ale ruşineĭ, şi aŭ dobănditŭ privileţiŭ spre desfrăŭ, 

şi nemoralitate, din care apoĭ urméză slăbirea legăturelorŭ conjugalĭ.  (Va urma). 

S i b i i ŭ  11 Fevruariu. Faĭma despre crăncenulŭ atentatŭ asupra sfinţiteĭ persóneĭ a ce. r. 

apostoliceĭ Maiestăţĭ a făcutŭ aicĭ în tóte clasele poporuluĭ cea maĭ durerósă impresiune. La tóte ungiurile 

uliţelorŭ, unde eraŭ buletiniĭ şi ştirile telegrafice pe păreţĭ lipite, alérga micŭ şi mare, cetăţianŭ şi ţeranŭ 

să citéscă séŭ să audă despre aflarea sănetăţiĭ a scumpuluĭ seŭ Monarhŭ. – Acésta compătimire pentru 

atentatŭ, şi bucuriă pentru fericita scăpare a Monarhuluĭ din acestŭ mare periculŭ s’a arătatŭ însă într’unŭ 

gradŭ eminenté astăzĭ, căcĭ ţinănduse la 9 óre dumnezeesculŭ serviţiŭ în biserica parohiale catolică de 

aice, şi la 10 óre în cea evangelică eraŭ nu numaĭ acesté bisericĭ în adevărata înţelegere alŭ cuvăntuluĭ 

bătucite cu ascultătorĭ devoţĭ, ci şi piaţa cea mare încărcată de ceĭ ce nu maĭ putură încăpe în biserice. La 

ceremoniile acesté luară parte înalta generalitate cu tóte branşele militarĭ. Gubernulŭ, Suprema 

judecătoriă, Finanţia cu tóte diregătoriile supuese lorŭ. Clerulŭ romano catolicŭ, Greco-resăriteanŭ cu 

arhiereulŭ seŭ în frunte, clerulŭ luteranŭ şi celelalte. Neguţitorulŭ îşĭ lasă bolta, meserieşulŭ lucrulŭ seŭ, 

ţeranulŭ alerga din sate, ca să aducă rugăţiuni călduróse pentru bunăstarea şi întréga sănetate a juneluĭ 

Monarhŭ, şi să dee laudă luĭ Dumnezeŭ pentru că a amorţitŭ măna ucigaşiuluĭ şi n’a lăsatŭ periciuneĭ pe 

Unsulŭ seu. – Din partea greco-răsăritenilorŭ se va ţiné în privinţa acésta duminecă serviţiul dumnezăesc 

în capela grecéscă din cetate la 9 óre diminéţa. 

 S i b i i ŭ  13 Fevr. Pentru căutarea celorŭ muşcaţiĭ de lupŭ din Pianŭ, şi Strugariŭ a fost trimisŭ D. 

fisicŭ districtuale Dr. Capesius, care se întórsă ierĭ înderăptŭ, şi ne adusă trista veste că lupulŭ în adevărŭ 

a fostŭ turbatŭ, şi că turbarea a eruptŭ la maĭ mulţĭ din ceĭ muşcaţĭ, din cariĭ doi aŭ şi muritŭ. – 

 În grărina D. Friber s’aŭ deşcisŭ în zilele acéste băile de aborŭ ruseştĭ, care săntŭ fórte bune şi cu 

tóte cele trebuincióse întocmite. La care ca la ori ce lucru noŭ alérgă micŭ şi mare, bolnavŭ şi sănetosŭ. 

Arŭ fi de doritŭ ca băile acesté să se privéscă de medicină asupra unorŭ bóle, şi să se întrebuinţeze după 

rănduiala medicilorŭ, maĭ vărtosŭ acolo unde întrebuinţarea se face maĭ desŭ. 

 În Fóea literariă Centrale pentru germania aflămŭ asupra cărticeleĭ D. P. Şuler numită „Din ţéra 

Romănéscă“ care coprinde în sine provervie şi poesie romăneştĭ traduse în limba germană, următoria 

critică: 

 „O recomendatoriă traducere a unuĭ numerŭ de eminenţĭ poesie şi proverbie romăneştĭ, ce a 

succedatŭ prébine, merită să se lăţéscă şi în patria nóstră, nu numaĭ din puntulŭ celŭ nobile alŭ 

dedicaţiuneĭ venituluĭ pentru ceĭ înecaţĭ în véra 1851 în Transilvania, ci şi din puntulŭ de vedere alŭ 

propriuluĭ seŭ preţiŭ.“ 

 Acésta ne dă dovadă destulă cum se interesésă germania literară de productele literarie orĭ a căriĭ 

naţionalităţĭ, arŭ fi de doritŭ ca astfeliŭ de producte, din care se cunóşte maĭ învederatŭ caracterulŭ 

adeveratŭ naţiunale alŭ unuĭ poporŭ, să se lăţéscă maĭ tare şi în alte limbe, şi fiindcă D. P. Şuler este 
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bărbatulŭ, care acésta nu numaĭ că póte ci şi doreşte, atărnă dela noĭ, ca să’ĭ dămŭ materiale din mizloculŭ 

poporuluĭ nostru, şi domnia sea îlŭ va împărtăşi pre cătŭ se póte în adevăratulŭ seŭ caracterŭ romănescŭ 

lumeĭ germane. Spre acésta s’arŭ potrivi după părerea nóstră căntecele poporalĭ, povestele şi colindele. 

Decĭ, se poftescŭ toţĭ aceia cariĭ dorescŭ a sprigini cunoştinţa despre adeveratulŭ caracterŭ a naţiuneĭ sele, 

a strănge astfeliŭ de căntece, poveste, şi colinde din gura poporuluĭ, şi din tóte părţile unde sântŭ romănĭ, 

şi a nile trimite în cócĭ. Ştimŭ ce sensaţiune aŭ făcutŭ astfeliŭ de căntece sărbeştĭ, traduse de Vucŭ 

Caragigĭ în limba germană.  

 – Afară de D. Profesore Smidt, maĭ ţinŭ şi D. Pr. Dr. Senţ din procedura judecătoréscă etc. D. Pr. 

Dr. Miuler din Enciclopedia depturilorŭ etc; D. Pr. Şuler din diplomatică etc. esamenele prescrise unde 

romăniĭ nostri iarăşĭ arătară dovadă destulă de laudabilea lorŭ diligenţă, cu tóte că ceĭ maĭ mulţĭ lipsiţĭ de 

cele trebuinciose pentru studiere, şi de mijlocele vieţiĭ aŭ a se lupta cu multe najunsurĭ. Între toţĭ auzitoriĭ 

de drepturĭ D. I. Papiu s’a distinsŭ atât în esamenile verbalĭ, căt şi scripturistice maĭ bine, şi a purtatŭ 

după părerea tuturorŭ stălpărulŭ triumfale. 

 G a l e ş ŭ  13 Fevr. La noĭ s’a descoperitŭ prin D. subtcomisariŭ o falsificaţiune de monete. Unŭ 

Moisă Alamorénu, şi Ioane Flóş şi altulŭ a făcutŭ o sumă însemnată de doezecerĭ din cositoriŭ, şi s’a 

aflatŭ la dănşiĭ gipsŭ, cositoriŭ şi tóte modelele de falsificaţiune, din care unele eraŭ menite pentru banĭ 

turceştĭ. Doĭ din eĭ săntŭ prinşĭ şi se vorŭ da la judecătoria criminale, iară Flóş a luato la sănetósa. 

 Bănatŭ, V e r ş e ţ ŭ . În 19 Ianuariŭ pe lăngă unŭ văntŭ înfuriatŭ a eruptŭ în partea nemţéscă a 

oraşuluĭ nostrŭ unŭ focŭ care pusă tótă impoporăţiunea în spaĭmă, dară prin mesurele bune, ce se luară 

numai decâtŭ, ne ajută Dumnezeŭ a potoli şi a stănge foculŭ arzindŭ numaĭ o casă. D. Consule Vuţ s’a 

arătatŭ şi aci cu esemplu de laŭdă. 

 Austria. V i e n a  19 Fevruariu. Întréga cetate e încă pătrunsă de simţirile cele dureróse, ce a 

stărnitŭ atentatulŭ de ierĭ întreprinsŭ asupra vieţeĭ a Prébunuluĭ Monarhŭ. Tóte jurnalele descriŭ fapta 

acésta infame cu colórĭ, care daŭ viă dovadă despre cutrierarea, ce a produsŭ atentatulŭ în tóte clasele 

locuitorilorŭ din cetatea capitale. Gazeta Vieneză se esprimă în cipulŭ următoriŭ: Jurnalulŭ acesta în 

decurgerea anilorŭ celorŭ mulţĭ, decând esistă, n’a împlinitŭ nicĭ odată o datoriă atâtŭ de durerósă, ca 

astăzĭ, unde cade asupra eĭ trista ciemare, de a înştiinţa despre criminea cea îngrozitóriă, care a adusŭ ierĭ 

pe locuitoriĭ reşedinţeĭ în indignaţiune şi gróză. 

 Maietatea Sea ce. r. apostolică, Préânduratulŭ nostru Împăratŭ şi Domnŭ eşi ierĭ în 18 fevruariŭ pe 

la amiazĭ după obiceiulŭ în preumblare pe bastionŭ. Ajungând aprópe de pórta carintică, stătu Monarhulŭ 

puţintelŭ lângă bariera ziduluĭ cetăţiĭ, şi privi în şanţulŭ, ce încungiură cetatea, unde tocma în giurulŭ 

casarmeĭ interimalŭ, ce esecutaŭ nişte eserciţie militarĭ. Momentulŭ, în care Maiestatea Sea dimpreună cu 

adjutantele séŭ de aripă Colonelulŭ Conte Odonel se depărtă de la barieră, şi porni maĭ departe, ’şĭ l’a 

alesŭ ucigaşiulŭ, ca să se repéză asupra Monarhuluĭ din dereptŭ, şi cu unŭ cuţitŭ mare să împungă ceafa 

persóneĭ ceĭ sfinţite a Maiestăţiĭ Sele. Maiestatea Sea, în momentulŭ celŭ dintâiŭ a fostŭ suprinsŭ de 

acéstă lovitură, dar îndată s’a reculesŭ, şi întorcănduse a trasŭ sabia. Dară Contele Odonel pănă atuncĭ se 

şi aruncase asupra ucigaşiuluĭ, şi se nevoia în luptă cu dânsulŭ alŭ pune josŭ şi alŭ desarma. La acésta ’lŭ 

spriginiră şi maĭ mulţĭ inşĭ din clasea civile, cariĭ alergară acolo. O patrolă militare ciemată într’acolo 

arestă pe criminalele. Elŭ se ciamă Ioane Libeni, şi este calfă de croitoriŭ, din Alba Regale în Ungaria. 



 

 
Pagina  169 

 

 Monarhul linişti pe ceĭ ce se aflaŭ în pregiurŭ, cariĭ eraŭ plinĭ de gróză şi de cutremurŭ. Făcânduse 

atentŭ că arŭ săngera la grumaziu, şi a pus Maiestatea Sea măna la rană, ca să împiedece curgerea 

sângeluĭ, şi a mersŭ cu paşi sigurŭ în palaţiulŭ Înălţimeĭ Sele Ahiduceluĭ Albrehtŭ, unde i se legă rana, de 

acolo apoĭ s’a dusŭ într’o caretă în palaţiulŭ împărătescŭ. 

 Acésta e decurgerea, ce ne a venitŭ pănă acum la cunoştinţa nóstră, despre o crimine, care nu are 

esemplu în istoria Austrieĭ, de ale căreĭ urmări a scăpatŭ préândurata mănă a atotpoterniculuĭ capulŭ 

Împăratuluĭ şi alŭ domnuluĭ nostru, şi împărăţia acésta, care în aniĭ din urmă a fostŭ greŭ cercată. Ce se 

atinge de însuşirea raneĭ, şi starea sănetăţiĭ a Maiestăţiĭ Sele, îndreptămŭ pe fiecare la buletinul 

medicinale. 

 Cercetarea judecătoréscă a începutŭ, şi va lămuri motivele acesteĭ fărădelegĭ şi izvorulŭ eĭ.  

 – În aceeaşĭ zi, în care s’a întâmplatŭ atentatulŭ, séra la 6 óre a ţinutŭ Arhiepiscopulŭ din Viena 

Te Deum în Biserica catedrale a S. Stefanŭ, la care aŭ fostŭ Maiestatea Sea Împărătésa văduva 

Împăratuluĭ Franciscŭ, Carolina Augusta, Părinţiĭ şi fraţiĭ Maiestăţiĭ Sele aĭ Împăratuluĭ, precum şi 

ceialalţĭ membriĭ aĭ caseĭ domnitóriă, cariĭ se aflaŭ în Viena, apoĭ ministriĭ, consiliariĭ imperialĭ, corpulŭ 

diplomaticŭ, generalitatea, amploiaţiĭ de curte şi garda împărătéscă, Guvernatorele Austrieĭ de josŭ, şi alte 

dicasterie marĭ şi mice, precum şi comuna cetăţeĭ cu consululŭ seŭ în frunte. 

 Biserica precum şi piaţa era plină de ómenĭ cariĭ atâtŭ la întrarea câtŭ şi la eşirea din biserică a 

familieĭ împărăteşti ’şĭ arătaŭ bucuria pentru scăparea Împăratuluĭ prin aclamaţiunile cele maĭ 

entusiastice. 

 Séra a fostŭ cetatea din propriulŭ îndemnŭ iliminată.  

Se maĭ ţinură rugăciunĭ de mulţămită şi în celelalte biserice din capitale de tóte confesiunile. 

 – Jurnalulŭ ministeriale „Corespondinţa Austriacă“ are érăşĭ unŭ articulŭ, în care descrie 

crudelitatea, cu care se pórtă Turciĭ în resbelulŭ cu Montenegriniĭ, şi apoĭ aduce înainte cruzimile, ce aŭ 

de a suferi de obşte toţĭ creştiniĭ din împărăţia turcéscă de către Turcĭ. 

 Articululŭ se înceie cu următóriele cuvinte: Care inimă creştinéscă simţitóriă nu va pofti sincerŭ, 

ca să se pună odată capetŭ acestuĭ tractamentŭ varvarŭ, şi legea, securitatea personale, şi proprietatea 

creştinilorŭ în părţile aceste să se scutéscă de atacurile brutalĭ, şi de stricăciunĭ, care sântŭ lucrurĭ de tóte 

zilele. 

 – După ştirile telegrafice cele maĭ próspete din Milanŭ domneşte atâtŭ în acésta cetate câtŭ şi în 

provinciĭ deplină linişte. 

 – Din privinţa măntuireĭ ceĭ norocóse a Maiestăţiĭ Sele Împăratuluĭ din mănile ucigaşiuluĭ a 

depusŭ D. Barone Georgiu Sina, negoţătoriŭ romănŭ în Viena, zece miĭ de fiorinĭ argintŭ în mănile 

Domnuluĭ Ministru dinlăuntru spre înfiinţarea uneĭ fundaţiunĭ, alŭ căreĭ scopŭ se va hotărâ după acésta. 

 – Pre lăngă tótă străşnicia ce domneşte în Milanŭ precum ne spune unŭ corespondinte din Veneţia 

în Gazeta Triestuluĭ a fostŭ în 13 Fevruariŭ a. c. unŭ omŭ cinstitŭ omorătŭ de mănă ucigaşă cu unŭ 

pumnariŭ în biserica catedrale subt predicaţiune. 

————— 

Franţia. 

 P a r i s ŭ  15 Fevr. Astăzi a ţinutŭ corpulŭ legislativŭ întâia şedinţă. Maĭ mulţĭ deputaţĭ cariĭ n’aŭ 

depusŭ jurământulŭ ierĭ, ’lŭ depuseră astăzĭ. Unŭ deputatŭ legitimistŭ însă voi înnainte de jurământŭ să 
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vorbéscă ceva, dară temânduse, că Preşedintele nu’ĭ va da voie de vorbitŭ, ’i îmanuă o scrisóre, ca să o 

cetéscă adunăreĭ. Preşedintele citi scrisórea în sine, şi după aceea zisă cătră adunare: Nicĭ când nu s’a 

vorbitŭ în acésta adunare vr’unŭ cuvântŭ, care să se pótă asemena cu tonulŭ, în care e stilisată acésta 

scrisóre. Domnulŭ Buhie atacă în epistola sea suveranitatea naţionale, care a pusŭ pe Napoleone III în 

fruntea nóstră. Eŭ protestezŭ, respunse D. Buhie, şi plecă din casă afară. De óre ce D. Buhie, zice 

Preşedintele, nu voieşte să pună jurământulŭ, se priveşte ca dimisŭ. La acésta se întórce D. Buhie înapoĭ, 

şi zise, că elŭ nicĭ a depusŭ nicĭ a refusatŭ jurământulŭ, ci numaĭ a protestatŭ, căcĭ nu i s’a cetitŭ 

scrisórea. În sfârşitŭ provócă Preşedintele pe deputatulŭ, ca în terminŭ de 14 zile să se deciere, de voieşte 

să jure, aŭ ba. Acésta întâmplare a produsŭ sensaţiune. 

– Unŭ corespondinte alŭ Jurnaluluĭ Vienezŭ – Ost Deice Post scrie sub 15 Fevr. din Parisŭ 

următórele: În zilele din urmă a călcatŭ poliţia casele maĭ multorŭ fugarĭ italienĭ şi ungurĭ, carĭ se află aci, 

dară nu s’a aflatŭ nicĭ o dovadă, că de la Paris ar fi influinţatŭ cineva în turburările dela Milanŭ. 

Adevăratŭ că la uniĭ s’au aflatŭ esemplarĭ din prociemăţiunile cele infamĭ ale luĭ Maţini şi Coşutŭ, dară 

proprietariĭ acestorŭ prociemăţiunĭ s’aŭ desvinovăţitŭ cu aceea, că le ar fi venitŭ anonimŭ din Londonŭ. 

Precum în Germania aşia şi aci din zi în zi totŭ maĭ multe glasurĭ se ridică în contra blăstămăţieĭ, ce o 

sufere Anglia, şi în contra mahinaţiilorŭ partideĭ revoluţionarĭ, care în Londonŭ aŭ câmpŭ liberŭ şi 

scutinţă. Acésta bandă criminale predică în cluburile şi comiteturile eĭ omorulŭ hoţescŭ, şi Guvernulŭ 

englezescŭ sufere tóte aceste, şi la reciămăţiunile poterilorŭ din afară, se desvinovăţeşte cu aceea, că 

legile englezeşti nu îngăduie duduirea străinilorŭ din ţéră. Însă, pre cum se vede, evinemintele din Milanŭ 

vorŭ îndupleca pe Guvernele conţinenteluĭ spre mesure comunĭ şi serióse, şi auzimŭ, că stăpănirea 

franţozéscă ar fi provocată, ca să le spriginéscă în lucrulŭ acesta. Nu e îndoială, că Împăratulŭ se va folosi 

de acestŭ prilegiŭ, ca împreună cu celelalte poterĭ să facă paşiĭ, cari sântŭ de neapărată trebuinţă şi pentru 

liniştea şi siguranţa Franţeĭ. 

————— 

Anglia. 

 L o n d o n ŭ  15 Fevr. Este lege în Anglia, că când vr’unŭ deputatŭ alŭ parlamentuluĭ capătă vr’unŭ 

postŭ în ministeriŭ, să se supună uneĭ alegerĭ noue. Astfeliŭ trecură toţi membriĭ ministeriuluĭ celuĭ noŭ să 

se supună la o alegere nouă. Cu ocasiunea acésta vr’o doĭ ministri, dóră ca să se recomânde alegătorilorŭ, 

ţinură unele cuvântărĭ în care atinseră pe Împăratulŭ Napoleone. Capiĭ ministeriuluĭ celuĭ căzutŭ, cariĭ nu 

ştiŭ cum să ’şĭ răzbune asupra ministerilorŭ de acum, căcĭ i aŭ aruncatŭ din şea, se apucară şi interpelară 

pe ministriĭ atâtŭ în casa de susŭ, câtŭ şi în cea de josŭ pentru zisa cuvântare, dară fără de nicĭ unŭ sporiŭ, 

căcĭ respunsurile date de cătră ministriĭ în caŭsa acésta mulţemiră pe parlamentŭ, şi aşia nu se înceie nicĭ 

o resoluţiune în contra ministeriuluĭ. Anume în casa de susŭ Lordulŭ Aberdeen, şefulŭ ministeriuluĭ de 

astăzĭ, a respunsŭ la interpelaţiunea ce i se făcu în cipulŭ următoriŭ: N’am lipsă din partemĭ, Lorzilorŭ, de 

a vă asecura, că Guvernulŭ Maiestăţiĭ Sele doreşte, de a susţiné cele maĭ intime şi maĭ prieteneştĭ 

raporturĭ cu Guvernulŭ franţozescŭ, căci până când politica Franţeĭ va fi pacinică şi prietenécsă, n’avemŭ 

nicĭ noĭ nicĭ altŭ statŭ dreptulŭ, de a ne amesteca în trebele sele din lăuntru, ţinăsă acelea de forma 

stăpânireĭ, orĭ de dinastia, ce poporulŭ franţozescŭ află cu cale a’şi o alege. Eŭ pociŭ asigura pe nobilele 

Marcisŭ (care făcuse interpelaţiunea) că între amândóe ţerile domneşte buna înţelegere, şi că nu se pare a 

fi vr’unŭ pretestŭ care ar poté periclita séŭ micşiora acésta bună înţelegere. Eŭ cutezŭ a întări, că niminé 
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nu este maĭ gata a susţiné acésta înţelegere bună în tótă întinderea eĭ, ca tocma prietinulŭ, la a cărui 

cuvântare s’aŭ provocatŭ Marcisulŭ. Marcisulŭ a uĭtatŭ séŭ n’a voitŭ a descrie împrejurările, întru care s’a 

ţinutŭ aceea cuvântare. 

————— 

Ţéra romănéscă şi Moldavia. 

Jurnal. 

 Înceiat în seanţa Sfatuluĭ Administrativ Ecstraordinar la 22 Genarie 1853 prin asisitenţa 

următoarelor mădulărĭ:  

 D-luĭ ministru din Năuntru Luminaţia Sea Beizade Nicolae Suţu, Logofătu. 

 D-luĭ ministru Dreptăţiĭ, Vornicul Costace Sturza. 

 D-luĭ general inspector al miliţieĭ, Vorn. Nicu Mavrocordatŭ. 

 D-luĭ ministru Finanţelorŭ, Vornicul Vasilică Gica. 

 D-luĭ ministru averilor bisericeştĭ, Vornicul Grigorie Cuza. 

 Sfatu Ecstraordinar întrunduse astăzĭ, a luoat în privire coprinderea ofisuluĭ Domnescŭ din 20 

Genarie 1853 cu Nr. 5, prin care se însărcinează a da curs principilor obşteştiĭ administraţiĭ a ţăriĭ până la 

al doilea poruncă a Prea-înălţatului Domnŭ stăpânitor, şi prin urmare cibzuind zilele întrunireĭ sale în 

seanţa ecstraordinară pentru căutarea trebilor cârmuireĭ, hotăraşte: 

 1). Ca întrunirea Sfatuluĭ Ecstraordinar să se facă regulat de doă ori pe săptămână la 10 césurĭ 

evropieneştĭ dimineaţa, Marţea şi Vinerea, în sala Sfatuluĭ, în care zile să se dea curs pricinilor care după 

înţelesul Domnesculuĭ ofis se ating de însărcinarea Sfatuluĭ Ecstraordinar, şi care se vor înfăţişa de fie-

care şef de Departamentŭ cu cuvenita lămurire, în aceste zile se vor priimi şi jelbile, ce se daŭ pe Înaltul 

nume, care se vor înfăţişa Sfatuluĭ de şeful secsieĭ lor. 

 2). La întâmplare de estraordinară trebuinţă saŭ de înaintare de trebĭ care cer grabnică punere la 

cale, Sfatul Ecstraordinar se va întruni şi în alte zile, afară de acele însemnate maĭ sus. 

 3). Pentru obiectele ce ar fi de fire a se cere deslegarea Prea-înălţatuluĭ Domnŭ stăpinitor, şi care 

prin înceerea Sfatuluĭ Ecstraordinar se vor pune în lucrare, să se ţie o listă, care iscălită de mădularele 

Sfatuluĭ Ecstraordinar, se va supune în vreme Înălţimeĭ Sale. 

 Iară pentru lucrările ce se ating de punerea la cale a Sfatuluĭ Administrativ Ordinar, întrunirea luĭ 

să se facă în fiecare zi de Miercurĭ, spre a da curs trebilor corente. Acest jurnal împreună cu Domnescul 

ofis, să se împărtăşécă fiecăruia şef de Departament spre a luĭ regulă şi să se publice prin Foile Oficiale 

(Vest. Romăn. Nr. 9).    

Îndreptare. 

 În Nr.12 columna 1, spalta 2, la şirulŭ 43, după vorba „la început“,  adaogă „a trebuitŭ să ĭee 

mesure aspre,“  

 Columna a 2, spalta 1, şirulŭ 49 în locŭ de: alŭ industrieĭ, citeşte a industrieĭ, totŭ acolo şirulŭ 56, 

în locŭ de: relaţiunea, citeşte religiunea. 
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L ă d i ţ a  d e  p o ş t ă .  

 D . A . M .  î n  P e ş t a . Iţi lăudămŭ zelulŭ şi sărguinţa, dar nu potemŭ face din cele trimise nicĭ o 

înrebuinţare, nicĭ măcar în ecstractŭ. 

 D. S. F. în Vingardŭ se va urma după cum aţĭ doritŭ. 

 D. G. D. în Oradia mare. Primimŭ bucuroşĭ ofertulŭ Dvóstră, însă aşia precum l’aţĭ vezut în 

Telegrafŭ. 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 19. Fevruariu. Calend. noŭ. 
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  Argintulŭ ______________________109 3/7 
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