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Depeşe telegrafice. 

 Adjutantele Generale alŭ Armateĭ către toţĭ Comandanţiĭ, şi Locoţiitoriĭ. Viena în 2 Marţiŭ 1853 

la 7 óre diminéţa.  

A Sea ce. r. Apostolică Maiestate s’aŭ bucuratŭ de unŭ Somnŭ fórte recreatoriŭ, şi întregirea 

sănetăţiĭ păşeşte înainte fără nicĭ o înpedecare. 

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e . 

 Ministrulŭ din lăuntru către Guberniulŭ din Sibiiŭ. 

 Maiestatra Sea ce. r. Apostolică a petrecutŭ atătŭ alaltăerĭ, cătŭ şi erĭ 1 óră afară de patŭ. 

 Îndreptarea poteriĭ văzutuluĭ, carea e încă ţermurită, face paşĭ învederaţĭ. V i e n a  3 Marţiŭ 1853  7 

óre diminéţa. 

  Consil. de curte  S e e b u r g e r  ce. r. arhiatru. 

 Consil. de regenţiă cavalerulŭ de V a t t m a n n  ce. r. arhihirurgŭ.  

 Adjutantele Generale alŭ armateĭ către tóte Comandele militarĭ, şi Locoţiitoriĭ.  V i e n a  3 Marţiŭ 

1853  7 óre diminéţa.  

 Maiestatea Sea ce. r. Apostolică a petrecutŭ alaltăerĭ doe, erĭ una óră afară de patŭ. 

 Îndreptarea poteriĭ văzutuluĭ, carea e încă ţermurită, face paşĭ învederaţĭ.  

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e . 

 Adjutantele generale alŭ armateĭ către tóte comandele militarĭ, şi Locoţiitoriĭ. Maiestatea Sea ce. r. 

apostolică aŭ fostŭ cea maĭ mare parte a zileĭ de ĭerĭ afară de patŭ, şi s’aŭ bucuratŭ tótă nóptea de unŭ 

somnŭ linŭ, recreatoriŭ. 

  Viena în 4 Marţiŭ la 7 óre diminéţa.  

D e p e ş e  t e l e g r a f i c e . 

 Adjut. gener. alŭ armateĭ către tóte comandele militarĭ şi Locoţiitoriĭ. Viena 5 Marţiŭ 1853 la 7 óre 

diminéţa. 

 Însănetoşérea Maistăţiĭ Sele ce. r. apostolice se îndréptă în tóte zilele, pentru aceea nu se vorŭ maĭ 

da  b u l e t i n ĭ.  

————— 

U n ŭ  s f a t ŭ  b u n ŭ  l a  t i m p u l ŭ  s e ŭ .  

 Unŭ poetŭ zice óre unde: „Copiiĭ săntŭ cea maĭ mare bucuriă aĭ Părinţilorŭ, însă e maĭ bine să nu 

aĭ nicĭ unulŭ decăt să’ĭ vezĭ reŭ crescuţĭ, şi neascultătorĭ.“ Adeverulŭ acesta este netăgăduitŭ, căcĭ puindŭ 
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acésta întrebare părinţilorŭ, săntemŭ securĭ, că ne vorŭ respunde cu unŭ glasŭ de obşte „aşia este“. Cea 

maĭ mare parte a grigeĭ, şi tendinţeĭ părinţilorŭ este dedicată bineluĭ spirituale, şi trupescŭ alŭ copiilorŭ 

seĭ, şi acésta privigetóriă părtinire pentru tinerime nu se merginéşte numaĭ pe lăngă familie, pe lăngă 

cerculŭ de casă, ci sa află representanţiĭ seĭ cu totŭ dreptulŭ şi în viaţa publică. – În institutele de creştere 

şi de învăţetură îngrigirea pentru binele spirituale alŭ tinerimiĭ merge acuma de mănă cu ingrigirea pentru 

binele lorŭ trupescŭ. Pentru aceea s’a întrodusŭ la tóte gimnasiile şi alte scole maĭ complete şi eserciţiile 

gimnastice, care întărescŭ trupulŭ şi nu’lŭ lasă molecieĭ. În şcóle învăţemŭ feliurite ştiinţe, ele aŭ să dee 

învăţeceilorŭ seĭ o avuţiă de feliurite cunoştinţe din deosebite învăţeturĭ, însă cunoştinţa aceata în sine nu 

este uniculŭ şi celŭ de pe urmă scopŭ alŭ creştereĭ moralĭ, şi cunoştinţele, ce ni le agonisimŭ în şcóle din 

diferite ştiinţe, se vorŭ face numaĭ atuncĭ unŭ elementŭ de cultură adeverată a spirituluĭ, décă ele nu vorŭ 

remăné unŭ capitale mortŭ, ci se vorŭ face o proprietate viă a proprietariuluĭ seŭ prin cultivarea inimeĭ 

spre unŭ simţiŭ nobile de cucerniciă catre Dumnezeŭ, de reverinţă către maĭ mariĭ seĭ şi aprópele seŭ, şi 

de pietate fiéscă către părinţiĭ seĭ. Acésta cultivare a inimeĭ nimené nu ne o póte da într’o mesură maĭ 

mare, şi într’un gradŭ multŭ îndestulitoriŭ, ca biserica. Este unŭ lucru rădicătoriŭ de inimă a vedé 

tinerimea şcolastică adunată în biserică căntăndŭ cu melodiósele sele glasurĭ căntările dumnezeeştĭ. La 

căţĭ părinţi, la câte mame doióse se ridică peptulŭ, căndŭ vedŭ pe iubiţiĭ seĭ pruncĭ în casa lui Dumnezeŭ! 

Ele atuncĭ se credŭ străpuse în pruncia lorŭ, şi mulţămescŭ făcătoriulŭ, că le a înzestratŭ cu copiĭ. Ceĭ 

marĭ ómenĭ îşĭ vorŭ aduce aminte, décă aŭ gustatŭ cândva aceea bucuriă, de minutele acelea în care eĭ a 

fostŭ rănduiţĭ de învăţetoriĭ seĭ să spună maĭ întăiŭ apostolulŭ înaintea publiculuĭ devotŭ în biserica luĭ 

Hristosŭ. Prunciĭ buni, crescuţĭ în frica luĭ Dumnezeŭ săntŭ bucuria cea maĭ mare a părinţilorŭ, unde din 

contră copiĭ resfăţaţĭ, şi reŭ crescuţĭ nu numaĭ urgia şi nenorocirea societăţiĭ omeneştĭ, ci totodată şi pétra 

din casă a părinţilorŭ. Despre acésta ne daŭ destule dovezĭ părinţiĭ, pe cariĭ ia pedepsitŭ ursita să aĭbă 

astfeliŭ de ticăloşĭ copiĭ. Pietatea copiilorŭ către părinţiĭ seĭ, décă acésta prinde rădăcine în pămăntulŭ 

naturale alŭ lipseĭ de îngrigire şi de atărnare, ţine numaĭ pănă atuncĭ, pănă căndŭ acestea legăture naturalĭ 

constaŭ între eĭ. Acésta este o lege generale a natureĭ. Numaĭ religiunea umple de simţŭ durătoriŭ alŭ 

pietateĭ inima copiilorŭ pentru părinţiĭ seĭ. De vreŭ dară părinţiĭ una, eĭ trebue să vré şi ceialaltă, adecă eĭ 

aŭ se îngrigéscă din tóte puterile ca cultura religiósă să străbată inima copiilorŭ seĭ. Acésta este o 

îngrigire, care după trista esperinţă astăzĭ ocupă viaţa multorŭ părinţĭ. Décă dară religiunea are se 

influinţeze hotărâtŭ în apucăturile copiilorŭ, atuncĭ ea trebue se între în inima prunculuĭ, trebue să’l 

străbată de totŭ, adecă să se facă religiositate adeverată. La noĭ romăniĭ, cariĭ ţinemŭ ritulŭ orienatle, în 

care săntŭ multe şi felurite ceremonie, ce iarăşĭ aŭ însemnătatea sea, este neapăratŭ de lipsă ca viaţa 

subiectică a credinţeĭ, séu zicăndŭ aşia înlăuntrulŭ nostru religios să’l manifestemŭ prin umblarea la 

biserică, şi luăndŭ parte la ceremoniile eĭ.  

 Părinţiĭ ceĭ luminaţĭ creştineşte vedŭ preste presentŭ departe în viitoriŭ, şi în propriulŭ seŭ, şi alŭ 

copiilorŭ seĭ interesŭ cunoscŭ de esenţiale trebuinţă a împlănta în inima copiilorŭ seĭ timpuriŭ frica luĭ 

Dumnezeŭ, şi îndreptarea voieĭ lorŭ către virtute. A ne duce însă la acésta nu e deajunsŭ singura 

învăţetură a religiuneĭ. Jeţulŭ propriu a religiuneĭ este inima, şi hrana eĭ se agoniseşte luăndŭ parte la 

serviţiulŭ dumnezeescŭ şi la frumosŭ întocmitele luĭ cântărĭ, adecă învieţuindune în viaţa bisericéscă, care 

este institutulŭ de vindecare, ce laŭ întemeiatŭ Hristosŭ, şi păstrătoriulŭ dumnezeeştilorŭ misterie. La 

acesta dară trebue pusŭ fundamentulŭ de timpuriŭ. Scinteóa religiósă zace în inima prunculuĭ, unŭ boldŭ 
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taĭnicŭ îlŭ duce la biserică, elŭ se află de bună voie, de şi la începutŭ numaĭ din curiositate, la ceremoniile 

bisericeştĭ. Venindŭ dară noĭ acestorŭ neştiute intrinsece trebuinţe prin înveţetură, îndreptare, esemplu şi 

dedare spre ajutoriŭ, şi tălmăcindule mergerea la biserică ca unŭ tributŭ, cu care sântemŭ datori cinstireĭ 

de Dumnezeŭ, ca unŭ credeŭ publicŭ, ca unŭ actŭ de apropriare a împăcătóreĭ de inime jertve, apoĭ 

împreunăndŭ cu acésta fără siluirea din afară, ce receşte inimile, şi unŭ eserciciŭ de tóte zilele, atuncĭ 

potemŭ cezeşiui, cumcă din aceĭ copiĭ vorŭ eşi creştinĭ bunĭ, cercetătorĭ şi cinstitorĭ de casa dumnezeéscă, 

şi credinţioşĭ mădularĭ aĭ maĭceĭ bisericeĭ sele.  

 Părinţiĭ şi Învăţetoriĭ ceĭ cu minte vorŭ privegia dară şi vorŭ întrebuinţa mizlóce potrivite, care să 

nu fie nicĭ aspre nicĭ siluitóre pentru îndreptarea pruncilorŭ a merge la biserică. 

 Supunerea, amorulŭ, pietatea către părinţi săntŭ datoriĭ, dar  totodată şi virtuţĭ ale copiilorŭ, acesté 

află temeiulŭ şi deplinirea sea în supunerea către Dumnezeŭ, şi acésta este sarea, care păzeşte naturalele 

simţiminte către părinţĭ de scădere, şi stingere cu totulŭ. Adeveratŭ religiosŭ crescuţiĭ copiĭ servescŭ 

părinţilorŭ spre măngăiere şi bucuriă la bătrâneţe; iară din contră ceĭ reu crescuţĭ spre muncă şi necazŭ. 

Celorŭ din tăiŭ se póte zice făgăduinţa: Binecuvântarea părinteluĭ clădeşte copiilorŭ case; iară celorŭ de 

pe urmă ameninţarea: Blăstemulŭ mamăsea dobóră casele josŭ. Să nu ne înşelămŭ cu împortanţa a 

umanismuluĭ modernŭ, însă tare enervatŭ, care are plăcere a trage tinerimea dela frecventarea bisericiĭ, 

căcĭ oblitoriulŭ indiferentismŭ, raţionalismŭ, şi naturalismŭ păndeşte numaĭ dincolo de mormăntŭ! – Şi 

întru adeverŭ este unŭ ce înfiorătoriŭ a vedé pe modeniĭ nostriĭ tinerĭ, cumcă dabé luară cunoştinţe despre 

proprietăţile şi legile trupurilorŭ universalĭ, şi despre nişte principie metafisice, şi de locŭ cutéză a 

batjocori şi a critica lucrurĭ, pe care eĭ nu le cuprindŭ cu mintea sea, numaĭ ca să se arate că sântŭ filosofĭ, 

uĭtăndŭ de vorbele filosofuluĭ Bacone: „philosophia obiter libata abducit a Deo, penitus hausta reducit ad 

eum“. Nu vă amăgiţĭ dară tinerilorŭ prin fantasia minţiĭ vóstre ceĭ predomnitóriă, dar încă necóptă, căcĭ cu 

cătŭ veţĭ străbate maĭ adăncŭ în esenţia orĭ căruĭ lucru, cu atătŭ veţĭ vedé maĭ bine cătă armoniă domneşte 

în universŭ, şi căt de mare este poterea creatoruluĭ acestorŭ lucrurĭ. Uĭtaţivă la ceriŭ susŭ, şi judecaţĭ 

despre mărimea trupurilorŭ celorŭ ce înnótă acolo, şi săntŭ cu milióne de orĭ maĭ marĭ de cătŭ lumea 

nóstră, apoĭ vă coborâţĭ în adănculŭ măriĭ şi vă uĭtaţĭ prin microscopŭ la milióne de vietăţĭ, ce înnótă în 

fiecare picătură a măriĭ, şi apoĭ judecaţĭ despre răndulŭ şi armonia ce domneşte între vietăţile aceste 

nevăzute, şi între giganticele trupurĭ ce se vedŭ ca stelele désupra nóstră, şi eŭ ve staŭ bunŭ, că atuncĭ se 

va umplé inima vóstră de o devoţiune sfăntă, şi veţĭ striga plinĭ de entusiasmŭ religiosŭ „Mare eştĭ 

Dómne, şi minunate săntŭ lucrurile Tele, tóte întru înţelepţiune le aĭ făcutŭ.“ 

 Omulŭ nu se abate la bătrăneţă din cărările, pe care a umblatŭ în tinereţă. Să nu întărziemŭ dară a 

povăţui tinerimea pe calea frumósă a virtuţiĭ şi a adeveruluĭ, a supuneriĭ către Dumnezeŭ, auctorităţile 

publice, a buneĭ cuviinţe şi a dreptăţii, şi aşia vomŭ încongiura nevoia a plănge maĭ tărziu pe copiĭ nostriĭ. 

 Şi apoĭ ceĭ treĭ Ierarhĭ, cariĭ aŭ întemeiatŭ cermoniile bisericeĭ nóstre, şi se zicŭ mariĭ dascăli aĭ 

lumeĭ, nu aŭ fostŭ eĭ ceĭ maĭ marĭ filosifĭ? şi întru adeverŭ de vomŭ privi maĭ cu atenţiune la tóte 

ceremoniile, la tóte rugăţiunile, şi căntările ce săntŭ compuse de eĭ, vomŭ vedé că acĭ zace o filosofiă 

mare şi adăncă. Dreptŭ aceea cercetăndŭ voĭ tinerilorŭ şcolarĭ biserica nu perdeţĭ nimicŭ din baza vóstră 

cea filosofică, décă vreţĭ a o numi aşia, ci ea maĭ tare va creşte, căci cunoştinţele vóstre filosofice se potŭ 

îndrepta şi deplini luăndŭ parte la ceremoniile dumnezeeştĭ, şi la frumósele lorŭ căntărĭ. La care a ve 

indeletnici şi perfecţiuna aci în Sibiiŭ, unde în privinţa acésta este aşia de bine pentru voĭ îngrigitŭ, aveţĭ 
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cea maĭ bună şi dorită ocasiune. Şi cuĭ nu s’a rădicatŭ inima, şi nu i s’a săltatŭ pieptulŭ astăzi în biserică, 

căndŭ intonă tinerimea şcolariă imnulŭ poporale „Caŭtă Dómne din’nălţime“ cu atătŭ de potrivită şi bine 

alésă armoniă. 

 

————— 

Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 

 S i b i i ŭ  24 Fevr. Maiestatea Sea c. r. apostolică s’aŭ înduratŭ prégraţiosŭ cu préînalta resoluţiune 

din 14 Decemvre 1852 a încuviinţa proiectulŭ Ministeriuluĭ de comerciŭ atingătoriŭ de direpţiunea linieĭ 

telegrafice către Semlinŭ şi Sibiŭ pentru corespundinţele oficialĭ şi private; de înfiinţarea diregătorielorŭ 

telegrafice în Ţigledŭ, Solnocŭ, Segedinŭ, Lovrinŭ, Timişióră, Petrovaradinŭ, Semlinŭ şi Sibiiŭ, şi a 

amploiaţilorŭ de lipsă.  

 Pentru Sibiiŭ s’a denumitŭ de conductorŭ oficiale D. Edvardŭ Hinterholţer, şi de Telegrafistŭ de a 

2 clasă D. Ioane Semenţ. 

 – În Gazeta Transilvanieĭ citimŭ cumcă Ilustritatea Sea D. Episcopŭ Alecsandru S. Şuluţ a 

celebratŭ subt asistinţa întreguluĭ Capitulŭ şi profesorilorŭ presbiterĭ în 15 Fevr. în Blajŭ unŭ serviţiŭ 

dumnezeescŭ solene pentru scăparea din primejdiă a Monarhuluĭ, şi pentru reîntregirea sănetăţiĭ luĭ, în 

care Ilustritatea Sea a şi cuvântatŭ. S’aŭ făcutŭ şi din partea acésta disposiţiunĭ în diecesă pentru ţinerea 

slujbelorŭ în tóte comunele bisericeştĭ spre acestŭ scopŭ. 

 Totŭ acolo citimŭ că în nóptea din 20 Fevr. s’a escatŭ un focŭ în Braşovŭ în Blumenaŭ şi a 

mistuitŭ dóe şiure, şi maĭ multe şiopróne. 

 Bănatŭ, T i m i ş i ó r ă  în 18 Fevr. La noĭ se făcu unŭ apelŭ subscrisŭ de Escelenţia Sea D. m. c. l. 

Conte de Coronini; de Présfinţia Sea D. Episcopŭ romano-catolicŭ alŭ Ceanaduluĭ Alecsandru, şi de 

Précuvioşia Sea D. Arhimandritŭ alŭ Bezdinuluĭ Samuile Maşirevici către toţĭ credinţioşiĭ cetăţenĭ din 

cetate şi suburbie pentru o colectă spre folosulŭ institutuluĭ de apărare pentru copiĭ mici*) şi pentru 

înfiinţarea aşia numitelorŭ E s l e **) pentru copiĭ sugători. – Acesté colecte vorŭ fi menite pentru o 

fondaţiune stătătoriă spre aducerea aminte de nemărginita bunătate a luĭ Dumnezeŭ pentru abaterea de 

pericolŭ, în care era scumpa viaţă a Prébunuluĭ şi Préînduratuluĭ nostru Monarhŭ F r a n ţ i s c ŭ  I o s i f ŭ  

î n t ă i u l ŭ . 

 – Drumurile în pregiurulŭ nostru săntŭ atăt de rele şi stricate, căt noĭ ne vedemŭ o dată tăiaţĭ de 

tótă lumea. Comunicaţiunele postalĭ aŭ maĭ încetatŭ cu totulŭ, căcĭ dabia ne vine poşta ordinariă, carea 

pre cumŭ auzimŭ din Ţigledŭ pănă în Segedinŭ o pórtă cu 4 boĭ. De carăle iuţĭ şi de diligenţă nu e vorbă. 

Ele dabé străbatŭ pănă la Ţigledŭ. Pasageriĭ cariĭ aŭ venitŭ dela Sibiiŭ staŭ aica, şi deregătoria postale 

văzăndŭ că nu’ĭ póte înainta maĭ de parte lea datŭ înderăptŭ baniĭ, cu cariĭ se prenumeraseră pănă la 

Peşta. 

 Nicĭ odată n’a fostŭ maĭ reŭ drumulŭ ca acuma, ce ne vine cu atătŭ maĭ reŭ, cu cătŭ târgulŭ de 

primăvéră este aci. 

 – Atentatulŭ asupra sfinţiteĭ persóne a Împăratuluĭ a căşunatŭ aicea şi în totŭ Bănatulŭ cea maĭ 

mare indignaţiune, în tóte bisericele s’aŭ ţinutŭ rugăciunĭ de mulţămire luĭ Dumnezeŭ pentru scăparea 

vieţiĭ, şi reîntregirea sănetăţiĭ a tineruluĭ Monarhŭ. 
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 La Semlinŭ ese din 16 Ianuariŭ unŭ ziurnale germanŭ numitŭ „Der Grenzbote“ odată pe 

septemănă dumineca, şi constă pentru Provinţiĭ 6 fl. 40 cr. pe unŭ anŭ întregŭ. Elŭ se va ocupa maĭ cu 

sémă, cu interesele comerciuluĭ, şi cu propăşirile materialĭ, şi va aduce ştirĭ originalĭ, din tótă Turcia în 

privinţa acésta.  

 Se primescŭ în Ziurnalele acestŭ şi inserate în fieştecare limbă a Monarhieĭ Austriace. 

 Nu potemŭ nega că acestŭ Ziurnale nu a venitŭ la timpulŭ seŭ şi ne dă speranţă viă, cum că va 

representa într’unŭ modŭ cuviinţiosŭ interesele comerciuluĭ maĭ vărtosŭ la Omeniĭ nostriĭ, cariĭ se ocupă 

maĭ cu sémă cu comerciulŭ levanticŭ. 

 Gazeta Timişóreĭ publică iarăşĭ vreocăteva osănde şi anume. 

 Constantinŭ Lupuţ din Bircişŭ şi Ioane Pan din Iarcoveţŭ pentru pitularea armelorŭ, celŭ din tăiŭ 

cu arestŭ încătŭ a ţinutŭ cercetarea, iară cel depre urmă cu arestŭ de 8 septemăne în féră pe lăngă perderea 

armelorŭ. 

 Gavrile Vorca din Crivina şi Danile Barbescu din Jidovarŭ mărturisiră, că nu numaĭ arŭ fi comisŭ 

maĭ multe hoţiĭ, ci în Séra din 3 Fevruariŭ între 7-8 óre pe drumŭ între Jidovarŭ, şi Nadragŭ, arŭ fi 

năvălitŭ asupra ingineruluĭ Vilhelmŭ Olport, şi trintindulŭ la pămăntŭ iar fi luatŭ unŭ Ceasornicŭ şi alte 

scule în preţiŭ de 24 fl. 40 cr. m. c. – Pentru care faptă judecătoria militare statariă ia judecatŭ în Logojŭ 

la mórté prin ştréngŭ, care sentinţă fu în 25 Fevr. esecutată în nefiinţa uniĭ găde, care săĭ spănzure, prin 

pulbere şi plumbŭ. 

 Ungaria. Corespundinţele din Aradŭ, ne aducŭ cea maĭ tristă stare a drumurilorŭ de ţéră, care s’aŭ 

făcutŭ nepracticabilĭ ca nicĭ odată. Mărfile petrecŭ căte 15 zile dela Peşta pănă la Aradŭ, şi carulŭ iute 

dabia vine în 3-4 zile pe lăngă tótă încordarea de la Solnocŭ pănă acolo.  

 

___________________ 

*) Se numescŭ acele institute, unde copiĭ micĭ, cariĭ însă potŭ mânca singurĭ se adună şi pănă părinţiĭ lor 

umblă a’şĭ isprăvi trebile sele, eĭ se păzescŭ de tóte primejdiile. 

**) E s l e  se numescŭ locurile unde copiĭ micĭ sugătorĭ, a cărora părinţĭ sântŭ cuprinşĭ cu lucrulŭ, se 

adună şi acolo se hrănescŭ şi păstréză tótă zioa.  

 

Cătŭ de multŭ influinţéză astfeliŭ de relaţiunĭ asupra comerciuluĭ nu trebue se maĭ comentămŭ, 

căcĭ lucrulŭ e învederatŭ, şi de aceea tărgulŭ, ce în zilele aceste să se ţină acolo, nu póte avé căŭtare bună. 

 Nu este póte obiectŭ în viaţa comună cetăţénă, care să se fie fostŭ desbătutŭ în timpiĭ maĭ noĭ maĭ 

cu mare interesŭ de cătŭ aprovisionarea cetăţiĭ Peşta. Ne contenitŭ se caută după mesure, care arŭ fi în 

stare a maĭ scădé preţiurile cele nepotrivite a le lucrurilorŭ trebuincióse pentru tóte zilele. Adeveratŭ că în 

privinţa acésta a făcutŭ multŭ Peşta şi s’aŭ opintitŭ din tóte puterile a micşiora acésta calamitate, însă nu 

ia succedatŭ să stărpéscă reulŭ din rădecină. Unŭ paşiŭ însemnatŭ s’a făcutŭ aicĭ prin aceea, căcĭ s’a datŭ 

supravigierea tărgurilorŭ de septemănă organelorŭ c. r. poliţie, căcĭ numaĭ aşia se potŭ înlătura 

scăzămăntulŭ mesurelorŭ şi alŭ cumpeniĭ, ce prinseseră rădecine. Pe acésta bază se va proceda şi maĭ 

departe, şi póte că se va aduce şi o rănduială nóă pentru regularea tărgurilorŭ de septemănă, prin care se 

va da potinţa pe lăngă o controlă ageră, a lua influinţă diréptă şi asupra preţiurilorŭ. – Ce bine arŭ fi căndŭ 
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astfeliŭ de mesure s’arŭ luoa şi la noĭ în Sibiiŭ, maĭ vârtosŭ pentru aceea plasă de ómneĭ, care nicĭ odată 

nu vinde nimica, decătŭ póte cele de trebuinţă şi de lipsă, dar totu deuna cumpără tóte. 

 – Maiestatea Sea Împeratulŭ a aprobatŭ nóa normă a jurisdicţiuneĭ civilĭ pentru Ungaria, Croaţia şi 

Slavonia, pentru Voĭvodina serbéscă, şi Bănatulŭ temesianŭ. Legea cea nóă stă într’o strănsă conglăsuire 

cu hătărârile ce s’a făcutŭ pănă acuma în celelalte ţerĭ de corónă, şi întră în lucrare totŭodată cu nóa 

deregătoriă judecătoréscă, ce se organisesă. 

 Austria. V i e n a  1. Marţiŭ. Gazeta Vieneĭ de astăzĭ cuprinde în partea oficiósă următóriele: 

Însănetoşiarea Maiestăţiĭ Sele, care înaintéză cu paşĭ iuţĭ, ’ĭ şi îngăduie Înaltaceiaşĭ de a se cuprinde cu 

sevărşirea celorŭ maĭ însemnate trebĭ gubernementalĭ. Din privinţă însă către cruţare, ce încă totŭ se maĭ 

cere, a hotărâtŭ Maiestatea Sea, pănă la deplina Sea însănetoşiare spre o regulată sevărşire a trebilorŭ, a 

împuternici pe verulŭ Seŭ, Înălţimea Sea Arhiducele Vilhelmŭ, de a slobizi – între marginile unuĭ cercŭ 

hotărâtŭ maĭ de aprópe – înnumele Maiestăţiĭ Sele resoluţiunĭ, care aŭ a fi privite şi păzite întocmaĭ ca 

nemijlocitele hotărârĭ ale Maiestăţiĭ Sele. 

 În urma procimăţiuneĭ de dăunăzĭ a Mareşaluluĭ Conte Radeţci aŭ părăsitŭ pănă în 20. Fevruariŭ 

3900. de locuitorĭ din Cantonele Tesinŭ, cariĭ petrecéŭ în Lombardia, acésta ţéră şi se aşteptaŭ încă alţi 

2000. de Tesinenĭ, ca să fie scoşĭ din Lombardia. Într’aceea a sositŭ o deputăţiune din partea guberniuluĭ 

alŭ Cantoneluĭ Tesinŭ la Milanŭ, ca să se róge de se muia încâtva aspimea mesurelorŭ luate în privinţa 

Tesinenilorŭ. Deputăţiunea fu însă îndreptată către Mareşalulŭ Conte Radeţci la Verona, unde a şi 

plecatŭ. 

 Unŭ anonimŭ, Ungurŭ din naştere care se ţine de clasea meseriaşilorŭ din Viena, a trimisŭ 

direcţiuneĭ de polţiă din acésta cetate suma de o sută florinĭ m. c. cu următórea provocăţiune. 

 Provocăţiune către tóte popórele Austrieĭ: 

 „Cine iubeşte din tótă inima, pe cavaleresculŭ nostru Împeratŭ Franţiscŭ Iosifŭ, patria sea şi pe 

seraciĭ seĭ coómenĭ, acela urméză pildeĭ mele, şi să serbeze cu mine norocósa scăpare, a préiubituluĭ 

nustru vitézŭ Împeratŭ. Austriacilorŭ, Magiarilorŭ, Slavilorŭ, Italienilorŭ, Militarilorŭ, amploiaţilorŭ, 

bancirilorŭ, neguţetorilorŭ, cetăţenilorŭ, lucrătorilorŭ, să arătemŭ lumeĭ, că noĭ iubimŭ pe tinerulŭ nostru 

Împeratŭ şi patria nóstră din tótă inima, şi fiecare să se iae după pilda mea. Eŭ jertvescŭ pentru măntuirea 

Împeratuluĭ din măna ucigaşiuluĭ, pentru scopurile statuluĭ din partea mea şi a familieĭ mele, care constă 

din 7 persóne, 100 fl. m. c. Décă din cele 38. milióne de locuitorĭ va urma fiecare cu 2 fl. m. c. esempluluĭ 

meŭ, atuncĭ nu maĭ avemŭ agio.“ 

 Direcţiunea de poliţiă susnumită aduce acésta provocare la cunoştinţa publică cu acelŭ adaosŭ, că 

dânsa primeşte ori ce sumă menită spre scopulŭ acesta pănă atuncĭ, pănă când după resultatulŭ, ce se va 

arăta, înaltulŭ Ministeriŭ de finanţiă va hotărâ casele, unde vorŭ fi a se depune sumele, care se vorŭ 

contribui. Totŭdeodată provócă zisa direcţiune de poliţiă pe tote gazetele, ca să priméscă acésta provocare 

în colónele sele. 

 V i e n a  în 2. Marţiu. Astăzĭ în zioa aniversale a morţiĭ Împeratuluĭ Franţiscŭ înainte de amézĭ la 

11 óre se ţinu parastasŭ în biserica parohiale a curţiĭ. După sevărşirea cerimonieĭ se duseră toţĭ membriĭ aĭ 

familieĭ Împerăteştĭ în criptă, unde sevărşiră rugăţiunĭ lângă cosciugulŭ reposatuluĭ. 

 Adresele de fericitare şi de loialitate, care s’aŭ aşternutŭ pănă acum Maiestăţiĭ Sele Împeratuluĭ a 

trecutŭ numerulŭ de o mie piese.  
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 Mareşalulŭ Contele Radeţci a îndreptatŭ către Împeratulŭ o préumilită scrisóre, prin care 

descopere Maiestăţiĭ Sele scârbirea armateĭ italiene pentru atentatulŭ comisŭ, şi nespusa bucuriă pentrŭ 

scăparea Monarhuluĭ. 

 La o slujnică de 24. de ani din Boemia, care, pentru că turnase acidŭ carbonicŭ în gura copiluluĭ eĭ 

de 6. septemăne, a fostŭ osăndită la mórte, i a iertatŭ Împeratulŭ pedépsa morţiĭ, modificândŭ sentenţia în 

încisóre de 6. anĭ, ciarŭ în 18. Fevruariŭ; aşia dară tocma în zioa, în care viaţa Maiestăţiĭ Sele a fostŭ 

periclitată de mănă ucigaşiă. 

 Înălţimea Sea Arhiducele Ferdinandŭ Macsŭ fratele Maiestăţiĭ Sele Împeratuluĭ a slobozitŭ o 

provocare fórte însufleţită, prin care pe toţĭ supuşiĭ din Austria, ca în semnŭ de mulţămită pentru scăparea 

Maiestăţiĭ Sele şi a întregeĭ împerăţiĭ din pericululŭ, în care s’aŭ aflatŭ, să contribue la ridicarea uneĭ 

beserice măreţe în Viena. Între altele cuprinde zisa publicare următóriele: „În casa luĭ Dumnezeŭ amŭ 

serbatŭ scăparea Maiestăţiĭ Sele, şi o casă aluĭ Dumnezeŭ va fi celŭ maĭ frumosŭ monumentŭ, prin care 

mulţămita şi bucuria Austrieĭ se póte vesti lumeĭ. Pentru aceea mă adresesŭ către toţĭ aceea, cariĭ dorescŭ 

dimpreună cu mine, ca simţemântulŭ, pe care’lŭ hrănim, să afle o espresiune măréţă, şi prin acésta 

totŭdeodată să se săvărşéscă curăţirea spirituale a fărădelegiĭ, şi poftescŭ, prin daniile lorŭ a face cu 

potinţă, ca în Viena să se zidéscă o biserică corespunzătóriă scopuluĭ. O desluşire maĭ deaprópe despre 

locŭ nu se póte da în acestŭ momentŭ alŭ primuluĭ proiectŭ. Este de doritŭ, ca biserica acésta să se ridice 

în stilulŭ goticŭ, care fără îndoială e maĭ bine potrivitŭ, spre a da o espresiune sboruluĭ şi bogăţieĭ 

cugetuluĭ creştinescŭ.“ 

 Acésta provocaţiune cu datulŭ 27. Fevruariu o face cunoscută Gazeta de Viena prelângă unŭ 

comentariŭ, în care între altele se zice, că Înălţimea Sea a aşezatŭ unŭ comitetŭ, care sub preşedinţa 

Înălţimeĭ Sele, séŭ la vr’o întămplare de împedecare, sub preşedinţa Înălţimeĭ Sele Arhiduceluĭ Carolŭ 

Ludovicŭ, e alcătuitŭ din Arhiepiscopulŭ din Viena, din episcopulŭ dela Secaŭ, din Ministriĭ din lăuntru 

şi de cultŭ, din Locuţiitoriulŭ Austrieĭ de josŭ, şi din Consululŭ Vieneĭ. Acestŭ comitetŭ va îngrigi pentru 

realisarea acestuĭ planŭ. 

 Pentru punerea în lucrare a colecteĭ s’aŭ însărcinatŭ respectiviĭ Episcopĭ şi locuţiitoriĭ, ca prin 

preoţime şi organele politice subordinate să pună la cale cele de lispă în privinţa acésta. 

 Daniile se vorŭ publica prin Gazeta de Viena, şi prin Ziurnalele provincialĭ respective, asemené 

din timpŭ în timpŭ se va aduce la cunoştinţa celorŭ interesaţĭ planulŭ şi progresulŭ zidireĭ. 

————— 

Ţéra romănéscă şi Moldavia. 

 Buletinulŭ oficiale în N.1 ne aduce unŭ ofiţiŭ Domnescŭ în priviinţa judecătoreştilorŭ hotărărĭ 

datŭ către Departamentulŭ Dreptăţiĭ, care îlŭ punemŭ aicĭ din vorbă în vorbă pentru interesulŭ 

amploiaţilorŭ romănĭ după la tribunalile judecătoreştĭ cu acea rugare, că de vorŭ afla cu cale a face la elŭ 

în priviinţă la legile nostre nescarĭ băgărĭ de sémă fundate şi solide, Telegrafulŭ romanŭ, bucurosŭ va 

descide colonele sele pentru dănsele. 

C ă t r e  D e p a r t a m e n t u l ŭ  D r e p t ă ţ i ĭ .  

 Făcând statistica judecătorieştilor hotărărĭ criminaliceştĭ şi corecţionale, supuse la a Noastră 

întărire în cursul celor din urmă doă săptămânĭ, Am văzut că din 167 hotărârĭ, unsprezece numaĭ sânt 

osânditoare şi şi acelea la uşoare pedepse, iar cele-lalte toate sânt desvinovăţitoare, sub cuvânt de lipsă de 
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dovadă pravilnică, şi lipsa aceasta de dovadă pravilnică înţeleg judecătoriile că nu aŭ mărturisit vinovaţiĭ 

înşile vina lor, stăruind în tăgăduire. 

 Într’adevărŭ că niminĭ, după o singură numaĭ pâră, să poată osândi pentru o faptă învinovăţitoare, 

fără destoĭnică dovadă că săvârşitorul aceleĭ fapte este ciar pârâtul, dar precât osânda trebue să se dea 

numaĭ după destoinĭcă dovadă de învinovăţire, numaĭ puţin să cere ca şi desvinovăţirea să fie declarată pă 

temeiŭ de împrejurări, carele fără îndoială ar lăsa pe un pârât strein cu totul de fapta ce i să împută, iar 

nicĭ cum pă o simplă tăgăduire a luĭ; singură cea de sineş mărturisire de săvârşirea uneĭ fapte să poate 

priimi ca destoĭnică dovadă, iar nu şi tăgăduirea. 

 Tăgăduirea a fost şi dânsa odată priimită între dovezĭ în pricinĭ criminaliceştĭ, atunci însă când 

legile ţăreĭ îngăduiaŭ caznele. Dar şi atuncĭ foarte cu anevoie să priimea o tăgăduire drept dovadă de 

apărare, căcĭ nu era crezută de cât după întrebuinţarea celor maĭ cumplite cazne, dacă şi după nişte 

asemené cazne nu să îndupleca acuzatul a mărturisi că el a sevârşit fapta ce i se împuta. 

 Legile astăzĭ Domnitoare aŭ râdicate caznele, prin urmare şi tăgăduirea dintre dovezĭ; dar în locul 

lor povăţuesc mijloacele urmărireĭ împrejurărilor învinovăţitoare saŭ desvinovăţitoare acuzaţilor de vinĭ şi 

crime, mijloace prin acărora eczactă îndeplinire, maĭ fără putinţă este să nu să dea de faţă adevăratul 

făptuitor de răŭ; iar pentru a se înlesni o asemenea îndeplinire, aŭ întocmit într’adins pe lângă fie-care 

judecătorie câte un procuror cu îndatorire ca, îndată după săvârşirea vineĭ, să desvoalte împrejurările eĭ 

spre urmărirea după dânsele şi descoperirea adevăratuluĭ vinovat, săl dea pe acesta în mâna judecăţiĭ cu 

desluşirea împrejurărilor ce îl învinovăţesc, şi să stăruiască pentru osândirea luĭ potrivit graduluĭ de 

învinovăţire, sub care l’a descoperit. 

 De şi îndeplinirea cu scumpătate a acestor îndatorirĭ puse de pravilă este singura pricină capitală a 

fiĭnţeĭ procurorilor; de şi dar înfiinţarea lor este pentru luarea la vreme şi îndată de măsurĭ spre 

descoperirea şi desvoltarea tuturor împrejurărilor şi dovezilor pentru săvârşirea uneĭ vinĭ saŭ crime ciar în 

locul unde aceasta s’a săvârşit, după care să poate urmări şi dovedi pe adevăratul făptuitor al aceleĭ vinĭ 

saŭ crime, şi însfârşit să’l puie sub judecată fără a lăsa aceştia nicĭ o îndoială despre a luĭ învinovăţire, ci 

numaĭ aplicaţia osândeĭ hotărâte de pravilă graduluĭ aceliĭ învinovăţirĭ; din cele ce se urmează însă, 

dovadă staŭ scoasele judecătoreştĭ hotărârĭ, vedem că din partea procurorilor nu să ia nicĭ o măsură la 

vreme şi îndată ce află orĭ din zvon saŭ din încunoştiinţare săvârşirea vre uneĭ vinĭ saŭ crime, spre 

descoperirea împrejurărilor şi dovezilor cu carele să se dea vinovatul judecăţiĭ; şi că din aceasta, în loc să 

ajungem la înfrânarea şi stârpirea răuluĭ, singurul scop al fiinţeĭ legilor, rezultă o îndemnare cugetărilor de 

răŭ de aş pune în lucrare cugetul fără nicĭ o temere de afi descoperiţĭ, dacă de sinele nu se vor mărturisi 

singurĭ mustrândusă. 

 Luând în băgare de seamă că paralisia într’aceasta a ajuns la culmea sa, încât impunitatea celor 

întreprinzătorĭ de rele ne amerinţă despre cele maĭ triste şi fatale consecuenţe, căcĭ fiind eĭ reintegraţĭ în 

soţietate, după nişte asemenea judecătoreştĭ hotărârĭ, cu atât maĭ mult să încurajază în nelegiuitele lor 

întreprinderĭ; 

 Cemăm toată luarea aminte a Dumnealuĭ Şefuluĭ dreptăţiĭ ca să ceme pe procuroriĭ de toate 

treptele judecătoreştĭ la îndeplinirea datoriilor lor, şi să ia măsurĭ serioase spre stăvilirea acestuĭ viţiŭ, căcĭ 

de astăzĭ înainte, după deosebita luarea aminte ce aducem la hotărârile corecţionale şi criminaliceştĭ, vom 
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fi siliţĭ a face pildă pe uniĭ din procurorĭ. Tot într’o vreme va cema toată loarea a minte şi a judecătoriilor 

de orĭ ce instanţă asupra dăriĭ unor asemenea hotărârĭ. 

 (Urmează Iscălitura Măriĭ Sale.) 

 Secretariul Statuluĭ I. Manu.  

 No. 228. anul 1853 Fevruarie 3. 

————— 

Montenegro. 

 Z a r a  24 Fevr. Ştirile cele maĭ próspete din Montenegro sântŭ din 16. Selim Beĭ a atacatŭ în 

acésta zi Nahia Cernisca. Montenegriniĭ conduşĭ de Georgiŭ Petrovici lăsară maĭ întâiŭ pe Turcĭ, ca să 

păşéscă înainte, însă ajungândŭ la unŭ pasŭ îngustŭ, îĭ atacară şi’ĭ aruncară îndărăptŭ cu o perdere de 40 

morţĭ şi 60 răniţĭ. Perderea Montenegrinilorŭ n’a fostŭ însemnată, dară vr’o câţĭva aŭ căzutŭ în mânile 

Turcilorŭ. Turciĭ sântŭ fórte consternaţĭ pentru nesporirea operaţiunilorŭ lorŭ de pănă acum; eĭ sântŭ fórte 

neaplecaţĭ spre bătaie în munţĭ, căcĭ aci nu se potŭ folosi de cavaleria lorŭ cea uşióră, în care stă tăria lorŭ. 

 După Gazeta din Agramŭ, în 15 Fevr. a fostŭ o altă lovire între Turcĭ şi Montenegrinĭ. Adjutantele 

Nacovici se bătu în zioa numită cu 2800 de Montenegrinĭ în potriva luĭ Osmanŭ Paşa. Planulŭ acestuia a 

fostŭ fórte reŭ, căcĭ punândŭ elŭ pe Raia, adecă recruţiĭ creştini în rândulŭ celŭ din tâiŭ, aceştia începură a 

fugi şi aduseră în confusiune şi liniile Turcilorŭ. Cavaleria turcéscă păşi, acum înainte, dară 

Montenegriniĭ o întâmpină cu unŭ focŭ atâtŭ de iute, câtŭ ea căută a se trage înapoĭ. Acum începură 

Turciĭ a o luoa la fugă, care încătrăŭ poté. Perderea Turcilorŭ în lovirea acésta a fostŭ: 30 de Raia, 20 de 

Niţamŭ, şi 3 cavaleristĭ; éră Montenegrinilorŭ: 3 morţĭ şi 11 răniţĭ. 

 În urma resultatuluĭ favorabile, ce a avutŭ misiunea Conteluĭ Laĭningen la Constantinopole, 

socotimŭ că Omerŭ Paşa va căpăta poruncă de a curma bătaia cu Montenegriniĭ, şi aşia se va pune capetŭ 

acestuĭ resbelŭ săngerosŭ. 

————— 

Turcia. 

 Constantinopole 17 Fevr. După ce Mareşalulŭ locuţiitoriŭ Contele Laĭningen şi a sevărşitŭ 

misiunea, cu care a fostŭ însărcinatŭ de către M. Sea Împeratulŭ Austrieĭ, alaltăierĭ însoţitŭ de 

ambasadorele împerătescŭ şi de viţe Colonelulŭ Cavalerulŭ de Ruf a avutŭ audinţă la Sultanulŭ spre a’şĭ 

luoa ziua bună. După ce primi o scrisóre din măna Sultanuluĭ ca respunsŭ la scrisórea de maĭ nainte a M. 

Sele Împăratuluĭ Austrieĭ, s’a dusŭ la pórtă spre a’şĭ luoa zioa bună şi de la Marele Vezirŭ şi dela 

Ministrulŭ trebilorŭ din afară, în sfârşitŭ cercetă şi pe Ministrulŭ de resbelŭ, după care apoĭ plecă către 

Triestŭ. 

 

 

Înştiinţare. 

 Ca să îndestulămŭ pe publiculŭ cititoriŭ, şi să împlinimŭ voinţa celorŭ ce s’aŭ adresatŭ către noĭ, 

aflămŭ cu cale a descide o prenumeraţiune noă la „T e l e g r a f u l ŭ  R o m a n ŭ “ pe patru lune, adecă dela 

1 Marţiu pănă la ultina Iuniu. Preţiulŭ este pentru Sibiiŭ 2 fl. 20 cr. pentru celelalte părţĭ ale Transilvanieĭ 

şi pentru provinţiele din Monarhia austriacă 2 fl. 40 cr. iară pentru ţerĭ străine 4 fl. m. c. 
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Înştiinţare. 

 Partea Germano-romănéscă a L e x i c o n u l u ĭ  lucratŭ de D. G. Bariţ, şi D. G. Munténŭ este 

isprăvită şi ceĭ ce aŭ depusŭ 2 fl. m. c. mai nainte, şi vorŭ trimite acuma şi restanţia de ceialalţi 2 fl. m. c. 

vorŭ căpăta îndată Tomulŭ acesta. Redacţiunea Telegrafuluĭ Romanŭ primeşte prenumeraţiune la acestŭ 

în timpulŭ de astăzĭ multŭ folositoriŭ Opŭ, care s’a făcutŭ totŭ odată şi de neapărată trebuinţă. 

 

 

L ă d i ţ a  d e  P o ş t ă. 

 DD. V. B. şi M. I. în Braşovŭ! Vă lăudămŭ multŭ zelulŭ naţionale, şi Telegrafulŭ romanŭ, ştie să 

preţuiască acésta, dară nu e vina nóstră, că noĭ amŭ trimisŭ toţĭ numeriĭ regulatŭ. Aveţĭ dară bunătate 

a căŭta la poştă acolo. 

 D. I. M. în Visogna! Amŭ primitŭ pré târziŭ cele trimise. Dar fiindŭ că fuserămŭ şi pe alta cale 

avisaţi, le aţĭ vezutŭ în numerulŭ trecutŭ. 

 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 4. Marţiŭ. Calend. noŭ. 
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