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Tinerimea noastră pe la şcoalele publice. 

 Pănă la a. 1848, tinerulŭ romănŭ, dupăce petrecé cu multe lupte clasele gimnasialĭ şi filosofice, 

avé să’şi alégă una din doue: séŭ să se înştiinţeze pentru teologiă, şi avândŭ norocire a se primi acolo, să 

se pregătéscă pentru păstorirea sufletéscă; séŭ décă’lŭ ĭerta împregirările, învăţândŭ ştiinţele juridice, să 

mérgă la tabla regéscă la Murăş-Oşorheiŭ şi acolo să se siléscă a depune censură pentru statulŭ de 

advocatŭ; căci la guverniŭ şi la comitate, de cumva nu era nobilŭ după naştere, nu’şĭ căpăta păne.  

 Cu tóte aceste, gimnasiele împerăteştĭ din Ardélŭ înfăţioşa un numerŭ frumosŭ de tinerĭ romăni, 

cari’şi cercaŭ nutremântulŭ minţiĭ în acele, în cătŭ pe dreptŭ ni s’arŭ poté pune întrebarea, că ce s’a alesŭ 

din atăta tinerime romănă, trecută prin şcóle? Respunsulŭ este sfăşietoriŭ de inimă. O parte 

neînsemnetóriă, care din întâmplare avu norocire a cunóşte limba germană, se află icĭ colé aplicată în 

serviţe politice, judeţiarĭ şi finanţiarĭ; alta se aşeză, de azi pe măne, în cualitate de notariŭ pe la sate; a 

treia se apucă de córnele pluguluĭ; ĭar a patra plineşte posturi de înveţătorĭ pela şcólele poporalĭ. Sórtea 

acestorŭ trei din urmă nu este de pismuitŭ, dar cine se va certa cu trecutulŭ? Noĭ să vedemŭ de viitoriŭ! 

 După părinteştele mesure, ce a luatŭ  guverniulŭ nostru de astăzĭ, pentru ca să pótă cineva ajunge 

la orĭ ce dregătoriă, fie aceea în ramulŭ politicŭ, judeţiare aŭ de finanţe, nu se maĭ cere nobilitate de 

naştere, ci de neravurĭ bune, cultură ştiinţifică şi cursŭ regulatŭ de ştiinţele, ce sântŭ prescrise la unulŭ séŭ 

altulŭ din acele dicasterie.  

 Decĭ décă romănul, înainte de anulŭ 1848, îndemnatŭ numaĭ de esemplulŭ preotuluĭ aŭ alŭ 

dascaluluĭ din satŭ, îşĭ trămite băiatulŭ la şcólă, fără a’ĭ poté prevedé unŭ viitoriŭ maĭ ferice, fără a’lŭ poté 

asecura, că învăţindŭ cu silinţă şi strălucindŭ cu moralitatea, va ajunge în vre o păne; décă jugulŭ celŭ 

apăsătoriŭ alŭ ĭobăgieĭ maĭ ĭerta în câteva pe părinte, ca elŭ trăgândŭ pănea dela gura sea şi numeróseĭ 

sele familiĭ, să o ducă în dăsagĭ fiuluĭ seŭ ce se afla la şcólă în cetate: cu câtŭ maĭ vârtosŭ o va face acésta 

acum, cândŭ pe de o parte se rupse bariera cea ruginită, care opria pe nenobilŭ dela îmbrăţioşarea 

deregătorielorŭ publice, ĭar pede alta elŭ se vede – parte mare – scăpatŭ de sarcina cea grea a robotelorŭ. 

 Însă ca elŭ se nu maĭ înşele în nobilulŭ seŭ propusŭ, vomŭ cerca, după poterile nóstre, a’ĭ desluci 

puţinŭ lucrulŭ acesta şi a’ĭ arăta cărarea, pe care păşindŭ, cu vreme să se pótă şi elŭ bucura de fructulŭ 

ostenelelorŭ sele, şi să nu maĭ vină în ispită a blestema pe ceĭ ce’lŭ îndemnară şi puseră la cale, ca să’şĭ 

dee băiatulŭ la şcóle. 

 Dóră nu vomŭ greşi, îndrăsnindŭ a zice, că din o  s u t ă  de părinţĭ romănĭ, cari’şĭ trămitŭ în véculŭ 

nostru prunciĭ la şcólă cu atăté spese, n o e z e c ĭ  nu aŭ nicĭ cea maĭ mică ideă séŭ cunoştinţă de şcólă şi de 
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cursulŭ celŭ ĭeŭ învăţeturele întrânsa. Căndŭ m’arŭ auzi unŭ romănŭ dela sate, că voiŭ să’mĭ trămitŭ 

prunculŭ cu carulŭ într’o pădure de parte de satŭ, în care nici eŭ, nicĭ elŭ nu a maĭ fostŭ nicĭ odată, arŭ 

zice, ca ’miamŭ eşitŭ din minte. Căndŭ arŭ vedé negoţiătoriulŭ, că staŭ să’mĭ trămitŭ pe fiulŭ, ca să 

călătoréscă, bunăóră, peste mare la America, unde nicĭ eŭ nicĭ neamŭ de neamulŭ meŭ nu a îmblatŭ, fără 

a fi eŭ în stare să’ĭ daŭ recomăndaţiune măcar pănă la Viena aŭ Triestŭ, arŭ bate în pălmi zicândŭ, că sănt 

tiranŭ, care cu voea vreŭ să’mĭ rătăcescŭ băiatulŭ. Şi totuşĭ întreprinderea mea n’arŭ poté avé urmărĭ maĭ 

rele decătŭ a părinteluĭ, care trimiţinduşĭ prunciĭ la şcólă, pe care elŭ numaĭ după nume o cunóşte, se 

culcă sigurŭ pe acea urece, cugetândŭ, că acum ş’a făcutŭ tótă datoria, ce o avé către născuţiĭ seĭ. Amŭ fi 

reŭ înţeleşi, căndŭ cineva din vorbele nóstre arŭ trage urmarea, cumcă dacă e tréba aşia, maĭ bine nu o 

să’ĭ daŭ la şcólă. Acésta arŭ fi estremulŭ celalaltŭ; să’ĭ daĭ la şcólă cu totŭ d’adinsulŭ; dar să le porţĭ de 

grijă în tótă privinţa, décă doreştĭ, ca eĭ din călătoria cea depărtată şi Dtale póte încă necunoscută, să se 

reîntórcă cu fruptele dorite, ĭar nu numaĭ cu semnele străinătateĭ. A  f a c e  şi a  l u c r a , a fostŭ devisa 

strămoşilorŭ nostriĭ romanĭ; a  s e  f e r i  d e  r e l e, şi a  f a c e  b i n e , este devisa ómenilorŭ în lumea 

acésta. 

 Şcóla, în înţelesulŭ celŭ maĭ largŭ, goneşte dóe scopurĭ: înteiŭ ca ea, prin învăţeturile teoretice şi 

practicece ce le dă, să desfăşiure în tinerŭ unŭ caracterŭ adeveratŭ de omŭ, ĭar a dóa, ca totdeodată cu 

acésta să’lŭ cultive pentru viaţa cetăţénă. Amândóe scopurile aceste staŭ în cea maĭ strânsă legătură unulŭ 

cu altulŭ. Însă fiindcă cultura, ce se cere dela unŭ tinerŭ, ca să pótă păşi în viaţa cetăţénă, încă nu este de 

ajunsŭ, ca numai cu aceea se pótă elŭ păşi totodată şi la serviţiele de statŭ, aşia şcólele, – ca să tăcemŭ, de 

cele începătórie comunalĭ, – în timpurile nóstre, se împărţiră, préfrumosŭ în şcóle cetăţene séŭ realĭ, şi în 

şcóle pentru învăţaţĭ, séŭ de gimnasie şi univerităţĭ. În şcólele cetăţene séŭ realĭ ce se numescŭ şi tehnice, 

întră şi învaţă cu folosŭ aceĭ tinerĭ, cariĭ după ce percurseră ştiinţele pregătitórie în şcólele elementarĭ, 

hotărâţĭ fiĭndŭ a îmbrăţioşa comerciulŭ aŭ industria, adecă a se face neguţetorĭ aŭ meserierĭ, în acele se 

întărescŭ şi deplinescŭ în totŭ ce tribueşte cu folosŭ bunŭ asupra acestorŭ ocupăţiunĭ omeneştĭ.  

 Gimnasiulŭ la Grecĭ era o şcolă pentru deprinderile trupuluĭ, unde numaĭ într’unŭ târziŭ se 

propunea tinereluĭ şi ceva pentru cultura minţiĭ luĭ. 

 La noĭ gimnasiulŭ este o şcólă, în care tinerulŭ se pregăteşte traptatŭ, începăndŭ dela cele maĭ 

uşióre pănă la cele mai grele, pentru şciinţele cele maĭ înalte, care privescŭ asupra învăţaţilorŭ; elŭ 

formeleză numaĭ o tindă pentru templulŭ şciinţelorŭ, unŭ mizlocŭ între şcólele elementarĭ şi universitate.  

 După întocmirile ce se află astăzi în fiinţă în patria nóstră, tinerulŭ înceinduşi învăţeturele 

pregătitorie ce se propunŭ în gimnasiŭ, dacă voeşce a’şĭ sevărşi cărarea şi a se bucura de unŭ resultatŭ 

doritŭ, are să se supună la unŭ esamenŭ de maturitate, adecă să dovediască înaintea uneĭ comisiunĭ 

şcolastice, cumcă elŭ, după silinţa ce a pusŭ în clasele gimnasialĭ, e capace de a asculta cu fruptŭ ştiinţele 

uneĭ specialităţĭ, ce i s’arŭ propune în vreo academiă séŭ univeritate. Va să zică, acum nu maĭ merge tréba 

ca maĭ nainte, să poţĭ trece prin clasele gimnasialĭ, cum trece cănele prin apă, şi apoĭ la ţermulŭ de 

dincolo se scutură şi remăne sbicitŭ. Depunăndŭ tinerulŭ cu succcesŭ bunŭ acestŭ esamene de maturitate, 

păşeşte la o academiă aŭ universitate, unde se aruncă cu tótă silinţa asupra uneĭ ştiinţe specialĭ, pentru 

esemplu asupra legilorŭ, medicineĭ, teologieĭ, ş. ce. l. La ştiinţele juridice, decumva se hotărăşte pentru 

acele, petrece tinerulŭ treĭ pănă la patru anĭ, adecă pănă cănd ascultă tóte prelegerile prescrise pentru 

ramiĭ acesteĭ ştiinţe. În restimpulŭ acesta elŭ nu numaĭ că depune esamine semestrialĭ séŭ anualĭ, décă 
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învaţă în vro academiă (căcĭ în universităţĭ nu se ţinŭ esamene, ci învăţetura este cu totulŭ liberă) ci la 

urmă este astrinsŭ a se supune şi la unŭ esamene de statŭ, fără de care nu se primeşte în serviţiele statuluĭ. 

Dorindŭ tinerulŭ a îmbrăţioşa cariera de advocatŭ, pe lăngă acestŭ esamine de statŭ, maĭ are să practisésă 

alţĭ doĭ, treĭ anĭ la unŭ advocatŭ funginte; ĭar după plinirea aceluĭ restimpŭ, depune unŭ noŭ esamene de 

advocatŭ, după care apoĭ se admite a lucra de sine. 

 Aplicănduse acum tóte aceste la starea şi împregiurările nóstre, remăne, ca fiecare părinte să’şĭ 

alégă bine cărarea pe care va să trămită pe fiulŭ seŭ să călătoréscă; fiindcă dela acésta atârnă pe viitoriŭ 

progresulŭ aŭ regresulŭ ce’lŭ va face elŭ în cultivarea cea spirituale, prin urmare fericirea aŭ nefericirea 

luĭ pentru întréga viaţă. Căcĭ pentru pildă, a trămite pe unŭ tinerŭ, din care, după a luĭ aplecare, ce încă 

vine trasă în luare aminte, şi după giurstările în care te afli, voieştĭ a face negoţiătoriŭ, aŭ meserieriŭ, la 

clasele gimnasialĭ, séŭ pe altulŭ, din care după atragerea ce o are, aĭ dori să facĭ juristŭ, advocatŭ, doctorŭ, 

ş. ce. l. la şcólelel realĭ séŭ tehnice, atăta arŭ însemna, ca şi căndŭ aĭ voi să’lŭ abaţĭ cu propusŭ dela calea 

destinăreĭ sele. 

 La noĭ pănă acumŭ şcóle realĭ séŭ tehnice ale statuluĭ încă nu esistă, afară de cele dóe săseşti dela 

Braşovŭ şi Sibiiŭ, care pănă în cătŭ ştimŭ noĭ, astăzĭ încă nu se află cu clase complete. Decĭ să ne 

reîntornămŭ la gimnasie. 

 Ca dintr’unŭ tinerŭ să se alégă nu numaĭ omŭ învăţatŭ, dar totodată şi de omeniă, se cere 

neapăratŭ, ca elŭ încă de acasă să aĭbă plăntată în inima sea f r i c a  D o m n u l u ĭ , care este începutulŭ 

înţelepţiuneĭ; să aĭbă pusŭ fundamentulŭ încă din casa părintéscă şi din şcóla comunale pentru o creştere 

morale, fără de care ştiinţele n’aŭ nicĭ o valóre. Creşterea morale se razimă maĭ vârtosŭ pe aceea, ca 

omulŭ să’şĭ ştie înfrâna şi ţermuri natura sea cea simţitóriă, natura poftelorŭ şi a plăcerilorŭ trupuluĭ, şi 

să’şĭ deştepte încă de timpuriu natura spirituale, care are să pórte cărma şi să dee îndreptariŭ peste tóte 

ştiinţele.  

 Poporulŭ nostru romănŭ pănă acumŭ abia a avutŭ ocasiune a şti şi a cunóşte, ce va să zică o 

creştere bună, esecutată după principiele minţiĭ sănetóse. – A nu face reŭ, din frica de pedépsă, a nu face 

escesŭ în măncare şi beutură atuncĭ, cănd abia aĭ cu ce să’ţĭ astâmperĭ fómé aŭ setea, nu este virtute; a nu 

te slobozi în câmpulŭ voluptăţilorŭ şi alŭ plăcerilorŭ lumeştĭ, cănd abia eştĭ în stare de a’ţĭ agonisi pănea 

de tóte zilele, nu ştiŭ cine va îndrăsni să zică, că e unŭ ce moralŭ positivŭ. 

Să aruncămŭ o repede privire peste bărbaţiĭ nostriĭ ceĭ maĭ marĭ şi maĭ renumiţĭ, cari aŭ strălucitŭ 

ca nişte lucéferi în mizloculŭ apăsatuluĭ nostru poporŭ, şi vomu afla cu încredinţare, că eĭ maĭ toţĭ s’aŭ 

trasŭ din aceea plasă a poporuluĭ, care, şi cănd arŭ fi voitŭ să’ĭ resfeţe în cursulŭ şcólelorŭ, dedândui cu o 

viaţă delicată, făcândule tóte după placŭ, modă şi gustŭ, însemândule tótă comoditatea, ca să n’aĭbă eĭ a se 

îngrigi de nimicŭ decăt de studiele, ce li se propunéŭ prin şcóle, n’a avutŭ de unde. Este unŭ adeverŭ 

conprobatŭ din esperiinţă şi recunoscutŭ în lumea largă, cumcă din pruncĭ seracĭ, lipsiţĭ de mizlóce, dar 

înzestraţĭ cu talente frumóse, s’aŭ alesŭ şi se alegŭ pănă astăzĭ maĭ mulţĭ bărbaţĭ renumiţi de ştiinţe şi de 

înţelepţiune, de cătŭ din ceĭ avuţĭ. Acésta a recunoscutŭ pré bine învăţatulŭ Göthe căndŭ a zis: „Din fiiĭ 

eroilorŭ se alegŭ birconĭ, séŭ pane-perde.“ Aplecăndŭ acestŭ adeverŭ şi la noĭ, nu’lŭ vomŭ da de 

minţiună. (Urméză: ) 

————— 
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Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 Între Austria şi Borusia s’a înceiatŭ unŭ tractatŭ de comerciŭ pe unŭ timpŭ de 12 anĭ, adecă dela 

1-lea Ianuariŭ 1854 pănă la 31-lea Decembre 1865. Scopulŭ acestuĭ tractatŭ este a se uşiura comerciulŭ şi 

alişferişiulŭ între aceste Ţerĭ prin o maĭ întinsă elibertate de vamă, prin o scădere de vamă, prin o maĭ 

simplă şi uniforme tractare a lucrurilorŭ de vămuitŭ, şi prin o uşiorătă întrebuinţarea a institutelorŭ de 

comerciŭ, care să fie înlesnitŭ întru’nŭ modŭ maĭ estinsŭ, şi totŭodeodată, a asigura şi veniturele de vamă. 

– Acestŭ tractatŭ cuprinde 27 articulĭ. Poterile contrăgătorie îşĭ făgăduescŭ împrumutŭ, că nu vomŭ 

împedeca comerciulŭ între ţerile lorŭ prin nicĭ o oprire de eşire, intrare séŭ transitŭ. Afară de tabacŭ 

(tutunŭ), sare, pulbăre de puşcă, cărţĭ de jocŭ, şi călindare, séŭ de va cere privinţa la poliţia sănetăţiĭ séŭ 

trebuinţă pentru resbelŭ şi alte împregiurărĭ ecstraordinarie. 

 Acesta tractatŭ atăta de însemnatŭ pentru înperăţia nostră este resultatulŭ tacticeĭ ceĭ acurate, cu 

care a păşitŭ Escelenţia Sea Barone de Brucŭ fostulŭ Ministru de Comerciŭ, şi acum înputernicitŭ trimisŭ 

alŭ Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice în Berlinŭ. 

 – Din tote părţile ne vin ştirĭ despre împlinirea dumnezeeştilorŭ slujbe în bisericele creştinilorŭ 

romănĭ, la care a luatŭ parte poporulŭ cu cea maĭ mare cucerniciă, şi a rugatŭ pe Împeratulŭ Ceriurilorŭ se 

scutéscă cu braţulŭ seŭ celŭ atotŭ puternicŭ şi de astăzĭ înainte pe tinerulŭ şi multŭ înduratulŭ nostru 

Monarhŭ din toate primejdiile vieţiĭ. – La Satulŭ lungŭ lăngă Braşovŭ s’a ţinutŭ aceste ceremonie cu 

deosebită pompă, rostindŭ Părintele Protopopŭ A. Verza şi o cuvăntare bine alésă.   

 În Sălişte cu ocasiunea Solenităţiĭ pentru măntruirea Maiestăţiĭ Sele aflănduse tinerulŭ studente 

din gimnasiŭ catolicŭ dela Sibiŭ I. Borcea a casă, a improvisatŭ o cuvăntare, atătŭ de bine rostită, încătŭ 

nunumaĭ la aĭ nostri, ci şi la ascultătoriĭ străinĭ, cariĭ eraŭ faţă în Biserică, făcu cea maĭ dorită impresiune. 

Acésta întămplare ne bucură cu atăta maĭ multŭ cu cătŭ vedemŭ, cum că în tineriĭ nostriĭ icĭ cole se 

desvóltă unŭ spiritŭ maĭ blăndŭ, şi unŭ gustŭ maĭ esteticŭ. 

 Tocmaĭ acum ne veni ştire despre unŭ omorŭ ce s’arŭ fi întămplatŭ nainte cu vreo dóe zile în 

Vledenĭ, care este atăta de înfiorătoriŭ de noĭ nu ne potemŭ îndupleca aĭ da crezămăntŭ, pănă nu vomŭ 

auzi maĭ apriatŭ despre acésta nenorocósă întămplare. 

 – Satelitulŭ din Braşovŭ ne aduce ştire despre celebrarea ceremonielorŭ dumnezeeştĭ în Bucureştĭ 

din parte sudiţilorŭ împerăteştĭ, la care luară parte şi representanţiĭ poterilorŭ celora lalte de acolo, precum 

şi ministriĭ Ţereĭ Romăneştĭ, şi cavaleriĭ ordurilorŭ împerăteştĭ. Totŭ acolo citimŭ şi trista veste despre 

foculŭ ce a prefăcutŭ în cenuşă întregulŭ oraşiŭ Băcăŭ în Moldavia.  

 S i g i ş ó r ă . 22 Fevr. Amesuratŭ detorinţeĭ supuşilorŭ şi provocăţiuneĭ Escelenţieĭ Sele D. 

Episcopŭ Andreiŭ Barone de Şaguna se făcu aicĭ astăzĭ mulţămită la ceriŭ pentru scăparia vieţiĭ ceĭ 

scumpe a prégraţiosuluĭ nostru Monarhŭ. Parohiĭ localĭ ţinură S. Liturgiă, la caré cu tote că timpulŭ era 

fórte nefavorabile, luară parte Corpulŭ ofiţirescŭ alŭ osteşimeĭ de aicĭ, şi Gendarmeria. Părintele 

Protopopŭ Zaharie Boĭ ţinu o cuvăntare pentrunzătoriă la inime, şi fórte potrivită însemnătateĭ zileĭ. Apoĭ 

se citi rugăciunea împerătéscă din genuci cu cea maĭ curată şi umilită devoţiune. La sfărşitulŭ rugăţiuneĭ 

căntă tinerimea scolastică cu o armoniă potrivită următoriul căntŭ: 
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Fiinţă nemărginită, 

Totdeauna preamărită, 

De a căreĭa mărire, 

Dă dovadă ’ntreaga fire! 

 

Azĭ în casa te cea sfăntă, 

Unde laŭda ta se căntă, 

Din inime mulţămite, 

Unŭ poporŭ ţie’ţĭ trămite. 

 

Căcĭ cerésca ta ’ndurare, 

Braţulŭ teŭ cel ’naltŭ şi tare 

A păzitŭ ca prin minune, 

P’alŭ teŭ unsŭ de periciune. 

 

Viaţa luĭ de astă dată 

Numaĭ prin tine’ĭ scăpată, 

Spre a nóstră propăşire, 

Spre-a gintelorŭ fericire! 

 

Tu dar bunule părinte, 

Şi de acum înainte 

Apără’lŭ, şi ocroteşt’elŭ 

Susţine’lŭ, povăţuieşt’elŭ! 

 

Maĭ pre urmă să căntă şi imnulŭ poporale spre învederata plăcere a devoţilorŭ ascultătorĭ – din 

acărorŭ gură nu auzaĭ alta decăt: „Domne măntuieşte pe Împeratulŭ.“ 

 Ca să ne potemŭ face ó ideă despre rafinata crănceniă a sediţioşilorŭ din Milanŭ asupra vitezilorŭ 

nostriĭ soldaţĭ, împărtăşimŭ aicĭ unele date din Gazeta de Lipsia: După ce în 7-lé Fevruariŭ, sedată fiindŭ 

revoluţiunea; se controlară regimentele, la dóe din cele ungureştĭ lipséŭ 7 feciorĭ, cariĭ se şi ţinéŭ de 

perduţĭ găndindŭ că săntŭ omorâţĭ şi târăţĭ undeva. Cu vr’o căteva zile maĭ tărziŭ auziră géndarmiĭ, cum 

că în 6 Fevr. s’arŭ fi văzutŭ într’o parte a cetăţiĭ maĭ înlăturată în o casă maĭ mulţĭ soldaţĭ, cariĭ numaĭ 

eşiseră de acolo. Decĭ se făcură cercetările de lipsă, şi întru adeverŭ se şi aflară pierduţiĭ soldaţĭ, însă în ce 

înfiorătóriă stare!? Eĭ eraŭ străpunşĭ cu nenumeraţĭ pumnarĭ, şi pironiţĭ pe păreţĭ. Eĭ au fostŭ formalŭ 

restigniţĭ, şi apoĭ crănceneşte omorăţi. Acésta de şi sună can necrezutŭ totuşĭ spre ruşinea omenireĭ trebue 

să adeverimŭ că s’a întâmplatŭ în faptă. Pirónele de 7 policarĭ lungĭ, ce se întrebuinţară spre acestŭ 

dévolescŭ actŭ, săntŭ ca corpusŭ delicti trimise la Préînalta Comandă militare. Faţă cu astfeliŭ de cruzimĭ 

ne auzite, ce săntŭ cunoscute la toţĭ soldaţiĭ, trebue să recunóştemŭ de o parte cu atătŭ maĭ multŭ 

minunata disciplină, cu carea s’a deosebitŭ osteşimea la ocasĭunea aceleĭ rescolărĭ, iar din alta obştésca 

indignaţiune a trupelorŭ, fiindŭ învinuite că unele din ele arŭ fi fraternisatŭ cu ticăloşiĭ ucigaşĭ. 
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 Ungaria. P e s t a . 3 Marţiŭ. Azĭ între 9 şi 10. óre înainte de amiazĭ s’a esecutat sentinţa morţiĭ la 

patru inşĭ, adecă la Carolŭ Iubal, Casparŭ Nosloni, şi Samuele Şarcoţi prin stréngŭ, éră la Carolŭ de 

Andraşfi prin glonţŭ. Celŭ dintăiŭ este născutŭ în Alba Regale în Ungaria, de 25. de anĭ, de religiunea 

rom. catolică, nensuratŭ, carele în a. 1845. a fostŭ asistente la institutulŭ politehnicŭ din Viena, după 

aceea în a. 1847. s’a dusŭ la Pesta ca Profesore de Geometriă, unde în a. 1848. dobăndi întrarea în casa luĭ 

Coşut, şi se făcu instructore la copiiĭ surorilorŭ acestuia. 

 Carolŭ Andraşfi de Deveni Uĭfalu, pe nedreptŭ Alehandru Naĭberg numitŭ, născutŭ în Viena, de 

27. de anĭ, catolicŭ nensuratŭ, carele în a. 1843. a întratŭ ca cadetŭ în regimentulŭ de cavaleriă de Cres, 

éră la a. 1847. s’a făscutŭ Laĭtnant, şi Gardistŭ în garda împerătéscă Unguréscă, éră în Septemvrie 1848, 

fără să aĭbă slobozenia maĭ înaltă, şi a părăsitŭ postulŭ şi a întratŭ în miliţia rebele, unde a înaintatŭ pănă 

la rangŭ de Şefŭ de escadronŭ. 

 Casparŭ Nasloni, din Vrocile, în comitatulŭ Şomogĭ în Ungaria, de 31 de anĭ, reformatŭ, 

nensuratŭ, proprietariŭ de pămăntŭ şi advocatŭ, în a. 1846. jude de scaunŭ, în luna luĭ Marţiŭ 1849. 

denumitŭ Comisariŭ alŭ stăpănireĭ revoluţionarie în Comitatulŭ Şomogĭ, şi însărcinatŭ de către Coşut cu 

organisarea insurecţiuneĭ poporuluĭ în părţile Dunăreĭ de josŭ, în care cualitate prin o activitate teroristică 

a înaintatŭ tréba revoluţiuneĭ. 

 Samuele Şarcoţi, din Alşo-Davaş în comitatulŭ Pestinŭ născutŭ, de 31 de anĭ, reformatŭ, 

nensuratŭ, advocatŭ, sub revoluţiunea magiară. Laĭtnant, éră după revoluţiune asentatŭ la gregariŭ în reg. 

59 de infanteriă, şi în luna luĭ Iuniu 1850. slobozit pănă la ciemare îndărăptŭ. 

 Acestia stândŭ în legătură cu partida revoluţionariă esternă, dela revoluţiune încóce totŭ într’una 

aŭ lucratŭ pentru pregătirea uneĭ revoluţiunĭ noue în Ungaria, ba Nosloni a organisatŭ şi o bandă de lotriĭ, 

cu care ataca pe ómenĭ, cariĭ eraŭ cunoscuţĭ ca aternătorĭ în partea Guberniuluĭ legiuitŭ, şi care bandă la o 

întămpare de rescólă nouă ar fi avutŭ să servéscă ca o avantgardă a armateĭ revoluţionarie. Prin sentinţa 

judecătorieĭ marţialĭ din 12. şi 24. Fevruariu se osăndiră toţĭ patru, la mórte, care sentinţă în 1. Marţiu li 

s’a publicatŭ, şi în a 3-lé după cum s’a zisŭ maĭ sus, s’a pusŭ în lucrare. 

 A r a d ŭ . 12 Fevrŭ. Erĭ ţinu P r é c u v i o ş i a  S e a  D . A r h i m a n d r i t ŭ  şi administratore alŭ 

dieceseĭ Araduluĭ Patricie Popescu în biserica Catedrale greco-reseriténă o liturgiă solene pentru 

măntuirea prea înduratuluĭ nostru Monarhŭ de atentatulŭ celŭ crăncenŭ, şi pentru reîntregirea sănetăţiĭ a 

Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice. Se votă în Consistoriŭ şi o adresă de cea maĭ părtinitoriă compătimire 

pentru atentatŭ, şi de cea maĭ sinceră fiericitare pentru zădărnicia luĭ, şi se trimisă în limba germană 

Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice. Totŭodată s’a făcutŭ şi rănduială pentru celebrarea cuviinţioselorŭ 

ceremoniĭ dumnezeeştĭ spre acestŭ scopŭ în tóte bisericile ale dieceseĭ Araduluĭ. 

 Austria. V i e n a  4 Marţiu. Resoluţiunea împărătéscă despre punerea în lucrare a desdăunăreĭ 

urbarialĭ şi a despovărăreĭ pămăntuluĭ, apoĭ despre regularea reporturilorŭ între fostiĭ domnĭ şi între fostiĭ 

iobagĭ pentru Ungaria, Banatŭ şi Voĭvodina sărbéscă a eşitŭ, asemené şi pentru Croaţia şi Slovenia. 

 Deputaţiĭ pentru fericitarea Maiestăţiĭ Sele, încă totŭ maĭ sosescŭ din tóte părţile. Adjutantele 

Contele Odonel a căpătatŭ pentru purtarea sea cea bravă cu ocasiunea atentatuluĭ de la maĭ mulţĭ Suveranĭ 

streinĭ decorăţiunĭ. 
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 Mareşalulŭ Contele Radeţci a slobozitŭ o Prociemăţiune cu datŭ 18 Fevruariu, prin care în poterea 

uneĭ resoluţiuni împerăteştĭ din 13. Fevruariu pune sub seceuestru moşiile fugarilorŭ din regatulŭ 

Lombardo-Veneticŭ, ca a unora ce nu încétă a conspira a supra securităţiĭ statuluĭ.  

 V i e n a . 5. Marţiu. Alaltăierĭ între 2’3 óre, fiĭnd timpŭ frumosŭ şi caldŭ, se lăţi faĭma, că pe 

M a i e s t a t e a  S e a  o ar fi văzutŭ uniĭ la feréstră. Deodată se adună o mulţime de ómenĭ înaintea 

palaţiuluĭ împerătescŭ, şi arătănduse M a i e s t a t e a  S e a  într’adevărŭ pe o vreme scurtă la feréstră, 

mulţimea cea adunată ’şi descoperi bucuria sea prin cele maĭ vie semne, care n’avéŭ sfârşitŭ. 

 Provocăţiunea Î n ă l ţ i m e ĭ  S e l e  Arhiduceluĭ F e r d i n a n d ŭ  M a c s ŭ  pentru ridicarea uneĭ 

Biserice, află pretutindené cea maĭ deplină încuviinţiare. Abia trecură treĭ zile dela publicarea eĭ, şi s’a 

adunatŭ suma la 200,000 fl. m. c. numaĭ în Viena. Décă socotimŭ resultatulŭ, ce’lŭ póte avé acésta 

colectă de aci încolo atâtŭ în cetatea capitale, câtŭ şi în provincie, nu maĭ încape îndoială că proiectulŭ 

Înălţimeĭ Sele în scurtŭ timpŭ ’lŭ vomŭ vedé realisatŭ în cipulŭ celŭ maĭ măreţŭ. 

 - Mesagerulŭ din Triolŭ publică o scrisóre a Înălţimeĭ Sele Arhiduceluĭ Rainerŭ către Înălţimea 

Sea Gubernatorele din Ungaria Arhiducele Albrehtŭ, care cuprinde nişte detaiurĭ atât de însemnate, dar 

totodată pănă aci necunoscute, în privinţa atentatuluĭ, încât aflămŭ cu cale a împărtăşi şi noĭ aci câteva 

pasagiurĭ din tr’ânsa: în 20 Fevruariŭ 1853*). 

 I u b i t e  A l b r e h t ŭ ! Numaĭ acumŭ şi în graba cea maĭ mare pociŭ să’ţĭ scriu căteva rândurĭ 

despre întămplările de aci. Eŭ şedémŭ în 18 la 12 ½ óre la masă, şi cetiamŭ, când deodată ĭagărulŭ meŭ 

tăbărâ în casă, şi’mĭ zisă: „Maisetatea Sea vine pe trepte însusŭ, şi e plinŭ de sănge, trebuie să fie căzutŭ.“ 

Eŭ ’i porunciiŭ îndată, ca să pregătéscă cârpe albe şi apă rece, alergăiŭ afară tocma când M. Sea întra în 

antişambru. – M. Sea ’mĭ zise: „Acum s’a cercatŭ istoria dela Milanŭ şi la mine.“ Eŭ eramŭ ca înpietritŭ, 

cândŭ ’mĭ arătă năframa Sea plină de sănge, care o ţinuse la céfă. – Odonel şi eŭ amŭ pus numaĭ de câtŭ 

apă rece, ce dânsulŭ continuă, pe când eŭ porunciĭ ca să prinză caiĭ la caretă, şi mânaiŭ după celŭ maĭ de 

aprópe hirurgŭ. Rana este în céfă, de unŭ degetŭ de lungă, era deşcisă, şi singera tare. Cămaşa avé o vargă 

de sânge pănă la crucea spinăriĭ, jiletca o pată mare câtŭ 3-4 talerĭ, ulanca o pată mare şi căteva maĭ mice. 

Năframa Sea şi a luĭ Odonel eraŭ pline de sănge. După ce aceste aŭ fostŭ gata, alergăiŭ în curtea 

împărătéscă, aflăiŭ pe cale pe Seeburger, şi încunoştinţăiŭ pe Griune. Era pace de elŭ, dănsulŭ se făcu 

albŭ ca néoa, şi nu potu să grăiască. Alergândŭ îndărăptŭ, în ambitulŭ Augustinienilorŭ, amŭ întâlnitŭ pe 

Carolŭ, pre carele l’a trimisŭ Împeratulŭ la Sofia. După aceea puserăm pe M. Sea în caretă, şi’lŭ 

duseremŭ în Belaria. 

____________ 
*) Spre înţelegerea celorŭ cuprinse în acésta scrisóre însemnămŭ, că Înălţia Sea Arhiducele Raĭnerŭ şéde 

în palaţiulŭ Arhiduceluĭ Albrehtŭ, unde M. Sea a întratŭ maĭ întâiŭ după atentatŭ.  

 

 Maiestatea Sea ’mĭ a zisŭ, când ’ĭ punémŭ apă rece, că arŭ fi căpătatŭ în capŭ o lovitură ca o 

puşcătură de pistol, aşia încâtŭ iaŭ scăpăratŭ ociĭ, şi când s’a întorsŭ îndărăptŭ, a şi văzutŭ pe Odonel la 

pământŭ josŭ cu acelŭ omŭ. Odonel mi a spusŭ, că când Maiestatea Sea, după ce se uĭtase pe bastionŭ în 

josŭ, făcuse 10-12 paşĭ, deodată văzândŭ pe unŭ ăla din dărăptŭ cu cuţitulŭ ridicatŭ năvălindŭ asupra 

Maiestăţiĭ Sele, se aruncă numaĭ decâtŭ asupra luĭ, şi’lŭ trase cu sine la pămăntŭ. Maiestatea Sea îmi zice 
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mie: „Odonel mi a scăpatŭ viaţa.“ acesta ’lŭ maĭ sugrumase, pe când aŭ săritŭ alţĭ ómenĭ într’ajutoriŭ. 

Acestia încă voiră să’lŭ omóre, pănă când nu le a zisŭ Maiestatea Sea, ca să’lŭ ducă la strajă... 

————— 

Anglia. 

 L o n d o n ŭ  25. Fevruariŭ. Păşindŭ maĭ deunăzĭ cabinetulŭ de astăzĭ înainte Parlamentuluĭ cu 

programa sea, între altele a descoperitŭ şi aceea, că va propune Parlamentuluĭ emanciparea Jidovilorŭ. 

Jidoviĭ de altmintré se bucură în Anglia de tóte drepturile politice, numaĭ ca deputaţĭ în Parlamentŭ nu 

potŭ fi aleşi. Strânsŭ luândŭ alegerea acésta nu este de a dreptulŭ oprită, ci numaĭ indireptŭ, adecă fie care 

deputatŭ de Parlamentŭ trebue să jure „pe credinţa cea adevărată a unuĭ crestinŭ.“ Acumŭ fireşte, că décă 

unŭ jidovŭ se alege deputatŭ, dânsulŭ ca unŭ necrestinŭ nu póte se jure după formula acésta, şi aşia nu 

este lăsatŭ în Parlamentŭ. În şedinţa dară de ierĭ Lordulŭ Ruselŭ a propusŭ Parlamentuluĭ o mesură, prin 

care să se descidă şi jidovilorŭ calea la Parlamentŭ. Sir. R. Inglis, unŭ englezŭ afară din cale bigotŭ, se 

sculă şi se împotrivi acesteĭ proposiţiunĭ din tóte poterile. Acésta oposiţiune dădu Ministruluĭ pretestŭ şi 

ocasiune de a’şĭ desfăşiura proposiţiunea sea maĭ pre largŭ. Dânsulŭ începu dară a cuvânta în cipulŭ 

următoriŭ: Eŭ amŭ avutŭ maĭ nainte de gândŭ a propune o mesură pentru simplificarea jurământuluĭ 

parlamentare, însă acésta arŭ produce o grămadă de discusiunĭ despre deosebirile sectelorŭ, din care 

pricină în conţelegere cu Cabinetulŭ mi amŭ propusŭ, a proiecta o mesură separată care taie deadreptulŭ 

în trupulŭ acesteĭ întrebărĭ, şi care mesură are de scopŭ, a estinde zidirea libertăţiĭ confesionalĭ aşia de 

departe, încâtŭ supuşiĭ ceĭ jidoveştĭ aĭ Maiestăţiĭ Sele să vie în folosirea acelorŭ drepturĭ şi privilegiurĭ, ca 

şi Catoliciĭ englezeştĭ, şi Disenterĭ protestaţĭ. Aci’mĭ vorŭ zice uniĭ, că jidoviĭ nu sânt nicĭ numeroşĭ, nicĭ 

poternicĭ prin influinţă séŭ lucrare politică. Unde? vorŭ întreba uniĭ, sânt Metingurile, ce le facŭ eĭ, unde e 

încurgerarea lorŭ asupra alegerilorŭ din cetăţĭ şi de prin orăşele, care aŭ adusŭ cu sine trebuinţa, de a 

recunóşte drepturile Catolicilorŭ şi ale Disenterilorŭ? Mesura acésta n’are pe partea eĭ, decâtŭ numaĭ 

argumentele minţiĭ, ale adeveruluĭ şi ale dreptăţiĭ. Maĭ departe ’şĭ vorŭ opune uniĭ, că în contra jidovilorŭ 

domneşte prejudecare, şi că cuvântulŭ acesta jidovŭ e neplăcutŭ la mulţimea poporuluĭ, – însă pré puţină 

cinste arŭ fi pentru acésta casă, când ea s’arŭ face sclava şi apărătórea prejudeţiuluĭ încontra minţiĭ şi a 

dreptăţiĭ. Eŭ rămâiŭ pre lângă părerea maĭ de multe orĭ enunciată, că în istoria Anglieĭ singură deosebirea 

credinţeĭ n’a fostŭ nicĭ când pricină pentru scóterea cuĭva din parlamentŭ. Cumcă formula de jurământŭ 

„ne credinţa cea adevărată a unuĭ crestinŭ“ nu este îndreptată asupra jidovilorŭ, a demustratŭ érăşĭ maĭ 

deunăzĭ Baronele Alderson în procesulŭ luĭ Salomon, şi a devenitŭ acésta prin unŭ documentŭ literariŭ 

fórte memorabile din bibliooteca dela Ocsford. Formula acésta de jurămăntŭ a fostŭ la începutŭ întrodusă 

pentru o maĭ mare siguranţiă în contra Catolicilorŭ şi a Disenterilorŭ, şi şi acésta nu din causă curatŭ 

regiósă, ci din temeiurĭ politice. Catoliciĭ de la conjuraţiunea erbiĭ de puşcă, şi de la întreprinderea spre 

detronisarea Elisaveteĭ încóce eraŭ priviţĭ ca nişte malcontenţĭ, éră Disenteriĭ, decând cu Cromvelŭ, ca 

nişte republicanĭ şi prin urmare vrămaşĭ aĭ statuluĭ. Jidoviĭ n’aŭ fostŭ nicĭ când în prepusŭ, nicĭ pentru una 

nicĭ pentru alta. Numaĭ în a. 1850. a începutŭ diferinţa religionariă a fi vârâtă înainte, şi aşia a fi primitŭ 

principiulŭ gonireĭ religióse singurŭ asupra jidovilorŭ. Pentru că cineva crede în testamentulŭ celŭ veciŭ, 

şi nu în celŭ noŭ? da acésta e, întrebarea: Să pérză cineva dreptulŭ seŭ de cetăţénŭ singur pentru credinţa 

sea, séŭ să fie libertatea religionariă, cu care se făleşte acésta naţiune cătră tóte celelalte, în Anglia unŭ 

adeverŭ? 
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 După ce Ministrulŭ ’şi sevârşi cuvântarea sea, se maĭ sculă odată Sir Rob. Inglis în contra acesteĭ 

proposiţiunĭ, dară nu isprăvi nemica, căcĭ moniţiunea Ministruluĭ se primi de cătră casa de josŭ cu 234. 

voturĭ încontra a 205. 

 L o n d o n ŭ . 2 Marţiŭ. Dep. tel. Palmestron deciară în casa de josŭ la o întrebare a luĭ Dudleĭ 

Stuart, că pănă acum n’a cerutŭ nicĭ o potere duduirea fugarilorŭ; de s’ar întempla acésta, atuncĭ o 

asemenea poftire va trebui să fie formalŭ refusată, de óre ce numaĭ Parlamentulŭ póte să dee învoire spre 

acésta, ce însă acum nu se póte nicĭ într’unŭ cipŭ aştepta. De altmintré este unŭ lucru de onóre pentru 

fugarĭ, ca să se feréscă de conspiraţiunĭ în contra statelorŭ străine. 

————— 

Turcia. 

 Gazeta de Triestŭ împărtăşeşte câteva detaiurĭ despre resultatulŭ celŭ norocosŭ alŭ misiuneĭ 

Conteluĭ Laĭningen. Ambasadoriĭ Anglieĭ şi Franţieĭ aŭ sfătuitŭ, în urma instrucţiunilorŭ căpătate Porţiĭ, 

ca să facă destulŭ cererilorŭ Austrieĭ. Ambasadorele Rusieĭ n’a luatŭ parte la discusiunea acésta, şi 

întrebatŭ fiindŭ de sfatŭ, a respunsŭ, că Pórta să hotărască totŭ, ce se potriveşte cu onórea eĭ, şi nu’ĭ 

periclitéză esistinţa. Respunsulŭ Porţiĭ dară a fostŭ:  

 Clec şi Sutorina remănŭ în status quo celŭ veciŭ, de şi sântŭ teritoriŭ tucescŭ. 

 Trupele turceştĭ capătă îndată poruncă de a se retrage din Montenegru. 

 Emigranţiĭ, cariĭ se află în óstea turcéscă din Rumelia ca ofiţirĭ, vorŭ fi depărtaţĭ dela graniţa 

austriacă, şi în sfărşitŭ  

Despăgubirea, ce o pretindŭ supuşiĭ austriacĭ, cariĭ se află pe pămăntŭ turcescŭ, în sumă de 4 

milióne de leĭ, se va asemna din cassa turcéscă de statŭ. 

 În 14 Fevr. primi ambasadorele austriacŭ acestŭ respunsŭ, şi după căteva zile Contele Laĭningen a 

şi plecatŭ către Triest. 

 

 

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 ultima 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 streine 4 fl. m. c. 

 

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. maĭ nainte, şi vorŭ trimite acuma şi restanţia de ceilalalţĭ 2 fl. m. c. 

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

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

 În articululŭ din Nr. trecut „Un sfatŭ bunŭ“ s’a făcutŭ o greşélă, care trebue îndreptată citind 

poziţiunea penultimă „omulŭ nuse abate“ la sfârşitŭ. 

 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 5. Marţiu. Calend. noŭ. 

Aurulŭ ________________________115 

Argintulŭ ______________________109 
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