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Tinerimea noastră pe la şcoalele publice. 

(Urmare.) 

 Prin creşterea fisică séŭ trupéscă avemŭ aşia dar să înţelegemŭ desvoltarea, cultivarea, 

deprinderea şi întărirea organisaţiuneĭ trupeştĭ şi a poterilorŭ eĭ cu o înţeléptă folosire de tóte mizlócele, 

ce ne staŭ de în demănă.  

 În creşterea séŭ cultivarea omuluĭ avemŭ să ne ferimŭ de doue estreme; nicĭ să privimŭ pe omŭ, ca 

pe o fiinţă stătătoriă numaĭ din trupŭ, şi să’lŭ educămŭ astfeliŭ în cătŭ să’ĭ desfăşiurămŭ numai simţirile 

trupeştĭ, înnecănduĭ tótă viiaţa spirituluĭ: nicĭ iarăşĭ să privimŭ pe omŭ numaĭ ca pe o fiinţă spirituale şi 

să’lŭ creştemŭ astfeliŭ în cătŭ să nainteză numai cu spiritulŭ. Ci creşterea séŭ cultivarea trupuluĭ are să 

mérgă pasŭ în pasŭ cu cultura spirituluĭ, căcĭ numaĭ aşia vomŭ plini zisa înţeleptuluĭ: „să fiă mintea 

sănetósă în trupulŭ senetosŭ.“ 

 Dar fiind că viiaţa fisică este fundamentulŭ viieţeĭ spiritualĭ, şi ea se desfăşiură în omŭ maĭ înteiŭ, 

urméză préfireşte, că în creşterea ce o dămŭ cruduţeĭ făpturi omeneştĭ maĭ înteiŭ avemŭ să ne întórcemŭ 

luarea aminte asupra acesteĭ desvoltărĭ fisice, iar după aceea să ne cuprindemŭ cu creşterea séŭ cultivarea 

spirituale, însă aşia, ca îngrijindŭ de una, să nu ne uĭtămŭ de ceelaltă.  

 Nu póte fi fără de interesŭ pentru fiecare tată de familiă a arunca o scurtă privire asupra moduluĭ, 

cum aŭ cugetatŭ despre creşterea fisică şi cum o aplicară acésta cele maĭ însemnate popóre ale vecimeĭ, 

care astăzĭ nu maĭ esistă, şi apoĭ din acésta a recunóşte conessiunea şi împrumuta lucrare între mărirea 

poporuluĭ şi untre creştere. 

 Istoria cea maĭ veciă precum şi cea maĭ nouă ne arată, cumcă creşterea şi cultura némuluĭ 

omenescŭ, în conformitate cu natura luĭ, s’a începutŭ pururea maĭ înteiŭ dela trupŭ, fiind că trebuinţele luĭ 

se deştéptă maĭ curăndŭ de cătŭ ale spirituluĭ, prin urmare maĭ înteiŭ se cere ca să le împăcămŭ pe acele. 

Iar dacă voimŭ să ne convingemŭ cu esemple specificate din vecime în privinţa creştereĭ, maĭ înteiŭ ne 

vinŭ înainte greciĭ şi romaniĭ. 

 Décă vreunŭ poporŭ de pe pămăntŭ a ajunsŭ căndva la o mărire renumită prin trupŭ şi spiritŭ; 

décă vreunŭ poporŭ străluce în privinţa acésta ca unŭ modelŭ demnŭ de eternă suvenire, atuncĭ aceia 

săntŭ greciĭ. Dar me veţĭ întreba préfireşte, că prin ce s’aŭ făcutŭ greciĭ aşia renumiţĭ în privinţa trupuluĭ 

şi a spirituluĭ? Între alte caŭse cunoscute şi necunoscute care aŭ rădicatŭ pe greci la aceea culme înaltă, eŭ 

din part’emĭ aflu doue caŭse care amăndoue se atingŭ de obiectulŭ nostru, ba se ţinŭ ciarŭ de elŭ. 
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 Cea din teĭ e, că eĭ din creştere aŭ făcutŭ unŭ lucru publicŭ şi de obşte, a doue, că la eĭ creşteré 

fisică a mersŭ de mănă cu ceea spirituale. 

 Gimnasiele menite pentru creşterea şi deprinderea trupuluĭ cum şi pentru cultivarea spirituluĭ la eĭ 

eraŭ atriele cele comune, în care se deprindea trupulŭ şi se cultiva spiritulŭ. 

 Gimnastica acésta publică şi de comunŭ, desvoltătoriă de spiritŭ şi de trupŭ, va să zică spirituale şi 

fisică a produsŭ o creştere armoniósă şi a deşteptatŭ în poporŭ o însufleţire, din care aŭ urmatŭ cele maĭ 

fericite resultate şi cele maĭ strălucite lucrărĭ. 

 Nicĭ unuĭ grecŭ liberŭ i’a fostŭ ertatŭ a se retrage dela institutele şi mizlócele publice de creştere. 

Între deprinderile trupeştĭ cele maĭ însemnătórie eraŭ: scăldatulŭ şi notatulŭ, aruncarea cu feliurite 

obiecte, p. e. cu discurĭ, prăjine, glónţe de metalŭ şi cu bucăţĭ de plumbŭ, fugirea şi sărirea în lăţime şi din 

’nălţime, liberĭ séŭ îngreóţĭ cu deosebite obiepte grele aŭ maĭ uşióre, pumnarea, trântirea, lupta, 

deosebitele soiurĭ de săltatŭ, ş. a. l.  

 Romaniĭ, cariĭ în multe privinţe imitară pe grecĭ, şi ajunseră a fi fericiţiĭ lorŭ rivalĭ, încă făcură din 

creştere unŭ lucru publicŭ şi de comunŭ şi’şĭ deprindéŭ mai alesŭ trupulŭ, şi spiritulŭ în gimnasiele lorŭ, 

care ’şi le formară după ale grecilorŭ. Deprinderile lorŭ eraŭ peste totŭ ca şi ale grecilorŭ. După ce eĭ 

începură a degenera sufleteşte şi a se moleşi trupeşte, îĭ trăntiră alte popóre, care se deprindéŭ în arme, în 

călăritŭ, fugitŭ, săritŭ şi notatŭ, după cum se cuvine unuĭ poporŭ resboitoriŭ şi inimósŭ. 

 În secululŭ de mizlocŭ gimnastica, ca şi alte ştiinţe, a devenitŭ părăsită şi uĭtată cu totulŭ, 

remănândŭ singura datină pe la aristocraţĭ de a maĭ segeta cu arculŭ la ţintă şi după paserĭ. 

 Dar în timpurile nóstre cum stămŭ cu creşterea fisică? E lucru cunoscutŭ de toţĭ, cumcă dela unŭ 

timpŭ în cóce genulŭ omenescŭ, celŭ atătŭ de naintatŭ în cultură, a părăsitŭ creşterea fisică şi a eĭ 

desvoltare. Urmările se cunoscŭ fórte bine din reporturile şi din listele de asentaţiunea feciorilorŭ la 

miliţiă; pe lângă acésta se maĭ plângŭ şi doftoriĭ de comunŭ, că pe zi ce merge, totŭ maĭ tare li se 

mulţescŭ în spitale bolnaviĭ coprinşĭ de scrofule şi alte bóle cronice, care e celŭ maĭ îvederatŭ semnŭ, că 

viĭaţa fisică se află în degeneraţiune.   

 Efectele comune trebue să şi aĭbe şi caŭse comune, prin care se produseră. Caŭsele aceste comune 

se învârtŭ pe lângă creşterea nóstră cea pe dosŭ, pe lângă totalea lenevire a creştereĭ fisice şi pe lângă 

nebunia ce o facemŭ, căndŭ ne silimŭ a da fiilorŭ nostriĭ o creştere spirituale pe cătŭ se póte de 

unilaterale. 

 Nenorocirea acésta ajunge parte mare pe tinerimea din şcólele gimnasialĭ, care se coprinde maĭ 

multŭ numaĭ cu ştiinţe încordătórie de minte; apoĭ nefiindŭ ea desvoltată şi învârtoşiată trupeşte, urmările 

se potŭ pipăi cu măna.  

 Nu este omŭ pe lume, care, fiindŭ câtŭ de săracŭ, căndŭ se simte sănetosŭ trupeşte, să nu se 

bucure de sănetatea sea. Dar este şi caŭsă la mizlocŭ. Pănă căndŭ omulŭ este sănetosŭ, e în stare a’şĭ 

câştiga pănea de tóte zilele, afară de ceĭ leneşĭ, cari’sŭ învăţaţĭ a mănca din spinarea altuia, în vreme ce 

ómeniĭ bolnăvoşĭ cadŭ spre greutatea altora, şi maĭ alesŭ décă se află în deregătoriă spre greutatea 

statuluĭ, punânduse de timpuriŭ în odihnă, ducŭ o viiaţa tristă, le crescŭ trebuinţele, săntŭ pururea 

posomorâţĭ şi năcăjiţĭ. La tóte aceste rele nu se póte afla medelă, de cătŭ prin reîntroducerea 

deprinderilorŭ, pe care greciĭ şi romaniĭ le întrebuiră cu atăta folosŭ.  
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 Pentru ce să se bucure numaĭ aşezămintele, ce suntŭ pentru cultivarea sprirituluĭ, de o îngrigire 

publică, iar mizlócele care conducŭ la înflorirea creştereĭ fisice să se leneviască cu totulŭ? 

 Tótă cultura şi desfăşiurarea spirituluĭ omenescŭ în privinţă tehnică, înţelesuale, estetică, morale şi 

religiósă la urmă se întemeéză pe organisaţiunea fisică a omuluĭ; ce folosescŭ tinerimeĭ jertfele cele marĭ 

şi silinţele, ce le pune pentru luminarea minţeĭ sele, pentru căştigarea ştiinţelorŭ, décă organisaţiunea eĭ 

trupéscă şi poterile fisice ale aceleia începŭ a seca de timpuriŭ, décă purtătoriulŭ fisicŭ, adecă trupulŭ 

recusă serviţiulŭ, şi aripile, pe care spiritulŭ va să’şi încerce măreţulŭ seŭ sborŭ începŭ a se încleşta. 

Altfeliŭ arŭ lucra spiritulŭ încă şi în aniĭ bătrâneţelorŭ, décă omulŭ arŭ fi îngrigitŭ încă din frageda 

princiă cu aceeaşĭ silinţă de trupŭ, cu care s’a îngrigitŭ de minte.  

Pănă aicĭ me siliŭ a demustra, cumcă creşterea fisică are trebuinţă de o reformă străbătătóriă şi că 

ea întocma ca şi cultura spirituale a poporuluĭ are să ajungă a fi unŭ ce publicŭ. Acum să vedemŭ cum 

simte şi statulŭ în privinţa acésta? 

 Statul este unŭ aşezământŭ, care ia în apărare drepturile şi tótă desvoltarea natureĭ omeneştĭ, prin 

urmare elŭ nunumaĭ că are drept, ci totŭodată şi strânsă îndetorire a se îngrigi pentru creşterea fisică a 

poporuluĭ. Fiinţa şi viiaţa fisică a omuluĭ este o parte constitutivă a natureĭ omeneştĭ atâtŭ de trebuinţiósă, 

ca şi viaţa spirituale, una fără de alta nu póte subsista, va să zică ambele părţi constitutive ale omuluĭ cadŭ 

în sfera lucrăreĭ statuluĭ. Precum se simte statulŭ ciematŭ a apăra pe cetăţeniĭ seĭ şi maĭ alesŭ pe 

neputinţiósa tinerime de turburările din afară, de dărăpănarea sănetateĭ prin orĭ şi ce influinţe stricătórie, 

tocma aşia este totŭ elŭ ciematŭ aĭ apăra pe aceia şi pe acéstă de relele urmăriĭ, ce le arŭ pote preveni din 

o creştere unilaterale şi anume din lenevirea creştereĭ fisice.    (Urméză.) 

————— 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 În privinţa colecteĭ pentru ridicarea uneĭ biserice, despre care a pomenitŭ Telegrafulŭ romanŭ în 

numeriĭ trecuţĭ, o înştiinţare gubernamentale din 10 Marţiŭ zice următoriele: O casă aluĭ Dumnezeŭ va fi 

celŭ maĭ frumosŭ Monumentŭ şi unŭ Monumentŭ de la credinţiosiĭ Austrieĭ încinatŭ Domnuluĭ alŭ 

tuturorŭ lumelorŭ pentru minunata scăpare a préiubituluĭ nostru Monarhŭ. 

 Fieştecăruĭ omŭ fără deosebire de stare pănă la locuitoriulŭ colibeĭ se dă ocasiune să iaie parte la 

acésta demnă întreprindere naţiunale. 

 Diregătoriele ce. r. politice să însărcinéză dară a primi şi celŭ maĭ puţinŭ darŭ, şi alŭ trece în 

registrele, ce se vorŭ descide spre acestŭ scopŭ, alŭ cvieta, şi alŭ da la casa împerătéscă mai aprópe, unde 

adunatele sume se vorŭ trimite prin casa capitale a ţeriĭ la comitetulŭ aşiezatŭ spre acestŭ scopŭ subt 

preşedinţa préstrălucituluĭ Arhi-Duce Ferdinand Macsŭ. 

 Listele în care vorŭ fi trecute numele dăruitorilorŭ se vorŭ publica în Gazeta ţeriĭ, şi se vorŭ arăta 

în tótă luna înaltuluĭ Comitetŭ. 

 S i b i i ŭ  5 Marţiŭ. Precum atinseserămŭ în Nr. trecutŭ astăzĭ la 8 óre se ţinu dumnezeesculŭ 

serviţiŭ de mulţămire pentru însănetoşiarea Maiestăţiĭ Sele în biserica Luterană de aicea, la care luară 

parte înalta generalitate, cu ofiţirĭ stabalĭ, Escelenţia Sea D. Episcopŭ Barone de Ş a g u n a , maĭ mulţĭ 

amploiaţĭ, şi o mulţime însemnată de poporŭ. – După aceea la 9 óre trecură acesté înalte persóne în 

biserica catolică, unde era adunatŭ totŭ guberniulŭ, judecătoria înaltă, finanţia, şi celelalte branşe. Aci se 
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căntă „Te Deum laudamus“. – Apoĭ la 10 óre trecu înalta generalitate cu ofiţiriĭ stabali, şi alţĭ ofiţirĭ de 

răndŭ, cu o mulţime de amploiaţĭ din tóte branşele la capela grecéscă, unde Escelenţia Sea D. Episcopŭ 

Barone de Şaguna cu o mulţime de preoţĭ a celebratŭ subt căntărĭ armonice, care aflară la toţĭ ascultătoriĭ 

mulă plăcere, ceremoniele prescrise, iară rugăţiunea împerătéscă acomodată serbătóreĭ o citi din genuncĭ. 

Apoĭ tinerimea şcolastică intonă imnulŭ poporale. Şi aşia locuitoriĭ cetăţiĭ acesteĭ de tóte confesiunile 

dovediră în faptă, că eĭ de şi săntŭ între ceĭ maĭ îndepărtaţĭ dela tronŭ cu locuinţa, dar cu credinţa şi 

amórea către Préiubitulŭ lorŭ Împeratŭ nicĭ odată nu aŭ fostŭ ceĭ maĭ de pre urmă. Séra în ajunulŭ 

serbătóreĭ a fostŭ cetatea frumosŭ iluminată, şi a căntatŭ musica pe tóte uliţele. 

 A b r u d ŭ  în 4 Marţiŭ. În 2 acéstea o deputaţiune romănă condusă de D. Prot. onor. şi Parohulŭ 

Roşieĭ Simeone Balintŭ arătă D. Comisariŭ de cercŭ Iosifŭ Ruff a sea profundă măhnire şi părere de reŭ 

pentru sceleratulŭ atentatŭ asupra sfinţiteĭ persóne a Maiestăţiĭ Sele C. R. apostolice precum şi 

nemărginita bucuriă pentru norocósa măntuire de măna ucigaşiuluĭ. Cu acésta ocasiune deputaţiunea a 

datŭ şi adresa următoriă scrisă romăneşte şi germăneşte D. Comisariŭ cu aceea rugare, ca să bine voiască 

a o înainta pănă la treptele tronului Maiestăţiĭ Sele. 

 Maiestate Ce. R. apostolică! 

 Cu profundă şi durerósă părere de reŭ a auzitŭ Naţiunea romănă din Transilvania aceea tristă ştire, 

cum că o mănă scelerată în 18 Fevr. a. c. a cutezatŭ a se atinge de sfinţita persónă a Maiestăţiĭ Vostre Ce. 

r. apostolice cu cugetŭ ucigătoriŭ. 

 Naţiunea romănă, carea atăt dela fericiţiĭ Predecesorĭ, căt şi dela Maiestatea Vóstră însuşĭ a 

primitŭ atătea semne de bunavoinţă şi de înalta graţiă împerătéscă, pururea neclintită în a sea credinţă, nu 

are cuvinte de ajunsŭ, prin care să aréte a sea indignaţiune pentru cugetulŭ uneĭ atât de scelerate fapte, dar 

nicĭ semne de bucuriă şi de evlaviă, prin care să desfăşiure cele maĭ adăncĭ simţire ale inimeĭ sele pentru 

scăparea scumpeĭ vieţĭ a Maiestăţiĭ Vóstre din pericululŭ, ce o ameninţa, şi să pótă mulţămi din destulŭ 

Pronieĭ Dumnezeeştĭ, carea a paralisatŭ măna ucigaşiuluĭ. 

 Naţiunea romănă redicată prin Pré înalta îndurare a Maiestăţiĭ Vóstre Ce. R. apostolice din 

pulberea, în carea căzusă prin viscolele timpilorŭ trecuţĭ, nu va lipsi în zioa de periculŭ a se aduna 

prelăngă Tronulŭ Maiestăţiĭ. Vóstre, ca să’lŭ apere cu braţŭ tare asupra tuturorŭ vrăşmaşilorŭ din lountru 

şi din afară, şi să conlucre la ţinerea şi consolidarea păciĭ şi pentru buna stare a tuturorŭ poporelorŭ 

austriace. 

 Acésta naţiune se socoteşte pré fericită a poté şi ea aduce Préiubituluĭ Seŭ Împeratŭ acele 

felicitărĭ, care din tóte părţile Monarhieĭ se aşternŭ ne încetatŭ la peceórele Maiestăţiĭ Vóstre. Bine voiţĭ 

Maiestatea Vóstră Ce. r. apostolică pré graţiosŭ a primi încredinţarea despre eterna şi neclintita credinţă a 

naţiuneĭ romăne. 

 D e l a  m a r g i n ĭ  3 Marţiŭ. Ştimŭ că vă interesaţĭ tare a auzi ceva şi din părţile nóstre. 

Telegrafulŭ Romanŭ ne vine regulatŭ şi ne petrecemŭ bine cu dănsulŭ, căcĭ aflămŭ în elŭ multe şi 

feliurite bune lucrurĭ. Comerciulŭ a cam statŭ pe la noi, şi neguţiătoriĭ se plăngŭ tare în privinţa acésta din 

tóte părţile, acésta însă póte că s’a întemplatŭ din pricina drumurilorŭ desfundate, căcĭ la Ţéră a ploatŭ 

necontenitŭ. La Predélŭ s’aŭ aşezatŭ toţĭ slugitoriĭ trebuinţioşĭ din partea Stăpănireĭ Ţereĭ Romăneştĭ, 3 

Ofiţirĭ de graniţă, 3 Vameşĭ, vreo 3 Cinovnicĭ, şi alţiĭ. Manipulaţia în priviinţa pasagerilorŭ, şi a mărfilorŭ 

merge cu multŭ mai iute decătŭ maĭ nainte, din pricină că toţĭ acestĭ amploiaţĭ săntŭ înr’o cancelariă 
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adunaţĭ, şi nu cere trebuinţa ca să alergĭ de la unulŭ pănă la altulŭ. Numaĭ să maĭ vedemŭ şi drumulŭ 

isprăvitŭ, apoĭ vomŭ avé cea maĭ mare şi cu potinţă înlesnire. Pe la începutulŭ ierniĭ a umblatŭ pe aicĭ unŭ 

Veterinariŭ trimisŭ de la Viena şi a cercetatŭ cum s’arŭ poté înlesni carantinele pentru vitele ce vinŭ din 

Principate, apoĭ umblăndŭ în tréba acésta şi pe la Bucureştĭ, auzimŭ că arŭ fi datŭ un proiectŭ ca să nu se 

maĭ taie vite la Gălaţi şi Brăila, ş. a. în zahanale, ci ele să se aducă pe picióre în Austria şi anume pănă la 

Viena, ca aşia să avemŭ totdéuna şi peile şi seulŭ. – Nu arŭ fi reŭ planulŭ, numaĭ de arŭ avé neguţiătoriĭ 

siguranţiă destulă că vorŭ poté vinde vitele fără pagubă. – Căcĭ altfeliŭ speculanţiĭ de vite nu’şĭ vorŭ bate 

capulŭ a alerga cu ele pela noĭ, fiind că aŭ măncatŭ păpară de multe orĭ ducănd vite pe picióre către Peşta, 

Viena ş. a. Décă s’arŭ face drumulŭ de ferŭ pe la noĭ, atuncĭ arŭ fi alta înlesnire în tóte. 

 Bănatŭ. T i m i ş ó r ă . 4 Marţiŭ. La noĭ se prégăteşte o deputaţiune măréţă care se mérgă la Viena 

spre fericitarea Maiestăţii Sele. Ea va sta din aristocraţĭ, cetăţenĭ, şi ţerenĭ şi va fi condusă de Ilustritatea 

Sea D. Episcopŭ catolicŭ Ceaiagi. În deputaţiunea acésta vorŭ avé tóte popórele din Banatŭ şi Voĭvodina 

representanţiĭ seĭ. – În zilele trecute ĭarăşĭ se maĭ osăndiră maĭ multe individe la arestŭ în féră pentru 

pitularea bancnotelorŭ coşutene, şi a armelorŭ pe maĭ multe septemăne. O de arŭ lua odată ómeniĭ pildă 

dela acestĭ şi nu arŭ maĭ umbla după lucrurĭ netrebnice, ce nu se potŭ nicĭ de cum potrivi cu liniştea şi 

starea de acuma a ţerelorŭ şi prin care vinovaţiĭ păţescŭ atătea daune şi ruşine. 

 Austria. V i e n a  11 Marţiŭ. Corespondinţa austriacă scrie următóriele: În Gazetele interne şi 

străine se vorbeşte multŭ despre o notă, pe care o arŭ fi îndreptatŭ stăpănirea austriacă către Guverniulŭ 

englezescŭ în privinţa gonireĭ unuĭ numerŭ de fugarĭ politicĭ din Anglia. Pre lăngă acésta vorbescŭ acele 

ziurnale despre nişte paşĭ colectivĭ, ce s’arŭ fi făcutŭ din partea Austrieĭ, Rusieĭ şi a Franţieĭ spre acestŭ 

scopŭ. Aceste ştirĭ se razimă pe nişte presupunerĭ greşite, fără să aĭbe în faptă ceva adeverŭ.  

 După maltractarea, ce a avutŭ a suferĭ generalele Haĭnaŭ într’unŭ modŭ netrebnicŭ pe pămăntulŭ 

englezescŭ, stăpânirea austriacă a cerutŭ satisfacere, şi a poftitŭ şi mesure în contra periculóselorŭ uneltirĭ 

ale fugarilorŭ politicĭ. Între ministeriulŭ austriacŭ şi între celŭ englezescŭ a urmatŭ, precum e ştiutŭ, o 

scimbare de scrisorĭ de statŭ, între care se afla şi o depeşă circulare a Lorduluĭ Granvile către 

representanţiĭ Angliei în Viena, Petersburgŭ, Parisŭ şi Francfurtŭ din 13 Ianuariŭ 1853. În aceea depeşă se 

află următoriulŭ locŭ: „Pe când Guberniulŭ M. Sele la cererea cabinetelorŭ străine nu se póte slobozi la 

proiectarea de scimbare a legilorŭ Anglieĭ, luĭ totuşĭ nu numaĭ că i arŭ  păré reŭ de orĭ ce încercare din 

partea fugarilorŭ, de a produce o rescólă în contra Gubernielorŭ din respectivele lorŭ ţeri, ci elŭ arŭ şi 

osăndio cu totulŭ. O astfeliŭ de mahinare arŭ privio Guberniulŭ M. Sele ca o violaţiune pe faţă a 

ospitalităţiĭ, ce s’a concesŭ ziselorŭ persóne.“ 

 După întămplările cele într’adeverŭ crăncene din Milanŭ şi Viena a fostŭ ociĭ lumeĭ plinĭ de 

aşteptare ţintiţi spre Anglia. Acolo, în ascunsulŭ celŭ maĭ sigurŭ au fostŭ mijlocitŭ orĭ nemijlocitŭ croite 

faptele de nişte criminalĭ laşĭ, alŭ cărorŭ martore a fostŭ îngrozitulŭ conţinente. Faţă cu mărimea 

pericululuĭ, care se redica pentru stălpiĭ soţietăţiĭ şi prin urmare pentru tóte statele europene, era de 

aşteptatŭ, că stăpănirea englezéscă va osăndi fără de sfială, cea ce aŭ osănditŭ ceĭ cu simţimente drepte 

strânsŭ şi necondiţionatŭ. Austria încă a aşteptatŭ, ca ministeriulŭ englezescŭ să privéscă în cele 

întămplate o violaţiune a ospitalităţiĭ, pe care a conces’o unorŭ fugarĭ politicĭ atâtŭ timpŭ în cinulŭ celŭ 

maĭ neobicinuitŭ. 
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 Însă aşteptarea tuturorŭ amicilorŭ aĭ ordineĭ şi aĭ dreptuluĭ a fostŭ înşelată. Procesulŭ se vede a se 

fi şi hotărâtŭ în favórea causeĭ ceĭ netrebnice. 

 Bărbatulŭ, care într’unŭ şirŭ de anĭ a doveditŭ o aplecare ne’nvinsă după mişcărĭ revoluţionarie 

ale statelorŭ conţinenteluĭ, a făcutŭ lumea cunoscută cu nóua preponderare a influinţeĭ sele. În fiinţa de 

faţă a representanţilorŭ poporuluĭ englezescŭ a spus’o pe faţă, că ministeriulŭ englezescŭ va refusa orĭ 

care cerere din partea vr’uneĭ stăpănirĭ din afară pentru duduirea fugarilorŭ politicĭ. 

 Prin acésta deciaraţiune Lordulŭ Palmerstron a făcutŭ lumeĭ cunoscutŭ, cumcă influinţa luĭ în 

sinulŭ ministeriuluĭ englezescŭ a ajunsŭ la domnire. Dar totdeodată prin acésta deciaraţiune a căutatŭ să 

desmănte pe aceia, cariĭ arŭ fi dóră de aceea părere, că prin mahiparea unorŭ fugarĭ s’arŭ fi călcatŭ 

ospitalitatea englezéscă.  

 Décă ospitalitatea englezéscă nu se póte vătăma nicĭ prin fabricare de banĭ mincinoşi, nicĭ prin 

conjurarea, la care lotria şi asasinulŭ sântŭ în linia dinnainte, atuncĭ lumeĭ ceĭ uĭmite de o astfeliŭ de 

monstrositate trebue se’ĭ fie ertată întrebarea: ce gradŭ de degenerare a fiinţeĭ omeneştĭ se cere, pentru de 

a fi nevrednicŭ de scutinţa legislaţiuneĭ englezeştĭ? 

 Pe continente sântŭ de obşte ómeniĭ de aceea părere, că legislaţiunea unuĭ statŭ trebue să sté ca 

oglinda graduluĭ de cultură a popórelorŭ sele, în armoniă cu conceptele de dreptŭ a le deosebitelorŭ 

timpurĭ. Décă dară pe pămăntulŭ uneĭ ţeri potŭ să fie pregătite nişte crănceniĭ, cum s’aŭ întămplatŭ în 

timpulŭ celŭ mai próspetŭ, fără de a fi pedepsite, trebue să cugete fiŭcare omŭ cu judecată nepreocupată, 

că în legislaţiunea unuĭ asemenea statŭ trebuie să fie ceva putredŭ. 

 Lordulŭ Palmerston şi ceĭ de o părere cu elŭ sântŭ de altŭ cugetŭ, şi nu află de lipsă nicĭ o 

scimbare în legile, care esistă în Anglia în privinţa străinilorŭ. În scutinţa, ce se concede acolo unuĭ 

Coşutŭ şi unuĭ Maţini, unuĭ Ledru-Rollin şi unui Ruge, nu vedŭ eĭ nicĭ unŭ periculŭ pentru liniştea 

statelorŭ străine, şi nicĭ o încurgere păgubitóriă pentru propria lorŭ patriă. Eĭ se razimă pe simţiulŭ de 

onóre alŭ acestorŭ nobilĭ scutiţĭ aĭ seĭ, şi pe respectulŭ lorŭ de dreptulŭ internaţionale. Statele 

conţinenteluĭ cu bună sémă nu vorŭ avé naiva şi copilărésca încredere a ministeriuluĭ englezescŭ, care o 

pune acesta pe simţiulŭ de onóre şi de dreptŭ alŭ unorŭ ómenĭ ca aceia, a cărorŭ viaţă se coprinde într’o 

necurmată protestare în contra onóreĭ, datorieĭ şi a dreptuluĭ. 

 În asemenea împregiurărĭ arŭ fi fără de folosŭ nişte representaţiunĭ amicabilĭ. Remăne Anglia pre 

lăngă o sistemă, care’şĭ bate jocŭ de tóte îndatoririle ale dreptuluĭ popórelorŭ, atuncĭ statele de dincóce de 

canale vorŭ trebui ele însuşĭ să se găndéscă de mizlóce folositórie în contra ainilorŭ seĭ duşmanĭ. Atuncĭ 

vorŭ lua ele mesure, spre a zădărnici aceste plane spurcate, care sub scutinţa ospitalităţiĭ englezeştĭ 

necurmatŭ se făuréză în contra linişteĭ şi esistinţeĭ lorŭ. 

 V i e n a  12 Marţiŭ. Zioa de astăzĭ, în care amórea către Maiestatea Sea Împeratulŭ şi alipirea către 

Préînalta casă domnitóriă s’a arătatŭ erăşĭ la tóte clasele poporuluĭ într’unŭ cipŭ adeveratŭ frumosŭ şi 

măreţŭ, va remăné cu bună sémă tipărită în memoria şi în inimele întreguluĭ poporŭ ca o adeverată 

serbătóre. Fiindŭ astăzĭ zioa, în care M. Sea după rensănetoşirea Sea să iasă întăiaşĭ dată din casă afară, şi 

să mérgă la bisérică, spre a aduce mulţămită ceriuluĭ pentru scăparea vieţiĭ şi rentregirea sănetăţiĭ, încă pe 

la 11 óre înainte de amiazĭ se înciseră tóte boltele, pretutindené se vedé că se facŭ pregătirĭ pentru 

iluminaţiune, tóte uliţele eraŭ pline cu ómenĭ aşia încâtŭ pe la amiazĭ nu maĭ poté străbate nicĭ unŭ carŭ 

pe uliţe. Pe faţa fiecăruĭ omŭ se vedé zugrăvită cea maĭ viă bucuriă pentru norocirea, de a vedé érăşĭ pe 
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iubitulŭ Monarhŭ sănetosŭ. Biserica S. Stefanŭ era pe la 2 óre plină de evlavioşĭ din tóte clasele. La 

ziumetate pe treĭ se descise pórta cea gigantică, prin care se vedé înlăuntrulŭ bisericeĭ îmfrumseţatŭ 

serbătoreşte. Miĭ de făclie eraŭ aprinse, care’şĭ împreunaŭ lumina lorŭ cu razele zileĭ. Cea maĭ mare parte 

a zidurilorŭ bisericeĭ era înfrumseşată cu covóre, stălpiĭ bisericeĭ eraŭ îmbrăcaţĭ fórte frumosŭ, éră 

altariulŭ strălucea de podóbele cele multe. Ferestrile caselorŭ de prin uliţele acele, pe unde avé să trécă 

M. Sea, erau împodobite cu covóre, girlante, florĭ, flamure şi înscripţiunĭ. Tóte eraŭ pline cu ómenĭ, nu 

era nicĭ unŭ locŭ golŭ, nicĭ o feréstră încisă. În piaţulŭ S. Stefanŭ eraŭ dislocate căteva batalióne de 

infanteriă cu flamurele şi musicele lorŭ, în Colmarct şi Graben eraŭ ţehu rileaşiezate formândŭ spalire. 

Cetăţeniĭ vienezĭ îmbrăcaţĭ în vestminte negre se postară de ambele laturĭ ale drumuluĭ în şire dese şi 

îndoite, căci M. Sea a poftitŭ, ca la înfăţişiarea cea dintăiă a Sea cetăţeniĭ din Viena să’lŭ împresóre, 

Întréga capitale n’a arătatŭ vreodată unŭ cipŭ maĭ serbătorescŭ, decătŭ în acésta óră. Înainte de treĭ 

pătrarie pe treĭ se adunară spre aşteptarea M. Sele toţĭ generaliĭ, cariĭ se află aci, adjutanţĭ, ofiţiriĭ de 

ordonanţă aĭ Împeratuluĭ, Consululŭ, representanţiĭ şi magistratulŭ cetăţiĭ la Belaria în curtea împerătéscă, 

apoĭ în biserica S. Stefanŭ nunciulŭ papale consiliarĭ imperialĭ, ministriĭ, corpul diplomaticŭ, dignitarĭ, 

consiliariĭ intimĭ, toţĭ în uniformă de statŭ. Totdeodată începură a se trage clopotele, vestindŭ de parte 

festivitatea óreĭ. La 3. óre eşi M. Sea sub portalulŭ palaţiuluĭ împerătescŭ dimpreună cu membriĭ familieĭ 

domnitóriă, o viă şi lungă stigare de vivate întimpină pe Monarhŭ, care eşirea Sea cea dintăiŭ din casa, 

unde a bolitŭ, a îndreptat’o către casa luĭ Dumnezeŭ. Maiestatea Sea căŭta cam pălitŭ la fasă, ce însă ’lŭ 

făcea şi maĭ drăgălaşiŭ, şi salută prégraţiosŭ pe ceĭ ce eraŭ faţă. M. Sea era îmbrăcată în uniformă de 

generale, şi se sui dinpreună cu Préstrălucitulŭ Seŭ tată Arhiducele Franţiscŭ Carolŭ într’o caretă cu doĭ 

caĭ. Înainte mergea călare primulŭ adjutante, generalele locoţiĭtoriŭ mareşalulŭ campestre Contele Griuno 

şi patru géndarmĭ de curte, ca să deşcidă careteĭ împerăteştĭ drumulŭ printre mesele cele dese de ómenĭ. 

Totuşĭ careta numaĭ încetŭ poté să mérgă. Înălţimea Sea Arhiducesea Sofia şi ceialalţĭ membriĭ aĭ familieĭ 

înperăteştĭ s’au fostŭ dusŭ într’aceea la biserică pe unŭ drumŭ maĭ scurtŭ. În piaţa luĭ Stefanŭ fu M. Sea 

întâmplinată cu imnulŭ popolare şi cu unŭ entusiasmŭ măreţŭ din partea poporuluĭ. În Biserică ţinu slujba 

Arhiepiscopulŭ din Viena. După slujbă se rentorse M. Sea îndărăptŭ la palaţiulŭ împerătescŭ. De aci şi 

pănă la biserică n’a fostŭ nicĭ unŭ soldatŭ şi nicĭ unŭ géndarmŭ pentru susţinerea rânduluĭ bunŭ, aşia 

încătŭ M. Sea a trecutŭ singură printre şirele cetăţenilorŭ, cariĭ eraŭ aprópe pănă la rótele careteĭ 

împerăteştĭ, ne maĭ putânduse stămpăra de a nu’şĭ arăta entuziasmulŭ seŭ prin cele maĭ vie strigărĭ. Seara 

a fostŭ cetatea dinpreună cu tóte suburbiile iluminate în cipulŭ celŭ maĭ brilante. 

 – Gazeta de Poştă a Francofortuluĭ, face asupra d r e p t u l u ĭ  d e  e s i l ŭ  următóriele observaţiunĭ: 

Cu numirea de „Fugarĭ politicĭ“ ce face astăzĭ unŭ reŭ abuzŭ. În propriulŭ înţelesŭ alŭ cuvântuluĭ, unŭ 

fugătoriŭ politicŭ este acela, care a luatŭ parte la o resturnare de statŭ, şi în urmarea aceea a fostŭ silitŭ 

să’şĭ părăséscă patria sé, şi să caute scutinţă în ţéră străină. Onestaté modului lucrărei sele se presupune 

aci de sine. De s’a făcutŭ însă elŭ părtaşiŭ unorŭ crimine îngiositórie precum săntŭ ale omoruluĭ, ale 

lotrieĭ, furtuluĭ, ş. a., atuncea nu i se maĭ póte da numele de fugariŭ politicŭ, şi nicĭ unŭ statŭ străinŭ nu 

póte să’i dee scutinţă, décă nu vré să să facă şi elŭ părtaşiu acelorŭ crimine. Şi tocmaĭ pentru acésta se 

încee între deosebite state tractate şi cartele asupra reîntórcereĭ acestorŭ criminalistĭ, şi numerulŭ acestorŭ 

tractate s’a măritŭ în timpiĭ maĭ noĭ atăt de tare, în căt reciproca reîntrórcere a criminalistilorŭ de acésta 

categoriă se póte privi ca drept, comune alŭ popórelorŭ. Însuşĭ statele libere ale Nord-Americeĭ 
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mărturisescŭ acésta doctrină, şi nu vréu să fie privite, ca unŭ asilŭ alŭ criminalistilorŭ ordinarĭ. Anglia se 

numeră între statele acelea ce aŭ înceiatŭ astfeliŭ de tractate. Întrebarea dară a fugarilorŭ se pare a se 

întórce pe lăngă cualitatea eĭ. Anglia póte totdeuna da asilŭ fugarilorŭ politicĭ în dreptulŭ înţelesŭ alŭ 

cuvăntuluĭ, însă criminalistilorŭ ordinarĭ nu póte ea da acésta scutinţă, fără să se desbine de dreptulŭ 

popórelorŭ ale Europeĭ. Acuma însă lucrulŭ este notoriŭ, cum că Maţini şi Coşutŭ săntŭ părtaşĭ la crimine 

ordinarie de acasiune, lotriă, şi furtŭ. Proclamaţiunele, ce le sloboziră eĭ, séŭ făcură a se slobozi, precum 

şi alte învederate fapte nu maĭ daŭ locŭ la nicĭ o îndoială. Eĭ dară aŭ potutŭ în timpulŭ emigraţiuneĭ lorŭ la 

Anglia a se privi de fugarĭ politicĭ, şi a cere dreptulŭ de asilŭ acolo, dară acestŭ dreptŭ l’aŭ perdutŭ prin 

purtarea şi faptele lorŭ, şi eĭ se numeră de azĭ înainte între criminalistiĭ ordinarĭ. Póte că se va opune 

aceea, că convinovăţirea lorŭ nu s’a doveditŭ judecătoreşte. Însă aceea trebue să concedemŭ totdeuna, 

cum că cele maĭ străbătătórie motive de prepusŭ săntŭ asupra lorŭ. Judecătoriele austriace săntŭ dară 

îndreptăţite a cere dela Anglia a lorŭ reîntórcere, ca a unorŭ criminalisti ordinarĭ. – – – Sumeţia naţionale 

a Anglieĭ nu se póte vătăma, décă se cere dela ea reîntrórcerea asasinarilorŭ, lotrilorŭ şi furilorŭ, şi 

opiniunea publică în sfărşitŭ s’arŭ poté bine lămuri, ce este de a se înţelege subt numirea de asilŭ pentru 

refugiaţiĭ politicĭ, şi cum trebue elŭ a fi întrebuinţatŭ la popórele cultivate. Cu fiecare dreptŭ se poté 

abuza, şi cum că Maţini şi Coşutŭ aŭ abuzatŭ cu dreptulŭ de asilŭ alŭ Angliei într’unŭ modŭ neruşinatŭ, 

este atăta de învederatŭ, căt trebue se ne mirămŭ, cum potemŭ veni în puseţiune a perde macar numaĭ o 

vorbă în priviinţa acésta. 

 V i e n a  14 Marţiŭ. Astă nópte a reposatŭ marele eroŭ, învingătoriulŭ revoluţiuneĭ magiare, 

Generalele Feldţaigmaĭster Barone H a ĭ n a ŭ , lovitŭ fiindŭ de damla. Totŭ în acésta nópté s’a sevărşitŭ şi 

Arhiepiscopulŭ din Viena Vinţenţiŭ Eduardŭ Milde.  

 Lombardia. V e r o n a .  O deputăţiune numerósă stătătóriă din represetaţĭ aĭ preoţimeĭ, aĭ 

congregaţiuneĭ provinţialĭ, aĭ camereĭ de comerţiŭ şi aĭ comuneĭ din Breşia a fostŭ la mareşalulŭ Radeţci 

spre a’ĭ preda o adresă de loialitate. Bătrânulŭ eroŭ dădu deputăţiuneĭ următoriulŭ respunsŭ: „Domniĭ 

meĭ! Dela a. 1831 observezŭ portarea regatuluĭ Lombardo-Veneticŭ, şi fórte amŭ băgatŭ de sémă, cum 

ţéra, pre lângă tóte că înavuţirea eĭ din zi în zi totŭ maĭ multŭ creşte, în urma mahinaţiunilorŭ din partea 

partidelorŭ totŭ maĭ tare se depărtéză de către Guberniulŭ celŭ legiuitŭ. În a. 1848. a proruntŭ în totŭ 

regatulŭ revoluţiunea pe faţă. Eŭ amŭ învins’o prin vitezia trupelorŭ mele celorŭ brave. Atuncĭ a atărnatŭ 

numaĭ de la mine, ca să pedepsescŭ ţéra şi cetăţile cele rebelĭ, anume cetatea Milanŭ, vatra revoluţiuneĭ, 

în cinulŭ celŭ maĭ simţitoriŭ. Din umanitate, din privinţa nevinovaţilorŭ n’amŭ făcutŭ acésta, şi amŭ 

preferatŭ de a întinde ţereĭ măna de înpăcare. Veneţianiĭ s’aŭ arătatŭ maĭ aplecaţĭ spre primirea eĭ, şi s’aŭ 

silitŭ a se apropia de stăpănirea legiuită; din potrivă Lombarziĭ aŭ împins’o îndătăptŭ, şi aŭ remasŭ pre 

lângă cerbicósa lorŭ opuseţiune. Acum s’aŭ vărsatŭ pe uliţele capitaleĭ lombardice săngele nevinovaţilorŭ 

soldaţi, curândŭ după aceea s’a sevărşitŭ asupra sfinţiteĭ persóne a Monarhuluĭ unŭ atentatŭ gróznicŭ. În 

mizloculŭ celeĭ maĭ profunde indignaţiunĭ şi doreri, cu care aceste întămplărĭ aŭ împlutŭ inima mea, se 

maĭ deştéptă totuşĭ nădejdea, că maĭ pre urmă şi Lombardia va urma esemplulŭ Veneţianilorŭ, şi în 

interesulŭ seŭ propriŭ va păşi pe calea datorieĭ de supunere loială. Misiunea Dvóstră, Domniĭ meĭ, me 

întăreşte întru aşteptarea mea. Eŭ nădăjduescŭ, că Lombardia va păşi înainte pe drumulŭ luatŭ şi se va 

alipi sincerŭ şi loiale de stăpănirea M. Sele a augustuluĭ nostru Suveranŭ. 
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————— 

Franţia. 

P a r i s ŭ . 8 Marţiŭ. Între Episcopiĭ din acéstă ţéră s’a vârâtŭ o desbinare, care pe zi ce merge totŭ 

maĭ afundŭ străbate. Causa acesteĭ discordiĭ e ziurnalele „Universulŭ.“ Deşi acésta Gazetă se redică în 

celŭ maĭ strânsŭ înţelesŭ catolicŭ, totuşĭ s’aŭ ridicatŭ căţiva Episcopĭ în contra ideelorŭ propuse în 

trânsulŭ, şi prin epistole enciclice aŭ opritŭ la clerulŭ din respectivele diecese cetirea acestuĭ ziurnale. 

Acum se ridicară éră alţĭ Episcopĭ, cariĭ apără zisa gazetă. 

P a r i s ŭ . 12 Marţiŭ. Dep. tel. Se aude, că încoronarea şi ungerea Împeratuluĭ Napoleone prin Papa 

de la Roma se va întămpla în 10 Maiŭ. 

————— 

Montenegro. 

T r i e s t ŭ . 12 Marţiŭ. Dep. tel. Turciĭ aŭ părăsitŭ Montenegro. Omer Paşa s’a retrasŭ la Albania, 

Reis Paşa la Nicsici, Dervis Paşa de la Grahovo la Covienici. Pe Grahovaniĭ ceĭ prinşĭ, între acestia şi pe 

Voivodulŭ, i’aŭ dusŭ cu sine; pe unulŭ dintre eĭ, anume Samarici, carele fiind bolnavŭ n’a potutŭ să 

mérgă maĭ departe l’aŭ împuşcatŭ. Auzindŭ acésta Montenegriniĭ, aŭ hotărâtŭ să’ĭ resbune mórtea, şi 

pricinuiră luĭ Dervis Paşa o perdre totale; Turciĭ fură risipiţi cu totulŭ, şi Montenegriniĭ căştigară o pradă 

de 6000 fl. m. c. 

 

L ă d i ţ a  d e  P o ş t ă .  

D. T. C. şi c. În Iaşĭ Esemplarele cerute saŭ trimisŭ, despre celelalte ne vomŭ înţelege. 

D. Z. V. În Bocşa montană, amŭ primitŭ, şi cele dorite se vorŭ implini. 

D. G. T. În Voitecŭ; avemŭ esemplarie numaĭ dela Nr. 6. şi vi le amŭ trimisŭ prin poşta Jebelŭ. 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 14. Marţiu. Calend. noŭ. 
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