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Tinerimea noastră pe la şcoalele publice. 

(Capetŭ.) 

 Unŭ statŭ nu póte subsiste fără de avere, sănetate, ştiinţe, arţĭ, meserie, fără de religiune şi 

moralitate; pentru tóte trebuinţele aceste elŭ îşĭ are organele sele. În privinţa adunăreĭ şi mulţireĭ de avere, 

avemŭ ómeni, cariĭ scotŭ la lumină productele crude, alţiĭ, cariĭ le lucră şi pregătescŭ, iarăşĭ alţiĭ, cariĭ le 

prefacŭ în banĭ prin comerciŭ. Pentru tóte plasele aceste de ómenĭ se cere unu trupŭ vârgosŭ, o sănetate 

deplină, poterĭ neîncovăiete, ca să pótă corespunde ciemăreĭ lor. Pentrŭ păstrarea sănetateĭ, alungarea şi 

vindecarea bolelorŭ, ce se nascŭ între ómenĭ, statulŭ are trebuinţă de doftorĭ, carĭ după ciemarea lorŭ cea 

grea şi trăpădătóriă, şi după lucrarea lorŭ, ce este espusă la atătea pericule şi influinţe stricătorie, trebue 

ĭarăşĭ să aibă o constituţiune a trupuluĭ cătŭ se póte de sănetósă, tare, şi vârtosă. 

 Pentru naintarea şi propăşirea ştiinţelorŭ şi a măestrielorŭ frumóse, statulŭ nu póte fi fără de 

bărbaţĭ de şcólă, învăţătorĭ aĭ tinerimeĭ, care de nu vorŭ avea organele trupeşti bine desvoltate, peptŭ 

sănetosŭ, nu potŭ corespunde cu folosŭ ciemăreĭ lorŭ. Pentru trebele religiuneĭ şi ale moralitateĭ, statulŭ 

are trebuinţă de tagma preoţească, care din privinţă, că are să se espună ca şi doftoriĭ le atăte periclitărĭ şi 

scimbărĭ a le aeruluĭ, are să propună cu glasŭ mare ca şi învăţiătoriulŭ, poporiuluĭ de pe catedră cuvântulŭ 

evangelieĭ, cine va zice, că n’are trebuinţă de organe cătŭ se póte maĭ sănetóse şi anume de unŭ peptŭ 

vârtosŭ? Pentru apărarea dreptateĭ şi susţinerea legilorŭ, statuluĭ i face trebuinţă de bărbaţĭ legiuitorĭ, cariĭ 

nefiindŭ senătoşĭ, nu potŭ împlini cu acurateţă însărcinarea ce cade asuprăle. În urmă ca statulŭ să se pótă 

apăra cu mănă armată de duşmaniĭ din afară şi de tubăurătoriĭ de din năuntru, să susţină pacea şi liniştea 

publică, să asecureză apărarea persóneĭ şi a avereĭ, are neapărată trebuinţă de ostaşĭ, dela cariĭ se cere cu 

totdédinsulŭ, ca să fiă sănetoşĭ, tarĭ, vârtoşĭ, dedaţĭ cu fómea şi setea, cu frigulŭ şi căldura, cu desele 

strapaţe şi cu alte neajunse, ce’ĭ ajungŭ în viiaţa militare. Din tóte aceste esă lămuritŭ la lumină, cumcă 

statulŭ este ciematŭ a îngrigi cu tótă luarea aminte de creşterea fisică a supuşilorŭ seĭ. 

 Maĭ este încă şi o altă împregiurare, care vorbeşte pentru statŭ în privinţa acésta. La înfiinţarea 

unuĭ institutŭ pentru deprinderile trupeştĭ se cerŭ spese, care unŭ cetăţénŭ singurŭ, séŭ o familiă şi doue, 

de sine, pe lângă tótă buna voinţă nu le póte subpurta, în vreme ce statulŭ, căruia i staŭ tóte mijlócele spre 

liberă dispunere, o póte face acésta cu multă uşiurătate, maĭ alesŭ spriginitŭ fiindŭ de părerea publică şi 

de concurinţa comunităţilorŭ. Pe lăngă aceste statuluĭ i staŭ de îndemănă şi alte mesure, prin care elŭ póte 

sprigini şi ajuta causa creştereĭ fisice şi pezişŭ. Elŭ póte pune la cale p. e. ca să se dee poporuluĭ 

învăţăture deslucitórie în privinţa acésta; ca naintătoriĭ acesteĭ întreprinderĭ atătŭ de însemnătórie să 
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primescă onorarie frumóse, care servescŭ totodată şi pentru încuragiarea altora; elŭ póte tipări şi împărţi 

cărţĭ la poporŭ în privinţa acésta, prin care se aĭbă ocasiune fiecine a se pătrunde de neapărata trebuinţă 

pentru înfiinţarea acestorŭ aşezăminte fericitórie pentru omenime. Cu unŭ cuvăntŭ elŭ póte pune în 

lucrare tóte organele care vinŭ în cea maĭ d’aprópe atingere cu poporulŭ, şi prin acele să aducă causa 

acolo, ca asemene institute să fie îmbrăţişate şi căutate cu tótă căldura. 

 Să ascultămŭ în urmă ce a zisŭ în privinţa acésta întră alţiĭ, şi renumitulŭ doctorŭ H a n e m a n : 

„Fie’mĭ eratŭ şi mie a face căteva băgărĭ de sémă în privinţa d e p r i n d e r i l o r ŭ  t r u p e ş t ĭ , care la 

creşterea pruncilorŭ nu se potŭ recomănda de ajunsŭ, nu numaĭ că prin acele trupulŭ lorŭ, prin urmare şi 

spiritulŭ, se întăreşte şi învârtoşiază, ci pentru că prin ele eĭ se deprindŭ a încongiura multe pericule, care 

potŭ da peste eĭ în viaţă. Copiiĭ, fiindŭ maĭ mulţĭ la olaltă, simtŭ o mare plăcere a se întrece în sărite, 

asvârlire, urcare, ş. ce. l. Opririle şi dojenirile din partea părinţilorŭ şi a maĭ marilorŭ lorŭ în de obşte nu 

folosescŭ nimicŭ. Prunciĭ, cariĭ săntŭ fricoşĭ dela fire, prin asemene dojene se facŭ atăt de pusilanimĭ, în 

cătŭ fiindŭ şi marĭ, nu’ĭ poţĭ îndupleca să sară peste unŭ părăŭ, séŭ să trécă la vreme de nevoie peste o 

punte maĭ îngustă. La alţiĭ ĭarăşĭ înfruntările acele servescŭ de o încurăgiere şi maĭ mare. Celŭ maĭ bunŭ 

mizlocŭ de a scuti pe aceştĭ din urmă de frângerea gâtuluĭ, ĭar pe ceĭ fricoşĭ de a’ĭ însufleţĭ, este a le da 

învăţietură formale în tóte deprinderile trupeştĭ, precum: în săritŭ, urcatŭ, în purtarea de lucrurĭ grele, în 

rădicare, fugire pe o punte îngustă, ş. ce. l. Nu este cu putinţă, ca omulŭ să aĭbă copiiĭ pururea înaintea 

ocilorŭ seĭ. Decĭ, décă deprinderile aceste se vorŭ face în formă de lecţiune, atuncĭ fiindŭ copiiĭ şi singurĭ, 

nu lesne vorŭ veni la cugetare de a se maĭ întrece. Săltatulŭ (dănţuitulŭ) în sine încă e o deprindere 

folositóriă, dar tăcândŭ despre aceea, că paşiĭ îcepătorĭ, învăţâduse în casă, pentru tinerĭ săntŭ unŭ lucru 

prea uniformŭ, în cătŭ li se ureşte de elŭ, apoĭ săltatulŭ serveşte maĭ multŭ spre aceea, ca omulŭ să’şĭ ştie 

ţiné şi purta trupulŭ, ĭar nu înr’atăta spre întărirea luĭ. Arŭ fi dar prea de doritŭ, ca în fiecare cetate să se 

întocméscă celŭ puţinŭ unŭ locŭ publicŭ de gimnastică pentru copiĭ, unde eĭ, subt privegirea unuĭ 

maiestru în tréba acésta să priméscă instrucţiune în tóte deprinderile trupeştĭ. Dóră prin aceea cu încetulŭ 

s’arŭ aduce unŭ altŭ tonŭ în petrecerile şi desfătările cele soţialĭ a le claselorŭ maĭ ’nalte de poporŭ, spre a 

aduce iarăşĭ în flóre jocurile şi deprinderile gimnastice, care la Grecĭ şi Romanĭ aŭ contribuitŭ aşia de 

multŭ spre cultivarea caracteruluĭ celuĭ plinŭ de vigore.“ 

 Aplicândule acum tóte acestea la starea nóstră de astăzĭ din acésta patriă, aflămŭ, că statulŭ, 

pătrunsŭ de folosulŭ ce’ĭ va proveni, fără nicĭ o îndoélă, din creşterea fisică a supuşilorŭ seĭ, nu numaĭ că 

nu împiedecă şcólele gimnastice, de care, pănă în cătŭ ştimŭ noĭ, s’aŭ formatŭ pănă acum pe la 

gimnasiele din Braşovŭ şi din Sibiiŭ, ci pe profesorulŭ dela Sibiiŭ, fiindŭ aceea şcóla statuluĭ, îlŭ şi 

provede cu salariŭ de ajunsŭ, şi şcóla acésta gimnastică, s’a pusŭ subt privegierea unuĭ Doftorŭ. 

 De n’amŭ şti, că poporulŭ nostru în privinţa deprinderilorŭ trupeştĭ învăţatŭ după regulă şi 

sistemă, pănă acum n’a avutŭ nicĭ o cunoştinţă, nu ne amŭ fi estinsŭ aşia pe largŭ în desciderea acésta; dar 

aşia temândune de ceĭ treĭ duşmanĭ înfricoşaţĭ a tuturorŭ întreprinderilorŭ nóe, cariĭ ţinŭ pururea cu 

poporulŭ, adecă: d e  p r e j u d i ţ ŭ ,  l e n e ,  ş i  n e ş t i i n ţ ă ,  ne amŭ propusŭ a ne folosi de tótă 

ocasiunea binevenită pentru gimnastică, ba ciarŭ a cerceta şi în persónă maĭ adese orĭ şcóla de gimnastică, 

ca se ne convingemŭ cu ociĭ despre silinţa, ce o vorŭ desfăşiura tineriĭ noştriĭ romănĭ, cariĭ se află pela 

şcólele acesteĭ cetăţĭ, întru cercetarea şi propăşirea în deprinderile trupeştĭ, ce condiţionéză creşterea 

fisică. 
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————— 

I u l i ŭ  B a r o n e  d e  H a i n a ŭ. 

Acestŭ bărbatŭ mare s’a născutŭ la a. 1786 în Caselŭ în Curhesen, şi în urma unuĭ biletŭ de mănă 

alŭ Maiestăţiĭ Sele Împeratuluĭ Franciscŭ I. din 8 Fevruariŭ 1801 a întratŭ ca sublocŭţininte în alŭ 25 

regimentŭ de infanteriă, unde înaintă la rangŭ de Locuţininte, şi luoă parte la campania din a. 1805 în 

Germania, aci în bătaia dela Nördlingen fu greŭ rănitŭ, şi prinsŭ. În 28 Fevr.1806 se făcu sub căpitanŭ la 

reg. 35 de infanteriă, în a. 1809 înnaintă la rangŭ de căpitanŭ, şi în bătălia dela Vagram fu ĭarăşĭ greŭ 

rănitŭ. În a. 1813 se organisă în Boemia unŭ batalionŭ aşia numitŭ uşiorŭ, a căruĭ comandă se încredinţă 

luĭ H a i n a ŭ  cu rangŭ de Maiorŭ. Însuşirile cele înnăscute ale acestuĭ bărbatŭ, o rară vitezie şi energiă, se 

desvoltară încă de atuncĭ într’o mesură bogată. Acésta maĭ vârtosŭ a recunoscut’o generalele Maiorŭ 

Şnaĭder într’o relaţiune despre ocuparea Montbeliarduluĭ. În a.1823 se făcŭ Hainaŭ subcolonelŭ, la a. 

1830 colonelŭ, la a.1835 generale maiorŭ, şi în a. 1844 mareşalŭ locuţiitoriŭ şi divisionariŭ în Austria de 

susŭ, la a. 1845 proprietariŭ alŭ reg. 57 de infanteriă, în a. 1847 fu strămutatŭ ca divisionariŭ la Timişóra. 

La prorumperea resbeluluĭ în Italia s’a îmbiatŭ Hainaŭ de bună voiă de a servi în armata italienéscă. 

Eşindŭ mareşalulŭ Radeţci în 21 Iuliŭ 1848 din Verona, ca să iae ofensiva cea de multŭ dorită în contra 

Piemontesilorŭ, Hainaŭ a remasŭ îndărăptŭ ca comandante alŭ fortăreţeĭ Verona. Espediţiunea brigadeĭ 

Perin din Verona la Soma campania în 25, care a contribuitŭ aşia de multŭ la învingerea căştigată atuncĭ, 

are a se mulţămi singurŭ isteţimeĭ ceĭ strategice a lui Hainaŭ, isteria resbeluluĭ acestorŭ anĭ a preţiuitŭ de 

ajunsŭ acésta împregiurare. După bătaia dela Custoţa, a căpătatŭ Haĭnaŭ ordine, ca să ţerneze fortăréţa 

Peshiera. În Bergamo şi Ferara a ştiutŭ elŭ prin o păşire energiósă a restatornicĭ liniştea. Unulŭ dintre cele 

maĭ marĭ serviţie, pentru care întréga împerăţi ’ĭ e datóriă cu mulţămită, a făcutŭ elŭ sub timpulŭ 

campanieĭ ceĭ scurte din a. 1849, când mareşalul Radeţci l’a lăsatŭ ca comandante alŭ uneĭ armate mice 

de reservă în ţéră, care era întărâtată, şi dânsulŭ cu o cutezare bine calculată a pornitŭ cu tótă poterea în 

contra oştilorŭ piemontese. Ocuparea Breşieĭ prin Hainaŭ după o apărare cerbicósă din partea partideĭ 

resculătórie, care ’şĭ avé aşia zicândŭ sălaşiulŭ seŭ în acésta cetate, are meritulŭ seŭ, că prin acésta a 

încongiuratŭ o vărsare de sănge maĭ mare, ce s’ar fi şi întămplatŭ, de s’ar fi lăsat Hainaŭ, ca să’lŭ rănéscă 

unŭ simţŭ de umanitate falsă, de şi scriitoriĭ partideĭ resturnătórie se silescŭ a se folosi de acésta faptă 

istorică în favóré lor. După aceia fi Hainaŭ însărcinatŭ cu asedia Veneţieĭ, însă curândŭ apoĭ ’îlŭ ciemă 

încrederea cavaleresculuĭ seŭ Monarhŭ pe o carieră plină de lupte. În 30 Maiŭ 1849 denumitŭ fiind de 

comandante alŭ armateĭ în Ungaria şi de Feldţaigmaister, primi Hainaŭ însărcinarea de a pune sferşitŭ 

iute rescóleĭ în Ungaria, şi energia şi înţelepţiunea luĭ a înplinitŭ acésta însărcinare cu o iuţélă de minune. 

Bătaia dela Timişóra e fostŭ urzitoriulŭ morale alŭ catastrofeĭ dela Vilagoşŭ. 

După pacificarea Ungarieĭ ’şĭ luoă Hainaŭ, pre carele l’a aşezatŭ Monarhulŭ în bine meritata stare 

de odihnă, zioa bună de la soldaţiĭ armateĭ subordinate luĭ în cele maĭ călduróse espresiunĭ. Timpulŭ seŭ 

’lŭ întrebuinţă acum Hainaŭ spre întreprinderea unorŭ călătorie maĭ marĭ. E cunoscutŭ atentatulŭ, care a 

fostŭ sevărşitŭ în Londonŭ asupra persóneĭ sele, scenele aceste ale cruzimeĭ brutalĭ din partea uneĭ 

partide, care n’are nicĭ o speranţă, fură repeţite la retórcerea prin Hanovera. Acésta însă n’a împedecatŭ 

pe nefricosulŭ bărbatŭ, de a întreprinde în a. 1852 o altă călătoriă. În Briuselŭ ’lŭ scuti loialitatea 

consoţilorŭ seĭ, éră în Parisŭ poternica voie a şefuluĭ statuluĭ de repeţirea scenelorŭ din Londonŭ. Înainte 

cu căteva zile a venitŭ Hainaŭ din Graţ, loculŭ petrecereĭ sele ceĭ retrase încóce, ca se fericiteze pe M. Sea 
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Împeratulŭ pentru scăparea cu prilegiulŭ atentatuluĭ, şi o faimă tare ţirculătóre asemna acestuĭ bărbatŭ 

încă plinŭ de viaţă e nóă activitate importante. Cine l’a văzutŭ la serbătórea rensenătoşereĭ Monarhuluĭ, 

acum sâmbătă, cine l’a văzutŭ duminecă ducânduse la uniĭ şi la alţiĭ în visită, acela nu va fi cugetatŭ, că 

nóptea de duminică spre lunĭ va pune sfărşitŭ zilelorŭ luĭ. Décă şi n’a fostŭ bătrânuluĭ eroŭ iertatŭ, ca să 

afle mórtea de soldatŭ pe cămpulŭ bătălieĭ, totuşĭ o ursită binevoitóriă l’a cruţatŭ de o bolire îndelungată. 

O damla a făcutŭ vieţeĭ sele unŭ sfărşitŭ iute. 

Hainaŭ a fostŭ o personalitate agerŭ marcată, ce în secululŭ nostru a începutŭ a fi totŭ maĭ rarŭ. În 

faţa luĭ, cea înzestrată cu o musteaţă de o celebritate europénă, şi cu unŭ ociŭ străbătătoriŭ, era zugrăvită 

acea cavaleréscă îndărătnicire de soldatŭ, care a opusŭ pe eroica nóstră armată revoluţiuneĭ cu unŭ 

succesŭ de triumfătoriŭ. 

Lumeĭ ’i place a afla contrarietăţi şi paralele şi întămplarea – décă voimŭ aşia a zice – jócă adese 

orĭ pe măna acesteĭ plăcerĭ. Aŭ nu e de însemnatŭ, că bătrânulŭ vitézŭ Haĭnaŭ, neobositulŭ combătătoriŭ 

alŭ revoluţiuneĭ, a încisŭ ociĭ tocma în 13 marţiŭ, cândŭ înainte cu cincĭ anĭ s’a începutŭ o mişcare plină 

de nenorocirĭ. 

————— 

Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 

 Mesagerulŭ sibianŭ zice în o corespundinţă din 19 Marţiŭ. Pre cum este cunoscutŭ, advocaţiĭ ţereĭ 

acesteĭ după o ordinaţiune a ministeriuluĭ de justiţiă din 14 Maiŭ 1852 aŭ să se subpună la unŭ esemine 

verbale şi în scrisŭ la judecătoria înaltă, décă vréŭ să maĭ continue advocaţia. 

 Noĭ sântemŭ într’o puseţiune plăcută a poté înştiinţa cumcă D. Advocatŭ din Clujŭ Alesandru 

Colat a fostŭ celŭ din tâiŭ în totŭ Ardélulŭ, care s’a subpusŭ acestuĭ esamine, şi pe căt ştimŭ din izvorŭ 

securŭ cu succesŭ escelente. 

 – Pre cum ni se înştiinţéză din Aiudŭ din izvorŭ securŭ, arestantele, ce sta la judecătoria cerculare 

de a colo în cercetare P. C. a fostŭ petrecutŭ în 13 acesteĭ lune peste piaţŭ de unŭ vigietoriŭ de arestanţĭ. 

Cu acésta ocasiune sucese acestuĭ arestante a apuca o lopată de ferŭ, ce era în piaţŭ de vândutŭ, cu care 

elŭ apoĭ se opusă atăt vigietoriuluĭ, căt şi orĭ cuĭ care se apropia de elŭ. Din întâmplare veni şi 

comendantele de postulŭ Géndarmerieĭ, ce se află acolo, şi provocă pe escedentele să se astămpere. 

Acesta însă, în locŭ să se supună sare asupra căprariuluĭ de gendarmeriă şi trage cu lopata asupra capuluĭ 

acestuia. Căprariulŭ se vezu dară silitŭ a face întrebuinţare de armă spre apărarea sea, şi trânti o lovitură 

de sabiă penitentuluĭ peste capŭ aşia de bine, căt acesta căzu giosŭ săngerăndŭ, şi după căteva óre muri în 

urmarea vătămăriĭ. 

 – Înaltulŭ miniteriŭ de finanţiă a denumitŭ pe concepistulŭ de finanţiă în Transilvania Ioane 

Hertel, şi pe concepistulŭ de cameră în Austria Ignatiŭ Hrubant de Comisarĭ circularĭ de finanţiă în 

Transilvania. 

 – Comanda generale militare din Transilvania a denumitŭ pe părintele Ioane Mezei din Diecesa 

Araduluĭ de capelanŭ militare la regimentulŭ ce. r. Carolŭ Ferdinandŭ. 

 – În 1 Marţiŭ s’a întemplatŭ în Mordeş lăngă Mediaşiŭ unŭ omorŭ înfiorătoriŭ. Andreas Şmidt, care 

avé încă patru copiĭ în viaţă, adecă 3 fete şi 1 feciorŭ, trăia bine cu nevasta sea şi era omulŭ celŭ maĭ 

de omeniă, veni în zioa aceea diminéţa la 5 óre la aceea nefericită şi scrintită ideă, să’şĭ omóră copiĭ 
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încă dormindŭ. Nicĭ nu se găndi multŭ pănă căndŭ luă securea, şi lovi dearândulŭ cu dânsa pe copiĭ în 

capŭ, apoi îşĭ tăie şi singurŭ gătulŭ cu briciulŭ, şi aşia muri şi elŭ. Dintre copiĭ fata de 8 anĭ, Ana a şi 

muritŭ, iară de cea maĭ mică de 3 ½ anĭ este puţină nădejde că se va maĭ rădica. Unŭ feciorŭ de 11 

anĭ, şi alta fată de 6 anĭ, cu tóte că săntŭ greŭ răniţĭ, totuşĭ póte că vorŭ scăpa cu viaţă. 

Ungaria. Arătătoriulŭ Arădanŭ se plănge, că tărgulŭ trecutŭ nu corespunsă aşteptăriĭ din lipsa 

banilorŭ. Industriaşiĭ nu aflară cumpărătorĭ, iară ţeraniĭ puţinŭ putură vinde din productele lorŭ pentru 

preţiulŭ cel pré mare în proporţiune cu celelalte lucrurĭ. – Spirtŭ a fostŭ puţinŭ. Lăna s’a văndutŭ cu vr’o 

căţĭva florinĭ maĭ eftinŭ decătŭ în anulŭ trecutŭ. – Slivoviţa s’a văndutŭ cu 18 fl. acovulŭ. Peile de calŭ 

crude cu 10-13 fl. m. v. v. cele de vacă cu 24-28 fl. iar cele de boŭ cu 30-40 fl. Peile de óe ungureştĭ cu 4-

5½ fl. unele forte grele cu 6 fl. iară cele nemţeştĭ dela 5-6 fl. perecea. Părulŭ de calŭ lungŭ cu 1 fl. 48 cr. 

pănă la 2 fl. funt., iar celŭ scurtŭ dela 54 cr. pănă la 1 fl. m. v. v.  

 Austria. V i e n a  14 Marţiŭ. Îndată după ce s’a întorsŭ M. Sea Împeratulŭ dela biserică la 

palaţiulŭ împerătescŭ, Consululŭ Vieneĭ fu ciămatŭ prin Escelenţia Sea adjutantele împerătescŭ primariŭ 

Contele Griune acolo, şi avu norocire de a fi înfăţişatŭ M. Sele, care’ĭ descoperi îndestularea Sea cu 

ordinele şi cu simţimentele, ce s’aŭ menifestatŭ pretutindinea în capitale. Totdeodată i arătă, câtŭ de 

pătrunsă a fostŭ M. Sea înţelegând din repórtele ce i s’aŭ făcutŭ conpătimirea, care o aŭ doveditŭ tóte 

clasele poporăţiuneĭ din Viena, pănă când Monarhulŭ a fostŭ bolnavŭ. În sfârşitŭ ’lŭ însărcină M. Sea, ca 

pentru aceste semne de o strănsă alipire şi sinceră compătimire să descopere locuitorilorŭ Vieneĭ Préînalta 

complăcere şi mulţămită. 

 Aséră a fost M. Sea în teatrulŭ curţiĭ, unde fu primită de către numerosulŭ publicŭ cu celŭ maĭ 

mare entuziasmŭ, şi se căntă imnulŭ poporale de către ceĭ ce eraŭ faţă, stăndŭ în picióre. 

 Adjutantele generale Contele de Griune a căpătatŭ dela M. Sea pentru meritele sele crucea cea 

mare a Ordineluĭ Leopoldinŭ. 

 V i e n a  16 Marţiŭ. Trenulŭ de postă, care a venitŭ astăzĭ diminéţa pe drumul de ferŭ de la Pesta, 

se izbi dinjosŭ de Pojunŭ la olaltă cu optŭ cară de povară góle. Izbitura a fostŭ atâtŭ de poternică, încâtŭ 

carăle de povară se zdrobiră în bucăţĭ mice, maşina însă a Trenuluĭ se prăvăli de pe drumulŭ celŭ de treĭ 

stănginĭ înaltŭ în josŭ, şi îngropă subt sine pe conducătoriulŭ maşineĭ şi pe încălzitoriulŭ; al doilea 

încălzitoriŭ fu asvărlitŭ câtŭ acolo, şi căpătă maĭ multe loviture la trupŭ; dintre pasagerĭ nu se vătămă nicĭ 

unulŭ. 

 – Din tóte ţerile de corónă vinŭ înştiinţerĭ telegrafice, că ştirea despre resănetoşiarea M. Sele a 

produsŭ cea maĭ viă bucuriă, şi că pretutindiné după primirea acesteĭ ştirĭ aŭ alergatŭ locuitoriĭ la biserice 

spre a aduce mulţămită luĭ Dumnezeŭ pentru reîntregirea sănetăţiĭ a préiubituluĭ Monarhŭ. 

 V i e n a  17 Marţiŭ. Ţerimonia îmormântăreĭ a Generaleluĭ H a i n a ŭ  s’a sevărşitŭ astăzĭ după 

amiazĭ. După binecuvântarea remăşiţelorŭ trupeştĭ porni conductulŭ dela casarma din piaţulŭ bucatelorŭ. 

Înainte mergea unŭ despărţemăntŭ de cavaleriă, apoĭ colóne de infanteriă. În urma acestora carulŭ cu 

cosciugulŭ, trasŭ de şese caĭ negriĭ. Înaintea caruluĭ mergé calulŭ lui Hainaŭ îmbrăcat în negru, după carŭ 

unŭ bărbatŭ îmbrăcatŭ totŭ în ferŭ cu sabia trasă, apoĭ rudeniile reposatuluĭ şi unŭ numerŭ mare de óspeţĭ, 

între cariĭ se află Arhiducele Carolŭ Ludovicŭ fratele M. Sele Împeratuluĭ, în uniformă ulănéscă, 

Arhiduciĭ Vilhelmŭ şi Rainer, mulţĭ generali şi ofiţirĭ, precum mareşalulŭ Principele Vindişgreţ, 
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mareşalulŭ locuţiitoriŭ Vimpfen şi alţiĭ toţĭ cu făşiĭ de florŭ. Înaintea carului cu mortulŭ mergéŭ şese 

tunurĭ, şi totŭ atătea după carŭ. În urmă mergeŭ mase de infanteriă cu flamure de doliŭ şi unŭ 

despărţemăntŭ de cavaleriă. Conductulŭ merse în rândulŭ acesta la drumulŭ de ferŭ de miază zi, unde 

cosciugulŭ fu pusŭ pe unŭ carŭ de abure, spre a fi espedatŭ la Graţiu în Stiria, unde s’a hotărâtŭ, ca să fie 

îngropatŭ trupulŭ reposatuluĭ. Aci trupele se aşezară în rândŭ şi dădură salvele cuviincióse. Totŭ astăzĭ fu 

şi îmormântarea Arhiepiscopuluĭ din Viena. 

 Despre momentele cele de pe urmă din viaţa Generaluluĭ Hainaŭ aflămŭ următóriele: În 13 séra a 

fostŭ Hainaŭ într’o soţietate, unde a jucatŭ vistŭ. La ziumetate pe 12 s’a întorsŭ în otelulŭ Munciŭ, 

unde’şĭ avé locuinţa sea. Simţindŭ nişte înnecăturĭ la pieptŭ, de care în aniĭ din urmă a pătimitŭ maĭ edese 

orĭ, se puse în patŭ şi porunci slugitoriuluĭ seŭ ca să’lŭ frece, ce l’a uşiuratŭ încătŭva aşia cătŭ a zisŭ 

slugitoriuluĭ, ca şi elŭ să se culce. Nóptea la 1 óră ciemă érăşĭ pe slugitoriŭ la sine prin clopoţelŭ, căcĭ 

dorerea la peptŭ începuse de noŭ. Slugitoriulŭ începu érăşĭ a’lŭ freca, dară făr’ de nicĭ unŭ folosŭ, ba băgă 

de sémă, că tresurele de pe faţa generaluluĭ totŭ maĭ tare se scimonosescŭ. Atuncĭ ciamă pe stăpânulŭ 

otelulŭ, carele se încredinţă numai decătŭ că starea generaluluĭ e de totŭ critică. Bolnavulŭ se vedea a’şĭ fi 

eşitŭ din şimţirĭ. Atuncĭ trimise după doftorŭ, dară înainte de ce arŭ fi venitŭ acesta, generalele a plecatŭ 

capulŭ la o parte şi a reposatŭ fără de nicĭ o luptă de mórte.  

————— 

Montenegro. 

 Gazeteĭ din Triestŭ se scrie sub 5 Marţiŭ următóriele: Omer Paşa ’şi va concentra trupele sele în 

fortăreţele Spusŭ, Podgoriţa şi Zabliac. Desbinarea între Montenegrinĭ şi între Turcĭ e atăt de mare, căt nu 

se maĭ póte vindeca; ceĭ dintăiŭ strigă tare, ca să li se dee îndărăptŭ nişte ţinuturĭ delângă mare, care în 

véculŭ 15 s’au ţinutŭ de Montenegro. Turcia va trebui aşia dară totdeuna să ţină la graniţă o armată pe 

picióre pentru apărarea Albanieĭ. Paguba, ce aŭ avut’o Montenegriniĭ şi căteva districte din vecinătate, 

vorŭ trebui Turciĭ să o întórcă înapoĭ, éră pentru văduvele şi orfaniĭ celorŭ căzuţĭ va îngriji ţéra. 

 Trupele turceştĭ înainte de retragerea lorŭ din Montenegro aŭ sevărşitŭ nişte crănceniĭ, de care se 

înfióră şimţulŭ omenilorŭ. Aşia s. e. capetlee Montenegrinilorŭ celorŭ omorâţĭ le aŭ înşiratŭ ca nişte 

mărgele pe şinóre, şi apoĭ le aŭ tărâtŭ legate de caĭ pe drumurĭ. Bisericele şi capelele de prin locurile cele 

cuprinse de dânşiĭ le aŭ jefuitŭ Turciĭ cu totulŭ. Adeveratŭ că Omer Paşa la părere aŭ pedepsitŭ pe vr’o 

căţiva inşĭ, cariĭ aŭ făcutŭ maĭ marĭ crănceniĭ, dară totuşĭ pentru gonirea creştinilorŭ, pentru despoierea 

bisericelorŭ, pentru păngărirea femeilorŭ şi a copiilorŭ n’a pedepsitŭ pe nimene.  

————— 

Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e  6 Marţiŭ. Dela venirea admiraleluĭ rusescŭ Principeluĭ Menţicof se află 

cetatea nóstră în mare neodihnă. Grămezĭ de ómenĭ, ce se ţinŭ de biserica răseriténă, se adună în tóte 

zilele înaintea palaţiuluĭ ambasadeĭ ruseştĭ. Posiţiunea cea înaltă a ambasadoruluĭ rusescŭ de acum, şi 

mulţimea persónelorŭ distinse, care’lŭ însoţescŭ, dovedeşte, că misiunea luĭ trebue se fie de mare 

importanţiă. Principele a făcutŭ pănă acum visita sea numaĭ mareluĭ vizirŭ, la Sultanulŭ încă n’a fostŭ. Pe 

ministrulŭ dinafară nicĭ că l’a cercetatŭ, din care causă acesta ’şĭ a şi datŭ dimisiunea. Pănă acum încă nu 

s’a denumitŭ nimené în loculŭ luĭ.  
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După vorbele, care se audŭ icĭ acolo, ambasadorulŭ rusescŭ cere de la Pórtă esilarea emigraţilorŭ, 

estinderea protectoratuluĭ rusescŭ preste toţĭ creştiniĭ greceştĭ din Turcia, trecerea liberă a floteĭ ruseştĭ 

prin Dardanele, cesiunea portulŭ dela Batum în favórea Rusieĭ, şi împărtăşirea maĭ multorŭ privilegie pe 

partea creştinilorŭ de legea grecéscă în privinţa sfăntului mormăntŭ. 

Totdeodată se vorbeşte, că prin o notă ruséscă s’ar fi cerutŭ de la Pórtă, ca să maĭ amăne 

denumirea unuĭ următoriŭ în loculŭ Principeluĭ Moldavieĭ pănă atunci, pănă cândŭ acesta se va 

însenătoşia, séŭ se vorŭ arăta simptóme, că bóla nu se maĭ póte tămădui. Ca motivŭ alŭ acesteĭ cererĭ se 

aduce înainte buneţea şi patriotismulŭ acestuĭ Principe, prin care s’a făcutŭ fórte plăcutŭ la Moldovenĭ. 

Maĭ încolo e vorba, că Principele Menţicof va cere în tonŭ categoricŭ de la Pórtă, ca să stee Rusieĭ 

înr’ajutoriŭ spre a incasa celtuelele, ce le a făcutŭ cu prilejiulŭ ocupaţiuneĭ Principatelorŭ, căcĭ 

almintrelea vorŭ întra érăşĭ trupele ruseştĭ în ţerile aceste. 

Unŭ curierŭ franţozescŭ a sositŭ aci, şi a adusŭ o notă a consululuĭ turcescŭ de la Dardanele, prin 

care cere, ca să se pedepsiască comandatele turcescŭ alŭ Dardanelelorŭ. D. Lavalete ambasadorulŭ 

franţosescŭ, călătorindŭ în zilele aceste la Parisŭ, a cercetatŭ pe consululŭ franţosescŭ, care reşedéză la 

Dardanele, şi a remasŭ acolo pănă séra. Voindŭ corabia după apusulŭ sóreluĭ (ce este opritŭ) a trece prin 

strămtórea măreĭ, straja turcéscă de la ţermurĭ slobozi unŭ tunŭ fără de glonţŭ ca semnŭ, că corabia are să 

stee în locŭ. Ambasadorulŭ însă porunci, ca se se împlănte stégulŭ celŭ înaltŭ, şi să mérgă maĭ de parte. 

Atuncĭ Turciĭ sloboziră o giulea asupra corabieĭ, şi era p’aci să lovéscă în corabiă şi să o spargă. Se zice, 

că pentru acésta faptă comandantele turcescŭ s’a scosŭ din slujbă. 

————— 

America. 

În oraşiulŭ Acapulco din republica Mecsico s’a întămplatŭ în nóptea în 4 spre 5 Decembre 1852 

unŭ cutremurŭ înfricoşiatŭ, care a prefăcutŭ acestŭ oraşiŭ în ruine. Despre acésta nenorocire unŭ 

corespondinte alŭ Gazeteĭ de Colonia scrie următóriele: zece minute după 10 óre séra, cândŭ din norocire 

numaĭ puţinĭ locuitorĭ se culcaseră, între cariĭ me aflamŭ şi eu, a fostŭ lumea speriată prin unŭ cutrenurŭ 

cumplitŭ. Pămăntulŭ se clătina cu unŭ urletŭ gróznicŭ în direţiune perpendiculariă, făcândŭ după 

calcululŭ meŭ 4-5 sbuciumăture într’o secundă. Maĭ tóte casele se surpară, nuorĭ de pulbere împlură 

cetatea, şi locuitoriĭ speriaţĭ săriră ameţiţĭ în uliţe, ca să nu fie îngropaţĭ sub ruinele caseloró lorŭ. Ca din 

teiă sbuciumătură, care a fostŭ însoţită de surparea zidurilorŭ şi a bărnelorŭ, m’a deşteptatŭ; îmbrăcatŭ de 

ziumetate amŭ ajunsŭ printre ruine şi printr’o pulbere, pentru care nu maĭ potémŭ deşcide ociĭ, norocos la 

locŭ liberŭ, părăndumĭ bine, căcĭ amŭ scăpatŭ nevătămatŭ. Pe uliţe şi prin piaţe eraŭ bărbaţĭ, muerĭ şi 

copiĭ în genuncĭ, rugănduse luĭ Dumnezeŭ. Într’aceea se surpară tóte casele de totŭ séŭ în parte, aşia cătŭ 

cetatea era o masă de ruine. Din norocire era încă devreme şi ceĭ maĭ mulţĭ locuitorĭ încă nu eraŭ culcaţĭ, 

din care causă numaĭ unŭ omŭ şia perdutŭ viaţa. Mulţĭ însă fură uşiorŭ răniţĭ. Marea se trase cam de vr’o 

20 de urme îndărăptŭ, şi era témă, că cu atâtŭ maĭ cu mare potere va eşi afară, şi va îngite totŭ. Însă s’a 

rentorsŭ încetŭ încetŭ la starea normale. Tótă nóptea a ţinutŭ cutremurulŭ cu mice întrerumperĭ, şi în cele 

14 zile din tâiŭ n’a avutŭ nimené nicĭ cea maĭ mică odihnă, şi încă şi acum avemŭ din vreme în vreme 

sbuciumăturĭ uşióre. Noĭ trăimŭ prin corturĭ pe uliţe şi în piaţele publice. Casa nóstră încă a pătimit fórte 

multŭ; ce încă nu s’a dărâmatŭ, stă aşia încătŭ în totŭ minutulŭ ameninţă cu surpare. Paguba se preţueşte 
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la 3 pănă la 400,000 piastriĭ, ce pentru o cetate numaĭ cu 4000 de locuitorĭ e fórte multŭ. Pămăntulŭ s’a 

crăpatŭ la multe locurĭ şi ne ameninţă cu noŭ periculŭ. 

N e v i o r c ŭ  4 Marţiŭ. Dep. Tel. Noualesulŭ Preşedinte Pierse fu astăzĭ inauguratŭ şi a slobozitŭ 

către congresŭ o înştiinţare, în care estinderea teritoriuluĭ alŭ statelorŭ confederate se spune a fi 

nencungiurată, ce însă are să urmeze întrunŭ cipŭ cinstitŭ şi loiale. Maĭ departe adaoge, că în privinţa 

turburărilorŭ europene Guberniulŭ staturilorŭ confederate se va porta indiferentŭ, dară totuşĭ nu’şĭ va 

ascunde simpatiile sele pentru causa libertăţiĭ şi a progresuluĭ. După frasea acésta urméză împărtăşirea, că 

susţinerea sclavieĭ e de neapărată lipsă pentru esistinţa statelorŭ întrunite. 

————— 

Miscele. 

Asoţiaţiunea femeilorŭ din Peşta vrea se facă o scólă de lucrŭ pentrŭ fete după mustra celeĭ din 

Viena. Acesta este negreşitŭ unulŭ din cele maĭ potrivite aşezăminte, a pune pe copĭlele serace prin unŭ 

învăţemăntŭ corespunzătoriŭ scopuluĭ în puseţiune a se hrăni pe sine însuşĭ şi a puté fi părinţilorŭ 

sprijónă. Binecuvăntatulŭ resultatŭ a uneĭ astfeliŭ de întreprinderĭ nu va îngădui a aştepta după dânsulŭ! 

Tărgulŭ de ţéră din Peşta s’a arătatŭ în decursulŭ seŭ maĭ bunŭ decătŭ ce era obştésca aşteptare. 

Puţinele producte ce eraŭ, s’aŭ văndutŭ cu bunŭ preţiŭ. 

Se vorbeşte cumcă ţeduliţele de 6 cr. se vorŭ trage din cursŭ încă în anulŭ acesta. 

Unŭ Naturalistŭ vré să fie aflatŭ bóla cartofilorŭ într’unŭ insectŭ care se ţine de genulŭ lăcustelorŭ 

şi arŭ avé colórea şi mărimea unuĭ purece. 

În Timişóra a depusŭ unŭ surdo-mutŭ esamene în vorbire publice în fiinţa de faţă a uneĭ mulţime 

de ascultătorĭ. Acestŭ surdo-mutŭ de şi a înveţatŭ dabia 4 septemăne, elŭ totuşĭ ştie se pronuncie nunumaĭ 

singuratice litere, şi vorbe, ci şi ziceri întregĭ. Şi nu e nicĭ o îndoială, cumcă dănsulŭ prin o îndeletnicire 

maĭ de parte va învăţa bine a vorbi. Unŭ lucru adeveratŭ suprinzătoriŭ, căcĭ vedemŭ cu putinţă aceea ce 

pănă acuma se ţiné a fi fără putinţă. 

În 3 şi 5 Marţiŭ s’a împărţitŭ la Domniĭ pămănteştĭ din Bănatŭ ca despăgubire pentru robote iarăşĭ 

o sumă de 74,420 fl. mon. conv. 

P e n t r u  c u t i a  d e  p ă s t r a r e .  

 Aşia numită a p a  p r i n c i p e s e ĭ  (Prinzessen Wasser) ce se întrebuinţéză de dame ca mizlocŭ 

cosmetic (sulimanŭ) după analisa, ce s’a făcutŭ cu dănsa constă din plumbŭ, şi din răşină de Venzoe. Şi 

fiindŭ că acestŭ mizlocŭ póte minţi pentru unŭ momentŭ o pele fină, netedă, dar după aceea se face cu 

atăta maĭ stricătoriŭ de tonulŭ şi viăţiunea peleĭ, ba póte dărăpena şi sănetatea întrégă, noĭ ne ţinemŭ de 

datoriă a trage atenţiunea damelorŭ nóstre asupra acestuĭ solimanŭ stricătoriŭ, şi a le da acelŭ sfatŭ 

amicabile, ca să nu’lŭ rabde pe toaletele sele. 

 Iară junilorŭ amorezĭ, cariĭ vréu să cunóscă feţele amoreselorŭ sele, în căt acestea săntŭ colorate 

cu colorĭ naturalĭ, séŭ cosmeticĭ, recomandămŭ se pórte în bozunariŭ o stigluţă cu spirtŭ de aluĭ Veguinŭ, 

care acuma se numeşte şi asmodi, şi în momentulŭ probeĭ să o ţină înaintea feţeĭ amorezeĭ sele, fireşte 

destupată. De nu se va scimba colórea feţeĭ, atuncĭ fără tótă îndoiala acésta e curată, rumenită cu 

sulimanulŭ naturale, iară feţele cele văpsite nu vorŭ roşi de ruşine, ci vorŭ negri de duhórea luĭ asmodi, ce 

pentru gustulŭ nostrŭ póte se fie şi maĭ neplăcutŭ. 
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 Unŭ antidotŭ (contraveninŭ) de căpeteniă pentru orĭ ce veninŭ, recomăndă engleziĭ óe crude şi 

lapte. Adecă décă s’arŭ întempla ca cineva să se învenineze prin ceva, să sórbă óe crude; şi să bé lapte 

cătŭ de multŭ. 

Înştiinţare. 

 În zilele aceste au eşitŭ de sub tipariu „Molitvelnicul“ bogatŭ cu litere roşiĭ şi negre, în care se 

cuprindŭ rânduelele tuturorŭ slujbelorŭ bisericeştĭ, dimpreună cu rânduiala la sfinţirea bisericelorŭ, 

odórelorŭ şi vaselorŭ bisericeştĭ, a clopotelorŭ, praporelorŭ, a puneriĭ temelieĭ la Biserice şi la case, şi cu 

Ţerimonialulŭ la zioa Împeratuluĭ. 

 Productulŭ acesta noŭ alŭ tipografiei diecesane tipăritŭ în octavŭ lesne de purtatŭ se recomăndă 

atâtŭ prin unŭ tipariŭ frumosŭ, curatŭ, deslucitŭ, câtŭ şi prin o hârtiă alésă şi trainică şi prin unŭ preţŭ 

moderatŭ în împregiurările scumpeteĭ de astăzĭ. Preţulŭ unuĭ esemplariŭ nelegatŭ e 3 fl. m. c. şi se află de 

vânzare în Canţelaria Episcopiască de aicĭ. 

  Sibiiŭ 10 Marţiŭ 1853. 

   Dela tipografia diecesană 

 

 

Înştiinţare. 

La 1 a aprilie după c. n. se va vinde în Săcărâmbŭ o sumă de 2470 de galbenĭ la licitaţiă celorŭ ce 

vorŭ da maĭ multŭ. 

Cumpărătorii săntŭ îndatoraţĭ a depune preţiulŭ 1/3 în bancnote de 5 şi de 10 f. şi 2/3 în ţedule mice 

între care baremŭ 500 fl. au se fie de 6 cr. şi de 10 cr. 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 18. Marţiu. Calend. noŭ. 
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