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Cursulŭ judecăţilor în patria noastră,  

c u  p r i v i r e  l a  d i f e r i n ţ e l e  u r b a n i a l ĭ  (Urm.) 

 

 După legile natureĭ, totŭ omulŭ s’a născutŭ şi se naşte cu drepturĭ personalĭ, de care, fără de voia 

luĭ, nime nu’lŭ póte despoia, cu atătŭ maĭ puţinŭ lipsi, fiindŭ elŭ încă în sinulŭ mumăsea. De aceea 

sclavia séŭ robia personale, cum a fostŭ acésta în patria nóstră pănă la nemuritoriulŭ Împeratŭ Iosifŭ, şi 

cum maĭ este ea încă şi pănă astăzĭ în alte părţi, spre ruşinea ómenireĭ, în privinţa ţiganilorŭ, este o pată 

care nu se póte spăla şi curăţi cu căte ape curgŭ pe subt sóre. După aceleşĭ legĭ ale natureĭ, omuluĭ nimené 

în lume n’a avutŭ nimicŭ a’lŭ seŭ, de cătŭ persona sea şi poterile eĭ de lucrare, pe care nime nu are nicĭ 

unŭ dreptŭ a o vătăma; iar pământulŭ şi celelalte lucrurĭ din lume la începutŭ aŭ privitŭ în folosulŭ 

tuturorŭ, după vorba creatoreluĭ: „Creşteţĭ şi ve mulţiţĭ şi stăpâniţĭ pământulŭ;“ n’a zisŭ elŭ stăpăneşte tu 

Domnule pământulŭ, căcĭ eştĭ maĭ nobile, şi tu ţerénule, să fiĭ pururea servulŭ luĭ. Amŭ zisŭ că la 

începutŭ aŭ fostŭ tóte pentru unŭ folosŭ comunŭ. Îndată ce însă s’a apucatŭ unulŭ de a cultiva pentru 

esemplu o parte de pământŭ, îndată ce, o ară şi o semănă, părticica aceea de pământŭ s’a scosŭ din 

dreptulŭ celŭ obştescŭ şi s’a adusŭ în cerculŭ dreptuluĭ aceluĭ omŭ; care a cultivat’o, şi s’a împreunatŭ cu 

persóna luĭ astfeliŭ în cătŭ acum vrândŭ a’ĭ o reocupa şi a o folosi peste voia lui, i’aĭ ataca dea dreptulŭ 

persóna, vătămânduĭ dreptulŭ luĭ personale. Iată dar începutulŭ proprietateĭ după dreptulŭ firescŭ. Lucrulŭ 

astfeliŭ ocupatŭ şi adusŭ în stăpânirea mea, fără să’mĭ pótă cineva dovedi, că elŭ a fostŭ maĭ nainte de 

cătŭ mine stăpânŭ peste elŭ, eŭ milŭ prefacŭ, diregŭ, cultivŭ, şi cine s’arŭ încerca maĭ tărziŭ a me 

despoĭea de fructele ostenelelorŭ mele, celŭ ce arŭ voi a se aşieza în căsuţa, pe carea o clădiiŭ cu spesele 

mele, scurtŭ ce’lŭ ce arŭ secera în agrulŭ semenatŭ de mine, fără a pote dovedi, că acela a fostŭ drépta luĭ 

proprietate, acela m’arŭ face a lucra pentru elŭ, fără voia mea, prin urmare arŭ călca în picióre libertatea 

mea personale, drepturile mele ce le amŭ de la natură. Vezĭ bine, că la noĭ astăzĭ nu se maĭ află pământŭ, 

despre care să poţĭ zice, că nu e alŭ nimeruĭ, prin urmare cultivândulŭ şi punândute în stăpânirea luĭ, să fiĭ 

stăpânŭ bunŭ, recunoscutŭ de lege. Priveşte însă la vânătoriulŭ silbaticŭ din Africa, cum îşĭ duce lucrulŭ 

seŭ ce la vânatŭ, în peştera sea, şi acolo se aperă cu tote armele în contra celuĭ ce voeşte a ilŭ smulge cu 

sila. Priveşte la o órdă de nomazĭ, care’şĭ paşte vitele sele pe cutare pămăntŭ, şi veĭ vedea, că ea nu sufere, 

ca vreunŭ străinŭ să o turbure în dreptulŭ seŭ de proprietate vremelnică, pe care maĭ tărziŭ ea singură o 

păreseşte şi’şĭ caŭtă alta cu păşiune maĭ bună. Totŭ aşia aŭ mersŭ trebile şi în societatea cetăţénă. 

Dreptulŭ poeiticŭ séŭ legile ce se aduseră în societate, n’aŭ turburatŭ proprietatea, ci încă aŭ întărit’o maĭ 
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multŭ, prescriindŭ condiţiunile, care se cerŭ, ca să te poţĭ numi cu dreptŭ cuvântŭ stăpânŭ peste unŭ lucru, 

fiă acela mişcătoriŭ aŭ nemişcătoriŭ; prin aşiezarea dreptuluĭ de moştenire şi prin punerea în lucrare a 

prescripţiuneĭ. Ce făcură însă juristiĭ maĭ tărziŭ? Uneltiră o nóă suptîmpărţire a proprietateĭ zicăndŭ, că 

cela, asupra căruia priveşte  e s e n ţ i a  moşieĭ, este proprietariŭ mare, iar celŭ ce o foloseşte în fructele eĭ 

ce le aduce pe totŭ anulŭ, nu este proprietariŭ, ci numai usufructuariŭ. Iată reporturile feudalĭ, şi din acele 

iobăgia, dreptulŭ escisivŭ alŭ proprietarulŭ celuĭ mare de a vâna, pescui, lucra minele şi tóte celelalte 

regalie, pe care le vedemŭ pănă astăzĭ. Îndeşertŭ se opinti acum ţerénulŭ liberŭ a se apera de jugulŭ ce’ĭ 

ameninţa, căcĭ proprietariulŭ fiindŭ şi d o m n ŭ  ş i  j u d e c ă t o r i ŭ  î l ŭ  b a g a  î n  c ă t u ş e , de care viu 

anevoie maĭ póte scăpa. Orĭ şi din care punctŭ de vedere, veĭ lua ĭobăgia séŭ facerea robotelorŭ, ea 

remăne pururea o faptă a sileĭ, o apăsare a celuĭ maĭ slabŭ din partea celuĭ maĭ tare, şi légănulŭ eĭ pentru 

ţerile nóstre este véculŭ de mizlocŭ celŭ barbarŭ şi întunecatŭ, căndŭ protervia celorŭ maĭ tarĭ aduce pe 

clasea celorŭ slabĭ adecă pe a ţerénilorŭ la a ceea îngiosire neruşinată, la aceea apăsare a libertateĭ ce o are 

omulŭ înăscută, şi a egalitateĭ, ce trebue să domnéscă în societatea omenéscă între cetăţeniĭ unuĭ statŭ. Nu 

negămŭ, cumcă ciarŭ domnitoriĭ de pe acele timpurĭ încă nu ştiea resplăti altfeliŭ curagiulŭ ostaşilorŭ, ce 

se deosebia în lupte, decătŭ dândule ţinute întregĭ cu dreptulŭ de proprietarĭ, însă întinderea cea maĭ mare 

o luă ĭobăgia din aceea împregiurare, că unŭ astfeliŭ de aristocratŭ puné subt varga sea şi pe veciniĭ ţerénĭ 

liberĭ, subt cuvântŭ, că’ĭ va apăra de duşmaniĭ din afară. În urmă proprietariulŭ aristocratŭ 

nemulţuminduse că a coprinsŭ moşiele ţeranilorŭ liberĭ, silinduĭ a face pentru ele robote, răpi ómenilorŭ şi 

libertatea personale, trecânduo şi pe aceea în drepturile sele proprietăreştĭ. Ţerénulŭ prin astringerea la 

brazdă (adscriptio glebae) din omŭ liberŭ, înzestratŭ dela natură cu drepturĭ personalĭ, deveni manciniulŭ 

séŭ robulŭ domnuluĭ seŭ, ajunse a fi unŭ lucru, pe care’lŭ potéĭ cumpăra cu banĭ, ca pe orĭ care altŭ lucru 

din piaţă, ajunse a fi numaĭ o apertinenţiă de moşiă, în căt vinzinduse aceea, se vindea şi omulŭ cum se 

vinde vita în târgŭ la celŭ ce dă maĭ multŭ. Aşia dar n’avemŭ să ne mirămŭ de acelŭ aristocratŭ din aniĭ 

trecuţĭ, care nu se ruşină a striga în gura mare, cumcă şi stelele de pe ceriŭ, care lucescŭ désupra moşieĭ 

sele, săntŭ proprietatea luĭ. În modulŭ acesta sermanulŭ ţerénŭ gemu subt jugulŭ uneĭ îndoite sclăviĭ, 

înteiŭ că era astrinsŭ la brazdă, pe care nu o poté părăsi, adóa, că era şi cu persóna sclavulŭ séŭ 

manciniulŭ domnuluĭ seŭ, lipsitŭ de tóte drepturile de subt sóre, pănă şi de dreptulŭ de a se poté bucura ca 

tată de fiiĭ seĭ, pe cariĭ mama îĭ năşté robĭ. 

 Să ascultămŭ, cum se esprime în privinţa întroducereĭ iobăgieĭ renumitulŭ Ş i l e r ŭ , ca o 

autoritate, la care se încină maĭ multe miĭ de ómenĭ: „Ţerele subjugate n’aŭ fostŭ locurĭ deşerte, cănd le 

coprinseră eĭ. Orĭ cătŭ de tirăneşte a devastatŭ spada acelorŭ cuceritorĭ barbarĭ şi a naintaşilorŭ lorŭ 

v a n d a l i  şi h u n i  aceste locurĭ, totuşĭ nu le aŭ fostŭ cu potinţă a stinge cu totulŭ de pe faţa pământuluĭ 

pe veciĭ locuitorĭ. Mulţĭ dintre aceia deveniră împărţiţĭ ca vitele de împreună cu prada şi cu locurile 

coprinse, şi sórtea lorŭ acum era să lucre în calitate de sclavĭ pământulŭ acela, pe care maĭ nainte îlŭ 

stăpânea eĭ ca proprietarĭ liberĭ. – Totulŭ stătea acum din liberĭ şi din sclavĭ, din proprietarĭ şi iobagĭ. 

 Iar în altŭ locŭ se esprime totŭ acelŭ scriitoriŭ încă şi maĭ deslugitŭ: „Starea poporuluĭ pe acelŭ 

timpŭ era vrednică de milă. O clasă a poporuluĭ era stăpână peste tóte, ĭar ceialaltă n’avea nimicŭ; ceĭ 

bogaţĭ asuprea şi despoia pe seracĭ fără nicĭ o cruţare. Se născu unŭ părete despărţitoriŭ între aceste dóe 

clase. Lipsa silia pe ceĭ seracĭ să’şĭ caŭte scăpare la ceĭ bogaţĭ, la acele lipitorĭ, ce le supseră sângele, însă 

ajutoriulŭ, ce’lŭ afla la aceia, era amarŭ. Pentru sumele de banĭ, ce le luoa împrumutŭ, avea să plătéscă 
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interese infricoşiate, şi décă nu păzia terminulŭ, trebuia să’şĭ dee pămănturile în stăpânirea creditorilorŭ. 

După ce nu maĭ avură ce se mai dee amanetŭ séŭ zălogŭ, şi de trăitŭ totŭ trebuea să trăéscă, aŭ fostŭ siliţĭ 

a’şĭ vinde copiĭ seĭ la domnĭ în calitate de sclavĭ, şi în urmă după ce secă’ şi acestŭ izvorŭ de scăpare, 

atuncĭ sermanele fiinţe se vezură silite a lua banĭ împrumutŭ punândŭ de amanetŭ ciarŭ trupulŭ seŭ, în a 

căruĭ urmare trebuia se sufere, ca creditoriĭ să’i vindă ca pe sclavĭ.“ 

 Frumósă icónă a vécurilorŭ barbare trecute, şi ea totuşĭ nu coprinde decătŭ adeverŭ curatŭ. Acésta 

a fostŭ sórtea poporuluĭ ţerénŭ în tóte părţile, acésta şi a poporuluĭ nostru pănă în zilele nemuritoriuluĭ 

Împeratŭ Iosifŭ, căndŭ robia personale se ştérse, remănândŭ numaĭ robotele domneştĭ. Descidă cineva 

numaĭ „apelatele şi compilatele“ pentru ca se pótă cunóşte starea ţerénuluĭ din Transilvania, şi se va 

convinge deplinŭ despre acestŭ tristŭ adeverŭ, fără a maĭ căuta în paginele istorieĭ acelorŭ timpĭ barbarĭ. 

Îngiosirile aceste, ce e dreptŭ, aŭ trebuitŭ se facă locŭ la o întocmire maĭ umană şi mai economică 

a legislaţiuneĭ maĭ nóue. Însă şi după ce s’a ştersŭ sclavia personale, după ce s’a recunoscutŭ ţerénulŭ de 

proprietariŭ bunŭ alŭ moşióreĭ sele, pentru care a făcutŭ atătea serviţie crunte, maĭ remaseră încă unele 

dorerĭ, care’lŭ supără pănă în zioa de astăzĭ fără încetare. Aşia ca să nu mergemŭ prin ţerĭ străine, în 

patria nóstră partea cea maĭ mare a ţerénilorŭ, cariĭ fuseră robotarĭ, scăpă de a maĭ face zile domneştĭ 

pentru moşiórele sele, însă cătŭ n’are ea de a suferi în privinţa pădurilorŭ, din care, pănă căndŭ făcea 

robote domnuluĭ seŭ, nime nu’lŭ oprea a tăia atătŭ pentru focŭ, cătŭ şi pentru clădirĭ, ĭar acum merge 

altfeliŭ; cătŭ n’are se sufere pentru locurile de păşiunarea vitelorŭ, fără de care ţerénulŭ nu e în stare a 

porta poverele publice şi a’şĭ lucra ciarŭ şi pămânţelulŭ seŭ, care maĭ nainte îĭ era slobode. Ce veĭ zice 

însă pentru o parte mare de i n c v i l i n ĭ ,  j ă l e r ĭ ,  c u r i a l i s t ĭ ,  pentru cariĭ sórele elibertăriĭ ţerénuluĭ 

se vede încă a nu fi resăritŭ. 

Aceştia sântŭ aceĭ nefericiţĭ, cariĭ alérgă în tóte părţile cu rogăminţile lorŭ pentru scăparea de 

năpăstuirile ce lise facŭ parte în privinţa caselorŭ, parte a grădinilorŭ interne, şi dintre cariĭ mulţĭ se află 

scoşĭ în mizloculŭ uliţelorŭ cu numeroşiĭ pruncĭ în giurŭ de eĭ, din pricină că se astringŭ a face învoiele cu 

foştiĭ proprietarĭ de pământŭ, ĭar eĭ apărânduse, că n’aŭ lucratŭ domnilorŭ cu premândă, ci cu mâncarea 

lorŭ, şi aŭ purtatŭ tóte greutăţile publice ca şi ceĭlalţĭ concetăţenĭ, maĭ preferŭ a eşi în uliţă, de câtŭ a păşi 

la asemenea învoirĭ. 

Guberniulŭ părintescŭ recunóşte tóte greutăţile aceste atătŭ de o parte, cătŭ şi de ceélaltă, şi e 

pătrunsŭ de dorinţa de a vedé odată înfiinţată legea cea însemnătoriă pentru d e s g r e u n a r e a  

p ă m â n t u l u ĭ , care tocma acum e în lucrare pentru Ardélŭ, iar pentru Ungaria se şi publică în zilele 

trecute. Numaĭ prin legea acésta se vorŭ poté compléna tóte diferinţele, ce domnescŭ astăzĭ cu atăta 

înverşiunare între foştiĭ proprietarĭ de pământŭ şi între ţerénĭ. 

Politica fiecăruĭ guberniŭ în privinţa robotelorŭ nu este alta, de cătŭ a readuce drepturile positive 

séŭ legile, ce domniră pănă acumŭ, în conglăsuire cu principiele minţiĭ, cu legile natureĭ peste totŭ, unde 

interesulŭ publicŭ, pacea şi securitatea obştéscă a întreguluĭ statŭ nu desvinueşte o abatere dela acele. 

Legile séŭ drepturile, care se razimă pe principiele minţiĭ sănetose, pe legile natureĭ nu se vorŭ strica, căcĭ 

statulŭ nu este ciămatŭ a le strica, ci a le apăra pe acelé şi a le regula după cum cerŭ împregiurările şi 

spiritulŭ celŭ umanŭ alŭ véculuĭ în care trăimŭ. Iar legile aduse în împregiurărĭ, care astăzĭ aŭ încetatŭ cu 

totulŭ, fiindŭ că nu se potŭ privi de altŭ ceva, de căt numaĭ de mizlóce spre scopulŭ statuluĭ, staŭ pururea 
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în libera dispuseţiune a potereĭ aducătorie de legĭ, de aceea ea le va şi şterge fără îndoeală, îndată ce se va 

convinge, cumcă acele nu maĭ corespundŭ, şi săntŭ în de comunŭ stricătorie statuluĭ. 

Acésta este pe scurtŭ istoria robotelorŭ peste totŭ şi în specialŭ pentru patria nóstră. Colonele 

acestuĭ ziurnale nu ne értă, ca se ne estindemŭ maĭ pe largŭ, cu tóte că în privinţa acésta s’arŭ poté scrie 

tomurĭ întregĭ.    (Va urma.) 

 

Monarhia Austriacă.  

Transilvania. 

 S i b i i ŭ  18. Marţiŭ, Maiestatea Sea Împeratulŭ a denumitŭ în 9 Marţiŭ c. n. pe Arhim. Samuile 

Maşirevici de episcopŭ în Timişóră, pe Emilianŭ Cengelaţ de episcopŭ în Verşeţĭ, pe Procopiu Ivacicovicĭ 

de Episcopŭ în Aradŭ, şi pe Arseniŭ Stoĭcovicĭ de Episcopŭ în Buda. 

 S i b i i ŭ    16 Fevruariŭ. Dorinţa ce o arătaseră romăniĭ din diecesa grecoreseriténă alŭ Ardéluluĭ 

aşĭ aşterne omagialea sea supunere la însuşĭ tronulŭ prea înaltŭ, şi a fericita pe junele seŭ Monarhŭ atătŭ 

pentru scăparea din măna sceleratuluĭ Ucigaşiŭ, căt şi pentru reântregirea sănetăţiĭ, s’a realisatŭ prin 

acésta, că înnpreunăndusă maĭ mulţĭ deputaţĭ din maĭ multe părţĭ ale numiteĭ diecese, a formatŭ o 

deputaţiune numerósă, într’a căreĭ frunte stă Arhipăstoriulŭ lorŭ Escelencia Sea Părintele Episcopŭ 

Barone de Şaguna. Duminecă diminéţa plecară deputaţiĭ de prin pregiurulŭ acesta şi a Făgăraşiuluĭ, iară 

după amézĭ plecă Escelenţia Sea Părintele Episcopŭ Barone de Şaguna cu Secretariulŭ seŭ Păr. 

Protosingelŭ Dr. Grigoriŭ Pantazi. Duminecă nóptea spre lunĭ trecură pe aci şi deputaţiĭ din partea 

Braşovuluĭ, şi se vorŭ totŭ maĭ înmulţi pănă vorŭ ajunge la mărginele Transilvanieĭ. 

 De vomŭ privi la însemnătatea evinementuluĭ, care a datŭ impulsŭ la consolidarea acesteĭ 

deputaţiunĭ, nu cugetămŭ că se va afla vreo inimă romănă, care să nu uréză acesteĭ deputaţiunĭ solene cea 

maĭ fericită călătoriă, şi să nu róge pre Dumnezeŭ, care cu puterniculŭ seŭ braţŭ a paralisatŭ măna 

ucigaşiuluĭ şi a scutitŭ pre Unsulŭ seŭ, şi alŭ nostru Prea înduratulŭ Împeratŭ de primejdiă, şi ia dăruitŭ 

iarăşi potere cuviinţiósă, ca să pórte şi acésta deputaţiune în deplină sănetate, să o feréscă de tótă 

primejdia, şi să o aducă norocosŭ la fiiĭ şi fraţiĭ seĭ înderăptŭ.  

– Precătŭ amŭ înţelesŭ s’a dusŭ şi o deputaţiune din Diecesa Araduluĭ.  

 S i b i i ŭ    16 Marţiŭ. În Gazeta Vieneĭ din 11 ce ne veni astăzĭ citimŭ următórea publicaţiune din 

10 Marţiŭ: După ce néoa cu care a fostŭ îngropatŭ drumulŭ de ferŭ nordicŭ s’a înlăturatŭ, de astăzĭ încolo 

trăsurele de persóne şi de greotăţĭ vorŭ începe iarăşĭ cursulŭ seŭ în răndulŭ obicinuitŭ, afară de trenulŭ 

între Viena şi Pojunŭ. 

 După ştirile telegrafice ĭerĭ aŭ umblatŭ pe drumulŭ de ferŭ de amézăzi tóte trăsurile. 

Comunicaţiunea între Peşta şi Pojunŭ s’a descisŭ ĭerĭ. 

 De vorŭ calcula cumcă spre ţinerea descisă a pasageĭ, şi spre curăţirea uliţelorŭ Vieneĭ de néoa, ce 

căzu acolo în zilele trecute, în 7 Marţiŭ a fostŭ ocupaţĭ numaĭ în cetatea din lontru 1700 de lucrătorĭ, şi aŭ 

scosŭ 6800 de cară de néoă, atuncĭ ne potemŭ încipui ce potopŭ a fostŭ în părţile acelea, şi pentru ce poşta 

din 20 şi 22 după c. n. nu ne’a venitŭ nicĭ acuma. 

 Se vede că a ninsŭ în tótă Germania pentru că din tóte părţile după ştirile telegrafice a încetatŭ 

cursulŭ poştelorŭ. 
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 Astăzi séra ne maĭ sosi şi poşta din 20 şi 22 Marţiŭ c. n. din care vedemŭ că ninsórea ce se 

întămplă în părţile acelé este ceva neauzitŭ. În Viena a fostŭ prin uliţele cetăţiĭ comunicaţiunea cu totulŭ 

încise şi néoa era de 3-4 urme de naltă, pe glasiĭ trebuiră se facă drumulŭ lucrătoriĭ căcĭ altfeliŭ nu era cu 

potinţă a umbla, din satele vecine nu pote să vină niminé. 

 D e l a  g u r a  m u r e ş u l u ĭ  – 9 Marţiŭ. 

 Ca să potemŭ arăta publiculuĭ cititoriŭ alŭ tineruluĭ nostru ziurnale „Telegrafulŭ romanŭ“ că şi în 

părţile aceste săntŭ romănĭ cordaţĭ, cariĭ îşĭ cunoscŭ ciemarea sea ca cetăţenĭ bunĭ aĭ iubiteĭ nóstre Patrie, 

şi numeră între cele mai sfinte datorie ale lorŭ cultura poporuluĭ, ne veţĭ concede a însemna cevaşĭ despre 

scolele nóstre poporalĭ din Protopopiatulŭ Gurgiuluĭ, şi despre sporiulŭ ce’lŭ facŭ prunciĭ în trănsele. 

 Prin stăruinţa D. administratore protopopescŭ greco-resăriténŭ într’o coînţelegere cu D. D. 

Subcomisarĭ concerninţĭ scolele nóstre poporalĭ s’aŭ organisatŭ întractulŭ acesta făţă cu giurstările de 

acum cătŭ se potŭ maĭ bine. Cursulŭ învăţeturelorŭ ţine acuma peste totŭ anulŭ nu ca maĭ nainte numaĭ în 

lunele de iarnă. Afară de învăţetura creştinéscă şi istoria biblică, se învaţe în ele şi geografia Ardéluluĭ, 

istoria naturale, din aritmetică cele patru speţie şi alte istoriuţe şi zicerĭ moralĭ. 

 Îndecursulŭ luneĭ acestea D. administratore, ca inspectore de cercŭ alŭ scolelorŭ din 

protopopiatulŭ seŭ, ţinŭ ecsamenele semestralĭ din maĭ susŭ arătatele ştiinţe. Succesulŭ ecsamenelorŭ a 

încoronatŭ încrederea, ce părinţiĭ aŭ pusŭ în zelulŭ bunilorŭ învăţetorĭ, cărora aŭ încredinţatŭ eĭ creşterea 

copiilorŭ seĭ într’unŭ modŭ maĭ presusŭ de aşteptare. Cruduţiĭ copiĭ de şi can sfioşĭ şi nededaţĭ, arătară 

totuşĭ o bucuriă curată şi simplă ca cum este inima lorŭ, cănd vezure pe maĭ mariĭ şi părinţiĭ seĭ, că vinŭ 

să’ĭ asculte, şi se vadă ce sporiŭ aŭ făcutŭ umblăndŭ la scólă. Ca să se dedeie a cuvânta înaintea 

publiculuĭ cu o cuviinţă potrivită, şi o portare liberă, solidă, n’aŭ cruţatŭ buniĭ învăţetorĭ aĭ esercita şi în 

oraţiunĭ maĭ uşiore. Din cuvăntarea ce o ţinu unŭ băieţelŭ, însemnămŭ următoriele pasage. „Simvolulŭ 

nostru este: Credinţă în Dumnezeŭ, supunere către împeratulŭ, ascultare către prepuşiĭ nostriĭ, păzire 

nevătămată a legilorŭ, amóre către patriă, dragoste către conlăcuitoriĭ nostriĭ, şi răvnă spre o cultură 

solidă.“ 

 Nu potemŭ retăcé şi zelulŭ religiosŭ, ce caracterisésă aşia frumosŭ pre creştiniĭ nostri de pe aicĭ, eĭ 

cunoscăndŭ că adeverata religiositate este fundamentulŭ statelorŭ, nu aŭ remasŭ în derăptŭ nicĭ cu 

edificarea caselorŭ dumnezeeştĭ, pre care eĭ le clădescŭ din materie solide, ca să fie monumentŭ durătoriŭ 

nepoţilorŭ şi strănepoţilorŭ lorŭ. 

 În satulŭ Rusŭ s’a escatŭ în 9 Marţiŭ între 10-11 óre nópté unŭ focŭ înfuriatŭ, care prefăcu 8 case, 

9 grajdurĭ şi maĭ multe şiure în cenuşe, şi adusă 37 suflete, care dabé începură ase maĭ scutura de daunele, 

ce le suferiră în revoluţiunea trecută, iarăşĭ la băţulŭ de cerşitoriŭ pe uliţe, şi prin uşile altora, despoiaţĭ de 

tótă averea, ce a căştigat’o cu sudorĭ crunte. Spre lauda omenireĭ însemnămŭ şi aceea, că din partea maĭ 

multorŭ preoţĭ s’a pusŭ în lucrare colectă de bucate pentru nenorocoşiĭ acestia, şi dorimŭ ca să aĭbe 

resultatŭ bunŭ. 

 Bănatŭ. Despre tărgulŭ de ţéră, ce se ţinu în Timişóră, gazeta de acolo ne aduce următóriele ştirĭ: 

Precum se prevedé tărgulŭ nostru, care totŭ odată căzu cu celŭ din Aradŭ şi Peşta, fu fórte slabŭ. 

Însemnătatea ce o aŭ tărgurile de ţéră în Banatŭ, şi peste totŭ în Ungaria, se póte ţiné numaĭ aşia, décă 

confluinţa productelorŭ se va concentra într’unŭ locŭ, fiindŭ că atuncĭ atătŭ trebuinţa – prin conflucsulŭ 

cumpărătorilorŭ, – căt şi vinzare póte ajunge la unŭ resultatŭ bunŭ. Nicĭ în producte, nicĭ în manufăpture 
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şi alte marfe nu s’a făcutŭ vre o mişcare însemnată, provisiune era destulă în ceĭ maĭ mulţĭ articulĭ, eĭ însă 

nu fură căutaţĭ. Prin aceste preţiurile se apăsară multŭ, fără însă să se fie făcutŭ vre o vindere însemnată. 

Resultatele ce se observară la articulĭ singularĭ maĭ însemnaţĭ, săntŭ următóriele: 

 S e u l ŭ  în burdufĭ pe lăngă unŭ preţiŭ scăzutŭ şi o mulţime de cumpărătorĭ dabea se vindŭ ceva cu 

27 fl. m. c. maja. 

 P e ĭ  d e  v i t ă  fórte multe, căutare puţină. 

 S ă p u n u l ŭ  nu află cumpărătoriĭ de aceea s’a trasŭ din tărgŭ. 

 P e i l e  d e  ó i e  fără căutare fórte multe, dabea căte cu 2 fl. 24 cr. m. c. părecé. 

 M i e r e  p u ţ i n ă  nu avu căutare, se vindu bucurosŭ cu 20 fl. maja. 

 S p i r t u  pe lăngă o cătime de 2000 acóve se vindŭ cu 27 - 28 cr. m. c. de gradŭ, dar se căută 

puţinŭ. 

 S l i v o v i ţ ă  în cătime can la 1500 acóve, maĭ cu sémă de 20 grade se caută bine, şi vindu cu 48 

cr. m. c. gradulŭ. 

 C o m o v i ţ ă  (raciu de drojde) de 20 grade, cu 42 cr. m. c. de gradŭ, căutare puţină. 

 Tărgulŭ vitelorŭ încă a fostŭ fórte slabŭ, atătŭ caĭ, cătŭ şi vite cu córne a fostŭ într’o mulţime 

mare, cea maĭ mare parte remasă însă nevindută. 

 Peste tot s’aŭ vindutŭ 260 vite cornute părecé dela 250 - 280 fl. m. v. Caiĭ s’aŭ vindutŭ 397 cu 

preţiŭ pré diferitŭ. Oĭ a fostŭ pré puţine. Preţiulŭ era pré apăsatŭ, dar pentru cumpărătorĭ totuşĭ pré mare. 

Unŭ porc de dóe maje a costatŭ 40 fl. m. c. În comerciŭ locale nu s’a observatŭ nicĭ o mişcare maĭ viă. 

 Ungaria. Loidulŭ din Peşta zice că târgulŭ de ţéră, ce merge spre sfărşitŭ, a eşitŭ maĭ bine, de cătŭ 

se aştepta. Drumurile care în urmarea ploilorŭ şi a timpuluĭ móle eraŭ tare desfundate aŭ înpedecatŭ totŭ 

comerciulŭ, ce atărna dela comunicaţiune, pentru aceea cumpărătorĭ din Ardélŭ, Bănatŭ, şi Ungaria de 

susŭ aŭ fostŭ fórte puţinĭ, şi acésta e pricina de ce tărgulŭ acesta a fostŭ multŭ maĭ slabŭ de cătŭ ce s’a 

obicinuitŭ a fi pănă acum. Din Baciĭca înlesnită fiindŭ comunicaţiunea prin vapore aŭ fost cumpărătorĭ 

destuĭ. 

 Despre vinzarea în manufăpture se plângŭ ómeniĭ din tóte părţile. Mărfile de lână avură pré puţină 

căutare. 

 Comerciulŭ cu producte nu fu pré viu, pentru că din causa drumurilorŭ nu pré eraŭ, şi pentru aceea 

s’a şi suitŭ în preţiŭ. 

 Lăna care era deposită încă dela tărgulŭ de tómnă avu în luna luĭ Ianuariŭ şi fevruariŭ atăta 

căutare, încătŭ la tărgŭ maĭ remăsése fórte puţină. Cumpărătorĭ aŭ fostŭ fórte mulţĭ, şi uniĭ remaseră 

neîndestuliţĭ. Totŭ feliulŭ de lănă s’a urcatŭ cu 6 - 8 fl. în preţiŭ. 

 Oloiulŭ şi semănţa de rapiţă, nu s’aŭ pré căutatŭ. 

 Gogóşele aŭ avutŭ căutare, s’aŭ vindutŭ pănă la 4000 de gălete, dela 9 - 11 fl. 

 Seănţa de trifoĭ şi lucernă, şi cănepa nu s’a pré căutatŭ. 

 Potaşea din contră avu căutare bună, şi se vindu dela 10 - 13½ fl.  

Spirtulŭ scăzu în preţiŭ din causa necăutăriĭ. 

Seŭ se vindu ceva cu 28 fl. 

Unsóre de porcŭ era puţină şi se plăti cu 30 fl. 

Céra avu trecere bună dela 94 - 96 fl. 
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Prune uscate eraŭ puţine, şi cele turceştĭ se vindură cu 7 fl. 40 cr. Peile de óie pătimiră unŭ 

scăzământŭ însemnatŭ. Trenţele avură maĭ puţină căutare ca de altă dată, dar nicĭ nu era provisiune de ele. 

– În 21 Marţiŭ dupa c. n. ninse în Aradŭ şi în ţinutulŭ acela aşia de tare, de ĭarăşĭ se inpedecă tótă 

comunicaţiunea. Astfeliŭ de ştirĭ ne vinŭ şi din alte părţĭ. 

Austria. V i e n a  18 Marţiŭ Sfinţenia Sea Papa dela Roma Piu al 9-lé a trimisŭ spre aducerea 

aminte de norocósa scăpare din primejdia vieţiĭ a Maiestăţiĭ sele împeratuluĭ, pe lăngă o scrisóre 

autografă, una din cele maĭ vece relicvie, adecă unŭ dinte pe care Papa la luatŭ cu însăşĭ măna sea dela 

moştele S. Petru şi la încisŭ într’unŭ vasŭ bisericescŭ preţiosŭ. Acésta relicviă a admanuatŭ Maiestăţiĭ 

Sele noulŭ numitŭ cardinale, şi nunciŭ papale la Curtea împerătéscă Viola Prela în zioa maĭ susŭ arătată 

la 11 óre nainte de amézĭ. 

Loĭdulŭ are următória corespundinţă din 22 Marţiŭ c. n. Monitoriulŭ enuncie deplina încredinţiare 

a stăpănireĭ franţese cum că din întrebarea turcéscă nu se va esca pentru Europa nicĭ unŭ conflictŭ. 

Enunciarea uneĭ astfeliŭ de părerĭ a fostŭ fórte dorită, ca să se pótă linişti întărătatulŭ glasŭ alŭ burseĭ, 

însă totŭ în acela timpŭ plecă o escadră dela Tulonŭ la Constantinopole. Şi totŭ odată flota englézescă în 

marea mediterană se măreşte într’unŭ modŭ bătătoriŭ la ocĭ. Vorbelorŭ monitoriuluĭ are să se dee o 

ponderosă însemnătate, însă numaĭ puţinŭ şi lucrărilorŭ stăpănireĭ, a căreĭ organŭ este ziurnalele acestŭ. 

Ni se can pare, cumcă escadra franţeză şi engleză numaĭ pentru aceea potŭ alerga în apele turceştĭ, ca să 

pună unŭ accentŭ maĭ ascuţitŭ désupra pretensiunelorŭ ale ambasadorilorŭ acestorŭ poterĭ în 

Constantinopole. Grăbirea cea estraordinariă, cu care alergă Lordulŭ Stratforg şi D. dela Cour la capitalea 

turcéscă, arată într’acolo, cum că ambele poterĭ marine apuséne poftescŭ, ca diferinţele rusoturceştĭ să nu 

se isprăvéscă nainte de venirea lorŭ acolo. Nu se pofteşte învederatŭ ca cabinetulŭ turcescŭ să se supună, 

pănă nu va sfătui anglia şi franţia la acésta. 

La tótă întămplarea este prea timpuriŭ ca să potemŭ cu o siguritate prognostica sfărşitulŭ acesteĭ 

noe întrebărĭ orientalĭ. Constantinopolea, S. Petersburgulŭ, Londonulŭ şi Parisŭ săntŭ atăta îndepărtate 

dela olaltă, căt e fórte cu potinţă ca şi la întămplarea favorabile, definitiva resoluţiune acesteĭ ciestiunĭ se 

céră maĭ multe septemăne. Poterile marine apuséne punŭ cu multŭ maĭ multă ponderozitate pe influinţa, 

ce aŭ ele asupra cabinetuluĭ turcescŭ, decătŭ să nu intrevină ele la acésta ocasiune din tóte poterile. Aci 

încă este de a se luoa în consideraţiune şi aceea, că fanţia la întrebarea asupra S. Mormăntŭ a luatŭ parte 

deadreptulŭ şi hotărărea asupra acesteĭ întrebărĭ fără consensulŭ eĭ se face cu nepotinţă. Este pacea 

europénă prin acésta periclitată, întrébă lumea? cine pote la astfeliŭ de întrebare a da unŭ respunsŭ 

hotărătŭ.  

Cum că tote poterile dela 1848 încócĭ aŭ doritŭ ţinerea păciĭ, este lucrulŭ netăgăduitŭ, şi totuşi ea 

de atuncĭ încócĭ aŭ fostŭ de doe orĭ forte periclitată. Conferinţele dela Olmiuţŭ înlăturară pericolulŭ, şi 

respunsulŭ celŭ dede sultanulŭ conteluĭ Laĭningen înpedecă a doaoră erumperea vrăşmăşiilorŭ. Istoria cea 

maĭ noă este însemnată prin evinemente ce s’aŭ sevărşitŭ cu pace, după ce vrăjmăşiele se ridicaseră la 

culme şi pericululŭ resbeluluĭ se apropiese atăt de tare. 

 Lombardo-Veneţia. Maiestatea Sea ce. r. apostolică sa înduratŭ preagraţiosŭ a pardona pe acelea 

persóne care aŭ fostŭ mestecate în complotulŭ dela Mantova, şi a cărorŭ procesŭ de criminea lesei 

Maiestăţi pănă acuma nu sa înciatŭ judecătoreşte, şi a poruncitŭ ca cercetările maĭ departe să încete. 

Aceasta Preaînaltă hotărăre s’a publicatŭ în Mantova în 19 Marţiŭ c. n. între cele maĭ marĭ manifestărĭ de 
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bucurie a locuitorilorŭ. Din motivulŭ acesta séra aŭ fostŭ cetatea iluminată, şi entusiasmulŭ poporuluĭ nu 

avea mărgini. Iară în 21 totŭ din acestŭ motivŭ milaneziĭ au iluminatŭ teatrulŭ dela Scala ce era îndesuitŭ 

de ómenĭ, cariĭ căntară imnulŭ poporale. 

 În 16 Marţiŭ se spănzurară în Milanŭ 3 inşĭ, cariĭ aŭ luatŭ parte la omorurile din 6. Fevruariŭ. 

 În Ferara fură în 17 Marţiŭ 10 individe pentru criminea de lesa Maiestate osăndite la mórte prin 

stréngŭ. Mareşalulŭ Radeţci la 7 a pardonatŭ viaţa, puinduĭ la încisóre pe maĭ mulţĭ anĭ, iară la 3 s’a 

esecutatŭ pedépsa morţiĭ în lipsa de spănzurătorĭ prin glonţŭ. 

————— 

Ţéra romănéscă şi Moldavia. 

B u c u r e ş t ĭ  Duminecă 1 Martie, în zioa din urmă a cărnelegilor; zioa cănd tot creştinul, obosit 

de valurile lumeştĭ de peste an, intră cu plăcere în zilele în care sfânta Lege a luĭ Hristos ciamă pe tot 

omul săşĭ ispitească inima şi săşĭ împace cugetul, un mare număr de fruntaşĭ aĭ capitaleĭ Bucureştĭ: 

căpeteniĭ bisericeştĭ, slujbaşĭ publicĭ civilĭ şi militarĭ, boerĭ şi neguţătorĭ de tot rangul s’au adunat la 

palatul Domnesc spre îndeplinirea veciuluĭ obiceiŭ religiós de a cere de la Stăpânitoriŭ ertare de greşale 

pe trecut şi binecuvântare pe viitoriŭ. 

Spre acest sfârşit Présfinţia Sa părintele Mitropolitul a rostit Mărieĭ Sale Préînălţatuluĭ nostru 

Domn umilită cuvântare, la care Măria Sa a binevoit a răspunde următoriulŭ mângăios răspuns: 

Religia consacră epoce în cursul anuluĭ, precum şi în cursul vieţiĭ omuluĭ, în care intrând în sine 

tot omul, caută a se înpăciui cu cugetul şi cu contrăitoriĭ săĭ. 

Am privit în tótă vremea îndatoririle sociale, precum şi cele religióse, ca cele maĭ serióse şi sacre, 

şi nădăjduim că puţinĭ sânt aceia cariĭ le iaŭ îndeşert. 

Însuflat de asemenea sentimente, şi pătruns de o asemenea convincţie, facem apel cu ocazia zileĭ 

de astăzĭ, la aceeaşĭ sinceritate şi cureţenie de sentimente ale fiecăruia, şi cerem indulgenţă pentru ceea ce, 

în mijlocul valurilor în care ne aflăm, vom fi adus cuĭva vreo mâhnire. Acéstă indulgenţă, insoţită de 

blagoslovenievă, o cerem maĭ întâiŭ de la Prea sfinţia Vóstră ca arhipăstoriul nostru. 

Cuvântarea Présfinţieĭ Sale părinteluĭ Mitropolit. 

P r é î n ă l ţ a t e  D ó m n e , 

 Astăzi este zioa în care datinele ţăriĭ nóstre păzeşte evangelica macsimă, care este a erta greşalele 

greşiţilor noştri şi a cere ertare de la ceĭ cărora leam greşit. 

 Smeritul Mărieĭ Vóstre dar, ca cel ce cunóşte greutăţile ce Vă înconjóră şi care în cursul acestuĭ an 

póte să Vă fie mâhnit inima, viŭ însoţit de sufletésca mea turmă a Vă cere ertare şi a vă ruga să puneţĭ 

zioa acésta ca o stavilă a trecutuluĭ cu tóte supărările luĭ, şi să descideţĭ viitoriuluĭ inima bunătăţiĭ şi a 

uĭtăriĭ, ca sfântul Paşte să’l ajungem cu toţiĭ în pace veselĭ şi fericiţĭ.      (Vest.  Rom). 

————— 

Turcia. 

C o n s t a n t . La 16 Fevruarie a sosit într’acéstă capitală Înălţimea Sa Prinţul Mencicov, orânduit 

ambasador ecstraordinar plenipotent al Maiestăţiĭ Sale Împăratuluĭ a tótă Rusia cu o fórte numerósă suită, 

căruia ’i s’a făcut de către Înalta Pórtă o fórte strălucită priimire, la 18 a mers Înălţimea Sa prinţul la 

Înalta Pórtă de a făcut vizită mareluĭ Vizir. 



 

 
Pagina  295 

 

La 22 Fevruarie s’a orânduit Ecselenţia Sa Rifaat paşa ministru al trebilor din afară, la 23 

Fevruarie a doa zi Înălţimea Sa prinţul Mencicov a mers de a făcut vizită nuouluĭ orânduit ministru din 

afară. (Vest. Rom). 

După ştirie din Cataro din 11 Marţiŭ c. n. Adjutantele generale alŭ Maiestăţiĭ Sele Împeratuluĭ 

Austrieĭ Barone Kelner de Kelenstaĭn s’a înbarcatŭ pe vapórele de resbelŭ Kustoţa şi a mersŭ la Zara. În 

10 a fostŭ ajunsŭ acolo principele Daniilo cu Pero şi Giorgie Petrovicĭ şi cu maĭ mulţĭ capĭ din 

Montenegro, ca se aducă a sea şi a ţereĭ sele mulţumită pentru pregraţiósa sprijónă a Maiestăţiĭ Sele 

Împeratuluĭ Austrieĭ. Voievodulŭ din Grahovo Iacobŭ Vuiaticĭ a reposatŭ în 4 acestea în Clobucŭ, se zice 

că arŭ fi fostŭ înveninatŭ. În 13 plecă principele Daniile din Cataro însoţitŭ de D. Subcolonelŭ 

Stratimirobicĭ, de DD. Căpitanĭ Conte Nuĭjanŭ şi Nagĭ şi de Comisariĭ împerăteştĭ ruseştĭ Cavalevsci şi 

Berger. Misiunea lorŭ are de scop a cerceta asupra uneĭ plănsorĭ, ce Omer Paşa a datŭ asupra poporăţiuneĭ 

din Piperiĭ, care se fie atacatŭ trupele turceştĭ la retragerea lorŭ. Omer Paşa are trupele sele concentrate 

încă în Spuţ, Podgoriţa şi Antivariĭ, fiind că în Scutarĭ, care în viitoriŭ să’ĭ fie cuartirulŭ de căpeteniă 

numaĭ unŭ escadronŭ de cavaleriă a ajunsŭ. Elŭ a făcutŭ şi o provocaţiune către poporăţiunea turcéscă, că 

dă arŭ avea ea a pretinde ceva desdăunărĭ în urmarea daunelorŭ ce li s’arŭ fi făcutŭ din partea 

Montenegrinilorŭ, aceasta să o facă curăndŭ cunoscută. 

Înştiinţare. 

 În zilele aceste aŭ eşitŭ de sub tipariŭ „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 tipografieĭ diecesane tipăritŭ în octavŭ lesne de purtatŭ se recomăndă 

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

L ă d i ţ a  d e  P o ş t ă . 

D. P. G. în Sinteştĭ. Ne mirămŭ de o apucătură atătŭ de reŭ nimerită, la unŭ lucru atătŭ de delicatŭ, ce 

nu sufere băgărĭ de sémă nerumegate şi unilateralĭ. Noĭ nu ştimŭ se fimŭ ajunsŭ cu literatura în véculŭ 

de aurŭ, şi ne arŭ păré bine de amŭ fi şi în celŭ de ferŭ. Scimbarea ce o poftiţĭ Dvóstră s’arŭ poté 

numaĭ atuncĭ întreprinde, căndŭ s’arŭ ţine unŭ sinodŭ universale, la care arŭ lua parte toţĭ 

mărturisitoriĭ credinţeĭ greco resăritene. Şi décă ve póte scandalisa cuvintele: tropariŭ, condacŭ, 

irmosŭ, icosŭ, de ce nu ve scandaliseasă şi cuvintele: geografiă, programă, literatură, căcĭ totŭ din 

acelŭ izvorŭ aŭ eşitŭ pre care Dvóstră vreţĭ acuma alŭ astupa. Programă în privinţa M i n e i u l u ĭ  nu 

se póte face, şi décă se maĭ află preoţĭ, cariĭ nu ştiŭ ce e mineiŭ, aceasta nu ne face nicĭ o onóre.  

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 24. Marţiu. Calend. noŭ. 
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