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Depeşe telegrafice. 

 T r i e s t ŭ  15. Ianuariŭ. Georgiŭ Petrovici Neguş verŭ alŭ Principeluĭ din Montenegro şi 

Preşedinte a lŭ Senatului, a sositŭ astăzĭ aicĭ, de unde va merge la Viena şi la St - Petersburgŭ. – În 

ţinutulŭ Grahovo se sapă şianţurĭ spre a împiedica operaţiunile călărimiĭ turceştĭ. – Atătŭ Montenegriniĭ 

cătŭ şi Grahovaniĭ suntŭ hotărâţĭ ca să’şĭ apere indepedinţa lorŭ pănă la cele maĭ din urmă. – Se zice că 

Montenegriniĭ au eşitŭ din cetatea Zăbliacŭ după svatulŭ uneĭ poterĭ maĭ marĭ. 

————— 

Monarhia Austriacă 

Transilvania 

G a z e t a.  J u r n a l e l e. 

Este unŭ lucru fórte trebuinţiosŭ şi folositoriŭ a affla cu înlesnire ce se cugetă, ce se lucră şi ce se 

întămplă în ocolulŭ patrieĭ; este unŭ lucru fórte măreţiŭ a sta într’unŭ colţiŭ alŭ patrieĭ şi a vorbi cu 

popórele din lume séu a affla ce se întămplă în largulŭ pămăntuluĭ; este unŭ lucru fórte frumosŭ a lua 

esemple de ceea ce facŭ alte popóre şi a le urma în totŭ ce este bunŭ şi folositoriŭ. Tóte aceste lucrurĭ 

marĭ, trebuinţióse şi folositórie, pe care le cere curiositatea omuluĭ ce doreşte a şti şi a cunóşte maĭ multŭ, 

decătŭ ceea ce este împregiurulŭ seŭ; pe care le doreşte lăcuitoriulŭ uneĭ ţerĭ ce vré să păşéscă deodată cu 

ceialalţĭ conpatrioţĭ aĭ seĭ; pe care le pretinde cetăţianulŭ lumiĭ ce voieşte a sta în legătură cu totŭ ce se 

face, şi se întămplă pe pământŭ; tóte aceste lucrurĭ marĭ, trebuinţióse şi folositórie, zicŭ, le afflă fiecare cu 

înlesnire din jurnale seŭ din gazete. În colónele acesteĭ foĭ s’a vorbitŭ despre telegrafŭ, că afflarea acésta 

minunată duce cu iuţéla fulgeruluĭ ştirile şi întămplările, faptele şi evenimentele, dela o margine a 

pământuluĭ pănă la ceealaltă; dar telegrafulŭ n’a venitŭ încă la starea aceea de perfecţiune, ca cu ceea ce 

adduce elŭ accum să pótă îndestula pe toţi ómeniĭ din tóte părţile. Curiositatea, folosulŭ şi trebuinţa 

ómenilorŭ se împlinescŭ deocamdată totŭ prin gazete seŭ jurnale, care împrumută cu adevăratŭ dela 

telegrafŭ ceea ce adduce elŭ maĭ interesante şi maĭ importante; dar celelalte noutăţĭ, ştirĭ şi întâmplărĭ le 

publică şi le împărtăşescŭ totŭ în modulŭ în care s’a obicinuitŭ demultŭ. Ceĭ maĭ mulţĭ din cititoriĭ 

gazetelorŭ se uĭtă la aceste organe a le publicităţiĭ ca la nişte hărtiĭ singuratice tipărite; le citesc spre a 

petrece timpulŭ mai uşiorŭ şi maĭ plăcutŭ, séŭ spre a affla ceva trebuinţiosŭ şi folositorĭŭ pentru 

îmbunătăţirea sórteĭ şi a posiţiuniĭ sele: dar nu ştiŭ cănd şi cum aŭ începutŭ, cum li s’a datŭ numele ce 

pórtă, şi cănd şi cum aŭ ajjunsŭ la importanţia a ceea de a fi gura opiniuniĭ publice, de a învăţa ceea ce 

este de folosŭ şi de trebuinţă, de a scărpina şi a biciui ceea ce este reŭ, şi de a lăuda după meritŭ ceea ce 
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este bunŭ. Credemŭ că împlinimŭ o datoriă şi că facemŭ plăcere cititorilorŭ, décă cu occasiunea acésta 

vom vorbi ceva în telegrafulŭ nostru despre timpulŭ cănd aŭ începutŭ gazetele, şi despre stadiele ce aŭ 

percursŭ aceste organe ale publicităţiĭ, pănă cănd aŭ ajjunsŭ în starea în care se vedŭ astăzĭ. 

Cele dintăiŭ popóre a le vecimiĭ, care aŭ tipăritŭ cu maĭ multe miĭ de anĭ înainte de Hristosŭ, n’aŭ 

avutŭ nicĭ o ideă despre mijlócele acelea lesnicióse, de care ne bucurămŭ noĭ, spre a affla şi a şti totŭ ce se 

face împregiurulŭ nostru, şi totŭ ce se întâmplă în cupprinsulŭ pămăntuluĭ. Arŭ greşi însă cineva fórte reŭ, 

cănd arŭ crede, că curiositatea, care este înnăscută în omŭ, n’a îmbolditŭ şi pe ómeniĭ aceĭ veci, de a’şi 

împărtăşi orĭ ce ştire séŭ noutate maĭ deapprópe seŭ maĭ depărtată. Acéstă împărtăşire se făcea prin 

vorbire cu gura, cănd se întălnia unŭ omŭ cu altulŭ, séŭ cănd se făcea adunărĭ de maĭ mulţĭ ómenĭ 

deodată. Metodulŭ acesta se practică şi ciar accum în zilele nóstre între aceĭ ómenĭ, cariĭ n’aŭ avutŭ 

norocire de a învăţa ca să citéscă gazete, jurnale. Cănd se întâlnescŭ doĭ, treĭ séŭ maĭ mulţi ómenĭ 

dintr’unŭ satŭ, dintr’o ţéră seŭ şi din alte ţerĭ străine, după alte împărtăşirĭ familiarĭ ce’şĭ facŭ uniĭ altora, 

maĭ totŭdeuna îĭ póte auzi cineva întrebănduse uniĭ pe alţiĭ: dar ce maĭ ştiţĭ noŭ? Ce se maĭ vorbeşte? ce 

se maĭ aude?“ 

După afflarea arteĭ aceliĭ cereştĭ, pe care noĭ o numimŭ scrisóre, lucrulŭ acesta alŭ împărtăşiriĭ 

ştirilorŭ şi noutăţilorŭ a luatŭ o altă faţă. Împărtăşirile de evenimente şi de fapte se făcea şi la ceĭ cariĭ nu 

era de faţă, şi pătrundea în ţerile cele maĭ depărtate, ca să le affle toţĭ cariĭ avea interesŭ de a le cunóşte. 

Mijloculŭ acesta de împărtăşire a ştirilorŭ şi noutăţilorŭ îlŭ afflămŭ la tóte popórele vecĭ maĭ civilisate, 

care aŭ cunoscutŭ întrebuinţarea scrisoriĭ. Dintre tóte popórele acestea, Romaniĭ aŭ fostŭ ceĭ dintăiŭ, cariĭ 

aŭ cultivatŭ maĭ seriosŭ mijloculŭ acesta, şi ’iaŭ datŭ o formă maĭ regulată demnă de imitaţiune. Iuliŭ 

Cesare, bărbatulŭ acelŭ mare, care cu talentulŭ de generariŭ mare unia şi pe acela alŭ unuĭ omŭ de statŭ, 

cănd se făcu Consule în Roma, începu a publica tóte lucrările politice, pe lăngă care se maĭ adăoga şi alte 

noutăţĭ şi ştirĭ vrednice de ştiutŭ. Aceste publicaţiunĭ, pe care Iuliŭ Cesare le introduce spre a recomenda 

opiniuniĭ publice administraţiunea consulatuluĭ seŭ, se făcea regulatŭ maĭ în tóte zilele prin nişte scrierĭ 

care porta numirea de: a c t a  d i u r n a , de unde maĭ tărziŭ Italianiĭ făcură: diario, ear noĭ Romăniĭ 

potemŭ să facemŭ: ziurnal, şi Franţoziĭ: journal. Essemplulŭ ce ’la datŭ Iuliŭ Cesare s’a imitatŭ maĭ pe 

urmă şi de Augustŭ Cesarele, încătŭ împărtăşirile de actele guberniuluĭ şi de alte întămplărĭ şi 

evenimente, s’aŭ continuatŭ în totŭ timpulŭ împărăţieĭ romane pănă maĭ la căderea eĭ. 

Popórele barbare, care se aşşezară pe ruinele împărăţeieĭ romane, nu cunoscură mijloculŭ acesta 

de a împărtăşi acte, noutăţĭ, ştirĭ şi evenimente. A trebuitŭ să vină timpulŭ acela a lŭ reânvieriĭ ştiinţelorŭ, 

care să gonéscă întunereculŭ neştiinţeĭ, şi care să inimeze spiritulŭ de a căuta ceea ce aŭ ştiutŭ ceĭ vecĭ. 

Dintre popórele noue se crede, că Veneţianiĭ arŭ fi ceĭ dintăi, cariĭ aŭ începutŭ a publica ştirĭ şi noutăţĭ, 

după cum aŭ făcutŭ Romaniĭ în vecime. Acestŭ poporŭ, cănd se affla încă în mărire şi potere, avăndŭ în 

anulŭ 1511. unŭ resboiŭ cu Turciĭ, începură a publica regulatŭ, prin foĭ scrise, întâmplările resboiuluĭ, 

precum şi alte noutăţĭ vrednice de ştiutŭ. Veneţianiĭ numiră aceste foĭ N o t i z i e  s c r i t t e ; şi fiindŭcă 

pentru orĭ care fóiă se plătia unŭ banŭ care se ciama gazeta, începură a se numi gazete foile acelea, care 

împărtăşia ştirĭ, noutăţĭ şi întămplărĭ. Esemplulŭ Veneţianilorŭ îlŭ urmară Germaniĭ; veciniĭ lorŭ, cariĭ pe 

la anulŭ 1524. în  Augsburgŭ şi maĭ tărziŭ în alte cetăţĭ, începură a respăndi assemenea foĭ sburătórie, sub 

deosebire numirĭ şi cu cupprinsŭ înfeluritŭ. Dar acestŭ felŭ de foĭ ale Veneţianilorŭ şi a le Germanilorŭ, 

care suntŭ cele dintăiŭ gazete, se scria cu anevoiă în maĭ multe esemplarie, şi se espedia şi maĭ cu 
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annevoiă, spre a pătrunde în locurĭ depărtate. Gazetele nu potură ajjunge la o însemnătate maĭ mare, 

decătŭ după afflarea tipariuluĭ şi a poştelorŭ. Prin tipariŭ se făcea cu mare lesnire miĭ de foi dintr’una 

singură, şi prin poştă se potea trimite fără greutate în tóte părţile, unde se affla ómenĭ curioşĭ de a şti şi a 

cunóşte noutăţĭ, fapte, întămplărĭ şi evenimente.      (va urma). 

————— 

 S i b i ŭ  – Serenitatea Sea Gubernatorele militare şi civile, Principele Carolŭ de Şvarţenberg a 

plecatŭ cu căteva zile înainte la Viena, unde pănă acum va fi şi sositŭ. Dumnezeŭ să’ĭ încoroneze 

ostenelile cu resultatulŭ ce’lŭ doreşte, şi să’lŭ adducă ear în mijloculŭ nostru întregŭ, sănătosŭ şi cu pace. 

– Înainte de plecare de aicĭ, Serenitatea Sea a fostŭ la soaré la Ecselenţia Sea părintele Episcopŭ Barone 

de Şaguna. 

 R e ş i n a r ŭ  7  I a n u a r i ŭ . Este ştiut că comuna nóstră a ridicatŭ în aniĭ trecuţĭ o zidire pompósă 

de scólă, pe care a organisató cu treĭ clase şi a înzestrató cu învăţătoriĭ trebuinţioşĭ. Suntŭ doĭ anĭ decăndŭ 

sa’ cunoscutŭ trebuinţa de a organisa o clasă distinsă pentru fetiţe, în care să se înveţe lucrulŭ de mănă, cu 

care se occupă secsulŭ fămeescŭ. Ecsamenele ce s’aŭ ţinutŭ la scóla acésta în timpulŭ trecutŭ, aŭ 

adeveritŭ atătŭ sporulŭ tinerimeĭ, cătŭ şi silinţa DD. Învăţătorĭ. Dar plata acestora era mică după 

ostenélele şi sudorile ce vărsa. Spre a inima zelulŭ DD. Învăţetorĭ şi spre a spori înaintarea scóleĭ, s’a 

hotărâtŭ de comună a li se face o adăogare de léfă. Făcănduse în privinţa acésta paşiĭ cuviinţioşĭ la 

diregătoriele competinţĭ şi la înaltulŭ Guberniŭ, acesta a înaintatŭ lucrulŭ la Înaltulŭ Ministeriŭ. Hotărârea 

şi propunerea comuneĭ nóstre nunumaĭ s’a încuviinţiatŭ accolo la înaltulŭ locŭ după tóte formele; ci 

înaltulŭ Ministeriŭ a găsitŭ de cuviinţă a lăuda bunavoinţă a comuneĭ şi căldura cu care sprigine scóla 

pentru folosulŭ tinerimiĭ. 

 De şi depărtarea comuneĭ nóstre de cetetea Sibiuluĭ nu este mare; dar drumulŭ dela pădure şi pănă 

la comuna nóstră, din causa pămăntuluĭ şi a posiţiuniĭ loculuĭ, este fórte greu de umblatŭ. Acésta se 

întămplă maĭ cu sémă iarna, tómna şi primăvéra, dar şi ciar véra în urma ploilorŭ, care facŭ drumulŭ cu 

totulŭ nepracticabile. Demultŭ s’a simţitŭ trebuinţa a se face drumulŭ acesta spre a poté umbla pre 

dânsulŭ cu securitate în totŭ timpulŭ. Acésta o cerea atătŭ interesulŭ comuneĭ nóstre, de unde pe tótă ora 

şi minutulŭ plécă şi vinŭ ómenĭ dela Sibiŭ, cătŭ şi ciarŭ interesulŭ cetăţiĭ Sibiuluĭ, care se afflă în felurite 

relaţiunĭ de apprópe cu comuna nóstră. În véra trecută s’a proiectatŭ faceré aceluĭ drumŭ, s’a ridicatŭ 

planulŭ, s’aŭ calculatŭ cieltuielile, şi accum sperămŭ că cu începutulŭ primăveriĭ va începe lucrulŭ. 

 Auzimŭ că vreocăţiva din lăcuitorii comuneĭ nóstre vréŭ să dee ecsemplu de o facere de bine 

demnă de imitatŭ şi de alte comune. Spre a ajjuta pe săraciĭ comuneĭ ceĭ vrednicĭ de milă, şi spre a 

măngăia lipsele şi necazurile lorŭ, aceĭ făcătorĭ de bine aŭ hotărâtŭ a întemeia unŭ fondŭ pentru 

ajjutoriulŭ lor. Uniĭ suntŭ gata a depune banĭ gata în sume însemnătórie; iar alţiĭ vorŭ să dăruiască 

realităţĭ, care să se arendeze, şi venitulŭ să se adaoge la capitalele fonduluĭ. Aşşezănduse capitalele cu 

interesŭ securŭ şi bunŭ, să se întrebuinţeze venitulŭ pentru ajjutoriulŭ săracilorŭ. Se crede, că îndată ce 

aceştĭ făcătorĭ de bine se vorŭ înţelege bine între sine în privinţa acestuĭ scopŭ măntuitoriŭ, vorŭ încipui 

nişte statute pentru întemierea acestuĭ fondŭ, şi pentru creşterea şi administraţiunea venituluĭ în folosulŭ 

săracilorŭ. Aceste statute se vorŭ suppune la approbaţiunea înaltuluĭ Guberniŭ, şi attuncĭ seracii comunei 

vorŭ avé unŭ isvorŭ securŭ de ajjutoriŭ, iar numele binefăcătorilorŭ şi întemeietorilorŭ acestuĭ fondŭ vorŭ 

fi binecuvăntate de totŭ creştinulŭ. 



 

 
Pagina  35 

 

 B r a ş o v ŭ  7  I a n u a r i ŭ . O faptă fórte frumósă s’a desvoltatŭ între comunităţile nóstre romane 

din Braşovŭ. Acésta caracteriséză pe creştiniĭ acelora într’unŭ gradŭ aşia de înaltŭ, încătŭ se laŭdă de 

sine, şi n’are trebuinţă de a se ridica prin encomiile nóstre. Ne grăbimŭ a o face cunoscută publiculuĭ, 

mărginindune a o arrăra aşia precum este.  

Demultŭ se afla aicĭ la noĭ o scólă normale romănă cu 3 classe, din care mulţĭ tinerĭ se pregătia cu 

cunoştinţele trebuincióse pentru gimnasiĭ. Comunitatea dela beserica Adormiriĭ din cetate şi cea dela sf. 

Nicolaŭ din Sceĭ, aŭ hotărâtŭ de ocamdată a ridica pe lăngă acea scólă normale şi unŭ gimnasiŭ micŭ. 

Spre acestŭ scopŭ, beserica din cetate, pe lăngă suma de 264. fl. m. c. ce da pentru scóla normale, 

dăruieşte în timpŭ de 10. anĭ pe totŭ anulŭ căte 236. fl.; ear beserica din Sceĭ, pe lăngă suma de 524. fl. ce 

da pentru scóla normale, dărueşte pe totŭ anulŭ căte 1476. fl. Aceste darurĭ frumóse pentru ridicarea 

gimnasiuluĭ facŭ o sumă de 2500. fl. D. Protopopŭ Popasu, D. Protopopŭ titulare Petricu, D. Protodiaconŭ 

Barac şi D. Parohŭ din cetate Toma Vasiliu, dăruescŭ baniĭ ce li se cuvine pentru cvartire şi ajjutoriŭ în 

sumă de 145. fl. earăşĭ pe 10 anĭ. Pe lăngă acestea s’aŭ legatŭ 10. Negoţiătorĭ a da în totŭ anulŭ, în 

restimpŭ de 10. anĭ, căte o sumă de 1200. fl. Acestea posiţiunĭ care tóte împreună facŭ suma de 3845. fl. 

alcătuiescŭ fondulŭ professorale pe totŭ anulŭ atătŭ pentru scóla normale cătŭ şi pentru gimnasiŭ. Din 

acestŭ fondŭ suntŭ hotărâţĭ pentru învăţătoriĭ scóleĭ normalĭ 788. fl., ear pe séma gimnasiuluĭ 3057. fl. din 

care directorele Profesore va primi léfă 600. fl.; 4. Professorĭ a 500. unulŭ 2000; Catehetulŭ o 

remuneraţiune de 120. fl. care facŭ peste totŭ 2720. fl. Restulŭ de 337. fl. şi baniĭ ce se vorŭ aduna ca 

didactru, se vorŭ întrebuinţa pentru compunerea uneĭ bibliotece, pentru instrumente fisicalĭ şi matematice, 

şi pentru premiĭ la esamine. 

 Pentru clădirea gimnasiuluĭ, care s’a începutŭ şi înaintéză bărbăteşte, s’aŭ strinsŭ totŭ în acestŭ 

modŭ prin binefacerĭ o sumă de 21405. fl. Dumneaei Maria veduva Moroianŭ Ciricŭ a dăruitŭ la fondulŭ 

acesta scolare patru pogóne de pămăntŭ. – D. Parasciva Radu Borcanŭ Budmăloiŭ a dariutŭ o grădină 

frumósă. – D. Dumitru Oţoţoiŭ Ţehmaĭsterulŭ de măcelarĭ a dăruitŭ unŭ munte la graniţa ţereĭ. Aceste 

realităţĭ cu atăta daŭ venitŭ maĭ frumosŭ, cu cătŭ suntŭ dăruite de vecĭ pentru fondulŭ scolare.  (Va urma). 

————— 

D e l a  m a r g i n ĭ  (urmare). 

 Suffletulŭ, mintea, inima şi tóte sinţiurile dinlăuntru a le omuluĭ numaĭ Dumnezeŭ le cunóşte 

deplinŭ, şi numaĭ elŭ petrunde secretele lorŭ şi tendinţele lucrărilorŭ lorŭ. Noĭ ómenĭ slabĭ şi muritorĭ 

trebue să ne mulţămimŭ cu cele din affară ale omuluĭ, cu faptele cele vedemŭ, cu vorbele ce le auzimŭ, şi 

cu tótă purtarea care cade în ociĭ nostriĭ. După împărţirea soţietăţiĭ nóstre în clase distincte, demarcate 

strânsŭ unele de către altele, nimicŭ nu ne sare maĭ întăiŭ în ocĭ din purtarea dinaffară a unuĭ omŭ, ca 

haĭnele cu care este îmbrăcatŭ, ca vestmintele ce le are pe sine. La întălnirea unuĭ omŭ, după privirea 

haĭnelorŭ luĭ, poţĭ fără temere de mare greşélă să zicĭ: acesta e unŭ soldatŭ, cestalaltŭ e unŭ oficiale; 

acesta de aicĭ este unŭ cetăţianŭ maĭsterŭ, cestalaltŭ de colo este unŭ plugariŭ ţeranŭ; acesta e unŭŭ de oĭ 

ş. ce. l. Óre, după întocmirile care suntŭ, după datinele şi obiceiurile care se păzescŭ, póte cineva 

totŭdeuna să deosebéscă şi pe unŭ preotŭ romănŭ din vulgulŭ de ómeni, şi să zică cu securitate: acesta e 

unŭ preotŭ? Cu adevăratŭ barba ce o pórtă preoţiĭ este unŭ semnŭ venerabile care împodobeşte 

personalitatea lorŭ şi însuflă respectŭ; dar acésta singură nu e semnŭ neînşelătoriŭ, ca să poţi distinge 

printrânsa totŭdeuna şi în totŭ loculŭ pe preotŭ de ceialalţĭ ómenĭ, fiindŭ că şi alţi ómenĭ fără a fi preoţĭ 
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pórtă barbă. Nu odată ci maĭ de multe orĭ, luănduse barba singură de semnŭ din affară distinctivŭ alŭ 

preotuluĭ, s’aŭ întămplatŭ râsuri, scandale şi alte lucrurĭ neplăcute, care tóte înjosescŭ şi degradă ciămarea 

cea sfăntă şi starea cea înaltă a preotuluĭ. Aşia dar ca să fie şi să remănă preotulŭ preotŭ, trebue affară de 

barbă să maĭ aĭbă pe sine unŭ semnŭ, prin care să se cunóscă cine este şi ce este, şi appoĭ să i se dee 

onórea şi respectulŭ ce i se cuvine, şi acestŭ semnŭ ni se pare întăiŭ şi întăiŭ că este îmbrăcămintea sea. 

 Ştimŭ că preoţiĭ romănĭ, toţi fără deosebire, cănd se învrednicescŭ de darulŭ acelŭ sfăntŭ de a 

slugi la altariulŭ celuĭ pré înaltŭ; cănd primescŭ însărcinarea de a slugi poporuluĭ taĭnele care suntŭ de 

lipsă spre măntuirea lui, şi căndŭ eĭ se îndetoréză de a fi lumină înaintea poporuluĭ, ca vezăndŭ acesta 

faptele cele bune a le lorŭ să le urmeze şi să se îndirepteze; attuncĭ zicŭ, toţĭ se îndatoreză a’şĭ face şi a 

porta o haĭnă ce se zice reverendă, a căria însemnare arrată că, căndŭ o are preotulŭ pe sine, merită onóre 

şi respectŭ. Pentru ce preoţiĭ nostriĭ îşĭ uĭtă atătŭ de multŭ de sine şi de diregătoria cea înnaltă ce pórtă, şi 

nu îmbracă acea haină căndŭ trebue şi cănd se cuvine, ci o ţinŭ în ladă spre a o róde moliĭle, spre a o lăsa 

moştenire la copiĭ, séŭ spre a o duce cu sine maĭ nouă în mormăntŭ? Cine e de vină, décă eĭ neavândŭ 

reverenda pe sine, şi necunoscănduse că suntŭ preoţĭ, li se întămplă în deosebite împregiurărĭ, neplăcerĭ, 

scărbe şi maltratărĭ, prin care nu atătŭ suffere persóna lorŭ, cătŭ demnitatea ranguluĭ aceluĭ plinŭ de 

respectŭ ce’lŭ aŭ? 

 Nu suntemŭ aşia de nedrepţĭ ca să ceremŭ, ca preotulŭ să se înfăţişeze totŭdeuna şi în totŭ loculŭ 

în reverenda sea, care e semnulŭ celŭ maĭ neînşelătoriŭ dinaffară despre posiţiunea ce occupă în soţietatea 

civile. Cunóştemŭ lipsele, neajjunsurile şi sărăcia lorŭ, care nu’ĭ lasă ca să’şĭ facă reverende multe spre a 

le poté porta în totŭ timpulŭ, precum s’arŭ cuveni; cunóştemu că affară de diregătoria lorŭ de preoţĭ, ei 

suntŭ taţi de familiă, economĭ, cetăţenĭ aĭ statuluĭ, şi suppuşĭ la greutăţile şi îndetoririle luĭ. De aceea nu 

pretindemŭ nicĭ decum ca preotulŭ să mérgă în reverendă la plugŭ, la cósă, la secere, la pădure şi la alte 

occupaţiunĭ economice; nu ceremŭ ca să mérgă în reverendă cănd este ciămat la faceré drumuluĭ 

împărătescŭ, la facere de forspanŭ şi la alte greutăţi ce le cere statulŭ şi dela dănşiĭ, pănă cănd se vorŭ 

uşiura prin înalta milostivire a guberniuluĭ. Dar credemŭ că avemŭ dreptate de a cere dela preoţĭ, ca să 

pórte reverenda cănd mergŭ la beserică şi cănd slujescŭ înnaintea altariuluĭ; cănd au a se înfăţişia înaintea 

diregătorielorŭ marĭ şi micĭ pentru deosebite trebuinţe; cănd mergŭ la oraşe şi la tărguri unde este adunare 

mare de ómenĭ, şi unde trebue a se deosebi maĭ multŭ spre a se cunóşte că sunt preoţĭ. 

 Pré sfinţiţiĭ Episcopĭ aŭ vezutŭ şi vedŭ totŭdeuna necuviinţele acele neplăcute, ce urméză din 

nepotrivita purtare a preoţilorŭ, şi din neîngrigirea lorŭ de a se face singurĭ socotiţĭ şi preţiuiţĭ în tóte 

împregiurările; şi de aceea atătŭ din interessulŭ personalităţiĭ preoţeşti, cătŭ şi pentru vaza înalteĭ lorŭ 

ciămărĭ şi a mariĭ lorŭ respunsabilităţĭ, aŭ învăţatŭ, aŭ dojenitŭ şi ciar aŭ pedepsitŭ pe aceĭ uĭtătorĭ şi 

neîngrigitorĭ de a se porta cum se cuvine. Redicăndune şi noĭ glasulŭ în privinţa acestuĭ lucru ne 

adresămŭ către preoţĭ cu iubire frăţéscă şi cu tonŭ prietenescŭ, şi îĭ rogămŭ, ca s’ăşĭ adducă amminte de 

sfănta deregătoriă ce aŭ de a fi sarea lumiĭ; să ia în băgare de sémă posiţiuné lorŭ cea importante ce 

occupă în viaţa civile; să’şĭ îndirepteze tótă portarea astŭfelŭ, încătŭ, vezândŭ ómeniĭ faptele lorŭ, să 

măréscă pre tatălŭ cel din cerurĭ. Numaĭ în cipulŭ acesta preoţiĭ se vorŭ face socotiţĭ şi preţiuiţi, vorŭ 

merita onórea şi respectulŭ ce li se cuvine, vorŭ scăpa de tóte neplăcerile şi nedreptăţile ce li se întămplă 

în împregiurările viăţiĭ, şi vorŭ înainta marele interesŭ alŭ bisericiĭ, alŭ religiuniĭ, alŭ statuluĭ, al omeniriĭ 

şi ciar alŭ lorŭ. Purtarea cea cuviinţiósă a preoţilorŭ va adduce binecuvântărĭ assupra poporuluĭ 
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încredinţatŭ păstorieĭ lorŭ; învăţătura lorŭ va avé creditŭ şi va pătrunde cu potere în inima ómenilorŭ, şi 

tóte poveţele ce vorŭ da, se vorŭ asculta, şi printr’acésta se va spori binele şi fericirea materiale şi morale 

a poporuluĭ. Attuncĭ beserica va înflori spre a’şĭ împlini misiunea cea înaltă ce i s’a încredinţatŭ de 

Hristosŭ întemeietorulŭ eĭ; religĭuné aşşezată pe stălpĭ securĭ şi neclătiţĭ va făptui măntuirea suffletelorŭ 

credincioşilorŭ; statulŭ va dobăndi suppuşĭ ascultătorĭ şi bunĭ, omenirea va înainta în drumulŭ fericiriĭ, şi 

numele Domnuluĭ se va binecuvânta în vecĭ! 

 – Gazeta Transilvanieĭ face cunoscutŭ, că damele romane din  Braşovŭ vorŭ da Duminecă în 11. 

Ianuariŭ unŭ balŭ strălucitŭ în folosulŭ Reuniuneĭ, pentru ajjutoriulŭ orfelinelorŭ romane, aĭ cărora părinţĭ 

aŭ căzutŭ în resboiulŭ trecutŭ. Ea învită pe tóte persónele de apprópe şi departe ca să ia parte la acésta 

petrecre, şi prin contribuţiune la creşterea fonduluĭ acestuĭ institutŭ să sporéscă înaintarea şi desvoltarea 

luĭ. Dee Domnulŭ ca acéstă provocaţiune să aĭbă resultatulŭ acelŭ maĭ doritŭ, ce póte aştepta totŭ 

Romănulŭ, care simte importanţia unorŭ asemene institute filantropice! 

————— 

 Ungaria. Gazeta medicinale din Viena vorbeşte într’unŭ articulŭ despre limba, în care se propunŭ 

ştiinţele la facultatea medică din Peşta. Se zice că Professorele Anatomieĭ descriptive îşĭ propune 

obiectulŭ seŭ în doe ore, într’o oră magiareşte şi într’altă óră germăneşte; Profesorele Anatomieĭ 

patologice îşĭ propune studiulŭ seŭ întro’ oră, maĭ întăiŭ germăneşte şi pe urmă magiareşte; Profesorele 

cliniceĭ hirurgice esplică unŭ casŭ de bólă în limba magiară, ear altŭ casŭ în limba germană; Profesorele 

Istorieĭ naturalĭ propune numaĭ germăneşte; alŭ Oculisticeĭ într’unŭ semestru propune magiareşte, 

într’altŭ semestru germăneşte; ear Profesorele fisiologieĭ şi acela alŭ Medicineĭ practice îşĭ propunŭ 

studiele numaĭ în limba latină. Gazeta medicinale îşĭ esprime dorinţa că arŭ trebui dela locurile înalte să 

se defigă o normă în privinţa acésta. – Socotelile Municipalităţiĭ din Peşta arrată că veniturile acestuĭ 

oraşiŭ în anulŭ trecutŭ aŭ fostŭ 700,000. fl. 

————— 

 Austria.  V i e n a  Ianuariu. Maiestatea Sea Împăratulŭ a înţelesŭ cu deosebită plăcere, că soldaţii 

slobozoţĭ cu conţediă din batalionulŭ 4 le alŭ regimentuluĭ de infanteriă Br. Hes, la ciămarea ce li s’a 

făcutŭ, s’aŭ întorsŭ toţĭ deplin la stégulŭ lorŭ, şi că pentru a ajjunge maĭ curăndŭ, comunităţile le aŭ 

înlesnit ciar şi trăsure. Decĭ Maiestatea Sea s’a înduratŭ a manda, ca să se arate înalta Sea mulţămire 

pentru acésta, atătŭ deregătorielorŭ subordinate, cătŭ şi comunităţilorŭ acelora. Acestŭ bravŭ batalionŭ a 

primitŭ însărcinarea aceea onorifică de a merge accum în timpŭ de iarnă la marginele cele maĭ depărtate a 

le monarhieĭ, spre a appăra pămăntulŭ statuluĭ Austriacŭ. 

 – La întâmplare cănd unŭ officiale politicŭ arŭ vré să se însóre, s’a hotărâtŭ din parté ministeriuluĭ 

de commerciŭ următórele regule: fiecare officiale trebue cu 14 zile înainte să raporteze înscrisŭ 

superioreluĭ seŭ hotărârea sea de ase însura, numidŭ totŭ odată şi pe mirésa. Oficialiĭ definitivĭ cariĭ în 

capitala uneĭ ţerĭ de coroană aŭ léfă maĭ mică de 600. fl. şi affară în proviinţiă maĭ mică de 500. fl., trebue 

să céră voie pentru însurare dela autoritatea superioare care îĭ numeşte, şi totŭ deodată să arrate şi altŭ 

venitŭ célŭ aŭ, spre a se împlini sumele desusŭ, ce se cerŭ ca să aĭbă spre a se poté însura. 

 – În privinţa occupaţiunilorŭ ce officialiĭ politicĭ primescŭ pe lăngă serviţiulŭ Statuluĭ, s’aŭ 

hotărătŭ următoariele regule: Officialiĭ nu suntŭ slobozĭ a se însărcina cu alte occupaţiunĭ séŭ 

întreprinderĭ, orĭ a lua parte la dănsele, cănd aceste îĭ potŭ împedica dela împlinirea posturilorŭ lorŭ; cănd 
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nu se potrivescŭ cu posiţiunea, cu onoarea din affară seŭ cu rangulŭ lorŭ; séŭ cănd le măncă timpulŭ 

trebuinciosŭ pentru împlinirea cu esactitate a officiuluĭ lorŭ. Cănd unŭ officiale voieşte a primi vreo 

occupaţiune pe lăngă aceea a postuluĭ seŭ, are să se adreseze către principalele seŭ nemijlocitŭ, şi căndŭ 

acesta n’uĭ va asculta cererea, poate recure la autoritatea maĭ înaltă. (Loidulŭ). 

 – Se vorbeşte în Viena, că Franţia arŭ fi declaratŭ, că în priviinţa Turcieĭ ea se învoeşte a lucra în 

armoniă cu Austria şi cu Rusia. (F.V.) 

 

————— 

Prusia. 

 Unŭ corespundinte alŭ gazeteĭ Loidulŭ din Viena scrie următóriele despre Poloniĭ din Prusia; 

„Cătŭ e de bine pentru Polonĭ a se lipi de Germanĭ, şi a primi obiceiurile lorŭ şi datinele lorŭ, 

argumentulŭ celŭ maĭ luminatŭ este ţinutulŭ Neţ unde elementulŭ Germanŭ creşte cu sporiŭ. Posiţiunea 

cea fericită a acestuĭ ţinutŭ, rodirea pămăntuluĭ, luncele cele numeróse, drumurile cele multe şi bune pe 

uscatŭ şi pe apă, care se întindŭ pănă la mare, drumulŭ de ferŭ care împreună resăritulŭ cu apusulŭ, tóte 

aceste facŭ pe proprietariĭ de pămăntŭ avuţĭ şi mulţămiţĭ. Poporulŭ polonŭ de aicĭ este sirguitoriŭ, 

regulatŭ, şi economŭ. În ţinutele unde poporăţiunea este tare ammestecată, accolo Poloniĭ au perdutŭ o 

parte din însuşirile lorŭ naţiunalĭ. 

————— 

Elveţia. 

  Este ştiutŭ că guberniulŭ din cantonulŭ Tesinŭ, în lunile trecute aŭ gonitŭ de accolo pe călugăriĭ 

Capucini, în timpŭ de iarnă şi de nópte, fără să’ĭ lase ca să’şĭ ia măcar lucrurile trebuincióse. Guberniulŭ 

austriacŭ a reclamatŭ la consiliulŭ confederaţiuneĭ pentru acéstă purtare a aceluĭ cantonŭ. Fiind că 

respunsulŭ ce a datŭ consiliulŭ nu este îndestulătoriŭ, Guberniulŭ austriacŭ va stărui în cererile sele, spre 

a împiedica ca să nu se maĭ repeţéscă assemenea întâmplărĭ scandalóse. 

————— 

Franţia. 

 P a r i s ŭ  12. Ianuariŭ. În zioa acésta a datŭ împăratuluĭ accreditivele sele şi Veli Paşa, 

Ambasadorele Porţiĭ otomane. Fiind că dintre toţĭ Ambasadoriĭ statelorŭ din Europa numaĭ elŭ nu 

împlinise formalitatea acésta, aşia împărăţia franţoséscă este recunoscută accum formale de toate poterile 

Europeĭ. 

 – D. Mocart unulŭ din officialiĭ curţiĭ împăratuluĭ Napoleone, se duse în zilele acestea, cu unŭ 

ecuipaţiŭ împărătescŭ şi cu olivreă mare, în suburbiulŭ St. Antonie, spre a da commissiune pentru nişte 

mobiliĭ. Uniĭ democraţĭ făcură nişte băgărĭ de sémă muşcătoarie despre lucsulŭ acesta, şi despre lefile cele 

marĭ, care suntŭ isvoarele acestuĭ lucsŭ. Deodată începură ase aduna ómenĭ cu sgomotŭ, cariĭ nu se 

împrăştiară, decătŭ după ce garda municipale a amerinţatŭ că va întrebuinţa arme. 

 – După ce s’a recunoscutŭ Napoleone de toate poterile europene, la curtea luĭ şi în toate soţietăţile 

cele înalte, nu se occupă cu alta, decătŭ cu pregătirĭ de a face carnevalulŭ acesta cătŭ se poate maĭ 

strălucitŭ. Balurĭ la curte, balurĭ la Ministriĭ, balurĭ la Senatorĭ, balurĭ la Ambasadorĭ şi la alţiĭ, acestea 

suntŭ obiectele care daŭ accum ómenilorŭ de cugetatŭ şi de lucru. 
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 – Attacurĭ assupra soldaţilorŭ cănd sunt căte unulŭ singurŭ, aŭ începutŭ dela unŭ timpŭ încoaci a 

se întâmpla foarte desŭ în Parisŭ. Într’o nópte patru indivizĭ năvăliră assupra unuĭ artileristŭ în suburbiulŭ 

St. Antonie. Pecăndŭ elŭ se appăra cu sabia, veni o patrolă; attuncĭ indiviziĭ aceia fugiră fără să’i fi potutŭ 

ajjunge. 

 – Din departamentele din pregiurul Parisului vinŭ ştirĭ necontenite despre apprinderĭ de focŭ ce 

daŭ cugetătoriĭ de rele. 

————— 

Anglia. 

 L o n d o n ŭ  10. Ianuariŭ. Se zice că averea Duceluĭ Velingtonŭ care a muritŭ, s’a arătatŭ cu 

jurămăntŭ că arŭ fi 800,000 lire. Carulŭ de bronzŭ pe care a fostŭ dusŭ trupulŭ luĭ la beserica Sf. Paulŭ se 

va pune în arsenalulŭ dela Volvih; ear postavul în casa invalizilorŭ dela Celsea. 

 – Lordulŭ Brugham pregăteşte pentru parlamentulŭ viitoriŭ unŭ proiectŭ de legiuire pentru a se 

uşiura despărţirile de căsătoriă. Pănă în timpulŭ de accum cieltuielile despărţireĭ ceĭ maĭ simple, şi ciarŭ 

pentru omenĭ seracĭ, se suia la 1000 lire. 

 – După ştirile ce aŭ sositŭ dela capulŭ buneĭ speranţe din Africa, se zice despre resboiulŭ ce’lŭ 

poartă Anglia cu Cafriĭ şi cu Hotentoţiĭ, că s’arŭ fi sfărămatŭ puterea acestora, dar cu toate aceste pacea 

nu este statorită.  

————— 

Montenegro. 

 Principele Daniele s’a dusŭ în 6. Ianuariŭ la Grahovo, unde este Voevodŭ Iacov Voiaticĭ, care se 

afflă în vrăjmăşiă cu Pórta otomană, şi care nu demultŭ a primitŭ dela M. S. Împăratul Rusieĭ ordinele Sf. 

Aneĭ. Scopulŭ duceriĭ Principeluĭ Daniele este, ca să se înţelégă cu Voevodulŭ Voiatici despre măsurele 

ce trebue să ia pentru appărarea munţilorŭ decătre Turcĭ. 

 – Adjutantele generariŭ alŭ Maiestăţiĭ Sele împăratuluĭ Austrieĭ, Baronele Celner de Coelestein, a 

sositŭ în Cattaro, ce este lăngă Montenegro, dinpreună cu Gubernatorele generariŭ alŭ Dalmaţieĭ Mamula. 

————— 

Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e . 30. Decemvrie. În anulŭ 1851. Gubernatorele civile turcŭ alŭ Dardanelorŭ, 

a fostŭ vătămatŭ pe Vice-consulele austriacŭ de accolo. După reclamaţiunile ce s’aŭ făcutŭ din partea 

Internunciatureĭ austriace, Pórta a datŭ satisfacţiunea cerută, şi maĭ rămăsese numaĭ despăgubirea a unuĭ 

neguţetoriŭ austriacŭ Popŭ. Internunciatura a scosŭ accum şi acea despăgubire dela Poartă în sumă de 

40,000. piastriĭ. 

 – Partida franţozéscă lucră neprecurmatŭ spre a dobăndi influinţa care a avut’o maĭ înainte în 

Egiptŭ. Guberniulŭ franţosescŭ încă priveşte împregiurările ţăriĭ aceştia cu mare băgare de sémă. 

————— 

Miscele. 

 Unulŭ din credincioşiĭ lui Ludovicŭ Napoleone, colonelulŭ Fleori, a preşezutŭ de ună zile la unŭ 

ospăţŭ alŭ officialilorŭ regimentuluĭ de călăuzĭ, pe care îlŭ comândă elŭ. Pela sfârşitŭ, căndŭ vinulŭ de 

Şampania a începutŭ a încălzi sângele, bravulŭ colonelŭ a ţinutŭ o cuvăntare, în care s’aŭ auzitŭ vorbele 

acestea: „S’a zisŭ că împărăţia franţoséscă este pacea; ear eŭ ve zicŭ că împărăţia acésta este resboiŭ. Nu 
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e departe zioa, în care ne vomŭ resbuna de ruşinea ce o portămŭ, şi ne vomŭ adăpa caiĭ nostriĭ în râulŭ 

Vistula (din Polonia).“ Deşi gazetele Parisuluĭ, mai cu sémă cele officialĭ, resfrăngŭ vorbele acestea; dar 

ele totŭ afflă crezământŭ. 

 – În saloanele Parisuluĭ circulă următoaria anecdotă: O damă de cele din appropiare a întrebatŭ pe 

Ludovicŭ Napoleone, că nu i se pare curiosŭ a auzi că’lŭ numesc „Maiestate.?“ – „Nu, respunse eŭ, „căcĭ 

eŭ eramŭ atătŭ de încredinţatŭ despre aceea ce era să se întămple, încătŭ nu m’a potutŭ surprinde nicĭ de 

cum.“ 

 – Principele Albertŭ, consórtele regineĭ Victoria din Anglia, este unulŭ dintre ceĭ dintăiŭ economĭ 

de pămăntŭ aĭ ţeriĭ acestia. Elŭ are nişte moşiĭ approape de Londonŭ, unde se duce foarte desŭ spre a 

arrăta lucrurile ce trebue să se facă. Îndată ce aude că s’a afflatŭ undeva vreo maşină nouă de aratŭ, de 

săpatŭ, de seceratŭ ş. ce., numaĭ decătŭ o cumpără şi face cercare: Economiĭ cariĭ vorŭ să védă şi să cerce 

şi eĭ acele maşinĭ, suntŭ primiţĭ cu toată bunătatea, şi li se dă din partea Principeluĭ totŭ ajjutoriulŭ. 

 

 

Înştiinţare.  

D e l a  e s p e d i t u r a  T e l e g r a f u l u ĭ  r o m a n ŭ.  

 Din întâmplare s’aŭ tipăritŭ din numerulŭ 1. al foieĭ maĭ puţine esemplare, decătŭ vedemŭ că ne 

arŭ trebui să avemŭ spre a mulţămi dorinţa DD. prenumeranţĭ, cariĭ au întărziatŭ cu prenumeraţiunea. 

Décă însă numerulŭ acelora, cariĭ vorŭ bine voi a se prenumera şi de accum înainte pănă la sfârşitulŭ 

luniĭ, va creşte sporindŭ, vomŭ îngriji a retipări încă odată numerulŭ 1. spre a nu lăsa pe nimené mâhnitŭ. 

Din numerulŭ 2. şi 3. se află esemplare destule din Telegrafulŭ romănŭ, precum vorŭ fi şi din numeriĭ 

următorĭ ce se vorŭ tipări de accum înainte. Vina lipseĭ numeruluĭ 1. nu o poată nicĭ decum espeditura, 

care s’a regulatŭ după înştiinţarea făcută, şi după numerulŭ prenumeranţilorŭ ce s’aŭ adunatŭ pănă la 1. 

Ianuariŭ. 

 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 17. Ianuariu. Calend. noŭ. 
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