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Depeşe telegrafice. 

 L o n d o n ŭ  21 Apr. Clarendon deciară în casa de susŭ, convenţiunea de reîntórcere cu Franţa 

odihneşte de o camdată. 

 N e v i o r c ŭ  9 Apr. Greotăţile pentru ocupaţiunea Sanjanuluĭ în Nicarogua s’aŭ mizlocitŭ. 

 B e r l i n ŭ  23 Apr. Camera a dóa a lăpădatŭ cu 147 în contra 139 voturĭ propuseţiunea stăpănireĭ, 

după care Ministeriuluĭ din lontru să se dee dreptulŭ de a potea opri cărţile, ce vinŭ din alte ţere. 

 P a r i s ŭ  23 Apr. Monitorele aduce unŭ decretŭ, după care Mareşalulŭ St. Arno care s’a 

însănetoşitŭ cu totulŭ iarăşĭ primeşte ministeriulŭ de resbelŭ. 

 „Mercurulŭ Şvăbescŭ” şi Indepen. belge. înştiinţéză o resculare de ţerénĭ în Fraiburgŭ în Sveţia. 

Stăpănirea a biruitŭ. 

____________________________ 

Serbătorile şi serbările poporalĭ. 

(Înceere.) 

 În Englitera pe lăngă alte serbători popularĭ, ce se ţinŭ cu tótă pómpa, săntŭ fórte plăcute festele 

politice, la care se adună mulţime, de bărbaţĭ cu talente renumite, îmbrăcaţi serbătoreşte, şi se tractéză în 

modulŭ celŭ maĭ plăcutŭ astfeliŭ, în cătŭ făcândŭ îngrigire de trupŭ cu cumpătŭ şi bunăcuviinţă, nu’şĭ uĭtă 

nicĭ de spiritŭ. În aceste bancete lucrulŭ celŭ de căpeteniă se învârte pe lângă măestriósele toaste séŭ 

încinări, ce se facŭ cu atăta băgare de sémă, în cătŭ nu arareorĭ se citéză, de date istorice. Tóte alegerile de 

parlamentŭ, tóte înceierile şedinţelorŭ parlamentarĭ, tóte evinemintele însemnătorie, tóte mişcările politice 

maĭ ponderóse, tóte silinţele, ce le punŭ bărbaţiĭ ceĭ marĭ aĭ Engliterieĭ întru naintarea bineluĭ comunŭ şi 

apărarea libertateĭ poporuluĭ, pricinuescŭ asemenea serbătorĭ popularĭ publice, la care se invită bărbaţiĭ 

ceĭ cu renume politĭcŭ din partea districtelorŭ, a cetăţilorŭ aŭ şi a feliuritelorŭ corporăţiunĭ, ba nu arareorĭ 

aceĭ bărbaţĭ se aducŭ în triumfŭ pănă la loculŭ destinatŭ pentru adunare. Tótă lumea ştie, că cu asemenea 

ocasiunĭ se adună mulţime de poporŭ. 

 Se maĭ facŭ în Englitera şi alte adunărĭ marĭ de poporŭ séŭ metingurĭ cum le numescŭ eĭ, care 

iarăşi nu săntŭ alta de cătŭ serbătorĭ popularĭ. În acele nu se daŭ ospeţe, ci se facŭ cuvăntărĭ din partea 

bărbaţilorŭ celorŭ maĭ renumiţĭ, se facŭ apelaţiunĭ către poporŭ, se daŭ direcţiunĭ politice, ca deputaţiĭ 

aceleĭ partide venindŭ lucrulŭ pentru care se făcu adunarea la desbatere în parlamentŭ, să ştie în care parte 

aŭ să precumpănéscă. Tóte aceste n’aŭ de scopŭ a recrea trupulŭ, alŭ îndopa cu măncărĭ şi beuture 

spirituóse, ci maĭ alesŭ a deştepta spiritulŭ spre simţeminte patriotice, a face, ca poporulŭ să’şĭ cunóscă 
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încă de timpuriŭ bărbaţiĭ cu renume, cariĭ lucră pentru a patrieĭ înflorire, pentru naintarea comerciuluĭ şi a 

industrieĭ, din care trăieşte maĭ vârtosŭ poporulŭ englezŭ. Guberniulŭ prĭveşte la aceste serbărĭ popularĭ 

cu mare luare aminte; dar nu le împedecă nicĭ le resipeşte, căcĭ ceĭ adunaţĭ ştiŭ păzi bunacuviinţă, îşĭ 

cunoscŭ fórte bine cămpulŭ pănă unde le este ĭertatŭ a procede, şi nu trecŭ peste mărginele legeĭ. 

Adunările constaŭ maĭ totŭ deauna din maĭ multe miĭ de ómeni, şi totuşĭ trebuinţa nu cere, ca guberniulŭ 

să aducă regimente de ostaşĭ, cu cariĭ să’ĭ ţină în frâŭ; ci la casurĭ de escesŭ, ajunge, décă unŭ 

„Confortabl” séŭ omŭ de alŭ poliţieĭ, îşĭ rădică băţulŭ în susŭ şi strigă: „În numele legeĭ ve spunŭ să ve 

împrăştieţĭ.” Atăta prespectŭ are englezulŭ de legile sele, în cătŭ în minutulŭ acela miile de poporŭ 

adunate se împrăştie la singurulŭ glasŭ alŭ unuĭ asemene vigietoriŭ. Acésta dar va să zică a’şĭ şti preţui 

libertatea cetăţénă, a’şĭ iubi patria şi a se sumegi cu numele naţiuneĭ ce’lŭ pórtă. Acésta va să zică, a se 

folosi de serbările sele popularĭ şi naţiunalĭ, spre propăşirea cultureĭ şi a moralitateĭ, spre naintarea bineluĭ 

comunŭ, la care ca cetăţenĭ liberĭ toţĭ aŭ dreptŭ şi parte. 

 Voindu a aplica cele zise pănă aicĭ la poporulŭ nostru romănŭ, trebue să reflectămŭ, cumcă 

privindŭ la datinele, la jocurile luĭ cele eroice şi la alte specialităţĭ, ce se observă în viaţa luĭ pănă în zioa 

de astăzĭ, nu remăne nice o îndoială, că elŭ a avutŭ, séŭ maĭ bine a adusŭ cu sine la descălecarea sea în 

acésta patriă serbările popularĭ, jocurile naţiunalĭ, datinele, ba ciarŭ şi unele din superstiţiunile, ce domnia 

în vecea luĭ patriă. ― Însă cu întroducerea serbătorilorŭ creştine, care, după cum ştimŭ, se înfiinţară în 

onórea unuĭ sfăntŭ, aŭ a vreunuĭ evinementŭ mare din viaţa fundatoreluĭ acesteĭ religiunĭ, serbătorile 

popularĭ profane se contopiră încetulŭ cu încetulŭ în serbătorile bisericeştĭ astfeliŭ, în cătŭ, după cum 

arătarămŭ la începutulŭ acestuĭ articolŭ, romănulŭ la zile marĭ, după ce’şĭ petrece maĭ înteiŭ timpulŭ 

destinatŭ pentru cultulŭ dumnezeescŭ în biserică, apoĭ ceea laltă parte din zi o întrebuinţéză pentru 

festivităţile popularĭ petrecânduo în jocurĭ naţiunalĭ, căntărĭ de lume, maĭ alesŭ de versurĭ popularĭ şi 

descântărĭ voióse. Totŭ cam pe la zile marĭ îşĭ compune elŭ şi cetele de căluşĭarĭ, pe unele locurĭ în 

septemăna rusalilorŭ, pe la serbătorile paştilorŭ îşĭ serbéză tinenerimea romănă dela Braşovŭ procesiunea 

cu braziĭ dintre petrele luĭ Solomonŭ, pela înteiŭ Maiŭ se serba maĭ nainte, şi şi acuma pe la unele locurĭ 

aducerea armindenuluĭ, în séra lăsăriĭ de carne făcea tinerimea romănă focurĭ pe délurĭ cu ceremonie şi 

căntece potrivite, ş. a. l. Lunĭ după dumineca Tomeĭ se serbéză în Bănatŭ diminéţa pomenirea morţilorŭ, 

iară după amézĭ maĭ vărtosŭ în Timişóră este o serbătóre poporale în dumbravă. Acolo se serbéză şi 

hramulŭ bisericilorŭ cu jocurĭ poporalĭ şi ciemări de óspeţĭ din alte sate şi oraşe, rugile, nedeile săntŭ în 

Bănatŭ serbătorĭ însemnate! 

 Aceste săntŭ totŭ atătea semne despre serbările popularĭ, ce le avu poporulŭ nostru. 

 Împregiurările, cu care a avutŭ a se lupta romănuluŭ în vécurile trecute, nu l’aŭ ertatŭ, ca să’şi 

pótă desfăşiura o viaţă cetăţénă liberă, în urmarea căreia să’şĭ formeze serbătorĭ popularĭ întru onórea 

bărbaţilorŭ, ce s’aŭ luptatŭ pentru a luĭ înaintare, ci din contră i aŭ înnăduşitŭ pănă şi simţulŭ de libertate. 

Cu tóte aceste elŭ a ştiutŭ păstra pănă în zioa de astăzĭ suvenirea acelorŭ puţinĭ bărbaţĭ eroĭ, carĭĭ aŭ 

cugetatŭ seriosŭ pentru îmbunătăţirea sórteĭ luĭ; elŭ ca poetŭ născutŭ, înzestratŭ dela natură cu o fantasiă 

înaltă şi cu o inimă simţitóriă, a căntatŭ în versurĭ popularĭ faptele acelora, fără să fie ştiutŭ citi şi scrie, 

prin urmare le a rădicatŭ monuminte în inimile cele plăpânde, pe care dinţiĭ ceĭ de ferŭ aĭ timpuluŭ nu 

vorŭ fi în stare a le nimici nicĭ odată. 
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 N’aŭ suferitŭ giurstările politice, ca romănulŭ să pótă face adunări şi feste popularĭ, în care să se 

deprindă în discursurĭ politice, în cuvântărĭ oratorice; elŭ însă, se vede tréba, că totŭ nu ş’a uĭtatŭ de acele 

feste popularĭ din vecea sea patriă, căcĭ cu ocasiunile nuntelorŭ ţerane elŭ totŭ îşĭ ĭea puseţiune de oratore 

şi tractéză în stilŭ poeticŭ cu partea contrariă, în cătŭ nu’ţĭ trece, că nu vezĭ tractăndŭ pe soliĭ romanĭ, cu 

veĭ dela Cartagena. Întrecerile călăreţilorŭ totŭ cu aceea ocasiune pentru colacŭ şi năframă încă nu’şĭ 

tragŭ începutulŭ, decătŭ din întrecerile ce era îndatinate în vecia lui patriă cu ocasiunea serbărilorŭ şi 

festelorŭ naţiunalĭ. 

 Aceste datine străvecĭ păstrate prin tote furtunele politice, ce trecură peste capetele romănilorŭ, şi 

anume jocurile cele eroice romăne, de care altŭ poporŭ astăzĭ anevoie va fi în stare a le înfăţişa, 

ţeremoniele peţireĭ, ale colocărituluĭ şi stărostituluĭ de pe la nuntele ţerane, întrecerea cu caiĭ, poesiele 

popularĭ, aŭ totŭ atătea mărgăritare pe vestmântulŭ istorieĭ nóstre, avemŭ strinsă detoră a le păstra ca pe 

neşte lucrurĭ de mare însemnătate, atătŭ pentru trecutŭ cătŭ şi pentru viitoriulŭ nostru. Celŭ ce se ruşinéză 

de aceste, se ruşinéză şi de părinţiĭ, carii l’aŭ născutŭ şi crescutŭ între atâte suferinţe. Celŭ ce nu le 

preţiueşte acesté după cuviinţă, dă apriată dovadă, cumcă puţinŭ îĭ pasă de viaţa şi trupina, din care ş’a 

trasŭ începutulŭ. 

 Unŭ poporŭ trăieşte numaĭ pănă atuncĭ, pănă căndŭ îşĭ cunóşte trecutulŭ şi este însufleţitŭ pentru 

alŭ seŭ viitoriŭ; îndată ce aceste doue scinteie se ştérseră din inima luĭ, elŭ a moritŭ, de se şi pare, că maĭ 

trăĭeşte. Şi iarăşĭ, cu cătŭ unŭ poporŭ a căzutŭ maĭ adâncŭ, cu atăta maĭ greŭ şi maĭ încetŭ se póte renaşte. 

Aceste cuvinte să nu le perdemŭ nice odată din vedere, dacă dorimŭ a figura odată şi noĭ între popórele 

cele cultivate. 

____________________________ 

O contemplaţiune în zioa Paştelorŭ. 

Décă privimŭ natura, cum se deştéptă din somnulŭ seŭ de iarnă, vedemŭ cum înverzescŭ 

cămpiele, ascultămŭ fluerulŭ isteţiuluĭ ciocărlanŭ, care fluturăndŭ în aerŭ se înnalţă pănă la norĭ; décă ne 

uĭtămŭ la răndunéoa, carea obosită de călătoria sea cea îndelungată se pune în cornulŭ caseĭ nóstre, şi 

cişerăndŭ se pare a ne spune, pe unde a umblatŭ, şi ce a vezutŭ; décă vedemŭ sirguitórea albină, cum 

alérgă peste tóte cămpiele ca să sugă dulcéţa florilorŭ şi se gătéscă miere în coşniţa sea; décă ne uĭtămŭ la 

desvoltarea bobocilorŭ în plante, care pănă aci se păréŭ mórte; atunci ni se aprinde inima veselindune că a 

înviatŭ natura, şi că după multă rebdare potemŭ iarăşĭ a ne desfăta în măreţiulŭ eĭ templu. Copiiĭ fericiţĭ în 

libertatea lorŭ alérgă pe cămpie, stringŭ floricele şi împodobescŭ casele nóstre spre semnŭ, că a înviatŭ 

natura. Cu unŭ covăntŭ orĭ încotro veĭ arunca căutarea ea va întimpina viaţă, căcĭ amorţirea de iarnă este 

resipită prin încălzitóriele raze ale sóreluĭ, ce este principiulŭ învietoriŭ alŭ natureĭ fisice. 

Precum însă vezurămŭ, că natura fisică numaĭ prin încălzitóriele raze ale sóreluĭ se póte trezi din 

amorţéla de iarnă şi desvolta în deplinătatea sea cea măréţă, aşia trebue se fie ceva, a căreĭ raze 

încălzitórie să străbată inimile nóstre, şi să le dispună spre fapte frumóse, să ridice cugetele nóstre spre 

îndeletnicirea virtuţilorŭ, se aşiaze patimeşe nóstre, şi se trezéscă în noĭ aceea scintee dumnezeéscă, ce o 

numimŭ amorŭ; fără de care înlăuntrulŭ omuluĭ nu se încălzeşte, nu se desmorţeşte nicĭ odată; 

învietoriulŭ acestorŭ simţeminte nobile, sublime, fericitórie este sórele vieţiĭ Hsŭ, razele luĭ, Religiunea 

ne trezescŭ din somnulŭ amorţireĭ moralĭ, ele întărescŭ şi învie poterile nóstre maĭ înalte, ce nu săntŭ 

legate de materie. 
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Aceste raze încălzitórie de inimĭ nu se manifestéze nicĭ odată atătŭ de aprinsŭ, atătŭ de măreţiŭ ca 

în Z i o a  P a ş t e l o r ŭ, care este cea maĭ însemnată pentru toţĭ creştiniĭ, căcĭ în ea serbămŭ noĭ învierea 

aceluia órecăndŭ omŭ pre pămăntŭ, care a întemeiatŭ religiunea, la a căreĭ raze domóle se încălzescŭ 

milióne de inime, ce odată eraŭ amorţite. În acésta zi înviemŭ noĭ nu numaĭ cu ceealaltă natură fisiceşte, 

dar maĭ vărtosŭ cu auctorele religiuneĭ nóstre Hsŭ şi moraliceşte. În zioa acésta săntŭ tóte simţemintele 

nóstre aplecate spre bine; ceĭ bogaţĭ nu uĭtă de ceĭ seracĭ, ceĭ sănetoşĭ cercetéză pe ceĭ bolnavĭ, ceĭ liberĭ 

îşĭ aducŭ aminte de ceĭ arestaţĭ, ceĭ marĭ se umilescŭ şi daŭ serutare celorŭ maĭ micĭ, stăpăniĭ slugilorŭ, şi 

împeraţiĭ sudiţilorŭ lorŭ salutănduĭ cu frumósa salutare: „H s ŭ  a ŭ  î n v i a t ŭ .” Atăta este bucuria în totŭ 

omulŭ în zioa acésta. 

Paştele ne înalţă tóte cugetele şi ne arată că, înviindŭ tótă natura, are să învie în noĭ şi aceea 

credinţă, că peste mormăntŭ maĭ este o viaţă. Să ne curăţimŭ dară simţirele şi se aruncămŭ o 

contemplaţiune asupra vieţeĭ nóstre. Între cele maĭ frumóse zile de primăvéră săntŭ de multe orĭ şi de 

acele, care ne aducŭ aminte de iarnă, însă pentru aceea totuşĭ stăpănirea ierniĭ este trecută. Numaĭ tómna 

tărziŭ pote gieţosulŭ văntŭ a sufla frunzele după copacĭ, iar nu primăvéra, căndŭ începŭ tóte a înverzi. 

Somnulŭ, în care ne amŭ cufundatŭ ca copiĭ şi visurile luĭ cele nelucitórie, se facŭ cu desvoltarea 

organelorŭ şi a potereĭ cugetătórie, totŭ maĭ vederóse, şi ne arată încetŭ încetŭ, în locŭ de verdéţă în 

cămpia vieţiĭ, o icónă posomorătă în fundulŭ eĭ de departe, şi căutarea nóstră dabé maĭ cade icĭ cole peste 

căte unŭ locŭ verde, numaĭ acestea săntŭ resplata frumosulŭ visŭ din copilăriă. Ca acesta visŭ însă să nu 

ne maĭ înşele, avemŭ să venimŭ la cunoştiinţa nostră din lontru, să privimŭ la lume aşia precum ea este, 

iar nu cum arŭ trebui să fie, să ne uĭtămŭ în linişte peste trecutŭ şi cu pacea sufletuluĭ în viitoriŭ. Acésta 

însă este maĭ greŭ, ce învaţă omulŭ, căcĭ décă faptele nu se potŭ acomoda după ideele luĭ, atuncĭ vine de 

multe orĭ unŭ momentŭ viforosŭ, în care doreşte să fie trecutŭ mezuina, ca să nu maĭ facă nicĭ o 

esperiinţă. Pentru unŭ neplăcutu presente, amŭ vré să dămŭ totŭ viitoriulŭ cu tote plăcerile ce ni le póte 

încă înfăţişa. Noi săntemŭ pururea copiiĭ momentuluĭ, pănă căndŭ unŭ sănge maĭ réce ne face nepăsătorĭ, 

şi ne simţitorĭ către valurile şi scimbările lumeştĭ. ― Să ne aducemŭ dară astăzĭ aminte, că în lunga şi 

plina de mărăcinĭ viaţă, maĭ avemŭ să facemŭ o călătoriă grea, şi că acésta numaĭ atuncĭ o vomŭ potea 

îndeplini, décă vomŭ îngropa acele visurĭ şi idee nefericite, ce ocună de atâtea orĭ tóte ale nóstre 

simţeminte. Căcĭ ele ne ducŭ pe cărărĭ, care nu se potrivescŭ cu legile lumeĭ. La pomiĭ roditorĭ, se taie în 

tótă primăvéra căte o créngă, carea încă arŭ poté înfrunzi, şi aduce fructe, ea însă trebue să péră, ca 

trunciulŭ pomuluĭ se capete iarăşi potere şi să se facă durătoriŭ. Şi noĭ trebue dară să nimicimŭ multe 

plăcerĭ în privinţa vieţiĭ nóstre, ce ni se parŭ frumóse şi roditórie, numai ca să căpătămŭ potere destulă, şi 

să potemŭ înfrunta viforulŭ, ce póte să trécă peste noĭ maĭ tărziŭ. Însă pentru aceea să nu cugetămŭ, că 

săntemŭ maĭ neperfecţĭ, că amŭ perdutŭ ceva, căcĭ trunciulŭ rătezatŭ aduce maĭ tărzie însă maĭ bune 

fructe ― fructele ce le cócemŭ şi gustămŭ noĭ înşine. Décă ne pricepemŭ în voinţele nóstre nu ne vomŭ 

teme de acele momente, în care ecsaltatele idee ameninţă a ne duce pe căĭ rătăcite, căcĭ în noĭ s’aŭ trezitŭ 

şi aŭ înviatŭ acele lămurite simţeminte ale spirituluĭ blăndŭ, care ne vorŭ comita pe calea vieţiĭ, şi ne vorŭ 

face fericiţĭ şi îndestuliţĭ, precumŭ este fericitŭ copilulŭ căndŭ, capătă oŭ roşiŭ la Paşti, acelŭ simbolŭ alŭ 

natureĭ, în care este învălitŭ viitoriulŭ tuturorŭ făpturilorŭ şi din care se desvóltă viaţa lorŭ în primăvéra 

fericireĭ.   

_________________ 
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Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 În mesagerulŭ sibianŭ din 27 Apr. c. n. Nr. 66 partea ofiţiósă citimŭ: 

Nr. 10104               M.C. G.    

 „Maiestatea Sea ce. r. Apostolică s’a înduratŭ cu préînalta resoluţiune din 12 Aprilie a. c. la 

cererea episcopuluĭ greco neunitŭ în Ardélŭ Barone de Şaguna a concede prégraţiosŭ, ca fundaţiuneĭ, ce 

se va înfiinţa spre eterna memoriă de fericita scăpare a Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice, prin clerulŭ şi 

credinţioşiĭ de legea greco neunită pentru ajutorarea studenţilorŭ seracĭ şi diligenţĭ, să se dee numirea de 

„F u n d a ţ i u n e  F r a n ţ i s c ŭ  I o s i f i a n ă.” 

 Bănatŭ. Gazeta Timişóreĭ ne împărtăşeşte asupra relaţiunelorŭ şcólelorŭ de acolo şi din 

Voĭvodina următóriele date. În anulŭ 1850/1  s’a contribuitŭ pe séma şcólelorŭ o sumă anuală de 41,859 fl. 

m. c. din care 7620 s’a datŭ pentru dotaţiunea posturilorŭ noue de învăţemântŭ, şi pentru îmbunătăţirea 

lefilor ale profesorilorŭ gimnasialĭ, iară 34,239 pentru dotaţiunea corpuluĭ profesorale pentru o şcólă reale 

inferiore, şi pentru îmbunirea lefilorŭ ale învăţetorilorŭ din şcólele popularĭ. Tot spre acestŭ sfărşitŭ s’a 

contribuitŭ în anulŭ trecutŭ după arătările cele maĭ de pre urmă 61,048 fl. din care s’aŭ datŭ pentru 

edificie şi recuisite şcolarie 41,768 fl. 

 De s’a contribuitŭ în anulŭ 1850/1 spre acestŭ scopŭ în proporţiune maĭ multŭ decătŭ în alta ţéră de 

corónă, atuncea săntemŭ convinşĭ, că acésta provinciă şi în anulŭ trecutŭ nu a remasŭ în dereptulŭ altorŭ 

ţere de corónă. Ţifrele de maĭ susŭ arată atătŭ trebuinţele, ce se simţescŭ aicĭ, cătŭ şi stăruinţa a le 

îndestuli după potinţă. Jertvirea, ce o arată cele maĭ multe comune în interesulŭ şcólelorŭ, şi bunavoinţă 

cu care ele îndeplinescŭ poruncile şi provocaţiunile şi sprijonescŭ planele, ce în privinţa acésta se slobodŭ 

către ele din partea diregătorielorŭ merită tótă lauda. Nu este nicĭ o comună cetăţenéscă séŭ vre unŭ 

oraşiŭ maĭ mare, unde şcólele poporalĭ să nu se fie maĭ estinsŭ. Şcólele poporalĭ de dóe clase s’au  

scimbatŭ în cele maĭ multe comune orăşiane, şi în multe săténe prin adaogerea încă a uneĭ clase, în şcóle 

normalĭ principalĭ. În sfera comisariatelorŭ de reginţă ale Baieĭ, Vărşeţuluĭ, Becĭcerecului mare, Rumeĭ şi 

Timişóreĭ, precum şi în districtele de corónă alŭ Cicindeĭ şi Tiseĭ, tóte comunele cu puţină escepţiune, 

fără deosebire de confesiunĭ şi de naţiunalităţĭ aŭ ridicatŭ lefilé învăţetorilorŭ. După îmbucurătóriele 

resultate, ce le dobănditŭ Inspectorele scólelorŭ romăne în călătoria sea de inspecţiune în ţinutulŭ de 

reginţă alŭ Logojuluĭ, se póte aştepta cu securitate că şi cele maĭ serace comune vorŭ urma esemplulŭ 

celorŭ maĭ avute, şi că aşia şi pentru părăsiţiĭ învăţetorĭ romăneştĭ se va mizloci o dotaţiune maĭ bună şi 

maĭ amesurată cu relaţiunile timpuluĭ. 

 Acésta ştire este una din cele ce ne îmbucură maĭ tare pentru însemnătatea eĭ. Noĭ nu ne potemŭ 

lăuda cu astŭfeliŭ de resultate, nu pentru că comunele nu arŭ jertvi multŭ, ci pentru că noi încă nu avemŭ 

principie hotărăte, după care să ne mişcămŭ, inspectoriĭ noştriĭ aŭ sfera sea restrănsă între păreţiĭ birouluĭ 

de Cultŭ şi învăţemântŭ, unde lucră destulŭ, dar pentru dotaţiunea şi sporirea scólelorŭ zeŭ nu pré. ― 

 Austria. V i e n a, 22 Apr. c. n. Din maĭ multe părţĭ s’a respicatŭ dorinţa pentru înfiinţarea unuĭ 

regulamentŭ noŭ de reporturile comerciuluĭ şi ale industrieĭ. Unŭ corespundinte voieşte a ne încredinţa, 

cumcă la unŭ asemenea regulămentŭ de trebile industrieĭ s’arŭ lucra tocma acum; şi că încă nu s’a pusŭ în 

lucrare, causa arŭ fi, căcĭ însemnătate lucrulŭ cere o precugetare seriósă. Vorba arŭ fi, ca regulămentulŭ 

celŭ veciŭ să se aducă în consonanţă cu regerinţele timpuluĭ de faţă, fără a se face unŭ saltŭ nortale. Din 
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causa acésta se zice, că s’arŭ fi luatŭ la o aspră cercetare reporturile meserielorŭ din tóte ţerele de corónă, 

ce se află în întréga monarhiă, şi că s’arŭ dori, ca acele să se alăture şi cu cele din ţerile învecinate, ca aşia 

să se pótă lucra ceva solidŭ mi îmbucurătoriŭ, fiindŭ că regularea industrieĭ taĭe fórte adâncŭ în viinţa 

cetăţénă.  

_________________ 

Întămplări de zile.. 

Cercetarea asupra celorŭ ce aŭ măncatŭ fondulŭ invalisilorŭ în suma de 1,200,000 de ruble de 

argintŭ a începutŭ în S. Petersburgŭ subt preşedinţa Mareşalulŭ Pascievici. 

Notiţele statistice despre ziurnaliĭ din Rusia be daŭ următóriele ţifre: peste totŭ ese în Rusia 160 

ziurnalĭ, dintre care 110 în limba ruséscă, 8 în cea franţozéscă, 30 în germănéscă, 3 în englezéscă, 2 în 

polonesă, şi 2 în limba letică. 

În Svedia şi Norvegia iarăşĭ a luatŭ regele, care dela 25 Octovre a. t. a fostŭ bolnavŭ, cârmuirea 

ţerelorŭ acestora. 

În anulŭ curgătoriŭ se va ţinea adunarea Asoţiaţiuneĭ pentru cunoştinţa ţereĭ transilvane în 19 

Maiŭ c. n. în  Medialŭ, la care din partea Magistratuluĭ de acolo se poftescŭ cătŭ de mulţĭ óspeţĭ să iaie 

parte. 

Înaltulŭ ministeriŭ de cultŭ şi învăţemăntŭ a rănduitŭ ca dela anulŭ 1855 să se întroducă în 

institutulŭ medico-hirurgicŭ din Clujŭ treptatŭ limba germană, carea totdeodată va lua o estindere maĭ 

mare şi în gimnasie. 

__________________ 

Britania mare. 

 L o n d o n ŭ. 18-lé Aprilie calend. noŭ. Gazetele încă se totŭ ocupă cu cerectarea fabriceĭ de racete, 

ce s’a călcatŭ în zilele trecute şi despre care, după ziurnalele Timesŭ, se zice, că arŭ fi fostŭ locuinţa luĭ 

Coşutŭ. Nu va fi fără interesŭ a citi decursulŭ acesteĭ visitărĭ. În mercurea trecut séra se arătară treĭ 

bărbaţĭ de aĭ poliţieĭ înaintea porţiĭ acesteĭ fabrice. După ce întrară, deciarară, că arŭ fi însărcinaţĭ a 

întreprinde o cerectare de casă, fiindŭ că domnul Hale, proprietarulŭ fabriceĭ, este bănuitŭ că arŭ avea o 

cătime de prafŭ de puşcă ascunsă în casa sea. Proprietariulŭ nefiindŭ a casă, ómeniĭ poliţieĭ îĭ desciseră 

tóte magasinele şi aflară prafulŭ de puşcă, de care face pomenire şi lordulŭ Palmerstonŭ în parlamentŭ. 

Într’aceea veni şi proprietariulŭ şi ceru de la comisariĭ de poliţiă, să’ĭ arate în scrisŭ porunca ce o aŭ 

pentru călcarea fabriceĭ. Aceia însă respunseră, că n’arŭ avea nicĭ o poruncă în scrisŭ. De aceea stăpânulŭ 

fabriceĭ vrea să facă procesŭ poliţieĭ, cerândŭ o desdăunare pentru paguba ce i s’a făcutŭ. Ce se atinge de 

legătura, care se zice, că arŭ fi între acelŭ proprietariŭ de fabrică şi între Coşutŭ, se află numaĭ atăta, că 

Coşutŭ, cu ocasiunea venireĭ sele în Englitera, cănd după cum ştimŭ, nebuniseră engleziĭ, ca să védă şi să 

strângă măna luĭ Coşutŭ, arŭ fi primitŭ o visită şi de la D. Hale. Cu ocasiunea acésta proprietariulŭ la’rŭ fi 

invitatŭ pe Coşutŭ, ca să vină şi săĭ cercetéză fabrica, lucru ce se şi făcu, cu acelŭ adausŭ, că refugiatulŭ îĭ 

recomendă neşte îndreptărĭ în pregătirea racetelorŭ, care după cercarea practică ce se făcu, se aflară a fi 

bune. Altă cunoştinţă nu a fostŭ între ei. ―  Coşutŭ se pregăteşte acum ca să facă procesŭ gazeteĭ 

Timesuluĭ, pentru că a zisŭ, cumcă s’arŭ fi călcatŭ casa luĭ şi că s’arŭ fi aflatŭ prafŭ de puşcă şi racete în 

trânsa. Orĭ şi cum va reeşi cercetarea judecătoréscă, care tocma acumŭ decurge, atăta este doveditŭ, că s’a 

găsitŭ o mulţime de prafŭ şi unŭ numerŭ însemnătoriŭ de racete, şi că acele aŭ fostŭ aşezate acolo pe 
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séma refugiaţilorŭ. Apoĭ Coşutŭ să nu uĭte că elŭ a strigatŭ cu tótă ocasiunea în publicŭ, cumcă misiunea 

luĭ este să adune banĭ, c a  s ă  s e  p ó t ă  l u p t a  c u  A u s t r i a  p e  m ó r t e  ş i  v i i a ţ ă.  

___________________ 

Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e , 11 Aprilie c. n. Tótă lumea aştéptă cu nerăbdare să védă, cumŭ se va 

desfăşura drama la resăritŭ, care de cumba se va adeveri rescóla turcilorŭ celorŭ ruginiţĭ, apoĭ negreşitŭ că 

va lua altă faţă. Corespondinţele gazetelorŭ străine pórtă datulŭ numai 11 Apr. prin urmare nu potŭ şti ce 

s’a întâmplatŭ în 12 pănă la amiazĭ. Dintre aceste una trecută şi în colónele corespundinţeĭ austriace, ce 

trece de ziurnale semioficiale, zice, că pănă în 11 starea căpitaleĭ osmanilorŭ era împăciuită, şi că nu se 

arăta semne de vreo prorumpere sgomotósă. Negoţiaţiunile se învârtea pe lângă causa sf. mormântŭ. 

Într’acela luăndŭ a mănă o corespondinţă a gazeteĭ O. D. P, totŭ din 11 Aprilie, din aceea vedemŭ, că în 

căpitale arŭ domni o ferbere înfricoşiată. Ea ne spune, că ambasadorele englezescŭ Lord Cening, şi celŭ 

frâncescŭ de la Courŭ arŭ fi ajunsŭ în Constantinopole. Celŭ din tâiŭ voia să între de locŭ la sultanulŭ şi 

ameninţa, că de nu i se va concede acésta, nicĭ că se maĭ dă giosŭ din corabiă. Într’aceea ómeniĭ îlŭ maĭ 

îmblânziră şi elŭ aşi pe uscatŭ încă în aceea zi. Miĭ de ómenĭ se adunară în pregiuru de elŭ, salutăndulŭ 

din tóte părţile, la cariĭ elŭ le respunse cu cuvinte dulcĭ, mulţămindule pentru primirea ce i’aŭ făcutŭ, şi 

îmbărbătănduĭ, cumcă pe lângă tóte evinemintele ce se înfăţişară în zilele din urmă, desvoltarea şi 

esistinţa Turcieĭ nu va suferi nicĭ o primejdiă, cumcă Englitera va îngrigi, ca să dee Turcieĭ mănă de 

ajutoriŭ, cătŭ îĭ va sta în potinţă, şi că întórcerea luĭ la Constantinopole l’a constatŭ multe jertfe. Elŭ 

înceie cu speranţa, că sudiţiĭ englezĭ din capitale îĭ vorŭ sta luĭ întru ajutoriŭ. Lordulŭ acesta în călătoria 

sea către Constantinopole avu întâlnire cu ambasadorele frâncescŭ de la Courŭ şi se slobozi în discursŭ 

seriosŭ cu acela. Sosirea acestuĭ din urmă nu făcu nice o impresiune, cu tóte că se primi cu multă cuviinţă. 

 Amândoĭ soliĭ acestia se înfăţişiară la sultanulŭ în uniforma de gală. Celŭ englezescŭ stete maĭ 

bine de doue óre şi vorbi cu sultanulŭ numaĭ în fiinţa de faţă a dragomanuluĭ Birani. 

 Marele  bezirŭ arătă soluluĭ englezescŭ unŭ proiectŭ pentru înfiinţarea unuĭ drumŭ de ferŭ în 

Rumelia. „Satulŭ arde, baba se peaptină.” Ei nu vedŭ pericululŭ, ce le ameninţă din tóte părţile, şi apoĭ 

poftimŭ, esŭ la lumină cu poiecte pe hărtiă, vezĭ bine, pentru drumurĭ de ferŭ, în locŭ să se róge luĭ 

Dumnezeŭ, ca fuga să nu fiă iarna. 

 În corespundinţa aceasta se zice maĭ în colo, că soluluĭ frâncescŭ i s’arŭ fi făgăduitŭ, că causa sf. 

mormântŭ se ba lua la noue desbaterĭ pe temeiulŭ învoirilorŭ ce se făcură cu celalaltŭ solŭ alŭ Franţieĭ şi 

că se vorŭ lua mesure, ca Rusieĭ să i se taie calea odată pentru totdéuna dea maĭ face reclamaţiunĭ în 

privinţa acésta. 

 Despre principele Mencicofŭ se zice, că încă nŭarŭ fi căştigatŭ nĭmicŭ, din causă că sultanulŭ nu 

voieşte a subtscrie nimicŭ, fără învoirea ulemelelorŭ (preoţimea). Apoĭ despre ulemeşe ştimŭ, că aŭ 

protestatŭ în corpore în contra cererilorŭ muscăleştĭ privitórie la protectoratulŭ ce va să’şĭ îlŭ stórcă Rusia 

asupra grecilorŭ şi la puseţiunea ce are să o iee pe viitoriŭ patriarhulŭ grecescŭ din Constantinopole. 

Principele ce e dreptŭ a ameninţatŭ Turcieĭ că se ca duce, dar cu tóte aceste nu se vede nicĭ unŭ semnŭ de 

plecare, de unde se înceie, că elŭ va fi maĭ datŭ porţiĭ altŭ terminŭ peremptoriŭ. 

 Bosforulŭ se  întăreşte şi ostăşimea se reciamă la arme. Solulŭ englezescŭ a înfruntatŭ pe pórtă, 

căcĭ stă cu mănele în sinŭ, şi nu se înarmă. Flotele se crucescŭ în apele turceştĭ. Representanţiĭ poterilorŭ 
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străine se zice că nu săntŭ aplecaţĭ spre cererile Rusieĭ. În urmă corespundintele acesta apromite, că în 

scrisórea din 14 Apr. c. n. Va descrie lucrurile maĭ pe largŭ; însă aceea scrisóre pănă în minutulŭ de faţă 

nu sosi. 

________________ 

Miscele. 

 Următóriele sântŭ numele şi vârsta celorŭ aptŭ copiĭ aĭ familieI regeţtĭ din Anglia, care, fiindŭ 

amăndoĭ soţiĭ numaĭ de căte 34 anĭ, apromite de a se face maĭ numerósă, decătŭ ce a fostŭ a lui Georgiŭ 

III, moşiulŭ regineĭ Victoria: 1.) Victoria Adelaida, Maria Luiza „Prinţesă regéscă”, născută în 21 

Noemvre 1840, 2.) Albertŭ Eduardŭ, Principe de Valis, Conte de Dublinŭ, moştenitoriulŭ tronuluĭ, 

născutŭ în 9 Noemvre 1841, aşia dară de 12 anĭ; 3.) Prinţesa Elisa Matilda Maria, născută în 25 Aprile, 

1843; 4.) Principele Alfredŭ Ernestŭ Albertŭ, născutŭ în 6 Augustŭ 1844; 5.) Prinţesa Elena Augusta 

Victoria, născută în 24 Maiŭ 1846; 6.) Prinţesa Luĭsa Carolina Alberta, născută în 18 Marţiŭ 1848; 7.) 

Principele Arturŭ Viliamŭ Patriciŭ, născutŭ în 1 Maiŭ 1850, finulŭ reposatuluĭ Duce Velington; şi 8.) 

Pruncuţulŭ născŭtŭ în 7 Aprile 1853, care încă nu s’a butezatŭ. 

 Despre modulŭ, în care creşte Principele Albertŭ, soţiulŭ regineĭ Victoria, pe aceştĭ copiĭ aĭ seĭ, 

împărtăşeşte unŭ ziurnale următóriele date interesanţĭ: Mititelulŭ Principe de Valis stetea într’o zi la 

feréstra odăiĭ sele din palaţiulŭ regescŭ de vEră, a căreia table de sticlă, precumŭ e datina la maĭ multe 

zidirĭ de feliulŭ acesta, ajungéŭ pănă la podină. Elŭ arŭ fi trebuitŭ să’şĭ înveţe lecţiunea sea, dară dănsulŭ 

în locŭ de a face acésta, se uĭta prin feréstră în grădină, şi se juca cu degetele pe ociurile ferestreĭ. 

Gubernanta luĭ, domnişióra cea seriósă Hiliard, băgă acésta de sémă, şi’lŭ rugă, ca să cugete la învăţarea 

lecţiuneĭ sele. Principele zisă: „Eŭ nu vréŭ.” „Atuncĭ, zisă domnişióra, trebue săte punŭ în ungiŭ.”   „Eŭ 

nu vréŭ să învăţŭ, şi nu trebue să staŭ îm ungiŭ, pentru că eŭ sântŭ Principele de Valis,” respunse miculŭ 

principe într’unŭ modŭ cu totulŭ îndărătnicŭ. Zicândŭ aceste, dă cu piciorulŭ într’unŭ aciŭ de sticlă, şi’lŭ 

sparge. Atuncĭ se scólă domnişióra Hiliard de pe scaunŭ, şi zice:  „Sire, Dumniata trebue să’ţĭ înveţĭ 

lecţiunea, orĭ de nu, trebue să te punŭ în ungiŭ.”  „EU nu vréŭ” zisă copilulŭ, şi maĭ sparse cu piciorulŭ 

încă unŭ ociŭ de feréstră. Atuncĭ domnişióra trage clopoţelulŭ, şi servitorele vine, căruĭ ’ĭ zice, să spună la 

tata PrincipeluI, că’lŭ rógă, să vină puţintelŭ, că are să’ĭ vorbéscă ceva, în tréba fiuluĭ seŭ. 

 Tatălŭ celŭ îngrigitŭ vine şi ascultă ceea ce s’a întâmplatŭ. Atuncĭ se întórce către fiiulŭ seŭ şi’ĭ 

zice arătăndu’ĭ unŭ scăunelŭ „Şezĭ acum aci, pănă ce voĭ veni érăşĭ.” Apoĭ se duse în odaia sea, şi aduse o 

bibliă. „Ascultă, zise către miculŭ Valis, ce zice S. Apostolŭ către tine şi către alţĭ copii de felilŭ teŭ.” 

Atunci citi alŭ Galat c. 4. st. 1-2: „Eŭ iară zic pănă când moşténul este unŭ prunc, pănă atuncĭ nimic nu se 

deosibeşte de slugă, măcar că este stăpân al moşiilorŭ sale, ci este supt ispravnicĭ şi păzitorĭ pănă la 

timpul hotărât de tatăl săŭ.”   „Este adeveratŭ, zice Principele Albertŭ maĭ departe, că tu eştĭ Principele de 

Valis, şi că décă te porţĭ cum se cuvine, te veĭ poté face unŭ omŭ alesŭ, veĭ poté odată după mórtea 

mumeĭ tele, pe care să ni o ţină Dumnezeŭ încă multŭ, să fiĭ rege alŭ Anglieĭ. Dară acuma eştĭ încă unŭ 

copilŭ micŭ, care trebue să asculte de maĭ mariĭ şi purtătoriĭ seĭ de grige. Aflară de acésta trebue săţĭ maĭ 

sducŭ aminte încă de o vorbă, care o zice înţeleptulŭ Solomonŭ, Pilde c. 13, st. 24: „Cel ce nu se îndură 

de toiag ureşte pe fiiulŭ săŭ, iară cel ce’l iubeşte, îl ceartă cu deadinsulŭ.”  Atuncĭ scóse o nuea, şi’şĭ bătu 

bine pre fiitoriulŭ moştenitoriŭ de tronŭ alŭ celuĭ maĭ poternicŭ statŭ creştinescŭ, apoi’lŭ puse în ungiŭ, şi 

’ĭ zise: „Aici vei remănea, şi beĭ învăţa lecţiunea, păn’atuncĭ pănă căndŭ te va slobozi domnişióra Hiliard, 
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ca să ieşĭ érăşĭ afară. Şi nu uĭta nicĭ odată, că acum stai subt ispravnicI şi păzitorĭ, éră în viitoriŭ subt o 

lege dată de la Dumnezeŭ. Acésta e o creştere înţeléptă, care se póte recomenda fiecăruĭ cetăţénŭ şi 

ţărénŭ. 

 Corespundintele austriacŭ ne aduce următória ştire: Măreţe şi bogate darurĭ s’aŭ adusŭ pentru 

scopurĭ folositórie din motivul fericiteĭ scăpărĭ a Maiestăţiĭ Sele ce. r. apostolice, şi se aduc încă într’una; 

ca o cunună frumósă înpletită din florile mulţemireĭ către Dumnezeŭ, ale iubireĭ şi credinţeĭ către 

Împeratulŭ ale iubireĭ către deaprópele seŭ încununéză istoria sea maĭ nóă Austrieĭ. O flóre de cele maĭ 

frumóse a împlătitŭ în acéstă cunună 93 de anĭ bătrănulŭ Ioane Franţŭ Bamberi feldvebelŭ copşitŭ din 

regimentulŭ ce. r. alŭ 2-lé de usarĭ, şi acuma beneficiatŭ în spitaliulŭ dela Rocusŭ din Peşta, căcĭ darulŭ 

luĭ este acela alŭ sărecieĭ, ce abu maĭ scumpŭ, ba aşia a zice tótă averea sea. În anulŭ 1806 a eşitŭ 

Bamberi cu apşitŭ, şi a căpătatŭ dreptŭ simbria cea de pe urmă 3 ţvanţihi şi una ţvănţóică. De 47 de anĭ 

păstrézî alŭ baniĭ acestia ca unŭ suvenirŭ scumpŭ pentrŭ fiĭ seĭ. Acestia aŭ muritŭ şi acuma bătrănulŭ 

mérsă la Directorele de poliţiă, şi ’i dedu scumpulŭ séŭ suvenirŭ învăluitŭ întrŭ ţedulă, cu acestea vorbe: „ 

Nainte maĭ cu 50 de anĭ amŭ primit eŭ baniĭ acestĭ dela Împeratulŭ meŭ de atuncĭ, şi acuma îĭ aduc 

Împeratuluĭ meŭ de acuma” pe ţedulă sta scrisŭ în limba magiară: „ Acésta a mea din urmă simbriă 

consecreziŭ eŭ Préînduratului meŭ Domnŭ şi Împeratŭ! Eŭ amŭ avutŭ medalia de aurŭ de argintŭ şi pe 

tótă zioa 1 fl. 12 cr. Prin apă amŭ perdutŭ totŭ numaĭ acestĭ treĭ ţvanţihi şi o ţvănţóică păstraiŭ eŭ maĭ la 

anĭ.” Pe partea din afară a ţeduleĭ staŭ vorbele: „Suvenir pentru fecioriĭ meĭ, însă eĭ aŭ muritŭ” Precum se 

aude Maiestatea Sea ce. r. a întrebatŭ despre starea acestuĭ moşiŭ bătrăn care în aşia iubire mişcătóriă a 

ştiutŭ să arate credinţa sea. 

 Păstrătoriulŭ Ioane Ordodi din Homocŭ în comitatulŭ Ciongra care este numaĭ de 20 anĭ, şi care în 

25 Marţiŭ a. c. a puşcat treĭ hoţĭ cu măna sea, sa presentatŭ Înălţimeĭ Sele Împerăte Arhiduceluĭ şi 

Gubernatoreluĭ alŭ Ungarieĭ Albrehtŭ şi acesta vrutŭ se’lŭ remuneréze pentru curagiŭ arătatŭ. Ordodi însă 

na primitŭ onorariŭ, dar a arătatŭ dorinţa ca să fie presentatŭ însăşĭ Maiestăţiĭ Sele Împeratuluĭ, pe care 

elŭ încă nu la vezut. Acésta a luĭ s’a împlinitŭ şi elŭ a primitŭ dela Maiestatea Sea dreptŭ remuneraţiune 

pentru curagiŭ crucea de argintŭ pen merite cu corónă şi 1000 f. m. c. şi încă dreptŭ taglia 600. 

 

Înştiinţare. 

 Fiindŭ serbătorile Paştelorŭ şi totodată şi tărgulŭ de ţéră numerulŭ viitoriŭ alŭ „Telegrafuluĭ 

Romănŭ” va apărea numaĭ sămbătă adecă în 25 Aprilie. 

 Telegrafuluĭ Romanŭ salută pe toţĭ cititoriĭ luĭ şi pe toţĭ fraţiĭ romănĭ 

 „Hristosŭ aŭ Înviatŭ!” 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 23. Aprilie. Calend. noŭ. 
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