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Depeşe telegrafice. 

 P a r i s ŭ  27 Apr. Bilot arată că camerele se vorŭ încide în 13 Maiŭ. 

L o n d o n ŭ  26 Apr. Clarendonŭ arătă în şedinţa de erĭ în casa de susŭ: integritatea porţiĭ este 

ponderósă, însă nicĭ decum nu este periclitată dinafară, pacea Europeĭ dară nu este ameninţată. 

L u g a n o  26 Apr. Ductorele insurgenţilorŭ din Fraiburgŭ Colonelulŭ Perie, este judecatŭ la 

princóre de 30 anĭ. 

C o n s t a n t i n o p o l e  18 Apr. Cumcă diferinţa se va deslega pe cale păciuită se crede cu totŭ 

deadinsulŭ. 

B e r l i n ŭ 27 Apr. După o înştiinţare din Brusela Maiestatea Sea regele Belgiuluĭ va călători la 

Viena, la Berlinŭ, şi Coburgŭ. 

H a g a  27 Apr. Programa ministeriuluĭ sună: Nicĭ o scimbare în constituţiune. Cultulŭ va fi liberŭ 

subt controlă strănsă, centralisaţiune puţină, provincielorŭ şi camerelorŭ se lasă locŭ liberŭ de mişcare. 

Legile organice se vorŭ modifica. Poterea esecutivă a regeluĭ să fie realitate iară nu umbră. Programa 

încee cu apelŭ la naţiune. 

R o m a  23 Apr. Ambasadorele rusescŭ D. Butinef s’a dusŭ la Neapole. 

C o r f ŭ 23 Apr. Unŭ vapóre turcescŭ aduce floteĭ turceştĭ poruncă să se întórcă la 

Constantinopole, ea va părăsi dară măne portulŭ albaneziŭ. 

__________________ 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

S i b i i ŭ  23 Apr. Serenitatea Sea Gubernatorele Ardéluluĭ principele Carolŭ de Şvarţenberg a 

sositŭ dela Viena aséră pela ½ 8 óre în deplină sănetate. 

S i b i i ŭ   24 Apr. Înaltulŭ Guberniŭ militare şi civile a datŭ amesurate inviaţiunĭ la tóte organele 

politice, ca să spriginéscă cu tótă energia colectele, ce se vorŭ face spre înfiinţarea fondaţiuneĭ 

F r a n ţ i s c ŭ  I o s i f i a n ă  în diecesa greco-resăriténă a Transilvanieĭ. ― Escelenţia Sea D. Episcopŭ 

Barone de Şaguna a slobozitŭ în privinţa acésta următoriulŭ Circulare: 

„Firea nóstră cea omenéscă aşia e întocmită, încătŭ iubirea şi preţuirea fiilorŭ celorŭ bunĭ cătră 

Părinţiĭ lorŭ atuncĭ se arată maĭ tare, căndŭ acestora le amerinţă vr’o nenorocire, saŭ însaşĭ pierdere a 

vieţiĭ. Acésta legătură duhovnicéscă se află şi între Stăpănitoriŭ, şi între supuşiĭ luĭ ceĭ credincioşĭ. Despre 

acésta ne încredinţară întămplările săptămănilorŭ trecute; abia se lăţi faĭma despre primejdia, în care s’aŭ 
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aflatŭ viaţa Préînduratuluĭ nostru Monarhŭ, Franţisc Iosif I. şi îndată de fiorĭ şi de gróză se împlută 

inimele tuturorŭ credincióselorŭ popóre din marea monarhiă austriacă, ― pretutindenea cea dintăiă 

urmare a simţirilorŭ acestora a fostŭ, că supuşii ceĭ credincioşĭ cu grămada alergară în Casa Domnuluĭ, ca 

să înalţe rugăciunĭ din inimă cătră Dumnezeŭ pentru scăparea şi însănătoşirea Préiubituluĭ Monarhŭ. Eară 

apoĭ sosindŭ îmbucurătórea ştire despre rensănătoşirea Maiestăţiĭ Sale Împăratuluĭ o mare de bucurie se 

revărsă prin inimele tuturorŭ popórelorŭ, şi de noŭ alergară evlavioşiĭ supuşĭ în Bisericĭ, ca să dee 

mulţămită Atotpoternicultĭ Părinte, pentru că de noŭ aşia zicândŭ ne aŭ dăruitŭ pe Prégraţiosulŭ nostru 

Împăratŭ. Aceste simţiminte Iubiţilorŭ meĭ aŭ străbătutŭ şi în inimele nóstre, care nimica nu iubimŭ, nu 

preţuimŭ, şi nu cinstimŭ în lumea acésta maĭ multŭ, decătŭ pe Cavaleresculŭ nostru Împăratŭ 

F r a n ţ i s c ŭ  I o s i f ŭ  I ! 

Însă bucuria acésta a popórelorŭ celorŭ credincióse pentru scăparea Maiestăţii Sale, precum şi 

mulţămirea cătră Dumnezeŭ pentru îndurarea, cu care a umbritŭ sub aripele sale pe Préînduratulŭ nostru 

Împăratŭ, nu s’a mărginitŭ numaĭ prelăngă espresiunĭ loiale şi omagiale. şi prelângă rugăciunĭ de 

mulţămită în biséricĭ, ci ele ’şĭ arătară bucuria acésta a lorŭ şi prin înfiinţarea de institute, şi de fundaţiĭ, 

care ca nişte monumente de aducere aminte să slujéscă totdeodată următorilorŭ ca îndemnŭ de credinţă şi 

de alipire cătră Préînălţatulŭ Tronŭ alŭ străluciteĭ case domnitóre. Şi aşia astăzĭ nu este ţară, nicĭ poporŭ 

în tótă marea nóstră patriă, unde din privinţa întămplărilorŭ din săptămănile trecute să nu se fi făcutŭ 

fundaţiunĭ saŭ spre cinstea şi mărirea luĭ Dumnezeŭ, saŭ spre ajutorirea săracilorŭ, saŭ spre altŭ scopŭ 

creştinescŭ. 

Dorulŭ acesta de a vecinici întămplările din septămănile trecute, când lucrarea pronieĭ 

dumnezeeştĭ mi simţimintele de credinţă şi de alipire s’aŭ doveditŭ aşia de învederatŭ, s’aŭ stărnitŭ şi în 

peptulŭ nostru, şi aflăndumă în zilele aceste în Capitalea Împărăţieĭ cu deputaţiunea dieţesană, unde am 

avutŭ înalta norocire de a depune préumilitele urărĭ şi présupusulŭ omagiŭ din partea Vóstră a tuturora la 

piciórele Maiestăţiĭ Sale Préînduratului nostru Împăratŭ, F r a n c i s c  I o s i f  I . cu obştésca înţelegere am 

aşternutŭ Augustuluĭ Monarhŭ o rugare, ca să se îndure a ne îngădui prégraţiosŭ, ca în cipŭ de mulţămită 

cătră Atotpoterniculŭ Dumnezeŭ pentru scăparea Luĭ din primejdia vieţiĭ, şi pentru restatornicirea 

scumpeĭ sănătăţĭ a Luĭ să înfiinţămŭ o fundaţiune pentru ajutorirea şcolarilorŭ celorŭ bunĭ, srădalnicĭ şi 

spracĭ. Şi pentru ca acéstea fundaţiune să fie totdeodată unŭ monumentŭ de aducere aminte la întămplările 

aceste, când credinţa şi alipirea cătră tronŭ s’aŭ arătatŭ atătŭ de strălucitŭ, şi aşia să fie unŭ îndemnŭ 

pentru următoriĭ nostriĭ, ca şi dănşiĭ să se siléscă a păstra nepătată credinţa cătră Augusta Casă 

domnotóre, aşia am maĭ adaosŭ încă rugarea, ca să se îndure Maiestatea Sa a da voiă, ca acésta fundaţiune 

să pórte numirea cea strălucită: „f u n d a ţ i u n e a  F r a n c i s c ŭ  I o s i f i a n ă .”  

Cu bucurie Vă înştiinţezŭ aşia dară, că Maiestatea Sa prin prégraţiósa hotărâre din 12 Aprilie c. n. 

s’a înduratŭ a încuviinţa acésta a nóstră présupusă rugare în tótă a eĭ estindere. 

 Acum dară Iubiţilorŭ să ne apucămŭ de a da viaţă acesteĭ fundaţiunĭ cu atătŭ cu maĭ mare răvnă, 

cu cătŭ ea pórtă celŭ maĭ strălucitŭ nume şi are celŭ maĭ sfăntŭ scopŭ. Înaintarea în cultură a naţiuneĭ 

nóstre, prelângă înzestrarea cea cuviinciósă a Preoţimeĭ şi a Dascălilorŭ, trebue să ne fie cea maĭ de 

căpeteniă năzuinţă a nóstră, căcĭ numaĭ prin cultură ne potemŭ face vrednicĭ de puseţiunea în răndŭ cu 

celelalte popóre din marea patriă, în care ne aŭ aşezatŭ nemărginita bunătate şi dreptate a cavaleresculuĭ 

nostru Împăratŭ F r a n c i s c ŭ  I o s i f ŭ  I, şi iată fundaţiunea, de a căreĭ înfiinţare ne apucămŭ cu 



 

 
Pagina  419 

 

ajutoriulŭ luĭ Dumnezeŭ, are de scopŭ înaintarea în cultură a tinerilorŭ nostriĭ şi prin eĭ a întregului nostru 

poporŭ. Cui nu ’ĭ săngeréză inima, căndŭ vede, că uniĭ tinerĭ dăruiţĭ cu cele maĭ frumóse talente, şi plinĭ 

de rânvă către învăţeturĭ, din cariĭ arŭ putea să se alégă nişte supuşĭ vrednicĭ aĭ Împăratuluĭ, nişte stălpĭ şi 

luminătorĭ aĭ neamuluĭ săŭ, şi nişte fiĭ străluciţĭ aĭ bisericeĭ sale, din lipsa mijlócelorŭ celorŭ trebuincióse 

sântŭ siliţĭ a lăsa şcóla, şi a’şi îngropa talentele sale şi a petrece viaţa sa la córnele pluguluĭ. Adevăratŭ că 

Înalta Stăpănire, care se îngrigeşte pentru creşterea şi cultivarea tuturorŭ popórelorŭ din Monarhiă, aŭ 

înfiinţatŭ asemenea fundaţiunĭ, însă acestea nu sântŭ de ajunsŭ pentru lipsele tuturora, şi aşia datoria 

popórelorŭ este de a împlini acestŭ neajunsŭ. Şi întru adevărŭ vedemŭ, că tóte popórele din întréga 

Monarhiă facŭ asemenea fundaţiunĭ, aşia dară fiene fapta lorŭ şi noă pildă de urmare ! 

 Dreptŭ aceea nimenea dintre Voĭ iubiţilorŭ fiĭ întru Hsŭ să nu se tragă îndărăptŭ, ci fiecare că 

contribue la acésta fundaţiune, care pórtă unŭ nume atătŭ de strălucitŭ, şi are unŭ scopŭ aşia de folositoriŭ 

şi sfântŭ; din acesta fundaţiune se va da ajutoriŭ la orĭ ce tinărŭ bunŭ, fie Părinţiĭ luĭ Plugarĭ, fie Meşterĭ, 

fie Neguţitorĭ, fie Militarĭ, saŭ Amploiaţĭ. Spre care sfărşitŭ fiecare Parohŭ să facă unŭ Protocolŭ de o 

mărime potrivită numeruluĭ parohienilorŭ săĭ, şi dinpreună cu curatoriĭ bisericeştĭ să facă colectă, 

puinduse în Protocolŭ numele fiecăruĭ dăruitoriŭ, precum şi dania, fie aceea cătŭ de mică. Unde bisericele 

aŭ lăzĭ cu banĭ, acolo să se înţelégă preoţiĭ cu curatoriĭ şi titoriĭ bisericeştĭ, ca să se contrubuie şi din lada 

bisericeĭ după putinţă pe seama fundaţiuneĭ acesteea. Protocólele aceste, luănduse maĭ întăiŭ o copiă de 

pe ele, care să se păstreze în Arhivulŭ Bisericeĭ spre pomenire, Protocólele aceste, zicŭ, subscrise de 

Parohulŭ locale şi de curatorĭ să se predee dinpreună cu sumele adunate celŭ multŭ pănă la erbătórea SS. 

Apostolĭ Petru şi Pavel Părinteluĭ Protopopŭ atărnătoriŭ, carele apoĭ dinpreună ca unŭ Conspectŭ despre 

resultatulŭ Colecteĭ în tractulŭ săŭ fără întărziere să le aştérnă încóce. Numele dăruitorilorŭ precum şi 

sumele dăruite se vorŭ publica. Urméză acum încă, ca să aşezămŭ cipulŭ, după care să se administreze şi 

să se întrebuinţeze acea fundaţiune; spre care sfărşitŭ nu lipsescŭ a mă pune în vonţelegere cu 

Consistorilŭ nostru, cu Părinţiĭ Protopopĭ, şi cu maĭ mulţĭ bărbaţĭ aleşĭ şi înţelepţĭ aĭ nostri spre formarea 

unorŭ norme (pravile) după care să se administre şi întrebuinţese zisa fundaţiune; prin urmare hotărărea 

Soboruluĭ din a. 1850, prin care s’aŭ aşezatŭ o Epitropiă pentru îngrigirea şi administrarea avereĭ 

eparhiale, va fi luată de temeiŭ la aşezarea normelorŭ pentru administrarea fundaţieĭ. 

 Încă odată poftindu-Vă ca să daţĭ la întemeierea acesteĭ fundaţiunĭ, care să fie comóra înaintăriĭ în 

cultură a tinerimeĭ nóstre, în nădejdea, că veţĭ urma glasuluĭ Arhiereuluĭ vostru, carele spre acest scopŭ 

sfântŭ dăruieşte U n a  M i e  f i o r i n ĭ  a r g i n t , ― Vă înpărtăşescŭ Arhiereasca Binecuvântare, şi remăiŭ 

Al Vostrŭ, de bine voitoriŭ Arhiereŭ, Andreiŭ.  m. p.”  

 Sibiiŭ în Dumineca Paştilorŭ. 

 Circularele de faţă, în care vorbeşte adeveratulŭ părinte către fiiĭ seĭ, bunulŭ Arhipăstoriŭ către 

turmele sele sufleteştĭ, cugetămŭ, că nu maĭ are trebuinţă de economie, căcĭ întru adeverŭ de vomŭ privi 

la starea tinerilorŭ nostrii, în cariĭ aşia frumóse talente se desvóltă, şi se arată aşia măreţe aplecărĭ fireştĭ, 

şi la lipsa ce o cércă în decursulŭ studielorŭ lorŭ luptănduse cu tóte neajunsurile, nu s’a potutŭ vecĭnici 

lucrarea pronieĭ dumnezeeştĭ, carea a scutitŭ pe unsulŭ seŭ în primejdia vieţiĭ, într’unŭ cinŭ maĭ potrivitŭ, 

şi maĭ măreţiŭ, decătŭ prin înfiinţarea uneĭ fundaţiunĭ, ce are de sfăntŭ scopŭ înaintarea părăsiteĭ nóstre 

tinerimi în cultura spirituale şi prin ea şi în cea materiale. Acesta este monumentulŭ care va remănea în 

inimile romănilorŭ nescimbatŭ şi nestricatŭ de dintele timpuluĭ, acesta este monumentulŭ pentru care 
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posteritatea va binecuvănta ósele celora, ce laŭ înfiinţatŭ. Să ne silimŭ dară a aduce toţĭ după poterĭ şi 

după cum ne va lăsa inima dinariulŭ spre înfiinţarea luĭ. Să ascultămŭ de glasulŭ bunuluĭ nostru 

Arhipăstoriŭ care zice: „Nimenea dintre Voĭ iubiţilorŭ fiĭ întru Hsŭ să nu se tragă îndărăptŭ, ci fiecare să 

contribue la acésta fundaţiune care pórtă unŭ nume atătŭ de strălucitŭ, şi are unŭ scopŭ aşia folositoriŭ şi 

sfăntŭ.” 

 S i b i i ŭ  25 Apr. De şi tărgulŭ nostru de ţéră nu se vedea la începutŭ a promite unŭ resultatŭ bunŭ, 

elŭ totuşĭ fiindŭ favoritŭ de celŭ maĭ frumosŭ timpŭ, după cum cercetarămŭ a întrecutŭ totă aşteptarea, 

căci vinzări şi cumpărări se făcură destule, de şi uniĭ nu săntŭ préîndestuliţĭ cu preţiurile, cé se tăiară 

pentru deosebite marfe în acstŭ tărgŭ. Producte crude cătŭ şi manufăpture aŭ fostŭ în abundanţiă. ― 

Croitoriĭ străini avură bună trecere, căcĭ de şi ómeniĭ totŭ se vaietă de lipsa banilorŭ, dar dintr’o parte 

îmbulzinduĭ lucsulŭ, ce tare a începutŭ a se lăţi în tóte clasele, din alta trebuinţele, fură siliţĭ a se îmbrăca 

în vestminte lucrate în Peşta din deosebite stofe la ocĭ multŭ plăcute, dar la cualitate de multe orĭ 

préînşelătórie. ― Timpulŭ începu din vinerea Paştilorŭ a se încălzi, şi în zilele trecute avurămŭ o căldură 

zădufósă. Toţĭ pomiĭ aŭ înverzitŭ dintr’odată ca prin fermecŭ şi staŭ în podóba lorŭ cea măréţă. După cum 

se arată florile, gerulŭ din septămănile trecute a stricatŭ numaĭ la pomiĭ ceĭ maĭ văraticĭ, cariĭ începuseră a 

înflori maĭ timpuriŭ, iar ceĭ maĭ tărziorĭ nu aŭ pătimitŭ nicĭ o stricare. Viele încă se arată bine. Néoa de pe 

munţĭ încă se topeşte şi se perde totŭ mai tare, şi la ómenĭ creşte speranţa că vorŭ avea unŭ anŭ bunŭ, mai 

vărtosŭ că nicĭ omide nu se pré vedŭ. 

 ― În priviinţa mişcărilorŭ de mese, care acuma s’aŭ făcutŭ o îndeletnicire de tóte zilele şi asupra 

cărorŭ se facŭ atătea anecdote şi satire umoristice, avemŭ să înpărtăşimŭ cititorilorŭ noştriĭ, că în zioa de 

S. Georgiŭ făcurămŭ cercărĭ, care succeseră eclatante. Căcĭ după vreo ¾ de óră să încoăie masa către 

nordŭ, după aceea către mézăzi, apoĭ începu de cătră mézăzi a se învărti prin tótă casa spre nordŭ atătŭ de 

tare, că copiiĭ, cariĭ făcură cercarea nu maĭ putură se ţină lanţulŭ înceiatŭ. ― S’aŭ maĭ făcutŭ şi alte 

cercărĭ cu acestŭ fenomene pănă acuma ne străbătutŭ p. e. Décă ţinŭ doĭ pe căte unŭ degetŭ un sfeşnicŭ de 

metalŭ, nu trecŭ vreocăteva minute şi delocŭ începe sfeşniculŭ a se învărti maĭ totŭdéuna de către mézăzi 

spre nordŭ, iară décă individele ecsperimentătorie îşĭ daŭ mănele ce le libere, atuncea sfeşniculŭ se 

învărte în partea contrariă. ― Totŭ aşia urméză şi décă ţinŭ doĭ o carte saŭ altŭ obiectŭ pe degetele lorŭ. 

 Décă désupraa unuĭ paharŭ de sticlă, care stă pe masă, sé pe altŭ ceva, se pune unŭ tăierŭ de 

lemnŭ şi désupra luĭ înceie doi inşĭ lanţulŭ, atuncea după unŭ scurtŭ timpŭ începe tăieriulŭ a se învărti, ca 

şi masa, însă în maĭ scurtŭ timpŭ, póte că dóră unde este isolatŭ prin paharŭ. 

 S e b e ş ŭ  11 Apr. Astăzĭ se ţinu esamenele cu învăţeceĭ greco-resăr. dela scoluţa nóstră în 

presenţia Păr. Prot. I. Tipeiŭ, Păr. Prot. I-iŭ alŭ Sibiiuluĭ I. Moga şi a cătorva Curatori bisericeştĭ. Prunciĭ, 

maĭ alesŭ ceĭ din clasa adoa răspunseră bine şi binişorŭ din religiune, istoria biblică, datorinţele 

supuşilorŭ, aritmetică şi cetirea nemţéscă şi romănéscă, încât, respectănduse désele absepţiĭ ale 

scolarilorŭ, s’au cunoscutŭ că învăţeroriulŭ N. Savva ’şi pricépe misiunea, de şi fu noviţiu. Părinte Prot. I. 

Moga punăndŭ maĭ multe întrebăţiunĭ copiilor, se bucură aflăndŭ în trănşiĭ agerime de minte şi provocă 

pe învăţetoriŭ se alégă din trănşiĭ 10 de aceia, cariĭ şi în decursul semestruluĭ aŭ arătatŭ maĭ multă silinţă, 

cărora le şi dărui în următórea zi câte 6 cr. mon. conv. spre semnŭ de îndestulare imboldŭ spre înaintare; 

încurăge şi sfătui, ca şi preste véră să nu părăséscă cărţile, ca nu după vécia datină, câtŭ aŭ sporitŭ iarna în 

scólă, să zăuĭte véra pe acasă. La noĭ ca şi pretutindiné multe arŭ fi în privinţa scolariă de făcutŭ şi 
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îndireptatŭ, şi mai cu seamă, ca părinţiĭ să se convingă odată, că pănă la vărsta de 14―15 anĭ a tinerilorŭ, 

nu săntŭ a se întrebuinţa fiiĭ la unŭ lucru, ce vine cu scóla în colisiune. 

 Cu multŭ maĭ lăudabile fu în următorea zi esamenele  din comuna Săsciorĭ, din care s’a văditŭ că 

buna silinţă puse de înv. Grig. Tarca n’a fostŭ fără de fruptŭ. 

 Părin. I. Bogdanŭ şi Părin. Dăm. Moga împreună cu curatorelŭ Demianŭ Moga sen. lucrăndŭ în 

conţelégere, sfătuindŭ şi îndemnăndŭ pe locuitorĭ, aŭ avutŭ acelŭ efectŭ doritŭ, că se arătară faţă la 

esamene ca la 80 de pruncĭ, maĭ toţĭ bine deprinşi dintre cariĭ preste 30 eraŭ prunce. Numai înţălegănduse 

Preoţimea cu poporulŭ şi dregătoriĭ localĭ, se póte efectua maĭ bine cercetarea scolelorŭ săteştĭ, darŭ 

durere, că ceştĭ din urmă nu voiră nice aşĭ arăta feţele înantea pruncilorŭ, póte că i a împedecatŭ târgulŭ. 

Dintre părinţiĭ pruncilorŭ fu de faţă, spre bucuria lorŭ, unŭ numerŭ mărişorŭ de taţĭ şi mame, cariĭ a 

mulţămiră cu toţiĭ, vezăndŭ sporiulŭ fiilorŭ şi în Gramatica emţéscă, ce e atâtŭ de trebuinciósă, şi în 

Artitmetica aşia de descizătóroă de minte şi fiecăruia, pănă şi celuĭ maĭ serăcuţŭ omŭ folositóriă. 

Conclusulŭ era, ca şi preste véră să se ţină scólă, dar pentru răceala antistiţilorŭ comunalĭ, desgustănduse 

învăţetoriulŭ, vrea aşĭ da dimisiunea. 

 Ne va întreba cineva, cum Săscioréniĭ ca fostĭ iobagĭ potŭ avea scólă maĭ bună ca liberiĭ şi la 600 

familie numeroşiĭ orăşénĭ Sebeşénĭ? Acelora le răspundemŭ, că, după ce prin contribuire ne ridicarămŭ, 

înainte cu vreo căteva zecimĭ de anĭ, a dóa bisérică mărişióră şi sumtuósă, de atuncĭ pănă astăzĭ, nu s’aŭ 

maĭ făcutŭ alţĭ paşĭ în tréba acésta, fără că s’aŭ urzitŭ unŭ proţesŭ pentru căştigarea dreptuluĭ de a ridica o 

móră pe séma Scóleĭ şi a Bisericeĭ, precum aŭ şi fraţiĭ sasĭ, ci aŭ trecutŭ 20 de anĭ şi nu iamŭ vezutŭ 

sfârşitulŭ. Vezându noĭ, că aşteptarea ne e lungă şi spiritele aştéptă nutremăntŭ înteţitoriŭ, încă în a. 1851 

ne amŭ conţelecŭ cu poporulŭ, ca în tótă tómna să contribuimŭ spre scopulŭ acestŭ sfântŭ, fiecarele după 

potére şi voinţă, naturalie şi banĭ, ce s’aŭ şi făcutŭ, pănă cândŭ ne va succéde ca şi cu doe Biserice. 

Acésta s’aŭ făcutŭ şi dóră se va maĭ face. S’aŭ strinsŭ peste multişóre, 38,000 de cărămizi sântŭ gata, şi în 

véra acésta maĭ sântŭ să se gătéscă pănă ce se vorŭ împlini 100,000. Ceva pedecă în cumpărarea varuluĭ şi 

gătirea cărămizilorŭ, ce e dreptŭ aŭ întratŭ la mizlocŭ, dar şi aceea se va înlătura póte, şi décă poporulŭ va 

şi urma ca pănă acuma şi maĭ bine, în vreocâţĭva anĭ vomŭ avea o scólă cu maĭ multe clase şi cu învăţătorĭ 

dotaţĭ. Unŭ romănŭ bunŭ plugariŭ de aicĭ aŭ şi făcutŭ începutulŭ. Numele luĭ e Samuilă Radu, carele 

bucurânduse de înfiinţănda Scólă a ofertŭ la fondulŭ profesorale f. 146,48 cr. m. c. în obligaţiunĭ, şi afară 

de acestea, înţălegănduse cu soţia sea Maria aŭ aşiezatŭ, ca după mórtea amăndurora să capete fondulŭ 

moştenitŭ 1/3 parte din întréga avére. Domnulŭ să le binecuvinte ostenelele aicĭ în astă trecătóriă; iar în 

ceea etérnă lume să’ĭ aşéze în lăcaşuilŭ drepţilorŭ! 

 Mai e speranţă, că şi alţiĭ vorŭ imita acésta faptă vrednică de laidă, pe cariĭ şi fără voia dânşilorŭ, 

nu vomŭ lipsĭ aĭ face publiculuĭ cunoscuţĭ. 

 Z e r n e ş t ĭ  în 24 Apr. În 12 ale acesteĭ lune se ţinŭ în fiinţa de faţă Directoreluĭ  concerninte şi a 

maĭ multorŭ óspeţĭ însemnaţĭ în comuna nóstră esamenele semestrale. Respunsurile ce le dederă 

învăţeceiĭ la întrebărĭ din maĭ multe obiecte, ce săntŭ prescrise pentru scólele comunalĭ îndestuliră 

aşteptarea auzitorilorŭ. Se spuseră şĭ maĭ multe oraţiunĭ atătŭ romăneşte căt şi germăneşte ca să se 

eserciteze scolariĭ a vorbi cu preţisiune şi în adunărĭ publice. Scóla nóstră cere însă o organisaţiune maĭ 

pătrunzotóriă. 
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 Ungaria. Aradŭ 21 Aprilie. După datinele religiuneĭ greco resăriténe credincioşiĭ eĭ din acésta 

cetate pregătinduse prin postŭ, rugăciunĭ, mărturisiri şi S. cuminecătură se învredniciră a ajunge şi S. 

Înviere a Domnului nostru Is Hrs. Poporulŭ romănŭ evlaviosŭ se adună în zioa de Paştĭ în o mulţime aşia 

mare la biserică, de acésta nu’ĭ maĭ potu cuprinde, ci mulţiĭ trebuiră se asculte şi din curtea bisericeĭ S. 

Liturgiă ce ne servi noroculŭ, să se săvărşéscă prin multŭ stimatulŭ nostru D. Arhimandritŭ Patricu 

Popescul, care în urma ploilorŭ ce necurmatŭ căzură vreo treĭ septemăne şi desfundară atăt de tare 

drumurile de nu era modu a călători, şi din priviinţa puneriĭ la cale ale proprielorŭ sele trebe, nu a potutŭ 

corespunde, precum arŭ fi doritŭ, dispuseţiuneĭ sfinţenieĭ sele a Patriarhuluĭ să mérgă la Carloveţŭ, unde 

se cere fiinţa de faţă a Précinstiteĭ sele pentru ducerea în sfărşitŭ a unorŭ trebe oficióse. Dar cu tóte aceste 

Précinstia sea plecă astăzĭ de dimineaţă, luănduşi zioa bună dela diecesa, pe care a administrat’o mai treĭ 

anĭ cu unŭ tactŭ atăt de potrivitŭ, căt va remănea în adăncă suvenire la toţĭ aceia ce avură norocire a 

cunóşte bunele însuşirĭ ale acestuĭ bărbatŭ. În loculu D. Arhimandritŭ a denumitŭ Patriarhulŭ pănă la 

coprinderea scaunuluĭ episcopescŭ prin noŭ denumitulŭ D. Episcopŭ Procopiŭ Ivacicovicĭ pe D. Prot. şi 

Preşedinte alŭ Consistoriuluĭ dela Oradia Mare Atanasiŭ Boţco. ― Despre sfinţirea noilorŭ episcopĭ nu 

ştimŭ nimicŭ hotărătŭ, vorba este că se vorŭ sfiinţi în septemăna după dumineca Tomeĭ. 

Întămplări de zile.. 

 O Corespundinţă din Parisŭ ne spune că flota franţuzéscă arŭ sta totŭ în Salamisŭ, şi că călătoria eĭ 

nu arŭ fi fostŭ fără periculŭ fiindŭ că maĭ multe corabie s’arŭ fi vătămatŭ, şi că arŭ fi căpătatŭ poruncă să 

se întórcă înderăptŭ la Franţia. 

 Principele din Montenegro a avutŭ onóre a se înfăţişia Maiestăţiĭ Sele Împerutuluĭ în 17 Aprilie. 

Maĭ tărziŭ a cercetatŭ pe M. C. L. Cempen, şi pe Contele Griune. 

 Maiestatea Sea ce. r. apostolică a ridicatŭ pe cetăţénulŭ din Viena Iosifŭ Etenreih în maĭ departe 

recunoţtiinşă pentru ajutoriulŭ ce aŭ datŭ cu ocasiunea atentatuluĭ asupra sfinţiteĭ persóne a Maiestăţiĭ 

Sele în 18 Februariŭ, la rangŭ de cavalerŭ dimpreună cu succesoriĭ seĭ legitimĭ. 

 Nobilimea unguréscă din Transilvania a trimisŭ din Clujŭ o adresă fericitóriă pentru 

preînsănetoşirea Maiestăţiĭ Sele, în care ’şĭ a arătatŭ a eĭ supunere. 

 Prin ofiţiul domnescŭ din 9 Aprilie s’a încisŭ Divanulŭ obştescŭ alŭ ţereĭ romăneştĭ pentru 

Sesiunea acésta. 

 La Sibiiŭ se arată unŭ Elefante care este de 30 anĭ, şi de 7 urme de naltŭ, este o vietate interesante. 

 Institutulŭ pentru păstrarea copiilorŭ sugătorĭ din Peşta se bucură subt Scutinţa Înălţimei Sele 

Împerăteştĭ Arhiduceseĭ Hildegarde de cea maĭ bună prosperitate. 

 În Sen-Miclăuşulŭ mare în Bănatŭ a judecatŭ judecătoria statariă militare mobile din Timişóră pe 

Vasa Novacovici, şi pe Petru Macaĭ pentru lotriă la mórte prin stréngŭ, şi pre Alecsandru Iudic şi Ioane 

Pop pentru că aŭ datŭ lotrilorŭ mainainte muniţĭ adăpostŭ şi aŭ trasŭ dobăndă din furatele lucrurĭ la mórte 

prin plumbŭ, şi acésta osăndă s’a şi esecutatŭ în 10 Aprilie. 

 Ministeriulŭ de comerţiŭ a deciaratŭ în 12 Apr. nóele oficiolate de telegrafe din Ţigledŭ, 

Segedinŭ, Lovrinŭ. Timişóră, Sibiiŭ, Semlinŭ, şi Petrovaradinŭ descise pentru primirea şi înaintarea 

corespundenţelorŭ atătŭ de statŭ, cătŭ şi private. 

 Sărbiĭ de frunte ce se află în Viena aŭ făcutŭ principeluĭ Danilo visită de cortenire. 
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 Maiestatea Sea Împeratulŭ s’a înduratŭ prégraţiosŭ a dărui luĭ Pavelŭ Popovicĭ în Sibiiŭ, care 

dăndŭ ajutoriŭ de hirurgiă în spitaliulŭ militare a căzutŭ în tifusŭ şi a remasŭ neputinciosŭ, o léfă de 60 fl. 

m. c. pe anŭ.   

  Maiestatea Sea Împeratulŭ s’a înduratŭ prégraţiosŭ a aplacida auzitoriuluĭ de drepturĭ în academia 

din Sibiiŭ Amosŭ Frăncu unŭ ajutoriŭ de 50 fl. m. c. din casa camerale începăndŭ dela anulŭ scolasticŭ 

1853, pănă ce va sevărşi studiele. 

 Din statistica Ardéluluĭ carea ni’o înpărtăşiaşte direcţiunea statisticeĭ administrative scótemŭ 

următóriele date. Marele Principatŭ alŭ Transilvanieĭ are o arie de 1054. 79 de mile pătrate austriace cu 

2,073,737 de locuitorĭ, (după numerarea din anulŭ 1851) şi cuprinde în priviinţa circonferenţieĭ luĭ alŭ 

treilea (după Ungaria şi Galiţia) iară după impopuraţĭune alŭ şéselea rangŭ între ţerele de Corónă ale 

Monarhieĭ. Pe unŭ milŭ pătratŭ vinŭ 1866 de persóne, şi aşia Ardélulŭ se numeră între provinciele 

Monarhieĭ slabŭ impoporate. Impoporaţiunea patriotică cu ceĭ ce lipsescŭ din ţéră, însă fără străinĭ se 

ridică la 2,061,914 persóne, din care 1,026,497 săntŭ parte bărbătéscă, iară 1,035,417, parte femeéscă, 

acesté se înpartŭ după naţionalităţĭ în următoriulŭ modŭ: 1,226,998 romănĭ, 535,888 Magiari şi Secuĭ, 

192,438 Germanĭ, 78,906 ţiganĭ, 15570 jidovĭ, 7600 armenĭ, 3743 slavĭ, şi 771 individe de alte 

naţionalităţĭ. Romăniĭ dară forméză partea precumpănitoră a Transilvanieĭ, şi iaŭ tótă ziumătatea decătre 

apusŭ a ţereĭ, cu vreocăteva insule de limbă a maĭ multorŭ cetăţenĭ maĭ marĭ magiare, şi vreo căteva maĭ 

mice germane eĭ preponderéză şi în partea norduluĭ, unde vinŭ în contactŭ cu germaniĭ a cărorŭ şezutŭ de 

căpeteniă cade în ţinutulŭ Bistriţiĭ, ei încungiură ţéra şi la mézăzi, unde lovescŭ în dóă marĭ insule de 

limba germană a căreĭ şezutŭ de căpeteniă este Braşovulŭ şi Sibiiulŭ. Ţinutulŭ de către amézĭ şi resăritŭ 

este maĭ mare parte cuprinsu de Secuĭ. Armenĭ se află maĭ cu sémă în Ibaşfalăŭ, Gerla, şi Gergio-S. 

Micloşŭ. Alte seminţiĭ săntŭ numaĭ icĭ cólea. 

 După religiune se împărţescŭ locuitoriĭ Ardealuluĭ aşia: 648,263 greco-catolicĭ, 637,873 greco-

resăritenĭ, 219,672 catolici, 198,807 luteranĭ, 295,823 calvinĭ, 46,006 unitarĭ, şi 15,570 iudeĭ. 

_________________________ 

Ţéra romănéscă şi Moldavia. 

 I a ş ĭ  10 Aprilie Cu ocasiunea însenătoşireĭ Principeluĭ Gica, şi a fericiteĭ Sele preîntórcerĭ în 

capitale, îndreptară comunele ale diferitelorŭ cetăţĭ în judeţe către dănsulŭ adrese fericitórie, la care este 

însărcinatŭ ministeriulŭ din lontru a respunde cu mulţămire. 

 Principele descóltă acuma o mare activitate, fiindŭ că elŭ numaĭ sămbăta şi dumineca primeşte 

visitele străinilorŭ şi a consulilorŭ, iară celelalte zile le consecréză cu ministriĭ seĭ pentru trebele statului. 

După puseţiunea presente se póte zice, că principeşe Gica va şedea pe tronŭ şi aceĭ treĭ anĭ, ce maĭ săntŭ 

spre împlinirea convenţiuneĭ dela Baltalimanŭ. ― În capitale şi în tótă ţéra domneşte linişte deplină.             

Prec. 

____________ 

Rusia. 

 S .  P e t e r s b u r g ŭ  19 Apr. Atenţiunea întregeĭ Europe a fostŭ încordată în luna luĭ Marţiŭ 

tocmaĭ aşia asupra cuestiuneĭ orientalĭ ca şi în Fevruariŭ. Franţia, ce are interesulŭ celŭ maĭ aprópe în 

privinţa întrebăreĭ atingătórie de S. mormăntŭ, se trage înderăptŭ, şi Anglia se arată neutrale; acésta este 

destulă dovadă că în Constantinopole nu este întrebarea despre teritoriŭ. Procedura colonelului Rose în 
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Constantinopole este desavuată, Admiralele Dundas a refusatŭ a merge cu flota în apele Arhipelaguluĭ, şi 

reginţa englezéscă a aprobatŭ portarea luĭ. Floteĭ franţeze, ce întrŭ adeverŭ a alergatŭ acolo, iaŭ ruptŭ 

poterea manifestările de pace în monitore. 

________________ 

Turcia. 

 În privinţa diferinţelorŭ turceştĭ nu ne aflămŭ nicĭ cu unŭ naşiŭ mai departe. Corespundinţa din 14 

Apr. nu ne aduce nimica noŭ, aceea însă este doveditŭ, că veştile despre turburarea linişteĭ în Brusa nŭ 

s’aŭ adeveritŭ. După Gazeta de Triestŭ ştirile ce lea primitŭ din Constantinopole ajungŭ pănă la 18 Apr. şi 

sună aşia: Puseţiunea este totŭ cea veciă, ómeniĭ se întrecŭ în coniecture şi faĭme, căcĭ misteriulŭ în care 

este acuma învăluită diplomaţia e nestrăbătutŭ. Elŭ însă trebue să se descopere căt maĭ curăndŭ, căcĭ 

îmbulzéla principeluĭ Mencicof s’a făcutĭ faptă, apoĭ şi însuşĭ Porţiĭ ’ĭ va păsa să védă odată acestŭ lucru 

sevărşitŭ, spre a căruĭ definitivă înpăciuire s’a pusŭ terminŭ pe 19 Aprilie. Într’aceea corespundinţiĭ 

Gazeteĭ de Triestŭ vreŭ să ştie cu securitate, că Anglia s’arŭ ţinea neutrale în privinţa S. mormăntŭ, în 

vreme ce Împeratulŭ Napoleone să fie deciaratŭ cu hotărăre, cumcă elŭ nu va îngădui nimica în causa 

acésta. Însă tocmaĭ aşia se póte presupune că nicĭ Rusia nu va concede nimica din pretensiunele sele, 

fiindcă pentru ea întrebarea acésta are cu multŭ maĭ mare ponderositate decătŭ pentru Franţia. Împeratulŭ 

Rusieĭ are să’şĭ păstreze popularitatea sea la toţĭ sudiţiĭ porţiĭ de relegiunea luĭ, cariĭ îlŭ cinstescŭ ca pe 

protectorele şi eliberatorele lorŭ, că privimŭ numaĭ cum îşĭ facŭ cruce greciĭ şi slaviĭ căndŭ trecŭ pe lăngă 

reşedinţa ambasadeĭ ruseşti, şi că cercetarea ce a făcutŭ deunăzĭ principele Mencicof în Aia-Sofia cu tótă 

suita sea subt împregiurările de faţă nu se póte privi numaĭ spre îndestulirea curiositateĭ. 

 Ambasadorele franţozescŭ De la Cour a fostŭ primitŭ în audienţi la Sultanulŭ cu tótă pompa în 13 

Apr. şi audienţia a ţinutŭ 3 óre întregĭ. După aceea de locŭ a ţinutŭ Sultanulŭ o consultare lungă cu Pifaat 

Paşa. Vedemŭ dară că acuma mi ambasadorele franţozescŭ ese la maĭdanŭ. Celŭ englezescŭ vrea 

deocamdată să aştepte împăciuirea cu Rusia, apoĭ va păşi cu tótă energia pentru punerea la cale a 

tansimatuluĭ. Pregătirile de resbelŭ din partea Turcieĭ se facŭ în tăcere maĭ departe, dar precum se aude şi 

în Besarabia a începutŭ din noŭ, şi totuşĭ lumea strigă: Pacea nu se va turbura. 

 

__________________ 

Franţia. 

 Gazeta „Patria” ne încredinţéză, cumcă Stăpănirea arŭ fi primitŭ depeşe, după care cetatea Brusa 

este în deplină linişte. Turburările de care s’a vorbitŭ că s’aŭ escatŭ acolo, nu aŭ avutŭ nicĭ o însemnătate, 

nu aŭ eşitŭ din ansă politică, şi aŭ fostŭ de locŭ aşezate. 

 Toţĭ ziurnaliştiĭ săntŭ provocaţĭ dela ministrulŭ de poliţiă, ca la împărtăşirea uneĭ depeşe 

telegrafice în totŭ casulŭ să pună apriatŭ, cumcă este o depeşă privată. 

 P a r i s ŭ  1 Maiŭ. Monitorele de astăzĭ spune că Împerătésa a abortatŭ, şi se află bine.  

_______________ 

Anglia. 

 În priviinţa cercetăriĭ asupra luĭ Hale, în a căruĭ fabrică s’a aflatŭ iarba de puşcă, şi racetele, nu 

încetéză „Timesulŭ” a învinui pe Coşutŭ. Procesulŭ decurge, şi este speranţă că prin mărturiĭ multŭ 

cumpănitorie, care pănă acuma nu s’aŭ luatŭ la întrebare se va descoperi lucrulŭ în tótă fărădelegea luĭ. 
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Fabricantele Hale se vede că a fostŭ în tréba acésta numaĭ unélta altora. Nu se potriveşte cu precauţiunea 

de tóte zilele, zice Timesulŭ, şi cu securitatea publică, ca să se facă pregătirĭ de resbelŭ într’o fabrică 

privată, fără ca să se pótă afla alorŭ scopŭ, şi destinare. Încăt este Coşutŭ părtaşŭ la acésta, lucrulŭ stă totŭ 

unde a fostŭ, căcĭ şi nu la acuzatŭ pănă acuma nicĭ o mărturie, dar nicĭ din alta parte n’aŭ adusŭ nicĭ una 

spre desvinuirea luĭ, care să’lŭ fie curăţitŭ de prepusulŭ ce stă asupră’ĭ să fie arătatŭ altŭ proprietariŭ alŭ 

articulelorŭ aflate în aceea fabrică. 

 D. Hale, acésta este învederatŭ, a fostŭ de óre cine ocupatŭ şi plătutŭ. Noĭ avemŭ dreptŭ a spune 

de cine? Stăpănirea nu va face nimicŭ cu confiscarea acésta, décă nu va arăta, din ce causă a trasŭ 

atenţiunea eĭ în aşia mare gradŭ fabrica din Roterhitŭ ― Coşutŭ a publicatŭ unŭ respunsŭ plinŭ de 

grobianităţĭ asupra stăpănireĭ, a căruĭ neruşinată obrăsniciă o preţiuescŭ unele gazete. 

 Lordulŭ Stuart iarăşĭ s’a intrepusŭ în casa de giosŭ pentru scumpulŭ seŭ Coşutŭ, a fostŭ însă 

prébine scălceiatŭ de Timesŭ. Scrisórea rebeleluĭ din Ungaria, care o a citit’o Lordulŭ în Şedinţă, arată 

destulŭ de învederatŭ, cumcă Anglia are temeiŭ înbulzitoriŭ, a privegia asupra apucăturelorŭ luĭ pentru că 

elŭ mărturiseşte fără nicĭ o sfiială, că nu va da pace. 

 Din deciaraţiunea care a dato Lordulŭ Clarendon în privinţa Turcieĭ scótemŭ că Stăpănirea 

englezéscă este străbătută de aceea părere, că întregitatea Turcieĭ trebue reţinută, şi că celelalte poterĭ 

marĭ încă săntŭ de acésta părere, că aşia dară Turcia nu are din partea din afară nicĭ unŭ periculŭ, ba nicĭ 

din lăuntru, décă va urma o politică maĭ cu minte, şi se va arăta mai omenósă către creştinĭ; că în privinţa 

Montenegruluĭ, care în faptă este emancipatŭ, s’a datŭ consiliŭ turcieĭ să nu încépă un resbelŭ care nu’ĭ va 

aduce nicĭ unŭ folosŭ, şi va consta multŭ că Austria arŭ fi fostŭ silită se concentreze trupe la graniţa 

montenegrină ca să împedece unŭ resbelŭ fanaticŭ ce s’arŭ fi potutŭ esca între creştinĭ şi muselmanĭ; că 

trimiterea Conteluĭ Laĭningen nu aŭ avutŭ nicĭ o pretensiune, carea se fie fostŭ împotriva dreptuluĭ 

popórelorŭ, séŭ se fie cugetatŭ a vătăma politica prietenéscă ce este între aceste dóe poteri; că Turciĭ 

totuşi aŭ căzutŭ în vecia lorŭ greşélă, şi aŭ făcutŭ din altă parte concesiunĭ Franţieĭ, ce nainte le dedese 

Rusieĭ, şi că din asta şi din alta causă a fostŭ principele Mencicof trimisŭ la Constantinopole; că este 

adeveratŭ că Rusia totodată a şi făcutŭ pregătirĭ de resbelŭ, dar aceste nu aŭ fostŭ aşia de grandióse 

precum faima le făcea, nicĭ pretensiunele princupeluĭ Mencicof aşia marĭ precum se împreşciase vorba, şi 

că arŭ fi tótă speranţa pacea nu se va turbura, şi Turcia ni se va strica.   

 

______________ 

Grecia. 

 Vice admiralele de la Susse comendantele floteĭ franţozeşti ce stă nainte de Salamisŭ, s’a dusŭ cu 

tótă suita sea la Pireusŭ, şi a fostŭ de Maiestăţile Sele regeştĭ primiţi în deosebită audienţiă, şi poftiţĭ la 

masa regéscă.  

_____________ 

Înştiinţare. 

 Coliba luĭ Moşŭ Toma va eşi pela 25 Maiŭ din tipariŭ. Doritoriĭ de ao avea săntŭ poftiţĭ să 

grăbéscă cu prenumeraţiunea fiindŭ că D. Codrescu nea provocatŭ să’ĭ trimitemŭ numele prenumeraţilorŭ 

ca să le pótă tipări la vreme.   
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Cursulŭ banilorŭ la Viena în 2. Maiŭ. Calend. noŭ. 
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