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 T r i e s t ŭ  19. Ianuariu. Din Cataro se scrie gazeteĭ de Triestŭ, că Turciĭ aŭ începutŭ lovirile la 

Montenegriniĭ. La hotarulŭ turcescŭ Veleme în ţinutulŭ Banianŭ, şese ore departe de munţĭ aŭ sositŭ optŭ 

batalióne din Bosna, care înfipseră corturile şi aştéptă veniré altorŭ trupe. – Adjutantele ce. r. Baronele 

Celner de Coelenştein a mandatŭ ca să se întăréscă postulŭ dela Dragalŭ lăngă hotarulŭ Montenegrinilorŭ, 

şi pe urmă s’a întorsŭ la Viena. 

————— 

Monarhia Austriacă 

T r a n s i l v a n i a .  

G a z e t a .  J u r n a l e l e   (urmare). 

 Dela începutulŭ secululuĭ 17-le, în anulŭ 1615. a începutŭ a se publica în Germania jurnalele de 

Francfurtŭ, şi în anul 1618. Curierulŭ de Fulda. Totŭ cam în timpulŭ acesta începură şi Franţosiĭ, în anulŭ 

1623. a publica gazetă numită: Nouvelles ordinaires, care maĭ tărziŭ în anulŭ 1631. s’a prefăcutŭ în gazeta 

numită: Gazette de France. Angliĭ încă rivalisară cu celelalte popóre în privinţa gazetelorŭ, şi după 

revoluţiunea lorŭ din anulŭ 1688, gazetele anglice ajjunseră la o mare însemnătate. Dintre tóte gazetele ce 

se publica în timpiĭ aceia, în deosebite locurĭ şi la deosebite popóre, nicĭ una n’a fostŭ aşia de vestită ca 

gazeta numită Gazette de Leyde, care se publica în Olanda în limba franţósă. Acéstă gazetă era unŭ 

organŭ de publicitate alŭ Suveranilorŭ Europeĭ, prin care maĭ toţĭ îşĭ publica opiniunile, proiectele, şi îşĭ 

appăra interesele în contra acelora cariĭ le attaca. 

 Dar însemnătatea cea maĭ mare politică o dobăndiră gazetele după revoluţiunea Franţieĭ din anul 

1789. Dela epoha acésta nunumaĭ s’a îmmulţitŭ numerulŭ acestorŭ foĭ periodice, în limbele maĭ a tuturorŭ 

popórelorŭ Europeĭ, ci li se mări formatulŭ, se înfeluri cupprinsulŭ şi se făcură fórte interesanţĭ. Unele 

state şi ţerĭ potŭ astăzĭ numera sute de gazete, care se publică în milióne de esemplarie, spre a respăndi 

idee şi cunoştinţe, afflărĭ noue şi perfecţiunĭ, ştirĭ şi noutăţĭ, fapte, întămplărĭ şi evenimente. Nunumaĭ 

deosebitele clase a le soţiătăţiĭ şi deosebitele condiţiunĭ a le Ómenilorŭ, ci şi deosebitele ramure a le 

ştiinţei îşi au astăzi gazetele lorŭ. Astŭ felŭ se afflă astăzĭ gazete agronomice, industrialĭ, comercialĭ şi 

altele; se afflă gazete politice, literarie, militarĭ, besericeştĭ, scolastice, medicinalĭ, şi altele. Unele 

dintrânsele esŭ pe semestru séŭ pe lună odată în maĭ multe cóle, legate în formă de carte; altele esŭ odată 

séŭ maĭ de multe orĭ pe săptămănă; ear altele esŭ pe tótă zioa odată séŭ şi de doe orĭ diminéţa şi séra. 
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Gazeta cea maĭ uriaşă din căte suntŭ cunoscute astăzĭ este gazeta anglică numită Times, care ese pe tótă 

zioa într’unŭ formatŭ atătŭ de mare, încătŭ décă se îndoieşte în foĭ maĭ micĭ, se póte face dintrânsa o 

broşiură de vreocăteva cóle. 

 Cu adevăratŭ omulŭ, care e nedeplinitŭ într’ale sele, a făcutŭ abusŭ cu gazetele, după cum a făcutŭ 

cu totŭ ce a intratŭ şi intră în voia şi puterea luĭ, încătŭ guberniele a trebuitŭ să ia mesure serióse spre a 

înfrăna limbuţia gazetelor, şi spre a împedica reulŭ ce ele arŭ poté produce. Cu tóte aceste, tóte popórele 

suntŭ petrunse de trebuinţa gazetelorŭ, şi cultivă afflarea acésta ca tóte mijlócele de care potŭ dispune, 

spre a creşte, a se înmulţi şi a spori spre bine. Guberniele le încuragiază şi le daŭ tóte înlesnirile ca să 

prospere, şi să slugéscă de organe spre a respăndi învăţătură şi folóse între popóre. 

 Poporul romănŭ, pe care împregiurările politice trecute ’laŭ opritŭ în tóte cipurile de a se desvolta 

şi a înainta, a fostŭ tărziu norocitŭ de a’şi avé gazetele sale. Abia către sfărşitulŭ secululuĭ 18-le s’aŭ 

făcutŭ nişte cercărĭ zelóse spre alŭ împărtăşi şi pe dănsulŭ de acéstă facere de bine a tipariuluĭ, ca să aibă 

şi elŭ o fóiă periodică. După nişte urme secure ce s’aŭ descoperitŭ afflămŭ, că în anulŭ 1795. s’a formatŭ 

în Transilvania o soţietate de literaţĭ romănĭ, cariĭ aŭ hotărâtŭ să dee affară la lumină o gazetă periodică, 

din care să ese pe tótă septemăna căte doe cóle tipărite. Acéste doe cóle ale gazeteĭ era să cupprindă pe 

răndu ştiinţe teologice, filosofice, fisice, matematice, istorice şi pe lăngă acésta era să împărtăşiéscă şi 

noutăţi şi evenimente a le lumiĭ de attuncĭ. Soţietaté acésta a tipăritŭ programa prin care făcea cunoscută 

publiculuĭ întreprinderea sea, şi prin care ciăma pe Romănĭ la prenumeraţiune cu 15. florini pe anŭ. Ne 

pare fórte rău că, în programa acea tipărită nu se însemnéză loculŭ unde era să tipăréscă acea fóiă 

periodică, nicĭ figuréză numele întreprinzătorilorŭ. După nişte cercărĭ adăncĭ ce s’aŭ potutŭ face s’a 

descoperitŭ cu mare greutate atătŭ, că ductorele aceleĭ soţietăţĭ a fostŭ fericitulŭ Doctore de oci, Ioane 

Molnar din Sadu, căruia literatura romănă are de aĭ mulţămĭ mai multe cărţĭ, ce elŭ le a lucratŭ pentru 

poporulŭ romănŭ. Dar epoha în care era să încépă a se publica acea gazetă era fórte critică, şi 

împregiurările fórte delicate, încăt nunumaĭ întreprinderea aceea nu se potu realisa, ci nicĭ programa 

tipărită nu s’a potutŭ împărţi, spre a remănea celŭ puţinŭ faptă istorică cunoscută de publiculŭ romănŭ, că 

literaţii romănĭ din timpulŭ acela aŭ făcutŭ cercărĭ de a noroci de atuncĭ pe poporulŭ romănŭ cu o gazetă 

periodică. 

 Secululŭ alŭ 19. în care ne afflămŭ accum, s’a ivitŭ cu ideĭ, luminĭ şi prefacerĭ noue în Europa, şi 

a începutŭ a fi favorabile şi pentru publicistica romănă. Cam pela anul 1825. unŭ Romănŭ zelosŭ, care se 

affla la Lipsia în Sacsonia, a tipăritŭ şi a publicatŭ o probă de gazetă romănă ce vré să dee la lumină sub 

numire de „Fama Lipsieĭ“, şi prin care ciăma pe publiculŭ romănŭ cititoriŭ la prenumeraţiune. Dar 

glasulŭ luĭ n’a găsitŭ eho care să răspundă dorinţeĭ şi zeluluĭ seŭ, şi orĭ din lipsa puţĭneĭ spriginirĭ ce i s’a 

datŭ din partea publiculuĭ, séŭ din alte piedice întimpinate, gazeta acésta a avutŭ fórte puţine zile de viaţă.  

 Pământŭ maĭ lucratŭ şi maĭ bine pregătitŭ pentru rodire a găsitŭ seminţa publicisticeĭ în 

principatulŭ Ţereĭ romăneştĭ şi Moldoveĭ. Pela anulŭ 1828. se ivi în Bucureştĭ „Curierul romănescŭ,“ şi în 

Iaşĭ „Albina romănéscă,“ amăndoe gazete politice, comercialĭ şi literarĭ, şi cariĭ avură o viaţă lunguşióră. 

În grabă după acestea a începutŭ în Braşovŭ a eşi la lumină „Fóia dumineciĭ“ cu csilografiĭ, care era unŭ 

mosaicŭ de totŭ ce era de trebuinţă pentru ştiinţa poporuluĭ. De attuncĭ încoacĭ se iviră désupra orizonteluĭ 

romănŭ maĭ multe gazete sub deosebite numirĭ şi cu deosebite programe. În locul Fóieĭ dumineciĭ din 

Braşovŭ, începu a se publica „Gazeta Transilvanieĭ“, care prin tactulŭ seŭ, prin alegerea materieĭ şi prin 
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forma în care era îmbrăcată, a intratŭ în carnea şi săngele romănilorŭ. Mai tărziŭ începŭ a se publica în 

Blajiŭ „Organulŭ luminăriĭ“ cu litere, care, după tendinţa sea literariă, promitea marĭ folóse în privinţa 

cultureĭ limbeĭ; spre mare însă daună a avutŭ o viaţă scurtă. În Ţeara romănéscă şi în Moldova, pe lăngă 

Curierŭ şi Albină se iviră maĭ multe gazete precum: A l ă u t a ,  M u z e u l ŭ ,  M o s a i c u l ŭ ,  

R o m a n i a ,  B u c i u m u l ŭ ,  Z i m b r u l ŭ ,  U n i v e r s u l ŭ ,  V e s t i t o r i u l ŭ ,  şi altele, din care unele 

aŭ apusŭ, ear altele trăiescŭ şi astăzĭ. Nune oprimŭ la deosebitele gazete ce s’aŭ publicatŭ în timpulŭ 

tristelorŭ evenimente din 1848. în Ţéra romănéscă şi una în Buda; căcĭ acéstea muriră aşia de curăndŭ, 

precum se şi născură. În anulŭ 1849. se ivi înse la Cernoviţ gazeta „Bucovina“ în limba romănă şi 

germană, care, prin soliditatea redacţiuniĭ şi prin tendinţa sea, era fóia cea maĭ importante în 

împregiurările de attuncĭ; dar spre nenorocire a avut o viaţă fórte scurtă. Tóte gazetele aceste numerate, 

precum şi altele ce s’aŭ retăcutŭ din causa scurţimiĭ locului, aŭ contribuitŭ fórte multŭ spre a lăţi între 

poporulŭ romănŭ gustulŭ citituluĭ, spré a respăndi idee şi cunoştinţe, şi spre a’lŭ face să’şĭ cunóscă 

interessele pentru îmbunătăţirea stăriĭ sele. 

S i b i u   12. Ianuariŭ. După propunerea venerabileluĭ capitulŭ din Blajiŭ, Înaltulŭ Guberniŭ 

militare şi civile a binevoitŭ a împărţi stipendiele vacanţĭ de 80. fl. m. c. din fondulŭ fericituluĭ Romonţaĭ, 

la următoriĭ tinerĭ romanĭ auzitorĭ de drepturĭ în Academia din Sibiŭ: Ioane Papiŭ, Ioane Niagoe, Georgiŭ 

Laslo, Alecsandru Faurŭ, Ioacimŭ Mureşianŭ, Amosŭ Frăncu, Mateiŭ Nicola, Vasiliŭ Harsianŭ şi Georgiu 

Caianŭ. 

 S i b i ŭ  13. Ianuariŭ. Maiestatea sea ce. r. Apostolică s’a înduratŭ a dărui o sumă de 2000. fl. m. c. 

pentru restaurarea beserecilorŭ romane arse din ţinutulŭ Halmagiuluĭ în Zarandŭ. Fiindŭ că aceste 

beserice se ţinŭ de diecesea Araduluĭ; de aceea ele nu se înpărtăşiseră din suma de 60,000. fl. ce s’aŭ 

fostŭ dăruitŭ pentru beserecile din diecesea Sibiuluĭ şi a Blajiuluĭ. 

 S i g i ş i o r a  10. Ianuariŭ. Botezuluĭ Măntuitoruluĭ din 6 ale luneĭ curgătórie, se serbă aicĭ cu 

solemnitate pe cătŭ de neaşteptată pe atătŭ şi de pompósă. Unŭ despărţiămăntŭ de soldaţi din regimentulŭ 

Barone Şivcovici staţiunaţĭ aici, fu comendatŭ în de plină paradă a înălţia serviciulŭ dumnezeescŭ. Pe 

cănd înlăuntru în biserică D. Protopopŭ Zaharia Boiu şi preotulŭ Dimitrie Paloşianŭ celebra sf. liturgiă în 

fiinţa de faţă a DD. officiarĭ şi a poporuluĭ, soldaţiĭ sta în liniă la uşia besericeĭ. După sevărşirea liturgieĭ 

se duseră preoţiĭ cu totŭ poporulŭ, cu DD. officiarĭ şi soldaţĭ în procesiune şi în sunetulŭ clopotelorŭ, la o 

făntănă de apprópe. Cănd se sfinţi apa după obiceiŭ, treĭ salve de puşcăture din partea soldaţilorŭ, 

încoronară tótă ceremonia zileĭ. După stropirea cu apă, şi sfărşitulŭ serviţiuluĭ dumnezeescŭ, DD. officiarĭ 

şi cu soldaţiĭ se întórseră în cetate; ear poporulŭ surprinsŭ de acéstă pompă neaşteptată se împrăştiă pe la 

casele sele plinŭ de măngăiere, că Maiestatea sea Împăratulŭ prin ostăşimea sea onoréză şi iubeşte pe toţĭ 

credincioşiĭ seĭ supuşĭ. 

 B r a ş o v ŭ . Ianuariŭ (Urmare.). Numele binefăcătorilorŭ cariĭ aŭ întemeiatŭ fondulŭ profesorale 

cu 1200. fl. m. c. şi sumele dăruite suntŭ următóriele: Rudolfŭ Orgidanŭ şi Georgiŭ Ioane 200. fl. m. c.; 

Ioane şi Georgiŭ Iuga, Vasiliŭ Lacea, Nicolau Teclu şi Ioane Pantazi căte 100. fl. m. c. Bucurŭ Popŭ, 

Vladu Părlea, Georgiu Nica, Nicolaŭ Dima căte 50. fl. m. c. Nicolau Măciucă 30. fl. m. c.: Dumitru Irimie 

20. m. c. Iacobŭ Mureşianu, Radu Leca, Ioane Manole, Ioane Jipa, Georgiŭ Burbe căte 10. fl. m. c. cu 

totul 1200. fl. m. c. Afară de acestia aŭ maĭ dăruitŭ la acestŭ fondŭ şi următoriĭ binefăcătorĭ: Apostolŭ E. 

Popŭ 40. fl. m. c., Manole Burbe 30. fl. m. c.,  Zaharia Nicolau, Ioane Florianŭ, Radu Radovici, Radu 
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Pascu, Georgiu Bureţea, Nicolau Dimitru, Iordace Davidŭ, şi Ioane Petrovici căte 20. fl. m. c.; Vladŭ 

Alecsandru, G. Ioane Nica, Nicolau Voinescu, Nicolau T. Ciurcu, Ioane Marinovici, Nicolau I. Petrovici, 

Vasiliu Beldiciani, Ioane G. Manu, Toma Simeon, Vasiliu G. Orgidan, Constantinŭ Ioanovici, Hriste 

Orgidan, Sotirŭ Manciu şi G. Orgidan căte 10. fl. m. c. cu totulŭ 380. fl. m. c. 

 Pentru clădirea zidiriĭ Gimnasiuluĭ aŭ dăruĭtŭ: Ecselenţia Sea părintele Episcopŭ Barone de 

Şaguna 200. fl. m. c. Ioane Iuga 1200. fl. m. c. Nicolau Măciucă 1000. fl. m. c. Vasiliu Lacea, Ioane 

Pantazi, şi Georgiu Ioan şi fiii căte 800. fl. m. c. Săceleanu 700. fl. m. c. Nicolau Voinescu 500. fl. m. c. 

Georgiu Iuga, Zinca Dima, Andreiu Corbu şi Ioane Leca Reuţŭ căte 400. fl. m. c. Rudolfŭ Orgidan 300. 

fl. m. c. Ioane Bomben şi Andreŭ Adamovici împreună 300. fl. m. c., Nicolau Teclu, Ioane Jipa, Iordace 

Davidŭ, Radu Pascu, Apostol E. Popŭ, Georgiu Orgidan, Hriste Orgidan Măcelariŭ, N. T. Ciurcu, Fraţiĭ 

H. B. şi Nicolau Frigătoriu, Bucur Popŭ, Georgiu Ioanide, Ioane Petcu, Radu Moroianu şi Naumŭ Doţu 

căte 200. fl. m. c.; Zaharia Nicolau, Ioane G. Sasŭ, Toma Simeon, Radu Radovici, Mih. Flusturanŭ, Dum. 

Irimie, Dum. Genovici, Manole Burbe, Stef. Sotirŭ, Vas. Beldicianu, Hriste Orgidan, Dum. Popescu, 

Georg Leca Reuţ, Ioane Florian, I. Manu Bădiţoiu, Vladŭ Alecsandru, Vas. Orgidan cu C. B. Ioanovici, 

Geor. Bureţa, Nic. Ciurcu, Stan Blebia, Teod. T. Ciurcu, Dum. Creţoescu, Anastas. Şofran, I. Petrovici, 

Maria Găitănaru, Parasciva Popescu, Andreĭ Popovici şi lada Ţehuluĭ măcelarilorŭ căte 100. fl. m. c. – 

Nica Orgidan 80. fl. m. c. Ioane I. Pădure 75. fl. m. c. Const. Bicu 60. fl. m. c. Const. Belgaroglu, Nic. 

Pădure, Nic. Găitănaru, Georg. Stefanovici, V. G. Orhidan, Const. Bratu, I. Stafoveanu, I. Steriu, Georg. 

Ancan şi H. N. Moldovan căte 50. fl. m. c.; Andr. Pitiş, I. Priscu, Vas. Stinge şi Alec. Georgiu căte 40. fl. 

m. c. I.Popovici 25. fl. m. c.; G. N. Gianţu, Oprea Sfetea, G. M. Burbe, Const. Popovici, Dim. Popovici, 

C. I. Popasu, Nic. Birt, Const. Alecsiu, I. H. G. Ciurcu, Stef. Ciciumban, Man. Burbe, Petru H. Mihaĭ, şi 

D. C. Petru căte 20. fl. m. c.; Zah. Bescovici, Anastasia D. Hernia, M. Moldovenescu şi Ioane Popovici 

căte 10. fl. m. c.; G. D. Grădinariu 5. fl. m. c. – Beserica dela SF. Nicolau a datŭ 6000. fl. m. c.; Zaharia 

Nicolau a maĭ datŭ affară de ceĭ de susŭ încă o obligaţiune de 400. fl. m. c. 

 D e  s u b  p ó l e l e  S u r u l u ĭ  12 Ianuariŭ. Pentru ciuma ómenilorŭ şi ciarŭ a vitelorŭ suntŭ 

aşşezate carantine şi lăzărete, şi pentru opprirea contagiuluĭ lorŭ se iaŭ totŭ felulŭ de mesure preservative. 

Dar pentru contagiulŭ demoralisaţiuniĭ, care este maĭ rea şi maĭ periculósă decătŭ ciuma, ce mesure se iaŭ 

spre a’lŭ oppri seŭ spre a’lŭ împiedica? Óre pe lăngă îngrigirea cea neadormită a poliţieĭ care se occupă 

cu acésta, n’arŭ trebui să conlucre totŭ creştinulŭ, totŭ omulŭ, spre a sterni séŭ a micşiora acelŭ reŭ 

prepăditoriŭ de trupŭ şi de sufletŭ? 

 S’a zisŭ, şi acésta e adevăratŭ în câtŭva, că cu cătŭ unŭ poporŭ este maĭ simplu, cu atătŭ şi 

neravurile şi moralulŭ luĭ suntŭ maĭ nevinovate; şi cu cătŭ porneşte pe drumulŭ cultureĭ şi alŭ 

civilisaţiuniĭ, cu atătŭ perde maĭ multŭ din simplitatea naturale, îşĭ scimbă neravurile şi îşi strică 

moralulŭ. Să nu se grăbéscă cineva a crede, că cultura şi civilisaţiunea în locŭ de a face pe ómenĭ maĭ 

bunĭ, îĭ strică şi prăpădeşte. Nu, feréscă Dumnezeŭ! Numaĭ cultura şi civilisaţiunea reŭ înţelésă şi reŭ pusă 

în lucrare adduce stricăciune şi blestemŭ; ear cea bine cuprinsă, bine îndireptată adduce binecuvântare şi 

fericire. 

 Poporulŭ romănŭ neavânduşĭ elŭ singurŭ oraşiele sele, unde cultura şi civilisaţiunea este pe 

drumulŭ înaintăriĭ, aŭ petrecutŭ şi petrece prin sate trăindŭ în simplitate viaţă patriarhală. Aceĭ cariĭ s’aŭ 

aşşezatŭ prin oraşie orĭ că suntŭ în numerŭ micŭ, seŭ că aŭ remasŭ la o parte, occupănduse cu economia şi 
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cu alte întreprinderĭ obicinuite. La oraşie a venitŭ şi vine poporulu romănŭ ca să’şĭ văndă productela sele, 

şi să’şĭ cumpere cele trebuincióse pentru economia sea şi pentru alte ocupaţiunĭ ale sele. 

 Este adeveratŭ că în satele şi casele sele poporulŭ romănŭ’şia avutŭ slăbiciunile, greşelele şi 

viţiele sele, precum şiaŭ avutŭ şi îşĭ aŭ alte popóre ţerane, sătene pe ale lorŭ, şi precum şi ciarŭ orăşaniĭ, 

cariĭ se numescŭ maĭ cultivaţĭ, îşĭ aŭ pe a le sele. Beserica şi şcóla, orĭ în ce stare s’a aflatŭ, aŭ lucratŭ 

totŭ deuna şi lucră spre învăţătura poporuluĭ, şi spre contenirea a orĭ cărui reŭ ce se iveşte seŭ se practică 

maĭ multŭ. Dar şi măna dreptăţiĭ a fostŭ totŭ deuna destulŭ de lungă spre a ajjunge şi a pedepsi pe 

ţeranulŭ seŭ săteanulŭ făcătoriŭ de rele, precum a appucatŭ şi a pedepsitŭ şi pe orăşianulŭ compromisŭ în 

crimine şi în fără de legĭ. 

 S’a băgatŭ de sémă că, luăndŭ affară órecăteva viţiurĭ în care poporulŭ romănŭ a căzutŭ şi cade 

maĭ desŭ, viţiulŭ desfrânăriĭ a fostŭ unŭ viţiŭ rarŭ, unŭ viţiŭ care nu potea a se încuĭba în sânulŭ viăţiĭ 

patriarhale, unŭ viţiŭ care la poporulŭ romănŭ era maĭ defăĭmatŭ decătŭ tóte viţiurile. Dela unŭ timpŭ 

încócĭ însă cu mare durere vedemŭ că viţiulŭ acesta alŭ desfrânăriĭ, demoralisaţiunea acésta a începutŭ a 

se întinde fórte multŭ prin sate, cu tótă privegierea poliţieĭ, cu tótă învăţătura besericeĭ şi a şcóleĭ. Acestŭ 

viţiŭ se vâră pe furişŭ în sânurile familiilorŭ, despărţeşte căsătoriĭ, prepădeşte pe bărbaţi şi pe femei, 

nenoroceşte pe copiĭ, şi ruinéză tótă fericiré familiei pe care se razimă soţietaté întrégă. Este adevărat că 

evenimentele din urmă au contribuitŭ fórte multŭ spre a demoralisa pe poporŭ, spre a slăbi legătura care 

uneşte pe membrii uneĭ familiĭ, şi spre a spori întinderea desfrânăriĭ. Dar affară de causa acésta, trebue să 

căutămŭ effectulŭ acestŭ tristŭ alŭ demoralisaţiuniĭ şi în alte împregiurărĭ, şi ni se pare că nu vomŭ greşi 

de vomŭ pretinde, că şi mulţimea cea mare de slujnice romăne de prin oraşie, alŭ cărora numerŭ creşte pe 

tótă zioa, aŭ contribuitŭ şi contribue la stricarea şi demoralisaţiunea poporuluĭ săteanŭ. 

 Serăcia, curiosisatea, esemplulŭ şi alte împregiurărĭ aŭ addusŭ şi adducŭ necontenitŭ la oraşie o 

mulţime de fete simple, nevinovate, fără alte neravurĭ şi obiceiurĭ, decătŭ acelea ce le aŭ văzutŭ în casa 

părintéscă. Aceste fiinţe slabe, necunoscăndŭ înşelăciunile şi ammăgirile ce le întimpină în 

ammestecătura cea mare de ómenĭ feluriţĭ de prin oraşie, se corrupŭ şi cadŭ fórte lesne, şi se cuffundă în 

prepastia viţiuluĭ cu atătŭ maĭ adăncŭ, cu cătŭ le a fostŭ maĭ mare simplitatea şi nevinovăţia de maĭ 

înainte. Care Romănŭ a petrecutŭ, de esemplŭ în Sibiŭ, vreocăteva zile numaĭ, şi văzăndŭ pe aceste 

creature slabe căzute atătŭ de adăncŭ, încătŭ se pare că se fălescŭ cu stricăciunea şi demoralisaţiunea, şi 

nu s’a ruşinatŭ că aceste fiinţe se ciamă romăne? Desbrăcate de totŭ feliulŭ de ruşinare, care este cea 

dintăiŭ virtute femeiască, degradate pănă la punctulŭ de aşĭ uĭta că suntŭ femeĭ, nu ştimŭ stricăciunea şi 

desfrânarea lorŭ ce trebue să deştepte maĭ întăiŭ în omŭ, milă şi compătimire, seŭ ură şi despreţiŭ? 

 Cugetataŭ cineva vreodată la contagiulŭ şi ciuma demoralisaţiuniĭ, ce aceste creature stricate şi 

lăpădate adducŭ maĭ tărziŭ în satele lorŭ seŭ şi în altele străine, după ce se întorcŭ dela oraşie ca să se 

mărite, seŭ ca să’şĭ petrécă viaţa slobode nevrăndŭ séŭ ne maĭ potăndŭ ca să slugéscă  Lăsăndŭ la o parte 

bólele cantagióse ce adducŭ spre a le semina prin sate ca să ródă sănătatea şi să prepădéscă generaţiunĭ 

întregĭ, aceste fiinţe stricate prin attingerea şi petrecerea lorŭ cu fetele şi nevestele cele nevinovate din 

satŭ, le infectéză şi pe dănsele de stricăciunea de care sunt pline, le demoraliséză şi le tragŭ în prepastia 

reuluĭ în care suntŭ căzute ele. Otrava stricăciuniĭ ce ele o altuescŭ şi o lăţescŭ, cu atătŭ se prinde şi se 

întinde maĭ uşiorŭ, şi cu atătŭ face pustiirĭ maĭ periculóse, cu cătŭ este maĭ sănătósă, maĭ întrégă şi maĭ 

nevinovată natura în care a întratŭ. Deaicĭ curgŭ nenumeratele esemple de nenorocire, de turburarea păciĭ 
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familielorŭ, de ura între bărbaţĭ şi femeĭ, de despărţirea căsătorielorŭ, de lepădarea copiilorŭ şi 

neîngrigirea de creşterea şi învăţătura lorŭ, şi de o miă alte asemene effecte triste care adducŭ urgia şi 

blăstemulŭ lui Dumnezeŭ preste totŭ satulŭ. Şi appoĭ ce va fi căndŭ contagiulŭ stricăciuniĭ aceştia se va 

lăţi şi va róde seminţa moraluluĭ ce se afflă încă la poporulŭ săténŭ, şi demoralisaţiunea acésta se va 

întinde la totŭ poporulŭ?  

 Amŭ dori ca preoţiĭ satelorŭ, cariĭ suntŭ nunumaĭ învăţetoriĭ, ci şi păzitoriĭ moraluluĭ 

parohianilorŭ lorŭ, să privegieze cu mare luare aminte assupra acestuĭ fenomenŭ adducătoriŭ de 

nenorocirĭ. Eĭ ştiŭ maĭ bine cănd fetele din satele lorŭ plécă spre a se băga slujnice pe la oraşie, şi potŭ a 

le întrarma cu poveţele cele maĭ bune şi maĭ petrunzetórie, ca să se feréscă de ammăgirile oraşuluĭ, şi să 

nu adducă în satŭ seminţa stricăciuniĭ. Eĭ assemenea ştiu cănd asemene fiinţe stricate se întorcŭ în satele 

lorŭ, şi nunumaĭ potŭ ci şi trebue a lua mesure serióse spre a feri satulŭ de contagiulŭ acelora, spre a 

îndrepta pe cătŭ seva poté ciar pe acele fiinţe stricate, şi spre a păzi în întregime simplitatea şi nevinovăţia 

moraluluĭ a tot satulŭ. 

————— 

 Banatulŭ - Temeşianŭ. În 17. ale luneĭ acesteia s’a desvălitŭ monumentulŭ ce s’a aşşezat în 

Timişióra, întru memoria acelorŭ bravĭ militarĭ, cariĭ aŭ appăratŭ cetatea în anulŭ 1849. Acestŭ 

monumentŭ, ce s’a înnălţatŭ, aicĭ din mandatulŭ M. S. Împăratuluĭ, stă dintr’unŭ aşşezămăntŭ pătratŭ, pe 

care stă o rotundă, şi depe acésta se înnalţă statua credinţeĭ. De patru laturĭ staŭ statuele bravureĭ, a 

privigieriĭ, a devotamentuluĭ şi a ascultăriĭ. Subt acestea este încipuită revoluţiunea în forme de fere. 

Monumentulŭ are inscripţiunea acésta: Franciscŭ Iosifŭ I; încinatŭ bravilorŭ appărătorĭ aĭ cetăţiĭ. 1852. 

————— 

 Ungaria. Correspundinţa austriacă din Viena publică, că aŭ eşitŭ pré înaltele hotărărĭ pentru 

organisaţiunea regatuluĭ Ungarieĭ, atătŭ în privinţa politică, cătŭ şi judiciară. Prin aceste hotărârĭ se 

statoreşte organisaţiunea şi jurisdicţiunea Locotenenţieĭ, a deregătorielorŭ de comitatŭ, a judecătorielor de 

scaunŭ, precum şi a celorlalte deregătorie judecătoreştĭ. 

 După aceste pré înalte hotărârĭ, deregătoria cea maĭ înaltă administrativă politică a acesteĭ ţerĭ este 

Locotenenţia. Spre maĭ grabnică purtare a trebelorŭ, acéstă deregătoriă se împarte în cincĭ secţiunĭ, din 

care fiecare în cerculŭ ce i se încredinţeză esecuteză trebele officialĭ ce se ţinŭ de Locotenenţiă. În capulŭ 

Locotenenţieĭ stă Locotenentele ca Gubernatore militare şi civile, în capulŭ fiecăria secţiunĭ a 

Locotenenţieĭ se va aşşeza căte unŭ Vice - Preşedinte alŭ Locotenenţieĭ. Fiecăria Secţiunĭ a Locotenenţieĭ 

îĭ vorŭ fi subordinate deregătoriĭle politice ale comitatelorŭ, şi tóte officiolatele şi deregătoriele altorŭ 

organe şi institute publice, care staŭ în cerculŭ administraţiuneĭ acesteĭ deregătoriĭ a ţeriĭ pentru trebele ce 

cadŭ în sfera eĭ. 

————— 

 Bucovina. O correspundinţă de aicĭ împărtăşeşte însemnarea următóriă despre institutele de 

învăţătură din Bucovina, din care se póte cunóşte gradulŭ inţeliginţeĭ ce este în ţéra acésta. Gernoviţ 

capitala Bucovineĭ are unŭ gimnasiŭ completŭ cu 20. Profesorĭ şi 448. scolarĭ; o scólă reale mică cu treĭ 

învăţetorĭ, şi 112. scolarĭ; o scólă de móşă cu unŭ Profesore, o móşă învăţătóriă şi 22. scolăriţe. După 

naţiunalităţĭ se numeră între scolariĭ gimnasiuluĭ 168. romanĭ, 89. germanĭ, 79. rutenĭ, 54. polonĭ, 26. 
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armenĭ, şi 10. magiarĭ; affară de acestia maĭ suntŭ şi 24. iudeĭ. În privinţa confesiunilorŭ 150. scolarĭ 

suntŭ catolicĭ, 60. uniţĭ, 177. neuniţĭ, 7. luteranĭ, 30. armenĭ uniţĭ şi 24. israeliţĭ. 

————— 

 Austria. V i e n a .  1 9  I a n u a r i ŭ . Pré înalta familiă austriacă domnitóriă are să plăngă o 

pierdere mare. Înălţimea Sea Arhiducele Raĭnerŭ a răposatŭ în 16 ale luneĭ acesteia la Boţen în Tirolŭ. 

Reposatulŭ a fostŭ frate alŭ M. S. Împăratuluĭ Franciscŭ, şi străunciŭ al M. S. Franciscŭ Iosifŭ. 

 – Spre a simplifica purtarea trebelorŭ, M. S. ce. r. Apostolică, prin biletulŭ seŭ de mănă din 17. ale 

luneĭ curenţĭ, a hotărâtŭ să desfiinţeze ministeriulŭ agricultureĭ şi alŭ montanuluĭ, şi cu o parte din trebele 

ce se ţinea de sfera luĭ, să însărcineze pe ministeriulŭ din lăuntru, ear cu cealaltă parte pe ministeriulŭ de 

finanţă. În urma acesteĭ hotărârĭ pré înalte, M. S. s’a înduratŭ a uşiura de slujjba de Ministru al 

agricultureĭ şi alŭ montanuluĭ, ce a purtato pănă accum D. Nobile de Tinfeldŭ, şi spre semnŭ de 

recunoştinţă pentru zelulŭ şi resultatulŭ cu care s’a sacrificatŭ postuluĭ seŭ, s’a milostivitŭ aĭ dărui ce. r. 

ordine alŭ coróneĭ de ferŭ clasea I. 

 – Între Pórta otomană şi între Austria şi Bavaria, s’a înceiatŭ o convenţiune în privinţa 

navigaţiuneĭ vapórelorŭ pe Dunăre. În purtarea acesteĭ învoirĭ, Pórta va da vapórelorŭ bavarese, care vorŭ 

attinge ţerile turceştĭ în lungulŭ Dunăriĭ, acelea înlesnirĭ şi folóse, care le dă şi vapórelorŭ austriace. 

 – Gazeta ce. r. a Vieneĭ din 21. Ianuariŭ publică o ordinaţiune a Ministruluĭ din lăuntru, alŭ 

iustiţieĭ şi alŭ finanţelorŭ din 19. Ianuariŭ, prin care se facŭ cunocute pré înaltele hotărârĭ pentru 

organisarea şi sfera de activitate a officiolatelorŭ de cercŭ, a deregătorielorŭ de districte şi a 

Locotenenţielorŭ; pentru organisarea deregătorielorŭ judecătoreştĭ şi pentru şema salarielorŭ şi a claselorŭ 

de diete sistemisate; precum şi pentru punerea în lucrare a organisăriĭ, pentru ţerile de corónă: Austria din 

susŭ şi din josŭ de Ens, Boemia, Moravia, Silesia, Galiţia, şi Lodomeria cu Cracovia, Bucovina, 

Salisbŭrgŭ, Tirolŭ cu Foralbergŭ, Stiria, Carintia, Craina, Goriţia, Gradisca şi Istria cu Triestĭ, Dalmaţia, 

Croaţia şi Slavonia, Transilvania, Voevodina serbéscă cu Banatulŭ. 

 

————— 

Franţia. 

 Jurnalulŭ „des Debats“ publică unŭ articulŭ interesante assupra recunóşteriĭ împărăţieĭ franţóse 

din partea poterilorŭ Europeĭ, alŭ căruia cupprinsŭ pe scurtŭ este acesta: „S’a făcutŭ recunóşterea, căcĭ 

împărăţia este pacea; cupprinsulŭ tractatelorŭ congresuluĭ dela Viena nu s’a maĭ luatŭ în băgare de sémă, 

căcĭ scopulŭ lorŭ principale, care este pacea, este assecuratŭ. De şi aceste tractate aŭ vătămatŭ multŭ 

simţiulŭ naţiunale alŭ Franţosilorŭ; dar ele aŭ assecuratŭ lumiĭ facerile de bine a le păciĭ în timpŭ de 

treĭzecĭ de anĭ. De aceea ne bucurămŭ că tóte guberniele Franţieĭ, care aŭ urmatŭ de attuncĭ, s’aŭ grăbitŭ a 

le recunóşte. Nicăirĭ nu se vede maĭ bine marea trebuinţă de pace pentru ordinea soţiale, ca în vârfulŭ 

poteriĭ. Noi nu ne tememŭ că acéstă pace se va turbura din partea guberniuluĭ franţosŭ; ci credemŭ în 

vorbele cele însemnătórie dela Bordo, că împărăţia este pacea. Dar nu credemŭ nicĭ acésta, că armata arŭ 

poté vreodată să împingă pe împăratulŭ, fără voia luĭ, la resboiŭ; căcĭ despre o parte armata nu póte să 

poftéscă întămplărĭ sângeróse în care sórtea Franţieĭ arŭ veni în periculŭ; ear despre altă parte credemŭ, că 

armata este mulţămită cu espediţiunile resbellice din Africa, unde póte avé scólă pentru deprindere, şi 

unde póte merita ordini şi rangurĭ. 
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 – Principalele Napoleone Bonaparte, verulŭ împăratuluĭ, care este hotărătŭ a se trimite în Algeria 

spre a lua Locotenenţia aceleĭ provinţiĭ, studiază în fiecare zi maĭ multe ore scrierile şi tóte cărţile care 

s’aŭ publicatŭ despre Algeria. – Se vorbeşte ear despre o espediţiune în Cabilia în contra Arabilorŭ, unde 

Mareşalele Arno, ministrulŭ resboiuluĭ, va porta comanda în persónă. 

 – În Parisŭ circuléză vorba, că Mareşalulŭ Arno jucăndŭ la bursă a perdutŭ o sumă de 800,000; 

acésta a occasiunatŭ unŭ scandalŭ atătŭ de mare în publicŭ şi în órecare gazete independinţĭ; încătŭ 

guberniul s’a vezutŭ silitŭ a astupa gurile, publicăndŭ prin gazetele officialĭ o dojană în contra 

vorbitorilorŭ de reŭ. 

 – În Vogirardŭ a prinsŭ poliţia doĭ indivizĭ, la cariĭ, affară de arme de focŭ încărcate bine, a afflatŭ 

şi nişte hărtiĭ ca re îĭ compromitŭ fórte multŭ. Amăndoĭ s’aŭ appăratŭ şi aŭ rănitŭ pe agenţiĭ poliţieĭ, cariĭ 

aŭ fostŭ însărcinaţĭ cu prinderea lorŭ. În urma acesteĭ întâmplărĭ, s’aŭ maĭ prinsŭ şi alte persóne care staŭ 

în legătură cu ceĭ doĭ indivizĭ. Se zice că arrestarea acesta a urmatŭ după descoperirea unuĭ complotŭ, care 

avea de scopŭ să periculeze viaţa împăratuluĭ Napoleone. 

 – În Parisŭ maĭ circulă o veste, că Ministrulŭ de statŭ arŭ fi călcatŭ casa unuĭ officiale dela 

ministeriulŭ de poliţiă, care avea însărcinarea de a traduce din limbe străine în limba franţósă. Se zice că 

acéstă călcare s’a făcutŭ ciarŭ fără ştirea Ministruluĭ de poliţiă, fiindŭcă Ministrulŭ de statŭ a prepusŭ pe 

acelŭ officiale, că elŭ a trimisŭ gazetelorŭ germane, articulĭ în contra ministeriuluĭ de statŭ. 

 – Între Ministrulŭ Fuld, Mopa şi Persigni este o încordare mare, maĭ vârtosŭ între Fuld şi Persigni, 

căcĭ celŭ dintăiŭ stărueşte ca să se întroducă o aristocraţiă împerială cu tóte titlurile eĭ; ear Persigni se 

împrotiveşte la acésta cu tótă energia.  

 – Monitorele publică unŭ articulŭ poternicŭ în contra unorŭ gazete din Londonŭ, care dela unŭ 

timpŭ încoacĭ scriŭ într’unŭ cipŭ foarte vătămătoriŭ în contra nouluĭ guberniŭ din Franţia şi în contra 

naţiuniĭ franţoase. 

————— 

Anglia. 

 L o n d o n ŭ  25. Ianuariŭ. Aicĭ s’a formatŭ maĭ demultŭ o soţietate, care are de scopŭ a întroduce 

în tóte statele o tacsă uşióră şi asemene pentru portulŭ scrisorilorŭ ce se trimitŭ cu poşta. Acéstă soţietate 

lucră cu energiă în tóte părţile, fără sgomotŭ, spre a ajjunge la scopulŭ seŭ. Secretariulŭ acesteĭ soţietăţĭ se 

afflă accum în St - Petersburgŭ, şi scrie de accolo, că este mulţămitŭ cu primirea ce i s’a făcutŭ din partea 

Preşedinteluĭ tuturorŭ poştelorŭ din împărăţia ruséscă. Acésta a vezutŭ planulŭ, a promisŭ că’lŭ va lua în 

băgare de sémă, şi că va lucra pentru rélisarea luĭ, îndată ce celelalte poterĭ străine se vorŭ înţelege despre 

acestŭ obiectŭ cu guberniulŭ rusescŭ.  

 – Se aude că Coşut va întreprinde curăndŭ o călătoriă de visită la America, unde se zice, că 

allegerea unuĭ Preşedinte democratŭ alŭ Statelorŭ unite arŭ fi măritŭ influinţa amicilorŭ lui Coşut. 

 – Corabia de resboiŭ franţoséscă numită „La Corse“ într’armată cu tunurĭ, a intratŭ într’o zi în 

portulŭ Dover. Lăcuitoriĭ de aicĭ, la cea dintăiŭ vedere a corăbiei, începură a striga: năvălire ! şi vré să 

cieme la arme despărţemăntulŭ de miliţiă locale din Ostcent. Doveraniĭ crezură că corabia acésta este 

avantcurierulŭ uneĭ flote franţuzeştĭ, pănă cănd officiariĭ corăbieĭ cerură voiă dé a lua apă de beutŭ, şi de a 

cărpi subtŭ umbra ţermilorŭ celorŭ petroşĭ, nişte pănze rupte de văntŭ. Adoa zi séra officiariĭ Franţosĭ cu 

ceĭ anglicĭ cinară împreună şi ridicară toaste întru sănătatea Reginei Victoria. 
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————— 

Ţéra românéscă. 

 Vestitoriulŭ romănescŭ din 31. Decemvrie cuprinde o publicaţiune straşnică din partea 

municipalităţiĭ Bucureştilorŭ către lăcuitoriĭ oraşuluĭ pentru curăţirea uliţelorŭ de tótă necurăţeniele, care 

nu vatămă numaĭ sănătatea, ci incomodéză şi ciar umbletulŭ poporăţiuniĭ. Municipalitatea face adducere 

aminte, că orĭ care proprietariŭ nu va curăţi şi mătura pe dinaintea caseĭ unde lăcueşte, se va supune la 

pedépsă după articuliĭ din codicele criminale. 

 – Numerul 1 alŭ Vestitoriuluĭ face cunoscută ţeremonia anuluĭ noŭ, cu orările ce Mitropolitulŭ şi 

deosebitele corpurĭ şi ramurĭ ale administraţiuniĭ aŭ addusŭ cu occasiunea acésta Principeluĭ, precum şi 

respunsurile ce capulŭ statuluĭ a datŭ la acele felicitaţiunĭ. 

————— 

Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e  8. Ianuariŭ. Abdel - Caderŭ a sositŭ erĭ aici, dar nu s’a potutŭ încă înfăţişia 

înaintea Sultanuluĭ, pentru că s’a ivitŭ o differinţă de părerĭ între Lavalet Ambasadorele Franţieĭ şi între 

Fuad Effendi, Ministrulŭ trebelorŭ din affară, despre formalitatea înfăţişeriĭ. – Suma trupelorŭ turceştĭ 

pornite în contra Montenegrinilorŭ se suie la 34,000. Omerŭ Paşa are sub comanda sea 17,000 soldaţi şi 

5000 Albanezĭ. Elŭ a cumpăratŭ în Scutari 60 părechĭ pistóle ferecate cu argintŭ, ca să le dee acelorŭ 

căpeteniĭ care nu vorŭ lua arme încontra luĭ. Din Constantinopole aŭ sositŭ ordinaţiunĭ ca să se grăbéscă 

attaculŭ în contra Montenegrinilorŭ. În Seraievo se facŭ toate spre a înflăcăra fonatismulŭ Musulmanilorŭ 

în contra necredincioşilorŭ; pe uliţe se căntă căntece încuragiatórie spre nimicirea acelora, se bate toba 

ianiceréscă şi se audŭ puşcăture dese, cu toate că maĭ înainte era opritŭ a puşca. 

Depeşă telegrafică maĭ nouă. 

 T r i e s t ŭ  21. Ianuariŭ. Unŭ correspondinte alŭ gazeteĭ din Triestŭ înştiinţéză, că trupele turceştĭ 

arŭ fi luatŭ Grahovo cu assaltŭ, şi că ammerinţă Cetine. Altŭ correspundinte scrie, că trupele turceştĭ arŭ 

fi lovitŭ în 15 pe Montenegrinĭ, dar aŭ fostŭ respinse. În 17 era să se înnoiască attaculŭ, dar resultatulŭ nu 

e cunoscutŭ. Districtele herţegovine Lubine, Culaşia, Jupanic, Ica, Zubce şi Cruşeviţe s’aŭ declaratŭ 

pentru Montenegrinĭ. Omerŭ Paşa a mandatŭ Voevoduluĭ dela Grahovo, Iacob Vuiatici, ca să facă cvartire 

pentru trupele turceştĭ, dar elŭ ’ia respunsŭ cu o lovire ce o întreprinse în fruntea a 1000 ómenĭ. 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 21. Ianuariu. Calend. noŭ. 

  Aurulŭ ________________________115.  

  Argintulŭ ______________________109. 
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