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Depeşe telegrafice. 

 T r i e s t ĭ  27 Ianuariŭ. Gazeta de Triestĭ împărtăşeşte următóriele ştirĭ noue din Montenegro: în 15 

lupta a remasŭ nehotărâtă. Abia către séră se trase Osmanŭ Paşa dela Scutari îndărăptŭ la şesŭ, şi luă o 

posiţiune tare la piciorulŭ unuĭ dealŭ. Montenegriniĭ se folosiră de nóptea cea ploiosă şi furtunósă, şi către 

mezulŭ nopţiĭ năvăliră în lagărulŭ trucescŭ, unde începu a se lăţi spaĭma şi învălmăşéla. Turciĭ se 

împrăştiară în tóte părţile. Despre mărimea resultatuluĭ acestuia, adevereşte mulţimea trofeelorŭ ce aŭ 

luatŭ Montenegriniĭ dela Turcĭ adecă: 17 stégurĭ, între care şi unulŭ numitŭ alaiŭ bairac, séŭ stégulŭ luĭ 

Mahomet, 80 poverĭ de caĭ de pravŭ de puşcă, 60 caĭ, o mulţime de arme, iatagane ferecate cu argintŭ ş. 

ce. l. în sfârşitŭ 317 căpăţinĭ de Turcĭ. 

 P a r i s  2 7  I a n u a r i ŭ . Dela cuvăntulŭ Împăratuluĭ Napoleone pentru însoţirea sa, 

Ambasadorele ce. r. austriacŭ nu s’a maĭ afflatŭ faţă la nicĭ o soaré officiale.  

————— 

A g r i c u l t u r a .  E c o n o m i a  d e  c ă m p ŭ  

II. 

 Dar décă poporulŭ romanŭ este agricolŭ, şi occupaţiunea acésta a luĭ este atătŭ de nobile şi 

importante nunumaĭ pentru soţietatea oménescă, ci ciar şi pentru civilisaţiunea eĭ, ştie elŭ să preţiuéscă 

după meritele eĭ cele marĭ ? Să nu se pară cuĭva paradocsă acéstă întrebare ce se face aicĭ; căcĭ, departe de 

a cupprinde în sine vreo îndoélă seŭ înşelăciune, ea învólve unŭ adevărŭ mare. Nu e lucrătoriŭ, nu e 

maiestru cătŭ de desăvărşitŭ în occupaţiunea sea, care să producă ceva completŭ, perfectŭ, décă nu se va 

appuca de acelŭ lucru cu plăcere, cu amóre, ceea ce atătŭ însemnéză cătŭ şi a’şĭ preţiui occupaţiunea sea. 

De se va lua bine în băgare de sémă natura timpilorŭ trecuţĭ, se va affla că agriculatura poporuluĭ romănŭ, 

cea maĭ mare parte, era suppusă la atătea appăsărĭ nedrépte, la atătea greutăţĭ obositórie, în cătŭ acestea 

îlŭ făcea să o despreţiuéscă şi să o urască. Romănulŭ agricolŭ vedea bine şi cugeta dreptŭ că elŭ prin 

occupaţiunea sea se hrăneşte pe sine, şi pe alţiĭ; dar îndeşiertŭ, sudorile de sănge ce le vărsa, îlŭ făcea ca 

să privéscă condiţiunea acésta a sea de agricolŭ ca o pedépsă. Şi într’adevărŭ, căndŭ elŭ era silitŭ ca doe, 

treĭ şi patru zile din cele maĭ frumóse a le septemăniĭ să le lucre în pămăntŭ străinŭ, şi pentru folosulŭ 

altuia, ce plăcere şi ce curagiŭ îĭ maĭ remănea ca să lucre şi pentru sine şi familia sea cu dorere şi amóre? 

Dar nu ne lăsămŭ în detaiurile greutăţilorŭ şi appăsărilorŭ sub care a gemutŭ agricultura în timpiĭ trecuţĭ; 

noĭ înălţămŭ cu toţiĭ măne mulţămitórie către ceriŭ, că aceĭ timpĭ nenorociţĭ aŭ trecutŭ, şi dinpreună cu 

dănşiĭ şi defăimarea care o purta. Romănulŭ agricolŭ resufflă accum liberŭ; elŭ e domn şi stăpănŭ 
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absolutŭ pe occupaţiunea sea; credemŭ darŭ şi presuppunemŭ, că vezândŭ trebuinţa şi importanţa eĭ, elŭ 

se făleşte cu dănsa, o iubeşte şi o preţiueşte după cuviinţă şi după meritulŭ eĭ. Şi nicĭ că póte fi 

altŭmintrelea, căcĭ acésta e condiţiunea sea, şi mijloculŭ fericireĭ sele. 

 După sănătate, care este celŭ dintăiŭ bunŭ alŭ viăţiĭ, omulŭ nu póte dori altŭ ceva maĭ înteiŭ şi maĭ 

multŭ, decătŭ mijloculŭ de a’şĭ ţine viaţa, şi acesta e averea séŭ avuţia. Cu cătŭ îşĭ iubeşte cineva viaţa 

maĭ multŭ, cu atătŭ se şi nevoeşte a osteni şi a assuda ca să’şĭ căştige avere maĭ multă, prin care să’şĭ 

îndestuleze trebuinţele ce le simte. Décă omulŭ, prin lucrarea sea şi prin ostenelele sele cele drepte, póte 

a’şĭ agonisi atătea mijlóce căte îĭ suntŭ de lipsă spre îndestularea trebuinţelorŭ sele, póte attuncĭ să se 

crédă fericitŭ. Nu e omŭ acela, care potăndŭ a lucra maĭ multŭ şi maĭ bine, spre a’şĭ face viaţa maĭ dulce 

şi maĭ plăcută, petrece în lene şi trăndăviă şi vegetéză ca o plantă, seŭ se mulţemeşte cu cea ce i se pune 

înainte ca unui animale. Poporulŭ romănŭ îşĭ are şi elŭ trebuinţele sele, prin urmare şi elŭ doreşte 

mijlocéle acele cuviincióse prin care să’şi îndestuleze acele trebuinţe. Elŭ nu e peste totŭ poporŭ 

industriosŭ, care prin lucrarea meserielorŭ şi prin productele manufactelorŭ şi fabricatelorŭ să’şĭ căştige 

averea trebuinciósă spre a trăi o viaţă comodă şi plăcută. Poporulŭ romănŭ nu e peste totŭ negoţiătoriŭ, 

care prin scimbŭ seŭ vănzare de producte brute, manufacte şi fabricate, să tragă pentru capitalele 

întrebuinţatŭ în speculaţiunile sele, interese din care să se hrănéscă. Elŭ nu e nicĭ proprietariŭ mare de 

pămăntŭ, ca din arendarea acestuia la uniĭ alţiĭ, să’şĭ facă venitŭ de averea trebuinciósă pentru unŭ traiŭ 

pacinicŭ şi liniştitŭ. Cu atătŭ maĭ puţinŭ este poporulŭ romănŭ capitalistŭ, ca din interesele capitalelorŭ, 

ce se grămădesc din industriă, commerciŭ şi proprietate mare de pămăntŭ, să’şĭ îndestuleze trebuinţele 

viăţiĭ. Poporulŭ romănŭ, după cum s’a maĭ zisŭ, este agricolŭ, agricultura este occupaţiunea luĭ, ea este 

isvorulŭ averii luĭ, şi ea singură îĭ înlesneşte mijlócele trebuinţióse pentru a trăi o viaţă omenéscă, comodă 

şi plăcută. Este învederatŭ că cu cătŭ poporulŭ romănŭ va lucra agricultura maĭ multŭ şi maĭ bine, cu 

atătŭ îţĭ va creşte şi îşĭ va îmmulţi averea, cu atătŭ îşĭ va îmbunătăţi starea materiale maĭ multŭ, şi cu atătŭ 

va fi maĭ fericitŭ. Dar lucră elŭ óre şi ştie lucra pămăntulŭ cum arŭ trebui, spre a’şĭ întrei şi înzeci 

venitulŭ ce’la avutŭ pănă accum, pentru ca cu atătŭ să trăiască o viaţă maĭ largă, maĭ îndestulată demnă 

de o făptură raţiunabile? 

 Agricultura luată în înţelesulŭ seŭ celŭ latŭ, se desface într’o mulţime de ramure, care suntŭ atătea 

occupaţiunĭ agricole. Ea nu însemnéză numaĭ simpla lucrare a pămăntuluĭ, pe care noĭ o numimŭ 

obicinuitŭ plugăriă: ci după cum s’a maĭ zisŭ, ea cupprinde totŭdeodată şi economia vitelorŭ şi economia 

minelorŭ. Dominiulŭ agricultureĭ este celŭ mai întinsŭ: ea cupprinde împărăţia animale, vegetale şi 

minerale. Atătŭ lucrarea pămăntuluĭ seŭ plugăria, cătŭ şi economia vitelorŭ şi economia minelorŭ, se 

subtâmpartŭ în alte ramure maĭ micĭ precum: economia stupilorŭ, economia grădinărieĭ şi altele. Tóte 

aceste ramure agricole staŭ între sine într’o legătură fórte strănsă, încătŭ nunumaĭ una ajjută pe alta, una 

înlesneşte pe alta, ci unele nicĭ potŭ fi fără altele. Acela care ştie şi póte a uni maĭ multe ramure de 

acestea, care ştie şi póte ale cultiva cum se cade, acela se appropie de însemnarea numeluĭ agricultureĭ. 

Poporulŭ romănŭ se occupă de seculĭ cu agricultura, dar elŭ nu cunóşte încă întinderea şi îmbunătăţirile 

ce póte da acesteĭ occupaţiunĭ nobilĭ, pentru ca şi ea să’ĭ pótă îmbunătăţĭ starea şi să’lŭ pótă ferici maĭ 

multŭ. Poporulŭ romănŭ spintecă seŭ scormoneşte pămăntulŭ în lăuntru, îlŭ lucră şi’lŭ cultivéză înafară, 

prăseşte, órecare vitişióre şi altele, după unŭ obiceiŭ veciŭ erezitŭ dela moşĭ şi strămoşĭ, făr’ a cunóşte 

alte metóde şi înlesnirĭ, prin care arŭ poté lucra şi osteni maĭ puţinŭ şi a produce maĭ multŭ. Poporulŭ 
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romănŭ de sute de anĭ decănd se occupă cu agricultura, nu produce alte producte nicĭ în semănăture, nicĭ 

în vite, nicĭ în altele, decătŭ acelea ce lea vezutŭ şi lea învăţatŭ o generaţiune dela alta. Elŭ în privinţa 

agricultureĭ se învărteşte într’unŭ cercŭ viţiosŭ; porneşte dela unŭ punctŭ, dar soseşte ear accolo; se mişcă 

necontenitŭ, dar nu înaintéză; osteneşte şi assudă, dar nu sporeşte nicĭ în agonisirea uneĭ averĭ maĭ marĭ, 

nicĭ în dobăndirea fericiriĭ ce trebue să o doréscă. Óre n’arŭ fi timpulŭ şi trebuinţa ca acestuĭ poporŭ 

destinatŭ peste totŭ pentru agricultură să i se dee învăţătură, povaţă, svatŭ cum arŭ poté şi arŭ trebui să 

înţellégă acéstă occupaţiune nobile a sea, cum arŭ trebui să procédă în feluritele eĭ lucrărĭ şi metóde, şi 

cum arŭ poté şi arŭ trebui să producă prin trânsa maĭ multŭ şi maĭ bunŭ pentru binele şi fericirea sea? 

 

————— 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 S i b i ŭ 21 Ianuariŭ. Suntŭ maĭ multe zile de căndŭ dela înnaltulŭ Guberniŭ se trimiseseră la tóte 

deregătoriele politice nişte ordinaţiunĭ sigilate, cu poruncă espresă ca să nu se descidă pănă în 20. ale 

luneĭ acesteia după calendariulŭ veciŭ, şi numaĭ attuncĭ să se publice. Poporulŭ de răndŭ obicinuitŭ a’şĭ 

năluci lucrurĭ marĭ din ori ce occasiune cătŭ de mică, aştepta cu curiositate zioa în care să se descidă şi să 

se publice acele ordinăţiunĭ. Erĭ cătră 11 ore înaintea de amiază ziĭ, se desciseră şi se publicară, şi 

cuprinsulŭ lorŭ a fostŭ că preţiulŭ tabaculuĭ de rândŭ s’a suitŭ cu 4 creiţarĭ m. c. la funtŭ. 

 P o r c e ş t ĭ  18 Ianuariŭ. Din satulŭ acesta alŭ nostru aşşezatŭ sub munte, unde lăcuitoriĭ cu mare 

ostenélă îşĭ agonisescŭ trebuinţiósele pentru ţinerea vieţiĭ, pótese óre înştiinţa ceva care să intereseze pe 

publiculŭ cititoriŭ? Acésta e întrebarea ce ’şio va face ori cine, care, luăndŭ foia acésta în mănă, va da 

peste correspundinţa dela Porceştĭ. Dar eŭ îlŭ rogŭ să nu se grăbéscă a face judecata şi a da vre unŭ 

respunsŭ nepotrivitŭ şi greşitŭ; căcĭ după pilda Evangelieĭ, şi din Nazaretŭ póte fi ceva bine! 

 Este cunoscutŭ, că uniĭ din lăcuitoriĭ satului nostru se appucară maĭ de multŭ de o ramură de 

industriă de a argăsi peĭ şi a produce cordovane şi meşină. Începuturile cele norocite aŭ îmbărbătatŭ pe 

aceştĭ ómenĭ înţelegătorĭ, de a adduce meseria lorŭ la o desevărşire dorită, şi de a forma unŭ felŭ de 

corporaţiune. Se înţelege că folósele şi căştigurile ce le dobândia din vânzarea productelorŭ industrieĭ 

lorŭ, pe la tărgurĭ şi pe la oraşie, le aŭ îmbunătăţitŭ starea şi viaţa, şi iaŭ făcutŭ să trăiască şi maĭ bine şi 

maĭ liniştitŭ. 

 Ştiŭ toţĭ că la esposiţiunea cea mare din Londonŭ, ce s’a făcutŭ approape de doĭ anĭ, unde a fostŭ 

representată industria lumiĭ, se provocară toţĭ, cariĭ se ocupă cu arte, manufacture şi fabrice, ca să trimiţă 

probe de industria lorŭ. Cine arŭ fi potutŭ crede, că şi industria corporaţiuniĭ nóstre de pelari din Porceştĭ 

va avé onoarea de a fi representată allăturea cu industria din toată lumea? Ómeniĭ nostriĭ nu visa nimica 

de minunea palatuluĭ de cristalŭ din Londonŭ, cănd de odată se vezură şi eĭ provocaţĭ de Comitetulŭ 

centrale din Viena, ca să trimiţă probe de industria lorŭ. Nu ştimŭ décă şi alţĭ industrioşĭ şi meseriarĭ 

Romanĭ din monarhia austriacă aŭ maĭ trimisŭ accolo producte de a le occupaţiuneĭ lorŭ; dar peile lucrate 

de corporaţiunea din Porceştĭ aŭ fostŭ norocite ca să figureze lângă industria cea desevărşită a Anglieĭ, 

Franţieĭ, Austrieĭ, a toată Europa, a Americeĭ, Asieĭ şi Africeĭ, şi cu unŭ cuvăntŭ a lumiĭ întregĭ. Aşia e; 

cordovanulŭ şi meşina corporaţiuniĭ noastre aŭ avutŭ onoare de a se privi de Regina Victoria, de o 

mulţime de Principĭ, de o mulţime de persoane înalte, şi de ceĭ maĭ marĭ maisterĭ din lume, cariĭ se afflară 
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accolo. Să nu se înşele cineva a crede, că aceste peĭ aŭ fostŭ accolo numaĭ ca să fie, şi să îmmulţéscă 

felurimea şi legionulŭ productelorŭ, ce era înşirate în palatulŭ de cristalŭ. Nu; Comitetulŭ centrale din 

Londonŭ care a fostŭ allesŭ şi denumitŭ a judeca buneţea, cualitatea fiecăria productŭ şi înlesnirea cu care 

se lucră, a găsitŭ vrednice de laudă şi cordobanulŭ şi meşina pelarilorŭ din Porceştĭ. Gazetele aŭ publicatŭ 

acésta; ear noĭ maĭ avemŭ şi altŭ argumentŭ pentru adeverulŭ lucruluĭ acestuia. 

 În zilele acestea, fruntaşiĭ corporaţiuniĭ noastre fură ciămaţĭ la ce. r. Comissariatŭ alŭ Sibiuluĭ, şi 

de acolo li s’a datŭ în mănă raportulŭ Comitetuluĭ centrale din Londonŭ, spre documentulŭ vecinicŭ, că 

industria lorŭ a fostŭ repressentată la esposiţiunea cea mare a lumiĭ, şi că a meritatŭ lauda ce i s’a 

cuvenitŭ.  

 Acestŭ raportŭ este o carte mare, lucsuoasă, de mărimea uneĭ bibliĭ; copprinde approape o miă de 

feţe tipărite în limba anglică, pe hărtia cea maĭ frumoasă şi mai traĭnică, şi specifiază toate ammeruntele 

esposiţiuneĭ, şi toate lucrările Comitetuluĭ în privinţa judecăriĭ productelorŭ înfăţişiate accolo. Cartea este 

legată foarte elegante şi frumosŭ în roşiŭ, cu foile aurite şi poartă titlulŭ acesta. Reports of the Juries. 

Acéstă carte se va păstra în arhivulŭ corporaţiuniĭ noastre, ca o suvenire scumpă de ceea ce aŭ meritatŭ 

pelariĭ nostriĭ înaintea lumiĭ; va servi de încuragiare atătŭ celorŭ de faţă cătŭ şi celorŭ viĭtorĭ de a cultiva 

şi a desăvărşi industria acésta totŭ maĭ multŭ, şi va fi unŭ boldŭ şi pentru alte industrie bune şi frumóse, 

care ciamă disposiţiunile şi talentele poporuluĭ romănŭ! 

 D e l a  m a r g i n ĭ . (Urmare.) Nimica nu e absolutŭ în lume; tóte suntŭ relative. Unŭ poporŭ se 

zice sărac, pentru că altulŭ se ciamă avutŭ; unŭ poporŭ se zice fericitŭ, pentru că altulŭ se numeşte 

nefericitŭ. Poporulŭ romănŭ n’arŭ simţi cu atăta amărăciune a inimeĭ lipsa inţelligenţieĭ ce ’iarŭ trebui, 

décă n’arŭ vedé cu întristare că popórele conlăcuitóre se fălescŭ cu capacităţĭ marĭ în tóte ramurile viăţeĭ 

soţialĭ. Arŭ fi unŭ blăstemŭ în contra natureĭ, cănd cineva arŭ crede că natura, mama comune a ómenilorŭ 

şi a popórelorŭ, arŭ fi dăruitŭ pe poporulŭ romănŭ cu maĭ puţine disposiţiunĭ şi poterĭ spiritualĭ, decătŭ pe 

alte popóre. Nu, nicĭ decum; natura este mumă bună a poporuluĭ romănŭ, ca şi a altorŭ popóre; ea a săditŭ 

şi în inima şi suffletulŭ luĭ principiulŭ desvoltăriĭ facultăţilorŭ şi talentelorŭ. Aşia dar lipsa ce o simte elŭ 

astăzĭ de inţelliginţă numerósă şi demnă de misiunea eĭ cea nobile, trebue căutată în împregiurărĭ 

independinţĭ de natură, séŭ în fapte omeneştĭ în contra natureĭ. 

 Inţelliginţa unuĭ poporŭ nu o facŭ numaĭ învăţaţiĭ fundamentalĭ cariĭ occupă posturĭ în şcólă, în 

beserică, în miliţiă şi în politică; ci şi acele individe maĭ luminate, care se occupă cu artele, cu 

commerciulŭ, cu industria şi ciarŭ cu agricultura, prin care occupaţiunĭ poporulŭ se cultivă, se desvóltă şi 

se fericeşte. Inţelliginţa acésta se póte improvisa prin şcóle şi prin institute de învăţătură aşia de uşiorŭ, 

încătŭ în puţinĭ anĭ tóte ramurile viăţiĭ civilĭ şi politice să aĭbă o mulţime numerósă de representanţĭ cu 

capacităţĭ marĭ şi talente eminenţĭ. Dar pentru ca acéstă inţelliginţă improvisată să pótă prospera şi să pótă 

correspunde însărcinăriĭ sele celeĭ înalte, nunumaĭ trebue să resuffle într’o atmosferă liberă, talentele eĭ 

cele desvoltate să aĭbă occupaţiune şi applicaţiune meritată; ci ea trebue să se şi perpetueze prin tóte 

generaţiunile poporuluĭ, să se sprigine cu tradiţiunile şi istoria luĭ, şi să se nutréscă cu spiritulŭ geniilorŭ şi 

caracterelorŭ celorŭ marĭ ce vorŭ fi eşitŭ din poporŭ. Acela care cunóşte împregiurările poporuluĭ romănŭ 

din seculiĭ trecuţĭ, înainte de epoha regeneraţiuniĭ sele prin cuvăntulŭ celŭ sfinţitŭ alŭ Împăratuluĭ, nu se 

va mira nicĭ de cum, că elŭ în timpiĭ aceia de tristă adducere aminte nunumaĭ n’a potutŭ a’şĭ perpetua 

inţelliginţă, ci nicĭ a potutŭ ca să’şĭ facă spre a se poté perpetua. Despoiatŭ de tóte drepturile şi folósele 
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soţietăţiĭ, escisŭ prin legĭ esprese dela deregătoriele ţăreĭ, depărtatŭ dela industriă şi commerciŭ, 

strimtoratŭ şi mărginitŭ ciarŭ în beserica sea, lipsitŭ de şcóle şi institute de învăţătură, şi oppritŭ şi de 

cercetarea şcólelorŭ străine, poporulŭ romanŭ era condemnatŭ la condiţiunea de a fi numaĭ agricolŭ 

simplu, séŭ slugitoriŭ popórelorŭ conlăcuitórie. În nişte împregiurărĭ atătŭ de umilitórie în care s’a afflatŭ 

poporulŭ romănŭ maĭ mulţĭ seculĭ, cine póte pretinde ca elŭ să’şĭ fi formatŭ inţelliginţă, cănd ciar esistinţa 

sea era ammerinţată a se prăpădi, décă nu ’io appăra simţulŭ seŭ celŭ bunŭ şi beserica sea care de 

altŭmintrelea era fórte persecutată. 

Cu întinderea civilisaţiuniĭ dela appusŭ către resăritŭ, se îmblănziră neravurile cele feróse şi în 

părţile unde lăcuia poporulŭ romănŭ; legile perdură din asprimea lorŭ făr’ a se desfiinţa, şi potea şi căte 

unŭ romănŭ a se strecura la şcólele străine şi a se appropia de sanctuariulŭ ştiinţelorŭ înalte. Dar 

capacitatea şi talentulŭ romănŭ n’avea preţiŭ, n’avea onóre, nu găsia occupaţiune şi applicaţiune; zăcea 

ascunsŭ şi necăutatŭ şi se perdea ca unŭ lucru fără nicĭ un folosŭ practicŭ. Appoĭ cine póte pretinde ca 

romănulŭ să’şĭ fi jertvitŭ aniĭ ceĭ frumoşĭ aĭ copilărieĭ şi aĭ juneţeĭ şi să fi îngiţitŭ pravulŭ şcolasticŭ, în 

timpŭ de 14-16 anĭ, prin auzitóriele gimnasialĭ, academice şi universitarie, pentru ca maĭ pe urmă să ia 

sapa, cósa şi secera spre a assuda la cămpŭ, saŭ să se facă preotŭ la o beserecă maltractată? Nu suntemŭ 

nedrepţĭ ca să nu mărturisimŭ, că s’au întămplatŭ ca şi uniĭ din Romăni cu capacitate şi talentŭ să se 

ridice la căte o deregătoriă, maĭ cu sémă în timpiĭ mai apprópe de noĭ; dar cu căte greutăţĭ n’aŭ avutŭ a se 

lupta, căte piedice n’aŭ avutŭ a învinge pănă să ajjungă la acea posiţiune, care după legĭ era precariă, era 

umilită, era sufferită. Appoĭ şi în întămplările acestea rarĭ a trebuitŭ ear curtea împărătéscă să se mişce de 

îndurare către poporulŭ romănŭ celŭ appăsatŭ şi nedreptăţitŭ, şi prin potere maiestatică să spargă nişte 

legĭ nedrepte, pentru ca să facă dreptate publică, spre onórea omeniriĭ, spre înflorirea statuluĭ şi întăriré 

monarhieĭ. 

 Arŭ fi o mare retăcire cănd din privirea unorŭ assemene împregiurărĭ dureróse, s’arŭ grăbi cineva 

a face înceiare, că poporulŭ romănŭ, decăndŭ a începutŭ a figura ca poporŭ distinctŭ între alte popóre, a 

fostŭ totŭ deuna appăsatŭ şi nedereptăţitŭ, a fostŭ totu deuna lipsitŭ de inţelliginţă şi de dreptulŭ acelŭ 

maĭ naturale de a se cultiva şi a se ferici. Poporulŭ romănŭ a avutŭ şi elŭ odată timpiĭ seĭ ceĭ frumoşĭ, 

căndŭ din preună cu celelalte popóre conlăcuitórie forma o masă de cetăţianĭ liberĭ, cu aceleşĭ drepturĭ 

deopotrivă înaintea legilorŭ şi cu aceleşĭ fólóse în soţiătatea în care trăia. Décă Diplomatica, Eraldica şi 

Istoria nu suntŭ fabule góle, poporulŭ romănŭ a avutŭ attuncĭ o nobilime mare numerósă, a avutŭ 

deputaţiĭ seĭ în dietele ţereĭ, a avutŭ militariĭ seĭ în timpulŭ resbóelorŭ, a avutŭ deregătoriĭ seĭ în posturile 

ţereĭ, cu unŭ cuvăntŭ, a avutŭ, în timpiĭ aceia frumoşĭ, mulţime de bărbaţĭ luminaţĭ, cariĭ forma attuncĭ 

inţelliginţa sea. Acéstă inţelliginţă, care după moda seculilorŭ de attuncĭ sta maĭ cu sémă din nobilime, era 

cu atătŭ maĭ cu bază şi maĭ cu influinţă, cu cătŭ pe lăngă ideele şi luminile sele, unia cu titlurile şi 

rangurile ce le avea în soţietate, şi proprietăţĭ întinse de pămăntŭ. Spre nenorocire, evenimentele şi 

cursulŭ lucrurilorŭ aŭ lipsitŭ pe poporulŭ romănŭ de acéstă inţelliginţă nobile şi poternică, şi laŭ 

cuffundatŭ în prepastia uneĭ nefericirĭ marĭ, a le căria urme doreróse nicĭ astăzĭ nu suntŭ şterse cu totulŭ, 

şi se vorŭ simţi încă şi în seculiĭ următori. Rescularea cea silită a poporuluĭ ţeranŭ în contra 

nesufferitelorŭ appăsărĭ feudalĭ a domnilorŭ de pămăntŭ, a occasiunatŭ alianţa nobilimeĭ romăne cu 

nobilimea celorŭ lalte popóre conlăcuitórie pentru appărarea proprietăţilorŭ şi drepturilorŭ lorŭ periculate. 

După ce cu poterĭ unite fură învinşĭ resculaţiĭ, se formă uniunea celorŭ treĭ naţiunĭ: a nobilimeĭ, a 
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poporuluĭ secuiŭ şi a celuĭ sacsonŭ, şi acésta a produsŭ legile acele de fierŭ, în care se încătuşiă poporulŭ 

romănŭ, şi care îlŭ desbrăcară pentru viitoriŭ de toate drepturile omeneştĭ, lăsându’ĭ numaĭ o esistinţă 

precariă şi ticălósă. Credemŭ, şi socotimŭ că nu ne înşelămŭ, că nobilimea cea mare romană, înfuriată în 

contra poporuluĭ care ia ammerinţatŭ odată drepturile şi privilegiele, séŭ scărbită de a mai figura în 

fruntea unui poporŭ atătŭ de umilitŭ şi degradatŭ, s’a lăpădatŭ pentru totŭdeuna de naţiunalitatea romănă 

şi a trecutŭ în partea nobilimeĭ celorlalte popóre. Denegănduşĭ originea, numele, limba şi săngele 

romănescŭ ce’lŭ porta în vinele sele, a împrumutatŭ nume, limbă, obiceiurĭ şi datine magiare; şi deşi 

diplomele nobiliare o părăscŭ înaintea lumeĭ şi’ĭ strigă neîncetatŭ, că ea este romană, îşĭ asstupă urecile, 

îşĭ învârtoşeşte inima şi se ţine cu tóte poterile de nobilimea magiară, ciar şi în casurile cănd acésta o 

respinge ca pe o străină. Astŭfelŭ poporulŭ romănŭ îşĭ perdŭ nobilimea cea mare care era flórea sea, şi 

inţelliginţa ce se potea perpetua cu securitate pănă în timpiĭ de accum; astŭ felŭ prin trecerea eĭ în lagărŭ 

streinŭ, elŭ căzu subtŭ asprimea legilorŭ celorŭ feróse, care nunumaĭ îlŭ despoiară de tóte drepturile şi 

folósele soţietăţiĭ, ci îlŭ lipsiră şi de tóte mizlócele de a’şĭ maĭ forma inţelliginţă, de a se desvolta şi de a 

se ferici, pănă la epoca cea binecuvăntată a regeneraţiuniĭ effectuate prin cuvăntulŭ celŭ sfinţitŭ alŭ 

Împăratuluĭ.                                                        (Va urma.) 

 

————— 

 Austria. V i e n a  26 Ianuariŭ. După cumŭ se aude, maiestatee Sea ce. r. Apostolică, a întăritŭ 

commisiunile care s’aŭ compusŭ în tóte ţerile de corónă în privinţa organisaţiunei politice şi judiciarie, şi 

vorŭ începe numaĭ de cătŭ lucrările cu care suntŭ însărcinate. 

 – După organisaţiunea politico-judiciariă, se va publica curând şi proiectulŭ uneĭ pragmatici de 

serviţiŭ publicŭ. Acésta cupprinde disposiţiunile, condiţiunile şi modalităţile după care officialiĭ aŭ să se 

aşşeze în posturĭ séŭ să se scóţă din serviţiŭ, să se pună în disponibilitatea, seŭ să se aşşeze în odihnă 

timpurariă seŭ pentru totŭdeuna. 

– Differinţele ce se iviseră între Austria şi între statele unite din America s’aŭ împăcatŭ. După ce 

D. Toot însărcinatulŭ cu trebele diplomatice ale acestorŭ state ’şia datŭ creditivele sele, ce. r. Ambasadore 

austriacŭ D. Hilseman încă a plecatŭ la Vaşington. 

 – După gazeta „Religio“ M. S. ce. r. Apostilică, prin pré înalta hotărâre din 15 Decemvrie a. t. s’a 

înduratŭ a concede Primateluĭ din Ungaria voia de a înfiĭnţa unŭ noviciatŭ de Jesuviţĭ în Tirnavia. 

 – După cum ştie totŭ gazeta catolică „Religio“ se zice, că din mandatulŭ M. S. ce. r. Apostolice se 

afflă în pertractaţiune întrebarea, de póte fi slobodŭ unuĭ preotŭ catolic seŭ unuĭ călugărŭ catolicŭ să trécă 

la altă religiune. Se zice că îngrabă se va hotărâ şi întrebarea acésta, décă e slobodŭ tinerimeĭ catolice ca 

să umble la şcóle protestante, şi ce trebue să se facă cu botezulŭ, cununia ş. ce. l. ce alţĭ preoţĭ de alte 

confesiunĭ aŭ sevărşitŭ la catolicĭ. 

————— 

Franţia. 

 P a r i s ŭ  22 Ianuariŭ. Evenimentulŭ celŭ mare şi neaşteptatŭ cu care se occupă acéstă cetate, 

Franţia şi Europa, este căsătoria Împăratuluĭ L. Napoleone. Ciemănduse în palatulŭ Tuileri representanţiĭ 

poterilorŭ celorŭ maĭ înalte ale statuluĭ, împăratulŭ ţinu unŭ cuvăntŭ, prin care a desvoltatŭ motivele ce 

’laŭ îndemnatŭ a face acéstă însoţire. Acestŭ cuvăntŭ spune mai multŭ decătŭ totŭ ce cuprindŭ opiniunile 
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correspundinţilorŭ şi gazetelorŭ în privinţa acésta. Iată’lŭ dar aci: „Făcănduvă cunoscută însoţirea mea ce 

cugetŭ a face, nu facŭ altŭ decătŭ urmezŭ voinţeĭ ce poporŭlŭ ’şia arrătat’o. Căsătoria ce voiŭ a săvărşi nu 

armoniază cu tradiţiunile uneĭ politicĭ vechĭ, şi socotescŭ că acésta este unŭ folosŭ. Franţia prin 

sgomotósele sele revoluţiunĭ ce aŭ urmatŭ una după alta, s’a despărţitŭ totŭdeuna strânsŭ de ceealaltă 

Europă. Totŭ guberniulŭ înţeleptŭ trebue să se siléscă a adduce ţéra acésta ear în sânulŭ monarhieĭ; dar 

acésta se póte maĭ lesne dobăndi printr’o politică dréptă şi liberă, şi prin legalitatea tractatelorŭ, decătŭ 

printr’o însoţire de căsătoriă cu o casă principéscă. Acésta pune adesse orĭ interesele legătureĭ familiarie 

în loculŭ intereselorŭ naţiunalĭ; către acésta esemplele trecutuluĭ aŭ lăsatŭ în ţinerea de minte a poporuluĭ 

nişte suvenirĭ superstiţióse. Poporulŭ n’a uĭtatŭ, că de 70 anĭ Principessele străine s’aŭ suitŭ pe treptele 

tronuluĭ Franţieĭ numaĭ pentru ca să’şĭ védă pe fiii seĭ împrăştiaţĭ séŭ goniţĭ prin resboiŭ séŭ revoliţiunĭ. 

Numaĭ o damă s’a părutŭ că lasă în aducerea aminte a poporuluĭ maĭ multă norocire şi viaţă; acésta a 

fostŭ modesta şi buna consoarte a Generariuluĭ Bonaparte, şi ea nu era de sănge regescŭ. Cu toate aceste, 

trebue să recunoscŭ, că însoţirea Împăratuluĭ Napoleone cu Maria Luisa a fostŭ unŭ evenimentŭ mare, o 

garanţiă pentru viitoriŭ, o satisfacţiune pentru măndria naţiunale. Noĭ amŭ vezutŭ cum casa cea veciă şi 

vestită a Austrieĭ, cu care amŭ fostŭ multŭ timpŭ încurcaţĭ în resboiŭ, a umblatŭ după acéstă însoţire cu 

capulŭ celŭ allesŭ alŭ nouăĭ împărăţiĭ. (??) Şi n’amŭ vezutŭ noĭ, sub guverniulŭ din urmă, cum s’a 

vătămatŭ amoarea propriă a poporuluĭ, cănd Principele moştenitoriŭ alŭ tronuluĭ, după ce a umblatŭ în 

deşiertŭ maĭ mulţĭ anĭ spre a se uni cu o casă principéscă, a dobănditŭ cu adeveratŭ în sfărşitŭ o soţiă 

Principésă completă, dar numaĭ dintr’o casă principéscă subordinată şi de altă religiune.“ După ce 

Împăratulŭ maĭ numeră vre’o căteva din motivele care ’laŭ îndemnatŭ de a nu umbla şi elŭ după o 

consoarte de sănge principescŭ, adaogă: „Din temeiele acestea suntŭ silitŭ ca să mă depărtezŭ din 

drumulŭ ce s’a urmatŭ pănă accum. Însoţirea mea este unŭ lucru privatŭ ce se ţine numaĭ de mine. ’Mia 

remasŭ numaĭ allegerea persoaneĭ, fata pe care a căzutŭ allegerea mea este dintr’o casă însemnătóriă, 

franţoasă cu inima, creşterea, şi cu suvenirea de săngele ce tatălŭ seŭ a vărsatŭ pentru causa împărăţieĭ. 

Ca Spaniolă are folosulŭ acesta, că n’are în Franţia nicĭ o familiă, căria arŭ trebui să i se dee posturĭ de 

onóre.“  După ce împăratulŭ numeră şi laudă cualităţile Domnişioareĭ de Montijo, appoĭ sfărşeşte aşia: 

„Viŭ să spunŭ Franţieĭ că amŭ allesŭ maĭ multŭ o soţiă pe care o iubescŭ şi o preţiuiescŭ, decătŭ pe una 

necunoscută, prin a căria însoţire aşiŭ fi căştigatŭ folóse, dar acestea arŭ fi fostŭ unite cu jertve. Fără a 

arrăta că despreţuiescŭ pe cineva, eŭ me suppunŭ applecăriĭ mele, după ce ’miamŭ consultatŭ raţiunea. 

Redicăndŭ în sfărşitŭ independinţa, însuşirile inimeĭ şi norocirea familiariă preste prejudiciele dinastice şi 

preste calculaţiunile ambiţiuniĭ, nu voiŭ fi nicĭ maĭ puţinŭ potérnicŭ nicĭ maĭ puţinŭ liberŭ. Preste puţinŭ 

me voiŭ duce la beserica Notre-Dame, şi voiŭ arrăta pe Împărătésa poporuluĭ şi armateĭ. Încrederea ce 

amăndoe acestea aŭ în mine, assecuréză simpatiele lorŭ şi persoaneĭ pe care amŭ alles’o, şi în dată ce 

Domniavostră o veţiĭ cunoaşte, ve veţĭ încredinţa, că provedinţa şi astă dată m’a poveţuitŭ dreptŭ.“ 

 Acéstă declaraţiune a produsŭ o mişcare mare peste totŭ. Cursulŭ la bursă aŭ începutŭ a scădé; 

uniĭ din Ministriĭ voia să’şĭ dee demissiunea, şi ciar şi în publicŭ se auzia glasurĭ şi opiniunĭ defavorabilĭ 

în contra hotărâreĭ Împăratuluĭ. Dar în grabă lucrurile aŭ luatŭ altă faţă; mirarea şi desaprobarea corpuluĭ 

diplomaticŭ s’a maĭ domilitŭ; crisa ministeriale a peritŭ; cursulŭ la bursă s’a maĭ îndreptatŭ, şi opiniunea 

publică din Parisŭ şi Franţia încă se pare a approba însoţirea Împăratuluĭ. 
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 Cununia se va celebra în 31 Ianuariŭ, în besereca Notre – Dame cu toată pompa imperiale. 

Deodată cu serbătorea acésta se zice, că se vorŭ publica nişte mesure marĭ; între altele se zice că se va da 

amnestiă esilaţilorŭ cu occasiunea loviriĭ de statŭ din 2 Decemvrie 1851; assemenea se vorbeşte că se vor 

face modificaţiunĭ şi în decretele din 22 Ianuariŭ 1852 în contra familieĭ de Orleans şi a proprietăţilorŭ 

lorŭ din Franţia. 

 Domnişióra Montijo dela declaraţiunea Împăratuluĭ L. Napoleone, s’a mutatŭ din preună cu muma 

sea în palatulŭ Eliseŭ, unde primeşte felicitaţiunĭ şi visite ca o fiitóriă Împărătésă. 

 – Ministru de poliţiă a creatŭ din noŭ 738 commissarĭ de poliţiă cariĭ se vorŭ împărţi prin 

cantónele Franţieĭ. 

– Lefele Episcopilorŭ s’aŭ îmulţitŭ dela 1 Ianuariŭ, Arhiepiscopulŭ din Parisŭ va primi 50,000 

francĭ pe anŭ; ceilalţĭ Arhiepiscopĭ căte 20,000, şi Episcopiĭ căte 12,000. 

– Era vorba maĭ înainte de a întemeia în Algeria în Africa sate departamentalĭ, adecă fiecare din 

cele 86 departamente, în care este împărţită Franţia, să trimită unŭ contingente de lăcuitorĭ spre a întemeia 

sate, care vorŭ purta numele departamentelorŭ. Accum se zice că subtŭ auspiciéle Br. Rotşildŭ se va 

forma accolo o soţietate assemenea companieĭ anglice din India. Guberniulŭ voeşte a trimite accolo 

500,000 colonistĭ, şi voieşte dela tote bancele să redice 500 milione, care să se întrebuinţeze spre scopurĭ 

filantropice. Aşia se va întemeia accolo unŭ regatŭ, şi L. Napoleone pe lăngă titlulŭ de Împăratŭ va priimi 

şi pe acelŭ de Rege. 

– Se zice că Domnişióra de Montijo a întrebatŭ pe Împăratulŭ L. Napoleone cănd va veni Papa la 

Parisŭ ca să ne încoroneze? Elŭ a respunsŭ: Dacă Papa nu va veni la noĭ, ne vomŭ duce noĭ la dânsulŭ.  

————— 

Belgiŭ. 

– Ministeriulŭ a primitŭ propunerile, ce commisiunea cea mare militare lea înfăţişatŭ în cameră 

prin proiectulŭ assupra organisaţiuniĭ armateĭ. Scopulŭ principale este, ca să se îmmulţéscă armata şi să se 

adducă la 100,000 ómenĭ pe picior de resboiŭ, totŭ deodată cu acésta să se organiseze şi corpulŭ 

officiarilorŭ, ca în totŭ minutulŭ să fie gata; affară de acésta timpulŭ serviţiuluĭ să se prelungéscă pe 10 

anĭ, printr’unŭ proectŭ care se va propune camereĭ, după ce se vorŭ face consultaţiunĭ assupra luĭ în 

consiliulŭ Ministrilorŭ. 

————— 

Anglia. 

 L o n d o n ŭ  21 Ianuariŭ. Ministeriulŭ de resboiŭ a datŭ ordinaţiunĭ tuturorŭ comendanţilorŭ de 

regimente, ca în viitoriŭ să nu maĭ sloboadă pe nimene din slujbă. În deosebite părţĭ ale ţeriĭ se 

întocmescŭ cuartire generalĭ, pentru ca să se poată cu înlesnire trimite trupe la unŭ orecare punctŭ 

ammerinţatŭ. După ce se va organisa miliţia deplinŭ, şi pentru acésta se va face staţiune centrale în 

Birmingham. 

 – Ministeriulŭ de resboiŭ, orĭ de temerea uneĭ năvălirĭ franţoseştĭ, seŭ din lipsa de officiarĭ harnicĭ, 

orĭ ca să facă concesiune spirituluĭ timpuluĭ de accum, a ordinatŭ ca în posturĭ de officiarĭ să se priméscă 

şi subtofficiarĭ cariĭ aŭ slugitŭ în armată şi pe cariĭ îĭ vorŭ recomenda commendanţiĭ lorŭ. Pănă accum n’a 

fostŭ regula acésta, şi nicĭ că se potea cugeta ca unŭ soldatŭ de rândŭ să poată ajjunge la postulŭ de 

officiariŭ. 
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 – Gazeta „Morning Herald“ face cunoscutŭ din isvorŭ securŭ că Lordulŭ Palmerston, ca Ministru 

alŭ trebelorŭ din lăuntru, va propune parlamentuluĭ în Fevruariŭ unŭ proiectŭ pentru întărirea armateĭ. 

————— 

Montenegro. 

 În 12 Ianuariŭ aŭ începutŭ Turciĭ să lovéscă pe Montenegrinĭ. Vezirulŭ dela Antivari a pornitŭ din 

muntele Soterman care este la hotarŭ, cu 7-8000 ómenĭ între cariĭ sunt 6 tabere de căte 800 ómenĭ 

pedestrime regulare, a petrunsŭ în ţinutulŭ Cernicica şi a înaintatŭ către râulŭ Cernicica prin satele 

Limtiani, Giabido şi Plamenţi cărora le dete focŭ. Către séră ammerinţatŭ fiind tare de Montenegrinĭ în 

laturele armateĭ sele, s’a întorsŭ ear la muntele Sotermanŭ. Montenegriniĭ cariĭ  din ţinuturile dinappoĭ 

s’aŭ lăsatŭ cătră ţinutulŭ Cernicica, aŭ fostŭ norociţĭ, ca să gonéscă din posiţiunea din muntele Sotermanŭ 

pe Vezirulŭ dela Antivarĭ, assemene şi pe Osmanŭ Paşa dela Scutarĭ, care cu 9000 ómenĭ între cariĭ earăşĭ 

se affla 6 tabere de pedestrime regulare, opera din Zabliacŭ, în conţelegere cu Vezirulŭ dela Antivarĭ în 

contra Cernicicăĭ. 

 Omerŭ Paşa cu 20 - 24,000 ómenĭ, între cariĭ 12 tabere de pedestrime regulare, şi cu 8 tunurĭ de 

munte, a pătrunsŭ cătră Podgoriţa în valea Moravţa, şi se pare că de aicĭ voeşte să înnainteze către Cetine, 

capitala Montenegruluĭ, unde aŭ să pătrundă şi Vezirulŭ dela Antivari şi Osmanŭ Paşa. 

 Turciĭ pórtă unŭ resboiŭ nimicitoriŭ; eĭ iaŭ muierile şi copiiĭ Montenegrinilorŭ din satele cele 

pustiite şi îĭ ducŭ în Albania turcéscă. Montenegriniĭ se luptă cu curagiulŭ desperaţiunii, cu tóte că loculŭ 

din şesulŭ văiĭ Cernicica nu le este aşia de favorabile, precum le este acela din spatele acestuĭ ţinutŭ, unde 

lupta póte fi fórte furiósă şi prepăditóriă pentru Turcĭ. 

 Întăririle austriace dela hotarulŭ albaneso-turcescŭ se afflă în cea maĭ bună stare de appărare. 

Poterea armată de accolo este plină de curagiŭ şi de zelŭ. Lăngă dânsa se afflă şi braviĭ Pastrovicianĭ, cariĭ 

de bună voie allergă armaţĭ spre a appăra hotarulŭ austriacŭ cu tótă vătămarea. 

 – Ştirile cele mai nouă din gazeta dela Triestĭ suntŭ favorabilĭ pentru Montenegrinĭ. Osmanŭ Paşa 

dela Scutarĭ a fostŭ bătutŭ tare de Montenegrinĭ în luptă descisă în ţinuturile Berda. La Boglieviciŭ încă 

s’a făcutŭ o lovire spre favorea Montenegrinilorŭ. Omerŭ Paşa, necăjitŭ assupra cursuluĭ operaţiunilorŭ 

de pănă accum, a hotărâtŭ să lovéscă Montenegro cu tótă poterea sea de cincĭ părţĭ. Maĭ multe ţinute care 

sta la îndoélă, a înnoitŭ promisiunea că vorŭ fi credinţioşĭ Principeluĭ Daniil. Se zicea că Turciĭ arŭ fi 

luatŭ Grahovo; dar nu e adevăratŭ, căcĭ precum se înştiinţéză, Voevodulŭ Vuiaticĭ, încă a respinsŭ pe 

Turcĭ îndărăptŭ. Masanŭ Petrovici, verulŭ Principeluĭ care fusese rănitŭ, se afflă pe drumulŭ 

însănătoşereĭ. Principele Daniil şi Unciulŭ seŭ Pero Tomo Petrovici suntŭ în Cetine. 

 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 27. Ianuariu. Calend. noŭ. 
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