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C e  s ’ a  s c r i s ŭ  ş i  s ’ a  t i p ă r i t ŭ  p ă n ă  a c u m  p e n t r u  p o p o r u l ŭ  r o m ă n ŭ ?   

Ş i  c u m  s ’ a  s c r i s ŭ  ş i  s ’ a  t i p ă r i t ŭ  ?  

 

 A fostŭ unŭ timpŭ în care poporulŭ romănŭ era atătŭ de mărginitŭ în ideele şi cunoştinţele sele, şi 

simţia aşia de puţine trebuinţe materialĭ şi moralĭ, încătŭ viaţa lui abia era ceva maĭ multŭ decătŭ o 

vegetaţiune. Îndestulatŭ cu o hrană simplă, cu îmbrăcăminte eftină, cu o casă modestă, se măngăia cu 

puţina învăţetură a bisericeĭ sele, şi cu practicarea unorŭ lucrurĭ şi fapte pentru măntuirea suffletiluĭ. Dar 

unŭ poporŭ de făpture raţiunabilĭ, dăruite cu tóte disposiţiunile şi poterile de ase desvolta şi a se ferici, nu 

potea să remănă pentru totŭdeuna în acéstă stare de josŭ a cultureĭ omeneştĭ. Evenimentele care aŭ 

însgomotatŭ lumea aŭ deşteptatŭ şi pe poporulŭ romănŭ: cultura care s’a întinsŭ la popórele Europeĭ i’a 

luminatŭ şi ociĭ luĭ, şi spiritulŭ timpului ’la îmbolditŭ ca să se mişce şi să păşéscă înainte. De attuncĭ 

încócĭ elŭ simte preţiulŭ uneĭ viăţĭ maĭ înalte şi maĭ nobilĭ: asculă cu interesŭ svaturile şi poveţele ce i se 

daŭ pentru cultura sea, şi lucră, osteneşte şi assudă spre a’şi îmbunătăţi starea sea materiale şi morale spre 

a se ferici. Dar acestŭ poporŭ remăsese departe în urma celorlalte popóre; mijlócele trebuincióse pentru 

desvoltarea şi înaintarea luĭ suntŭ puţine, şi resultatulŭ ostenelelorŭ sele va fi încetŭ şi tărziu. Nu e 

nimica: curagiŭ, căcĭ începutulŭ s’a făcutŭ, drumulŭ este descisŭ şi oblitŭ; ţinta la care are să ajjungă este 

nobile; lipsa mijlócelorŭ se va împlini cu jertfe, şi resplata va fi cu atătŭ mai dulce ! 

 Unulŭ din mijlócele cele maĭ poternice, care înlesneşte, uşiuréză şi grăbeşte cultura unuĭ poporŭ, 

este fără îndoélă învăţătura luĭ prin scrierĭ şi prin tipariŭ. Nu e poporŭ în lumea vece seŭ în cea nouă, care 

să se fi potutŭ redica la o stare înaltă de cultură, făr’a fi cunoscutŭ în vecime întrebuinţarea scrieriĭ, şi în 

timpiĭ mai dincócĭ şi a tipariuluĭ. Aceste măiestriĭ cereşti aŭ pironitŭ spiritulŭ omenescŭ şi tóte productele 

luĭ, şi afflările, ideele şi cunoştinţele, stringăndule în literatură, le aŭ făcutŭ proprietate secură a omeniriĭ. 

Prin trânsele se trămbiţă cu înlesnire orĭ ce adevărŭ pănă la marginele pămăntului, şi se răspăndeşte cu 

iuţélă lumina cultureĭ la popóele cele maĭ depărtate. Cănd învăţaţiĭ vorŭ să împărtăşéscă unuĭ poporŭ idee 

şi cunoştinţe, alérgă la gazete, broşiure şi cărţĭ, şi prin mijloculŭ acesta, îĭ împodobescŭ mintea, îĭ 

îmbunătăţescŭ inima, îĭ nobiléză neravurile, şi îlŭ poveţiuescŭ la fericire. Literatura unuĭ poporŭ nu este 

numaĭ magazinulŭ pentru păstrarea ideelorŭ şi cunoştinţelorŭ luĭ; ci ea este barometrulŭ celŭ maĭ securŭ 

de starea cultureĭ luĭ. Acelŭ poporŭ care are literatură maĭ întinsă şi maĭ avută, acela este şi maĭ cultivatŭ. 

Popórele Europeĭ precum rivaliséză cu afflările cele noue, cu ideele cele înalte şi cu cunoştinţele cele 

practice, aşia se întrecŭ şi cu literaturele cele avute. Poporulŭ romănŭ a fostŭ norocitŭ ca să cunóscă de 
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mulţĭ seculĭ întrebuinţarea scrieriĭ, assemenea s’a învrednicitŭ de multŭ a se folosi şi de facerile de bine 

ale tipariuluĭ. Dar ce influinţă au avutŭ aceste măiăstriĭ assupra cultureĭ şi îmbunătăţireĭ luĭ? Ce s’a scrisŭ 

şi s’a tipăritŭ pănă accum pentru dânsulŭ? Şi cum s’a scrisŭ şi s’a tipăritŭ ?                 (Va urma.)  

————— 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 S i b i ŭ  2 4 . I a n u a r i ŭ .  Din Messagerulŭ transsilvanŭ afflămŭ că M. S. ce. r. prin înalta hotărâre 

din 17 Ianuariŭ, s’a îndartŭ a întări commisiunea însărcinată cu esecutarea organisaţiuniĭ definitive a 

deregătorielorŭ politice şi judiciare în Transilvania. Acéstă commisiune îşĭ va urma lucrările sub 

preşedinţia Serenităţiĭ sele D. Gubernatore militare şi civile. Membriĭ acesteĭ comisiunĭ suntŭ din partea 

politică: D. consiliariŭ de secţiune ministeriale Glanţ, D. consiliariulŭ locotenenţiale Conte Amadei, şi D. 

consiliariulŭ guberniale Gebel. Supplenţi suntŭ: D. consiliariulŭ guberniale Sabo, şi D. Professore de 

drepturĭ Grim. Din partea justiţieĭ suntŭ: DD. Consiliarĭ provisoriĭ Carabeţ, Creger şi Pop, şi Supplenţĭ: 

Ijecuţ şi Ţaĭ. Din partea deregătorieĭ finanţiarie este D. Consiliariulŭ de finanţe Melţer.  

 D e  l a  m a r g i n ĭ .  (Capetŭ) După trecerea nobilimeĭ ceĭ marĭ romăne în şirele nobilimeĭ străine, 

singurulŭ ajjutoriŭ, singura măngăiere, şi singura fală ce maĭ remăsese poporuluĭ romănŭ, a fostŭ 

nobilimea cea mică romănă, care séŭ n’avea decătŭ o proprietate de pămăntŭ fórte mică séŭ numaĭ o 

diplomă prin care se scutia de greutăţile comunĭ. Acéstă clasă de nobilĭ, după tituliĭ şi privilegiele sele şi 

după legile ţereĭ, era strinsŭ legată de interessele celeilalte nobilimĭ; dar serăcia în care se affla, gelosia ce 

o hrănea în contra nobilimeĭ ceĭ marĭ, appăsarea şi despreţiulŭ ce sufferia dela acésta, o ţinea maĭ multŭ 

allipită de poporŭ şi de interesele luĭ. Putănduse bucura de tóte drepturile şi folósele ţereĭ, mulţĭ romănĭ 

din trănsa, prin talentele şi demnitatea lorŭ, îşĭ descidea drumŭ pănă la unele din deregătoriele şi posturile 

cele înalte, în care arŭ fi potutŭ ajjuta pe poporulŭ celŭ orfanŭ, seracŭ şi appăssatŭ. Dar posiţiunea 

acestorŭ individe, orĭ cătŭ de favorabile, era falsă faţă cu numerositatea şi poterea celeĭlalte nobilimĭ, şi 

prin puţinimea lorŭ nu potea sta nicĭ odată în contra pornirilorŭ indireptate spre a maltracta pe poporulŭ 

romănŭ. Pe lăngă acésta, acestĭ nobilĭ mici împinşĭ de ambiţiune de a’şĭ da vază maĭ mare în posturile ce 

ocupa, şi de a figura apprópe de nimbulŭ nobilimeĭ ceĭ marĭ, se însoţiră prin căsătoriă cu persóne străine 

de săngele lorŭ, séŭ se îndesară în soţietăţile caselorŭ şi familiilorŭ străine, se familiarisară cu obiceiurile 

şi datinele acestora, întroduseră maĭ în urmă şi în casele lorŭ limbă străină, prin care se deştepta, se nutria 

şi se communica simţimente străine, şi în modulŭ acesta copiiĭ séŭ nepoţiĭ lorŭ, stricaţĭ prin creşterea şi 

soţietatea în care trăia, ajjungea în stare ca să jure că nu pórtă în vinele lorŭ nicĭ o picătură de sănge 

romănŭ! Aşia dar poporulŭ romănŭ nicĭ în nobilimea cea mică n’a potutŭ avé, în timpiĭ trecuţĭ, ajjutoriŭ şi 

spriginire secură, o inţelliginţă care să se fi potutŭ perpetua spre a’lŭ învăţa şi a’lŭ poveţui în tóte 

interesele şi folósele luĭ. 

 Cu totulŭ altŭfelŭ s’a scimbatŭ sórtea poporuluĭ romănŭ, cănd mărita Casă austriacă a venitŭ la 

domnia acestorŭ ţerĭ, în care o parte de suppuşĭ se bucura de tóte drepturile şi folósele, ear cea maĭ mare 

parte era scósă affară şi lăpădată ca o paria a soţietăţiĭ. Îndurarea cea neuĭtată a Monarhilorŭ din acéstă 

curte, mişcată de dreptate şi milă, a uşiuratŭ pe poporulŭ romănŭ de greutăţile ce’lŭ appăsa, şi a delăturatŭ 

pedicele care îlŭ opria de a se împărtăşi de facerile de bine ale soţietăţiĭ. Atuncĭ romănulŭ nunumaĭ ca 

nobile, ci şi ca romănŭ simplu, dupăce prin lupte cu serăcia şi alte necasurĭ absolvia învăţeturele, se potea 
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strecora la unele din deregătoriele ţeriĭ, la care îlŭ recomenda capacitatea şi talentele sele.  Dar cu dorere 

trebue să mărturisimŭ unŭ adeverŭ tristŭ, că şi aceştĭ romănĭ nenobilĭ, născuţĭ şi crescuţĭ în opincĭ şi 

ţundră, spăriaţĭ de domnia la care aŭ ajjunsŭ, n’aŭ avutŭ tăria acea mare de suffletŭ şi caracterulŭ acelŭ 

bărbătescŭ de a’şĭ păstra naţiunalitatea. Înfectaţĭ de essemplele cele rele ce leaŭ datŭ nobilimea cea mare 

şi mică, crezănduse a fi maĭ multŭ onoraţĭ de vorŭ forma códa altorŭ popóre, decătŭ a fi fruntaşĭ şi capĭ aĭ 

poporuluĭ romănŭ, şi eĭ prin căsătoriĭ şi soţietăţĭ străine se desbrăcară de naţiunalitatea lorŭ, şi copiĭ şi 

nepoţiĭ lorŭ încetară de a maĭ fi romănĭ ! 

 Acestĭ ómenĭ micĭ de suffletŭ, fie din nobilimea mare séŭ mică, fie din poporulŭ de josŭ, cariĭ se 

lepăda de naţiunalitatea romănă ca de o haĭnă veciă, nu perdea numaĭ tóte simpatiile către poporulŭ acela 

din a căruia carne şi sănge aŭ eşitŭ, ci de multe orĭ procedea în contra luĭ cu o ură şi o gónă înflăcărată. Şi 

nici că potea fi altŭmintrelea; spre a’şĭ documenta iubirea, credinţa şi allipirea cu trupulŭ şi suffletulŭ 

către poporulŭ în alŭ căruia sânŭ s’aŭ îndesatŭ cu sila, eĭ trebuia să se arrate orĭ privitorĭ indifferenţĭ cu 

totulŭ, saŭ vrăjmaşĭ neâmpăcaţĭ către interesele poporuluĭ pe care ’laŭ părăsitŭ. Dar drépta Nemese îşĭ 

resbuna căte odată, fórte înfricoşiatŭ în contra acestorŭ ómenĭ fără cugetŭ şi credinţă, fără inimă şi 

caracterŭ, şi îiĭ adducea căteodată în posiţiunile cele maĭ false, faţă cu soţiătatea întrégă. Defăĭmaţĭ de 

poporulŭ romănŭ din alŭ căruia sânŭ aŭ eşitŭ, eĭ era despreţuiţĭ de multe orĭ ciar de către aceia a cărora 

naţiunalitate aŭ îmbrăţişatŭ. Îndeşiertŭ, cănd era încolţiţi, zicea cu emfase: de aşiŭ şti că este o bucăţică de 

carne de romănŭ pe mine, oaşiŭ tăia şi oaşiŭ mănca; căcĭ diplomele, originea, genealogia, părinţiĭ, moşiĭ 

şi strămoşiĭ lorŭ din mormăntŭ, tóte striga împotrivă şi sta de faţă ca nişte procuratori de statŭ spre a’ĭ 

pârâ că nu spunŭ adeverulŭ. Şi într’adeverŭ; ce încredere potea să aĭbă cineva în nişte ómenĭ, cariĭ 

despreţiuia demnitatea omenéscă, îşĭ denega săngele, părinţiĭ şi poporulŭ, şi nu se credea destulŭ de nobilĭ 

că se tragŭ din naţiunea lui Ioane Corvinulŭ, Matias Corvinulŭ, Nicolau Olahu, séŭ décă vré cineva să 

mérgă maĭ susŭ, din naţiunea lui Traianŭ, Iuliŭ Cesare şi Romulŭ? De aicĭ resare fenomenulŭ acelŭ tristŭ 

celŭ vedemŭ astăzĭ că, de şi poporulŭ romănŭ, în timpiĭ ceĭ maĭ îmblănziţĭ maĭ dincócĭ, a potutŭ numera 

totŭdeuna maĭ mulţĭ romănĭ cariĭ aŭ figuratŭ în posturile ţeriĭ; dar în numerulŭ acelora pe cariĭ cu bucuriă 

îĭ vedemŭ astăzĭ applicaţĭ în deosebite ramure şi posturĭ a le guberniuluĭ, maĭ nu vedemŭ fiĭ de aĭ acelora; 

ci, affară de unŭ micŭ numerŭ de nobilĭ micĭ, maĭ toţi suntŭ fiĭ de preoţĭ, industriosĭ, negoţiătorĭ şi de 

plugarĭ. Este învederatŭ, că în modulŭ acesta poporulŭ romănŭ n’a potutŭ nicĭ de cum a’şĭ perpetua 

inţelliginţă; ci se învărtia într’unŭ cercŭ viciosŭ, trebuindŭ totŭdeuna în toţĭ timpiĭ a’şĭ forma o inţelliginţă 

nouă în loculŭ aceleia pe care o perdea. 

 Cătŭ de frumósă, fericită şi secură este starea poporuluĭ romănŭ de astăzĭ, în care este aşşezatŭ 

prin cuvăntulŭ celŭ sfinţitŭ alŭ împăratuluĭ, în allăturare cu cea precariă şi sufferită din timpiĭ trecuţi 

înainte de epoca regeneraţiuniĭ sele! O monarhiă mărită, o lege dréptă, o administraţiune înţeléptă, îlŭ 

îmbrăţişiază şi pe dănsulŭ cu aceeaşĭ căldură, iubire şi dreptate părintéscă, de care se bucură tóte popórele 

căte se afflă subt aripele vultureluĭ dupplicatŭ. Originea, numele, limba, obiceiurile şi datinele, scóla şi 

biserica şi totŭ ce este alŭ luĭ propriŭ suntŭ appărate, şi tóte drepturile şi folósele desvoltăriĭ, înaintăriĭ şi 

fericiriĭ sele în statŭ suntŭ assecurate. Folosinduse de timpulŭ de faţă care îlŭ ciamă la agricultură maĭ 

practică, la industriă şi commerciŭ maĭ întinse, la arte şi ştiinţe înalte, la posturĭ şi deregătoriĭ civilĭ, 

militarĭ şi politice, elŭ póte şi trebue a’şĭ croi unŭ viitoriŭ bunŭ şi fericitŭ. Inţelliginţa sea numaĭ póte fi 

ispitită şi ammăgită de nişte interese părute spre a’şi denegra săngele, numele şi părinţiĭ, spre a’şĭ vinde 
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conştiinţa şi pe Dumnezeŭ, şi a se lăpăda de naţiunalitatea sea ca să îmbrăţişeze pe alta, care să fie maĭ 

privilegiată înaintea legilorŭ monarhieĭ şi dreptăţiĭ împăratului. Avăndŭ ciămarea de susŭ ca să lumineze, 

să înveţe şi să povăţuiască pe poporŭ în tóte interessele şi întreprinderile luĭ, detoria cea maĭ mare a 

Inţeliginţeĭ va fi totŭdeuna de a insufla în inima acestuĭ poporŭ sinţimentulŭ veciniceĭ recunoştinţĭ către 

înaltulŭ tronŭ de unde îĭ vine totŭ binele după Dumnezeŭ, de a întemeia în sufletulŭ luĭ paza şi respectulŭ 

către legile monarhieĭ care îlŭ fericescŭ, şi de a ajjuta în tóte modurile pe deregătoriele ţeriĭ, ca să pótă 

pune în lucrare voinţa şi cugetele împărăteştĭ. Numaĭ în modulŭ acesta Inţelliginţa romănă îşĭ va împlini 

misiunea sea cea nobile şi înaltă; numaĭ aşia cuvăntulŭ celŭ sfinţitŭ alŭ împăratuluĭ va fi unŭ adeverŭ 

binecuvăntatŭ; şĭ numaĭ în modulŭ acesta poporulŭ romănŭ se va desvolta şi va înainta spre fericirea sea, 

întărirea monarhieĭ şi onórea soţiătăţiĭ omeneştĭ întregĭ! 

————— 

 Austria. V i e n a  29 Ianuar. Maiestatea Sea ce. r. Apostolică a mandatŭ, ca dela 1 Fevruariŭ să nu 

se maĭ dee officialilorŭ diete ca pănă accumŭ, ci numaĭ pauşaliĭ; dar acestea la léfa de 600 fl. să nu trécă 

peste doe treimĭ, ear la celelalte lefĭ să nu trécă peste jumătatea lefeĭ. Fiecare officiale, care se afflă în 

serviţiŭ affară din loculŭ seŭ, în timpŭ maĭ lungŭ de 6 septemăne, are dreptu la pauşaliĭ. 

 – O depeşă telegrafică vestise, că Ambasadorele austriacŭ din Parisŭ nu s’a afflatŭ faţă la 

petrecerile din urmă a le curţiĭ împărăteştĭ de accolo. Publiculŭ s’a mirat de acésta, dar nu şi corpulŭ 

diplomaticŭ. Fiindŭcă în urma reposăriĭ Arhiduceluĭ Rainer, toţĭ Ambassadoriĭ austriacĭ accreditaţĭ la 

curţĭ streine trebuia să fie îmbrăcaţĭ în doliŭ pănă la 31 Ianuariŭ, se înţelege că D. Ambasadorele Hiubner 

n’a potutŭ a se înfăţişia la petrecerĭ în vestimente de doliŭ. 

 – D. Georgie Petrovici, Vice-Preşedintele senatuluĭ monetnegrinŭ, care venise aicĭ, a plecatŭ 

îndărăptŭ la Montenegro. 

————— 

Prusia. 

 C o l o n i a  8 Ianuariŭ. În privinţa broşureĭ ce eşise în zilele trecute în Parisŭ sub titlulŭ: „hotarele 

Franţieĭ“, gazeta din Colonia scrie următóriele: „Noĭ amŭ căntatŭ destulŭ Franţosilorŭ, că Rinulŭ, care e 

germanŭ şi liberŭ, nu va fi alŭ lorŭ, cu tóte că eĭ ca nişte corbĭ lacomĭ strigă după dânsulŭ pănă reguşescŭ; 

dar eĭ nu încetéză a croncăni. Uĭtaţivă ce broşiură frumósă a eşitŭ în Parisŭ sub titululŭ „hotarele 

Franţieĭ!“ În acéstă scriere zic Franţosiĭ: „ „În scurtŭ, totŭ pămăntulŭ dintre Oceanŭ şi marea mediterană, 

dintre Alpĭ, Pirineĭ şi Rinŭ, trebue în sfărşitŭ să fie al Franţieĭ, precum a fostŭ odată alŭ Galieĭ.“ “ 

Domnulŭ Le Mason, aşia se ciamă autorele broşiureĭ, affară de acésta maĭ face pretenţiune şi pentru 

Olanda, şi pentru Germania nordică pănă la gurile râuluĭ Elbe! Apoĭ spre a goli fundulŭ neruşinăriĭ 

adaogă: „ „Ţerile, ce Franţia are trebuinţă a le întrupa cu sine, încă trebue să doréscă acéstă împreunare. 

Lăcuitoriĭ din întinderea acea mare de pămăntŭ, a căria inimă este Parisulŭ, şi a căria hotare suntŭ Alpiĭ, 

Pirineiĭ şi doe mări, fiĭndŭ Franţosĭ prin naştere, limbă, obiceiurĭ, religiune, interese, eĭ căştigă décă se vor 

face Franţosĭ şi politiceşte. Savoia şi provinţiele dela Rinŭ, nu vorŭ avea să se plăngă că suntŭ sub domniă 

străină; Belgiulŭ, care are de a mulţămi esistinţa sea gelosieĭ Europeĭ în contra Franţieĭ, nu se va căi 

pentru naţiunalitatea sea artificiale şi de totŭ nouă. Nişte întămplărĭ şi nişte interesse noue trecătórie nu 

potŭ scimba natura lucrurilorŭ, şi nu trebue să pérdă din ocĭ interesele cele adeverate şi secure. Cănd 

Franţia va vré şi va poté să domnéscă peste aceste ţeri, ea le va affla gata ca să o sprigine.“ “ Aşiadar, 
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urméză gazeta de Colonia, şi noi lăcuitoriĭ dela Rinŭ suntemŭ Franţosĭ, şi n’amŭ ştiutŭ! Nişte felncăniri 

atătŭ de miserabili, n’arŭ merita să pérdă cineva o vorbă pentru dănsele; cănd pamfletulŭ acesta n’arŭ fi 

aruncatŭ în lume de unŭ officiale alŭ ministeriulŭ de resboiŭ, şi fără timbru în contra legei timbralĭ. Ba 

încă, precum zice Times“ flencănirile acestea s’aŭ împărţitŭ prin casarme cu miile. Noulŭ împăratŭ al 

Franţosilorŭ zice că Împărăţia sea este pacea, şi pe de altă parte se învoişte ca unŭ officiale alŭ 

ministeriuluĭ de resboiŭ să împartă între trupele sele astŭ felŭ de scrierĭ apprinzătórie, resbelice! Dar 

Monitórele a declaratŭ că guberniulŭ Franţosŭ n’are cea maĭ mică ammestecare cu acéstă broşiură şi cu 

altele assemenea. Aşia e; numaĭ pagubă că ceea ce zice Monitorele se adeveréză prin fapte. Guberniulŭ 

Franţosŭ, care de altmintrilea privigiză tipariulŭ aşa de strinsŭ, ca să nu se publicŭ nimic ce nu’ĭ este 

plăcutŭ, dă cu tóte aceste voiă ca să se publice o assemenea broşiură, şi încă dela unŭ officiale, şi peste 

acésta cu vătămarea legeĭ. D. Le Mason este officiale şi rămăne officiale, şi Colonelulŭ Fleorĭ, care a 

întrecutŭ pe D. Le Mason, zicăndŭ la unŭ ospeţiŭ către officiariĭ regimentuluĭ seŭ de călăuzĭ, că’şĭ vorŭ 

adăpa caiĭ în Vistula, încă este şi rămăne Colonelŭ, şi póte încă să înainteze în rangŭ. Numaĭ guberniuluĭ 

Franţosŭ póte să ştie maĭ bine, pentru ce pe deoparte încredinţéză pe lume că va fi pace, ear despre altă 

parte lasă să se facă tóte căte potŭ să restórne încredinţarea acésta.“ Dupăce gazeta de Colonia demustră 

că hotarulŭ Rinulŭ celŭ cerŭ Franţosiĭ, atătŭ etnografice, geografice cătŭ şi politice nu póte să fie alŭ lorŭ, 

appoĭ urméză: „Décă D. Le Mason pretinde că noĭ Germaniĭ dorimŭ domnia Franţósă de care părinţiĭ 

noştriĭ ne aŭ scăpatŭ cu săngele inimeĭ lorŭ, acésta e o batjocură la care nu vremŭ să respundemŭ cum arŭ 

merita. Pentru că nicĭ acum, nicĭ altă dată nu ni s’a părutŭ că arŭ fi timpŭ ca să aţiţămŭ între doe naţiunĭ 

marĭ vecine ura care abia se stinse. Noĭ voimŭ să înaintămŭ între aceste doe popóre pe drumulŭ păciĭ atătŭ 

commerciulŭ materiale cătŭ şi celŭ spirituale. Noĭ nu voimŭ resboiŭ; dar décă Franţosiĭ ne vorŭ sili la 

resboiŭ, să ştie că, cănd va învinge causa nóstră, nu vomŭ maĭ lăsa învingerea făr’a ne folosi. În anulŭ 

1814-1815, generositatea cea fără cale a împăratului Alecsandru a datŭ Franţosilorŭ nunumaĭ totŭ 

pămăntulŭ germanŭ ce eĭ l’aŭ fostŭ răpitŭ dela resboiulŭ de treĭzecĭ anĭ, ci încă ceva ce eĭ aŭ maĭ fostŭ 

cupprinsŭ dela 1789 încócĭ. Nişte consiliarĭ Franţosĭ viclenĭ aŭ linguşitŭ pe împăratulŭ Rusieĭ cu speranţa, 

că Franţosiĭ printr’acéstă generositate se vorŭ vedé siliţĭ de apăzi pacea, şi aşia Germania a fostŭ totŭ 

deuna onorata pele din care alte naţiunĭ taie curele. Décă Franţosiĭ nu potŭ fi în pace, ci trebue să încépă 

resboiŭ, şi vorŭ pe poporulŭ germanŭ, care annevoiă se deştéptă din somnulŭ seŭ, să’ŭl mişce ear la o 

luptă desperată ca în 1813 şi 1814, appoĭ să fie încredinţaţĭ, că nu vomŭ maĭ lăsa ca să ni se iae rodulŭ 

ostenelelorŭ nóstre. Şi noe ni se pare că harta Europeĭ este făcută reŭ, cu tóte acestea nu voim resboiŭ. 

Dar décă ne vorŭ sili la unŭ resboiŭ, attuncĭ ne vomŭ lua ceea ce este alŭ nostru, şi vomŭ indirepta 

hotarele Germanieĭ. De vorŭ fi vrăjmaşiĭ nostriĭ apprópe de noĭ, şi noĭ suntemŭ apprópe de eĭ.“ 

————— 

Rusia. 

 În ajjunulŭ Naşteriĭ măntuitoruluĭ, deodată cu serbarea acesteĭ zile marĭ s’a făcutŭ şi ceremonia 

întru adducerea amminte de eliberarea Rusieĭ decătre năvălirea Franţosilorŭ în anulŭ 1812. Acéstă 

serbătóre s’a celebratŭ cu tótă pompa officiale cea maĭ strălucită. 

– După scrisorile unorŭ gazete din Parisŭ cu datulŭ 6 Ianuariŭ din Constantinopole, ştirile sosite 

dela Caucasŭ nu suntŭ favorabilĭ pentru Rusia. Affară de învingerile lui Şamilŭ, care a luatŭ dela Ruşĭ 

tóte posiţiunile ce eĭ le căştigase în anulŭ din urmă, appoĭ Naibulŭ séŭ Locotenentele seŭ, Mehemet-
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Amin, s’a făcutŭ capŭ al seminţielorŭ cercasiane care nu suntŭ suppuse Rusieĭ, şi a repurtatŭ nişte 

învingerĭ însemnătoarie. Corăbiele cercasiene, aŭ spartŭ linia corăbielorŭ ruseştĭ care ţinea blocaţĭ ţermiĭ 

aceia, şi aŭ venitŭ pănă la Constaninopole cu sclavĭ. 

Franţia. 

 P a r i s ŭ  24  I a n u a r i ŭ . Împăratulŭ, care maĭ înainte a fostŭ datŭ veruluĭ seŭ Napoleone Iosifŭ 

Bunăparte titululŭ de Principe imperiale, accumŭ ’ia datŭ acestuia şi titlulŭ şi rangulŭ de Generariŭ 

divisiunariŭ. 

 – În beserica Notre - Dame, unde se va celebra cununia bisericéscă în 31 Ianuariŭ, se facŭ 

pregătirile cele maĭ măreţe pentru acéstă serbătóre a Împăratuluĭ. Arhitecţiĭ şi ceilalţĭ artisti lucră zioa şi 

nóptea ca să fie tóte gata pe zioa hotărâtă. Orcestra care va cănta la ceremonia acésta este compusă de 500 

musicanţĭ, în fruntea cărora stă Oberŭ faĭmosulŭ compositorŭ. 

 – În revoluţiunea din 1848, în nóptea dela 24-25 Februariŭ, diamantele coróneĭ lea scăpatŭ unŭ 

servitorŭ credinciosŭ, şi din palatulŭ regescŭ le a dusŭ la ministeriulŭ de finanţe. Aceste scule preţióse 

s’aŭ datŭ accumŭ în îngrigirea Ministeriuluĭ caseĭ împărăteştĭ. În timpulŭ acela nenorocitŭ nu s’a perdutŭ 

nimicŭ din ele, decătŭ o părece de cerceĭ în preţiulŭ de 150,000 francĭ. 

 – Sâmbătă în 29 Ianuariŭ se va face cununia civile între Împăratulŭ L. Napoleone şi între 

Domnişióra Montijo. Ceremonia acésta se va sevărşi înaintea membrilorŭ din familia imperiale, a 

Cardinalilorŭ, Mareşalilorŭ, Admiralilorŭ, Ministrilorŭ, Officiarilorŭ marĭ şi micĭ aĭ curţiĭ şi a 

Ambasadorilorŭ imperialĭ cariĭ se vorŭ affla în Parisŭ. Actulŭ de cununia acésta civile se va subscrie de 

Împăratulŭ şi de Domnişióra Montijo, de Ambasadorele Spanieĭ, de Dómna Montijo muma mireseĭ, de 

Principĭ şi Principese după rangulŭ lorŭ, şi de marturiĭ pe cariĭ îĭ va însemna Împăratulŭ.   

 – În 5 Maiŭ se va sfinţi mormăntulŭ luĭ Napoleone I cu tótă solemnitatea. Suntŭ 11 anĭ de căndŭ 

se lucră la dănsulŭ, şi accumŭ este maĭ gata. Dar se pare că ósele luĭ Napoleone nu se vorŭ odihni accolo 

pentru totŭdeuna; căcĭ mormăntele familieĭ Bonaparte vorŭ fi în beserica St. Denis. 

 – În 14 Februariŭ se va ciema Senatulŭ şi corpulŭ legislativŭ spre a ţiné sesiune.  

 – Cu occasiunea însoţiriĭ Împăratuluĭ, Oraşiul Parisŭ a votatŭ 900,000 francĭ, cu scopŭ ca 300,000 

fr. să se împartă între săracĭ, ear cu 600,000 fr. să se cumpere unŭ gâtariŭ de briliante, care să se dăruiéscă 

Împărăteseĭ  

 – Se zice că Împăratulŭ ear va înfiinţa guarda imperiale care deocamdată se va compune din 

10,000 pedestrime şi 3600 călărime. 

 – După cununiă Împăratulŭ şi Împărătésa se vorŭ duce la St-Clu unde vorŭ zăbovi 3 - 4 zile. 

Împărătésa va da săracilorŭ darulŭ ce Oraşiulŭ Parisŭ cugetă a’ĭ face. 

————— 

Turcia. 

 Gazeta „Mesagerulŭ poporuluĭ“ din Viena cuprinde unŭ articulŭ scrisŭ de unŭ Slavŭ despre 

miazăzi, şi publicatŭ în gazeta G. B. din care noĭ împărtăşimŭ cele următórie: 

 Resboiulŭ între Turcĭ şi Montenegrinĭ nu este atătŭ de importante în privinţa întămplărilorŭ de maĭ 

înainte, séŭ în aceea a bătăliĭlorŭ de accum, ci maĭ multŭ în privinţa posiţiuniĭ provinţielorŭ slavice din 

Turcia. Ciar şi cănd s’arŭ întâmpla ca să învingă Turciĭ pe Montenegrinĭ, posiţiunea provinţielorŭ slavice 

nu se scimbă; din contra unŭ folosŭ micŭ ce arŭ dobăndi Montenegriniĭ, póte să scimbe tótă starea 
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lucrurilorŭ. La spatele Montenegruluĭ stă tótă raiaoa serbéscă din Albania de susŭ, din Herţegovina şi din 

Bosna, care aştéptă numaĭ momentulŭ favorabile spre a se scula, ca să scape de suppunerea de 400 anĭ. În 

privinţa acésta resboiulŭ între Turcia şi Montenegro este unŭ evenimentŭ de importanţă europeană, şi 

demnŭ de cea maĭ mare luare aminte; căcĭ dela resultatulŭ lui attărnă esistinţa maĭ lungă séŭ maĭ scurtă a 

domnieĭ turceştĭ în provinţiele acelea.  

În legătură cu evenimentulŭ acesta, este de trebuinţă a cunóşte posiţiunea cea maĭ nouă a Turcieĭ 

după statistica eĭ. 

 Împărăţia turcéscă, care are posesiunĭ în treĭ părţĭ de lume, în Europa, Asia şi Africa, cupprinde o 

întindere cam de 43,500 mile germanice pătrate. Tótă poporaţiunea sea este de 35,350,000 lăcuitorĭ, 

assemenea cu a Franţieĭ. Dintr’acéstia 15 ½ milióne suntŭ în ţerile din Europa, 16,050,000 în cele din 

Asia, şi 3,800,000 în cele din Africa. Dar în suma aceea de 35,350,000 lăcuitorĭ se cuprindŭ şi lăcuitoriĭ 

ţerilorŭ acelora, preste care împărăţia turcéscă n’are stăpănire secură; astŭ felŭ este: ţéra romănéscă cu 

2,600,000 lăcuitorĭ; Moldova cu 1,400,000; Serbia cu 1 milion; Egiptulŭ cu 2 milione, Tunisŭ şi Tripolisŭ 

cu 1,800,000 lăcuitorĭ. Din tótă suma de lăcuitorĭ, Turcĭ suntŭ peste totŭ 11,800,000, din cariĭ în Asia 

10,700,000, lăngă cariĭ se afflă 2 milióne Armenĭ, şi 1 milionŭ Grecĭ; în Europa suntŭ Turcĭ 1,100,000, 

lăngă cariĭ se afflă 7,200,000 Slavĭ, 4 milióne Romanĭ, 1 ½ Albanesĭ 1 milion Grecĭ, 400,000 Armenĭ ş. 

ce. l. în Africa nu suntŭ Turcĭ decătŭ numaĭ Arabĭ. După religiunĭ se împarte poporaţiunea aşia: 

20,550,000 mahomedanĭ, din cariĭ 3,800,000 în Europa, totŭ cam atăţia în Africa şi ceilalţĭ în Asia; 

13,730,000 Grecĭ şi Armenĭ din cariĭ 11 milióne suntŭ în Europa şi ceilalţĭ în Asia; 900,000 catolicĭ din 

cariĭ 2/3 în Asia; 170,000 Iudĭ, din cariĭ 70,000 în Europa, ceilalţĭ în Asia; 2000 protestanţĭ. 

 Armata se împarte în 6 corpurĭ, din care celŭ dintăiŭ forméză guarda. Fiecare corpŭ de armată se 

compune din 3 regimente pedestrime, 2 regimente călărime, şi 1 regimentŭ de artileriă de 4 bateriĭ cu 8 

tunurĭ. 

 Starea affectivă a armatei regulare este 100,800 pedestrime, 17,280 călărime, 9100 artileriă, 3900 

artileriă de cetăţĭ, 1600 jeniă, 6000 corpurĭ despărţite, peste tot 138,000 ómenĭ. La acestia se adaogă 

142,000 miliţiă care nu face serviţiŭ, şi nicĭ este organisată tótă; către acésta se maĭ socotescŭ 60,000 

trupe neregulare şi 110,000 trupe ajjutórie din provinţiele tributarie care însă nu suntŭ secure; şi aşia tótă 

poterea armată se suie pe hărtiă la 450,000 ómenĭ. 

 Flota numeră 74 corăbiĭ cu 4000 tunurĭ, şi 25,000 ómenĭ. 

————— 

Anglia. 

 L o n d o n ŭ  24 Ianuariŭ. Gazeta numită „Daily News“ se pare a fi încredinţată, că causa 

emigranţilorŭ străinĭ din Europa, cariĭ se află în Anglia, ear se va mişca înaintea parlamentuluĭ. Se zice că 

guberniele străine vorŭ să înnoéscă cercaré de a adduce pe Anglia, ca să priméscă unŭ felŭ de măsure în 

contra espatriaţilorŭ de pe conţinente. 

 – Gazetele anglice îşĭ daŭ felurimĭ de părerĭ assupra însoţiriĭ prin căsătoriă a împăratuluĭ 

Franţosilorŭ. „Examiner“ priveşte lucrulŭ acesta ca o trébă privată şi zice: fiindcă noĭ nu ştimŭ altŭ ceva 

despre mirésă, de cătŭ totŭ lucrurĭ bune; de aceea nicĭ că îĭ potemŭ eĭ pofti altŭ ceva, de cătŭ ca să’şĭ fi 

allesŭ unŭ bărbatŭ maĭ bunŭ. „Post“ şi „Herald“ suntŭ adeveraţĭ collăcerĭ de nuntă bonapartisticĭ, şi cea 

dintăiŭ îşĭ încée articululŭ de gratulaţiune cu vorbele acestea: Harun-al-Raşid alŭ Franţosilorŭ a găsit o 



 

 
Pagina  91 

 

mirésă demnă de sine. „Morning Chronicle“ laudă dialectica cuvăntuluĭ lui L. Napoleone pentru însoţirea 

sea şi zice: talentulŭ lui L. Napoleone este unŭ talentŭ de advocatŭ minunatŭ; numaĭ păcatŭ că are 

totŭdeuna să appere causa cea maĭ nenorocită, adecă pe a sea însăşĭ. – Allusiunea ce a făcut’o L. 

Napoleone la familia Orleans o critică maĭ tóte gazetele. 

 – Portulŭ dela Dover se înarméză şi se întăreşte. Aci se vorŭ aşşeza 240 tunurĭ noue cu gurile către 

mare, şi către ţermiĭ franţoseştĭ. Spre întrebuinţarea acestora vorŭ veni aicĭ doe companiĭ de artilleriă.  

 – Un correspundinte din Paris alŭ gazetei anglice „Times“ înştiĭnţéză că Franţia, affară de flota ce 

o are pe apă, lucră accum la 20 corăbiĭ de liniă, 18 fregate şi 15 vase maĭ micĭ care tóte vorŭ avé vârtejŭ 

arhimedicŭ. Gazeta „Herald“ zice că acésta póte fi adevăratŭ; dar şi Anglia, affară de flota ce o are pe 

mărĭ, lucră accumŭ la alte corăbiĭ noue pe care să le pună în contra celorŭ franţozeştĭ. Astŭfelŭ se afflă în 

lucrare 6 corăbiĭ de liniă din care fiecare va avé căte 130 tunurĭ. 8 vorŭ avé căte 90; 6 vorŭ avé căte 80 

tunurĭ. Multe din corăbiile acestea aŭ înaintatŭ în lucrare, ear altele suntŭ gata, şi tóte aŭ maşine îndoite. 

Affară de acésta Anglia maĭ are gata încă zece vase maĭ micĭ cu vărtejŭ arhimedicŭ şi întrarmate fiecare 

cu 30-40 şi 50 tunurĭ. 

————— 

Montenegro. 

 După ştirile ce aŭ sositŭ cu poşta din Montenegro, se zice că în 16 către 11 óre diminéţa o trupă 

tare de 200 călăreţĭ turcĭ s’a aşşezatŭ împregiurulŭ Grahovuluĭ. Voevodulŭ a fostŭ ordinatŭ maĭ dinainte, 

ca şirulŭ de casele cele maĭ de laturĭ să se ardă. Pedestrimea turcéscă a înaintatŭ cu încetulŭ către şesŭ. 

Tunurile turceştĭ aŭ începutŭ a bubui în contra Grahovuluĭ. Voevodulŭ s’a afflatŭ în casa sea cu vreo 40 

ómenĭ credinţioşĭ, hotărâţĭ, ca să se appere pănă la cea din urmă resufflare. O trupă mică de 100 

Montenegrinĭ, aşşezaţĭ la Uniedo de marginea şesuluĭ, a attacatŭ necontenitŭ călărimea turcéscă. Reis 

Isman Paşa a slobozitŭ o nouă proclamaţiune către Grahovanĭ, prin care îĭ provoca ca să se suppună. 

Montenegriniĭ din ţinutulŭ Cernicica la 15 ’şi aŭ fostŭ datŭ parola, ca séŭ să móră toţĭ, séŭ să gonéscă pe 

vrăjmaşiŭ peste hotarŭ. În 16 Ianuar. 2000 Montenegrinĭ din ţinutulŭ acesta s’aŭ bătutŭ cu 12,000 Turcĭ şi 

aŭ rămasŭ biruitorĭ. Assemenea se zice că, pe cănd Turciĭ bătea Grahovo, Principele Daniil arŭ fi gonit pe 

Reis Paşa cu mare perdere din posiţiunea dela Ostraga. – După ştirile cele maĭ noue, se zice, că Turciĭ aŭ 

arsŭ pănă în pămăntŭ casa Voevoduluĭ Vuiatici. 16 Grahovanĭ, între cariĭ este şi fratele Voevoduluĭ, s’aŭ 

luptatŭ ca nişte eroĭ pănă în minuta din urmă, şi’şĭ găsiră mórtea în flacărĭ. Despre Vuiatici nu se ştie de a 

căzutŭ în mănele Turcilorŭ, orĭ de a scăpatŭ cu fuga. 

 – La Podgoriţa Turciĭ aŭ tăiatŭ capulŭ unuĭ popă de besereca reseriteluĭ; în ţinutulŭ Cernicica aŭ 

omorâtŭ noă copiĭ creştinĭ. 

 – Montenegriniĭ în bătaiă ducă accasă capetele tăiate ale vrăjmaşiuluĭ, căcĭ pentru fiecare capŭ li 

se dă căte 2 galbenĭ. 

 

       Înştiinţare. 

 Findŭ că pretutindenea se află o lipsă mare de Minee de lună, fără de care cultulŭ dumnezeescŭ 

nu se póte sevărşi după tipiculŭ bisericescŭ, pentru aceea tipografia acesasta încă din vara anuluĭ trecutŭ 

aŭ înştiinţatŭ, că are de gândŭ a se apuca de tipărirea acesteĭ cărţi, poftindŭ pe respectivele comunităţĭ 

bisericeştĭ, care aŭ trebuinţă de Minee, de a se prenumera la această carte, şi a depune înainte a treia parte 
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din preţulŭ hotărâtŭ cu 60. fl. m. c. pentru tóte dóăsprăzece lunĭ, pentru că numaĭ aşa va putea această 

tipografie a se apuca de unŭ cugetŭ asemenea tăetoriŭ la maĭ multe miĭ de fiorinĭ. Acum de noŭ se face 

cunoscutŭ, că terminulŭ prenumeraţiuneĭ se maĭ prelungeşte pănă la capetulŭ lui Marţiu a. c. totŭ pre 

lângă condiţiunile de maĭ nainte publicate, adecă întregulŭ trupŭ al Mineelorŭ pentru cele 12. lunĭ va 

costa 60. fl. m. c., dintre cariĭ 20. fl. m. c. vinŭ a se plăti acum la începutŭ, a doua rată asemenea de 20 fl. 

m. c. la primirea tomului al 4 lea, eară restulŭ la primirea tomuluĭ al 8 lea, după care vorŭ urma apoĭ şi 

celelalte 4. tomurĭ. Decĭ se poftescŭ şi acum onoraţiĭ Înainte stătătorĭ bisericeştĭ a grăbi cu prenumerarea. 

Sibiiŭ în 12. Ianuariu 1853. 

Dela tipografia diecesană. 

 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 29. Ianuariu. Calend. noŭ. 
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