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D e l a  e d i t u r a  T e l e g r a f u l u ĭ  r o m a n ŭ . 

 

 Pentru de a pote continua jurnalulŭ acesta, editura a poftitŭ pe D. Dr. Pavelŭ Vasici, ca să 

priméscă asuprăşi sarcina de redactor respunzătoriŭ pănă atuncĭ, pănă cândŭ se va poté afla altulŭ; 

primindŭ dară D. Dr. Vasici acésta însărcinare cu tótă bunavoinţă. şi împărtăşinduse şi din partea locurilor 

maĭ înnalte cuviinţiósa voie spre acésta, ne aflămŭ în plăcuta posiţiune de a poté înştiinţa, că de azĭ 

înainte Telegrafulŭ romanŭ va eşi sub redacţiunea numituluĭ Domnŭ, alŭ căruĭ nume binecunoscutŭ 

publiculuĭ romănŭ garantéză, că acestŭ jurnalŭ va corespunde şi de aci încolo dorinţelor comune. 

Totdeodată se pofteşte şi inţeliginţa romană, ca dorind cineva a primi asuprăşĭ redacţiunea fóeĭ acesteia, 

să se adreseze încóce cu gura, sau în scrisŭ, spre a afla condiţiunile cele favorabile, sub care e de datŭ 

postulŭ de redactor.  

————— 

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.  

I. 

 Decănd poporulŭ romănŭ a începutŭ a cunóşte o viaţă maĭ dulce şi maĭ plăcută decătŭ ceea ce a 

trăitŭ în timpiĭ trecuţĭ, simte că i s’aŭ îmmulţitŭ trebuinţele atătŭ materialĭ cătŭ şi moralĭ. Lipsa 

mijlócelorŭ care condiţiunéză acea viaţă maĭ bună, şi cu care se accopere mulţimea aceea de trebuinţe, 

încă se dă pe faţă din zi în zi totŭ maĭ multŭ. Poporulŭ romănŭ povăţuitŭ de simţulŭ seŭ celŭ bunŭ vede, 

că agricultura, occupaţiunea sea principale, şi singurulŭ seŭ izvorŭ de avere, de indestulare şi de fericire, 

tractată după rutina moştenită dela moşĭ şi strămoşĭ, nu’ĭ maĭ póte înlesni de ajjunsŭ mijlócele pentru 

accoperirea acelorŭ trebuinţe. Fiindcă elŭ n’are alte drumurĭ de creşterea averiĭ sele, decătŭ numaĭ 

agricultura; aşiadar acésta trebue addusă la o stare de perfecţiune, ca totŭ prin trănsa să pótă agonisi 

mijlóce destule spre accoperirea trebuinţelorŭ materialĭ şi moralĭ care îlŭ impresóră. Agricultura 

perfecţiunată învinge clima şi o face favorabile orĭ căriĭ productivităţĭ; către acesta ea îmbunătăţeşte şi 

natura cea maĭ stérpă a pămăntuluĭ, şi o face ca să resplătéscă cu mulţămire ostenelile muncitoriuluĭ. 

Resultatulŭ celŭ maĭ mare ce se dobăndeşte dela agricultura perfecţiunată este, că ea produce multŭ seŭ 

prin împuţinarea şi micşiorarea cieltuelilorŭ întrebuinţate pănă accum; orĭ prin înfelurirea şi îmbunăţirea  

productelorŭ cu care s’a occupatŭ agricultura obicinuită pănă în timpulŭ acesta; séŭ prin producerea de 

articulĭ şi obiecte noue necunoscute rutineĭ agricole romăne pănă accum. Acéstă perfecţiunare a 

agricultureĭ nu o cere numaĭ cultura la care aspiră poporulŭ romanŭ, îndestularea trebuinţelorŭ materialĭ şi 
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moralĭ ce le simte, şi fericirea ce o doreşte; ci şi alte împregiurărĭ fórte importanţĭ din affară care merită 

tótă luarea amminte. Maĭ întăiŭ este ştiutŭ, că proprietatea romănă deşi este fórte numerósă ca poporulŭ a 

căria este; dar acea proprietate este parcelată şi mică. Către acésta îndetoririle şi greutăţile către statŭ 

crescŭ şi se îmmulţescŭ în proporţiunea drepturilorŭ şi folóselorŭ căştigate. Pe lăngă aceste se vede, că 

poporaţiunea romănă creşte şi se îmmulţeşte, şi deodată cu îmmulţirea şi creşterea acésta pămăntulŭ totŭ 

se maĭ îngustéză. Accum, cum va poté poporulŭ romănŭ pe o întindere de pămăntŭ mică să trăéscă, să 

îndeplinéscă cerinţele statuluĭ, şi totŭ deodată să’şĭ îndestuleze trebuinţele sele materialĭ şi moralĭ, décă 

nu va cunóşte metóde noue de a perfecţiuna agricultura, care este isvorulŭ averiĭ, îndestulăriĭ şi fericiriĭ 

sele? 

 Omulŭ este animalele imitaţiuniĭ, alŭ esempluluĭ alŭ obicinuinţeĭ; assemenea şi popórele imitéză 

unele pe altele, urméză esemplele ce li se daŭ, şi se obicinuescŭ şi ele a face ceea ce vedŭ că facŭ alte 

popóre. Starea cea înflorită a agricultureĭ, care se afflă astăzĭ la popórele cele cultivate a le Europeĭ, nu s’a 

improvisatŭ deodată; ci ea este resultatulŭ multorŭ speculaţiunĭ, multorŭ cercărĭ şi multorŭ ostenelĭ şi 

sudorĭ. Nimica n’arŭ fi accum maĭ lesne, decătŭ poporulŭ romănŭ să împrumute dela aceste popóre 

cunoştinţele lorŭ cele practice, prin care să’şĭ perfecţiuneze şi elŭ occupaţiunea sea agricolă. 

Speculaţiunile, cercările şi resultatele cele norocite a le acelorŭ popóre se potŭ face cunoscute poporuluĭ 

romănŭ în doe modurĭ; prin graiŭ şi prin cărţĭ. Graiulŭ viŭ are unŭ farmecŭ poternicŭ de a petrunde în 

minte şi în inimă, şi de a convinge şi a îndupleca pe aceia cariĭ ascultă; şi într’adevărŭ, pe lăngă literele 

séŭ slovele cele mórte a le scrisoriĭ séu ale tapariuluĭ, elŭ este ca unŭ suffletŭ care înviă şi dă viaţă. Nu se 

póte spune cătŭ bine arŭ poté să facă în comunităţile agricole unŭ Preotŭ învăţatŭ, unŭ învăţătoriŭ 

luminatŭ, un proprietariŭ de pămăntŭ maĭ însemnatŭ şi maĭ iscusitŭ, cănd arŭ învăţa şi arŭ povăţui pe 

lăcuitorĭ cum să tracteze agricultura după alte metóde noue. Appoĭ cănd arŭ fi comunităţile norocite ca 

acestĭ învăţătorĭ aĭ lorŭ nu numaĭ să spună cu gura, ci să arrate acésta şi prin faptă şi essemplu, s’arŭ 

revărsa binecuvăntările ceruluĭ preste ostenelele lăcuitorilorŭ. După învăţătura şi pilda acestora, ómeniĭ 

arŭ lua curagiŭ de a se smulge din legăturele obiceiuluĭ veciŭ, arŭ face cercări noue de a îmbunătăţi 

pămăntulŭ, arŭ întrebuinţa maşinele şi instrumentele afflate maĭ din cóci, ar înnobila şi alŭ înfeluri 

productele obicinuite, şi arŭ cerca ca să siléscă pămăntulŭ spre a le da şi alte producte noue necunoscute 

rutineĭ vechĭ. 

 Alŭ doile mijlocŭ, spre a face poporuluĭ romănŭ cunoscute cunoştinţele agricole practice pentru 

perfecţiunarea agricultureĭ sele, suntŭ cărţile scrise şi tipărite. Aŭ fostŭ ómenĭ cariĭ aŭ avutŭ applecare şi 

plăcere către agricultură, şi cărora natura lea datŭ şi talentŭ pentru acéstă occupaţiune nobile şi 

importante. Şi într’adevărŭ, afflară de demnitatea eĭ cea înaltă că ea este celŭ dintăiŭ izvorŭ de cultură, de 

îndestulare şi de fericire pentru omenire, agricultura maĭ multŭ decătŭ orĭ care occupaţiune înlesneşte pe 

omŭ a studia natura, varietăţile eĭ, poterile şi minunele eĭ. Aceĭ ómenĭ privilegiaţĭ, cariĭ fură traşĭ de 

folósele aceste marĭ, prin speculaţiunile ce făcură asupra agricultureĭ, prin cercările şi esperimentele ce le 

întreprinseră, aŭ perfecţionatŭ agricultura, şi aŭ adus’o la starea aceea de înflorire, de care ne mirămŭ 

vezăndo la unele popóre cultivate a le Europeĭ. Filantropia n’a lăsatŭ pe acestĭ ómenĭ ca cunoştinţele lorŭ 

cele practice să le întrebuinţeze numaĭ pentru dănşiĭ; ci ’ia îndemnatŭ ca să le publice şi să le facă 

cunoscute la omenirea agricolă întrégă. Eĭ aŭ scrisŭ şi aŭ  tipăritŭ cărţĭ, prin care aŭ trămbiţatŭ în lume 

cercările, afflările şi tóte resultatele ce le aŭ dobănditu spre îmbunătăţirea agricultureĭ. Nu se póte scrie 
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cătŭ a fostŭ de mare folosulŭ, ce aceste cărţĭ ale acestorŭ economĭ filantropĭ au produsŭ în popóre spre 

redicarea agricultureĭ la stare înflorită. Numele Prusianuluĭ Taer, alŭ Germanuluĭ Şverţ, al Franţosuluĭ 

Dobman, alŭ Anglilorŭ Sinclair, Iung şi alţiĭ, vorŭ resuna totŭdeuna cu plăcere şi respectŭ în gurele 

popórelorŭ agricole. Meritele lorŭ suntŭ respectate maĭ multŭ, decum aŭ fostŭ în vecime alŭ Cereriĭ şi al 

luĭ Triptoleimŭ, şi popórele recunoscătórie către făcătoriĭ de bine aĭ omeniriĭ aŭ redicatŭ unora din trănşiĭ 

monumente. Nimica nu e accum maĭ uşiorŭ decătŭ ca poporulŭ romănŭ să imiteze esemplulŭ altorŭ 

popare, să citéscă cărţile agronomilorŭ practicĭ, şi să cerce a pune în lucrare metódele acele măntuitórie 

prin care se perfecţiunéză agricultura. Traducănduse assemene cărţĭ agronomice şi în limba romănă, séu 

făcănduse estracte potrivite cu trebuinţa, poporulŭ romănŭ le va ceti cu plăcere şi interesŭ, se va lumina 

assupra occupaţiuniĭ sele, şi o va adduce cu încetulŭ în stare, ca prin trănsa să’şĭ créscă isvorulŭ cultureĭ, 

îndestulăriĭ şi fericiriĭ sele. 

————— 

Evenimentele în Montenegro. 

 Cu cât lupta între Montenegrinĭ şi între Turcĭ se îndelungă maĭ tare, cu atât tot mai importante se 

face acéstă causă. Astăzĭ totă Europa priveşte cu interesŭ şi încordare la Ţeruţa acésta locuită de abia 

peste o sută de miĭ de suflete, care se află în luptă cu unu statŭ de maĭ multe milióne de ómneĭ. Însă de şi 

Montenegriniĭ sântŭ puţinĭ la numerŭ, dar pusăţiunea cea favorabile a loculuĭ, virtutea lor firéscă, şi 

deprinderea cea mare întru purtarea armelor i facŭ atât de puternicĭ, încât atacurile cele de pănă aci din 

parte Turcilor întreprinse aŭ fostŭ respinse îndărăptŭ. Fiind dară causa Montenegrină astăzĭ atât de 

momentósă, ne grăbimŭ şi noĭ a împărtăşi aci câteva date topografico - statistice despre acésta Ţeruţă. 

 Numele Montenegro l’a căpătatŭ Ţéra acésta de la Veneţianĭ, însă de cătră lăcuitoriĭ seĭ se 

numeşte Cernagora, adecă: munţiĭ negriĭ. Numele acesta cu bună sémă că’lŭ pórtă Ţéra de la prospectulŭ 

celŭ posomorâtŭ alŭ munţilor seĭ, cariĭ în timpurile maĭ vechĭ eraŭ maĭ tare cu pădurĭ acoperiţĭ, decât 

acum, şi se împărţeşte în şépte Nahiĭ séu Districte, care staŭ din maĭ multe comunităţĭ. Dintr’o depărtare 

caută Ţéra acésta ca o mare turburată, a căreĭ valurĭ s’au prefăcutŭ deodată în pétră. Pretutindené nu vezĭ 

alta, decât stâncĭ góle, aruncate una preste alta. Însuşĭ Montenegriniĭ au datină a zice, că umblândŭ 

odinióră Dumnezeŭ pre pământŭ cu unŭ sacŭ, ca să împărţéscă petrile, deodată s’ar fi găuritŭ saculŭ, şi ar 

fi căzutŭ petrile tóte pe Montenegro. Câmpiĭ maĭ nu se vedŭ în Montenegro, şi casele sântŭ pe cóstele şi 

în văile munţilor. 

 Împoporăţiunea ţerei acesteia se calculéză la 100,000 de suflete, între care 20,000. se află bărbaţĭ 

apţĭ pentru purtarea armelor. Însă la o bătae de apărare sântŭ şi dintre bătrânĭ mulţĭ în stare de a purta 

arme. Ba istoria ne arată şi astfeliŭ de esemple, unde ciarŭ şi femeile ştiură să pórte cu curagiŭ şi 

desteritate puşca şi iataganulŭ. În 24. de óre se póte tótă poterea concentra în orĭ ce punctŭ al ţereĭ. 

 Atât bărbaţiĭ cât şi femeile sântŭ ómneĭ marĭ, ţepinĭ, dedaţĭ cu lipsa, sănetoşĭ ca ferulŭ, nepăsătorĭ 

în privinţa neplăcerilor aeruluĭ şi ale climeĭ, şi ajungŭ la o vârstă adâncă. Acolo nu e raritate a vedé ómenĭ 

de o sută de anĭ. Bărbaţiĭ, curagioşĭ şi groşĭ la muşcĭ, nu pré obicinuiescŭ a se cuprinde cu lucrulŭ, ci’lŭ 

lasă pe séma femeilor. Secsulŭ femeescŭ aşia dară nu umblă în ţéra acésta aspră pe căĭ de trandafirŭ. 

Femeile trebue aicĭ să se lupte în tótă viaţa cu sărăcia, cu lipsa, cu pământulŭ celŭ petrosŭ, pe care ’lŭ 

lucréză şi pe care trebue să tărască cele maĭ marĭ poverĭ. Pentru purtarea acestor greutăţĭ bărbatulŭ nu’i 

răsplăteşte cu vr’o reverinţă deosebită. Nu, Montenegrinulŭ priveşte pe soţia sea ca pe o creatură cu totulŭ 
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luĭ supusă, şi nicĭ că face înainté străinilor vr’o pomenire despre dânsa, care priveşte în bărbatulŭ pe 

domnulŭ seŭ, ’i sărută mănile, şi i se plécă în tótă privinţa. O desdăunare pentru tóte acesté află numaĭ în 

amórea copiilorŭ seĭ, care creşte cu vârsta lor, şi rămăne statornică pănă la grópă. 

 Fisiognomia Montenegrinilor este novile, şi frumósă. Eĭ aŭ maĭ cu sémă ocĭ castaniĭ séŭ vineţĭ 

deşcisŭ, şi părŭ castaniŭ încisŭ, arare orĭ negru. Căutătura lor e plină de viaţă, însă nu sălbatică ca a 

Turcilor. Mărimea trupuluĭ lor e maĭ mult decât mijlociă, dar proporţionată. Glasulŭ lor e fórte puternicŭ, 

căcĭ adese orĭ li se dă ocasiune de a se înţelege dintr’unŭ munte într’altulŭ. Acésta eĭ nu o facŭ sbierândŭ, 

ci cu tonŭ ciarŭ şi bine de înţelesŭ. 

Casele Montenegrinilor sântŭ de pétră, acoperite cu paie. Unéltele de casă sântŭ de tot simple – o 

masă, o bancă, şi câteva scaune, asta este totŭ. ‒ Armele nu le lasă Montenegrinulorŭ nicĭ când, căci tot 

déuna trebue să fie pregătitŭ pentru incursiunile Turcilor. Elŭ cu iataganulŭ şi cu pistólele la brâŭ păzeşte 

oile, şi lucréză pământulŭ. Aceste sântŭ ocupăţiunile cele de căpeteniă ale Montenegrinuluĭ pre lângă 

pescuitŭ. Cândŭ nu se află cuprinşĭ cu vr’o trébă maĭ presante, atuncĭ forméză maĭ mulţĭ o trupă, 

năvălescŭ în învecinatele districte turceştĭ, fură şi jefuiescŭ, şi încărcaţĭ cu prada se re’ntorcŭ în munţĭ. În 

timpŭ de bătaie încă nu ştiu dânşiĭ, ce sântŭ contribuţiunile şi recvisiţiunile, ci numaĭ prădéză.  

Fórte puţinĭ Montenegrinĭ se află, care să pórte o meseriă regulată. În trebuinţele cele puţine, ce le 

aŭ eĭ, ştie fiecine să’şĭ ajute singurŭ. Armele ’şi le câştigă din fabrice străine, séŭ le ĭeaŭ dela Turcĭ. 

Armele Montenegrinilor sântŭ: puşca cu cremene, pistólele şi iataganulŭ pentru tăiat şi împunsŭ, 

care’lŭ pórtă la brâŭ. Montenegriniĭ sântŭ puşcaşĭ fórte bunĭ, şi după descărcarea puşceĭ, care nicĭ odată 

nu greşeşte, urméză lupta cu iataganulŭ pieptŭ la pieptŭ. Maĭ vârtos să pricepŭ minunatŭ Montenegriniĭ la 

tăierea capuluĭ, căcĭ eĭ ieaŭ capetele inimiculuĭ cu sine, le ducŭ la Cetinie, care e capitala munţilorŭ, unde 

pentru unŭ numerŭ însemnatŭ de capete i se dă dreptŭ remuneraţiune o medaliă. Cam de obşte se batŭ 

Montenegriniĭ de după câte o stâncă, însă nu se temŭ nicĭ de lupta peptŭ la peptŭ, maĭ vârtos căcĭ sântŭ 

ómenĭ puternicĭ. 

Unŭ oficiale rusescŭ anume Broviavsci, carele a călătoritŭ prin Montenegro, şi la a. 1806. a fostŭ 

martorŭ la maĭ multe bătălĭ, descrie modulŭ şi datina Montenegrinilor de a se bate în următoriulŭ cipŭ: 

Montenegrinulŭ din tinereţele sele se deprinde în tótă zioa întru întrebuinţarea puşceĭ, póte suferi tóte 

greutăţile, şi face fără să ostenească, plinŭ de curagiŭ marşurile cele maĭ lungĭ. Elŭ se suie pe stâncile cele 

maĭ lunecóse, şi nu’i pasă de fóme seŭ de sete. Décă batŭ pe inimicŭ, atuncĭ ’lŭ gonescŭ Montenegriniĭ cu 

o iuţélă, care acopere încâtva lipsa de cavaleriă. Décă e inimiculŭ maĭ puternicŭ, atuncĭ i aprindŭ satele, le 

devastéză câmpurile, şi ’lŭ amăgescŭ în munţĭ, unde apoĭ ’lu încungiură, şi ’lu atacă cu iuţélă. 

Montenegriniĭ ’şi uĭtă de interesele propriĭ şi de ura pesonale, îndată ce e patria în periculŭ, ascultă de 

comanda ductoruluĭ seŭ, şi ţinŭ de o norocire şi de o graniţă dumnezeéscă, décă cadŭ în bătaie. În 

asemené casurĭ sântŭ Montenegriniĭ soldaţĭ adevăraţĭ, dară afară din munţiĭ lor se arată ca nişte varvarĭ 

selbaticĭ, care prădéză totŭ cu focŭ şi sabiă. 

Dânşiĭ aŭ despre resbelŭ cu totulŭ altfeliŭ de idee, decât popórele cele cultivate. Inimicilor pe cariĭ 

’i prindŭ cu arma în mănă, le taie capetele, şi numaĭ pe aceia ’i iartă, cariĭ se daŭ prinşĭ înainte de bătaie. 

Spoliile luate dela inimicĭ le privescŭ ca proprietatea sea, ca o renumerare a ostenelelor sele. Eĭ se apară 

pănă la ultima resuflare, Montenegrinulŭ nu se rógă nicĭ cândŭ de pardonŭ, şi décă vr’unulŭ dintre eĭ 

într’atâta se plesuréză, câtŭ nu’lŭ potŭ scăpa din mănile inimiculuĭ, atuncĭ ’i taie capulŭ ciar cameraziĭ luĭ. 
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Întâmplânduse la ataculŭ întreprinsŭ asupra Cobuculuĭ, ca unŭ despărţemăntŭ din trupele ruseştĭ să se 

tragă înapoĭ unŭ ofiţirŭ ţapănŭ la trupŭ şi nu tocma tânărŭ căzu mortŭ de ostenitŭ jos. Unŭ montenegrinŭ, 

carele văzu acésta, alergă acolo, pusă măna pe iataganŭ, şi zisă: „Dumniata eştĭ fórte vitézŭ, şi trebuie să 

doreştĭ, ca să’ţĭ taiŭ capulŭ, zi o rugăciune şi’ţĭ fă cruce.“ Îngrozitŭ de proposiţiunea acésta, se sculă 

oficialele cu multă ostenélă, şi ajutatŭ de Montenegrinulŭ celŭ atât de amicabile se re’ntórsă la camaraziĭ 

seĭ. Acolo toţĭ, cariĭ aŭ nenorocire de a cădé în mână inimică, se socotescŭ ca morţĭ. 

————— 

Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 Ministeriulŭ ce. r. de Finanţiă a denumitŭ pe comisariulŭ cerculare de finanţiă Ioane Buflér, şi pe 

Franţiscŭ Vereş de Secretarĭ la Direcţiunea Finanţiară a Ţeriĭ. 

 S i b i ŭ  3 0  I a n i a r i ŭ.  Mulţi se temŭ, şi sântŭ în grigiă că după earna acésta fórte domólă va 

urma o primăvară, şi o véră ploósă frigurósă, care va strica semănăturilorŭ. Însă următórele date după căl. 

noŭ despre verĭle domóle, care aŭ fostŭ ân secululŭ acesta, ne vorŭ convinge că economiĭ de câmpŭ potŭ 

cu cugetŭ liniştitŭ aştepta véra viĭtóriă. Anulŭ celŭ dintâiŭ alŭ secululuĭ acestuia âncepu cu o earnă 

domólă, numaĭ pe la mijloculŭ luĭ Fevruariu aŭ fostŭ câteva zile friguróse, primăvéra a fostŭ, afară de 

zilele cele din urmă a le lui Aprilie, caldă; véra destulŭ de fierbinte şi secetósă; tómna a fostŭ de mijlocŭ 

în privinţa mulţimeĭ şi a buneţeĭ vinuluĭ. În anulŭ 1806. urmă după o earnă domólă o primăvéră rece 

neplăcută. Numaĭ în Maiŭ se făcŭ caldŭ, véra a fostŭ ferbinte şi tempestuósă. Secerişulŭ şi culesulŭ viilor 

a fostŭ fórte bune. Anulŭ 1811. a fostŭ atât de minunatŭ în privinţa îmblărei timpuluĭ, şi a rodireĭ, încât 

ómeniĭ cei maĭ bătrănĭ nu ’şĭ puteaŭ aduce aminte de altŭ anŭ asemené. În Ianuariŭ a fostŭ un frigŭ 

moderatŭ, ceealaltă earnă domólă. În fevruariŭ se şi făcu caldŭ ca primăvéra, în Marţiŭ a fostŭ sóre caldŭ, 

Aprile nu se arătă aşa de scimbăciosŭ ca altă dată, şi în Maiŭ a fostŭ véră deplină. Secerişulŭ a fostŭ fórte 

bunŭ, viţele de vie înfloriră cu patru septămânĭ maĭ timpuriŭ decât altă dată, şi dintre strugurĭ mulţĭ eraŭ 

copţĭ în Iuniu. Vinulŭ a fostŭ minunatŭ de bunŭ. Earna din 1821-22. a fostŭ fórte domólă; în Fevruariŭ a 

fostŭ la multe locurĭ zile plăcute de primăvéră. În marţiu era o căldură de 13-16 gradurĭ, în Aprile pănă 

18. gr; Cu începutulŭ luĭ Iuniu înfloriră struguriĭ; din causa seceteĭ pătimiră pómele de véră. În mijloculŭ 

lui Iuliu a fostŭ secerişulŭ, şi la capetulŭ luneĭ acesteia eraŭ struguri copţĭ. Vinulŭ a fostŭ alesŭ. Anulŭ 

acesta a numeratŭ 80. de zile de véră. Asemené şi earna din anul 1824-25. a fostŭ fórte domólă; în aprile a 

fostŭ câteva zile calde ca véra, dară în 16. Maiŭ urmă unŭ timpŭ aspru, în acésta zi căzu temperatura pănă 

la 2. gradurĭ subt nulă. Ceealaltă véră a fostŭ bună, maĭ vârtosŭ în Iuniu şi Iuliu aŭ fostŭ zile călduróse, în 

Augustŭ însă a fostŭ multă plóie, se făcu vinŭ puţinŭ dară bunŭ. Anul 1828. a avutŭ o earnă domólă, 

primăvéra a fostŭ bună însă Iuliu şi Augustŭ aŭ fostŭ tare ploióşĭ. Secerişulŭ de obşte a fostŭ bogatŭ în 

privinţa cuantităţiĭ, dară cualitatea a fostŭ de mijlocŭ; anulŭ acesta a avutŭ numaĭ 40. de zile de véră. 

Fórte bunŭ a fostŭ timpulŭ în anulŭ 1834. În tótă earna a fostŭ timpŭ domolŭ ca primăvéra în jumătatea 

cea dintâi a primăvereĭ a fostŭ timpŭ de earnă, însă dela Aprile pănă la Optombre căldură. Anulŭ acesta 

numeră unŭ şirŭ neauzitŭ de 88. zile de véră, vinulŭ a fostŭ fórte alesŭ, secerişulŭ bogatŭ. De aci se póte 

dară vedé, că şi după o earnă domólă póte să urmeze o véră caldă, bogată de bucate şi de vinŭ. 

 – Din privinţa recrutăreĭ, ce va fi în luna luĭ Marţiŭ a. c., a eşitŭ o ordinaţiune guverniale de dato 5 

fevruariŭ, prin care se îndetoréză toţĭ aceia, cariĭ sântŭ supuşĭ datorieĭ de a milita, dară maĭ vârtosŭ ceĭ ce 
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se află în vârstă dela 20 pănă la 24 anĭ (ceĭ născuţĭ în aniĭ 1832-1829), şi nu locuescŭ în loculŭ naşteriĭ 

lorŭ, séŭ în alŭ comunităţiĭ, în al căreĭ sinŭ sântŭ priimiţĭ, de a se ivi séu acum îndată, séŭ celŭ multŭ pănă 

în 25 fevr. a. c. la dregătoria cercuale, orĭ subcercuale, séĭ unde sântŭ magistrate nesupuse oficiuluĭ 

cercuale, la magistratulŭ respectivŭ, şi a arăta pasaportulŭ, cartea de ambulare, séu de serviţiŭ, séu altŭ 

documentŭ, ce ’lŭ are la mănă, pentru căcĭ altmintrea astfeliŭ de individe supuse datorieĭ militare, 

neivinduse în cipulŭ însemnatŭ, vorŭ fi privite ca fără de pasportŭ, şi pe socotéla districtuluĭ de 

recrutaţiune, în care se vorŭ prinde, vorŭ fi înrolate la miliţiă. 

 Mesagerulŭ sibiianŭ cu datu din 4 Fevr, c. n. împărtăşeşete ştirea despre unŭ focŭ cumplitŭ ce sa 

întămplatŭ în Halmagiŭ în zioa întimpinăriĭ Domnuluĭ la 6 ¾ óre séra, care a mistuitŭ la 16 Gazde şiurile 

şi grajdurile, aŭ arsŭ şi maĭ multe vite. Cum a eşitŭ foculŭ nu se ştie, destulŭ că satulŭ acesta a arsŭ în 

timpŭ de 4 anĭ de cincĭ orĭ. 

 Totŭ Mesagerulu ne împărtăşeşte o operaţiune hirurgică minunată, ce a întreprinsŭ Profesorele din 

Clujiŭ D. Dr. Nagel. Acésta operaţiune dă dovadă suprinzătóriă despre progresulŭ ce face hirurgia 

operativă în timpulŭ nostru, şi de desteritatea D. Dr. Nagel ca operatore. 

 D e v a  29 Ianuariŭ. Fostulŭ regimentŭ întăiŭ de graniţiarĭ romăni, care astăzi pórtă numele de 

Barone Ielacicĭ, a fostŭ compusŭ pănă accum din patru batalióne, din care treĭ batalióne se afflă la Briun 

în Moravia, ear alŭ patrulea este încă în Transilvania la Deva cu cancelaria de recrutaţiune. După 

disposiţiunile făcute, acestŭ alŭ patrulea batalionŭ, care stă totŭ din romănĭ, va pleca şi elŭ la primăvéră la 

Briun. Fiindŭ că dela Maiŭ viitoriŭ regimentulŭ întregŭ va sta din cincĭ batalióne, aşia se va forma alŭ 

cincilea batalionŭ de depositŭ, care îşĭ va avé garnisóna în Segedinŭ. Cancelaria de recrutaţiune care va fi 

pe lăngă acestŭ alŭ cincilé batalionŭ, va recruta în viitoriŭ soldaţĭ pentru regimentulŭ acesta din ţinuturile 

acelea şi maĭ cu sémă din Bănăţianĭ. 

 Bănatŭ. G a z e t a  T i m i ş ó r e ĭ  ne face cunoscute osăndele, care judecătoria marţiale din 

Timişóră le a dictatŭ la următoriele individe. Pentru pitularea armelor: Giorge Poldurean din Giroda, şi 

Ioane Creciun din Hărnécova fieşte care cu arestŭ de 6 septămăne în fére şi perderea armelorŭ pitulate. 

Dionisiŭ Pavlovici Parohŭ în Beceiulŭ noŭ cu o pedépsă banale de 10 fl. m. c. Sava Lungŭ din Cărnăcia 

cu arestŭ de optŭ septămăne. – Damascinŭ Cila totŭ din Cărnăcia şi Ilie Neda alias Lusasca din Mercina 

cu arestŭ de 6 septămăne în fére. – Ilie Măciucă din Homoşdia cu arestŭ de 6 septămăne. Teodorŭ 

Vorosci din Palanca cu arestŭ de 2 lune. Basorŭ Ninco din Hărnécova cu arestŭ de 6 septămăne în fére. 

 Iacobŭ Cinca din Martonoşiŭ pentru pitularea de bancnote Coşutiane pelăngă perderea acestorŭ 

banĭ de artiă nelegiuiţĭ cu arestŭ de 3 lune. 

 Paulŭ Torbenţuc din Iablonca în Galiţia pentru împrotivire la patrola de gendarmeriă prin vorbe 

vătămătórie afară de arestulŭ sunt care a fostŭ în timpulŭ cercetăriĭ, s’a degradatŭ dela căprariŭ la soldatŭ 

de răndŭ pe 2 lune dela care pedépsă fu însă agraţiatŭ cu totulŭ. 

 Ioane Veis, şi Nicolaŭ Pihler din Covacĭ pentru pitularea armelorŭ la arestŭ de 6 septămăne în fére 

pe lăngă perderea armelorŭ. 

 Mihaile Scarapca din Subotiţa pentru pitularea bancnotelorŭ coşiutane pe lăngă perderea banilorŭ 

nelegiuiţĭ la arestŭ de 48 de óre în fére. – Dregoiŭ Ştafusco, Iosifŭ Dragoşiŭ şi Iosifŭ Varboni din 

Comăneştĭ pentru pitularea de efecte erarialĭ pe lăngă perderea acestorŭ efecte cu arestŭ de 10 zile în fére. 

– Martinŭ Voţar din Recaşiŭ pentru pitularea de muniţiune şi arme pe lăngă perderea acestora cu arestŭ de 
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8 septămăne în fére. – Teodorŭ Biro din Ticvaniulŭ mare pentru pitularea armelorŭ pe lăngă perderea 

armelorŭ cu o pedépsă de 5 fl. m. c. 

 T i m i ş ó r ă .   26 Ianuariŭ. La noĭ se vorbeşte tare, cum că Maiestatea Sea ce. r. Apostolică ar fi 

întăritŭ de episcopĭ pe Arhimandriţiĭ, pe cariĭ ’iaŭ fostŭ alesŭ Sinodulŭ sărbescŭ, dar noĭ de o camdată 

tare ne îndoimŭ despre acésta faĭmă cu atăt maĭ mult, cu căt binecunóştemŭ şi izvorulŭ din care ese 

astfeliŭ de faĭme. 

 T i m i ş ó r ă .  2 Fevr. c. n. Maiestatea Sea c. r., cu Préînaltulŭ Emisŭ din 8 Ianuariŭ s’a înduratŭ 

pré graţiosŭ a concede pentru toţĭ Desertoriĭ ce se află în Ungaria un pardonŭ generale astfeliŭ, încăt décă 

eĭ în timpŭ de 3 lune dela publicare se vor arăta la vreo diregătoriă militare séŭ civile, şi afară de 

deserţiune nu li se va imputa altă crimine, se vor agraţia cu totulŭ, iară de ar fi maĭ făcutŭ şi altă crimine, 

atuncĭ numaĭ pentru aceea se vor pedepsi, iară pentru Deserţiune şi se va erta pedépsa cu totulŭ. 

 Acestŭ pardonŭ generale cu emisulŭ préînaltŭ din 3 Fevruariŭ s’a estinsŭ prégraţiosŭ şi asupra 

Desertorilor din Bănatŭ, şi Voivodina totŭ subt acele condiţiunĭ. 

 Ungaria. Maiestatea Sea ce. r. Apostolică s’a înduratŭ pré graţiosŭ cu datŭ din 15 Decemvre 1852 

s. n. a slobozi următoriulŭ înaltŭ emisŭ.  

 Luândŭ în cumpănire călcările hoţeştĭ ce se înmulţescŭ în Ungaria, şi fiind prin ele amerinţată 

securitatea publică, Eŭ ordinezŭ, ca pănă la maĭ departe hotărâre, în acele părţi ale ţeriĭ în care s’a 

publicatŭ, séŭ seva publica dreptulŭ statariŭ, criminea de tălhăriă, de lotriă, şi de ajutoriŭ la aceste (§ 135 

141 190 212 214 217 a condiceĭ penale, din 27 Maiŭ 1852) să se cerceteze şi pedepséscă pe calea 

procedureĭ ordinariă prin judecătoriile şi după legile militarĭ, în tóte casurile, în care se vorŭ comite după 

publicarea acesteĭ ordinaţiuni, şi décă pârâtulŭ nu ar fi cualificatŭ pentru tractarea după dreptulŭ statariŭ. 

 Austria. V i e n a  4 Fevr. După ştirile venite dela marginile montenegrine, Omerŭ Paşa a datŭ 

poruncă aspră în castrele sele, ca din partea Turcilorŭ să se încungiure totŭ feliul de cruzimĭ în privinţa 

creştinilorŭ. Acésta mesură se póte privi ca prima urmare a întrepuneriĭ Austrieĭ la pórta otomană în 

favórea creştinilorŭ din Turcia.  

 – Gazeta ministeriale: Corespondinţa austriacă cuprinde unŭ artictlŭ, în care se zice, că 

concentrarea de trupe din partea Austrieĭ la marginile montenegrine nu se întreprinde cu altŭ scopŭ, ci 

numaĭ pentru asecurarea şi scutirea intereselorŭ Austrieĭ stipulate prin tractate. 

 – Se zice, că oştirea acolo concentrată va numera 18,000 de feciorĭ. 

 – În urma uneĭ resoluţiunĭ pré înalte a M. Sele Împăratuluĭ se vorŭ întroduce şi în Ungaria (şi în 

Ardealŭ) vămĭ de drumurĭ şi de poduri întocma după norma carea se află şi în alte ţerĭ.                            

————— 

Franţia. 

 P a r i s  3 1 .  I a n u a r i ŭ.  Alaltă ierĭ se sevărşi căsătoria civile, eară ierĭ se binecuvântă în 

Biserica Notre-Dame nunta Împăratuluĭ Napoleone cu domnişiora Montişo. – După ce alaltăieriĭ seară 

sponsa împărătéscă în înţelesulŭ programei publicate fu adusă de demnitariĭ şi amploiaţiĭ împărăteştĭ din 

palatulŭ Elisée în Tuileriĭ, fu la întrare întimpinată de Principele Napoleone şi de Principisa Matilda, după 

aceea totŭ însoţită de muma sea Contesa Montişo, fu petrecută pănă în sala de familie, unde o aştepta 

Împăratulŭ în mijloculŭ uneĭ grupe de rudeniĭ, pe care le poftise, ca să iea parte la cerimonie. Se maĭ aflaŭ 

în sala de familiă Cardinaliĭ, mareşaliĭ şi admiraliĭ, ministriĭ, întregulŭ statŭ de curte, ambasadoriĭ 
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împărăteştĭ, cariĭ se aflaŭ în Paris, în urmă maĭ mulţĭ diplomaţĭ străinĭ, anume ambasadorulŭ Rusieĭ, al 

Austrieĭ, Prusieĭ, Olandeĭ, ş. ce. l. precum şi nunciulŭ papale. Cândŭ camerariulŭ supremŭ înştiinţă 

Împăratuluĭ venirea sponseĭ sele, porni împăratulŭ înaintea eĭ, ’i întinse măna, şi ’i vorbi câteva cuvinte, 

la care dânsa se vedea a fi fórte pătrunsă. Împăratulŭ era în uniformă de generale, avea de gâtŭ faşia 

legiuneĭ de onóre, care o purtasă óre cândŭ Napoleone I. şi faşia de gâtŭ a veleruluĭ de aurŭ, care a fostŭ 

odinióră a luĭ Carolŭ V. La 9. óre porni conductulŭ din porunca împăratuluĭ cătră sala mareşalilorŭ, unde 

avea să se înceie căsătoria civile. Apropiindusă conductulŭ se ridicară damele şi bărbaţii cĭemaţĭ la 

ceremoniă, în numerŭ ca la 1000. inşi, şi steteră în picióre, pănă cândŭ părecia sponsale şezu pe doue 

tronurĭ ridicate pe o estradă, Împăratulŭ de drépta, şi sponsa dé stânga. La demăndăţiunea Împăratuluĭ 

pofti marele magistru cerimoniale pe Ministrulŭ de statŭ Fuld, şi pe preşedintele consiliuluĭ de statŭ 

Baroş, de a păşi înaintea tronuluĭ împărătescŭ, apoĭ celŭ dintâiŭ începu cerimonia solenă. La cuvântulŭ: 

„în numele Împăratuluĭ“ se sculară Împăratulŭ şi fiitórea Împărătésă de pe tronurĭ. Ministrulŭ Fuld 

continuă apoĭ în cipulŭ următoriŭ: Sire! Te deciarez Maiestatea Tea, a lua de soţiă pe Eselenţĭa Sea 

demoisela Montişo, Contesa de Teba, care este aci de faţă? La care împăratul răspunsă: Eu deciarŭ, că 

ieaŭ de soţiă pe Eselenţia Sea mademoisela Montişo, Contesa de Teba. După ce Ministrulŭ totŭ în 

înţelesulŭ acesta întrbă şi pe Domoisela Montişo, şi căpătă asemené respunsu, înceie aşia: în numele 

Împăratuluĭ, al Constituţiuniĭ, şi alŭ legiĭ deciarŭ eŭ, că Maiestatea Sea Napoleone III. din graţia lui Dzeŭ 

şi prin voia poporuluĭ împăratŭ alŭ Franţosilorŭ şi Escelenţia Sea Mademoisela Eugenia de Montişo, 

Contesa de Teba, suntŭ însoţiţĭ laolaltă în căsătoriă. După aceasta se subscriseră Contractele de căsătoriă. 

Apoĭ tótă societatea se dusă în sala de teatru, unde se dădu concertŭ. 

 Duminecă în 30 Ianuariŭ se celebră solenitatea besericească a nuntei. În piaţa, unde se află 

Biserica Notre-Dame, eraŭ mii de flamure şi de trofee. Partea cea din josŭ a catedraleĭ şi a oteluluĭ Dieŭ, 

era coperită cu covóre scumpe. Ferestrele caselorŭ învecinate eraŭ înfrumseţate cu covóre preţióse, cu 

însemne, în care era vulturulŭ, séŭ literele N. E., cu girlande ş. ce. l. Încă de la 9. óre era piaţa plină cu 

ómenĭ. De la palatulŭ Tuileriilor pănă la biserică era – spalire de soldaţĭ şi de garda naţionale. – Pe la 11. 

óre doue carete împărăteştĭ aduseră pe împărătésa din palaţiul Elisée în alŭ Tuileriilorŭ. Aci fu împărătésa 

întimpinată de împăratulŭ Napoleone, în giurulŭ căruia se aflaŭ Principele Ierome, Ministriĭ, Mareşaliĭ, 

Admiraliĭ, şi alţi demnitarĭ aŭ curţiĭ. La 12 óre şi 20 minute porni Împăratulŭ cu Împărătésa la Biserica 

Notre-Dame. Şirulŭ se puse în mişcare în cipulŭ următoriŭ: Înainte mergea musica de regimentŭ după 

aceea un escadron de gardă naţionale călare, stabulŭ generale al gardeĭ naţionale, celelalte escadróne din 

Cavaleria gardeĭ naţionale, unŭ escadron de lăncerĭ, Locoţiitoriulŭ Comendanteluĭ supremŭ, amploaţiĭ de 

intendatură, Comandantele cetăţiĭ stabulŭ luĭ, şi unŭ regimentŭ de lănciarĭ. După a doa musică de 

regimentŭ, şi trei escadróne de dragonĭ, urmară carete cu curteniĭ împerăteştĭ, Ministriĭ, Principesa 

Matilda, şi Principiĭ Ierome şi Napoleone. La apropierea ambelorŭ Maiestăţĭ răsunaŭ vivatele. În giurulŭ 

careteĭ împărăteştĭ călăreaŭ adiutanţiĭ şi oficialiĭ de ordonanţă aĭ Împăratuluĭ, după care mergea un 

escadron de călăuzĭ, apoĭ urmă încă o musică de regimentŭ, patru regimente de cavaleriă, şi doue 

escadróne de Giandarmariă şi de gardă naţionale. Ajungândŭ părecea împărătească la Biserică, care era 

înfrunseţată cu o pompă ne maĭ auzită, şi luminată de 15,000 lumini, şi 400 lampe, Arhiepiscopulŭ din 

Paris îmbrăcatŭ în ornatulŭ pontificale ’i eşi înainte, şi întimpină pe împăratulŭ şi pe împărătésa sub un 

baldahinŭ. Toţĭ, ceĭ ce eraŭ faţă, se ridicasă de pe scaune, şi în feţele tuturora se poté ceti admirarea 
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frumseţeĭ împărăteseĭ ceĭ tinere. Maiestăţile salutaŭ pe ceĭ ce eraŭ faţă graţiosŭ. După ce Împăratulŭ şi 

Împărătésa fură conduşĭ la locurile menite pentru dânşiĭ, se începu solenitatea religiósă prin 

Arhiepiscopulŭ din Paris. La 1¾ aŭ fostŭ actulŭ cununieĭ gata. Sub decurgerea acesteĭ solenităţĭ nunciulŭ 

papale, şi ambasadorulŭ turcescŭ aŭ şezutŭ lângă olaltă, şi se vedeaŭ a vorbi fórte amicabile unulŭ cu 

altulŭ, de unde póte cineva înceia, la câtă toleranţă aŭ devenitŭ secululŭ nostru. – După sevărşirea 

cununieĭ se întórseră Maiestăţile în Tuileriĭ, unde o ploie de girlande îĭ întimpină. Aci Împăratulŭ arătă 

poporuluĭ de pe banconulŭ palatuluĭ pe noua Împărătésă, şi o dusă şi prin spalirile soldaţilorŭ, cariĭ arătară 

celŭ maĭ mare entusiasmŭ pentru nou căsătoriţiĭ. Curândŭ după aceea plecară ambele Maiestăţi la St. 

Cloud, unde vorŭ rămănea pănă joĭ. Presentulŭ, ce l’aŭ fostŭ cumpăratŭ cetatea Parisuluĭ pe sama 

împărăteseĭ, dară aceasta l’aŭ fostŭ destinatŭ spre unŭ scopŭ de binefacere, l’aŭ rescumperatŭ Napoleone, 

şi l’aŭ dăruitŭ soţieĭ sele. 

 P a r i s  1 Fevruariŭ. Monitorele înştiinţéză sub datulŭ de ierĭ din St. Cloud următórele: Maiestăţile 

Lorŭ se duseră astăzĭ la amiazĭ la Versalĭ, şi fură primite de cătră poporŭ cu celŭ maĭ viu entusiasmŭ. – 

Faĭma despre o modificare a Ministeriului încă totŭ maĭ cerculéză. 

 P a r i s  2 Fevr. Împăratulŭ şi Împărătésa aŭ venitŭ astăzĭ la 1 óră după amiazĭ în Tuileriĭ. Dupăce 

Împăratulŭ a preşezutŭ unuĭ consiliŭ ministeriale, se rentórsă la 4 óre dimpreună cu Împărătésa earăşi la 

St. Cloud. Încă tot se maĭ vorbeşte despre o modificare, ce are să urmeze în Ministeriu. Jurnalulŭ 

„Sieculŭ“ zice, că încoronarea luĭ Napoleone se va întempla maĭ curândŭ de cât în Maiŭ, cum se vorbé la 

începutŭ. 

Montenegro. 

 După o depeşă telegrafică din Triestŭ din 4 Fevr. armata turcéscă ar fi străbătutŭ érăşĭ la pasulŭ 

celŭ îngustŭ dela Cosovi  Most, şi ar amerinţa capitala Cetinie. Se zice, că Omer Paşa, ar fi datŭ 

Principeluĭ Daniil un terminŭ de socotitŭ pănă la 31 Ianuar., şi dacă terminulŭ acesta va trece, fără de a fi 

folositŭ, atuncĭ Omer Paşa în 4-5 zile va luoa totŭ Montenegro cu puterea. Acéstă împregiurare se zice, că 

ar fi consternatŭ pe Montenegrinĭ, şi că maĭ în urmă s’ar fi formatŭ două partide între eĭ, una care ţine cu 

Principele Daniil, şi alte cu Pero Petrovici. 

 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 5. Fevruariu. Calend. noŭ. 
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