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Depeșe telegrafice 
  
 G e n u a  3 Maiŭ c. n. Din porunca stăpănireĭ sʼaŭ eliminatŭ dóezecĭ de fugarĭ din 
diferite țere italiene, și sʼaŭ îmbarcatŭ erĭ după amezĭ la Malta. 
 L i v o r n o  3 Maiŭ. Advocatulŭ Rihardŭ Frangi, care a fostŭ încă la anulŭ 1849 subt 
cercetare pentru criminĭ politice, este, după cum sună publicațiunea oficiósă a comandeĭ militarĭ, 
pentru demonstrațiunĭ revoluționarie osănditŭ la prinsóre grea pe 5 anĭ. 
 B e r l i n ŭ  7 Maiŭ. Precum se aude, regele Belgiuluĭ va merge curăndŭ de aicĭ la Viena. 
 T u r i n ŭ  5 Maiŭ. Iosti a vorbitŭ pentru Pernati și Faraforni în contra proiectuluĭ a trage 
unŭ drumu ferecatŭ spre Lagomagiore. 

______________ 
Arțile seaŭ măiestriele cele frumose. 

  În legătură cu cele ce s’aŭ scrisŭ în cățiva numerĭ aĭ acestuĭ ziurnale despre îmbrățișiarea 
meserielorŭ industrióse, unde s’a arătatŭ a lorŭ  însemnătate, atătŭ în ceea ce privește la 
căștigarea uneĭ pănĭ maĭ secure, cătŭ și la înaintarea uneĭ culture cetățéne, de care poporulŭ 
nostru simte mare trebuință, „Telegrafulŭ romanŭ”, credințiosŭ misiuneĭ sele, de a ciăma luarea 
aminte a publiculuĭ seŭ la totŭ, ce póte conduce spre treptata propășire, spre bunăstarea 
poporuluĭ romănŭ, cu ocasiunea acésta ʼșĭ a propusŭ a vorbi despre arțile céŭ măĭestriele cele 
frumóse, care dela unŭ poporŭ, ce aspiră la cultură, nu potŭ lipsi nice odată, și despre care 
ómeniĭ nostri, pănă acum, în cătŭ ne aducemŭ aminte, în cea maĭ mare parte nʼavură ocasiune a 
citi ceva în foile publice romăne. De cumva în discursulŭ acesta ne vomŭ estinde maĭ pe largŭ, 
publiculŭ nostru va fi indulginte cu noĭ, căcĭ însemnătatea lucruluĭ nu ne eartă a vorbi maĭ pe 
scurtŭ. Știmŭ prea bine, că avemŭ de a face și cu ómenĭ de aceia, cariĭ dedațĭ cu citirea de 
articulĭ zgomotoșĭ, fulminanțĭ, cum eșia uniĭ de soiulŭ acesta în tóte gazetele patrieĭ înainte, în 
aniĭ turburărilorŭ din urmă, arŭ dori pré multŭ, ca și în colónele ziurnaleluĭ nostru să nu 
întâmpine de cătŭ știrĭ însemnătorie despre prorumperea de resbelŭ între cutare și cutare statŭ, 
articulĭ de resbunare uneĭ națiunalitățĭ asupra celeilalte, cu unŭ cuvăntŭ articulĭ drasticĭ, cariĭ să 
le învârte fantasia cea bolnavă, cum întărâtă bucatele acre, piperate și derese bine pofta de 
măncare a ómenilorŭ dedațĭ la bețiă. Însă pe uniĭ ca aceia, nepotânduĭ noĭ mulțămi în 
împregiurările, în care ne aflămŭ, și după spiritulŭ ce domnește astăzĭ în lume, îĭ îndreptămŭ să 
bine voiască a arunca o privire și asupra gazetelorŭ de altă limbă, și décă în acele vorŭ afla ceea 
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ce dorescŭ și se parŭ a pretinde dela noĭ, atuncĭ cu Dumnezeŭ, că noĭ nice că voimŭ, dar nice că 
ne dă măna, a ne abate dela programa, ce acestŭ ziurnale și a propusŭ dela începutŭ. 
 Arte séŭ măĭestriă, cum iʼa zisŭ romănulŭ, se numește totŭ ce póte produce omulŭ cu 
mintea și poterile sele trupeștĭ și sufleteștĭ întrʼunŭ modŭ, care să ne pótă stórce admirațiunea și 
încăntarea nóstră. Așia zice romănulŭ în viiața de obște despre unŭ omŭ ce căntă frumosŭ, 
despre unŭ june ce saltă céŭ jócă cu tactŭ și focŭ, despre unŭ musicante ce sună unŭ istrumentŭ 
cu gibăciă, că elŭ căntă, saltă aŭ sună instrumentulŭ cu măiestriă. O femeie ce cósă frumosŭ, ce 
știe scóte fire și a le împlé cu feliurite florĭ, o numește cosetorésă cu măiestriă. Cu unŭ cuvântŭ 
lucrulŭ, la care vedemŭ, că omulŭ luĭ a întrebuințatŭ o istățime deosebită, a desfășiuratŭ unŭ 
talentŭ frumosŭ, o agerime de minte, îlŭ numimŭ lucru artificiale séŭ măiestru. În înțelesulŭ 
acesta ne vine de îndămănă a estinde însemnarea acesteĭ vorbe pănă și la unele meserie maĭ fine 
zicăndŭ, că ceasornicariulŭ strugariulŭ ș. a. cariĭ se coprindŭ cu unelte atătŭ de delicate, lucră 
scule atătŭ de filegrane, săntŭ artificĭ, iarŭ nu meserierĭ. În zilele nóstre avemŭ, și de aci înainte 
vomŭ avé maĭ multe ocasiunĭ a vedé feliurimĭ de macine, care prin ingeniósa lorŭ așezare și 
compusețiune producŭ în căteva óre cu ajutoriulŭ de doĭ, treĭ ómenĭ atăta lucrare, cătă nu se 
potea căștiga maĭ nainte prin sute de ómenĭ în maĭ multe zile. Pe aflătoriulŭ uneĭ asemenea 
macine avemŭ tótă dreptatea alŭ numi artistŭ séŭ omŭ măĭestru. Amŭ cititŭ, séŭ neștiindŭ citi, 
amŭ ascultatŭ cu multă plăcere la citirea aŭ căntarea unuĭ vercŭ frumosŭ, ce vorbia despre o 
materiă, care ne interesa din inimă, și pe poetulŭ séŭ urzitoriulŭ aceluĭ versŭ  au căntecŭ lʼamŭ 
încărcatŭ cu laude și lʼamŭ numitŭ fără îndoeală artistŭ în feliulŭ seŭ. Amŭ vezutŭ o icónă séŭ 
portretulŭ unuĭ bărbatŭ noă cunoscutŭ și ne amŭ miratŭ de măiastra mănă a zugravuluĭ séŭ 
pictoreluĭ care lʼa știutŭ nimeri atătŭ de bine. Amŭ ascultatŭ de multe orĭ căte la unŭ țiganŭ, ― 
căcĭ romănuluĭ pănă acum iʼa fostŭ rușine de acéstă arte minunată ― care ne trăgea dulce cu 
arculŭ pe vióră (diplă, ceteră, lăută), căndŭ de bucuriă, căndŭ de întristare. și istățimea luĭ ne a 
suprinsŭ întru atăta, în cătŭ amŭ fostŭ gata a ne împărți cu dânsulŭ nu numaĭ măncarea și 
beutura, ci și baniĭ din pungă. Amŭ vezutŭ pe unŭ arhitectŭ aŭ păleriŭ ridicăndŭ cu multă 
măiestriă o boltă aŭ o cupolă înfricoșiată, séŭ trăgândŭ unŭ podŭ mărețŭ peste o apă; amŭ vezutŭ 
iarășĭ pe unŭ omŭ îngiboșiatŭ de spate tăiindŭ aŭ scobindŭ cu o dăltuță mică întrʼunŭ stanŭ de 
marmore aŭ de pétră, și nu ne amŭ potutŭ ascunde admirațiunea nóstră, fără să ne luămŭ 
ocasiune a cerceta maĭ de parte după una séŭ alta din aceste măĭestrie, căcĭ însemnătatea și 
importanța acelora încă nu o cunóștemŭ. Eacă dar arțile séŭ măĭestriele cele frumóse! Dar unde 
se învață, cu ce prețŭ se căștigă acele și cine este ciămatŭ spre a lorŭ îmbrățișiere? 
 Artea séŭ măiestria este o flóre plăpăndă, care nu crește decătŭ în pămăntulŭ, unde 
domnește dreptulŭ și moralitatea, pacea, liniștea și securitatea publică, cultura și științele, adecă 
în viața cetățénă, întrʼunŭ statŭ bine regulatŭ și aperatŭ de turburările și năvălirile celorŭ 
neastâmpărațĭ și neîmpăciuițĭ. Artea și științele săntŭ ramiĭ uneia și aceleiașĭ trupine, una 
umbrează, nutrește, cóce séŭ aduce la maturitate pe ceea laltă. Știința pășește dela unulŭ la 
mulțĭ, iar artea séŭ măiestria din mulțĭ îșĭ alege pe unulŭ, ea este știința întrupată. Maĭ mulțĭ potŭ 
cunóște o știință, însă nu toțĭ săntŭ în stare a o aduce la atăta, ca să devină artistĭ séŭ măĭectriĭ în 
ea. Mulți filosofĭ aŭ fostŭ în lume, însă nu toțĭ aŭ pătrunsŭ cu știința lorŭ, ca să deducă din 
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aceea, fără a ciema întru ajutoriŭ revelațiunea séŭ descoperirea, estința unuĭ Dumnezeŭ 
adeveratŭ. De aceea potemŭ zice, că artea presupune științe, însă știința nu totdeuna arte. 
Științele politice de statŭ ne învață a cunóște statulŭ, părțile din care este compusŭ și deosebitele 
poterĭ ce lucră în trânculŭ, iar artea séŭ măĭestria statuluĭ se învârte pe lângă alte poterĭ multŭ 
maĭ fine, care țintescŭ aʼĭ da luĭ viiață și aʼlŭ conduce pe călĭ secure. Statulŭ se asémănă fórte cu 
o clădire mare séŭ cu organismulŭ trupuluĭ omenescŭ. Precum la clădirea uneĭ case se întrebue 
mulțĭ ómenĭ ca lucrătorĭ și naintătorĭ de zidire, iar artistiĭ săntŭ numaĭ aceia, cariĭ ținândŭ 
înaintea ocilorŭ planulŭ clădireĭ, regulă deosebitele lucrărĭ, spre a poté ajunge la țânta dorită; 
precum în organismulŭ ființeĭ omeneștĭ nenumerate funcțiunĭ ale viiațeĭ umane se facŭ de sine 
fără știre și precugetare, și numai libera voință séŭ mintea pórtă cărma și se folosește de ele: așia 
merge și cu statulŭ; o nenumerată mulțime de ómenĭ adună întocma ca albinele mierea în coșŭ, 
și numaĭ aceia săntŭ artistiĭ statuluĭ, cariĭ folosinduse de aceste agregate, pórtă cărma cu tăriă 
după principele ceʼși aŭ propusŭ dela începutulŭ, spre a poté veni la limanulŭ fericireĭ, care este 
și trebue să fiă țânta fiăcăruĭ statŭ. (Urméză) 

______________ 
Monarhia Austriacă  

Transilvania. 
  Sibiiŭ 1 Maiŭ. Înaltulŭ ministeriŭ de învățemăntulŭ publicŭ la cererea 
Consistoriuluĭ supremŭ evangelico-luteranŭ, a ridicatŭ sarcina de inspecțiune, ce o avea acesta 
pănă acuma asupra academieĭ de drepturĭ de aicĭ, și a renduitŭ ca acésta inspecțiune să trécă la 
Curatorele academieĭ D. Conciliariŭ de apelațiune și președinte la suprema judecătoriă de aicea 
Mac. Fiuger. ― 
 Décă ne amŭ văetatŭ nainte de ploĭ pré multe și de frigŭ, acuma trebue să ne văietămŭ de 
o căldură nădufósă și de o secetă, care de va maĭ ținea nu va fi pré priințiósă semenăturilorŭ de 
primăvéră. ― Astăzĭ după amézĭ se înnuoră, ba se audŭ și tunete și se vedŭ fulgere, însă pănă 
acuma n’a urmatŭ nicĭ unŭ stropŭ de plóie, nicĭ nu e speranță că va ploa, căcĭ se ridică văntulŭ și 
începŭ a se împreștie nuoriĭ. ― 
 ̶  Măria Sea D. Episcopŭ greco-catolicŭ Alecsandru Sterca Șuluț cu DD. Canonicĭ 
Alutan, și Țipariŭ a sositŭ astăzi aicĭ. 
 Ungaria. În Seminariulŭ centrale din Peșta se vorŭ ținea în anulŭ acesta prelegerĭ despre 
procedura la înveninărĭ (otrăvirĭ) rănirĭ, mórte părută ș. a. ca fiitoriĭ preoțĭ să se pună în stare a 
da poporenilorŭ seĭ în aceste întemplărĭ sfatŭ, și ajutoriulŭ cuviințiosŭ. 

― Drumulŭ ferecatŭ între Țigledŭ și Cececemetŭ este maĭ izprăvitŭ. Între Crișulŭ mare 
și Cececemetŭ s’a escatŭ o rivalitate, amăndóe orașele arŭ vrea să aĭbe în sinulŭ seŭ 
diregătoriele de comitatŭ, spre ridicarea edificielorŭ de lipsă a datŭ orașulŭ din teiŭ 100,000 fl. 
iară Ceceĭcemetulŭ 60,000, însă acesta a maĭ cieltuitŭ și nainte spre acestŭ scopŭ 120,000 fl. ― 
În Segedinŭ s’a osănditŭ unŭ individŭ, care de dóe orĭ a datŭ adpostŭ hoțilorŭ, și le a înlesnitŭ 
criminea în 30 Aprile la mórte, care osăndă s’a și esecutatŭ prin plumbŭ. ― Tărgulŭ de țéră, ce 
se ținu nainte de S. Giorge aicĭ, a fostŭ unulŭ din cele maĭ slabe. Drumurile, ce eraŭ cu totulŭ 
desfundate, opriră multŭ comunicațiunea. Cumpărătorĭ se aflară pré puținĭ, dar nicĭ nu aŭ fostŭ 
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ceva producte în abundanțiă. Bucatele s’aŭ căutatŭ și acuma bine, căcĭ cucuruzulŭ s’a vindutŭ 
cu 12 fl. grăulŭ cu 13¼ ―14½ fl. ovesulŭ cu 9¾ ― 10¼ fl. v. v. ― Apa Tiseĭ este totŭ mare, la 
mai multe locurĭ a eșitŭ peste țermĭ, și a înnecatŭ semenăturile. 
 Despre tărgulŭ Debreținuluĭ vorbește unŭ corespundinte în „Arătătoriulŭ arădanŭ” cu 
datŭ din 23 Apr. așia: Nicĭ acuma nu’șĭ potŭ scrie ceva îmbucurătoriŭ despre tărgulŭ 
Debreținuluĭ. Aicea săntŭ toțĭ desperațĭ, Neguțietoriĭ nu aŭ marfă, căcĭ ca 8000 maje staŭ la 
Cege 6 mile dela Debreținŭ, și prépuținĭ negoțietorĭ plătiră pentru transportulŭ eĭ 3½ fl. m. k. de 
marjă. Cea maĭ mare parte zace subt ceriŭ liberŭ. Potețĭ să ve încipuițĭ supărarea negoțietorilorŭ, 
căcĭ săntŭ mulțĭ, cariĭ cu spese însemnate aŭ venitŭ cu totŭ personalele lorŭ de ajutoriŭ, și nu aŭ 
să vindă unŭ lotŭ de marfă. Ce se atinge de cumpărătorĭ este și maĭ reŭ, căcĭ acestia trebue să 
plătéscă polițele, și nu capătă marfă, séŭ cea puțină, ce o căpătară icĭ colea, nu o potŭ transporta 
nicĭ cu unŭ prețiŭ. Producte nu săntŭ, vitele, oile, și porciĭ se vindŭ fórte scumpŭ. O perece de oĭ 
cu meĭ se vindu cu 12―13 fl. o perece de vacĭ grase dela 7―8 maje cu 100 fl. slănina dela 
23―25 fl. lăna polecéscă dela 25―28 fl. spirtulŭ ½  cupă cu 15―16 cr. slivovița cu 18―19 cr. 
― Ovesulŭ găléta cu 3 fl. 24 cr. orziŭ 4―4 fl. 12 cr. pănă la 4 fl. 24 cr. secara 4 f. 30 cr.―5 f. 
grăulŭ cu 6―6 fl. 30 cr. făsolea 8 fl. meiu 11 fl. m. c. miere, céră, peĭ, lănă fină, pene nu aŭ 
fostŭ în tărgŭ. Irénulŭ celŭ vestitŭ alŭ Debreținuluĭ a îngiețatŭ. 
 Totŭ acela corespundinte scrie cu datŭ maĭ tărziŭ din Aradŭ Înceerea tărguluĭ 
Debreținuluĭ, ce dabea trecu, a fostŭ maĭ vărtosŭ în vinzarea mărfilorŭ cu detaiŭ maĭ viiă decătŭ 
ce s’a potutŭ spera la începutŭ pe lăngă timpulŭ celŭ nefavorabile. Și neguțitoriĭ ce vindŭ cu 
grosu s’a înțelesŭ cu cumpărătoriĭ lorŭ astfeliŭ, ca să le trimită, după ce se va face timpŭ maĭ 
bunŭ, și ciria va fi maĭ scăzută, marfa din Peșta. Celŭ maĭ bunŭ tărgŭ aŭ avutŭ cizmariĭ, căcĭ maĭ 
vărtosŭ cizmele de iarnă s’aŭ vindutŭ pănă la una.  
 Totŭ „Arătătoriulŭ arădanŭ“ zice, că după publicațiunea Consuleluĭ din Timișóră tărgulŭ 
Timișóreĭ, care altfeliŭ este obicinuitŭ a se ținea în serbătorile Rusalilorŭ, se va ținea în anul 
acesta în 30 Maiŭ. 
 Noĭ ne mirămŭ de astfeliŭ de publicațiune, căcĭ precătŭ știmŭ tărgulŭ Timisóreĭ n’are 
nimicŭ de a face cu rusalile, căcĭ elŭ s’a ținutŭ totŭ déuna lunĭ înainte de Constantinŭ și Elena, și 
fiinducă acésta serbătóre cade în anulŭ acesta Joĭ, așia dară décă se va ținea tărgulŭ în 30 Maiŭ 
după c. n. séŭ în 18 Maiŭ după c. v. nu vedemŭ nicĭ o anomaliă, ci tocmaĭ așia precum s’a ținutŭ 
și pănă acuma. Vezibine că anŭ a căzutŭ cu rusalile odată, causa însă a fostŭ rusalile, care se 
mută, iară nu tărgulŭ ce este fiscatŭ pe serbătórea maĭ susŭ numită, ce nu se scimbă. 

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 Satelitulŭ din Brașovŭ subt rubrica, unde vorbește despre înființarea fundațiuneĭ 
„Franțiscŭ Iosifiană“ zice: Noĭ avemŭ deplină convingere, că în celŭ maĭ scurtŭ timpŭ se vorŭ 
aduna marĭ sume spre acestŭ scopŭ umanŭ. La ridicarea șcólelorŭ se lucră cu tăriă, și clădirea 
scóleĭ din Brașiovŭ merge acuma mai repede. 
 Maiestatea Sea Împeratulŭ a binevoitŭ prégrațiosŭ a aplacida, ca drumulŭ ferecatŭ alŭ 
statuluĭ să se tragă dela Segedin prin S. Miclușiulŭ mare. 
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 Înaltulŭ Guberniŭ militare și civile în Ungaria a amnestisatŭ în Oradia mare 42 de 
osăndițĭ politicĭ și 13 militarĭ. Acest actŭ de grațiă li s’a împărtășitŭ prin D. M. C. L. de 
Braunhof  într’unŭ modŭ solene. 
 Stăpănirea banale din Croația a făcutŭ apelŭ către toțĭ locuitorii Croațieĭ, și aĭ Slavonieĭ, 
ca să ajutte pe locuitoriĭ din ținutulŭ Fiumei, cariĭ prin nerodirea anuluĭ trecutŭ, și vărsarea 
apelorŭ statŭ să peară de fóme. 
 În Stiria săntŭ tóte operatele de organisațiune isprăvite, trimise la ministeriele 
concernințĭ. 
 În Galiția (din Spania) este așia de mare calamitatea, de poporulŭ de răndŭ este amețitŭ 
de fóme, și tăbărește asupra cetățilorŭ, unde totŭ aceea lipsă stăpănește. Stăpănirea, ca să 
ușureze lipsa acestorŭ, a îngăduitŭ să se tragă drumulŭ ferecat dela Valadolidŭ la Vigo numaĭ 
subt aceea condițiune, ca în patru septemăne să se și pună în lucrare, și să se aplice la lucru 
numaĭ Galițienĭ. 
 Din întemplarea unuĭ casŭ de pedépsă, Curtea supremă judițiariă a deciaratŭ, cumcă 
datoriele ce le aŭ doctoriĭ asuprăle nu se potŭ estinde atătŭ de departe, cătŭ eĭ se nu pótă lăsa 
bolnavulŭ nicĭ atuncĭ, căndŭ de departe, căndŭ acesta arată pe față, că elŭ nulŭ maĭ vré și nu maĭ 
are încredere în dănsulŭ. 
 Maiestatea Sea Împeratulŭ a poruncitŭ, ca cardinalilorŭ bisericeĭ catolice, cănd acestia 
mergŭ în propriele ecuipage, séŭ însemnele demnitățiĭ lorŭ învederate, trecăndŭ  pe lăngă 
caraolă să se strige în pușce, însă stégulŭ să nu se încine, nicĭ tobele să nu se bată. Numai străjile 
din reședința, și curtea împerătéscă furnéză aicĭ escepțiune. 
 Din statistica Transilvanieĭ maĭ scótenŭ următoriele date. Din 1000 de pruncĭ remănŭ 
cam pănă la 320 séŭ a trea parte fără învățetură. Acestŭ numerŭ este maĭ micŭ în Districtulŭ 
Sibiiulŭ unde nu face nicĭ a cincia parte, și maĭ mare în Districtulŭ Bălgraduluĭ unde dabea a 
patra parte umblă la scólă.  

______________ 
Țéra romănéscă și Moldavia  

  
Care cunóște, cătă nepăsare arată poporulŭ de unŭ timpŭ încóce către duminece, și 

serbătorĭ, acela va ști prețui Circularele, ce ministrulŭ din lontru a slobozitŭ către cărmuirile 
județelorŭ în privința acésta, și care arată cătă grige părintéscă pórtă înalta Stăpănire a 
Romanieĭ, și pentru cultura morale a poporuluĭ. Pentrŭ aceea privindŭ noĭ în acésta mesură unŭ 
pașiŭ cu multŭ maĭ însemnatŭ, decătŭ ce s’arŭ părea la înteia privire, publicămŭ circularele după 
„Buletinulŭ oficiale“ care sună așia: 

DEPARTAMENTUL DIN NĂUNTRU. 
C i r c u l a r e l e  c ă t r e  C â r m u i r i l e  j u d e ț e l o r 

Cu cât pentru fericirea, luminarea și înaintarea unuĭ popor este neapărat trebuinciósă 
industriea și literatura, cu atât sânt mult mai necesariĭ morala și religiea, dar fiind că 
departamentul le vede, cu destulă mâhnire, de la un timp în cóce, călcate în picióre maĭ de tot 
Românul pentru lăcomiea interesuluĭ, și pe popor alergând cu pasurĭ iuțĭ către stricăciune, nemaĭ 
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respectând nicĭ ciar zilele Duminicilor și prasnicilor de peste an, hotărâte de maĭca nóstră 
Biserică, pentru odihna și curățirea sufletuluĭ fie-căruia creștinŭ, ci din contra în zilele acestea, 
cea maĭ mare parte a speculațiunilor, în loc de a merge să asculte Sfânta Liturgie, îșĭ fac 
daraverile lor fără câtușĭ de puțină mustrare de cuget; Departamentul, potrivit cereriĭ făcută prin 
adresa Sf. Mitropoliĭ cu No. 1636, pune îndatorire tuturor dregătoriilor administrative, ca să 
îndemne pe tot lăcuitorul din coprinsul județuluĭ, și ciar pe ceĭ ce hălăduesc prin orașele de 
căpetenie saŭ târgurĭ populate, ca să ș’ĭ îndeplinéscă cu sfințenie tóte îndatoririle către 
Dumnezeŭ, ce’ĭ sânt impuse de religie, a’l face să cunóscă ceea ce fie-care om datoréză către 
Creatorul său, și ca să se conforme întocmaĭ măsurilor și regulilor însemnate și a nume: 

1-iŭ. Ca nicĭ o prăvălie pe viitor, fără eccepție, în zioa Dumineciĭ să nu se găséscă 
descisă, saŭ să vânză nicĭ prin dos, afară de spițărie, brutăriĭ și băcăniĭ. 

2-lea. Ca Evrei să nu fie slobozĭ subt cuvânt că cânt de religie streină, că lucreze în zioa 
acésta în prăvăliĭ descise saŭ în public, pentru că religiea domnitóre trebue să se respecteze de 
orĭ cine. 

3-lea. Ca strigătoriĭ cu mărfirĭ pe drum să înceteze cu totul în zioa acésta. 
4-lea. Ca lăcuitoriĭ de prin sate să nu fie siliți de nimenĭ a face transporturĭ în zioa acésta. 
5-lea. Ca afară de obiectele trebuincióse pentru hrană, să nu fie nimenea slobod a vinde 

saŭ a lucra în public, și  
6-lea. ca aceste regulĭ să se păzéscă și în cele 12 prasnice împărăteștĭ de peste an. 
În urma acestor dispozițiĭ care cânt întemeete pe bazele și dogmele religiei creștine, 

Departamentul aștéptă cu nerăbdare un resultat plăcut, atât din stăruința ce vor pune scujbașiĭ 
administratovĭ, cât și din aplecarea publiculuĭ, ca către un obiect ce’ĭ este trebuincios pentru 
fericireĭ.       

Pentru șeful Departamentuluĭ D. Ionid.  
No: 2644, anul 1853, Aprilie 1. 

 Gazeta de Moldavia în Nr. 32 din 23 Aprile aduce treĭ oficie domneștĭ, prin care în 
personalele Ministeriuluĭ se facŭ scimbărĭ, și anume D. Ministru Grigoriŭ Cuza cerăndușĭ 
dimisiunea ese din serviciulŭ statuluĭ. Și în loculŭ Dnealuĭ, se face Ministru averilorŭ bisericeștĭ 
și alŭ învățeturelorŭ publice Luminăția Sea, D. Beizadé Nicolaŭ Suțŭ, care a fostŭ pănă aci 
Ministru trebilorŭ din lontru, și a cerutŭ a depune acésta însărcinare. Cu Ministeriulŭ trebilorŭ 
din lontru s’a însărcinatŭ D. Logofătŭ și Cavalerŭ Costace Sturza. Adresele de fericitare ce încă 
totŭ se aducŭ Înălțieĭ Sele Principeluĭ Moldavieĭ, daŭ dovadă destulŭ de viă în ce iubire și stimă 
stă Înălția Sea la poporulŭ seŭ. ― 
Serbătorile Paștilorŭ s’aŭ serbatŭ în Iașĭ cu tótă pómana rituluĭ ortodocsŭ și după vecia datină a 
țereĭ. 

______________ 
Germania. 

 Prusia. Berlinŭ 5. Maiŭ  Décă în Ministeriŭ va urma vre o scimbare, acésta de bună 
sémă nu se va face pănă la înceierea camerelorŭ, care precum se sună va urma în 13 Maiŭ. Uniĭ 
vreŭ să aducă crisa ministeriale pelăngă alte motive și cu aceea întămplare în legătură, că 
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Ministrulŭ Mantaifel nu arŭ fi fostŭ de părere, ca stăpănirea să pășiască cu energiă și 
determinatŭ în causa Neiburguluĭ. În priviința acésta este interesante, că din publicațiunea 
polițieĭ din 3 Maiŭ, unŭ drumŭ noŭ din Berlinŭ a căpătatŭ la poruncă maĭ înaltă numele de 
„drumulŭ neiburgianŭ“ ― După alta corespundință se zicé, că crisa Ministeriale arŭ fi luatŭ altă 
direpțiune, și că arŭ fi iarățĭ speranță de o înțelegere, care însă nu se pré crede. ― A doa cameră 
lucră acuma din resputerĭ, însă nu pré cu temeiŭ. ― Regele Belgiuluĭ a întratŭ în 4 Maiŭ pe la 5 
óre în Poțdamŭ, unde a fostŭ primitŭ de regele Prusieĭ și după aceea a mersŭ la Berlinŭ, de unde 
va merge iarășĭ la Poțdamŭ. ― Causa complotuluĭ prin faciunele făcute în Rostocŭ a luatŭ altă 
formă. Se vede a fi afară de tótă îndoiala, cumcă în Meclenburgŭ s’a agrămăditŭ munițiunea, 
care avea a fi îndreptată către Berlinŭ. Precum se zice arŭ fi și persóne vezute compromise în 
acestŭ complotŭ ― Proiectulŭ ce l’a făcutŭ fracțiunea catolică, de a înființa pentru Universitatea 
din Vratislavia o profesură catolică pentru istoriă, a avutŭ în comisiunea de budgetŭ a camereĭ a 
dóa numaĭ 5 voturĭ pentru sine, în vreme ce 23 de voturĭ aŭ fostŭ în contra luĭ. 
 În Rostocŭ s’a arestatŭ la 1 Maiŭ c. n. Advocatulŭ Vigero, conductorele părțiĭ liberalĭ în 
dieta de maĭ nainte, și s’a transportatŭ la Biuțovŭ. 
 În Casela săntŭ escișĭ din cameră treĭ deputațiĭ, în contra cărora s’a rănduitŭ cercetare, cu 
22 de voturĭ în contra a 19, acestia apoĭ căpătară prin pretură poruncă, ca în timpŭ de 24 óre să 
părăséscă ceatea. 

______________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ . Împeratulŭ a primitŭ în 1 Maiŭ pre Senatorĭĭ, și Consiliariĭ de statŭ, cariĭ 
mergŭ în Departamente. Eĭ priimiră instrucțiunele trebuințióse dela însușĭ Împeratulŭ, din care 
cele maĭ de căpeteniă arŭ fi după „Monitorele“ acele: că dorințele și trebuințele țereĭ să se aducă 
nemizlocitŭ la cunoștința luĭ. 
 ― În urma rebeliuneĭ din Scóla dela Angers despre care amŭ pomenitŭ și noĭ s’aŭ 
eliminatŭ 43 de scolarĭ. ― Împerătésa încă totŭ maĭ pătimește, și Împeratulŭ iese rarŭ din 
cabinetulŭ eĭ, în 3 Maiŭ n’aŭ cercetatŭ nicĭ opera, fiindŭ că împerătéseĭ pornise maĭ reŭ, și tóte 
petrecăniile și festivitățile, ce eraŭ să se facă, săntŭ amănate. 

______________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ . 2 Maiŭ Animositatea partideĭ radicalĭ asupra Lorduluĭ Palmerston a 
crescutŭ pănă la turbare. Ziurnaliĭ eĭ scuĭpă veninŭ și fere, pentrucă elŭ a deciaratŭ apriatŭ, 
cumcă va învigila asupra fugițilorŭ, ce săntŭ cu prepusŭ. ― Asupra procesuluĭ Hale nu se póte 
încă judeca, desvinuirele luĭ Coșutŭ staŭ în contrazicere cu mărturisirea luĭ Usener, și mirósă 
maĭ multŭ a rabulistŭ de cătŭ a prisoneriŭ celebru. Décă însă mărturisirea luĭ Usener, ca a unuĭ 
furŭ ce a fostŭ pedepsitŭ, nu s’arŭ lua în considerațiune, atuncea cu ocasiunea acésta să se aducă 
aminte, cumcă coróna C. Stefanŭ și acuma este fără licențiă absente, fără de a se ști, 
întrebuințézăse ea spre aceea, ca să căștige numaĭ unuia hrană, séŭ ca se facă pe alțĭ maĭ mulțĭ 
hrana tunurilorŭ. 

______________ 



 

Pag. | 12

Rusia. 
P e t r o p o l e  26 Apr. Judecătoria marțiale, ce la demăndățiunea Împeratuluĭ s’a 

înființatŭ din ceĭ maĭ marĭ funcționarĭ aĭ oștireĭ pe uscatŭ și mare subt președința Șefuluĭ armateĭ 
active pentru cercetarea defectuluĭ de 1,000,000 ruble de argintŭ causatŭ prin consiliariulŭ 
intimŭ Politovsci și prin casieriulŭ Comitetuluĭ invalizilorŭ, a enunciatŭ sentința asupra 
vinovațilorŭ. Bătrănulŭ adjutante generale este maĭ tare înculpatŭ. Căcĭ elŭ arŭ fi potutŭ să 
opréscă abusulŭ, ce s’a făcutŭ acolo, însă elŭ din nemărginita încredere ce a avutŭ către 
Politovsci, a adeveritŭ totŭ déuna că suma căpitaleluĭ arŭ fi dréptă. Împeratulŭ l’aŭ aflatŭ la 
revisiunea procesuluĭ cu atăt maĭ vinovatŭ, cu căt elŭ a propusŭ pe Politobsci fără nicĭ unŭ 
motivŭ și spre remunerațiune. Împeratulŭ a întăritŭ dară sentința luĭ, în urmarea căreĭ va fi 
generalele casatŭ, și va ședea 6 lune încisŭ în fortăreață. Admiralele Colsacov va perde șarșa de 
adâuntante generale, și prinsórea de cercetare i se va imputa de pedépsă, și va fi scobozitŭ din 
servițiŭ. Amăndoĭ acestia aŭ să garanteze cu bunulŭ séŭ pentru pagubă. Generalele Manderstern 
remăne în șarșa sea, timpulŭ cercetăriĭ i se va socoti de pedépsă. Tocmaĭ așia se va urma și cu 
generalele Arbosov. Iară generaliĭ Grabe și Sasŭ aŭ căpătatŭ o mustrare simțitóriă.   

______________ 
Turcia. 

C o n s t a n t i n o p o l e, 25 Aprile.  Scrisorile cele maĭ noue din căpitalea osmailorŭ 
slugescŭ numaĭ pănă în acestŭ datŭ. Dela împăciuirea din urmă în privința sf. mormântŭ, despre 
care s’a atinsŭ în numerulŭ trecutŭ, nu sʼa maĭ întemplatŭ ceva însemnatŭ. Tóte corespundințele 
venite din Turcia se învoiescŭ întrʼaceea, cumcă desbaterile între divabulŭ porțiĭ și între 
representantele Rusieĭ principele Mencicofŭ decurgŭ astăzĭ numaĭ pentru patriarhatŭ. ― 
„Ziurnalele de Constantinopole“ din 24 Aprile coprinde unŭ articulŭ începătoriŭ, care póte fi 
privitŭ de simbolulŭ credințeĭ politice pentru înalta pórtă. Tendința aceluĭ articulŭ este a liniști 
căpitalea și maĭ alesŭ pe a eĭ neguțetorĭ și a arăta, cumcă spaĭma de unŭ resboiŭ este cu totulŭ 
deșeartă, maĭ încolo totŭ acelŭ articulŭ coprinde simțeminte de pace în privința tuturorŭ 
poterilorŭ celorŭ marĭ; decĭ noĭ săntemŭ aplecațĭ a crede, cumcă reeșindŭ pórta a împlini cererile 
tuturorŭ poterilorŭ, unŭ resboiŭ nu lesne se va poté naște. Apoĭ cumcă pórta voĭește a plini 
cererile ce i se facŭ, se vede din provocațiunea, ce o face la spiritulŭ întremizlocitoriŭ, care, 
după cum se esprime ziurnalele de Constantinopole, de 40 anĭ în cóce, la tóte întrebățiunile cele 
serióse, prin concesiunĭ împrumute, care guberniele cele înțelepte pururea le respectéză, a știutŭ 
afla totdéuna o deslegare păciuită. 

Cu Turcia în zilel nóstre într’adeverŭ se întemplă ca și cu căte unŭ omŭ, pe care faĭma 
publică de multe orĭ îlŭ face mortŭ, în vreme ce elŭ abia este bolnavŭ. De căte orĭ evine în 
Turcia ceva însemnătoriŭ, de căte orĭ devine acésta în conflictŭ cu celelalte poterĭ, îndată strigă 
tóte gazetele: Turcia este mórtă, Turcia se află în resuflările din urmă. Apoĭ fiindcă în Turcia 
întru adeverŭ se întemplă evineminte însemnătorie și dese conflicte cu poterile creștine, Europa 
întru atăta s’a dedatŭ cu cugetulŭ acesta, în cătŭ ceĭ maĭ mulțĭ ómenĭ după fiăcare crisă politică 
trecătoriă clătescŭ din capŭ și aștéptă în celŭ maĭ de a própe casŭ cu atăta maĭ securŭ apunerea 
împărățieĭ turceștĭ. Acéstă părere lățită, după cum ne taie pe noĭ capulŭ, este greșită, apunera 
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Turcieĭ încă nu se póte proroci. Ca să se ștérgă din carta Europeĭ, a Asieĭ și a Africeĭ o împărățiă 
atătŭ de lățită, așia numerósă și de o așia mare însemnătate geografică, fără lupte îndelungate și 
săngeróse, fără a produce cele maĭ grele confusiunĭ în familia statelorŭ din Europa, este greșitŭ a 
și cugeta. Aceste și asemene idee se învârtŭ numai în capitele partideĭ resturnătorie, care nu se 
póte bucura de altŭ ceva, de cătŭ de prorumperea unuĭ resboiŭ europénŭ, din care ea să’șĭ cerce 
ale sele folose în parte. Esistința înalteĭ porțĭ este cezeșuită prin tractate europene, și nicĭ una din 
poterile cele marĭ se încércă a le clăti pe acele, pănă cănd guberniulŭ Turcieĭ nu vine în 
contrazicere cu recerințele, ce le împunŭ principiele fundamentalĭ ale sistemeĭ de statŭ din 
Europa tuturorŭ țerelorŭ, ce se află în acestŭ conțininte. 

Nu vreo bólă organică a pricinuitŭ Turcieĭ periculele din urmă, ci singurŭ greșelele 
comise din partea eĭ; decĭ dela ea atărnă a înlătura aceste pericule și pe viitoriŭ a le încongiura 
Cugetele, ce le are împeratulŭ turcescŭ de astăzĭ în privța supușilorŭ seĭ creștinĭ, săntŭ fórte 
bune; ce folosŭ însă, că pașiĭ și deregătoriĭ turceștĭ le calcă acele în picióre și tirănescŭ pe biețiĭ 
creștinĭ în tóte părțile, în cătŭ monarciĭ creștini simtŭ ciemațĭ în conștiință a’șĭ ridica potintele 
glasŭ în contra apăsărilorŭ, ce se facŭ la ceĭ de o lege cu eĭ, și a cere cezeșiă pentru păciuita 
estinsă și neturburata libertate a credințeĭ acelorŭ subpușĭ. În înțelesulŭ acesta păși la mizlocŭ în 
zilele trecute Austria la Constantinopole, în acestŭ înțelesŭ credemŭ că va păși și Rusia, 
necerândŭ dela Turcia vr’unŭ lucru, care să vatăme a eĭ întregitate și împerătéscă maiestate. 
Scurtŭ, Turcia gubernată cu înțelepciune, tactŭ și pricepere de statŭ póte trăi încă lungŭ timpŭ în 
Europa. 

Mulțĭ zicŭ, că Englitera folosinduse de încurcăturile, în care se află astăzĭ Turcia, îșĭ 
căștigă feliurite concesiunĭ, maĭ alesŭ pentru drumulŭ de ferŭ ce’lŭ lucră ciarŭ acum în Egiptŭ. 
După O. D. P. reporturile din Moldavia și Romănia săntŭ însuflătórie de grige, în cătŭ 
ocupațiunea acestorŭ principate dela Dunăre prin oștirile ruseștĭ, n’arŭ fi tocma cu neputință. 
Noĭ, cariĭ săntemŭ la marginea acestorŭ principate amŭ afla maĭ curăndŭ de cătŭ corespundințiĭ 
acestorŭ gazete, căndŭ arŭ fi ceva turburărĭ însemnătórie în vecinele principate, care se facă 
neapărat invasiune muscăléscă; cu tóte aceste pănă în minutulŭ de față potemŭ asecura pe orĭ 
cine, cumcă acolo ómeniĭ îșĭ caută de trebele lorŭ, și nimeruĭ îĭ maĭ plesnește prin capŭ a visa de 
turburărĭ și facțiunĭ politice. Décă totușĭ în asemenea împregiurărĭ iar plăcé Rusieĭ a întra cu 
armată în pricipate, n’arŭ fi unŭ ce neașteptatŭ;  căcĭ de căte orĭ nu amŭ vezutŭ noĭ tresnindŭ 
véra cu sóre. 

Împărecerile ce domnescŭ la Seresŭ între turcĭ și creștinĭ aŭ ciematŭ luarea aminte a 
Consuleluĭ austriacŭ dela Salonicŭ care a și îndreptatŭ o notă energică către Pașa de acolo, 
făcăndu’lŭ respunzetoriŭ pentru tótă nedreptatea ce s’arŭ face creștinilorŭ din partea turcilorŭ. 

Pe lăngă tótă faĭma, ce se lățise în zilele trecute, cum că principele Mencicof se gătește 
să plece, elŭ va maĭ petrece în Constantinopole. Misiunea luĭ, pănă în cătŭ s’a potutŭ afla se zice 
că nu s’arŭ estinde la alta, decătŭ la causa Sf. mormăntŭ care după cumŭ arătarămŭ în numerulŭ 
trecutŭ, ș’a luatŭ deslegare mulțămitóriă, și la ceea a patriarhuluĭ, care tocma acum s’arŭ afla în 
pertractațiune. 
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Pórta trămite la Dardanele dar maĭ alesŭ la fortărețele Busforuluĭ, ce se află în marea 
négră, fórte multe tunurĭ și munițiune.  ̶   

______________ 
Știrĭ comercialĭ 

V i e n a  7 Maiŭ c. n. După ce comunicațiunele s’aŭ făcutŭ bune și semenăturle se arată 
frumóse, a scăzutŭ bucatele căte cu 2 ―3 groșițe. Vinzare s’a făcutŭ can la 25,000 mețurĭ. 

Bumbaculŭ s’a vindutŭ după cualitatea luĭ dela 33 fl. pănă 38¾ can la 3―400 de cacĭ. 
Lănă ca la 300 de maje cu 35 ̶ 36 de cea flocosă, și 100 maje de cea sură cu 20―21 fl. și maje 
de cea négră căte cu 22 fl. de majă.   

P e ș t a  6 Maiŭ. Oloiulŭ de rapiță a scăzutŭ în urmarea semănăturilorŭ frumóse la 18¾ 
fl. de majă. Cănepa încă nu se pré caută, ea are după deosebite cualitățĭ și deosebite prețiurĭ, dela 
16―45 fl. de majă.  

T r i e s t ŭ  7 Maiŭ. După raportulu de septemănă: Cafeoa și zăharulŭ fără căutare, 
prețiulŭ a scăzutŭ. Bumbaculŭ se ține. Olóiele aŭ scăzutŭ în prețiulŭ. Bucatele și semințele de 
oloiŭ nu se caută, trebĭ slabe.  

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 9. Maiŭ. Calend noŭ. 

 Aurulŭ  _____________________________________________  1131/8   
 Argintulŭ ____________________________________________ 108½  
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