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Depeșe telegrafice. 
 

 L o n d o n ŭ  7 Maiŭ c. n. Casa de giosŭ a lepedatŭ cu 286 în contra a 61 voturĭ 
amandamentulŭ, ca să escidă Irlandia dela contribuțiunea de viniturĭ. 
 N e a p o l e  3 Maiŭ. Ambasadorele rusescŭ Hreptovicĭ a căpătatŭ altă destinațiune.- 
 Secretariulŭ de legațiune Grote ia asupră’și trebile provisorie. 
 M a l t a  4 Maiŭ. Se vorbește, că flota engleză din marea mediterană va părăsi portulŭ 
seŭ, ca să pótă cruci în apele de pe aicĭ. 
 B r u s e l a  11 Maiŭ. Camera deputațiunilorŭ a adoptatŭ pentru armată  țifra de 100,000 
de feciorĭ, ce s’a proiectatŭ. 
 P a l e r m o  4 Maiŭ. Regele Bavaieĭ a plecatŭ la Mesina. 

_________________ 
Arțile séŭ măiestriele cele frumóse. 

(Urmare.) 
 Pănă aicĭ amŭ vorbitŭ despre arte în deobște, acumŭ însă voimŭ a reduce însemnarea eĭ 
la o sferă maĭ îngust, adecă a vorbi despre arțile cele frumóse, care se numescŭ și liberalĭ. 
Aceste săntŭ: P o e s i a ,  m u s i c a  v o c a l e  ș i  i n s t r u m e n t a l e  adecă căptarea din 
gură aŭ cu o unéltă, d e s e m n u l ŭ  ș i  p i c t u r a,  a r h i t e c t u r a  ș i  s c u l p t u r a,  
s a l t u l ŭ,  m i m i c a  ș i  t e a t r u l ŭ. 
 Căndŭ spiritulŭ omenescŭ vine în atingerecu lumea simțirilorŭ, de locŭ se deștéptă în elŭ 
aceea scinteie dumnezeéscă, ce pănă atuncĭ stătea ascunsă, care’lŭ însuflețește și înbărbătă, ca să 
se încerce a păși pe cămpulŭ uneea séŭ alteia din aceste arțĭ frumóse. Goete întrebatŭ fiindŭ ce 
este poesia a respunsŭ, poesia este unŭ simțementŭ viŭ de a coprinde lucrurile din lume după 
tóte împregiurările lorŭ, și poterea de a le reproduce séŭ respica cu grațiă și suavitate. Apoĭ ce se 
zice despre poesiă, se înțelege și despre celelalte arțĭ frumóse. În acéstă scurtă definițiune se 
coprinde fórte multŭ. Artistulŭ va să zică, trebue să aĭbă voie și potere, gustŭ și tactŭ întru 
alegerea lucruluĭ, o deosebită aplecare spre aceea coprindere, pănă căndŭ să pótă aduce 
obiectulŭ la o perfecțiune deplinită. Pentru aceea săntŭ așia rare capitele d’operă în cămpulŭ 
arțilorŭ frumóse; căcĭ rarŭ se întemplă, ca să se plinéscă tóte condițiunile aceste. Unulŭ îșĭ alege 
o ideă măréță, dar n’are ciămare, ca să o esecuteză cu măiestriă; celalaltŭ începe cu măiestriă și 
la urmă să pomenește în meseriă. Artea are momentele sele de producere întocma ca amorulŭ, în 
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care spiritulŭ creatóre străbate în o parte a simțirilorŭ, pe care o face purtătóriă și conducătóriă 
de poterea sea. O lucrare numaĭ atuncĭ devine măiastră, căndŭ poterile spiritualĭ ce le a 
întrebuințatŭ artistulŭ, lucră cu însuflețire asupra omuluĭ seŭ, în cătŭ privitoriulŭ se răpește și 
fără voie de admirașiune. Ce e dreptŭ, atărnă multŭ și dela gradulŭ cultureĭ, în care se află 
insulŭ, ce cercă să judece acelŭ capŭ d’operă, fiă acela o persónă, fiă unŭ poporŭ, o națiune 
întrégă. Contimpuraniĭ luĭ Omerŭ cu multŭ aŭ fostŭ maĭ proștĭ, de cătŭ să pótă străbate în 
spiritulŭ poesielorŭ luĭ; Alesandru celŭ mare, de și geniŭ în resbelŭ, dar icóna luĭ A p e l e, ce’lŭ 
înfățișia la Efesŭ călare, totŭ n’a știut’o stima și prețui după cuviință, pănă căndŭ calulŭ luĭ nu 
începu a rinceza la calulŭ celŭ zugrăvitŭ, ca și căndŭ arŭ fi vezutŭ unŭ calŭ viŭ, în cătŭ Apele 
avu tótă dreptatea să zică luĭ Alesandru: „Împerate, calulŭ teŭ maĭ multŭ se pricepe la pictură de 
cătŭ tu însuțĭ!“ 
 Artistulŭ nu póte să nu să vină în atingere cu totŭ ce este în pregiurŭ de sine. Pe elŭ îlŭ 
încăntă o frunză ce se mișcă pe unŭ copaciŭ, îlŭ aduce la însuflețire o privire de pe unŭ munte, o 
pasere ce sbóră, ținutulŭ în care trăiește, patria în care s’a născutŭ; pe elŭ îlŭ mișcă istoria, 
religiunea, științele, năravurile, drepturile, limba, monumintele poporuluĭ seŭ, alŭ căruĭ 
medulariŭ este și elŭ. Fantasia luĭ află nutrementulŭ seŭ spirituale în ideele și părerile, judițele și 
prejudițele, patimele, de care este stăpânită soțietatea, în care se află. Tóte aceste încă atărnă 
fórte multŭ dela întocmirea și legile statuluĭ ce’lŭ îndetoréză. Decĭ n’are să ne prindă mirare, 
décă într’unŭ statŭ, în care legile luĭ nu suferŭ o desfășiurare liberă a poterilorŭ sufleteștĭ, vomŭ 
căuta în deșertŭ după artistĭ, bărbațĭ cu renume în științe, geniĭ mizlocitorĭ de epoce noue în 
privința propășireĭ și a perfecționăreĭ de popóre. Cătŭ de multŭ póte strica unuĭ statŭ întregŭ unŭ 
asemenea geniŭ, omuțŭ nebăgatŭ în sémă, maĭ alesŭ căndŭ lovește în inima unuĭ poporŭ, ce 
geme subt jugulŭ servituteĭ, subt varga despotismuluĭ, nu cere trebuința a dovedi cu esemple 
culese din istoria timpuluĭ străveciŭ, ci ajunge dacă vomŭ zice, că unŭ singurŭ căntecŭ 
„marsileza“ a fostŭ în stare a însufleți pe poporulŭ frăncescŭ, ca să nu’ĭ pese de focŭ și de sabiă. 
De câte órĭ nu s’a întămplatŭ, ca o singură icónă înfățișătoriă de starea poporuluĭ apăsatŭ, aŭ de 
despotismulŭ cutăruĭ bărbatŭ, să facă maĭ mare mișcare și sguduire în massa poporuluĭ, de cătŭ 
sute de articulĭ scrișĭ în spiritulŭ oposițiuneĭ și împărțițĭ fără plată între poporŭ. 
 Săntemŭ cu multŭ maĭ pătrunșĭ de însemnătatea acestuĭ obĭectŭ, de cătŭ ca să nu 
aruncămŭ o privire peste istoria desfășiurăreĭ, ce aŭ luatŭ arțile cele frumóse. 
 Se află și astăzĭ popóre maĭ alesŭ în Africa și Polinesia, care încă nu forméză soțietățĭ 
regulate, ci trăiescŭ resipite, fără a ști de vreo lege îndatoratoriă; iar cănd vedŭ, că le amenință 
vr’unŭ periculŭ din o parte aŭ din alta, atuncĭ se adună ca férele de o spină, și se apără de 
obștesculŭ dușmanŭ, apoĭ trecândŭ pericululŭ, se reînpreștie ca și mainainte, fiăcare la trebele 
sele. Unde domnește o astfeliŭ de stare a singurătateĭ, fiăcare insŭ se ia pe sine de obiectatŭ 
măiestrieĭ sele. Cu materiele de coloritŭ, ce le află unŭ asemenea sălbaticŭ în călile pe care 
ămblă, îșĭ mănjește fața sea, cugetăndŭ că face cine știe ce măiestriă, și de află vreunŭ lucru 
plăcutŭ, întărâtătoriŭ de ocĭ, pentru esmplu: pene pestrițe de ale paserilorŭ, petre sclipițióse, 
scoice, metale lucitorie, cu acele se înfrumusețéză pe sine. Însă tocma în acéstă înfrumsețare 
dovedește elŭ, cătŭ îĭ este de apusŭ gustulŭ, și cătŭ de nerafinată fantasia. Plăcerea luĭ e 
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contrastulŭ, elŭ îșĭ încarcă pe trupŭ, pe față atăté lucrurĭ nepotrivĭte; îșĭ sferdelește nările 
nasuluĭ, buzele, urecile și atărnă de acele feliurite podóbe strigătorie, în cătŭ se deforméză cu 
totulŭ. Limba unuĭ astfeliŭ de sălbaticŭ nu respică cugete, de cătŭ numaĭ simțirĭ; elŭ nu vorbește 
de cătŭ sbiară ca férele; cănteculŭ luĭ este numaĭ o espresiune a acestorŭ simțirĭ, este unŭ șirŭ de 
sunete naturalĭ, nelegate între sine; joculŭ luĭ o urmare de săriture neregulate, ariele luĭ tóte 
monotóne. Ceea ce se zuce despre aceste popóre sălbatice, se presupune că a avutŭ locŭ căndva 
și la cele cultivate; căcĭ cultura nu vine deodată, ci treptatŭ. 
 Între semințele cele nomade din Asia mizlociă aflămŭ iarășĭ maĭ multe masse subpuse pe 
ziumetate militărește la voia și arbitriulŭ unuĭ domnitoriŭ despotŭ. Aceste îșĭ simtŭ în cătva 
neatărnarea lorŭ personale; dar fiindŭ că în priivința lorŭ soțiale nu întimpină de cătŭ datine vecĭ 
nestrănutate și neprefăcute, monotonia viiețeĭ și a natureĭ lorŭ nŭ póte produce de cătŭ o 
reacțiune a spirituluĭ, prin urmare acele săntŭ încă de parte de arțĭ și științe, mulțuminduse cu 
nește fabule secĭ și fără gustŭ, pe care le însuflă fantasia lorŭ cea germuită. Bărbațiĭ cu renume, 
cariĭ aŭ avutŭ ocasiune a cerceta pe maĭ multe popóre, aŭ făcutŭ acea băgare de sémă, cumcă 
căntările popórelorŭ necultivate săntŭ peste totŭ loculŭ triste și dureróse, căutătura lorŭ pururea 
încisă și posomorâtă, ca și căndŭ arŭ sta în o neprecurmată luptă cu poterile natureĭ, pe care 
neștiindule subpuse, se temŭ nu numaĭ de ele, ci și de ómeniĭ ce’ĭ în congiură. Totŭ ce se maĭ 
află la asemene popóre pe lângă aceea seriositate este năzuința lorŭ cea selbatică pentru 
împlinirea și mulțămirea patimelorŭ și poftelorŭ fireștĭ.      (Va urma.)   

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
  

 S i b i i ŭ  5 Maiŭ. În 2 Maiŭ séra la ¼ 11 óre a adormitŭ în Domnulŭ Maĭca stareța dela 
Mănăstirea ursulinelorŭ de aicea după o bolă scurtă în vărstă de 80 de anĭ, și erĭ la 5 óre s’a 
ținutŭ înmormăntarea cu cuvenita solenitate. Ea a fostŭ născută în Nicolsburgŭ în Moravia la 
anulŭ 1773 în 18 Noemvre, a avutŭ numele Veronica Vustl din naștere, iară celŭ mănăstirescŭ 
Aloisia; a fostŭ învăscută la an. 1801, și în 28 Aug. 1803 a depusŭ profesiunea Ordineluĭ. A 
slugitŭ luĭ Dumnezeŭ ca învățetorésă 36 de anĭ, iară dela anulŭ 1846 a fostŭ stareță. Fie’ĭ țărăna 
ușióră. 
 Plóia mănosă ce ținu de sămbătă nóptea, cam pănă erĭ reînvie pămăntulŭ, dar aduce mare 
neplăcere la ceĭ ce se rătisă a alerga în dumbravă la serbătórea populare, ce se sărbésă acolo la 
rusalie. Cu tótă plóia încă lumea iubitoriă de danțŭ totușĭ află desfătare a alerga afară, și aséră se 
întorsă o mulțime de poporŭ în cete, ploiatŭ și neploiatŭ după cum ’ĭa fostŭ noroculŭ. Astăzĭ ese 
lumea încete afară. 
 S e l i ș t e  3 Maiŭ. Astăzĭ s’a ținutŭ esaminele de érnă cu numerósa tinerime a acestuĭ 
orășelŭ romănescŭ, ce trece peste șese miĭ suflete, în ființa de față a D. Comisariu de subcercŭ și 
a D. adiunctŭ, a onorateĭ preoțimĭ localĭ, a maĭ multorŭ amploiațĭ romănĭ dela Sibiiŭ și a unuĭ 
prea frumosŭ numerŭ de ascultătorĭ din poporŭ atătŭ parte bărbătéscă, cătŭ și femeéscă, în una 
din besericele acesteĭ comunitățĭ, fiindŭ că pănă acuma încă nu s’a potutŭ mizloci unŭ salonŭ 
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mare corespunzetoriŭ la unŭ scopŭ ca acesta. Tinerimea respunzetoriă se află în vârsta dela 5-
pănă la 12 anĭ. Obiectele învățetureĭ aŭ fostŭ ca și pe la alte scóle comunalĭ catehistulŭ, istoria 
biblică, pilde moralĭ învățate pe din afară și cele patru specie din aritmetică. Respunsurile 
tinerilorŭ atăt de partea bărbătéscă căt și de cea femeéscă aŭ fostŭ prea mulțămitorie și dovedea 
din destulŭ silința și îndelunga răbdare a învățetorilorŭ. Din pricina acésta d. comisariŭ, și mai 
mulțĭ dintre ascultătorĭ nu se potură conteni a nu premia căte pe unŭ tinerŭ, la care vedé atăta 
istățime și talente așia de frumóse. Ce nu s’arŭ poté alege din asemene băĭețĭ ingenioșĭ, căndŭ pe 
de o parte părințiĭ lorŭ arŭ fi pătrunșĭ de dulcéța învățătureĭ și nu i’arŭ retrage dela scólă, iar pe 
de alta arŭ fi în stare a’ĭ trămite la scólele gimnasialĭ și maĭ de parte. Dela râvna cea mare, ce 
vezurămŭ că o are preoțimea acestuĭ orășelŭ pentru naintarea tinerimeĭ în cultura sciințifică, dela 
căldura cu care poporulŭ se vede însuflețitŭ pentru scóle aicĭ cu deosebire, nădăjduimŭ, că 
acéstă obște numerósă încetulŭ cu încetulŭ va maĭ face căte o reformă în trebele scólelorŭ și nu 
se va ținé ca orbulŭ de gardŭ de cele vecĭ. Așia sperămŭ de esemplu, că ea va lua în băgare de 
sémă, cumcă décă tinerulŭ pănă la 12 anĭ încă nu a apucatŭ a citi și a scrie nemțește, apoi 
ducăndulŭ în Sibiiŭ la scóle, unde limba nemțéscă este studiulŭ de căpeteniă, va întimpina fórte 
marĭ greutățĭ, și anume se va descurăgia unŭ asemenea pruncŭ, vezinduse pusŭ earăși în clasa 
începătoriă cu consoțĭ căte de 5-6 anĭ, din pricina acésta, dar minicŭ va fi maĭ cu cale, după a 
nóstră părere, de cătŭ ca obștea să se siléscă a face cele de cuviință, ca în clasele începătorie să 
se propună celŭ puținŭ și citirea și scrierea în limba germană.  
 Décă domnia vóstră frațilorŭ săliștenĭ v’ațĭ potutŭ îndupleca cu încetulŭ, ca pintre 
icónele ce le sfinte, ce le avețĭ prin case, să maĭ punețĭ și căte o icónă mirénă, cu atăta maĭ ușorŭ 
vă vețĭ îndupleca a întroduce din anŭ în anŭ căte o reformă cerută de duhulŭ véculuĭ în care 
trăimŭ, și în scóle. Însă totdeuna numaĭ prin dragoste și buna înțelegere ce a domnitŭ și trebue să 
domnéscă totdeuna între Dvóstră. Avețĭ în sinulŭ Dvóstră bărbațĭ cu pricepere, avețĭ fiĭ de aĭ 
Dvóstră trecuțĭ prin scóle, avețĭ pănă acum peste 30. tinerĭ naintațĭ la scólele din Sibiĭŭ; decĭ 
facețĭ, ca numerulŭ acesta să se întreească în totŭ anulŭ, facețĭ ca o comunitate așia numerósă, 
cum este a Dvóstră să pótă slugi cu vreme de modelŭ la alte comunitățĭ maĭ mice, și nu ve uĭtațĭ 
a ținé concurința cu frațiĭ Dvóstră din Reșinarĭ, cariĭ pe zi ce merge totŭ maĭ tare sporescŭ în 
ceea ce privește la scóle și a tinerimeĭ procopsite. 
 Bănatŭ.  Gazeta Timișóreĭ are desciderea concursuluĭ spre îmbrăcarea posturilorŭ de 
oficiŭ la fiitóriele oficiolate de cercurĭ în Voĭvodina și Bănatŭ, pentru următóriele categorie de 
servițiŭ: 
 Comisariŭ de a 2-a clasă cu 900 fl. léfă, și în 9-a clasă dietale. ― Comisariŭ de a 3-a 
clasă cu 800 fl. léfă, și în a 9-a clasă dietale cu 600 fl. léfă. ― Doctórĭ de cercurĭ (fisicĭ) în a 9-a 
clasă dietale cu 600 fl. léfă. ― Secretarĭ de cercurĭ în a 10-a clasă dietale căte cu 700 și 600 fl. 
léfă. ― Cancelistĭ în a 12-a clasă dietale căte cu 400 și 350 fl. m. c. léfă. ― Servitoriĭ cu 250 și 
200 fl. léfă, și ajutóre căte cu 216 fl. léfă.  
 Afară de aceste categorie maĭ săntŭ și căpitanĭ de cercurĭ și comisarĭ de întăia clasă, care 
se vorŭ denumi dea dreptulŭ. Spre dobăndirea a vreunuĭ din aceste posturĭ se cerŭ totŭ acele 
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cualitățĭ, ce s’aŭ cerutŭ și dela amploiațiĭ Locuțiințeĭ, concursulŭ se încide cu sfărșitulŭ luĭ 
Iuniŭ. 
 Maĭ departe ne îmnăptășește acésta gazetă sentința, prin care s’a osănditŭ la mórte în 30 
Apr. c. n. Andreiŭ Zelicĭ din Subotița pentru portarea armelorŭ încărcate, și aflarea de munițiune 
la dănsulŭ pe drumŭ descisŭ, și acésta osăndă s’a și esecutatŭ totŭ în zioa aceea în Subotița prin 
plumbŭ. ― Maĭ departe a osănditŭ judecătoria marciale din Timișóră 19 individe pentru 
pitularea armelorŭ, pentru călcarea legilorŭ de arme, împrăștierea vorbelorŭ slabe, și renitențiă 
către giandarmĭ, la arestŭ în feră pe maĭ multe septemăne. 
 Galiția. Frigulŭ ce a urmatŭ în lunele de pe urmă ale ierniĭ a lovitŭ fórte tare Galiția și 
ținutulŭ Cracovieĭ, și mulțimea néóeĭ, ce căzusă în unele cercurĭ în atăta cătime, de c’a încisŭ 
comunicațiunea între casă și casă, a contribuitŭ multŭ la lipsa mizlócelorŭ de traiulŭ viețiĭ, care 
și așia prin bóla cartofilorŭ s’aŭ fostŭ fórte înpuținatŭ. Maiestatea Sea Împeratulŭ s’a înduratŭ 
prégrațiosŭ a aplacida încă din 14 Marțiŭ a t. locuitorilorŭ acestora o anticipațiune de 60,000 fl. 
m. c. cu care era însărcinatŭ locuțiintele să’o împărțéscă la ceĭ adeverațĭ lipsiți cu îndatorire de a 
plăti suma primită la timpulŭ seŭ înderăptŭ. Totdeodată a însărcinatŭ Maiestatea Sea Comanda 
miliatre din Galiția, ca provisiunele de bugate, ce săntŭ strănse pentru soldațĭ, să le dee 
locuitorilorŭ cu prețulŭ compărătóreĭ. 
 Și fiindŭ că în multe locurĭ s’a cieltuitŭ și remășițele bucatelorŭ, ce eraŭ destinate pentru 
semenăture, s’aŭ făcutŭ cuviințióse dispusețiunĭ, ca să se dee iarășĭ ajutoriŭ din cutia statuluĭ 
spre cumpărarea semințelorŭ trebuințióse. 
 Austria. Despre invențiunea „Tipărireĭ de sine a natureĭ,“ pe carea inventoriĭ eĭ D. 
Consiliariŭ de regențiă Aloisŭ Auer,  directorele tipografieĭ statuluĭ, și factorele eĭ D. Voring a 
dato publiculuĭ spre întrebuințare, are ziurnalele „Presa“ următóriele date. Ne amŭ estinde 
prétare, décă amŭ vrea să ciămămŭ luarea aminte a publiculuĭ asupra influințaĭ, ce va avea 
„tipărirea de sine a matureĭ“ asupra industrieĭ, arțilorŭ, iară maĭ bărtosŭ a științelorŭ naturalĭ, 
vomŭ aduce înainte numaĭ erbariele, ce se facŭ cu atăta ostenélă, perdere de timpŭ și spese, și 
săntŭ espuse stricățiuneĭ, fără se fie în stare a ne da via icónă a nemesurateĭ lumĭ de plante, și 
vomŭ da o scurtă descriere a procedureĭ, ce este de a se urma la acésta interesante invențiune, 
din care orĭcine se va potea convinge, că aicea nu póte fi vorbă de copiă, căcĭ natura însășĭ se 
produce iarășĭ cu tóte fibrele eĭ, cu tóte firele eĭ, cu totŭ atomulŭ eĭ. 
 „Fie originalele plantă, insectŭ, stofă séŭ țesetură, se pune între unŭ lespede de aramă, și 
altulŭ de plumbŭ, care se tragŭ apoĭ prin dóe sulurĭ ce staŭ țépănŭ la olaltă strinse prin șirove. 
Prin acésta compresiune lasă originalele icóna sea pe lespedele de plumbŭ cu tótă finătatea, ce o 
are proprie, ca cănd șiarŭ lăsa însașĭ surfața sea. Décă acuma se daŭ icóneĭ tipărite pe lespedele 
de plumbŭ coloriĭ cuviițioșĭ ca și stampelorŭ, atuncĭ căpătămŭ la o singură apăsare a un uĭ 
lespede cea maĭ perfectă scótere a obiectuluĭ în fielurițiĭ luĭ colorĭ. Și fiindcă forma de plumbŭ 
pentru a eĭ molătate nu îngădue o mare mulțime a esemplarelorŭ, ea dară trebue să se 
stereotipéscă, séŭ galvanizéscă, și apoĭ se tipărește cu acestŭ steriotipitŭ, séŭ galvanizéscă, și poĭ 
se spede maĭ departe. La unŭ unicŭ, care nu arŭ suferi compresiunea, se atinge originalele pe 
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désupra cu soluțiune de cutaperșa, se face o futerolă de soluțiune de argintŭ, și apoĭ luata formă 
de cutaperșa se întrebue ca matrice spre înmulțire galvanică. 
 Acésta operațiune atătŭ de interesante, cătŭ și minunată, este descisă în localitatea 
tipografiei statuluĭ pentru publiculŭ curiosŭ de a o vedea. 
 V i e n a  10 Maiŭ. După Cor. Aust. Adunarea ecstraordinariă a comitetuluĭ de Bancă, 
carea s’a ținutŭ în 9 Maiŭ, a fostŭ fórte însemnată. Mesurele, ce s’aŭ luatŭ în pertractare 
făgăduescŭ pașĭ fericitorĭ, căcĭ ele vorŭ consolida, și pune în stare Banca ca să plătéscă iarășĭ cu 
argintŭ, și să estindă și organiséză creditulŭ în întréga Monarhiă. 

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

Maiestatea Sea regina Grecieĭ a sositŭ în 10 Maiŭ c. n. în Viena, unde a fostŭ întimpinată 
de însuși Maiestatea Sea Împeratulŭ. 

Principele Meternicŭ a împlinitŭ în 15 Maiŭ c. n. 80 de anĭ.  
În Parisŭ s’a făcutŭ mișcarea meselorŭ așia tare de modă, de maĭ nu e casă, unde să nu se 

facă cercări cu ea. 
În Giuseng s’a otrăvitŭ o mamă cu 2 fiĭ în 23 Aprile măncănd burețĭ (ciuciulețĭ) și dabia 

a potutŭ scăpa fiiulŭ celŭ maĭ mare, iară muma și celŭ maĭ micŭ fiiŭ a moritŭ. ― Astfeliŭ de 
întămplărĭ nu săntŭ rare, și ne daŭ dovezĭ nóe, cu cătu atențiunea avemŭ să fimŭ la 
întrebuințarea burețilorŭ. 

În 31 Aprile s’a enunciatŭ de sfăntŭ în Roma fundatorele ordineluĭ pasioniștilorŭ Paolo 
de Santa Croce. 

În 10 Maiŭ se vorŭ întroduce prin însușĭ primatele Ungarieĭ Iesuițiĭ în Sămbăta mare. 
În urmarea resoluțiuneĭ din 2 Maiŭ s’a întrodusŭ în Ungaria, Voĭvodina și Bănatŭ 

contribuțiunea de pămăntŭ, care este mesurată cu 16 percentŭ dela venitulŭ curatŭ. Acésta întră 
în valóre din 1-a Noemvre 1852. Sumele, ce s’aŭ plătitŭ pe anulŭ 1853 se vorŭ lua în socotélă la 
prescrisa contribuțiune. Mesurele de lipsă pentru pertractarea de reclamațiunĭ, și pentru a ținea 
în evidență catastrulŭ provisoriŭ pentru contribuțiunea de pămăntŭ se vorŭ pune de locŭ la cale. 
Pentru anulŭ 1853 nu se maĭ ridică contribuțiune dela venitulŭ pădurilorŭ. 

În 9 Maiŭ c. n. s’a umplutŭ anulŭ de căndŭ s’a înființatŭ suprema diregătoriă polițiană. O 
privire asupra activitățiĭ acesteĭ înnalte deregătoriĭ, ne duce la resultate, care nu numaĭ s’a 
căștigatŭ cu moderațiune și înțelepțiune, ci care totdeodată daŭ cele maĭ vorbitórie atestate 
pentru estinderea eĭ. 

Lăngă Visegradŭ a lovitŭ în séra din 4 spre 5 Maiŭ vaporele Ferdinandŭ în altă luntriă 
atătŭ de tare de acésta s’a sfărămatŭ. Peste 70 persóne, care se aflară în pericululŭ viețiĭ  ridicară 
strigărĭ de mórte înfiorătorie, vaporele se întórse de locŭ la loculŭ primejdieĭ, și cu ajutoriulŭ 
altorŭ luntrașĭ, ce eraŭ în apropiere scăpară ca la 40 persóne, celelalte însă aflară mormăntulŭ în 
undele dunăriĭ. 

Maiestatea Sea regele Belgiuluĭ Leopoldŭ I. cu înălția sea regéscă principele coróneĭ 
Leopoldŭ, duca Brabantuluĭ a sositŭ în 29 Aprile după amézĭ la 5 óre în Viena și a fostŭ nu 
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numaĭ de ceĭ maĭ marĭ demnitarĭ aĭ imperiuluĭ, și de maĭ mulțĭ arhiducĭ, ci și de însușĭ 
Maiestatea Sea Împeratulŭ după cuviință întămpinatŭ. 

La Țidlițŭ în Bohemia a muritŭ în zilele acesté unŭ Iosifŭ Heler în vărstă de 121 anĭ. 
În 26. Aprile sa celebratŭ în Zagrabŭ întronisarea nouluĭ Arhiepiscopŭ cu tótă solenitatea 

bisericéscă prin D. internunciulŭ Cordinalele Viale Prela, la care a luatŭ parte Escelenția Sea 
Banulŭ, Guberniulŭ și comuna. La ameazĭ a datŭ Escelenția Sea Arhiepiscopulŭ unŭ prănziŭ de 
400 de persóne, subt care s’aŭ ridicatŭ cele maĭ sincere toaste pentru Maiestatea Sea. 

Arhiducele Albrehtŭ Gubernatorele civile și militare din Ungaria a sositŭ în 12 Maiŭ c. 
n. în Viena și delocŭ a făcutŭ visită regineĭ Grecieĭ, care a plecatŭ în 13 Maiŭ la Oldenburgŭ. 

Regele Belgiuluĭ va petrece în Viena pănă la 21 Maiŭ. Se maĭ aștéptă și regele Prusieĭ, și 
alŭ Bavarieĭ, uniĭ vorbescŭ și de Împeratulŭ Rusieĭ. 

În Timișóră și Aradŭ se vorŭ înființa ecspozițiunĭ de arțĭ filialie. 
În Viena se va întroduce iarășĭ oficiolatulŭ centrale de pasporte și străinĭ, și se va pune în 

lucrare cu 20 Maiŭ. 
Maiestatea Sea a amnestisatŭ vreocățĭva robĭ din prinsorile dela Strigonŭ, care aŭ datŭ de 

corecțiune. 
În Peșta s’a descisŭ Ecsposițiunia de apțĭ în 9 Maiŭ c. n.  
Serbătorile paștilorŭ s’aŭ ținutŭ în Varșaovia cu mare paradă bisericească și militare. 

Biserica greco resăriténă, ca bisérică domnitoriă a desvoltatŭ o strălucire mare dela spălarea 
piciórelorŭ pănă la înpărțirea ouluĭ roșiŭ. Pricipele Garceacof a luatŭ parte la cerimonie în 
biserica S. Treimĭ, ce s’aŭ celebratŭ de arhiepiscolulŭ Arseniŭ. 

Ministrulŭ trebilorŭ din afară în Belgiŭ zice la cererea contingenteluĭ de soldațĭ: Décă 
vomŭ avea noĭ maĭ puținŭ de 100,000 de soldațĭ și vomŭ lucra înpotriva sistemeĭ acestea, 
atuncea vomŭ lăsa altora să o ducă la sfărșitŭ. După părerea nóstră arŭ fi acésta atătŭ spre 
rușinea, căt și spre paguba nóstră și maĭ nainte séŭ maĭ pe urmă ne arŭ aduce perderea 
naționalitățiĭ. 

______________ 
Țéra romănéscă și Moldavia. 

 
Fiincă mulțĭ din cititoriĭ nostriĭ voescŭ a ști și căte o întemplare din vecinatele principate, 

scótemŭ aicea după „Vestitoriulŭ romănescŭ,“ ce numaĭ acuma ne veni, următóriele date 
atingătórie de serbarea Paștilorŭ, și a S. Georgiŭ, care este Patronulŭ Romănieĭ. 

B u c u r e ș t ĭ. Mĭercurĭ în 15 ale curgătóreĭ lunĭ, M. Sa Préînălțatulŭ nostru Domnŭ aŭ 
mers de aŭ vizitatŭ Institutulŭ smintiților de la Mărcuța, și spitalurile de bolnavĭ de la St. 
Pantelimon și Dudeștĭ, unde aŭ cercetat de aprope pe bolnavĭ mângâinduĭ prin cele bine-voitóre 
și părinteștĭ cuvinte. De acolo, M. Sea aŭ merc la Sta mănăstire Cernica, și aŭ fost întâmpinat de 
cuvioșia sa părintele arhimandrit Nicandru, starețul mănăstireĭ, încungiurat de o mulțime de 
sfințĭ părinți, care aŭ condus pe M. Sa înlăuntrulŭ biserĭciĭ, unde, îndată după încinăciunea M. 
Sale pe la sfintele icóne, s’aŭ rostit un cuvânt, ce se va publica cu Nr. viitor. Joĭ, după pregătirea 
cu sfintele rugăciunĭ, M. Sa a merc în cea maĭ adâncă evlavie de s’aŭ împărtășit cu sfintele 
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Taĭne, apoĭ aŭ rămas la mănăstire de aŭ ascultat sfintele slujbe pănă a doa zi; iar la 4 césurĭ după 
amiazĭ aŭ sosit în capitală. În aceeașĭ zi séra la 8 césurĭ, M. Sa aŭ mers la biserica Serindar ca să 
asculte sfânta slujbă a înmormântăriĭ Domnuluĭ și Mântuitoruluĭ nostru  I s u s  H r i s t o s. Em. 
Sa părintele Mitropolitul, asistat de arhiereĭ și încungiurat de un numeros cler, aŭ săvârșit sfânta 
slujbă. Ecs. Lor DD. ministriĭ, stabul domnesc și ostășesc, precum și tótă boerimea asista la 
slujba divină. În curtea bisericiĭ era un batalion de soldațĭ fără arme, cu făcliĭ aprinse în mânĭ, 
spre a se împărtăși de sărutarea Sfântuluĭ Epitafŭ. 

Sâmbătă spre Duminecă pe la mĭezul nopțiĭ, vuetul clopotelor de la tóte bisericile vesti 
capitaleĭ marea zi de bucurie a Sfinteĭ Î n v i e r i. Ecs. Lor DD. ministriĭ, tótă boerimea și o 
numerósă adunare de cetățenĭ aĭ capitaleĭ, așteptaŭ în St. biserică Serindar sosirea M. Sale. Em. 
Sa părintele Mitropolitul, îmbrăcat în strălucite și bogate odăjdii, încungiurat de doĭ arhiereĭ și 
clerŭ, aŭ întâmpinatŭ pe M. Sa la intrarea în biserică, după care îndată s’a început slujba Sfinteĭ 
Î n v i e r ĭ. O salvă de 51 tunurĭ a însoțit cântarea St. Învierĭ. După sărutarea St. Învieri, M. Sa 
luă de la Em. Sa părintele Mitropolitul, prin D. logofătul bisericesc, sfânta Cruce, se puse 
înaintea jețuluĭ domnesc și priimi încinăciunile și urările DD. ministri, a boerimeĭ și a stabuluĭ 
domnesc și ostășescŭ, La eșirea M. Sale din biserică după săvârșirea sfibteĭ slujbe, oștirea 
înșiruită în curtea bisericiĭ a defilatŭ pe d’înaintea M. Sale. 
 La amiazĭ, Em. Sa părintele Mitropolitul cu tótă boerimea și stabul domnesc și ostășescŭ 
aŭ mers la palatul domnescŭ ca să înfățișeze M. Sale încinăciunile și urările de sfânta Înviere. 
Salónele palatuluĭ eraŭ pline de boerĭ, neguțătorĭ și alțĭ cetățenĭ, pe fețele cărora se vedea o vie 
bucurie și o desăbârșită mulțămire. M. Sa priimi aceste urărĭ cu o deosebită bună voință și 
afabilitate. 
 La 1 céas după amiazĭ, M. Sa a priimitŭ urările EE. LL. DD agențĭ și consulĭ aĭ Puterilor 
streine. 
 Luminăția Sa prințul Georgie Știrbeiŭ, ca colonel și șef al loculuĭ de garnizonă, a merc 
pe la tóte casarmele unde eraŭ mese gătite cu mâncărĭ și băuturĭ pentru soldațĭ, și a urat sfânta 
Înviere soldaților, cariĭ într’o glăsuire toțĭ făcéŭ să răsune aerul de răspunsul lor la urare și de 
strigărĭ: Să trăiască Măria Sa! să trăiască șeful oștireĭ ! să trăiască șeful polculuĭ nostru ! 
 ̶  Joĭ la 23 ale curtătóreĭ, fiind anuala serbare a mareluĭ mucenic Georgie și zioa 
onomastică a Luminățiĭ Sale Prințuluĭ George Storbeĭ, Măria Sa Pré-înălțatul nostru Domnŭ 
stăpânitor, dorind a serba acéstă Sf. zi și pentru românĭ națională, la 9 césurĭ și jumătate aŭ mers 
la Sf. Mitropolie cu tótă pómpa, petrecut de D. șefu Polițiĭ și de un ploton de cavalerie și de 
dorobanțĭ, unde fu întâmpinat de Em. Sa Părintele Mitropolitul și de Ecs. LL. DD. ministri M. 
Sale. După săvârșirea Sf. slujbe, oștirea aflată în curtea Sf. Mitropoliĭ a defilatŭ pe dinaintea M. 
Sale. Apoĭ M. Sa s’aŭ suit în rezidența Em. Sale Părintele Mitropolit. unde era adunată tótă 
boerimea Ecs. LL. DD. ministrii M. Sale, stabul Domnesc și Ostășesc, și după urările ce s’aŭ 
făcut, Măria Sa aŭ pornit la palat călare, petrecut tot cu acea pómănă. 
 

______________ 
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Germania. 
 În Rostocŭ s’a arestatŭ în 5 Maiŭ afară de profesorele Vigers, care numaĭ ce sosise cu 
nevasta sea cea tinără acolo, încă profesorele Vilbrad, și Tiurc și advocatulŭ Unterhart iară 
cvartirulŭ advocatuluĭ Miuler a fostŭ păzitŭ de servitorĭ polițieneștĭ. 
 D e s a ŭ. Totŭ în zioa acésta s’a călcatŭ maĭ multe case aci, și în vecinele cetățĭ. În cătŭ 
ce știe pănă acuma nu s’a aflatŭ însă nimicŭ agrăvătoriŭ, afară de niște sorțĭ de loteriă pentru 
ajutoriulŭ refugiaților germanĭ. 
 O l d e n b u r g ŭ. După o demăndățiune generale Miliția acésteĭ geruge a depisŭ la 1 
Maiŭ cocarda Germanieĭ, ce o porta pănă acuma. 

______________ 
Turcia. 

 Despre starea acestuĭ imperiŭ avemŭ știrĭ pănă la 28 Aprile, din care vedemŭ că în 
Costantinopole s’aŭ ținutŭ conferințe între ambasadorele franțozescŭ, și ministrulŭ trebelorŭ din 
afară, și între acesta și principele Mencicof, și cu tóte că ambasadorele franțozescŭ vré să maĭ 
amăne hotărărea acesteĭ importante cuestiunĭ, totușĭ la cererea principeluĭ Mencicof, care potea 
cu totŭ dédinsulŭ descurcarea noduluĭ acestuia, și înceierea unuĭ actŭ diplomaticŭ, prin care 
odată pentru totdéuna să se pină sfărșitŭ neînțelegerilorŭ în privința acésta, s’a hotărâtŭ causa S. 
mormăntŭ și s’a așteptatŭ divanuluĭ în 23 Aprile, care numaĭ decătŭ a făcutŭ cuviințiósa 
relațiune Sultanuluĭ și a depusŭ totŭ lucrulŭ spre ratificațiune. ― Și așia causa S. mormăntŭ este 
decisă după dorința principeluĭ Mencicofŭ. Divanulŭ se ocupă acuma numaĭ cu aceea ca să 
consultese, décă făcutele concesiunĭ aŭ să se consolidese în forma uneĭ note, unuĭ fermanŭ, séŭ 
numaĭ în forma unei deciărățiunĭ. 
 Principele poftește ca acesté dóe concesiunĭ să se văre ca articulĭ în actulŭ de 
convențiune, ce se va înceia în privința patriarhuluĭ. Aceste dóe puncte săntŭ: 1. Pórta se va 
îndatora a ridica cupola désupra bisericeĭ din Vitleemŭ în stilulŭ bizantinŭ. 2. Privilegiulŭ ce stă 
pănă acume, ca aceia, ce nu săntŭ de legea grecéscă să pótă de dóe orĭ în septămănă numaĭ eĭ 
sevărși rugățiunele sele în biserica S. mormăntŭ, este acuma desființatŭ, și acestia vorŭ potea de 
acuma înainte în tóte zilele întra în aceea biserică, însă numaĭ după ce vorŭ sevărși ceĭ de 
religiunea grecéscă servițiulŭ dumnezeescŭ. 
 De ce va înființa acestŭ actŭ, séŭ nu urma va alege, destulŭ că în privința regulăriĭ 
patriarhatuluĭ, lucrulŭ va să se aducă înaintea tribunaleluĭ poterilorŭ marĭ europene, ca unŭ ce 
care zace afară de periferia tractatelorŭ, la care s’a insinuatŭ Rusia, și acésta întrebare va 
deștepta și pe leulŭ britanicŭ lordulŭ Redclifŭ din tăcerea sea. 
 Este cunoscutŭ cumcă cabinetulŭ din S. Petersburgŭ îcĭ colea p. e. în principatele dela 
Dunăre a căștigatŭ și a asecuratŭ locuitorilorŭ de biserica ortodocsă prin tractate esercițiulŭ 
liberŭ a credințeĭ lorŭ, acésta însă nu se póte așia de parte estinde, ca Rusia și în privința 
patriarhatuluĭ să pótă zice așia, séŭ nu, séŭ să se mestece în regularea stăriĭ și a relațiunelorŭ luĭ. 
Insinuațiunea dară de acuma a Rusieĭ este cu totulŭ nóă și de cea maĭ mare importanță pentru 
viitoriulŭ imperiuluĭ osmanŭ, ba și pentru formarea întregeĭ Europe. Afară de acésta Pórta este 
îndatorată a da în privința acésta socotélă și respundere nu numaĭ Europeĭ, ci și celorŭ de 
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confesiunea grecéscă, ce săntŭ supușĭ eĭ. Căcĭ nimicŭ nu e maĭ puținŭ adeveratŭ decătŭ aceea, 
cumcă acestia arŭ dori mestecarea uneĭ poterĭ străine, pentru care cea maĭ mare parte nu pré 
arată mare simpatiă. De aci se póte pricepe, că în loc să ese din caosŭ, eĭ înpriviința acésta totŭ 
maĭ tare se cufundă.  
 Amploiațiĭ ambasadeĭ franțozeștĭ se vedŭ îndestulițĭ cu decisiunea în privința S. 
mormăntŭ, cu tóte că toțĭ se miră de portarea ambasadoreluĭ. Uniĭ cugetă dară că s’a potutŭ 
întempla ca altfeliŭ să se fie hotărătŭ, și altfeliŭ publicatŭ causa acésta, ce nu s’arŭ întempla 
înteia óră în cetatea intrigelorŭ. 
 Corespundintele din O. D. P. iarășĭ veni la obiectulŭ faĭmeĭ despre invasiunea 
muscalilorŭ în principatulŭ Romănieĭ, și zice că uniĭ dintre boiarĭ, ce arată mare aplecare către 
acestia, arŭ intriga asupra Domnuluĭ Stăpănitoriŭ, dar totŭ odată se adaoge și aceea, că domnulŭ 
Stăpănitoriŭ se póte rezima pe soldațiĭ seĭ, și de aci vrea corespundintele să înceie, că muscaluluĭ 
nu iarŭ lipsi elementulŭ și pretecstulŭ de invasiune, și că așia s’arŭ vedea și probabilitatea, însă 
Rusia, zice maĭ de parte corespundintele, se póte tare înșela, căcĭ cum se cam cugetă ea prin 
trecerea peste granițele sele, nu numaĭ că nu arŭ dobăndi nimica, ci, cu acésta arŭ descide 
terenulŭ Occidentuluĭ, care pentru ea arŭ fi fórte stricățiosŭ.     
 După știrile telegrafice ce aŭ venitŭ din Semlinŭ în Timișóră, serbătorile Paștilorŭ a 
trecutŭ în Capitalea turcéscă fără nicĭ o turburare a linișteĭ publice. Sultana Valida Muma 
Împeratuluĭ turcescŭ a muritŭ în 1 Maiŭ a. t.   
 După Gazeta de Triestŭ. Știrile cele maĭ noe dela Constantinopole ajungŭ pănă la 2 
Maiŭ. După acesté se zice, că întrebățiunea S. mormăntŭ întimpină noe greotățĭ, ziurnalele 
acestŭ vré să știe, că înpriviinșa acésta se va păzi statusŭ cvo, și că desbaterea pentru patronatulŭ 
patriarhatuluĭ, ce se pretinde din partea Rusieĭ, s’arŭ fi datŭ patriarhuluĭ și sinoduluĭ seŭ spre 
opiniune, și că acesta nu arŭ fi aprobatŭ acésta cerere. ― Vaporele Rusieĭ „Besarabia“ a sositŭ 
din Odesa la 1. Maiŭ cu depeșe pentru Principele Mencicof. Despre cuprinsulŭ lorŭ nu a 
străbătutŭ încă nimica în urecile curioșilorŭ ómenĭ, totușĭ însă se crede, că faĭma ce s’a lățitŭ în 
Constantinopole despre reîntórcerea Principeluĭ Mencicof arŭ sta în legătură cu acésta, se zice 
că’lŭ va scimba generalele Riudigerŭ și admiralele Cernilof. La acésta încălcitură a maĭ venitŭ și 
tréba pripcipatelorŭ danubiene. O inavsiune căt de grabă a Rusieĭ nu se ține de nepotință. ― Luĭ 
Abdelŭ Cader nuĭ pré place în Brusa, și arŭ vré să se întórcă la Franția. 

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 13. Maiŭ. Calend noŭ. 
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