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Depeșe telegrafice. 
 

 V e n e ț i a  15 Maiŭ. Contele Rehberg a sositŭ aicea din Verona și va remănea dóe zile. 
 B e r l i n ŭ  12 Maiŭ. Președintele ministeriuluĭ insinuă, că măne se vorŭ încide 
camerile. 
 B e r l i n ŭ  13 Maiŭ. Principele Carolŭ și Friderihŭ Carolŭ vorŭ petrece pe regele în 
călătoria către Viena. 
 P a r i s ŭ  12 Maiŭ. Proiectulŭ stăpănireĭ pentru reîntroducerea pedepseĭ morțiĭ la 
delicuențiĭ politicĭ s’a așternutŭ. 
 L i v o r n o  9 Maiŭ. Corveta britanică „Modestŭ„ a ajunsŭ aicĭ dela Malta. 
 P a r i s ŭ  12 Maiŭ. Proiectulŭ de legĭ pentru remunerațiunea naționale a văduveĭ 
Mareșaluluĭ Nai, și reîntroducerea pedepseĭ morțiĭ la criminea de lesa Maiestate se parŭ a 
întimpina greotățĭ. 
 R o m a  9 Maiŭ. Generalele Iesuițilorŭ P. I. Rootanŭ a muritŭ. 

______________ 
Arțile séŭ măiestriele cele frumóse.  

(Urmare) 
 Pănă căndŭ popórele se mută cu locuința dintr’unŭ locŭ în altulŭ, nu e cu potință, ca 
arțile, științele și meseriele să prindă rădecină. Cultulŭ dumnezeescŭ la acele încă trebue să fiă 
fórte simplu; căcĭ despre clădirĭ mărețe, icóne, zugrăviture ș. a. care cerŭ silință  neîntreruptă, 
acolo nu póte fi vorba. 
 Acum să ne apropiemŭ de împărăția cea vece a Cineĭ, care ține maĭ bine de treĭ miĭ de 
anĭ, și să vedemŭ ce sporiŭ aŭ făcutŭ aci arțile și științele. Într’adeverŭ, nu póte să nu te coprindă 
mirare, căndŭ vezĭ, că unŭ poporŭ atătŭ de numerosŭ, cu o climă atătŭ de dulce, în privința 
desvoltăreĭ spirituale după unŭ procesŭ așia de lungŭ, a remasŭ pănă astăzĭ așia zicăndŭ încă 
totŭ în starea copilărieĭ, în cătŭ între elŭ și între popórele cele nomade din Asia mizlociă este 
fórte puțină osebire, căndŭ e vorba de cultură. Poterea patriarhale, de care ascultă popórele 
nomade, se vede fórte ciarŭ și în avtocratia cineză; acésta nu este altŭ ceva, de cătŭ unŭ 
despotismŭ patriarhale. Împeratulŭ se cinstește ca unŭ părinte alŭ națiuneĭ; poporulŭ nicĭ că’ĭ 
zice altfeliŭ, de cătŭ marele părinte; însă reverința acésta nu este altŭ ceva de cătŭ o 
necondițiunată subpunere de sclavŭ. Cineziĭ ținŭ și credŭ, că pentru eĭ Împeratulŭ este aceea, ce 



 

Pag. | 34

e lumina sóreluĭ pentru lume, pentru aceea eĭ și pretindŭ, ca elŭ să locuiască în centru, spre a 
poté reversa de o potrivă influința sea asupra tuturorŭ. Va să zică între acéstă Împărățiă și între 
nomazĭ deosebirea este, că aci lucrulŭ celŭ curgătoriŭ s’a sleitŭ, iar materia soțietățiĭ a remasŭ 
nescimbată în esința sea. 
 În statulŭ Cineĭ despoticmulŭ și volnicia săntŭ totdéuna înpreunate nu numaĭ în persona 
împeratuluĭ, ci în tóte sferele soțietățiĭ, prin urmare despre o desvoltare liberă a cugetelorŭ și a 
poterilorŭ sufleteștĭ nu încape să vorbimŭ. Dintre arțile liberalĭ poesia este și aci ceva maĭ 
căŭtată, din caŭsă, că după o datină veciă, eĭ ținŭ că fără de acésta nu póte aspira nime la gradŭ 
de omŭ învățatŭ. Însă vaĭ de poesia lorŭ, căndŭ ea are să se mulțămiască cu o fantasiă, ce se 
coprinde numaĭ cu idee copilărești, puținŭ însemnătórie. Lucrările lorŭ dramatice séŭ că săntŭ 
bucățĭ istorice, pline de omorurĭ și de scene bătăióse, séŭ comedie scurte și farse, fiindŭcă 
Cineziĭ aŭ o aplecare fórte mare spre risŭ. Adeseorĭ deregătoriele unorŭ cetățĭ împartŭ între 
poporŭ versurĭ, maĭ alesŭ la apropierea ierneĭ, pentru păzirea de focŭ, pentru încungiurarea de 
furturĭ și de răpirĭ. Din singura acésta împregiurare póte cunóște fiecine pănă în cătŭ s’a 
îngiositŭ poesia la acestŭ poporŭ. 
 Cineziĭ săntŭ de altmintre unŭ poporŭ silitoriŭ în ceea ce privește la folosulŭ materiale, 
la meritarea de o distincțiune în soțietate și la nutrirea de a luĭ deșertăciune. Unŭ poporŭ așia 
numerosŭ, subpusŭ la varga despotismuluĭ unuĭ singurŭ domnitoriŭ nu e mirare că a produsŭ și 
căteva opurĭ gigantice, cerute de o lipsă străbătătoriă orĭ de unŭ folosŭ bătătoriŭ la ociŭ. Îndată 
subt împeratulŭ lorŭ celŭ dinteiŭ Cineziĭ se îngrediră cu zidulŭ celŭ maninŭ, care pănă astăzĭ 
n’are părecie în lume; însă tocma îngredirea acésta le a fostŭ una din pedecele, pentru care eĭ nu 
potură nainta maĭ de parte în cultură. Asemene se făcură eĭ renumițĭ și cu săparea canaleluĭ 
împerătescŭ, care încă dă dovadă despre a lorŭ silință. În privința arhitectureĭ nu maĭ aflămŭ altŭ 
ceva, care să fiă demnŭ a ne ciăma luarea aminte, afară de monumintele, ce le punŭ la ceĭ morțĭ; 
căcĭ clădirea caselorŭ ba ciarŭ și a pagodelorŭ séŭ bisericelorŭ este fórte simplă și din materie 
nedurătorie. Sculătura și pictura Cinezilorŭ încă nu s’aŭ pututŭ avânta peste o mediocritate 
simplă. Stâlpiĭ zugrăvițĭ de Cinezĭ dovedescŭ prin împestrițătura lorŭ cea fără de gustŭ o lucrare 
próstă. Cultura grădinelorŭ este unica arte, în care Cineziĭ aŭ făcutŭ unŭ prograsŭ, pe care 
Éngleziĭ, cu tóte că în Europa nóstră eĭ trecŭ de ceĭ maĭ gustoșĭ grădinarĭ, pănă astăzĭ încă nice 
pe jumetate nu’lŭ potură urmări. 
 Pe Cinezĭ îĭ întrecŭ în multe Indieniĭ, cariĭ fiindŭ că dela începutŭ avură nenorocirea a se 
împărți în caste, ce nicĭ odată aŭ potutŭ aduce vreunŭ bine omeniriĭ, astăzĭ se vedŭ reținuțĭ de 
casta preoțimeĭ în totŭ ce arŭ fi să desfășiure poterile mințiĭ și să naintéză progresulŭ industrieĭ 
și alŭ comerciuluĭ; acéstă castă este unica domnitóriă peste tóte productele mințiĭ atătŭ în arțĭ, 
cătŭ și în științe, atătŭ în biserică cătŭ și în statŭ. Nu este dară nicĭ o mirare, décă indieniĭ, pe 
cariĭ Alecsandru celŭ mare i’a aflatŭ cunoscătorĭ de totŭ soiulŭ de meserie, de atuncĭ și pănă 
acumŭ n’aŭ potutŭ face o naintare bătătoriă la ocĭ. În poesie și anume în epopeele lorŭ vezĭ unŭ 
amestecŭ de dogme, versurĭ filosofice, mitrologiă grósă și istoriă de statŭ. În arhitectură indianiĭ 
lăsară îndărăptŭ pe cinezĭ; fantasia lorŭ în clădire este multŭ maĭ viă de cătŭ a cinezilorŭ. La tóte 
națiunele religiunea a fostŭ producătórea de cele maĭ sublime lucrurĭ ale arhitectureĭ. Îndată ce 
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credința a recunoscutŭ, cumcă lumea nu póte fi opulŭ mănelorŭ omeneștĭ, ci a unuĭ spiritŭ 
creatóre, a luatŭ întru ajutoriŭ artea ca să înalță pentru aceea potere spirituale cele maĭ mărețe 
edificie. Pentru aceea arhitectura religiósă a fostŭ și va fi pururea mama și conservatórea 
tuturorŭ arțilorŭ. Acésta se vede maĭ bine la indieni, cariĭ s’aŭ silitŭ a clădi cele maĭ grandióse 
edificie bisericeștĭ. Indianiĭ aŭ săpatŭ munțĭ întregĭ de granitŭ șĭ i’aŭ străformatŭ în biserice. 
Peșterile acele mărețe se estindŭ peste unŭ coprinsŭ de locŭ, care abia îlŭ poțĭ încungiura în 
căteva óre atătŭ în lungime, cătŭ și în lățime. 
 Precumŭ indianiĭ așia și egipteniĭ ș’aŭ păstratŭ în arțĭ a lorŭ originalitate naționale. 
Piramidele cele colosalĭ, obelisciĭ, tâmplele, stâlpiĭ lorŭ ceĭ mărețĭ și giganticĭ daŭ o viă dovadă 
despre progresulŭ celŭ făcură încă acele timpurĭ în arhitectură. În sculptură însă și în pictură 
remaseră și acestia fórte îndărăptŭ, asemenea și în musică și saltŭ din pricină, că acésta subt 
despotismŭ și caste aristocratice, fiă acele relegióse, fiă civilĭ, nu prindŭ nice odată rădecină. 
 Despre celelalte popóre ce aŭ stătutŭ odinióră în Asia și Africa ne aŭ remasŭ fórte puține 
consemnățiunĭ despre starea în care aŭ ajunsŭ la acele statulŭ, arțile, științele și meseriele. Cum 
nu ne arŭ plărea a citi maĭ pe largŭ despre măréța Babilone, ce se zice, că arŭ fi avutŭ o sută de 
porțĭ, și arŭ fi formatŭ unŭ pătratŭ prefăcutŭ într’o cetate bine regulată, peste aĭ căreĭ muri 
înfricoșiațĭ se estindea palatulŭ celŭ gloriosŭ alŭ regineĭ Semiramis cu grădinele cele pensilĭ séŭ 
atărnătorie și piramiidea séŭ templulŭ luĭ Belŭ! Cetățile cele vecĭ persiene aŭ fostŭ maĭ multŭ 
reședințele pentru pompă și lucsŭ, de cătŭ pentru arțĭ și științe. Pe evreĭ îĭ opria religiunea a 
adora pre Dumnezeŭ în icóne și zugrăviture, prin urmare pentru eĭ remase numaĭ căntarea cu 
gura și tonulŭ instrumintelorŭ, prin care să’lŭ pótă prémări după cuviință. Despre biserica luĭ 
Solomone, care a fostŭ totŭ odată și loculŭ de o adunare centrale, nu avemŭ alta de cătŭ o 
descriere simplă. Atăta însă aflămŭ, că aceea clădire n’a fostŭ productulŭ mănelorŭ jidoveștĭ, ci 
alŭ arhitecțilorŭ fenicienĭ, despre cariĭ citimŭ, că ca primiĭ republicanĭ ce aŭ statŭ în lumea 
veciă, aŭ fostŭ ceĭ maĭ naintațĭ în comerciŭ și industriă, că eĭ aŭ fostŭ aflătoriĭ maĭ multorŭ arțĭ 
și științe, dela cariĭ apoĭ maĭ tărziŭ trecură tóte aceste la alte popóre.      (Va urma.) 

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  9 Maiŭ. Maiestatea Sea ce. r. apostolică s’a înduratŭ prégrațiosŭ cu préînalta 
resoluțiune din 16 Aprile a. t. a ridica tacsa singelieĭ în tóte diecesele greco-resăritene ale 
Bănatuluĭ, Voĭvodineĭ, Ungariei, Croațieĭ, și Slovanieĭ, și a răndui acestorŭ episcopĭ o sumă 
amesurată ca despăgubire din fondulŭ naționale sărbescŭ. 
 S i b i i ŭ  5 Maiŭ. Maiestatea Sea ce. r. apostolică s’a înduratŭ prégrațiosŭ cu préînalta 
ordinațiune din 22 Apr. 1853 c. v. a aplacida pentru ce. r. suprema judecătoriă a Transilvanieĭ în 
Sibiiŭ afară de președințĭ următóriele posturĭ de servițiŭ: 
 1 Consiliariŭ supremŭ cu 3000 fl. léfă, ― 15 Consiliarĭ, din cariĭ 7 aŭ 2500, iară 8 aŭ 
2000 fl. m. c. léfă. Toți acestia săntŭ în a 6-a clasă dietale. ― 2 Secretarĭ de consiliŭ, în a 8a-
clasă dietale, unulŭ cu 1100, altulŭ cu 1000 f. m. c. léfă. ― 2 Secretari adjuncțĭ în a 9-a clasă 
dietale, unulŭ cu 900 fl. m. c. altulŭ cu 800 fl. m. c. léfă. ― Unŭ directore de cancelariă în a 8-a 
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clasă dietale cu 1200 fl. m. c. léfă.  ̶  2 Adjuncțĭ în a 9-a clasă dietale, unulŭ cu 1000 fl. altulŭ cu 
900 fl. m. c. léfă. ― 6 Oficialĭ în a 10-a clasă dietale, 2 cu 700, 2 cu 600, și 2 cu 500 fl m. c. 
léfă, ― 3 acțesistĭ în a 12-a clasă dietale, 1 cu 400, 2 cu 350 fl. m. c. léfă ― 3 Servitorĭ de 
consiliŭ cu 400 f. m. c. lefă, 2 Servitorĭ de cancelariă cu 300, 250 f. m. c. léfă. ― 1 adjutoriŭ cu 
216 fl. m. c. léfă. 
 Spre ocuparea acestorŭ posturĭ în urmarea ordinațiuneĭ a ce. r. Ministeriŭ de justițiă din 
29 Apr. No. 7260 se descide concursŭ. Competitoriĭ pentru unŭ séŭ altŭ postŭ din cele numerate 
aŭ săș’ĭ aștérnă recursurile sele în timpŭ de 30 zile pe calea directorielorŭ sele la presidiulŭ 
supremeĭ judecătoriĭ provisorie a Transilvanieĭ, în care vorŭ arăta vărsta, portarea bună atăt 
morale căt și politică, cunoștiinșa limbelorŭ, și servițiulŭ de pănă acuma, compețitoriĭ pentru 
cele de conceptŭ aŭ să arate și o pracsă în sfera judecătoréscă, și că aŭ depusŭ esaminele de 
oficiolatulŭ judecătorescŭ. 
 Afară de acésta este fiecare conpețitoriŭ îndatoratŭ în petițiunea sea să arate, décă este, și 
în ce gradŭ este cu vreunulŭ dintre amploiațiĭ și servitoriĭ justițieĭ ruditŭ, séŭ cumpățitŭ. 
 Bănatŭ. De subt Muntele Semeniculuĭ 5 Maiŭ. Ve vețĭ mira de unde ve scriŭ. Eŭ însă 
aflŭ mare plăcere în ținutulŭ acesta romanticŭ, și fiindŭ și încăntatŭ de cele ce aflaiŭ în călătoria 
mea, ce o întreprindŭ prin Bănatŭ, nu aflaiŭ maĭ potrivitŭ locŭ de amŭ esprima simțemintele, 
decătŭ tocmaĭ acesta. Cu tote că noĭ așteptamŭ dela capulŭ deputațiuneĭ diecesane din 
Transilvania și unŭ semnŭ durabile de a vecinici credința romănilor către tronŭ, totușĭ știrea 
despre înființarea fundațiuneĭ Franțiscŭ Iosifiană în No. 29 alŭ „Telegrafuluĭ romanŭ“ ne pusă la 
uimire, și cășiună firește cea maĭ mare bucuriă la toțĭ romăniĭ din Bănatŭ. Amŭ prețuitŭ idea 
acésta sublime, prin care nu numai se vecinicește într’unŭ cipŭ atătŭ de frumosŭ căt și 
folositoriŭ credința romănuluĭ către Împeratulŭ seŭ, și alipirea către tron și dinastiă, ci 
totdeodată se pune și pétra fundamentale pentru unŭ viitoriŭ maĭ frumosŭ alŭ tinerimeĭ greco 
resăritene din diecesa Transilvaniei, carea pănă acuma pe cătŭ a fostŭ de ingeniósă, și 
sărguitóriă, pe atăta și seracă și nebăgată în sémă. O ideă dară așia de măréță și totŭ deodată 
atătŭ de folositóriă; o ideă zicŭ carea s’a coptŭ în pieptulŭ unuĭ adeveratŭ părinte sufletescŭ, 
carea sʼa adoptatŭ și îmbrățișiatŭ de membriĭ deputațiuneĭ în numele întregeĭ diecese în însașĭ 
capitalea imperiuluĭ nostru, după ce avu înalta onóre a auzi din însușĭ rostulŭ Împeratuluĭ cele 
maĭ măgulitórie și multŭ însemnătórie cuvinte, nu a potutŭ fi altfeliŭ, decătŭ binevenită și 
Maiestățiĭ Sele préînduratuluĭ nostru Împeratŭ, și de aceea, pre cătŭ potemŭ pricepe din cele 
întemplate, nu a potutŭ întimpina nicĭ o greotate a o decora cu préstrălucitulŭ seŭ nume, și cu 
acésta a încuviința umilita petițiune a locuitorilorŭ dela marginile maĭ îndepărtate ale Monarhieĭ, 
pre a cărorŭ credință și alipire s’a rezinatŭ Maiestatea Sea totodéuna cu confidențiă. ― Nu potŭ 
se ve descriŭ, ce impresiune plăcută a făcutŭ acésta știre în inimile romănilorŭ bănățeni, cariĭ 
totdéuna aŭ păstratŭ cea maĭ curată simpatiă pentru confrațiĭ seĭ ardelenĭ, și aŭ luatŭ cea maĭ viă 
și sinceră părtinire la totŭ ce se atinge de binele și folosulŭ lorŭ. 
 Nu e îndoială că Dvóstră subt conducerea mareluĭ și de națiunea sea multŭ meritatuluĭ 
bărbatŭ, care atătŭ prin plina de tactŭ portare, cătŭ și prin cea maĭ sinceră loialitate a căștigatŭ 
nu numaĭ stima stăpănireĭ și s’a destinsŭ după merite, ci totŭ de odată a pusŭ și pétra 
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fundamentale a consolidăreĭ fiilorŭ dieceseĭ șie încredințate vețĭ face înaintărĭ marĭ. Institutele 
cele frumose ce săntŭ în pornélă, ne daŭ dovadă eclatante ce póte unŭ bărbatŭ cordatŭ a duce la 
deplinire. Nu póte dară urmarea fi alta decătŭ că tocmaĭ aceĭ romănĭ, cariĭ eraŭ odată maĭ 
neînsemnațĭ, că se ridice după cuviință la o pusețiune dorită. Tocmaĭ acuma ne veni și Nr. 32 alŭ 
„Telegrafuluĭ romanŭ“ în care vedemŭ și circularele Escelențieĭ Sele D. Episcopŭ Barone de 
Șaguna pentru înființarea fundațiuneĭ Franțiscŭ Iosifiană, la care bunulŭ părinte iarășĭ a pusŭ 
temeia cu una miă florinĭ m. c. ― Noĭ be conformămŭ în espresiunele nóstre în priviința 
circulareluĭ acestuia cu „Telegrafulŭ romanŭ“ și zicemŭ: unde fapta vorbește, acolo nue lipsă de 
encomie ― Fiă numaĭ ca acésta întreprindere atătŭ de fericitoriă pentru tineriĭ romănĭ să 
prospereze după cuviință, și să deștepte în eĭ simțulŭ, ca să cunóscă în fundatoriĭ eĭ binefăcătoriĭ 
lorŭ ceĭ maĭ însemnațĭ, cariĭ nunumaĭ la națiunea sea aŭ dobănditŭ cea maĭ mare mulțămire, ci 
totŭ deodată aŭ căștigatŭ și cuviințiósa stimă la caĭ străinĭ. 
 Décă ve maĭ repețimŭ odată că acésta măréță faptă a causatŭ la noĭ cea maĭ plăcutŭ 
impresiune, nu ve potemŭ ascunde nicĭ dorulŭ ce s’a născutŭ totŭ deodată în romăniĭ bănățénĭ, a 
o poté adecă imita și eĭ, însă durere! unde avemŭ noĭ unŭ bărbatŭ cum este D. episcopŭ Șaguna, 
care să ne cunóscă bóla și să ne aducă vindecare. Căcĭ ce ajută răvna cea maĭ zelósă, bunavoință 
cea maĭ înferbintată, ba potemŭ zice și însușĭ mizlócele, décă nu e cine să ne conducă. ―  
 Precătŭ amŭ înțelesu DD. episcopĭ aĭ noștriĭ s’aŭ sfințitŭ în următoriulŭ rendŭ: la 
dumineca Tomeĭ D. Episcopŭ Samuilă Mașirevicĭ, marțĭ D. Stoicovicĭ, joĭ D. Cengelațĭ, 
dumineca a doa după paștĭ D. Ivacĭcovicĭ, și în zilele acestea se va sfinți și D. noŭ   denumitulŭ 
episcopŭ alŭ Dalmațieĭ Knejevicĭ, ce va merge în loculŭ D. Episcopŭ Mutibaricĭ, care este 
disărcinatŭ de purtarea cărmeĭ în acésta episcopiă, și precătŭ amŭ potutŭ înțelege va primi o 
pensiune amesurată carecteruluĭ seŭ. ―  

Maĭ pre urmă ne rogămŭ să ne deslucițĭ, ce este cu Seminariulŭ din Sibiiŭ, că citirămŭ în 
Nr. 29 alŭ „Gazeteĭ Transilvanieĭ“ cum că Maiestatea Sea s’arŭ fi înduratŭ a aplacida unŭ 
Seminariŭ pentru greco resăritenĭ în Sibiiŭ ? ― 

Telegrafulŭ romanŭ vă înștiinșéză că acésta veste nu are nicĭ unŭ temeiŭ, și se vede a fi 
fostŭ confusă cu știrea despre fundașiunea „Franciscŭ Iosifiană.“ Diecesa din Sibiiŭ are înalta 
voe încă dela anulŭ 1817 a înființa Seminariŭ, ba s’aŭ strinsŭ și bani spre ecestŭ scopŭ, însă 
pănă în timpurile de pre urmă puținŭ s’a alesŭ de elŭ, acuma s’a maĭ sistemisatŭ cursulŭ luĭ, și 
se întroducŭ treptatŭ învățeturele de lipsă. Și fiindŭ că casa, ce se cumperă în anulŭ trecutŭ din 
munificenția credincioșilorŭ dieceseĭ acesteia, se deșiartă și se va da cătŭ maĭ curendŭ 
destinațiuneĭ sele, avemŭ cea maĭ bună speranță, că și acestŭ însemnatŭ și pentru noĭ atăta de 
trebuinciosŭ institutŭ va lua unŭ zborŭ doritŭ subt aripile care îlŭ umbrescŭ. 
 Austria. Despre întroducerea Contribuțiuneĭ de veniturĭ curate, În Ungaria, Voĭvodina, 
și Bănatŭ, ziurnalele „Presa“ are următoriulŭ articulŭ. 

V i e n a  10 Maiŭ. Prin ficsarea contribuțiuneĭ de pămăntŭ cu 16 la sută din veniturile 
curate, ce s’a mizlocitŭ provisorie, s’a întrodusŭ în Ungaria și celelalte proviincie o însemnată 
hotărăre. Niminea nu plătește bucurosŭ contribuțiune, și de bună sémă arŭ fi maĭ plăcutŭ 
domnilorŭ pămăntenĭ în aceste provincie se remănă liberĭ de plătirea acetseĭ contribuțiunĭ în 
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veciĭ vecilorŭ. Însă fiindŭ că statulŭ din alta parte nu póte sta fără de contribuțiune, și dreptatea 
cere, ca aceia, ale cărorŭ veniturĭ pré multŭ atărnă dela starea asecurătorielorŭ institute de statŭ, 
să contribue la celtuielile luĭ, aŭ trebuitŭ și eĭ însușĭ să doréscă, ca în priviința întrebăreĭ acestea 
să fie odată securĭ. Contribuțiunea de pămăntŭ décă se socotește după venitulŭ curatŭ alŭ 
pămănturilorŭ, este dreptŭ luată o conavere a statuluĭ, ce se plătește pentru o parte a fiecăreĭ 
private proprietățĭ ca procentŭ. Numaĭ după ce s’aŭ scosŭ aceste procente, póte fi remășița 
obiectulŭ vindereĭ și cumpărăriĭ; a fostŭ dară neapăratŭ de lipsă a se face cipsuirea asupra 
mărimeĭ acesteĭ părțĭ cu atătŭ maĭ multŭ, cu cătŭ ridicarea de avticitate și întroducerea de 
dreptulŭ cetățénŭ în Ungaria va da comerciuluĭ de realitățĭ unŭ noŭ și potrivitŭ impulsŭ. 
 Lucrările provisoriuluĭ de pămănturĭ s’aŭ făcutŭ în relațiune cu mărimea luĭ, în scurtŭ 
timpŭ; în asemenare cu sistema de contribuțiune, ce era maĭ nainte în Ungaria, și se plătea după 
porțĭ, este acestŭ provisoriŭ unŭ pașiŭ însemnatŭ. Tendința a împărți după căt este cu potință 
greutățile între toțĭ cetățeniĭ asemenea, se póte înființa numaĭ pe calea acésta. Finanțiele statuluĭ 
dobăndescŭ prin ea unŭ izvorŭ de veniturĭ regularie, ce în totŭ anulŭ se înmulțescŭ, a căruĭ 
descidere a fostŭ cu atăta maĭ de lipsă, căcĭ s’aŭ făcutŭ însemnate celtuelĭ din partea statuluĭ, ca 
să se ridice provinciele ce se ținéŭ de coróna Ungarieĭ din starea căzută, în care a adus’o 
instituțiunele eĭ cele vecĭ, în cătŭ e cu potință la acelŭ gradŭ alŭ civilisațiuneĭ, ce corespunde 
spirituluĭ véculuĭ de față, mi face acésta țétă capace, ca din bogatelele sele izvóră se tragă 
folosulŭ cuvenitŭ. 

______________ 
Întămplări de zile. 

 Ca o dovadă despre circularea banilorŭ în provincie aducemŭ înainte numaĭ aceea 
împregiurara, cumcă la casa țereĭ din Sibiiŭ în timpŭ de 4 lune s’aŭ scimbatŭ 50 milióne de 
florinĭ. 
 În Peșta se va ridica unŭ Bazarŭ mare, a căruĭ costurĭ preliminarie se sue la 1,200,000.  
 În partea superiore a Ungarieĭ este lipsa atăta de mare, de 4000 ómenĭ aŭ părăsitŭ vetrele 
sele. 
 În S. Micloșulŭ mare în Bănatŭ a înființatŭ învățetoriulŭ  o reuniune musicale, a căreĭ 
medularĭ săntŭ numaĭ băiețĭ dela 10―14 anĭ. Musicanțiĭ acestĭ micĭ, ce forméză o bandă de 50 
individe, se zice că arŭ fi făcutŭ frumosŭ sporiŭ. 
 În Turinŭ s’aŭ împărțitŭ de mănă necunoscută în teatru și cafenele țedule roșie pe care 
era scrisŭ „Mórte trădătorilorŭ din Navara, să trăiască Mațini.“ Stăpănirea a luatŭ încă mesure 
cuviințióse, și nu’ĭ pasă de mahinațiunea acésta, apoĭ Mațini și compleciĭ luĭ încă știŭ bine, că 
Turinulŭ nu va potea fi loculŭ spurcatelorŭ plane ale luĭ. 
 În 2 Maiŭ a trăsnitŭ în Covacĭhaza în Ungaria în căsarmia de Géndarmĭ, și a lovitŭ pe 
doĭ inșĭ, din care unulŭ a muritŭ de locŭ, iară altulŭ a remasŭ surdŭ. 
 În ținutulŭ Peștiĭ, se vorŭ face, de vomŭ judeca după mulțimea florilorŭ, fórte multe 
póme. 
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 Aprópe de Felșe-Eersŭ în Ungaria s’aŭ aflatŭ în zilele trecute maĭ multe bine păstrate 
morminte romane, și urme. Poliția a luatŭ cuvințióse mesure ca mormintele să nu se vatăme, iară 
urnele le a trimisŭ la Peșta. 
 La judecătoriele din Comitatulŭ Saloduluĭ s’aŭ datŭ în anulŭ 1852, și 1853 nicĭ maĭ 
multe nicĭ maĭ puține ca 65,000, de jalbe. 
 În Brusela a ninsŭ în 9 Maiŭ fórte tare, și asemenea știrĭ vinŭ din maĭ multe părțĭ ale 
Belgiuluĭ. 
 Venireĭ regeluĭ Belgiuluĭ Leopoldŭ la Viena, și Berlinŭ se dă mare însemnătate, cu atăta 
maĭ multŭ cu cătŭ pănă Maiestatea Sea cortenește curțile poterilorŭ marĭ germane, Belgiulŭ 
ridică contingentele soldațilorŭ. 
 În 4 Maiŭ s’a ținutŭ în Parisŭ în Palatulŭ invalisilorŭ și a Tuileriilorŭ misă încétă pentru 
sufletulŭ luĭ Napoleone 1. După ascultarea miseĭ frateseu Ierome a mersŭ la capelă, unde săntŭ 
așezate remășițele mortuluĭ și șiaŭ făcutŭ încinăciunea cuvenită. 
 Desbaterile asupra invinuiteĭ luĭ Coșutŭ decurgŭ în parlamentulŭ Engliterieĭ într’una, din 
care totŭ maĭ tare se desvoltă tendința spurcată a acestuĭ rebelŭ neodihnitŭ. Timesulŭ care acuma 
învinuirele asupra luĭ Coșutŭ le ține cu atăta maĭ adeverate, strigă în gura mare, că Coșutŭ să nu 
se lésă de ale aduce naintea judecătorieĭ, décă se simte nevinovatŭ. 
 Remășițele luĭ Napoleone I. care la cererea Împeratuluĭ eraŭ să se stremute în cripta 
regilorŭ franțozeștĭ din S. Denis, vorŭ remănea de o cam dată în otelulŭ invalizilorŭ, căcĭ 
frateseŭ Ierome a zisŭ într’un tonŭ petrunzătoriŭ: Pănă căndŭ voiŭ fi eŭ în viață, nu me voĭ învoi 
la mutilarea remășițelorŭ frateluĭ meŭ. 

______________ 
Țéra romănéscă și Moldavia.  

 Gazetele ce ni aŭ sositŭ din Moldavia descrie cerimoniele ce sa ținutŭ de Présfinția Sea 
P. Mitropolitulŭ în zioa de S. Giorge în biserica catedrale din Iașĭ. Miliția a fostŭ adunată 
într’unŭ caree în piațulŭ palatuluĭ și aŭ serbatŭ în ființa de față a șefilorŭ eĭ, și a corpuluĭ 
oficirescŭ serbătórea patronuluĭ seŭ prin unŭ Tedeumŭ solene. Cu acésta ocasiune Înălția Sea 
principele a făcutŭ maĭ multe înainterĭ. ― După reporturile de prin județe primite la Comitetŭ 
starea sănătățiĭ a vitelorŭ cornute este dorită în totŭ principatulŭ. 
 Înălția Sea principele dă audiențele obicinuite și primește petițiunĭ dela supușiĭ seĭ, în 28 
Aprile a preșezutŭ unuĭ consiliŭ de statŭ la secretariatŭ. ― Vănturile dela amizăzĭ sporescŭ de 
breo căteva zile seceta, ce domnește, și îngreunéză pe la unele locurĭ aratulŭ pentru cucuruziŭ. 

______________ 
Turcia. 

 Despre știrile, ce atinseserămŭ în numerulŭ trecutŭ în privĭința stăreĭ lucrurilorŭ din 
Turcia, are Gazeta triestuluĭ următóriele date care încătŭ vorŭ fi adeverate daŭ o desclucire maĭ 
învederată asupra a totŭ, ce s’a făcutŭ pănă acuma. După sosirea D. Lacour sa pertractatŭ 
întrebarea S. Mormăntŭ cu tótă seriositatea, și c’a ținutŭ spețialĭ consultărĭ atătŭ între 
ambasadorele Franțieĭ, și Ministeriulŭ turcescŭ, cătŭ și între acesta și principele Mencicof. Rusia 
cerăndŭ prviilegie pentru biserica sea, și întrebatŭ fiindŭ despre acésta ambasadorele franțesŭ se 
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zice, că arŭ fi respunsŭ, pórta póte să gacă, ce va vrea, însă să nu uite, că pentru tótă scurtarea 
catolicilorŭ în privința acésta va remănea respunzetóriă Împeratuluĭ Napoleone. După aceea se 
vorbește că arŭ fi deciaratŭ marele vezirŭ după o consultare maĭ lungă, că pentru Turcia 
privindŭ bine lucrulŭ interesale amăndurorŭ poterĭ săntŭ de o potrivă ponderóse și că pórteĭ nu 
iarŭ pré păsa décă arŭ dobăndi Rusia séŭ Franția maĭ multe privilegie, și pentru aceea arŭ fi maĭ 
bine, décă concernințiĭ ambasadori s’arŭ înțelege la olaltă, și arŭ înființa unŭ actŭ pe care să’lŭ 
subscrie și pórta. D. Lacourŭ se zice că arŭ fi cerutŭ maĭ nainte de tóte susținerea convențiuneĭ, 
ce a făcutŭ pórta cu ambasadorele Franțieĭ de maĭ nainte Lavalet, o amănare peste totŭ pănă la 
unŭ punctŭ de timpŭ maĭ potrivitŭ, și maĭ multe concesiunĭ în biserica S. mormăntŭ. Principele 
Mencicof a cerutŭ cu totŭ dédinsulŭ desființarea convențiuneĭ cu Lavalet. Pe lăngă 
deciarățiunea, ce a datŭ vezirulŭ ambilorŭ ambasadorĭ, se pare că elŭ arŭ fi făcutŭ Principeluĭ 
Mencicof și promisiunĭ favoritorie Rusieĭ din gură. Acésta a datŭ ansă știrelorŭ, că causa acésta 
s’arŭ fi hotărătŭ în favórea Rusieĭ. După acésta vezĭ bine că nu maĭ lipsea nimicŭ decătŭ 
subscrierea actuluĭ, despre acăruĭ formă avé să se consulte maĭ tărziŭ. Acuma se sună, cumcă 
Lacour arŭ fi datŭ Porțiĭ o promisiune în scrisŭ, că décă Turcia va susținea convențiunea cu 
Lavalet, la vreme de nevoe o va sprigini cu arma în mănă. Acésta să fie fostŭ de ajunsŭ, ca pórta 
să’șĭ tragă vorba înderăptŭ, și să nu’ĭ pese de făgăduelile ce a datŭ Rusieĭ. În urmarea acesteĭ 
scimbări, principele să gătește de drumŭ, mi va pleca de locŭ după ce vorŭ trece serbătorile. ― 
Se vorbește că elŭ va lua tótă ambasada cu sine. Décă acésta va fi adevetarŭ, atuncĭ este 
întrebarea, óre fiva acésta pornire ca o întrerumpere a relațiunelorŭ diplomatice, séŭ numaĭ ca 
unŭ semnŭ, că principele’și a izprăvitŭ misiunea? ―Din alta parte se zice iarășĭ ca maĭ nainte, 
că amăndoĭ ambasadoriĭ arŭ fi îndestulițĭ cu cele ce s’aŭ înceiatŭ în priviința S. mormăntŭ. Rusia 
se pare că a remasŭ singură în tractarea sea de pre urmă, ambasadorele englezescŭ a fostŭ afară 
din datina luĭ tare retrasŭ, iară D. Clețl purtătotiulŭ trebilorŭ austriace să se fie deciaratŭ, că va 
trece la politica anglo-franțozéscă, și totŭ în sensulŭ acesta a vorbitŭ și residentele Prusieĭ. Din 
tóte acesté se vede, că totŭ ce sa vorbitŭ pănă acuma săntŭ numaĭ cuniecture și nu aŭ nimicŭ 
positivŭ. Cu tóte acesté însă noă nu ne prévine a crede că Turcia va tracta așia ușiorŭ pe 
ambasadorele acesteĭ puterĭ, de care cătŭ amŭ vezutŭ pănă acuma, ea are totŭ respectulŭ. 
 Patriarhulŭ Constantinopoleĭ a datŭ poruncĭ creștinilorŭ seĭ în septemăna mare, ca 
femeele se remănă la serbătorĭ acasă, obicinuitele pușcăture să nu se facă, și servițiulŭ 
dumnezeescŭ să’lŭ asculte în tăcere, ca așia să nu vină cu turciĭ în contactŭ și să dee ansă la 
vreunŭ conflictŭ cu eĭ. Acésta a turburatŭ tare pe creștinĭ, și auzindŭ marele vezirŭ, ce s’a 
făcutŭ, a publicatŭ, că stăpănirea a luatŭ tóte mesurele pentru ținerea linișteĭ publice, și de aceea 
creștiniĭ potŭ să’șĭ serbeze paștile după veciulŭ lorŭ obiceiŭ. Acuma s’a ridicatŭ tótă grigea, și 
creștiniĭ umblă în cete nevătămațĭ de nimenea, s’aŭ adunatŭ mulțĭ naintea ambasadeĭ ruseștĭ și 
aŭ jucatŭ acolo jocurele ocicinuite. 
 S e m l i n ŭ  5 Maiŭ c. v. Știrĭ telegrafice. Corabia iute din Galațiŭ aduce din 
Constantinopole următoriele: Principele Mencicof a datŭ ultimatulŭ seŭ, a gătitŭ tóte de drumŭ, 
și sa dusŭ la Buiuc dere, încordarea în Constantinopole este fórte mare. 
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______________ 
Hina. 

 Cu tóte că noĭ săntemŭ atăta de depărtațĭ de împărăția acésta manină, și nu ne pré pase de 
cele, ce se întemplă acolo, totușĭ pentru curiositate împărtășimŭ cititorilorŭ noștriĭ despre 
revoluțiunea, care a izbucnitŭ acolo de maĭ lungŭ timpŭ în potriva dinastieĭ, ce stăpănește 
acumŭ, următóriele date, care la ceĭ ce săntŭ maĭ cunoscuțĭ cu relațiunele din Hina se parŭ 
fabulóse. Unŭ Preotŭ care este născutŭ din Nordŭ Carolina în America și a trăitŭ mulțĭ anĭ în 
Hina zice: Ductorele revoluțiuneĭ este unŭ cutare Hungname Sav-Huen, care nainte de 5 séŭ 6 
anĭ a venitŭ în Cantonŭ, și aci a studiatŭ creștinismulŭ. Tendința luĭ de căpeteniă nu se pare a fi 
atăta politică, cătŭ religiósă, căcĭ elŭ se luptă maĭ cu sémă asupra încinătorilorŭ de idolĭ. Elŭ nu 
are nimicŭ marcatŭ în ecsteriorulŭ seŭ, și este unŭ bărbatŭ cu liniamentele fețeĭ regulate, 
frumosŭ la statură, peste 4 picióre de naltŭ, și cam frumosŭ și la față. Căndŭ a venitŭ elŭ în 
Cantonŭ a adusŭ cu sine vreo căteva versurĭ creștine, și sentințe, ce elŭ le a compusŭ în patria 
sea. Elŭ zice că arŭ fi suptŭ cea din tăiă învățetură creștinéscă din o cărticică, ce a căpătato în 
Cantonŭ la esamine și din o visiune, ce i s’aŭ arătatŭ fiindŭ elŭ bolnavŭ. Elŭ s’a întorsŭ dară la 
Cantonŭ, ca să cunóscă voea Domnuluĭ din însașĭ cartea sea cu temeiŭ. La credințioșiĭ luĭ, cariĭ 
aŭ crescutŭ peste 100,000, este pré iubitŭ, fiindcă elŭ îĭ tractéză cu prețuire, și mărinimitate. ― 
După unele știrĭ, s’arŭ fi făcutŭ Împerătésa din Hina creștină, și Împeratulŭ arŭ fi maĭ multŭ ca 
ziumetate creștinitŭ.  
 H o n g c o n g  28 Maiŭ. Rebelii din Hina amenință Nancingŭ. Împeratulŭ ca să pótă 
debela pe rebelĭ a cerutŭ ajutoriŭ dela representanțiĭ Anglieĭ, Franțieĭ, Nordamericeĭ, Portugalieĭ, 
și Hamburguluĭ. În urmarea acesteĭ recuisițiunĭ despărțemăntulŭ floteĭ englezeștĭ ce este 
staționatŭ la Hongcong a pornitŭ către Sangaĭ. ― Din acéste date se vede că starea dinastieĭ 
domnitoriă din Hina este fórte amenințată, și că tronulŭ fiuluĭ cerescŭ (așia se numește 
Împeratulŭ acolo) nu arŭ sta pe picióre țapene.  
 Orĭ cum va eși însă tréba atăta se póte aștepta, că înlăuntrulŭ Împerățieĭ acestea se va 
descide și pentru străinĭ și va străbate și acolo cătŭ maĭ curăndŭ razele sóreluĭ europénŭ, și 
căldura religiunei creștineștĭ.  

Fiiulŭ grijeĭ. 
Lângă-unŭ râŭ cu dulci murmure 

Grija șezândŭ, se gândea, 
Cumŭ să dea maĭ moĭ trăsure 
La-unŭ cipŭ de lutŭ, ce făcea. 

„Ce ucri tu-aicĭ zeiță,“ 
Strigă Joe seriosŭ, 

Pășăndŭ p’acea poeniță, 
Cu prospectulŭ celŭ frumosŭ?“ 

„Eacă-aicĭ facŭ o figură. 
Uĭtăte la ea puținŭ, 

Și ca zeŭ, ce eștĭ, te-îndură, 
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A’ĭ sufla viață’n sinŭ!“ 
Joe zice: „Așa fie,“ 
Și făptura înviă; 

„Dar’acum n’o maĭ lasŭ ție,“ 
Și zicăndŭ o și luă. 

„Ba nu, dómne, lasă-o mie; 
Că-alŭ meŭ degetŭ o-a formatŭ!“ 

„ „ Nu, soră, ci-a mea să fie; 
Căci eŭ o amŭ înviatŭ!“ “ 
Între-aceste marĭ dispute,  

Telurea-încă sosi, 
Și pretinse cu virtute 

Ființa, ce se zidi. 
„ Stațĭ,“ zice Joe „că eată, 

Vine și Saturnŭ la noĭ, 
Elŭ ne va ști spune îndată, 

Dacă eŭ amŭ dreptŭ, séŭ voĭ!“ 
Saturnŭ cu blănda sea față, 

Curmă pricina așa: 
„Tu Joe, i’aĭ datŭ viĭață, 

Tu sufletu’ĭ veĭ lua;“ 
„Tu Telure, după mórte 
Veĭ reprimi pe deplinŭ 

Trupulŭ, ce i’aĭ datŭ să’lŭ pórte, 
Fiindŭ elŭ din alŭ teŭ sinŭ;“ 
„Iar ’tu Grijă, a luĭ mamă, 

Să’lŭ cauțĭ pănă căndŭ é viŭ, 
Ține’lŭ și’lŭ bagă în samă, 

Ca pe iubitulŭ teŭ fiŭ!“ 
Judecata, pré firește, 

Vedemŭ că s’a împlinitŭ: 
Omulŭ, pănă căndŭ trăiește, 

De grijĭ nu é mântuitŭ;  
Iar’ venindŭ timpulŭ să móră,  
Trupulŭ merge în pământŭ, 
Sufletulŭ spre cerurĭ sbóră, 
După-alŭ Zeuluĭ cuvântŭ. 

 

Sibiiŭ 12 Aprile.                   Visarionŭ Romanŭ. teol. 
 

______________ 
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Știrĭ comercialĭ.  
 În Viena vindere ca la 40,000 mețurĭ grăŭ curatŭ, prețulŭ ceva maĭ bunŭ. 
 P o j u n ŭ  1 Maiŭ. Starea semănăturilorŭ este préfrumosă. Lăna s’a vindutŭ în aceste 14 
zile pe urmă bine și a fostŭ tare căutată. Pentru lăna țerenéscă se făgăduește înainte 100 fl. și maĭ 
bine. Tunsulŭ va începe în septemăna viitóriă. 
 P e ș t a  1 Maiŭ. Atătŭ mulțimea prunelorŭ, ce s’a adusŭ din Bosnia, cătŭ și priințiosulŭ 
timpŭ pentru rodirea pomilorŭ, a apăsatŭ prețulŭ acestora la 6½ fl. de majă. ― Slănina ușióră 
s’a vindutŭ cu 25―25 fl.30 cr. cea  gra cu 26―26 fl.30 cr. maja, provisiunea este mică. Olóiele 
scadŭ în prețŭ. 
 T r i e s t ŭ  2 Maiŭ c. v. La cafea nu se mișcă prețiurile. Zaharulŭ s’a căutatŭ binișorŭ și 
s’a ținutŭ în prețŭ. Bumbaculŭ nu se pré caută, prețurile se ținŭ. Grău s’a cumpăratŭ numaĭ 
pentru trebuĭnța locale. Stafidele s’aŭ ținutŭ în prețŭ, Smocinele a scăzutŭ cevaș, Peile se caută. 
 B e c e i u l ŭ  noŭ sfărșitulŭ luĭ Aprile. Ținerea timpuluĭ căldurosŭ lucră bine asupra 
semeneturelorŭ și fiindŭ că a încetatŭ plóia nu e maĭ multŭ témă că pămănturile grase vorŭ strica 
bucatelorŭ. Rapița e préfrumósă. Grăulŭ fru mosŭ se plătește ca 15―16 fl. vv. găléta.  

 
Cursulŭ  banilorŭ la Viena în 16. Maiŭ. Calend. noŭ 
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