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Depeșe telegrafice. 
 
 P a l e r m o  10 Maiŭ c. n. O flotilă spaniólă, ce constă din cincĭ corabie cu pănze, și doĭ 
vaporĭ a ajunsŭ aicea, și a salutatŭ flamura regéscă cu 21 de pușcăture, care salutărĭ s’a respunsŭ 
cu pușcăture după fortăréța Castela mare.  
 V i e n a  18 Maiŭ. Știrile private ce aŭ venitŭ din Constantinopole din 5 Maiŭ prin 
Marsilia, și 9 Maiŭ prin Triestŭ sună într’unŭ glasŭ, că principele Mencicof a datŭ porțiĭ unŭ 
ultimatŭ, în urmarea căruia vaporiĭ Șaptalŭ, și Corodonŭ în 7 și 8 Maiŭ aŭ plecatŭ cu depeșe 
pentru Guberniulŭ Franției și alŭ Anglieĭ către Marsilia. 
 P a r i s ŭ  19 Maiŭ. Corpulŭ legislativŭ a primitŭ legea pentru pensionarea civilistilorŭ. 
În privința înființăriĭ pedepseĭ morțiĭ pentru delincuințiĭ politicĭ ea se va restrănge numaĭ la 
atentatele asupra personeĭ Suveranuluĭ. 
 P a r i s ŭ  18 Maiŭ. Monitorele înștiințează, pretensiunile luĭ Mencicof nu se întindŭ 
asupra concesiunilorŭ, ce s’aŭ făcutŭ franțieĭ în privința S. mormăntŭ. Rusia a încredințatŭ pe 
cabinetulŭ dela tuilerie, că nu va înteți pe pórtă ca să se retragă dela aceste. Rusia cere numaĭ 
protectoratŭ asupra bisericeĭ greceștĭ. Turciĭ nu potŭ strica tractatele maĭ de multŭ fără învoirea 
Franțieĭ, fără ca să aducă o încălcélă în tótp Europa. 

______________ 
Arțile séŭ măiestriele cele frumóse.  

(Urmare.) 
 Însă nu Asia, de și ea este légănulŭ omenimeĭ, ci Europa, acéstă maĭ mică parte a lumeĭ a 
fostŭ menită ca să fiă grădina, în care arțile și științele să aducă fructulŭ celŭ doritŭ și să 
primiască în pământulŭ seŭ celŭ binecuvântatŭ semânța fructifăcătoriă pe sute de vécurĭ înainte. 
Grecia cu pământulŭ eĭ celŭ clasicŭ pășește și în privința acésta înaintea celorlalte state. Limba 
eĭ cea ușióră,  bogată ca și natura acestuĭ  poporŭ, încovăiețiósă ca céra cea móle, subt unŭ cerŭ 
cu o climă dulce, locuitŭ și însuflețitŭ de zeiĭ Olimpuluĭ, ambițiunea și întrecerea uneĭ cetățĭ cu 
alta, maĭ alesŭ cu ocasiunea festelorŭ popularĭ și naționalĭ, triumfulŭ cetățănimeĭ reportatŭ 
asupra casteĭ preoțeștĭ și asupra tirănieĭ, de care popórele asiatice nu potură scăpa nicĭ pănă în 
zioa de astăzĭ, gimnastica cultivătoriă de spiritŭ și de trupŭ, constituțiunile eĭ cele democratice, 
ce împreună pe fiăcare membru alŭ soțietățiĭ cu întregulŭ statŭ, în urmă lupta cea mare pe mórte 
și viiață cu una din cele maĭ potințĭ împărățiĭ ale lumeĭ de atuncĭ, tóte aceste elemente spiritualĭ 
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și materialĭ aŭ trebuitŭ să se contopiască la olaltă, ca să deștepte pe geniiĭ greceștĭ, să aprindă 
făclia cea spirituale, care a lunimatŭ maĭ tărziŭ în tótă lumea. 
 Greciĭ încă avură la începutŭ, întocma ca și celelalte popóre asiatice, a se lupta cu 
despotismulŭ și cu castele aristocratice civilĭ și preoțeștĭ. Însă încetulŭ cu încetulŭ pășindŭ eroiĭ 
la cărmă, epoca domnieĭ preoțeștĭ trebui să facă locŭ la ceea a patrioțilorŭ eroĭ. Cu acésta se făcu 
mare scimbare atătŭ în mitologiă cătŭ și în arțĭ și științe; căcĭ cu glorificarea și așezarea eroilorŭ 
în numerulŭ zeilorŭ, cultulŭ zeescŭ începŭ a lua o față maĭ omenéscă. Poesia epică a fostŭ și aci 
uneltitórea acesteĭ prefacerĭ, în cătŭ căntecele luĭ Omerŭ ajunseră a fi fundamentulŭ la tótă 
cultura știițifică în Grecia. Fiindcă în urmarea acésta zeiĭ și zeele nu era alta, de cătŭ ființe 
omeneștĭ înzestrate cu spiritŭ și capacitate maĭ înaltă, artea trebui să îmbrace o direcțiune curatŭ 
omenéscă, desbrăcată de acele monstre simbolice și compusețiunĭ eterogene, care vinŭ așia desŭ 
înainte la popórele asiatice. În urmă massa séŭ glótele popórelorŭ încă ajunseră a se cunóște pe 
sine și poterile sele, decĭ ele ajungândŭ pe tiranĭ și despoțĭ, îșĭ formară state democratice séŭ 
aristocratico-democratice. Prin acésta arțile și științele deveniră acumŭ în toțĭ ramiĭ lorŭ 
proprietatea poporuluĭ. În acéstă epocă de gloriă și mărire a republicelorŭ greceștĭ, pănă la  
subjugarea urmată prin Filipŭ macedonénulŭ, esŭ la lumină o mulțime de beliducĭ, bărbațĭ de 
statŭ, oratorĭ, filosofĭ, poețĭ și artistĭ în toțĭ ramiĭ argilorŭ liberalĭ, de care națiunile cele 
subjugate n’aŭ fostŭ în stare a produce în miĭ de vécurĭ. 
 Să aruncămŭ acum o privire speciale asupra desfășiurăreĭ fiăcăreĭ arțĭ în parte și asupra 
strinseĭ legăture, în care steteră aceste cu statulŭ întregŭ. Așia vedemŭ pe Omerŭ, că poesia 
epică o aduce la deplinire. Rapsodiele luĭ deveniră a fi fundamentulŭ  învățetureĭ pentru 
tinerime, prin urmare și poesia ajunse a fi unŭ ramŭ alŭ politiceĭ. Însă cu cătŭ se lăți maĭ tare 
citirea luĭ Omerŭ prin scóle, cu atăta și încercările următorilorŭ luĭ perdură maĭ multŭ din arte și 
se îngiosiră la rangŭ de meseriă. După ce pentru poesia dramatică începură a se descide teatrele, 
Omerŭ se scose din clasele scolastice și remase numuĭ pentru bărbațiĭ literațĭ. Corulŭ căntărilorŭ 
în teatru înfățișia pe poporŭ. Escilosŭ a fostŭ celŭ dinteiŭ, care a adusŭ în scenă persóne 
vorbitórie. Pe lângă tragediă s’a desfășiuratŭ șĭ comedia populare, care înfățișia poporuluĭ, tóte 
abusurile, tóte caricaturele, ce se observa în soțietatea cetățénă. Totŭ în modulŭ acesta s’a 
desvoltatŭ și musica la grecĭ, trecândŭ prin tóte fasele, prin care avură a trece și celelalte arțĭ 
liberalĭ. Acésta se întroduse maĭ tărziŭ în gimnastică și acolo se propuse de o potrivă cu celelalte 
științe. Urecia greculuĭ dedată cu eufonia și ritmulŭ din poesiă, n’a potutŭ suferi, ca în 
cuvântările publice, ce se ținea către poporŭ, că se vorbiască fără tactŭ și mesură ritmică, în 
urmarea acésta începură a se propune în scóle regule fipte pentru artea oratoriă, în care maĭ pe 
urmă trecură tóte științele politice și de statŭ, în cătŭ dela Pericle în cóce retorica cu artea de 
statŭ a devenitŭ unŭ ce identicŭ. 
 Arhitectura la grecĭ nu s’a mărginitŭ ca la indianĭ și egiptenĭ numaĭ pe lângă o simplă 
grămădire de pétră peste pétră. De și eĭ nu aflară plăcere întru a clădi maĭ multe edificie colosalĭ, 
cu tóte aceste unŭ templu alŭ Dianeĭ la Efesŭ, care era de 423 picióre în lungime și pe ziumetate 
atăta în lățime, susținutŭ de 125 columne ionice de o nălțime de 160 picióre, a datŭ dovadă viă 
despre marea simetriă și buna armoniă ce s’a păzitŭ pururea în arhitectura grecéscă. Greciĭ 
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întrebuințară în arhitectura lorŭ treĭ soiurĭ de columne: columna dorică cea grea, ionică subțire și 
’naltă și pe cea corintică plină de grațiă. Fiăcare din aceste columne abu patria sea și 
corespundea la caracterulŭ națiunale în patria unde sʼa inventatŭ. Împregiurarea, cumcă și casele 
private ale grecilorŭ era simple însă cu gustŭ, în alăturare cu mărețele clădirĭ publice arată 
învederatŭ, cumcă greciĭ se credea a fi contopițĭ în statulŭ lorŭ. Abia în timpulŭ luĭ Demostene, 
căndŭ eĭ acum începea a se apropia de căderea lorŭ, maĭ plesni căte la unulŭ în capŭ, ca să’șĭ 
edifice case, care să sufere concurința cu edificiele publice. Începutulŭ arhitectureĭ greceștĭ se 
datéză din timpiĭ ceĭ maĭ vecĭ; căcĭ însușĭ Omerŭ face mențiune de statuele și templele Grecieĭ. 
Dar la culmea cea maĭ naltă ajunse ea numaĭ după luptele cele grandióse cu persianiĭ. Sculptura 
ajutată și naintată de o parte prin arhitectură, iar de alta mișcată prin gimnastică și însuflețită 
prin poesiă, a inventatŭ miĭ de forme în pétră și metalŭ. Acésta ne însuflă cu atătŭ maĭ mare 
respectŭ, cu cătŭ că nu săntemŭ deplinŭ încredințațĭ, décă s’aŭ păstratŭ capite d’operă din timpiĭ 
artistilorŭ celorŭ maĭ renumițĭ, séŭ că monumentele cele maĭ însemnate, ce le avemŭ astăzĭ, 
săntŭ numaĭ copie trase de pe acele icóne străvecĭ, cumŭ este de esemplu gruppa Niobeĭ. Unŭ 
F i d i a, unŭ P o l i c t e t ŭ, unŭ P r a c s i t e l e, și unŭ S c o p a  vorŭ fi privițĭ totdéuna ca ceĭ 
maĭ renumițĭ artistĭ, cariĭ aŭ adusŭ la perfecțiune arțile frumóse. 
 Din pictura Grecilorŭ, care încă n’a fostŭ trecută cu vederea, și anume din operele 
faimoșilorŭ: P o l i g n o t ŭ, Z e u c s e a, P a r a s i o s ŭ, A p e l e  aŭ remasŭ fórte puține 
modele pentru lumea ce a urmatŭ după eĭ. Cu tóte aceste, icónele, ce se străplăntară maĭ tărziŭ în 
Italia, și se aflară pela Roma, Erculanŭ și Pompeiĭ, săntŭ unŭ documentŭ préputinte, cuncă 
Greciĭ și în acestŭ ramŭ alŭ arțilorŭ liberalĭ aŭ întrecutŭ pe tóte națiunile contimpurane. La anulŭ 
1830 s’a săpatŭ la cetatea Pompeiĭ, care după cumŭ știmŭ, s’a cutropitŭ de împreună cu 
Erculanulŭ prin lava munteluĭ Vesuvŭ încă în timpurile romanilorŭ, unŭ mosaicŭ, care 
înfățișiază victoria luĭ Alesandru celŭ mare, reportată asupra persienilorŭ, care se póte numi cu 
dreptŭ cuvăntŭ unŭ capŭ d’operă din timpulŭ străveciŭ alŭ grecilorŭ.         (Urméză) 

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
  
 S i b i i ŭ  12 Maiŭ. Regimântulŭ de infanteriă Barone Bianci, care de vr’o 20 de anĭ 
încóce a fostŭ nentreruptŭ așezatŭ totŭ în patria nóstră, și care în aniĭ ceĭ fatalĭ din urmă a fostŭ 
martorulŭ și părtașiulŭ suferințelorŭ nóstre, și cu o bravură de obște cunoscută s’a luptatŭ pentru 
apărarea tronuluĭ, în urma ordineĭ ce a căpătatŭ, va părăsi în zilele acestea patria nóstră, și va 
merge în Bănatŭ și Ungaria, unde va fi staționatŭ în cetățile Timișóra, Petrovaradinŭ și Aradŭ. 
În onórea acestuĭ regimântŭ, care de unŭ anŭ în cóce iarășĭ a fostŭ în garnisónă aci, Serenitatea 
Sea D. Gubernatorele militare și civile Principe de Șvarțenberg a datŭ duminecă o masă 
strălucită, la care a fostŭ poftită înalta generalitate și corpulŭ ofițerescŭ . 
 Totŭ spre acestŭ sfărșitŭ a fostŭ ierĭ masă pompósă și la Escelenția Sea D. Episcopŭ 
Andreiŭ Barone de Șaguna, care fu onorată cu ființa de față atătŭ a Serenității Sele D. 
Gubernatore, și a întregeĭ generalitățĭ, cătŭ și de unŭ numerŭ mare de ofițerĭ stabalĭ și superiorĭ. 
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Festivitățile din amăndóe zilele se înfrumsețară și maĭ multŭ prin căntecele cele melodióse, ce le 
asecutatŭ banda zisuluĭ regimântŭ dinaintea caselorŭ unde aŭ fostŭ prănzurile, care a trasŭ unŭ 
numerŭ mare a publiculuĭ curiosŭ. 
 Unŭ batalionŭ din acestŭ regimântŭ va și porni măne la loculŭ noueĭ sele destinațiunĭ. 
Iară altŭ Batalionŭ alŭ regimântuluĭ Niujanŭ, care va fi așezatŭ în garnisona din Sibiiŭ, a ajunsŭ 
erĭ aicea și a fostŭ primitŭ de tóte autoritățile militarĭ cu obicinuita solenitate militare. 
 S i b i i ŭ  13 Maiŭ. Astăzĭ punctŭ la 6 óre de diminéță a plecatŭ unŭ batalionŭ a 
regimânteluĭ Bianci de aicea spre Timișóră, în resunarea musiceĭ. Serenitatea Sea Principele 
Gubernatore cu înalta generalitate și cu suita sea le a datŭ comitiva. Timpulŭ este fórte 
favoritoriŭ de călătoriă. ― O mulțime de privitorĭ se adunară, ca să vază plecarea acestorŭ 
ostașĭ, așia a zice identificațĭ în Ardélŭ. ― Astăzĭ este în călindariulŭ noŭ S. Urbanŭ o zi de 
sórte pentru economiĭ de cămpŭ, și cu tóte că brumă nu a căzutŭ, dar timpulŭ este fórte rece, 
semnŭ dară că anulŭ va fi mănosŭ. ― Dela unŭ prietenŭ înțeleserămŭ, că în gimnasiulŭ mare 
evangelico-luteranŭ din Mediașŭ se află 40 tinerĭ romănĭ la învățetură, cariĭ nu numaĭ prin 
diligință, ci maĭ vărtosŭ prin purtarea bună și solidă merită tótă stima. Acéstă știre ne a 
îmbucuratŭ fórte. 
 M e d i a ș  8 Maiŭ 1853. Îmĭ ținŭ de datoriă a ve înștiința despre adunarea, ce se ținu 
aicea de membriĭ „însoțireĭ pentru cunoștința țereĭ,“ nu pentru că m’așŭ îndoi că nu vețĭ auzi 
acéstă întemplare din rostulŭ altorŭ bărbațĭ maĭ versațĭ ca mine, și nu o vețĭ citi din alte condee 
maĭ practice ca alŭ meŭ, ci pentru că eŭ credŭ, că numaĭ singurŭ amŭ fostŭ romănŭ acolo, și 
dorescŭ a vi o descrie așia precum amŭ vezut’o eŭ. 
 Adunarea se descisă în 7 Maiŭ la 10 óre diminéța în biserica parohiale evangelică de 
aicea, și consultările ținură în zioa acésta și ceealaltă în următoriulŭ răndŭ: Escelenția Sea D. 
Comisariŭ supremŭ de Bedeusŭ, după ce a fostŭ salutată adunarea de consulele acesteĭ cetățĭ, a 
luatŭ cuvăntulŭ, și a vorbitŭ despre începutulŭ acesteĭ asoțiațiunĭ. După aceea s’a cititŭ 
protocolulŭ din anulŭ trecutŭ. Apoĭ citi rectorele gimnasiuluĭ de aicĭ o disertațiune despre 
înființarea bisericeĭ parohiale evangelice din Mediașŭ, și unŭ concipistŭ guberniale unele date 
istorice a cetățiĭ Mediașiuluĭ. În sfărșitŭ cuvăntă D. profesore din Sibiiŭ Ioane Șuler despre 
lucrările acesteĭ asoțiațiunĭ. Cu acésta se încee ședința și urmă unŭ prănzŭ mare splendidŭ; subt 
a căruĭ descursŭ juca musica regemântuluĭ de ulanĭ, și se ridicară maĭ multe toaste. 
 După prănzŭ s’a ținutŭ ședințe separate, despre care nu ve potŭ atinge nimica, că nu amŭ 
potutŭ fi față. ― Séra a fostŭ balŭ mare. 
 În 8 diminéța se puse monumentulŭ fericituluĭ Stefanŭ Rot, martireluĭ Săsimeĭ, la care 
cerimoniă luă parte unŭ publiucŭ numerosŭ. Parohulŭ locale D. Fabini ținu o cuvăntare 
cumpănitoriă despre prețiulŭ ce trebue să aibă acestŭ monumentŭ la întréga săsime, începăndŭ 
tecstulŭ cu cuvinte din drama luĭ Șiller „mirésa din mesina“  „Viața nu e bunulŭ celŭ maĭ mare, 
reulŭ însă celŭ maĭ mare este vina“ cuvăntarea a fostŭ scurtă dar simburósă, și pătrunzătoriă. ― 
Monumentulŭ este în țintirimulŭ săsescŭ, unde este îngropatŭ demultŭ acestŭ bărbatŭ, și constă 
din tr’o piramidă retezată, ce odihnește pe unŭ stălpŭ pătrungiŭ maĭ așia de naltŭ ca însașĭ 
piramida. Înălțimea luĭ o prețuiescŭ de 12-15 urme, pe laturea de către drumŭ este inscripțiunea 
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în limba germană „Pomenireĭ luĭ Stefanŭ Rot poporulŭ săsescŭ,“ iară pe ceea din partea oposită 
este zioa și anulŭ pierzărei luĭ, désupra acestora săntŭ cununițe de aurŭ, monumentulŭ este 
făcutŭ din ferŭ tornatŭ. După izprăvirea acestorŭ cerimonie se întórsă adunarea iarășĭ în bisérică, 
unde D. rectorele Sigișórei Daici citi unele date din istoria sașilorŭ ardelenĭ, ce se va tipări în 
scurtŭ timpŭ. 
 Iară ceea ce pe mine maĭ tare me interesă, ba potŭ zice încăntă, fu citirea căntecelorŭ 
romăneștĭ popularĭ traduse în limba germană de D. Profesore din Sibiiŭ I. Șuler care se primiră 
cu o viă plăcere a adunăriĭ. La unŭ locŭ trase D. frofesore o paralelă între unŭ căntecŭ 
romănescŭ, și neogrecescŭ. Urmă citirea profesoreluĭ din Sigișóră F. Miuler despre biserica cea 
veciă și măréță după délulŭ scóleĭ în Sigișóră. După prănziŭ s’aŭ produsŭ studențiĭ din Brașovŭ, 
cariĭ aŭ venitŭ aicĭ cu profesorele lorŭ de gimnastică în acéstă arte cariĭ după aceea și căntară la 
monumentulŭ luĭ Rot. La anulŭ viitoriŭ se va ținea acéstă adunare la Brașovŭ. În sfărșitŭ nu’mĭ 
potŭ înăduși întrebarea, óre avévomŭ noĭ vreodată astfeliŭ de însoțirĭ folositorie, și căndŭ? 

Bănatŭ. Timișóră 10 Maiŭ. Prin înființarea unuĭ carŭ iute din partea D. Mateiŭ Sester 
între Timișóră și Segedinŭ se realiséză multŭ simțita dorință a publiculuĭ călătoriŭ. Carulŭ acesta 
întocmitŭ cu tóte comoditățile, ce se potŭ pretinde dela elŭ, va începe călătoria sea măne, adecă 
lunĭ și o va urma pe viitoriŭ regulatŭ de dóe orĭ pe septemănă, adecă lunea și vinerea plécă de 
aicĭ la Segedinŭ, iară marța și sembăta dela Segedinŭ încóce, s’aŭ luatŭ și tóte mesurele, ca 
drumulŭ acesta să se săvărșéscă într’o zi. Din acéstă întreprindere resultă pentru călătoriĭ către 
Peșta séŭ Viena acelŭ căștigŭ, căcĭ eĭ în diminéța viitóriă potŭ continua călătoria lorŭ pănă la 
Solnocŭ, și de acolo maĭ departe pe drumŭ ferecatŭ. Prețulŭ pentru o persónă este 8 fl. m. c. 
Fieștecare pasagerŭ póte lua cu sine 20 punzĭ greutate, iară ce întrece acéstă greutate se plătește 
cu 2 cr. de pundŭ. ― Cancelaria carului iute se află în Timișóră în otelulŭ de la trimbițașŭ, iară 
în Segedinŭ la 3 regĭ. 

Prin acésta întreprindere ni se va maĭ ușiora așteptarea după drumulŭ ferecatŭ, ce este să 
se întindă în celŭ maĭ scurtŭ timpŭ pănă la noĭ, și cine cunóște greutățile, ce întimpinaŭ călătoriĭ 
de aicĭ pănă la Segedinŭ, acela nu póte altfeliŭ decătŭ să salute cu cea maĭ viă plăcere buna 
voință a D. întreprinzătoriŭ Sester. 

Știrea din Constantinopole, ce ne veni maĭ deunăzĭ prin telegrafulŭ dela Semlinŭ în 
privința Turcieĭ a încordatŭ tare atențiunea bărbațilorŭ cugetătorĭ, de și din alte părțĭ se vede 
garanțiă destulă, că nu se va turbura pacea, și că orĭ cum încălcitura acésta maĭ pre urmp totușĭ 
se va desfășiura într’unŭ modŭ doritŭ. 

Judecătoria marciale de aicĭ iarășĭ a osănditŭ vreocăteva individe pentru călcarea 
legiuirelorŭ, dintre care săntŭ maĭ însemnate; Eugenŭ Pilasanovicĭ proprietariŭ din Zomăorŭ și 
Antonia Horvatŭ proprietărésă din Baia, cariĭ pentru păstrarea semnelorŭ revoluționarie săntŭ 
osăndițĭ pe lăngă pedeapsa acestorŭ semne, celŭ din tăiŭ la glóbă de banĭ în sumă de 50 fl. iară 
cea de pe urmă de 20 fl. m. c. 

S e m l i n ŭ  12 Maiŭ. Erĭ după amézĭ veni aicea tătarulŭ cu poșta dela Constantinopole 
din 5 Maiŭ. 



 

Page | 53 Pag. | 53 

„Ziurnalele de Constantinopole,“ ce pórtă datŭ numaĭ cu o zi maĭ nainte vorbește 
într’unŭ articulŭ începătoriŭ despre întămplările din Grecia, a căreĭ guberniŭ a ocupatŭ treĭ sate 
la granița Turcieĭ, și a așezatŭ acolo un corpŭ militărescŭ de 4500 feciorĭ. Despre acésta se vaetă 
ziurnalele turcescŭ și totdeodată face și acea băgare de sémă, cumcă asemenea vrăjmășiă asupra 
Turcieĭ se înfățoșiază atătŭ într’o parte a preseĭ greceștĭ, cătŭ și maĭ cu sémă la preoțimea 
grecéscă, care se sărguește a ațița poporulŭ grecescŭ la luptă sfăntă în contra Turcieĭ. 

Austria. V i e n a  18 Maiŭ. Maiestatea Sea ce. r. apostolică s’a înduratŭ prégrațiosŭ cu 
înalta resoluțiune din 12 Maiŭ a răndui definitivŭ scimbarea, ce s’a fostŭ hotărătŭ încă din 10 
Februariŭ în Ministeriulŭ de resbelŭ. Administrațiunea militare forméză dară o parte a comandeĭ 
supreme, la care dela 1 Iuniŭ se înființéză subt președința Înălțimeĭ Sele împerăteștĭ M. C. L. 
Arhiduceluĭ Vilhelmŭ 4 Secțiunĭ a.) Secțiunea curatŭ militare, b.) Secțiunea operativă, c.) 
Secțiunea administrativă, d.) Secțiunea agențilorŭ aĭ institutelorŭ de creștere militarĭ. 

V i e n a  20 Maiŭ. În luna luĭ Decembre a anuluĭ trecutŭ a călătoritŭ Maiestatea Sea 
Împeratulŭ la Berlinŭ ca să cortenéscă pe regele Prisieĭ în capitalea rigatuluĭ séŭ. Atuncĭ promisă 
regele Prusieĭ că va corteni și elŭ pe Maiestatea Sea Împeratulŭ nostru în reședința Sea Viena, 
decĭ acésta prumisiuune se înplini erĭ. Despre călătoria acésta aŭ ziurnaliĭ Vieneĭ date 
interesanțĭ, care nu ne îndoimŭ că nu vorŭ fi citite și de publiculŭ nostru cititoriŭ cu plăcere, ne 
grăbimŭ dară a împărtăși unele din ele. În 19 ale acestea lune c. n. la 8 óre diminéța a ajunsŭ 
Înaltulŭ óspe și unciulŭ Împeratuluĭ nostu Maiestatea Sea regele Fridrihŭ Vilhelmŭ alŭ 4 lea din 
Prusia însoțitŭ de Înălțimele Sele regeștĭ prințiĭ Carolŭ fratele regeluĭ, și Fridrihŭ Carolŭ 
nepotulŭ regeluĭ în călătoria Sea la Viena în curtea drumuluĭ ferecatŭ la Oderbergŭ, ―la graniță 
între Austria și Prusia― mi a fostŭ salutatŭ acolo de auctoritățile și înaltele persóne, care aŭ 
fostŭ trimise de Maiestatea Sea Împeratulŭ, după cuviință. O companiă a regementeluĭ de 
infanteriă principele din Prusia a fostŭ așezată în curte ca vigiliă de onóre. La 8½ óre porni iară 
trenulŭ regescŭ, și Maiestatea Sea fu pretutindené salutată de autoritățile civilĭ și militarĭ. 
Maiestatea Sea Împeratulŭ merse cu unŭ trenŭ separatŭ, comitatŭ de M. C. L. și generale 
adjutante Contele de Griune și de generalele de Cavaleriă contele Vratislav înaintea Înălțatuluĭ 
seŭ óspe pănă la Lundenburgŭ, unde iarășĭ eraŭ despărțeminte de trupe, ca să facă onóre Mareluĭ 
óspe. Monarșiĭ se salutară dară în Lundenburgŭ la dóe óre după amézĭ în modulŭ celŭ maĭ 
cordiale. Regesculŭ unciŭ îmbrățișă pe alŭ seŭ împerătescŭ nepotŭ de maĭ multe orĭ cu cea maĭ 
mare delicateță, și apoĭ continuă de partea lui drumulŭ spre Viena. 

Aci era sala din curtea drumuluĭ ferecatŭ, tocmaĭ ca la venirea Împeratuluĭ Rusieĭ cu 
covóre bogate și cu florĭ împodobită, iară în curte fluturaŭ flamure austriace și prusiane. La 4 
óre după amézĭ ajunseră Arhiducele Ioane în uniformă de colonelŭ prusienescŭ, Arhiducele 
Ludovicŭ, Albrehtŭ, Vilhelmŭ, Ernesŭ, Rainerŭ, și Șefulŭ supremeĭ deregătoriĭ polițiane M. C. 
L. de Cemțenŭ, DD. Generalĭ Stadion, Cordonŭ, Gerstner, și Șafgoce, maĭ tărziŭ veniră și 
părințiĭ Maiestățiĭ Sele aĭ Împeratuluĭ, ca să salute pre înălțatulŭ lorŭ cumnatŭ regescŭ. 

Pela ½5 óre întră frumosŭ înpodobitulŭ trenŭ Penelope condusŭ de însușĭ directorele 
drumurilorŭ ferecate în curte, și toțĭ arhiduciĭ alergară a saluta și a pripi pe marele óspe. 
Maiestatea Sea Împeratulŭ era îmbrăcatŭ în uniformă prusiană, iară regele Prusieĭ în uniformă 
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austriacă, și îmbrățișă la întălnire pe toțĭ membriĭ préînalteĭ case împerăteștĭ, apoĭ se îndură a da 
măna Escelențieĭ Sele D. M. C. L, de Cempen. Într’aceea banda cănta cănteculŭ naționale 
prusienescŭ. 

De aci merseră Maiestățile Lorŭ într’o carétă împerătéscă prin Iegerțaile și prin o 
mulțime de poporŭ, care cu redicarea pălărielorŭ și cu năfrămĭ salutaŭ pe marele óspe, în Burgŭ, 
unde alergase maĭ nainte adjutantele generale alŭ Împeratuluĭ nostru D. Conte de Griune și cu 
adjutant. de aripă alŭ Maiestățiĭ Sele regeluĭ Prusieĭ de Bonin. Ulițele prin care trecură óspețiĭ 
eraŭ îndesuite de ómenĭ, ferestile eraŭ împodobite, și toțĭ se întreceŭ să’șĭ arate semnele cele maĭ 
sincere de bucuriă. ― Maiestatea Sea regele Prusieĭ află mare plăcere în urările ce i se aduseră, 
și salută pe poporulŭ prégrațiosŭ. Fisiognomia cetățiĭ Viena a fostŭ erĭ fórte serbătoréscă. În 
Burgŭ eraŭ înșirațĭ generalĭĭ și ofițiriĭ stabalĭ, ce se aflaŭ în Viena, printre carii pășiaŭ Monarhiĭ 
înainte. Maiestatea Sea regele Prusieĭ se îndură prégrațiosŭ a întinde măna DD. Generalĭ, ce eraŭ 
maĭ aprópe, și pănă resuna musica melodie prusiane, lăsă Maiestatea Sea regele compania de 
onóre a defila pe lăngă sine, și apoĭ se duse însoțitŭ de Maiestatea Sea Împeratulŭ în 
apartamentele, ce eraŭ gătite pentru dănsulŭ. La 5 óre a fostŭ prănzŭ la Préînalta curte, la care a 
luatŭ parte regele Prusieĭ, iară la 7 óre teatru-paré. ― Astăzĭ la 9 óre a fostŭ pe glasiŭ de către 
Iosefstat în onórea regeluĭ Prusieĭ păradiă militare subt comanda M. C. L. Șafgoce, la care a 
asistatŭ șepte brigade, și 80 de tunurĭ. Maiestatea Sea Împeratulŭ în uniformă de gală austiacă cu 
cordonulŭ celŭ mare alŭ ordineluĭ prusienescŭ acera négră a venitŭ la loculŭ esercițiuluĭ maĭ 
nainte și a luatŭ suprema comandă, la 9 óre a sositŭ și regele Prusieĭ însoțitŭ de regele Belgiuluĭ, 
de prințiĭ și Arhiduciĭ, căruia Maiestatea Sea Împeratulŭ ’ĭa făcutŭ salutările militarĭ. 

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 În Berlinŭ s’aŭ încisŭ camerele la 13 Maiŭ c. n.  
 În Parisŭ a fostŭ în 12 Maiŭ bersa alarmată prin știrele nefavoritórie, ce aŭ sositŭ din 
Constantinopole. 
 La Marsilia aŭ făcutŭ concesiunele, ce le a căștigatŭ Anglia în Egiptŭ în privința 
comerciuluĭ de transitŭ, mare zgomotŭ. 
 În 15 Maiŭ adecă în zioa aniversariă a nestoreluĭ diplomațilorŭ principeluĭ Meternicŭ a 
avutŭ dănsulŭ înalta onóre de a fi cortenitŭ de Maiestatea Sea Împeratulŭ, de regele Belgiuluĭ, 
de Ducele de Brabantŭ, și de Împeretésa Augusta Carolina. 
 De unŭ timpŭ încóce se vindŭ la Viena gogóșe de Hina, ce se aducŭ din Kantonŭ, și aŭ 
acelŭ folosŭ, că săntŭ așia de bune ca și ale nóstre, însă maĭ multŭ de ziumetate maĭ eftine 
decătŭ ale nóstre. 
 Maiestatea Sea Împeratulŭ a făcutŭ pe regele Belgiuluĭ proprietariŭ alŭ regimentuluĭ Pire 
Nr. 27. 

În maĭ multe părțĭ ale Anglieĭ și Franțieĭ a căzutŭ în luna acésta néoă. 
În Atlenbahŭ în Austria de giosŭ a omorătŭ o calfă de croitoriŭ, și unŭ zioașiŭ pe o 

bătrănă de 60 anĭ, după ce a comisŭ maĭ nainte altă crimine cu ea. Criminalistiĭ săntŭ dați în 
măna judecătorieĭ. 
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Maiestatea Sea Împeratulŭ a aplacidatŭ în 2 Maiŭ congregațiunea părințilorŭ Ligurianĭ în 
Inspruhŭ. 

Judecătoria militare din Peșta a osănditŭ pe Iosifŭ Horvat, Franțŭ Nagĭ, și pe Iosifu Eseș 
toțĭ ómenĭ  tinerĭ, pentru tălhăriĭ la mórte, și asésta osăndă s’a și esecutatŭ la 13 Maiŭ c. n. în 
Tapio Bicece prin stréngŭ. 

Crișiulŭ a eșitŭ din patulŭ seŭ, și a înnecatŭ ținutulŭ între Giula Biceșŭ, Ciaba, și Cigioș. 
Cu cumpenile zecimale se póte mesura orĭ ce greotate, décă se pune greotatea peste maĭ 

multe și se cumpănește de odată, suma punziloru a fieștecăreĭ cumpene se adună la olaltă, și 
aceea este greutatea obiectuluĭ mesuratŭ. 

Paserea struzŭ din menageria din Șeonbrunŭ a muritŭ. 
Faimosulŭ doctore și profesore Șeonlein în Berlinŭ s’a bolnăvitŭ de mórte. 
În Drezda se arată publiculuĭ o mașină, ce s’a aflatŭ în America, și tivește, face ocișorĭ și 

alte înfrumusețerĭ pe stofe orĭ de ce cualitate arŭ fi aceste, cu o iuțélă atătŭ de mare, de întrunŭ 
minutŭ tivește unŭ cotŭ și într’o óră 60 coțĭ. 

Linia telegrafică dela Zara pănă la Cataro este aplacidată. Drotulŭ telegraficŭ va atinge: 
Sebenico, Traŭ, Spalato, Tore di Norico, Ragusa, Ragusa vehia, și Castel nuovo. 

D. Consiliariŭ de secțiune în ministeriulŭ cultuluĭ și alŭ înbățemăntuluĭ Georgiŭ 
Holțgetan s’a promovatŭ la Consiliariŭ de ministeriŭ, și D. secretariŭ totŭ în acelŭ ministeriŭ 
Ludovicŭ cavalerŭ de Haiflerŭ s’a făcutŭ Consiliariŭ de secțiune. 

În Lembergŭ s’a aflatŭ o înșelățiune manină. Unŭ negoțitoriŭ jidovŭ, ce se privé de toțĭ 
ca unŭ omŭ bogatŭ și de omeniă, a slobozitŭ polițe false în sumă de 90,000 florinĭ, 

Din Apatinŭ se scrie, cumcă undeva Dunăriĭ care crescŭ pururea aŭ ruptŭ o dălmă, prin 
care apa odată se vărsă peste ținutulŭ acela, și înnecă o turmă de porcĭ ca de 1600, și debé potură 
ómeniĭ să’șĭ măntuiască vitele cornute, ce iarășĭ să aflaŭ acolo la pășiune.   

______________ 
Țéra romănéscă și Moldavia.  

D. Iașĭ 13 Maiŭ. În cercurile maĭ marĭ se vorbește cu totŭ dédinsulŭ, că în scurtŭ timpŭ 
vorŭ ocupa oștirele ruseștĭ principatele. Despre acésta póte fi cu atăt mai puțină îndoială, căcĭ 
nainte de vreocăteva zile aŭ venitŭ ofițirĭ ruseștĭ la graniță, și aŭ cercetatŭ nodulŭ dela Sculenĭ, 
care trece peste Prutŭ, negreșitŭ numaĭ pentru aceea ca să vază, potéva acesta suferi trecerea 
oștirelorŭ ruseștĭ. Acestŭ obiectŭ este pentru principate, care încă săntŭ datorie vreocăteva 
milione leĭ Rusieĭ dela ocuparea din 1848, de cea maĭ mare însemnătate. Conjunturele în oriente 
se parŭ că nu arŭ fi luatŭ unŭ coloritŭ deosebitŭ înbucurătoriŭ pentru Turcia. 

______________ 
Serbia. După Gazeta Timișóreĭ senatulŭ Serbieĭ a așternutŭ principeluĭ stăpănitoriŭ o 

adresă, în care i se pune la inimă păstrarea independințeĭ Serbieĭ. Principele s’a hotărătŭ după 
aceea, precumŭ se zice, la consiliulŭ consuleluĭ franțusescŭ D. Ségur, ca pe viitoriŭ orĭ ce cértă 
arŭ avea cu Rusia să o aștérnă Porțiĭ și poterilorŭ apusene spre hotărăre. 

În Topcidere lăngă Belgradŭ s’a descisŭ în 3 Maiŭ cu mare pompă scóla cea noă de 
agricultură. 
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______________ 
Turcia.  

Știrele din Constantinopole ajungŭ pănă la 9 Maiŭ, dar n’aŭ nimicu noŭ positivu, decătŭ 
datele ce le amŭ împărtășitŭ în Nr. trecutŭ. Diferințele cu Grecia nu s’aŭ așezatŭ. 

______________ 
Franția.  

P a r i s ŭ  13 Maiŭ c. n. Precum se știe, regența provisoriă din anulŭ 1848 a fostŭ 
ridicatŭ pedépsa de mórte pentru delincuențiĭ politicĭ. Acésta a fostŭ atuncĭ de lipsă, ca să nu 
urmese scenele din anul 1795 și pentru acésta politica de atuncĭ a luĭ Lamarteŭ n’a fostŭ atăta de 
înțeléptă, cătŭ umană. Acuma zace înaintea corpuluĭ legislativŭ proiectulŭ de lege prin care 
paragrafiĭ, ce s’aŭ ștersŭ din condica penale la anulŭ 1848, iarăși să se întroducă. Știmŭ că 
franțosiĭ aŭ o deosebită abominare către pedépsa morțiĭ întru totŭ, dar cu tóte aceste Împeratulŭ 
dorindŭ întroducerea eĭ, va ști aduce corpulŭ legislativŭ, ce făcu ce va oposițiune acestuĭ 
proiectŭ, acolo ca să’l primiască iarășĭ. 

Proiectulŭ acesta sună așia. Orĭ ce atentatŭ asupra viețiĭ séŭ persóneĭ Împeratuluĭ se va 
pedepsi cu pedépsă de paricidiŭ (omorătoriŭ de tată: ) orĭ ce atentatŭ asupra persóneĭ séŭ viețiĭ 
vreunuĭ medularŭ alŭ familieĭ împerăteștĭ se va pedepsi cu mórte. Orĭ ce crimine publică asupra 
persóneĭ Împeratuluĭ se va pedepsi cu arestŭ de 6 lune pănă la 5 anĭ și cu globă de banĭ dela 
500  ̶  10000 francĭ. Orĭ ce cercare a supra séŭ scimba forma stăpănireĭ, séŭ urmarea moștenireĭ 
tronuluĭ, tocmaĭ așia și cercarea a ațița cetățéniĭ a prinde arme asupra auctoritățiĭ împerăteștĭ se 
va pedepsi cu mórtea.  

Știrile ce vinŭ din deosebite ținuturĭ ale Franțieĭ vorbescŭ de neoă multă, ce a căzutŭ și 
carea însuflă grige proprietarilorŭ din părțile nordice, și sudice. Munțiĭ și cămpiile săntŭ 
acoperite cu neoă ca și iarna. Și în Parisŭ este timpulŭ fórte neplăcutŭ, și se pare că nu se va maĭ 
face primăvéră. Din Spania și Italia vinŭ totŭ așia de nemăngăitorie știri; în Portugalia este iarnă 
întrégă. 

P a r i s ŭ  14 Maiŭ. Împeratulŭ care de multŭ se ocupă cu cugetulŭ, cum arŭ poté ajuta 
clasa de giosŭ a poporuluĭ și a îngrigi pentru locuințele luĭ, a aprobatŭ tocmaĭ acuma unŭ planŭ 
ce i s’a așternutŭ, prin care intrebarea acésta fórte grea cea maĭ mare parte c’arŭ fi solvatŭ, 
făcănduse adecă în deosebite părțĭ ale cetățiĭ zidirĭ cu maĭ multe caturi, și cu tóte cele 
trebuințióse, care apoĭ să se înciriese la muncitoriĭ cu unŭ prețiŭ moderatŭ. Prin restrăngerea 
cirieĭ se póte acestŭ scopŭ ajunge maĭ ușiorŭ. 

______________ 
Italia.  

T u r i n ŭ   11 Maiŭ. Serbătorea constituțiuneĭ s’a ținutŭ aicea cu cea maĭ mare strălucire 
fără să se fie întemplatŭ vreo turburare de care era mare témă. Guberniulŭ n’a pregetatŭ a lua în 
priviința acésta cele maĭ seriose mesure, încă simțuluĭ celuĭ sănetosŭ alŭ poporuluĭ este a se 
mulțămĭ maĭ multŭ ținerea liniștei, decătŭ mesurelorŭ ce s’aŭ fostŭ luatŭ spre acestŭ sfărșitŭ. 
Înbulzéla poporuluĭ țerénu a fostŭ fórte mare și totŭ nu s’a întemplatŭ nicĭ cea maĭ mică 
disordine. Acéstă serbătóre ține de treĭ zile și păciuitulŭ eĭ decursŭ este dovada cea maĭ viă spre 



 

Page | 57 Pag. | 57 

a rușina pe aceia, cariĭ aŭ vrutŭ se adscrie acestuĭ poporŭ unŭ spiritŭ anarhicŭ. Despre vr’o 
scimbare în cabinetŭ nu cugetă aicĭ niminé, Regele a fostŭ pretutindenea primitŭ de poporulŭ cu 
celŭ mai mare entusiasmŭ. 

 
P u b l i c a ț i u n e. 

 
 În 27 Maiŭ 1853. c. n. înainte de amézĭ se vorŭ licita în cancelaria administrațiuneĭ 
montane și de pădurĭ în Săcărămbŭ 3400 galbenĭ împerăteștĭ. La care se poftescŭ doritoriĭ de a 
cumpera cu aceea băgare de sémă, cumcă a treia parte din suma acésta are să se plătéscă în 
bancnote de 5 și 10 fl., iară dóe părțĭ în bancnote mice, în care se fie maĭ puținŭ 800 fl. în cele 
mărunte de 6 și de 10 cr.     

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 19. Maiŭ. Calend. noŭ. 

 Aurulŭ  _____________________________________________  1133/8   
 Argintulŭ ____________________________________________ 1083/8    

 
Redactor respunzătoriŭ: Dr. Vasici.  Editura şi tipariulŭ Tipografieĭ diecesane. 




