
 

Pag. | 58



 

Page | 59 Pag. | 59 



 

Pag. | 60



 

Page | 61 Pag. | 61 



 

Pag. | 62

 
 

Depeșe telegrafice. 
 

 B e r l i n ŭ  19 Maiŭ. Administratorele episcopieĭ canoniculŭ Dre. Feorster s’a alesŭ 
astăzĭ Principele episcopŭ în Bratislavia. 
 T u r i n ŭ  18 Maiŭ. Contele Marțan Carail ofițerŭ de ordonanță alŭ Duceluĭ de Genua 
s’a dusŭ la Parisŭ, ca să aștepte pe acesta din călătoria sea dela Desda. Camera deputațilorŭ se 
ocupă cu unŭ proiectŭ de lege pentru înființarea drumurilorŭ în Comitatulŭ Nigea. 
 P a r i s ŭ  20 Maiŭ. Proiectulŭ Guberniuluĭ înprivința văduveĭ Naĭ s’a luatŭ înderăptŭ. 
Vaporele „Humboldŭ” a adusŭ în Havre din Nev-Iorcŭ știre din 7 Maiŭ, că pe drumulŭ ferecatŭ 
între Nev-Iorcŭ și Bostonŭ s’aŭ surupatŭ treĭ vapore cu pasagerĭ din o dălmă naltă de 60 picióre. 
 P r a g a  23 Maiŭ. Maiestatea Sea regele Belgiuluĭ și înălțimea sea regéscă duca de 
Brabantŭ aŭ sositŭ astăzĭ aicea la 7 óre 34 minute în cea maĭ bună sănetate, din curtea drumuluĭ 
ferecatŭ aŭ mersŭ dreptŭ în Burgŭ, și aŭ făcutŭ visită Maiestățiĭ Sele Împerăteseĭ, fiindŭ 
Maiestatea Sea Împeratulŭ Ferdinandŭ ceva bolnavŭ, după aceea aŭ prănzitŭ, și la 11 óre aŭ 
pornitŭ către Dresda. 

______________ 
Arțile séŭ măiestriele cele frumóse 

 (Urmare.) 
 Pe căndŭ Alesandru celŭ mare se silea a străplănta arțile greceștĭ la Egiptŭ, Siria, la 
țermiĭ Niluluĭ și aĭ Eufrateluĭ, în Italia înflorea unŭ poporŭ subt nume de Etruscĭ, care de și nu se 
póte mesura cu greciĭ în arțile liberalĭ, totușĭ a desfășuratŭ în acele o varietate bogată de forme 
frumóse. Anume umiurătatea cu care lucra acestŭ poporŭ aliatŭ, în marmore, dă o dovadă, 
cumcă artea luĭ s’a escatŭ din viiața’ĭ poporale, și s’a aperatŭ și susținutŭ de către statŭ. Însă pe 
de o parte turburațĭ de către pópórele barbare, ce venia dela nordŭ, iar pe de alta strimtorațĭ și în 
urmă sunbjugațĭ de către romanĭ, etrusciĭ n’aŭ fostŭ în stare a’șĭ aduce artea lorŭ la perfecțiune. 
 Problema cea istorică a Romanilorŭ a fostŭ să dărapene clădirea cea putredă a lumeĭ vecĭ 
și cu spada să tragă în cămpulŭ celŭ largŭ brasdele, în care căzindŭ semânța cea bogată a 
vécurilorŭ trecute, din aceea să resară fructe noue, aducătorie de binecuvântare. Unde s’a potutŭ 
scóte ceva la cale prin o silință, ce nu cruța nice o ostenélă, unde s’a potutŭ căștiga ceva prin 
calcularea cu sănge rece, prin agerimea mințiĭ, prin politică, tocma de arŭ fi și fostŭ acésta 
împreunată cu subjugare, vărsare de sănge, contopire de naționalitățĭ și religiunĭ, acolo afli pe 
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romanĭ în apa séŭ în elementulŭ lorŭ. În astfelŭ de împregiurărĭ ce mirare e, décă romanilorŭ 
puținŭ le aŭ păsatŭ de perfecționarea arțilorŭ celorŭ frumóse? Ciămarea romanuluĭ a fostŭ 
resbelulŭ; scopulŭ luĭ gloria în resbelŭ; poesia luĭ folosirea de victoriă și de mărire în triumfŭ; 
priveliștea luĭ cea mai plăcută icóna resbeluluĭ în circurĭ, unde gladiatorele ce se lupta, cădea și 
moria cu demnitate și reverință, aplaudatŭ de poporulŭ, ce’lŭ privea cu multă sete. Acésta este 
causa, că romaniĭ maĭ curăndŭ avură o istoriă bună, de cătŭ o poesiă. Poesia la eĭ a fostŭ o plantă 
de cele, care se cocŭ tărziŭ; ea se încolăci numaĭ pe lângă tronulŭ împerațilorŭ, și cele maĭ bune 
ale sele producte n’a fostŭ alta, de cătŭ unŭ slabŭ resunetŭ alŭ poesieĭ greceștĭ, dela care a 
imitatŭ atătŭ metrulŭ cătŭ și prosodia. Numaĭ în arhitectură și anume în amfiteatre, arcurĭ de 
triumfe, balnee și monuminte, unde îșĭ póte arăta iubirea lorŭ de pompă și poterea de invingătorĭ 
aĭ lumeĭ, aŭ fostŭ eĭ marĭ și neimitațĭ. Sculptura lorŭ, ciarŭ și în era, căndŭ se afla eĭ în cea maĭ 
mare flóre subt Antoninĭ, a remasŭ imitătórea celeĭ greceștĭ. Sculptoriĭ și zugraviĭ romanilorŭ 
séŭ celŭ puținŭ dascaliĭ, cariĭ aŭ deprinsŭ pe romanĭ în sculptură și pictură, aŭ fostŭ sclaviĭ au 
libertiniĭ din Atena. Atătŭ romaniĭ, cătŭ și greciĭ ș’aŭ întemeeatŭ statulŭ și artea pe sclaviă, 
acestia ca să fiă stăpâniți de arte, iar aceia servițĭ de ea. 
 Din sinulŭ creștinismuluĭ a resăritŭ o eră nouă, de și trecură vécurĭ, pănă căndŭ lumea 
cea nouă creștină să pótă îmbrăca o formă vârtósă, și pănă căndŭ apele cele sălbatice, 
retrăgânduse în alviele lorŭ, să lase a se zări unŭ pământŭ solidŭ pentru arțĭ și științe. 
 În decursulŭ acestuĭ timpŭ musele fură silite aʼșĭ căuta repaosŭ și scutință subt spada 
arabilorŭ. Limba arabică, care după cumŭ zice Herderŭ, coprinde alŭ doile locŭ după cea greacă, 
a desfășuratŭ o poesiă dulce, care nainta în mesura, în care creștea și influința politică a acestuĭ 
poporŭ. Cu tóte aceste ea nʼa ajunsŭ pănă la desfășurarea poesieĭ dramatice. Arhitectura 
arabilorŭ sʼa formatŭ după cea bizantină, însă cu o maĭ mare varietate în forme și cu unŭ lustru 
maĭ bogatŭ pentru înfrumsețărĭ. Maĭ alesŭ în Spania remaseă monumente de a le eĭ maĭ multe 
vécurĭ. Însă spada creștinilorŭ și a osmanilorŭ a tăiatŭ încă de timpuriŭ pomulŭ celŭ verde, după 
a căruĭ cădere, ce era maĭ firescŭ, de cătŭ ca amorțirea cea de érnă să se estindă maĭ curândŭ 
peste țeritoriulŭ arțilorŭ și alŭ științelorŭ, de cătŭ peste viiața cea politică. Sângură poesia a maĭ 
aflatŭ o patriă favoritóriă în Persia, încă înainte de Mohamedŭ, unde poețiĭ pănă în zioa de astăzĭ 
se tractéză cu multă reverință. În sculptură și pictură coranulŭ a încisŭ turcilorŭ calea de totŭ, 
întocma cum încisese Moisi evreilorŭ seĭ. Profetulŭ Mohamedŭ le a amenințatŭ, cumcă zugraviĭ 
și scobitoriĭ în pétră vorŭ avea a da sémă în lumea viitóriă de fiecare sufletŭ, ce lʼa zugrăvitŭ în 
astă lume. Unŭ bucetŭ de florĭ, o pasere pestriță, o flóre, atăta este totŭ, cu care se póte ocupa 
talentulŭ zugravuluĭ la turcĭ. Despre teatru turculŭ nʼare nice ideă; cămpulŭ acestuia îlŭ 
suplinește cu căte o comediă de păpușĭ, de care aŭ datină a produce cadinele din haremŭ la zile 
marĭ Sultanuluĭ, cu lupte de întrecere și alte producerĭ de râsŭ. 
 Împerăția grecéscă în îndelungata sea cădere nu poté face alta, de cătŭ să țină și să 
păstreză tesauriĭ poesieĭ clasice, ceʼĭ remăseseră din vecime. 
 Poesia, ca să pótă fi productivă, trebue séŭ să se simtă încăntată de unŭ trecutŭ gloriosŭ, 
bogatŭ de evineminte, care să deprindă a lorŭ înriurință și asupra timpuluĭ de față, séŭ se pórte în 
inimă o credință viă întʼunŭ viitoriŭ eclatante, și credința aceea săʼșĭ aibă fundamentulŭ seŭ în 
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colțulŭ celŭ înfloritŭ din cămpulŭ uneĭ nóue viețĭ a poporuluĭ. Împerăția bizantină nu se potea 
bucura nicĭ de una nicĭ de alta din aceste dóe recerințe. În mirosulŭ de putrezire ce provenia dela 
o curte demoralisată, ori cătŭ să încerca acésta aʼlŭ înăduși prin unŭ lucsŭ și o splendóre 
afectată, poesia trebuea să se înnece și înnădușă cu totulŭ. Ea și căndŭ străbătea pintre certele 
teologilorŭ creștinĭ, nu poté produce altŭ ceva, decătŭ numaĭ umbre de viață, numaĭ imitări slabe 
de modelele străvecilorŭ grecĭ. 
 Însă la țermiĭ măreĭ mediteranee în grădina cea frumósă a „Provansieĭ“ ea îșĭ află o patriă 
nóă. Vrândŭ dară a urmări cursulŭ, ceʼlŭ făcu cultura arțilorŭ frumóse, trebuința cere, ca să 
întrămŭ puținŭ în statele creștine apusene, în țeritoriulŭ popórelorŭ de viță romană, unde după 
migrațiune, gințilorŭ, remășițele cultureĭ străbune începură maĭ înteiŭ a se frământa în spiritulŭ 
creștinismuluĭ și a produce o lume nóă de arțĭ. 
 Spiritulŭ poeticŭ alŭ arabilorŭ din Spania, pasiunea lorŭ cea înflăcărată pentru artea 
poesieĭ străbătu în inimele creștinilorŭ; în scurtŭ timpŭ se vezură maĭ mulțĭ bărbațĭ genialĭ 
coprinzinduse cu bună urmare în acestŭ ramŭ alŭ arțilorŭ liberalĭ. Trubaduriĭ séŭ ceĭ maĭ dinteĭ 
poețĭ aĭ Franțieĭ începură a deștepta luarea aminte ciarŭ și a principilorŭ din curțile domnitórie. 
Reședința acestora dela véculŭ alŭ 10-lé pănă către mizloculŭ véculuĭ alŭ 13-lé a fostŭ în 
Provansŭ, unde ciarŭ și natura se păré a părtini asemenea arte zeéscă. În primevéra cea nóă a 
viețeĭ popórelorŭ din Europa Trubaduriĭ aŭ fostŭ acele privegitorĭ, care pănă căndŭ le 
însuflețește amórea, și tacŭ căndŭ seriositatea viețeĭ le strică joculŭ celŭ nevinovatŭ. 
 Dela sinulŭ măréĭ mediteranee poesia acésta pe deo parte sʼa străplăntatŭ în Italia, dar pe 
de alta în Spania. La începutulŭ véculuĭ alŭ 14 în Bolonia și anume în Florenția pre cum și în 
alte cetățĭ ale Toscaneĭ se redicară adeverațiĭ întemeietorĭ aĭ poesieĭ naționalĭ italiene, în vreme 
ce în celelalte țere ale Europeĭ abia se maĭ afla icĭ colea căte unŭ poetŭ. La anulŭ 1265 sʼa 
născutŭ nemuritoriulŭ poetŭ Dante, despre care ajunge dacă vomŭ zice, că nice a avutŭ 
naintătoriŭ nice următoriŭ. În plastica desemnare a figurelorŭ sele a ajunsŭ a concure cu ceĭ maĭ 
ingenioșĭ maestrĭ aĭ Grecieĭ. Precum fantasia luĭ cea romantică lʼa înzestratŭ cu deplina avere a 
colórelorŭ greceștĭ, așa scolastica timpuluĭ seŭ iʼa datŭ cele maĭ ascuțite arme ale mințiĭ cu tóte 
formele, dinsticțiunile și subțietățile. Opulŭ luĭ: „Comedia dovina,“ ce se vede a fi eșitŭ 
dintruʼnŭ simțemântŭ politicŭ nescimbățiosŭ, strânsŭ gibelinŭ, a fostŭ icóna cea maĭ viiă a lupteĭ 
celeĭ marĭ între poterea spirituale și luméscă. Dante este așia zicândŭ fundatorele limbeĭ și 
totodată prototipulŭ poesieĭ italiene. Despre vaza în care a fostŭ elŭ la connațiunaliĭ seĭ, cariĭ 
privea în elŭ pe Omerulŭ Grecieĭ, dă dovadă și acea împregiurare, că Italia a înființatŭ 
întrʼadinsŭ catedre pentru propunerea și esplicarea poesieĭ luĭ. După Dante sʼa ridicatŭ între alțiĭ 
faimosulŭ Petrarca, care earășĭ străluci prin poesiele sale lirice, prin deplina frumseță și armoniă 
a limbeĭ. Acesta a avutŭ o mulțime de imitătorĭ. Véculŭ alŭ 15-lé încă avu poețĭ aleșĭ în Italia de 
ambe secsele. Alŭ 16-lé începu cu renumitulŭ Ariostŭ și cu îngeresculŭ Tasso. (Urméză.) 
 

______________ 
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Monarhia Austriacă 
Transilvania. 

 S i b i i ŭ  14 Maiŭ. Astăzĭ se serbă aicea procesiunea și cerimoniele, ce săntŭ obicinuite 
la rom-catolicĭ în Joia verde, la care luară parte înalta generalitate cu ofițiriĭ stabalĭ și supremĭ. 
ce. r. Guberniŭ, Comanda țereĭ generale, Suprema judecătoriă, finanția și alte branșe. După 
sevărșirea miseĭ în biserica parohiale carea era decorată cu frunzarĭ și iarbă verde, începu la 9 
óre procesiunea pela obicinuitele altarie. Unŭ batalionŭ de soldațĭ sta înaintea bisericeĭ și făcea 
evoluțiunile militarĭ, iară o companiă petrecea procesiunea pela altarie, și da la fiecare altariŭ 
salva prin descărcarea puștelorŭ. Timpulŭ a fostŭ altfeliŭ bunŭ, însă unŭ vântŭ nesuferitŭ, care 
după amézĭ a adusŭ iarășĭ plóie, a împedecatŭ multŭ solenitatea acésta bisericéscă. Principele 
Gubernatore a plecatŭ erĭ la Bălgradŭ. 
 După raportulŭ medicescŭ despre cure, ce aŭ succesŭ cu apa rece, în așezămăntulŭ de 
vindecare în Luncanĭ, vedemŭ că în anulŭ trecutŭ aŭ fostŭ maĭ multĭ óspețĭ ca în anulŭ 1851. 
Din curele maĭ însemnate se numeră următóriele 3 cu artritice, (rosurĭ) 4 cu sifiuse, (bóle 
lumeștĭ) 4 cu scrofule, (gplcĭ) 4 cu revmatismŭ, 4 cu întăriĭ în lăuntru, 3 cu sorocŭ neregulatŭ, 1 
istericale, 4 cu póla albă, 1 cu vărsări de semănță, 2 cu neputință, 1 cu zgaibe, care sʼaŭ 
vindecatŭ cu totulŭ. Sesonulŭ curelorŭ pe anulŭ 1853 a începutŭ iarășĭ subt privegierea și 
ordinațiunea D. Dre. de medicină și Hirurgiă I. V. Fișhof. Doritoriĭ cariĭ ar vrea să întrebuințéză 
acésta cură naturale, aŭ să se adresezé către dănsulŭ în Luncanĭ la marginĭ între Bănatŭ și 
Ardealŭ prin Poșta dela Făgetŭ. 
 Bănatŭ. Gazeta Timișóreĭ cuprinde în numerulŭ 120 concursulŭ pentru ocuparea 
posturilorŭ la ce. r. supremă judecătoriă Servo-banatică în Timișóră în următoriulŭ modŭ: 
 Maiestatea Sea ce. r. apostolică sʼa înduratŭ prégrațiosŭ cu préînalta resoluțiune din 4 
Maiŭ a. c. a aplacida pentru judecătoria supremă în Timișóră cu esciderea supremuluĭ 
procuratorŭ alŭ statuluĭ, următoriulŭ statŭ personale, și următóriele léfe: 
 1 Președinte. 
 14 Consiliari în a 6-a clasă dietale, din care 1 va avea 3000, 6  2500, 7  2000 fl. m. c. léfă 
 2 Secretarĭ de Consiliŭ în a 8 clasă dietale 1 cu 1100, unulŭ cu 1000 fl. léfă. 
 1 Secretariŭ Adjunctŭ în a 9 clasă dietale cu 800 fl. léfă. 
 1 Directore de cancelariă în a 8 clasă dietale cu 1200 fl. léfă. 
 2 Adjuncțĭ în a 9 clasă dietale 1 cu 1000, 1 cu 900 f. léfă.  
 5 Oficialĭ în a 10 clasă dietale, 1 cu 700, 2 cu 600, și 2 cu 500 fl. léfă. 
 3 Asistențĭ 1 cu 400, 2 cu 350 în a 12 clasă dietale. 
 2 Servitorŭ de Consiliŭ căte cu 400 fl. léfă.   
 3 Servitorĭ de cancelariă 1 ca 300, 2 cu 250 fl. léfă. 
 1 Ajutoriŭ cu 216 fl. léfă. 
 Spre ocuparea maĭ sus însemnatelorŭ posturĭ numaĭ cu escepțiunea președinteluĭ, se 
deșcide în urmarea emisuluĭ ministeriale din 9 Maiŭ c. n. Nr 7259 pănă la sfărșitulŭ luneĭ luĭ 
Iuniu 1853 concursŭ. 
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 Compețitoriĭ pentru dănsele aŭ săʼșĭ aștérnă petițiunile sele instruate după cuviință, décă 
săntŭ în servițiŭ prin prepușiĭ seĭ, iară de nu prin nemijlocita deregătoriă politică la Presidiulŭ 
supremeĭ judecătoriĭ sărbo-banatice, și în aceste aŭ se arate prin atestate originarie, séŭ vidimate: 
 Vărsta, loculŭ nașteriĭ, și religiunea, statutulŭ de este adecă neînsuratŭ, séŭ însuratŭ séŭ 
văduvŭ și numerulŭ copiilorŭ, ce încă nu săntŭ maioranĭ, studiele, ce le aŭ sevărșitŭ, și 
capacitatea pentru postulŭ ce lʼaŭ cerutŭ, servițiulŭ în care aŭ fostŭ, séŭ ocupațiunea cu care sʼaŭ 
deprinsŭ, însă așia, ca să nu sară timpulŭ. 
 Portarea lorŭ morale și politică, cunoștința limbelorŭ întru totŭ, și cu deosebire a limbeĭ 
germane, și décă este, și în ce gradŭ ruditŭ cu vreunŭ amploiatŭ din Voivodina și Bănatŭ. 
 Anume aceia, cariĭ arŭ compeți pentru vreunŭ postŭ de Secretariŭ de Consiliŭ, séŭ de 
Secretarĭ Adjuncțĭ, aŭ să arate, că aŭ săvărșitŭ drepturile cu succesŭ bunŭ, și că aŭ avut voe de a 
esercita dregătoria judecătoréscă, séŭ advocația. 
 Pentru ceĭ ce vréŭ să se aplece în cancelarie, aŭ, pe lăngă cuviințiósa cultivare se știe și 
scrie bine și citețŭ. 
 La ocuparea posturilorŭ de servitorĭ, se va căuta maĭ cu sémă la ceĭ ce aŭ servitŭ în 
milițiă și știŭ scrie și citi, maĭ alesŭ în limba germană. 
 Aceia cariĭ vorŭ compeți pentru maĭ multe posturĭ, aŭ se dee și petițiunĭ deosebite, și a se 
provoca la documentele incise în petițiunea din tăie. Iară ceĭ ce aŭ compețitŭ pentru vreunulŭ 
din aceste posturĭ în anulŭ 1851, aŭ să se provoce la petițiunea aceea, décă voescŭ și acuma totŭ 
acela postŭ. 
 Totŭ aceea gazetă publică și ordinațiunea gubernamentale ce sʼa datŭ redacțiuneĭ 
ziurnaleluĭ „Serbsci Dnevnic“ prin care acésta se astrănge pentru asta dată a revoca niște 
neadeverurĭ, ce a scrisŭ în protiva Consululuĭ franțosescŭ din Belgradŭ, iară maĭ încolo să se 
feréscă de astfeliŭ de vorbe defăimătorie subt pedépsă legiuită. 
 În 11 Maiŭ a plecatŭ unŭ batalionŭ din regimentulŭ luĭ Hartman cu stabulŭ luĭ dela 
Timișóră către Ardealŭ, și în loculŭ luĭ a venitŭ în 10 Maiŭ batalionulŭ 1 a regimentuluĭ de 
graniță ilirico-banaticŭ dela Biserica albă care va remănea în Timișóră în garnisonŭ. 
 Ungaria. Comisiunea organisătóriă pentru despărțemăntulŭ Locuțiințeĭ Oradieĭ marĭ 
publică următoriulŭ concursŭ. 
 În urmarea maĭ înalteĭ emisiunĭ a înălțimeĭ sele împărăteștĭ D. Arhiduce Albrehtŭ ce. r. 
Gubernatore militare și civile alŭ regatuluĭ Ungarieĭ, se descide prin subscrisa comisiune 
organisătóriă concursŭ pentru tóte posturile de comitatŭ în ținutulŭ administrațiuneĭ Oradieĭ 
marĭ începăndŭ dela alŭ 2-lé Comisariŭ în giosŭ și pentru tóte posturile de Solgabirăĭ, precum 
urméză: 
 La oficiolatele Comitatelorŭ: 
 Pentru aĭ 2-lé și aĭ 3-lé Comisarĭ în a 9-a clasă dietale cu 900 fl. și 800 f. m. c. léfă. 
 Pentru Secretarĭ de Comitate cu 700 f. și 600 f. c. léfă îm a 10-a clasă dietale. 
 Pentru oficialĭ cu 500 f. lefă în a 11-a clasă dietale. 
 Pentru Cancelistĭ de Comitatŭ în a 12-a clasă dietale cu 400, 350, și 300 m. c. léfă.  
 Pentru Servitorĭ cu 250, și 200 f. m. c. léfă și monturŭ.  
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 Pentru ajutoriŭ cu 216 f. m. c. léfă. 
 La oficiolatele de Solgabirăĭ: 
 Pentru Solgabirăĭ cu 1200, 1100, și 1000 f. m. c. léfă în a 8-a clasă dietale. 
 Pentru Adjuncțĭ cu 800, și 700 f. m. c. léfă în a 9-a clasă dietale. 
 Pentru Actuarĭ cu 500, și 400 f. m. c. léfă a 11-a clasă dietale. 
 Pentru Cancelistĭ cu 400, 350, și 300 f. m. c. léfă în a 12-a clasă dietale. 
 Pentru Servitorĭ cu 250, și 200 f. m. c. léfă și monturŭ. 
 Pentru Ajutorĭ cu 216 f. m. c. léfă. 
 Concursulŭ este descisŭ pănă la ultima Iuniŭ, conpețitoriĭ aŭ săʼșĭ aștérnă recursurile la 
comisiunea organisătóriă din Oradia mare, dédreptulŭ séŭ prin prepușiĭ lorŭ, décă săntŭ în 
servițiŭ, aŭ se le scrie acestea cu măna sea proprie în limba germană, iară décă nu arŭ ști acéstă 
limbă, în cea maternă. Petițiunele să fie documentate cu documente pentru studie, purtarea bună 
ș. ce. l. În ele aŭ se atingă conpețitiriĭ, de ce vărstă săntŭ, ce religiune aŭ, de săntŭ însurațĭ, séŭ 
nu, cățĭ copiĭ aŭ, ce moșie, și unde posedŭ, și cu cine din amploiațĭ săntŭ rudițĭ séŭ cumnățițĭ. 
 Dela Bonceștĭ se scrie în „Arătătoriulŭ arăzianŭ“ că acolo sʼarŭ fi îmulțitŭ așia de tare 
ferăle selbatice, încătŭ nu e zioă în care să nu se facă economilorŭ pagubă. Săntŭ comune, în 
care sʼaŭ cercetatŭ paguba din diregătoriă, și să sue în iarna trecută peste 1000 fl. Lupiĭ săntŭ 
atăt de mulțĭ și îndresnețĭ, de zioa la amézĭ întră cu grămada în sate, și mănăncă vitele naintea 
ocilorŭ locuitorilorŭ. ― Așia și gliganiĭ aŭ făcutŭ fórte mare pagubă. 
 Austria. Asupra óspețilorŭ împărăteștĭ, cariĭ se aflară în zilele trecute între muriĭ cetateĭ 
Viena, scótemŭ din o corespundință în O. D. P. din 20 Maiŭ c. n. următoriele: De mulțĭ anĭ nʼaŭ 
întratŭ în Viena atăța principĭ, ca în primăvéra anuluĭ 1853. ― Poterea și influința întineriteĭ 
Austrieĭ, carea știe cu atătŭ maĭ poternicŭ a căștiga auziŭ glasuluĭ seŭ înafară, cu cătŭ cu maĭ 
mare potere se ridică ea în desvoltarea sea din lontru, și aŭ făcutŭ vază în favórea 
Montenegruluĭ, și simțulŭ de mulțemire a datŭ principeluĭ Danilo cuvinte înaintea tronuluĭ 
împerătescŭ. Poterea și vaza Austrieĭ săntŭ, ce face și pe monarhiĭ din afară a dori o maĭ strănsă 
legătură, o legătură familiariă cu dănsa. Așia vedemŭ noĭ pe înțeleptulŭ rege alŭ Belgiuluĭ, și de 
partea luĭ pre tinerulŭ moștenitoriŭ de corónă, duca de Brabantŭ ca óspețĭ aĭ caseĭ împerăteștĭ. 
Strănsa prieteniă, ce légă pe regele Prusieĭ de Împeratulŭ Austrieĭ îĭ duce scimbăndŭ în 
reședințele sele, și curăndŭ va saluta Viena și pre regele Bavarieĭ, care încă este aprópe ruditŭ cu 
casa domnitóriă a Austrieĭ, în mizloculŭ seŭ. Acestĭ treĭ principĭ germanĭ săntŭ în tótă Germania 
maĭ puternicĭ, cariĭ cu influința lorŭ potŭ lucra numaĭ înaintăndŭ desvoltarea spirituale și 
materiale a patrieĭ lorŭ scutiți de bine cuvăntarea păciĭ.   

______________ 
Întămplări de zile. 

 Maiestatea Sea regele Prusieĭ petrecutŭ de Maiestatea Sea Împeratulŭ a cerceatŭ în 9 
Maiŭ Arsenalulŭ. 
 Maiestaea Sea regele Belgiuluĭ a făcutŭ regeluĭ Prusieĭ delocŭ după sosire visita de 
cortenire. 
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 În Triestŭ a muritŭ unŭ tinărŭ plinŭ de speranță de turbare, mușcatŭ fiindŭ de unŭ căne 
turbatŭ. 
 După o depeșă din Malta flota englezéscă stă totŭ acolo. Admiralele care atătŭ din 
Londra căt și din Constantinopole a căpătatŭ depeșe, le a ținutŭ înderăptŭ. 
 Aprópe de Tarnopolŭ sʼa întemplatŭ în 2 Maiŭ dupe o căldură nemărginită, ce a ținutŭ 2 
zile, o spargere de nuori, și apa a crescutŭ de odată așia de mare, de nu numaĭ vite, ci și ómenĭ 
mʼaŭ primejduitŭ viața. 
 Totŭ acolo a lovitŭ tresnitulŭ unŭ omŭ și treĭ caĭ. 
 În Parisŭ sʼaŭ arestatŭ în 5 Maiŭ iarășĭ vreocăteva individe, e témă de unŭ complotŭ 
legitimistico-demagogicŭ. 
 Împărătésa Eugenia sʼa însenătoșatŭ cu totulŭ. 
 Ambasadorele fronțusescŭ D. Delacour a făcutŭ ecsministruluĭ Fuad Efendi, care 
speriatŭ de fraculŭ celŭ negru alŭ luĭ Mencicof, sʼa trasŭ în viața privată, o visită în gala întrégă 
! ―  Astfeliŭ de demonstrațiunĭ se vedŭ în tóte zilele în Turcia și aŭ însemnătate pentru starea 
politică a țereĭ. 
 Lola Moneț făimósa actriță a datŭ în Nevorlsansŭ unuĭ sufletŭ o palmă pentru care a 
trebuitŭ să sté naintea jurațilorŭ. Procesulŭ însă nu e sfărșitŭ. 
 Proroculŭ timpuluĭ din Iolsva nu pré prorocéște timpŭ bunŭ. „În alŭ doile mizlocŭ alŭ 
luneĭ luĭ maiŭ“ zice elŭ va întra unŭ timpŭ tocmaĭ ca în Aprile scimbățiosŭ, și va ninge în munțiĭ 
maĭ înalțĭ; la începutulŭ luĭ Iuniŭ însușĭ va fi soba încălzită fórte priințiosă. 
 În 9 Maiŭ a primitŭ Maiestatea Sea regele Prusieĭ corpulŭ diplomaticŭ și maĭ multe 
notabilitățĭ. 
 În zilele trecute sʼaŭ slobozitŭ în Berlinŭ ceĭ maĭ mulțĭ, ce aŭ fostŭ compromișĭ în așia 
numitulŭ complotŭ din Marțiŭ, maĭ săntŭ încă numaĭ 10 persóne arestate. 
 În Liverpol a arsŭ fabrica de torsŭ pănă la fundamentŭ. Paguba se sue la 100,000 punțĭ 
sterlingŭ, unŭ milionŭ f. m. c.  
 Ca semnŭ de viață lungă în Moldavia ne aduce Gazeta de Moldavia treĭ țiganĭ noŭ 
emancipațĭ și anume Ioane Pleșca ferariŭ de 90, Savta Curbătóea de 100, și Ilie Bănatŭ 
cărămidariŭ de 12 anĭ. 
 Totŭ după acéstă Gazetă Divanulŭ generale a reînceputŭ către sfărșitulŭ luĭ Aprile iarăși 
lucrările sele cu revista socotélelorŭ vistierieĭ. 
 Maiestatea Sea regele Prusieĭ a plecatŭ în 23 c. n. la 6 óre diminéța către Berlinŭ, iară 
regele Belgiuluĭ în 22 séra la 9 óre prin Praga către Dresda. 

______________ 
Turcia. 

 Unu corespundinte din constantinopole scrie din 11 Maiŭ în O. D. P. următoriele date 
forte interesanțĭ în causa diferințelorŭ ruso-turceștĭ. Lovitura de căpeteniă în bătaia ruso-turcéscă 
pe cămpulŭ diplomației sʼa făcutŭ, însă încă nu e hotărătŭ, în care parte este victoria. Amăndoe 
părțile și o adscriŭ șie. Turciĭ zicŭ: „Principele Mencicof sʼa retrasŭ.“ În misiunea ruséscă se 
vedŭ însă fețe vesele, și se audŭ manifestărĭ ca următóriele: „Da elŭ sʼa retrasŭ însă numaĭ 
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rebdare! Sumețiile turcilorŭ săntŭ nimica, și pripite. Poterea Rusieĭ va căștiga în sfărșitŭ acele 
concesiunĭ, ce ea trebuie să căștige.“  Zimbindŭ se dă a înțelege, cumcă concesiunea ministrilorŭ 
turceștĭ carea cu tóte minele de neînduplecare curăndŭ se va arăta, nu arŭ fi singură urmarea 
temeriĭ de armele Rusieĭ. Însă să vedemŭ întămplările în șirŭ precum aŭ urmatŭ. 
 Maĭ dăunăzi sʼa subscrisŭ în privința făcutelorŭ cipzuirĭ pentru S. mormăntŭ fermanulŭ 
împerătescŭ, și din elŭ sʼa datŭ o copiă prin ministeriulŭ din afară principeluĭ Mencicof. Cu 
acestŭ simplu documentŭ firește că principele nu sʼa mulțemitŭ, ba a fostŭ atăta de cătrenitŭ, 
încăt dănsulŭ acésta împărtășire o trimisă luĭ Pifaat Pașa îndereptŭ prin unŭ subordinatŭ 
servitoriŭ alŭ ambasadeĭ. La acésta a maĭ adaosŭ unŭ ultinatŭ pecetluitŭ în care zisă: că în casulŭ 
de a nu face destulŭ cererilorŭ sele, elŭ va părăsi Constantinopolea cu tótă ambasada. Acésta 
cerere se vede cu bună sémă a fi aceea, ca asupra conclusuluĭ porțiĭ din urmă să se dee unŭ actŭ 
diplomaticŭ în acelŭ înțelesŭ, ca cum acesta arŭ fi celŭ maĭ de pe urmă actŭ în privința 
Ierusalimuluĭ și arŭ escide orĭ ce altŭ actŭ. 
 Marele consiliu se adună după aceea de doe orĭ, ca să cousulte asupra acestuĭ ultimatŭ. 
Zever Efendi redică glasulŭ și zisă, Rusieĭ nu se póte denega protectoratulŭ asupra creștinilorŭ 
greceștĭ, fiindŭ că Anglia are protectoratŭ peste toțĭ Protestanțiĭ, iară Franția peste toțĭ catoliciĭ 
din Turcia. Rifat Pașa se vedea că sʼarŭ învoĭ cu acésta deciarațiune, și lucrulŭ remasă 
nehotărătŭ. Ba încă se făceaŭ vorbe, că nu vorŭ face principeluĭ nicĭ o concesiune. Ambasadoriĭ 
englezescŭ și frănțusescŭ aŭ trimisŭ de locŭ curierĭ ecstraordinarĭ la curțile lorŭ și în 
Constantinopole nu se vorbește de alta, decăt de deciarațiunĭ resbelice. Hărtiele căzură, aurulŭ și 
argintulŭ se suiră. Doe zile a ținutŭ încordarea și se vede a maĭ ținea, pănă ce se înpreștie faĭma 
că amăndoe părțile sʼar fi maĭ muiatŭ: Întrʼaceea a plecatŭ de aicea și vaporele rusescŭ „Grozni“ 
cu depeșe. Bolnaviĭ ruseștĭ se scoseră din spitale și se așezară pe corăbiele ruseștĭ, însușĭ 
principele sʼa retrasŭ pe o corabiă la Buiucdere o óră de aicĭ cu personalele de căpeteniă, și 
aștéptă gătitŭ cu totulŭ de drumŭ respunsulŭ porțiĭ. Așia stau acuma lucrurile, din care póte 
înceea orĭ cine ce vrea, trebue însă așteptatŭ sfărșitulŭ. 
 Să spune, că principele arŭ fi amenințatŭ turcilorŭ și arŭ fi arătatŭ la scinteele cele mice, 
ce la deosebite puncte ale Turcieĭ se ivescŭ între turcĭ și grecĭ. Săntŭ mulțĭ cariĭ din acéstă causă 
tare sʼaŭ spăimăntatŭ precum arată crisa banilorŭ. Căte scorniture pe lume se lățescŭ acuma în 
Constantinopole, așia uniĭ vréŭ să știe că greciĭ aplecațĭ muscalilorŭ arŭ fi amenințatŭ, că vorŭ 
resplăti pornirea principeluĭ Mencicof cu o baiă de sănge, unde din altă parte se vorbește, că 
turciĭ ceĭ ruginițĭ vorŭ strimtora stăpănirea prin o resculare ca să deciare resbelŭ muscalilorŭ. 
    Serbia intrigă și să gătește. Un guberniŭ fără ecuilibriŭ, va vedea fără să se fie 
îngrigitŭ, cumpăna resturnată, și va afla cu totulŭ altă socotélă, decăt ce a doritŭ. Partida 
principeluĭ Obrenovicĭ este préactivă și se vede asecurată de succesŭ. 
 Denumirea luĭ Feti Ahmed Pașa a scimbatŭ cevașĭ joculŭ aicĭ, pentru că elŭ a căpătatŭ 
dreptulŭ să vorbéscă cu Sultanulŭ căndŭ cere trebuința fără prescrisele cerimonie, elŭ nu se vede 
a fi prietenulŭ luĭ Mehmet Ali, și are cea maĭ mare aplecare către Franția. 
 Dela mórtea Sultaneĭ petrece de multe orĭ în Serail. Sultanuluĭ place tare să prănziască la 
elŭ. 
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 Maĭ pre urmă îștiințéză corespundintele, cumcă se aude că pórta arŭ fi datŭ principeluĭ 
Mencicof, care aștéptă în Buiucdere unŭ respunsŭ încungiurătoriŭ în privința Ierusalimuluĭ. 
Pórta aŭ făgăduitŭ că va maĭ cere odată asupra misiuneĭ luĭ opiniunea Sultanuluĭ, și acésta o va 
face de locŭ, cum Sultanulŭ se va maĭ reculege din întristarea și doliulŭ ce cércă pentru mórtea 
mumeĭ sele. Se zice că ministriĭ vorŭ îndupleca pe Sultanulŭ la îngăduelĭ, care se vede a fi cu 
atăta maĭ probabile, cu cătŭ principele Mencicof a demustratŭ cabinetulŭ turcescŭ, să cugete 
bine la urmările ce se vorŭ esca din unŭ respunsŭ negativŭ. 
 După o corespundință din Parisŭ din 18 Maiŭ, se zice că după sensulŭ notei, ce sʼa 
publicatŭ în „Monitore“ Franția arŭ fi lăsatŭ voe liberă Turcieĭ, să se acomodeze în voința 
Rusieĭ, și că ea arŭ lua parte activă în causa acésta numaĭ atuncĭ, căndŭ arŭ fi poftită, și sʼarŭ 
învoi și celelalte poterĭ. Aicea este lucrulŭ ca sevărșitŭ, cumcă pórta se va îndupleca, și că ea se 
arată așia îndărjită numaĭ din causa Turcilorŭ ruginițĭ, pe care vré săʼĭ amăgéscă. Vaporele ce a 
plecatŭ la 11 din Contantinopole va aduce de bună sémă vestea, că Rusia a căștigatŭ ce a doritŭ. 
― În Anglia să fie opritŭ strănsŭ a resuna ceva din știrele ce aŭ sositŭ din Turcia.   

______________ 
Oftarea mea. 

 
Amŭ oftatŭ totŭ cu răbdare, 

Amŭ oftatŭ în adeverŭ; 
Darʼacumŭ sperŭ alinare 
Dela celŭ ce esteʼn cerŭ ! 

 

Pănă-acumŭ încăʼn viiață, 
Nʼmaŭ gustatŭ de cătŭ suspinŭ, 

Ociʼmĭ învălițĭ cu céță, 
Nʼaŭ vezutŭ cerulŭ seninŭ. 

 

Ciarŭ șʼatuncĭ, căndŭ bunulŭ sóre 
Din ʼnălțime strălucea, 

În grădinĭ la orĭ ce flóre, 
Numaĭ mie nuʼmĭ priea. 

 

În Minervă-amŭ pusŭ credință, 
Doarʼea nu me va-înșela, 

Ci cu ʼnaltaʼĭ iscusință 
Oftareaʼmĭ va alina. 

 

În amorŭ, ceʼn lume sbóră 
Peste văĭ, munțĭ și cămpiĭ, 

Nu me-încredŭ, căcĭ elŭ dobóră 
Inimĭ, de cele maĭ viĭ. 
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Sórtea mea a fostŭ dorere,  
Recĭ fortunĭ mʼaŭ destinatŭ, 

Să nuʼmĭ aflu măngăiere, 
Verĭ ce lacrămĭ amŭ versatŭ. 

 

În amicĭ, ce me-încongiură, 
Nu potŭ avea crezemântŭ; 

Căcĭ eĭ, ca Ianŭ din pictură,  
Alta zicŭ, și alta simtŭ. 

 

Așa darʼplinŭ de speranță, 
Cerulŭ îlŭ voiŭ adora, 

Să me loceʼn securanță, 
Ce nu se póte strica. 

 

Să me libere odată, 
Ca săʼmĭ potŭ întimpina 
Salutea de multŭ oftată, 
Și săʼncetŭ a lăcrăma. 

 

Pre Tine teʼnvocŭ, ce tóte 
Le protegĭ cu scutulŭ teŭ, 
Să me ducĭ la libertate, 
Ținta spiritului meŭ! 

         S i e s a n u. 

 
Știri comercialĭ. 

 V i e n a  20 Maiŭ. Peile lucrate aŭ avutŭ în zilele de pre urmă ceva căutare, maĭ vărtosu 
sʼaŭ căutatŭ terțiile, și se plătescŭ bucurosŭ cele de Viena cu 72―74, iară cele deʼnafară cu 
66―68 fl. ― 
 În Galiția se caută tare peile crude de vițeĭ. Peĭ de oie și de capră lucrate se află puține în 
piață, se aștéptă însă transporturĭ nóe. 
 P e ș t a  20 Maiŭ. Peile crude nu se pre caută nicĭ aicĭ nicĭ la Viena, prețurile însă aŭ 
remasŭ nescimbate. Maĭ tărziŭ sʼa vândutŭ o partiă de peĭ de boŭ cu 22 fl. m. c. părecea, peile 
de vacă din orașŭ se vândŭ cu 16―17 fl., iară cele din afară cu 14―15 fl. părecea.  

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 22. Maiŭ. Calend. noŭ. 

 Aurulŭ  _____________________________________________  1133/8   
 Argintulŭ ____________________________________________ 1083/8    
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