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Depeșe telegrafice. 
  
 C o n s t a n t i n o p o l e  16 Maiŭ. Scimbarea ministrilorŭ; Mustafa Giritli Pașa Mare 
vezirŭ, Reșid Pașa din afară, Mehmed Ali Pașa de resbelŭ. ―  Mencicofŭ a avutŭ la Sultanulŭ 
audiențiă. Negoțiațiunele flutură încă. Cetatea este în pace. 
 Z a r a  22 Maiŭ. Principele din Montenegro a ajunsŭ aicea pe vaporele „taurusŭ“ și a 
călătoritŭ maĭ departe la Cataro. 
 B e r l i n ŭ  24 Maiŭ. Principele și principesa din Prusia aŭ ajunsŭ aicea din causa 
bolnăvireĭ fiuluĭ lorŭ principeluĭ Fridrihŭ Vilhelmŭ. 
 D r e s d a  23 Maiŭ 5 óre séra. Tocmaĭ acuma ajunsă aicea regele Belgiuluĭ cu duca de 
Brabantŭ. Regele Prusieĭ se aștéptă astăzĭ la 11 óre séra, 

D r e s d a  24 Maiŭ. Astăzĭ la 9 óre diminéța aŭ plecatŭ regele Belgiuluĭ și duca de 
Brabantŭ de aicea la Gota. 

B e r n ŭ  24 Maiŭ. Ambasadorele austriacŭ Contele Carnițci sʼa reciematŭ de aicĭ. 
Poșta ce a sositŭ din Asia la Triestŭ, aduce între altele știrea, că Împeratulŭ Hineĭ arŭ fi 

scosŭ pe ceĭ maĭ marĭ demnitarĭ din posturĭ. Nancingŭ să fie tare amenințatŭ de rebelĭ, cariĭ se 
vedŭ a îndrepta tótă poterea lorŭ spre Pecingŭ. ― Americaniĭ aŭ slobozitŭ o proclamațiune, în 
care eĭ deciară că vorŭ adstrănge pe Iapani, ca să descidă porturile sele comerciuluĭ obștescŭ. 

______________ 
Arțile séu măiestriele cele frumóse.  

(Urmare.) 
 În Spania înflorea încă în epoca trubadurilorŭ dialectulŭ catalonicŭ; poesia însă aicĭ 
ajunse la lumea sea, după ce Ferdinandŭ catoliculŭ a împreunatŭ tótă monarhia, după ce 
coprinse Neapolulŭ, după ce se descoperi America, adecă pe căndŭ se afla și starea cea politică 
în culmea înflorireĭ sele. Lope de Vega sʼa născutŭ la anulŭ 1562, Calderonŭ la 1600 și ambiĭ 
acestia serbară de împreună cu monarhia splendórea cavalerismuluĭ celuĭ veciŭ. Cu tóte aceste 
limba spaniolă are săʼșĭ mulțămiască a sea deplinetate la nemuritoriulŭ Cervante, care sʼa 
născutŭ la a. 1562. Acesta păși ca unŭ profetŭ alŭ viitotiuluĭ vorbindŭ către trecutŭ, și bătânduʼșĭ 
jocŭ de cavalerismulŭ anticŭ. Scăzândŭ maĭ tărziŭ însemnătatea Spanieĭ în privință politică, 
îndată a începutŭ a repășii și poesia eĭ, pănă căndŭ cu întroducerea guberniuluĭ din vița 
frâncéscă se întroduse și despotismulŭ gustuluĭ frâncescŭ. 
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 Poesia portugală încă ajunge în culmea sea cu, și prin epoca eroilorŭ din Portugalia. 
„Luisiada“ luĭ Samoene eși în prima edițiune la a. 1572. 
 Franța érășĭ o începu cu poesia epică, cu căntările despre cavalerĭ renumițĭ, la cariĭ ea le 
pusă cununa. Înainte de aʼșĭ bate jocŭ Cervante de cavalerismulŭ patrioțilorŭ seĭ, Rabelais o 
făcuse acésta cu romanțele sele cele satirice. Cu centralisațiunea monarhieĭ în Parisŭ poesia încă 
nuʼșĭ poté afla altă reședință maĭ potrivită de cătŭ acolo, întrăndŭ în servițiulŭ monarculuĭ. 
Acésta se vede în poetulŭ Corneille născutŭ la a. 1606, în Rasine, născutŭ la a. 1639, care cu 
limba sea cea rafinată se pare a fi scrisŭ maĭ multŭ pentru urecile curtenilorŭ de cătŭ pentru ale 
poporuluĭ. Despre Moliére , de și a stătutŭ aprópe de curte, nu potemŭ zice, că nu a fostŭ poetulŭ 
poporuluĭ, cu tóte că descripțiunele sele caracteristice ʼși le scóte parte mare din cerculŭ celŭ 
îngustŭ alŭ curtenilorŭ. Din contră Woltaire și consoțiĭ luĭ poețĭ purtară cu cuviință îndatinată 
cătușele unuĭ gustŭ absolutisticŭ, ce sʼa făuritŭ la curte. Eĭ însă în obezĭ fiindŭ îșĭ bătură jocŭ de 
temnicerŭ, și presupuseră prin unŭ sibilŭ începutulŭ drameĭ celeĭ marĭ a revoluțiuneĭ, care a și 
urmatŭ în scurtŭ după dănșiĭ. 
 Vocea séŭ glasulŭ omuluĭ este espresiunea cea nemizlocită a dispusețiuneĭ sele din 
năuntru. Musica, adecă limba artificiale a sufletuluĭ, a inimeĭ, a dispusețiuneĭ interne, este 
simțemântulŭ ce se împarte după ritmuriĭ, care în melodiă ʼși are progresulŭ vremelnicŭ, iar în 
armoniă espresiunea coprinsuluĭ seŭ. Ea în desfășiurarea sea generale este o măiestriă curatŭ 
creștinéscă. Căci chiarŭ ideea cea maĭ de frunte a creștinismuluĭ este dragostea creștinéscă, care 
se rézimă pe o consunanță armoniósă a simțemintelorŭ, precum se rézimă credința creștină pe 
redicarea sufletuluĭ dela cele timpurane la cele eterne. Și acésta este unica causă, pentru care 
musica la popórele din vecime nʼa potutŭ ajunge la aceea deplinetate, de care ea se bucură 
astăzĭ. Musica cum o vedemŭ noĭ în zilele nóstre sʼa desfășiuratŭ pe pământulŭ celŭ clasicŭ alŭ 
Italieĭ. Aicĭ se află înteiulŭ coralŭ séŭ musica bisericéscă. Guido de Arezzo a fostŭ celŭ din teiŭ, 
care a întrodusŭ notele musicalĭ încă în véculŭ alŭ 11 lea; în véculŭ alŭ 14 și 15 totŭ în Italia se 
mulțiră și perfecțiunară instrumintele de musică. În véculŭ alŭ 17 cu ocasiunea reformațiuneĭ 
despărținduse statulŭ de biserică, se despărțĭ și musica luméscă de cea bisericéscă. În timpulŭ 
resbeluluĭ de 30 de anĭ, la anulŭ 1624 Veneția a fostŭ norocită a vedea producânduse pe teatru 
opera cea din teiă cu totŭ aparatulŭ de musică. 
 În Franța încă Pipinŭ a întrodusŭ organele; însă musica instrumentale abia ajunse în 
véculŭ ulŭ 18 lea la unŭ gradŭ maĭ naltŭ de cultură. Olandeziĭ îșĭ știură căștiga maĭ multe merite 
întru perfecționarea musiceĭ. Hucbaldŭ a fostŭ celŭ din teiŭ care a împreunatŭ maĭ multe glasurĭ 
întrʼunulŭ de căpeteniă. Faimosulŭ Betovenŭ a fostŭ acelŭ geniŭ, care a împreunatŭ reformele 
melodice ale italienilorŭ cu spiritulŭ scóleĭ vece de musică. În căntecele naționalĭ italieniĭ 
remaseră artistiĭ ceĭ maĭ aleșĭ. Din acele îșĭ traseră șiʼșĭ tragŭ pănă în minutulŭ de față 
compusetoriĭ ceĭ maĭ noĭ Rosini, Belini ș. a. nutremăntulŭ celŭ maĭ bogatŭ pentru noue 
compusețiuni. 
 Creștinismulŭ a datŭ unŭ sborŭ noŭ și la arhitectură și la pictură, maĭ alesŭ dela 
Constantinŭ celŭ mare încóce. Arhitecțiĭ începură a zidi acum uniĭ după stilulŭ bizantinŭ, iar 
alțiĭ maĭ tărziŭ după celŭ goticŭ. După stilulŭ bizantinŭ se zidi între altele biserica cea frumósă a 
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Sofieĭ din Constantinopole încă în véculŭ alŭ 6 lea, care astăzĭ se află prefăcută în moșeă 
turcéscă; totŭ în acelŭ stilŭ se zidi maĭ tărziŭ și biserica St. Marcu în Veneția, care astăzĭ trece 
de una din cele maĭ frumóse biserice antice. Precum musica, așia și pictura înflori maĭ cu 
deosebire în pământulŭ celŭ clasicŭ alŭ Italieĭ, unde artea acésta a fostŭ privită pururea ca o 
întreprindere și scólă naționale. Din sinulŭ acestuĭ pământŭ a eșitŭ nemuritoriulŭ și pănă astăzĭ 
încă neimitatulŭ pictore R a f a i l ŭ, care sʼa născutŭ la anulŭ 1483, și ale căruĭ lucrărĭ încăntă 
pănă astăzĭ pe fiăcare zugravŭ. Totŭ dela Italia sʼa străplăntatŭ pictura cu urmare bună în Spania, 
unde unŭ Murilo și alțiĭ ca acesta o aduseră la perfecțiune. În Franța ea veni în flóre subt 
faimosulŭ le Brun, care sʼa născutŭ la a. 1619. Acésta arŭ fi pe scurtŭ istoria arțilorŭ liberalĭ la 
popórele de viță romană. Acum să ne întorcemŭ privirea la cele de viță străină.  
 Germaniĭ încă îmbrățișară cu căldură atătŭ științele, cătŭ și arțile cele frumóse. Poesia 
lorŭ încă avu a trece prin maĭ multe fase, pănă căndŭ la începutulŭ véculuĭ alŭ 17 le eși la 
lumină faimosulŭ Opițŭ cu scóla sea poetică. Aicĭ trebue să însemnămŭ, că impulsulŭ celŭ maĭ 
viŭ atătŭ pentru științe cătŭ și pentru arțĭ aŭ săʼlŭ mulțămiască germaniĭ luĭ Luterŭ, 
reformătoriulŭ religiuneĭ lorŭ, care tăinduse de biserica latină, se puse cu totŭ deadinsulŭ pe 
cultivarea limbeĭ germane, ce pănă atuncĭ era fórte próstă și împestrițată cu cuvinte latine și 
greceștĭ, și făcu o nouă epocă în a eĭ propășire.  
 Engleziĭ se mulțămiră lungŭ timpŭ cu căntecele cele frumóse ale luĭ Osianŭ, pănă căndŭ 
baladele și descrierile cele romantice începură a întărâta fantasia lorŭ cea seriósă, și aĭ face, ca 
să trécă maĭ încolo de Osianŭ. Către sfârșitulŭ véculuĭ alŭ 16 lea eși pe tapetŭ geniulŭ celŭ maĭ 
mare poeticŭ, cunoscutŭ în tótă lumea cultivată, faimosulŭ Șecspirŭ, care aduce poesia engleză 
la o culme fórte înaltă. Este unŭ ce caracteristicŭ la anglezĭ, că eĭ, precum săntŭ tăiațĭ de 
conțininte prin pusețiunea cea firéscă, așia și în cămpulŭ poesieĭ remănŭ neatărnațĭ de alte țere, 
aflânduʼșĭ materiă destulŭ de bogată în sinulŭ proprieĭ lorŭ națiunĭ. Poporulŭ acesta îșĭ cunóște 
de cea maĭ seriósă problemă a supune natura, pentru ca să scótă din ea interese materialĭ. În 
acésta îĭ urmărescŭ cu bună ispravă și frațiĭ lorŭ dela Nordamerica. 
 În musică germaniĭ se deosebiră încă în véculŭ de mizlocŭ, maĭ alesŭ prin istețimea întru 
a sufla în istruminte, întocma ca și italieniĭ întru sunarea córdelorŭ. Dela ivirea luĭ Glucŭ și 
Mozartŭ, care pentru musică a fostŭ totŭ aceea, ce a fostŭ Șecspirŭ pentru poesiă, subt Haidenŭ 
și Betovenŭ musica a ajunsŭ la unŭ gradŭ prea escelinte. 
 Arhitectura bizantină precum eși întrʼo direcțiune către Italia, așia în ceealaltă păși către 
Germania. După ce se deprinseră bine germaniĭ a clădi în stilulŭ bizantinŭ, apoĭ în véculŭ alŭ 13 
lea le pocni ideea în capŭ a zidi după modelulŭ străbunilorŭ seĭ aĭ goțilorŭ, de unde eși la lumină 
stilulŭ goticŭ, careʼșĭ făcu cursulŭ seŭ prin tótă Europa. În stilulŭ acesta vedemŭ zidite și în 
patria nóstră căteva biserice, care săntŭ astăzĭ luterane, iar pe căndŭ le zidiseră cavaleriĭ 
franmasoni eraŭ catolice, și avea de scopŭ a funda și a lăți catolicismulŭ maĭ alesŭ în vecinele 
principate, ce după ideea véculuĭ de atuncĭ era privite de eretice. În véculŭ alŭ 17 lea stricănduse 
ordinele celŭ poternicŭ alŭ franmasonilorŭ, stilulŭ goticŭ încetulŭ cu încetulŭ a începutŭ a se da 
uităreĭ și în loculŭ aceluia arhitecțiĭ se reîntorseră la stilulŭ anticŭ, care era sprijinitŭ fórte multŭ 
de către italienĭ și maĭ alesŭ de frăncĭ. (Urméză.) 
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______________ 
Monarhia austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  20 Maiŭ. Dela Pasulŭ Timișiuluĭ ni se scrie, că timpulŭ e pe acolo totŭ 
frigurosŭ, și că pănă acuma nu sʼaŭ arătatŭ nicĭ unŭ óspe din vecinatulŭ principatŭ pentru apele 
nóstre mineralĭ. 
 La drumulŭ artificiale din partea nóstră se lucră subt conducerea D. Inginérŭ Gertnerŭ cu 
tótă tăria, și este bună speranță că se va descide în 3 lune. Ce se atinge de drumulŭ celŭ din valea 
prohoveĭ, acela este izprăvitŭ pănă la slonulŭ de pétră, și acuma sʼa apucatŭ stăpănirea țereĭ 
romăneștĭ a face podurĭ pe la locurile maĭ primejdióse, orățiile însă staŭ ca și pănă acuma, se 
vede că acele cerŭ consultare maĭ îndelungată. ― Satelitulŭ ne înștiințează, cumcă D. Franțŭ 
Cerner, care totŭ déuna sʼaŭ sărguitŭ a face multe înlesnirĭ publiculuĭ, a datŭ iarășĭ cărăușieĭ sele 
celeĭ iuțĭ o estensiune maĭ mare, și va începe dela 1 Iuniŭ călătoria acésta de 2 orĭ pe septămănă 
ca și pănă acuma însă prin Ploieștĭ. ―  Carulŭ luĭ celŭ iute plécă dela Brașov la Ploieștĭ ― 
Bucureștĭ ca și pănă acuma dumineca și mercuria, iară din Bucureștĭ lunea și joia. O persónă cu 
30 funțĭ greotate plătește 10 f. m. c. Carulŭ iute duce totŭ odată și pacetulŭ postale. D. Cerner a 
maĭ înființatŭ o cărăușiă iute și între Brașovŭ și Elepatacŭ, care merge spre Elepatacŭ în tóte 
zilele la 4 ore după amézĭ, iară dela Elepatacŭ la Brașovŭ la 5 ore diminéța. Spre comoditatea 
pasagerilorŭ a luatŭ întreprinzătoriulŭ mesure, ca acestia să se aducă cu trăsura din cuartirele 
lorŭ. 
 „Gazeta Transĭlvanieĭ“ ne înștiințeză că tărgulŭ de acolo favoritŭ de unŭ timpŭ frumosŭ 
decurgé nu multă vioișiă. Vite maĭ vărtosŭ de cele cornute se află în mare numerŭ și se ținŭ la 
prețiŭ, pentru 1 părece de boĭ maĭ bunĭ se cere 250―260 fl. iară de ceĭ maĭ de giosŭ de la 80, 
100―120 f. m. c. pentru armesariĭ de frunte cerŭ 600―700 fl. Ergeliĭ de caĭ încă săntŭ, dar 
cumpărătoriĭ nu se pré îrbulzezcŭ, căcĭ se sperie de prețiurile suite. 
 Ungaria. A r a d ŭ  15 Maiŭ. Din monumentele, ce se ridicară în deosebite cipurĭ spre 
vecinicirea întămplăriĭ atentatuluĭ asupra scumpeĭ viețĭ a Împeratuluĭ nostru Franțiscŭ Iosifŭ I. și 
de Dumnezeŭ scutitaʼĭ viață în tóte părțile Monarhieĭ austriace, este pentru noĭ de cea maĭ mare 
însemnătate fundațiunea „Franțiscŭ Iosifénă“ ce sʼa înființatŭ din partea Escelențieĭ Sele D. 
Episcopŭ Barone de Șaguna în Transilvania întru ajutoriulŭ scolarilorŭ bunĭ sărguitorĭ și seracĭ. 
Acestŭ monumentŭ trebui să umple de bucuriă inimile tuturorŭ romănilorŭ adeverațĭ. Escelenția 
Sea préstimatulŭ D. episcopŭ știŭ cu tótă ocasiunea a arăta subpunerea și datorința Sea către 
înălțatulŭ nostru Împeratŭ, iară prin întemeierea acestuĭ monumentŭ vecinici în inimile 
romănilorŭ simplŭ de loialitate și fiască subpunere, ceʼĭ caracteriséză așia frumosŭ, pentru 
totdéuna, căcĭi acésta binecuvăntată faptă va să verse o deșteptătóriă înriurință asupra 
romănilorŭ spre binele și cultura lorŭ. Fericită este națiunea, fericitŭ ținutulŭ, care are în sinulŭ 
seŭ astfeliŭ de bărbațĭ, ce aŭ grige de căpeteniă a lucra pentru ridicarea confrațilorŭ seĭ din 
îngiosirea, la care ʼĭa condemnatŭ sórtea, cariĭ nu numaĭ află mizlóce, ci pe aceste le și știŭ pune 
în viață, aducăndŭ și jertvă spre înaintarea lorŭ amesurată geniuluĭ timpuluĭ și împregiurărilorŭ 
de față. Nicĭ căndŭ nu sʼa ridicatŭ unŭ poporŭ, nicĭ nʼa pășitŭ pe cărarea cultureĭ fără ajutoriulŭ 
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bărbațilorŭ marĭ stătătorĭ în capulŭ trebilorŭ, cariĭ se încépă, se lucre maĭ departe, și se 
îngrigéscă cum să sporéscă adeverata cultură a confrațilorŭ seĭ. Escelenția Sea D. episcopŭ 
Barone de Șaguna apucă a lecui bóla din redăcină, și de aceea nu e îndoială că începutulŭ bunŭ 
trebue să aibă și succesŭ doritŭ. Pe unde romăniĭ nu vorŭ avea bărbațĭ cunoscătorĭ de lipsele 
poporuluĭ acolo negreșitŭ că nicĭ nu vorŭ  înainta, eĭ se vorŭ uita numaĭ la alțiĭ cum lucră și facŭ 
pentru ajutoriulŭ seŭ. Fundațiunea întemeiată și publicată în Nr. 32 alŭ „Telegrafuluĭ romanŭ“ 
ne mișcă să strigămu: Dómne ajută întreprindereĭ acesteia, și adă odată timpulŭ și la romăniĭ 
ungurenĭ și bănățenĭ, ca și în mizloculŭ lorŭ să resară asemenea bărbațĭ, cariĭ pre alăngă 
îndemnŭ să voiască a jertvi spre ajutoriulŭ nostru și dinariulŭ celŭ trebuințiosŭ, căcĭ precătŭ e de 
adeveratŭ ptoverăiulŭ letinescŭ „a jove principium,“ pre atăta e de dreptŭ și celŭ romănescŭ 
„dela capŭ se împute peștele.“ 
 Austria. Căndŭ a fostŭ Împeratulŭ nostru în anulŭ trecutŭ în Berlinŭ a vorbitŭ corpuluĭ 
ofițerescŭ de acolo în modulŭ următoriŭ: „Me bucură să vedŭ pe representanțiĭ armateĭ prusiane 
în așia mulțime adunațĭ. Armata înălțatuluĭ rege alŭ Dvóstră ʼși a arătatŭ neclintita credință în 
greĭ timpĭ; spiritulŭ însă alŭ onóreĭ și alŭ credințeĭ este, ce a legatŭ tóte bravele armate. Spiritulŭ 
de onóre și de credință este ce légă armata Mea cu a Prusieĭ și pentru aceea eŭ săntŭ 
préconvinsŭ, cumcă amăndóe armatele, de arŭ veni orĭ ce întemplărĭ, în credințiósa frățietate de 
arme vorŭ sta poternicŭ lăngă olaltă.“ 
 Acuma fiindŭ regele Prusieĭ în Viena a primitŭ cortenirea generalitateĭ și a corpuluĭ 
ofițerescŭ din garnisonulŭ Vieneĭ și a îndreptatŭ către dănșiĭ următóriele cuvinte: „Maiestatea 
Sea Înperatulŭ a îndreptatŭ în Berlinŭ cuvinte către ofițeriĭ meĭ, ce adăncŭ aŭ fostŭ simțite și 
vorŭ remănea neuitate. Eŭ nu săntŭ deșertŭ ca să vreŭ a face totŭ aceea impresiune prin vorbele 
mele, însă eŭ amŭ să ve vestescŭ o înbucurătóriă știre: vorbirile Împeratuluĭ au căzutŭ pe 
pămăntŭ raditoriŭ, și eŭ cutezŭ în adeverŭ a promite: că décă vomŭ fi noĭ vreo dată silițĭ, ca să 
tragemŭ iarășĭ la olaltă sabia pentru bunulŭ celŭ maĭ înaltŭ alŭ omenireĭ, atuncea fructulŭ 
vorbireĭ Împeratuluĭ se va adeveri prin fapte. 
 Eŭ încredințezŭ pe Maiestatea vóstră, că împreștiata semănătură va aduce bogate fructe.“ 
 V i e n a  26 Maiŭ. Corespundintele austiracŭ scrie despre retragerea ambasadoreluĭ din 
Elveția următóriele: Negoțiațiunele ce sʼaŭ ținutŭ pănă acuma cu Elveția, a cărora scopŭ a fostŭ 
ca acésta să dea destulă garanțiă pentru îndeplinirea obligațiunelorŭ, ce are asuprăʼșĭ în privința 
dreptuluĭ popórelorŭ, și anume să pună sfărșitŭ tendințelorŭ revoluționarie ce se țese de fugarĭ în 
trănsa, ― nepotăndŭ venĭ la resultatŭ doritŭ, sʼa întreruptŭ, căcĭ subt astfeliŭ de împregiurărĭ nu 
a maĭ fostŭ nicĭ unŭ temeiŭ, pe care să se fie basatŭ acésta negoțiațiune, dreptŭ aceea 
ambasadorele austriacŭ a părăsitŭ Elveția, și se zice că și celŭ elvețianŭ arŭ fi părăsitŭ Viena. 
 Boemia. Maiestatea sea regele Prusieĭ cu préstrălucițiĭ principĭ a ajunsŭ în 23 Maiŭ la 12 
óre în Tribaŭ și aŭ fostŭ după cuviință salutatŭ de comandantele de armată Clam-Galas și de 
Locuțiitoriulŭ Boemieĭ. ― În Brodŭ a păzitŭ Maiestatea Sea și a ridicatŭ unŭ toastŭ pentru 
sănetatea Maiestățiĭ sele Împeratuluĭ. În curtea drumuluĭ feratŭ a fostŭ primită Maiestatea Sea de 
Arhiducele Leopoldŭ, de ce. r. generalitate și de Șefii diregătorielorŭ civilĭ, mersă după aceea cu 
principiĭ în Burgŭ la Maiestățile Sele, și părăsi la 7 óre Praga după ce deprecă în cele maĭ 
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măgulitórie espresiunĭ tótă comitiva maĭ departe. Atătŭ în curtea drumuluĭ ferecatŭ, cătŭ și pe 
ulițe, ce eraŭ îngrab după potință înfrumsețate, a fostŭ regele salutatŭ cu entusiasmŭ de poporŭ, 
la 10 óre 14 minute séra aŭ ajunsŭ în deplină sănetate în Bodenbah, și după 10 minute a 
contunuatŭ călătoria spre Dresda. 
 Moravia. Maiestatea Sea regele Prusieĭ a ajunsŭ în 23 Maiŭ în Lundenburgŭ, unde a 
fostŭ salutatŭ de Escelenția sea M. C. L. Barone de Berglas și de Locuțiitoriulŭ Moravieĭ. O 
companiă dela regimentulŭ luĭ Ielacicĭ a defilatŭ naintea Maiestateĭ Sele. ― Totŭ așia a fostŭ 
primitŭ regele și în Briunŭ.   

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 Duca de Brabantŭ sʼa decoratŭ de Maiestatea Sea Împeratulŭ cu crucea cea mare a S. 
Stefanŭ. 
 Regele Prusieĭ a cercetatŭ pe Principele Meternic, și a conversatŭ cu dănsulŭ o óră 
întrégă. 
 D. Internunciŭ austriacŭ Barone de Bruc a plecatŭ în 25 Maiŭ c. n. la Triestŭ, unde va 
petrece numaĭ vreocăteva zile, apoĭ va porni căteva loculŭ destinațiuneĭ sele Constantinopole. 
 După înștiințerĭ din Havana acolo stă încă comerciulŭ cu sclavĭ în flórea cea maĭ 
nerușinată, în 28 Aprile a venitŭ lăngă Matanțasŭ o corabiă cu 700 sclavĭ africanĭ. 
 În Colonia sʼaŭ osănditŭ nu demultŭ doĭ cetățenĭ pentru furtŭ cănĭ la treĭ anĭ prinsóre, 3 
anĭ subt privegierea polițiană, și la perderea de dreptulŭ cetățianŭ pe 3 anĭ, iară nevasta unuia 
din acestia la 3 lune prinsóre. Eĭ sʼaŭ doveditŭ că aŭ furatŭ de 13 orĭ cănĭ, pe cariĭ jungiinduĭ, le 
aŭ vindutŭ carnea. 
 În Parisŭ a muritŭ Georgiŭ Diuvalŭ auctorele „O zi în Versalia“ „Verter,“ și a altorŭ 
producte în vărstă de 91 anĭ. 
 Gazeta Universale ne înștințéză logodna Duceluĭ de Brabantŭ cu principesa Maria, fica 
reposatuluĭ Palatinŭ alŭ Ungarieĭ Arhiduceluĭ Iosifŭ, ce arŭ fi urmatŭ în 17 maiŭ c. n.  
 Prin unŭ ucazŭ de curăndŭ poruncește Împeratorele Rusieĭ grabnica așezare a linieĭ 
telegrafice între S. Petersburgŭ și între porturile ruseștĭ dela marea négră, ce subt relațiunele de 
față se privește de o mare însemnătate. 
 Ministeriulŭ de Comerciŭ a trimisŭ îndreptare la Ungaria, Ardélŭ, Croația, Slavonia, 
Voivodina și Benatŭ, cumcă fiecare negoțiătoriŭ séŭ fabricante, ce arŭ fi căzutŭ în concursŭ, ca 
să pótă iarățĭ porta negoțiŭ séŭ fabrica ― décă bu arŭ fi fostŭ privatŭ de acestŭ dreptŭ ― are se 
arate de noŭ regerințele, ce săntŭ préscrise pentru acésta, pe calea ordinariă. 
 Tiersŭ renumitulŭ órecăndŭ ministru frănțuzescŭ a izprăvitŭ istoria florentină a sea, ea 
constă din doĭ tómĭ și Tiersŭ capătă pe ea dela editorele 200,000 francĭ. 
 În urmarea uneĭ emisiunĭ maĭ înalte amploiațiĭ și servitoriĭ din Ungaria săntŭ eliberațĭ de 
însărcinarea, ce zăcea pe eĭ de a face lucrărĭ publice, séŭ a se rescumpera dela ele cu banĭ. 
 O scrisóre din Lipova ne înștiițéză că fundațiunea „Franțiscŭ Iosifiană“ a făcutŭ în 
ținutulŭ acela alŭ Bănatuluĭ nu numaĭ la romănĭ cea maĭ bună impresiune, dar și străiniĭ o 
privescŭ ca cea maĭ nimerită ideiă. 
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 În Socolovca în Galiția a muritŭ în 9 Maiŭ doĭ bărbațĭ, o femee, și 3 copiĭ măncăndŭ 
burețĭ, ce de bună sémă aŭ fostŭ veninațĭ, și o familiă stătătóriă din 4 persóre sʼa bolnăvitŭ reŭ. 
 În Haiti sʼa încoronatŭ Împeratulŭ Franciscŭ I. cu o pompă mare. 
 În 21 Maiŭ sʼaŭ întrodusŭ în colegiulŭ lorŭ celŭ veciŭ din Sămbăta mare Iesuițiĭ prin 
însuțĭ Primatele Ungarieĭ. 
 Negoțiațiunea pentru înființarea facultateĭ medice la Universitatea din Grațŭ a încetatŭ 
deocamdată, și acésta se va înființa acuma la universitatea din Lembergŭ. 
 Provinciele venețiene numeră acuma 2,321,625, iară Veneția 117,233 locuitorĭ. 
 Sʼa calculatŭ că Franția are trebuință de 1800 spitale, fiecare cu 150 paturĭ, și fiindcă 
pănă acuma sʼaŭ ridicatŭ 1340, arŭ maĭ lipsi 469, ca să corespunză lipseĭ de ajutoriŭ medicescŭ 
maĭ vărtosŭ la sate. 
 Toțĭ fugariĭ, cariĭ aŭ slugitŭ subt stégurile luĭ Omerŭ Pașa săntŭ îndreptațĭ înlăuntrŭ 
Turcieĭ, însă nu fără oposițiunea cea maĭ mare. 
 Proprietariulŭ fabriceĭ de Șanpanŭ în Mohaciŭ a aflatŭ măiestria cu obicinuitele unelte 
de casă a pregăti zaharŭ din napĭ pentru trebuința de casă a fiecăruĭ omŭ, și în tómna viitóriă vré 
să învețe în doé zile pe orĭ cine, care va avea poftă de a ști acéstă măiestriă, la care nu se cere 
nicĭ o pregătire. 
 Direcțiunea de finanțiă a rescumperatŭ tăbaculŭ plăntătorilorŭ din Cetnec plătindŭ maja 
cu 10, 20, și 30 fl. m. c. Satulŭ acesta produce pănă la 15,000 maje. 
 Băile din Bâzăiașŭ 3 óre îndepărtate dela Timișóră se vorŭ bucura în sesonulŭ anuluĭ 
acestuia de o mulțime de óspețĭ. Direcțiunea de finanțiă nu a cruțatŭ celtuielile spre a căștiga 
luculuĭ acestuĭ de cură însenătatea ce o merită. Afară de clădirea unuĭ otelŭ mărețiŭ, săntŭ și 
băile maĭ lărgite, sʼaŭ înființatŭ și băĭ recĭ, pentru seracĭ, și băĭ de dușŭ, sʼa diresŭ și drumulŭ 
din tóte părțile. 
 Sʼa calculatŭ că trăgătoriĭ de tăbacŭ perdŭ întrunŭ anŭ 36½ zile cu servirea nărilorŭ sele.   

  ______________ 
Germania. 

 M a n h a i m ŭ . Aicea sʼa arătatŭ în 19 Maiŭ c n. la 9 óre diminéța unŭ meteorŭ 
suprinzătoriŭ de frumosŭ, ce cu iuțéla fulgeruluĭ sʼa slobozitŭ pe ceriŭ în giosŭ și cu o pocnitură 
sʼa descărcatŭ în Aerolițĭ, și fiindŭ că acestia aŭ lovitŭ dincolo de podŭ în zidŭ, sʼaŭ spartŭ în 
multe bucățĭ, care maĭ tóte aŭ căzutŭ în Necarŭ, acele ce saŭ aflatŭ, arătă o cójă négră frumósă, 
și a fostŭ încă calde cănd sʼaŭ aflatŭ. 
 B e r l i n ŭ  25 Maiŭ. Maiestatea Sea regele a sositŭ erĭ aicĭ dela Viena. Măne séră va fi 
cununia principeseĭ Ana cu principele Fridrihŭ din Hessen. Noŭ căsătorițiĭ vorŭ maĭ remănea 
vreo căteva septemăne aicĭ. Principele Fridrihŭ Vilhemŭ moștenitoriulŭ tronuluĭ pătimește 
numaĭ de gripă. 

______________ 
Franția. 

 Știrile din Parisŭ din 20 Maiŭ c. n. spunŭ că stăpănirea din priviința oposițiuneĭ, ce sʼa 
arătatŭ în corpulŭ legislativŭ asupra reîntroducerĭ §. 86 și 87 din condica penale, arŭ fi retrasŭ 
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paragrafulŭ celŭ de pe urmă. Atentatele asupra personeĭ împeratuluĭ și asupra mădulărilorŭ 
familieĭ împerăteștĭ se vorŭ pedepsĭ dară cu mortea, unde din contra pedépasa morțiĭ nu va avé 
aplecare la comploturĭ asupra securitateĭ statuluĭ. ― Gazetele Franțieĭ se vedŭ a avea o 
deosebită bucuriă pentru că regina Ispanieĭ arŭ fi primitŭ pe ambasadorele Anglieĭ la ocasiunea 
uneĭ festivitățĭ cu o recélă mare. 

O Corespundință  din Parisŭ din 22 Maiŭ c n. zice: Regele Franțieĭ Franț I. care era celŭ 
maĭ mare contrariŭ alŭ împeratuluĭ Carolŭ alŭ 5-lé arŭ fi zisŭ: „Eŭ așĭ vrea se vedŭ odată 
testamentulŭ luĭ Adamŭ ca să me convingŭ óre lăsataŭ elŭ veruluĭ meŭ împeratuluĭ tótă America 
de moștenire,“ în acestŭ înțelesŭ vrea Ludvicŭ Napoleone a trimite o flotă la Hina ca să 
înpedece, ca Anglia să nu tragă singură folosŭ din derăpănarea imperiuluĭ hinesescŭ. ― Despre 
caŭsa rusa-turcéscă și despre scimbarea ministrilorŭ în Stambulŭ îșĭ batŭ și în Parisŭ mulțĭ 
capulŭ fără să potă ști starea adeverată a lucrurilorŭ.   

______________ 
Turcia. 

 Știrile cele maĭ noue din Constantinopole din 16 Maiŭ c. n. ne aducŭ faima despre o 
scimbare totale a ministeriuluĭ turcescŭ. Gazetele ʼși spargŭ acum capulŭ, tălmăcindŭ unele, că 
acésta modificare sʼarŭ fi făcutŭ în favórea Rusieĭ, éră altele zicăndŭ, că Sultanulŭ numaĭ de 
aceea ʼși a scimbatŭ ministeriulŭ, pentru ca Mencicof să fie silitŭ de a maĭ da Pórteĭ timpŭ de 
socotitŭ, și așia acésta să maĭ căștige întrʼaceea vreme. Fie însă orĭ cum, sfărșiascăse crisa, în 
care se află astăzĭ Turcia, cu sabia orĭ în pace, ―, nu va trece multŭ timpŭ, și Turcia va da peste 
noue nevoĭ, nu din partea poterilorŭ din afară, ci ciarŭ de către locuitoriĭ seĭ. Ura cea fanatică, ce 
încă totŭ o maĭ pórtă turculŭ celŭ reginitŭ asupra creștinuluĭ, și asupra legiĭ luĭ, póte să aducă pe 
pórtă în totŭ minutulŭ întrʼo crisă, care săʼĭ amenințe esistința. Pentru ca să cunóștemŭ, pănă 
încătŭ e de sălbatică și înverșiunată ura turculuĭ asupra creștinuluĭ, împărtășimŭ după Gazeta 
universale următóriele întămplărĭ. Întrʼunŭ satŭ grecescŭ aprópe de Coniah năvăliră Turciĭ acum 
de curăndŭ în biserică, zdrobiră tóte icónele și vasele cele sfinte, profanară altariulŭ în cipulŭ 
celŭ maĭ spurcatŭ, în loculŭ răstignireĭ măntuitoriuluĭ fu spănzuratŭ deasupra oltariuluĭ unŭ căne 
mortŭ, éră preotulŭ fu ucisŭ. O altă brutalitate comiseră Turciĭ în ostrovulŭ Calci aprópe de 
Constantinopole în zioa de S. Georgiŭ. În zioa acésta pușcară Greciĭ, ca și la alte sărbătorĭ. În 
insula Calci se zice însă că ar fi opritŭ pușcatulŭ din causă, că aci se află scóla de marină. Unŭ 
cavas vru să prinză pe unŭ Grecŭ, carele pușcase. Acesta se împotrivi și fugi în biserică. 
Cavasulŭ se luă după dănsulŭ cu sabia trasă. Greculŭ i smulge sabia din mănă și ʼĭo frănge. 
Acum scóse cavasulŭ pistólele, dară vrʼo cățiva inșĭ ʼlŭ apucată și ʼlŭ aruncară afară. Întrʼaceea 
slujba în biserică se ținŭ maĭ departe, și după sevărșirea eĭ uniĭ se duseră acasă, éră alțiĭ întrară 
prin cafenele. Dară cavasulŭ recvirase întrʼaceea în scóla de marină milițiă, care acum porni și 
atacă cu baionetulŭ împlăntatŭ pe toțĭ, pe cățĭ ʼĭ întălnea pe ulițe, séŭ pe dinaintea cafenelelorŭ. 
Așia căzu unŭ omŭ bătrănŭ cu unŭ tăierŭ de lapte acru în mănă, străpunsŭ fiindŭ de baionetŭ. 30 
de persóne se răniră maĭ greŭ ori maĭ ușiorŭ, altele remaseră mórte. Acésta se întămplă în 
Stambulŭ, dară încă în provinție ce va fi? 
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 Neguțitoriĭ din Bosnia laudă pusețiunea cea bună a creștinilorŭ din eparhia vlădiciĭ din 
Zbornicŭ. Acestŭ venerabile păstoriŭ sufletescŭ administreză dregătoria sea cu multă omeniă. ― 
Stăpănirea ruséscă hotărătŭ 1000 fl. m. conv. pentru reedificarea mănăstireĭ Ostrogŭ. 
 Timesulŭ, care pănă acuma în contră cu celelalte gazete privea fără grige la diferințele 
ruso-turceștĭ, și stricarea relațiunelorŭ amicabilĭ între aceste doe poterĭ o ținea fără potință, 
mărturiséște acuma, că cele maĭ noue știrĭ din Constantinopole săntŭ cu multŭ maĭ nepăciuitorie, 
decăt ce sʼa așteptatŭ. 
 Morningheraldŭ zice că décă Anglia și Franția nu vorŭ sprijini pe Turcia în contra 
pretensiunelorŭ luĭ Mencicof, ea atuncĭ se va face provinciă muscăléscă. 
 Din Parisŭ se scrie din 20 Maiŭ, că spaima ce domnĭ în bursa de acolo în urmarea 
știrilorŭ primite din Constantinopole sʼa maĭ așezatŭ, căcĭ orĭ cine póte pricepe că din greutățile 
diplomatice nu va prorumpe resbelulŭ delocŭ în flacără. Se spune în burză, cumcă la 
ministeriulŭ din afară în Parisŭ arŭ fi sositŭ știre că cuestiunea Patronatuluĭ asupra grecilorŭ va 
lua sfărșitŭ bunŭ. 
 După cele maĭ noe știrĭ din 17 Maiŭ c. n. ce aŭ sositŭ din Constantinopole se vorbește 
acolo de obște despre deciarațiunea resbeluluĭ din partea Rusieĭ. Ministri se înțelegŭ prébine 
între sine, sʼaŭ alesŭ cum se zice la olaltă, și aŭ căștigatŭ întărirea Sultanuluĭ, și totŭ odată și 
nemărginită plină potință. ― În Constantinopole se face pregătire militare, și unŭ corpŭ de 
observațiune se va mișca la granița ruso-turcéscă. Armele ce saŭ gătitŭ pentru Turcia în țere 
străine aŭ sositŭ în Constantinopole, și sʼaŭ datŭ stăpănireĭ. Flota frănțuzéscă sʼa apropiatŭ de 
Dardanele, și așia D. Dela Cour dovedéște, cumcă elŭ ajutoriulŭ, ce aŭ făgăduitŭ porțiĭ, îlŭ va și 
da cu tótă seriositatea. Luĭ se adscrie și purtarea îndărjită a Porțiĭ către Mencicof. Stăpănirea a 
pregătitŭ spre publicare unŭ actŭ pentru emanciparea tuturorŭ creștinilorŭ, din care causă se 
aștéptă cumpănitorie și marĭ scimbărĭ în administrațiune. Ministeriŭ de acum dă destulă garanțiă 
pentru acésta. Uniĭ vréŭ să știe că principele Mencicof după ce a așteptatŭ 3 zile în zedarŭ 
respunsŭ la ultimatulŭ seŭ, arŭ fi plecatŭ cu vaporele Besarabia, și a lăsatŭ sudițiĭ ruseștĭ subt 
protecțiunea ambasadeĭ danice, și că sarŭ fi trimisŭ la Varna inginirĭ și gălie de resbelŭ, că 
Turcia arŭ fi reciematŭ miliția de reservă, și arŭ fi rănduitŭ ridicarea glótelorŭ. Toțĭ credŭ aicĭ, 
că resbelulŭ este la ușă, muțĭ dintre neguțitorĭ vindŭ mărfile pe nimica numaĭ se scepe de acolo, 
artiele aŭ scăzutŭ și baniĭ sunătorĭ saŭ redicatŭ cu 3 percentŭ. Acésta veni maĭ cu sémă de acolo, 
căcĭ uniĭ întărescŭ cumcă principele Mencicof arŭ fi amenințatŭ cu ocupațiunea principatelorŭ 
romăneștĭ, ce însă sarŭ potea face numaĭ cu învoirea celoralalte poterĭ, căcĭ altfeliŭ flota anglo 
frănțuzéscă va trebui să între în Bosforŭ.    

______________ 
Știrĭ comercialĭ. 

 C o n s t a n t i n o p o l e   16 Maiŭ. Inimile săntŭ apăsate pentru faimele ce se totŭ 
împreștie pe aicea, și află atăta crezămăntŭ, de totŭ comerciulŭ a stătutŭ, și cursurile nʼaŭ nicĭ o 
statorniciă. 
 V i e n a  27 Maiŭ. Bursa a fostŭ astăzĭ tare mișcată pentru faimele ce veniră dela 
Constantinopole despre causa ruso-turcică.  
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 A r a d ŭ  27 Maiŭ. Timpulŭ frumosŭ este semănăturilorŭ pré favoritoriŭ, proprietariĭ se 
îmbulzescŭ cu vinderea bucatelorŭ, dar puținŭ potŭ vinde. Vinulŭ remăne neglesŭ cu totulŭ, și 
cu prețiurĭ de 3, 4, fl. de acovŭ, nu are nicĭ o căutare. 

 
P u b l i c a r e a  

Sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franciscŭ Iosifiană:  
  

 în M. C. 
Dela Escelenția Sea D. Episcopŭ Andreiŭ Barone de Șaguna  ― ― 1000 f. ― 
   „ N. N.  ― ― ― ― 104 f. 16 cr. 
   „ P. Ce. D. Protopopŭ I. alŭ Sibiiuluĭ I. Moga o  
 obligațiune de   ― ― 

 
100 f. ― 

   „ P. Ce. D. Protosingelŭ și Prfesorŭ de Teologiă Dr. Gregoriŭ Pantasi  
40 f.  ― 

   „ Ce. P. Simeon Teotelecan Parohŭ la Muntele rege ―  ―  
5 f.  ― 

   „ Ce. P. Ioan Popovicĭ Par. la Tămpa ― ― ― ― 5 f. ― 
   „ Ce. P. Simeon Popovicĭ  „  la Hinidóra  ―   ― ― 5 f. ― 
   „ Ce. P. Ioan Ioanovicĭ  „  la Nadoș săsesc ― ― ― 5 f. ― 
   „ Clericulŭ Ioan Bozămianŭ din Șeica mare  ― ― ― 5 f. ― 
 1269 f. 16 cr. 

 

 
Î n ș t i i n ț a r e .  

 În Tipografia diețesană se află din Molitvelniculŭ bogatŭ eșitŭ acumŭ de curândŭ de 
sub teascŭ și esemplare legate. Prețiulŭ unuĭ esemplaru cu 4 f., iară nelegatŭ cu 3 fl. m. c.   

Dela Direcțiunea Tipografieĭ diecesane. 

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 26. Maiŭ. Calend. noŭ. 

 Aurulŭ  _____________________________________________  1133/8   
 Argintulŭ ____________________________________________ 1083/8    
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