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Depeșe telegrafice. 
 P a r i s ŭ  30 Maiŭ. Monitorele de erĭ scrie: Cu tótă plecarea principeluĭ Mencicof nu se 
póte ușiorŭ crede, că după fracțiunea luĭ diplomatică vorŭ urma vrăjmășie. 
 T u r i n ŭ . Camera ablegațilorŭ a primitŭ articululŭ 129 a legiĭ de recrutațiune. 
 R o m a  24 Maiŭ. La Anțio unde se află Papa se aștéptă regele Neapolitanŭ la visită. 

______________ 
Arțile séŭ măiestriele cele frumóse. 

(Capetŭ.) 
 Pe la mizloculŭ véculuĭ alŭ 12 lea se afla la Colonia în flóre o scólă de pictură germană. 
De aci înainte germaniĭ se siliră a face propășire în acéstă arte frumósă; însă nu o potură scóte la 
atăta perfecțiune ca italieniĭ. 
 Națiunile de viță slavónă încă se vedŭ a fi primitŭ o rază de lumină dela 
Constantinopole, cu care era legate în privința religiuneĭ. În véculŭ alŭ 11 și 12 se afla între rușĭ 
icĭ colea căte unŭ istoricŭ și postŭ populare; însă incursiunile cele dese ale órdelorŭ asiatice pe 
deo parte, iar pe dealta despotismulŭ celŭ grosŭ, care a domnitŭ dea pururea în sinulŭ acelorŭ 
popóre,  a stânsŭ cu încetulŭ și acea mică lumină, ce se rătăci prin acele cămine selbatice. Pentru 
ceʼlŭ mare, fundătorele avtocratieĭ ruseștĭ, se sili din tóte poterile a întroduce în țerele sele 
comerciulŭ și industria, cu care ocasiune se părea că și științele vorŭ lua o sburătărire; ele însă 
fiindŭ pește plante fórte plăpânde, cărora nu le priește întrʼunŭ pământŭ rece și giățosŭ, se 
uscară îndată după a lorŭ străplăntare, nepotânduse împăca cu spiritulŭ despotismuluĭ ce 
domnește acolo. Căntecele naționalĭ ruseștĭ, după cum avurămŭ norocire a le cunóște din propria 
nóstră esperiință, aŭ ca la tóte popórele încă necultivate, séŭ unŭ caractere tristŭ, melancolicŭ, 
apăsătoriŭ séŭ cu totulŭ joviale și trecătoriŭ peste tóte marginile buneĭ cuviințe. 
 Dela revoluțiunea franțozilorŭ încóce se începe o nouă eră atătŭ în științe cătŭ și în arțile 
cele frumóse pe la tóte popórele cultivate. Silința cea mare a franțozilorŭ de aʼșĭ vârâ în totŭ 
loculŭ de împreună cu limba și gustulŭ lorŭ în ceea ce privește la științe și arțile cele frumóse, a 
produsŭ o reacțiune înfricoșată în tótă Europa. Germaniĭ, cariĭ maĭ nainte începuseră aʼșĭ 
înpestrița limba cu cuvinte franceze, acum conduʼșĭ de unŭ Lesingŭ, Clopstocŭ, Herderŭ, nu 
pregetară a o curăți de stăinisme. În scurtŭ după acestia ese pe tapetŭ principele poețilorŭ 
germanĭ faimosulŭ Goete, care dede o nouă direcțiune în tregeĭ poesiĭ germane în toțĭ ramiĭ eĭ. 
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Deodată dar și după elŭ asudă în acestŭ cămpŭ măritŭ multŭ plăcutulŭ Șilerŭ, Jeanŭ Paulŭ ș. a. 
în cătŭ potemŭ zice, că poesia germană subt Goete și Șilerŭ a ajunsŭ la epoca sea de aurŭ. 
 Periodulŭ acesta a făcutŭ mare mișcare și între poețĭ frănceștĭ. Căndŭ massele séŭ glótele 
de poporŭ se redică pentru apărarea libertățiĭ mi sprijinirea causeĭ naționalĭ, cine arŭ póte pofti, 
ca poețiĭ să remănă cu mănele în sinŭ? Acestia le descriseră libertatea cu coloriĭ ceĭ maĭ viĭ, 
acestia îĭ însuflețiră a merge cu peptulŭ descisŭ în contra baterielorŭ de tunurĭ și a nu le păsa de 
mórte, cum o face acésta autorele cunoscuteĭ „Marsileze.“ Totŭ pe acestŭ timp ésă la medanŭ și 
autorele cănteculuĭ „Sa ira,“ de împreună cu Veranger, G. Sand ș. a. După esemplulŭ acestora 
pășescŭ și italieniĭ în frunte cu Alfieri, Cesaroti, Pindemonte, Foscolo și alțiĭ cariĭ împlură 
pepturile popórelorŭ de nește speranțe vie pentru patriă și națiune. Totŭ acésta o face și în 
Englitera unŭ V. Scotŭ, Byron și Schelley. Cu unŭ cuvântŭ poețiĭ din periodulŭ acesta 
dovedescŭ învederatŭ la lume, că eĭ știŭ cănta și de politică iar nu numaĭ de frunză verde, și că 
versurile lorŭ aŭ contribuitŭ fórte multŭ la reportarea cutăruĭ triumfŭ, la recăștigarea libertateĭ și 
a independințeĭ naționalĭ. 
 Nemicŭ era maĭ firescŭ, de cătŭ ca poesiele popularĭ, eșite în primăvéra revoluțiuneĭ, 
săʼșĭ croiască și ariele musicalĭ totŭ așia sgomotóse și cu caractere fulminante și străbătătoriŭ 
cum era și țesetura lorŭ. Adeseorĭ poețiĭ în foculŭ fantasieĭ lorŭ îșĭ dederă eĭ însușĭ ariele 
cuviințióse. Durere numaĭ, că acestŭ spiritŭ sgomotosŭ ce a întratŭ atuncĭ în musică, domnește și 
pănă astăzĭ celŭ puținŭ la nemțĭ, unde căndŭ asculțĭ la o fetiță, ceʼțĭ căntă la clavirŭ aŭ la piano-
forte și vezĭ că i se maĭ despică peptulŭ celŭ cruduțŭ și plăpândŭ, nuʼțĭ trece din capŭ ideea, că 
franțoziĭ séŭ muscaliĭ nu vorŭ fi pe la pórtă, și că ea vrea óreșĭ cumŭ a te aduce în estasŭ, ca săʼțĭ 
reîncințĭ spada cea ruginită, în vreme ce noĭ ne aflămŭ în epoca paceĭ universale. ―  ― 
 Întrʼunŭ timpŭ, căndŭ spiritele omeneștĭ se întrecŭ între sine întru a dărâma și a trage 
giosŭ totŭ ce este anticŭ și obsoletŭ, fără  a se precugeta de ceea ce arŭ fi a se pune și reclădi în 
locŭ, nu e mirare, dacă arhitectura în acéstă curgere de timpŭ nʼa fostŭ în stare a scóte la lumină 
opurĭ mărețe și încăntătorie, în cătŭ maĭ că este dréptă înfruntarea ce se face astăzĭ arhitecțilorŭ, 
că eĭ nu maĭ știŭ clădi biserice și turnurĭ grandióse, de cătŭ numaĭ case private, fabrice, drumurĭ 
de ferŭ și edificie de bursă. 
 Sculptura și pictura, cu tóte aceste împregiurărĭ, aŭ luatŭ o înaintare îmbucurătoriă maĭ 
alesŭ de căndŭ aŭ începutŭ a se lățĭ pintre tóte clasele poporuluĭ. La a lorŭ propășire a condusŭ 
multŭ și invențiunile cele maĭ noue, cum este dagerotipulŭ cu reformele luĭ, zugrăvirea în glajă 
séŭ vitru ș. a. Maĭ multŭ însă de cătŭ tóte o ajută spiritulŭ, ce domnește astăzĭ pentru formarea și 
naintarea de asoțiațiunĭ și reuniunĭ literarie și artistice, cu esposițiunile cele mărețe, cum fu de 
esemplu cea dela Londonŭ din aniĭ trecuțĭ și cum va fi cea din estimpŭ la America, ca să tăcemŭ 
despre cele perdurătorie, de care se făcură maĭ în fiăcare căpitale a Europeĭ celeĭ cultivate. Prin 
aceste așezăminte atătŭ de corespunzătórie cu spiritulŭ secluluĭ în care viețuimŭ, artistiĭ nu 
numaĭ căʼșĭ ieŭ îndemnŭ noŭ de a se perfecționa în arțile lorŭ, ci totŭ odată îșĭ vedŭ resplătite și 
ostenelele sele cele crunte, iar lumea naintéză în gustŭ și în cultură, desbrăcăndŭ prejudințele 
cele ruginite și moștenite din seculiĭ ceĭ plinĭ de varvarismŭ și de necioplire. ― Aceste amŭ 
doritŭ a le aduce deocamdată la cunoștința poporuluĭ nostru în privința arțilorŭ séŭ măiestrielorŭ 
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celorŭ frumóse, cu scopŭ, ca maĭ tărziŭ să potemŭ vorbi despre una căte una, cu aplicare la 
gradulŭ cultureĭ, în care se află elŭ, și săʼĭ ciămămŭ cu folosŭ luarea aminte asupra cultivăreĭ 
acestorŭ frumóse producte ale mințeĭ omeneștĭ. Decĭ înceiemŭ cu încredințarea, că peste puținŭ 
ne vomŭ înplinĭ promisiunea după a nóstră mărginită potință. ― 

 ______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ   21 Maiŭ. De erĭ aŭ încetatŭ activitatea Comandeĭ militare a țereĭ și sa 
întrodusŭ cea noă subt numire de „Comanda Corpuluĭ de armată“ Lucrările oficióse la acestŭ 
dicasteriŭ militare a țereĭ se împartu în treĭ secțiunĭ: 
 Secțiunea din tăiă are Adjuntantura Corpuluĭ cu cancelaria presidiale. ― În acésta 
secțiune se va întreprinde desciderea, protocolarea și înpărțirea pacetelorŭ, stafetelorŭ și 
depeșelorŭ telegrafice oficĭóse, ce vinŭ către Presidiulŭ Comandeĭ Corpuluĭ de armată. ș. a.  
 Secțiunea a doa are Cancelaria de operațiune. În sfera activitășiĭ acesteĭ secțiuni cadŭ 
tóte piesele atingătorie de marșe, dislocațiunĭ și încuartirarea trupelorŭ cu celelalte de asemenea 
natură. 
 A treia Secțiune are administrațiunea militare, care se înparte în 5 despărțeminte, și 
adecă:  
 1 În despărțemăntulŭ militare stabile, 2 în despărțemăntulŭ economico-politicu-3 în 
despărțemăntulŭ de alimentațiune. ― 4 în despărțemăntulŭ de jostițiă delegatŭ militare. ― Și a 
5. în despărțemăntulŭ sănetățiĭ. 
 În despărțemăntulŭ din tăiŭ este șefulŭ adjutante corpuluĭ, se pertractéză în elŭ totŭ ce se 
ține de îndeplinirea trupelorŭ, și alte lucruĭ de asemenea natură. 
 În despărțămăntulŭ alŭ doilea este șefulŭ Supremulŭ comisariŭ belicŭ, și se pertractéză 
în elŭ totŭ ce se ține de invalidarea trupelorŭ, obiectele de casă, de lefĭ, și deosebitele socotelĭ. 
 În a 3. despărțemăntŭ este șefŭ supremulŭ administratore de alimentațiune și se 
pertractéză în elŭ totŭ ce se ține de obiectulŭ naturalelorŭ, serviselorŭ și a subarendărilorŭ 
militarĭ. 
  În a 4. despărțemăntŭ este șefŭ unŭ auditore cu rangŭ de vice-colonelŭ și se pertractéză 
în elŭ totŭ ce se ține de justiția militare, și judițiŭ delegatŭ militare cu lucrările sele. 
 A 5. despărțemăntŭ are de Șefŭ pe Doctorele stabale diriginte, și se pertractéză în elŭ 
totŭ ce se ține de sănetatea trupelorŭ și a branșelorŭ militarĭ, precumŭ și așezemintele de 
medicamente, mi băile militarĭ însă numaĭ în privința medicéscă. 
 O r ă ș t i a  18 Maiŭ. Șesulŭ de lăngă cărciuma și podulŭ de peste Streiŭ alŭ Simerieĭ ce 
a căpătatŭ în 9 Fevruariŭ 1849 celebritatea sea, a fostŭ astădiminéță scena uneĭ solenitățĭ, care și 
pentru motivulŭ seŭ merită a fi descrisă. Erĭ la amézĭ a sositŭ adecă aicĭ în Orăștiă stabulŭ și 
batalionulŭ 1 a regementuluĭ de infanteriă Barone Bianhi în marșulŭ seŭ dela Sibiiŭ la Timișóră 
subt comanda coloneluluĭ seŭ Potaisci, și astăzi la 4 óre diminéța a continuatŭ marșulŭ seŭ către 
Deva. 
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 După ce consulele nostru D. Velman făcu cunoscutŭ că la nodulŭ Simerieĭ, ce a căpătatŭ 
celebritate istorică, se va ținea o paradă bisericéscă militare, plecară la 6 óre diminéța ofițeriĭ 
dela regimentulŭ Turnŭ și Tacsisŭ care se află aicĭ, maĭ mulțĭ amploiațĭ de judecătoriă, de 
finanțiă, de magistratŭ, și alte branșe, precum și unŭ numerŭ însemnatŭ de cetățenĭ în maĭ multe 
căruțe după batalionulŭ luĭ Binaci, care după ce a sositŭ la cărciuma dela Simeria a luatŭ 
posițiunea naintea poduluĭ. La 7 óre veni D. colonelŭ Potaisci, apoĭ după ce căntă musica 
imnulŭ poporale ținŭ D. Locuțiinte Leopoldŭ de Conopațci către soldațĭ în limba ruténă 
următórea cuvăntare:  
 Soldațilorŭ ! privițĭ pe lăngă voĭ, și onorațĭ loculŭ acesta, căcĭ aicea este cămpulŭ bătălieĭ 
dela Simeria, unde mulțĭ din camerațiĭ nostriĭ în luptă asupra rebelilorŭ, și amăgițĭ pein trădare 
șʼaŭ vărsatŭ săngele și aŭ aflatŭ mórtea onorifică. ― Soldațilorŭ! aicĭ pe loculŭ acesta de jalnică 
aducere aminte, nu ascundemŭ noĭ lacrimile, ce ne strălucescŭ în ocĭ pentru ceĭ căzuțĭ și cărora 
dămŭ rogăndune luĭ Dumnezeŭ, onórea de pre urmă, lacrămile zicŭ, ce totdeodată ne facŭ să 
sămŭ și făgăduința, că noĭ și la alte ocasiunĭ totŭ cu aceea credință vomŭ servi Préînduratuluĭ 
nostru Monarhŭ, și pentru bunulŭ seŭ dreptŭ totŭ cu acea abnegațiune ne vomŭ lupta, precum aŭ 
făcutŭ acestia, a cărora pomenire noĭ astăzĭ serbămŭ; așia să ne ajute celŭ poternicŭ. ― (Aicĭ aʼŭ 
căzutŭ în 9 Fevruariŭ 1849 din regimentulŭ acesta 3 ofițerĭ și 86 feciorĭ, și 5 ofițerĭ și 214 feciorĭ 
aŭ fostŭ rănițĭ.) 
 După ce sʼaŭ așezatŭ iarășĭ colónele, a cititŭ parohulŭ catolicŭ din Orăștiă o mică încétă, 
la care aŭ făcutŭ soldațiĭ presentările de onóre, și a căntatŭ musica. 
 După misă mérsă preotulŭ și cu ministranțiĭ luĭ la mormintele celorŭ căzuțĭ, ținŭ unŭ 
recviemŭ (parastasŭ) și binecuvăntă loculŭ. 
 După sevărșirea solenitățeĭ bisericeștĭ, la care se adună și o mulțime de ómenĭ sătenĭ de 
prin pregiurŭ, a datŭ batalionulŭ treĭ salve, apoĭ a defilatŭ în companie pe lăngă D. colonelŭ, și 
după aceea aŭ avutŭ o oră ca să dejune și odihnéscă. La dejunarea ce o ținură ofițeriĭ și civilistiĭ 
se ridicară maĭ multe toaste pentru Maiestatea Sea ce. r. apostolică, pentru armată, pentru 
corpulŭ ofițirescŭ, ce era de față, pentru magistratulŭ, consulele și cetățeniĭ din Orăștiă, unde sʼa 
portatŭ grigea bună de acestŭ batalionŭ. O bună impersiune a făcutŭ portarea D. colonelŭ, care a 
ciematŭ la sine pe soldațiĭ, ce sʼaŭ luptatŭ acolo în 9 Fevruariŭ 1849 și săntŭ decorațĭ cu monete, 
și le a vorbitŭ cuvinte înflăcărătórie. 
 La ½10 óre a pornitŭ batalionulŭ spre Deva, ca după 20 anĭ de petrecere în Ardealŭ, 
săʼlŭ părăséscă cu totulŭ.  
 După plecarea batalionuluĭ părăsirămŭ și noĭ orășianiĭ cămpulŭ bătălieĭ dela Simeria și 
lăsarămŭ păzirea mormintelorŭ acestorŭ munțilorŭ dela Aranĭ, ce aŭ fostŭ martorĭ tăcuțĭ a 
întemplărilorŭ acelora.  (Mes. Sib.)   
 A b r u d ŭ  20 Maiŭ. Astăzi a reposatŭ D. Petru Popoviciŭ în urma uneĭ lăngorĭ. 
Reposatulŭ după absolvirea studielorŭ juridice și depunerea censureĭ de abvocatŭ, de la 
revoluțiune încóce a întratŭ în servițiulŭ acestuĭ orașiŭ în calitate de Senatore, care postŭ lʼa 
portatŭ astfeliŭ, în cătŭ ʼșĭ a căștigatŭ prețiuirea obștéscă. Fieʼĭ țărâna ușióră! 

______________ 
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Întămplări de zile. 
 Înălția Sea Arhiducele Albreht Gubernatorele civile și militare în Ungaria face iarășĭ o 
călătoriă de inspecțiune prin despărțemintele Locuțiințelorŭ: Peșta, Cașovia, și Oradia mare.  
 Făimosulŭ lotru Șandorŭ Roja pe acuĭ capŭ săntŭ pușĭ 10000 fl. să se afle acuma în 
Bucovina. 
 În Agria domnește atăta de tare vărsatulŭ măruntŭ între copiĭ, de sʼaŭ încisŭ scólele, cu 
tóte că epidemia are caracterŭ bunŭ. 
 În Brusela se gătește pentru rege o strălucită primire la întórcerea Sea din călătoriă. 
 În unele părțĭ ale Galițieĭ sʼaŭ ruptŭ iarășĭ nuoriĭ, și aŭ înecatŭ nu numaĭ maĭ multe vite, 
dară și maĭ mulțĭ ómenĭ șʼaŭ perdutŭ viața. 
 După „Gazeta Brașovuluĭ“ nu a fostŭ de unŭ pătrariŭ de seculŭ așia tărgŭ slabŭ în 
Brașovŭ ca acuma, de și timpulŭ a fostŭ prébunŭ. 
 În Boemia a trecutŭ doĭ preoți însemnațĭ dela catolicismŭ la protestantismŭ, a cărorŭ 
trecere a făcutŭ mare zgomotŭ. 
 După o corespundință în Gazeta Timișóreĭ din Iașĭ, resbelulŭ între Rușĭ și Turcĭ arŭ urma 
fără îndoială. 
 În Galiția aŭ începutŭ icĭ colé a se arăta colera, și este témă că se va estinde. 
 Între Turcĭ și Montenegrinĭ iarășĭ a începutŭ o încordare  dujmănéscă, din privință că 
Omer Pașa nu se astămpără. 
 Definitiva împărțire a Monarhieĭ austriace în privința militare, ce a urmatŭ după nóa 
organisațiune a ramurilorŭ militarĭ, ce staŭ subt Préînalta supremă comandă de armată sʼa 
publicatŭ în 28 Maiŭ c. n. în Viena. În loculŭ împărțireĭ de pănă acuma în 4 armate și 1 
gubernementŭ întră împărțirea nóă în 4 comande de armată, și 2 gubernemente. Comandantele 
de armiă primescŭ totodată și sfera activitățiĭ a comandantelorŭ militarĭ de țéră de pănă acuma, 
ce se vorŭ desființa. Comandele de brigadă generalĭ se vorŭ maĭ simplifica, și la serviție de 
cancelariă se vorŭ aplica ofițerĭ din pensiune. Pentru finanțiă se face prin acésta simplificare o 
ușiorătate esenșiale. În sfera 1. Armate stă: Boemia, Moravia, și Silesia, Austria, Salțburgŭ, 
Stiria, și Tirolŭ; în a 2. Carintia, Carniolia, Litorale, și Italia; în a 3. Ungaria, și Transilvania; în 
a 4. Galiția, Bucovina, și Cracovia. 1. Gubernementŭ Bănatŭ, și Voivodina; a 2. Gubernementŭ 
Croația, Slavonia, și Dalmația. 
 În timpulŭ dela 1 Fevruariŭ pănă la sfărșitulŭ luĭ Aprile a. t. a întreprinsŭ ce. r. 
Géndarmeriă 363,412 patróle, 22,019 escorte de arestărĭ, 698 petrecerĭ de călătorĭ și curieĭ, 4795 
asistințe la judecătoriĭ, 346 comitive la vapóre. În periodulŭ acesta aŭ prinsŭ géndarmeiadin tótă 
Monarhia 103,115 individe, din care aŭ fostŭ 36,466 vagabunzĭ, și fără pasaporturĭ, 8016 
escedințĭ, 7704 cerșitorĭ, 11,790 pentru călcarea legilorŭ de securitate publică și personale, 9629 
pentru furturĭ, ș. a. Afară de aceste géndarmiĭ aŭ aflatŭ în timpulŭ servițiuluĭ lorŭ 483 trupurĭ 
mórte, 162 de rănițĭ și bolnavĭ;  mai departe aŭ asistatŭ la 9230 la călcărĭ de case, 2419 
judecătoriĭ ca mărturiĭ, la 257 sorocirĭ de comune, la 93 ecsecuțiunĭ, la 731 focurĭ, la 97 înnecărĭ 
de apă, și la 849 conscripțiunĭ și asentațiunĭ. Armele le aŭ întrebuințatŭ asupra celora, ce aŭ 
vrutŭ să scape, séŭ ce sʼaŭ împrotivitŭ lorŭ în zece întămplărĭ. 
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 Regina Spanieĭ se află de doe lune în stare binecuvăntată. 
 Timesulŭ, care pănă acuma era celŭ maĭ mare apărătoriŭ alŭ cabinetuluĭ dela S. 
Petersburgŭ zice: cum staŭ lucrurile în Constantinopole împeratulŭ Nicolaŭ va trebui séŭ se 
strice pacea Europeĭ, séŭ săʼșĭ umiléscă sumeția sea. 
 După „Gazeta Transilvanieĭ“ sa ținutŭ în 10 Maiŭ în Oradia mare întăia ședință literariă 
la soțietatea de lectură pentru cualificarea junimeĭ romane din Academia de acolo, cu mare 
solenitate în ființa de față a maĭ multorŭ ospețĭ însemnațĭ, unde sʼaŭ rostitŭ și maĭ multe 
cuvăntărĭ. 

______________ 
Țera romănéscă și Moldavia. 

 Din Gazeta de Moldavia din 11 Maiŭ vedemŭ că frațiĭ nostri moldovenĭ aŭ întreprinsŭ 
óre ce rarŭ la noĭ romăniĭ, aŭ întreprinsŭ aceea ce tóte națiunele culte din vécurĭ aŭ făcutŭ pentru 
mariĭ și însemnațiĭ lorŭ bărbațĭ. Eĭ adecă aŭ petiționatŭ la înalta stăpănire, ca să le de voe a 
ridica adeveratuluĭ seŭ părinte și principe bisericescŭ mitropolituluĭ Veniaminŭ Costaci, care 
muri în aduncĭ bătrănețe în aniĭ trecuțĭ și lăsă multe semne de suvenire la fiiĭ seĭ sufleteștĭ, unŭ 
monumentŭ spre vecĭnica pomenire. Iată cum vorbește despre acésta maĭ susŭ lăudata gazetă: 
 Amintirea virtuților păstoreștĭ a le răposatuluĭ Mitropolit Veniamin, întru fericită aducere 
aminte, este atăt de vie în inimile Moldovenilor, din care cea maĭ mare parte, în cursul arhierieĭ 
sale de patruzecĭ anĭ, aŭ fost obiectul îngrijireĭ sufleteștĭ și a binefacerilor sale, că o manifestație 
nobilă de recunoștință publică, ce onoréză sentimentul religios și național, aŭ răsbit prin petițiea 
următóre, care sʼaŭ înfățoșat Prea Î. Domnŭ de cătră înaltul Clerŭ, boeriĭ și corpul neguțitorilor: 

PREA ÎNĂLȚATE DÓMNE ! 
 „Evlavia Îmălțimeĭ Vóstre, înțălepciunea, nobleța sentimentilor și patriotismul ce pentru 
fericirea Moldoveĭ Vă caracterisază, ne dă astăzĭ îndrăsnéla să Vă supunem următórea 
rugăminte: 
 Fericitul întru pomenire Mitropolitul și Părintele nostru V e n i a m i n  Costaci, fiind 
adevăratul Arhiereŭ a sf. nóstre Bisericĭ, fundatorulŭ Seminarieĭ Socoleĭ, cel maĭ zelos 
regenerator al scólilor publice, încurajind științele literatura și artile, răsplătind și prețuind pre 
ceĭ ce le cultiva, Protectorul și făcătorul de bine al sărimaniuluĭ și al văduveĭ, autorul maĭ multor 
uvraje esplicătóre moraluluĭ evangelieĭ Domnuluĭ nostru; tóte aceste ʼiaŭ rădicat cu dreptul un 
monument de recunoștință în inimile nóstre și în inimile tuturor contimpuranilor săĭ Creștinĭ, din 
staulul preste care aŭ păstorit patru-zecĭ de anĭ. 
 Ca să întemeiemŭ aceiașĭ recunoștință și în generațiile viitóre, ca să deșteptăm o nobilă 
emulație între fiiĭ Patrieĭ, și ca să vederăm lumeĭ că și societatea nóstră știe a prețuĭ pe făcătoriĭ 
de bine, ne am propus după o dorință generală, să înălțăm prin subscripție un monument de 
aducere-aminte, a acestuĭ barbat, pe proprietatea Socoleĭ. 
 Tot-odată, conform cu rostirea Reglementuluĭ Organic și ne apărata trebuință, săntem în 
plecare, după rezultatul ce va produce subscripțiea, asemene monument sʼăl putem înființa 
întrʼun loc pe arătata proprietate, care se pótă servi tot-odată de ținterim public, cu o capelă 
trebuitóre, și îndemănărĭ analóge, pentru repaosul omenesc. 
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 Colecțiea banilor de la bine-voitoriĭ ce vor subscrie, am cipzuit a să face de cătră D. 
Camnr. Manolaci Codrescu, căruea dinadins spre acest scop ʼĭ se vor da condicile trebuitóre, 
sferuite după cuviință, spre a se înscrie în ele somile ce se vor hărăzi, precum și celtuéla, și în 
vreme a se publica spre obștésca știință. 
 Ear monumentul, și décă se va puté și ținterimul, să se înființeze dupe proectul D-sale 
Post. G. Asaci și D. Spat. Nicolaĭ Istratĭ, care vor și inspecta lucrarea. 
 Ne rugăm dar Î. Vóstre, se bine-voițĭ a încuviința acéstă de mare cuviință întreprindere, 
și a o autoriza prin luminatul Vostru Hrisov.“ 
      A Înălțimeĭ Vóstre  
       Prea plecate slugĭ 
Aprile 30   1853.      (Urméză iscăliturile). 
 Î. Sa, demnŭ fiiŭ sufletesc al acestuĭ părinte a bisericeĭ Moldovene, prin luminată 
apostilă din 2 Maiŭ, aŭ binevoit a încuviința punerea în lucrare a acestuĭ proect și aĭ hărăzi a sa 
protecție spețială. 
 De este de datoria fiecăruea creștin, a prosfora vieața ca întrŭ plinirea virtuților 
evangelice, care légă între sine pre ómenĭ și asiguréză a lor fericire, numaĭ puțină datorie are 
societatea a păstra întru a sa aducere aminte pe aceĭ care pintre greutățĭ și pedicĭ, prosforéză 
bineluĭ, a lor repaos și avere, de a vedea sentimentul  de recunoștință prin acte țăntitóre a fi întru 
asemene și de îndemnŭ compatrioților, cărora Pronia aŭ hărăzit mijlóce de a se putea face 
folositorĭ țăreĭ. 
 D. Caminarul Em. Codrescŭ, căruea sʼaŭ încredințat adunarea subscripțiilor, aŭ adresat 
Prea Î. D o m n ŭ , cererea următóre, ce prin luminat apostil ʼi sʼaŭ încuviințat în 7 a curgătóreĭ 
și a căriea punere în lucrare sʼaŭ recomendat Departamentuluĭ de Cultŭ. 

PREA ÎNALTE DÓMNE! 
„Fiind că cerirea obștieĭ, este a se face prin subscripție un monument fericituluĭ întru 

pomenire Mitropolitu Veniamin, la 2 Maiŭ ațĭ bine-voit a încuviința, și fiind că eŭ mă aflŭ 
cemat de a face adunarea sumilor ce se vor hărăzĭ; ca să înlătur tótă neîncredirea persónelor ce 
ar bine-voi a să subscrie. ― Mă rog Î. Vóstre, să bine-voițĭ a însărcina pe departamentul 
bisericesc, săʼmĭ deie două condicĭ, sferuite de el, în care însușĭ hărăzitoriĭ să subscrie sumile ce 
vor voi, ear adunarea banilor să se facă în urmă de la subscrișiĭ prin casieriul eforieĭ Orașuluĭ, la 
care se vor păstra neatinșĭ, și de unde după trebuință șiʼse vor slobozĭ răndurĭ, numaĭ în 
celtuelile pentru care sănt destinați.“ 

 Al Înălțimeĭ Vóstre   prelat și supus  M. Codrescu Caminar  
______________ 

Franția. 
 P a r i s ŭ  24 Maiŭ c. n.  Știrea, cumcă ambasadorele austriacŭ din Bernŭ șiʼa cerutŭ 
pasporturile, a făcutŭ cea maĭ mare sensațiune asupra Burseĭ. Erĭ după amézĭ a ajunsŭ aicea unŭ 
curierŭ alŭ ambasadeĭ franțuzeștĭ din Bernŭ, care a adusŭ depeșe pentru Ministrulŭ din afară, 
precum și pentru ambasadorele elvețianŭ de aici Dre. Barman. 
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 După primirea acesteĭ depeșe aŭ avutŭ ambasadorele elvețianŭ cu ministru din afară o 
conferință lungă, și în urmarea eĭ astădiminéță audiențiă la Împeratulŭ. Precum se aude din 
izvorŭ securŭ, Consiliulŭ de confederațiune elvețianŭ arŭ fi cerutŭ mijlocirea Franțieĭ și a 
Anglieĭ, séŭ după eventualitate și ajutoriulŭ lorŭ, și că împeratulŭ arŭ fi primitŭ rola de 
mijlocitoriŭ. Póte că măne vomŭ fi în stare a scrie maĭ multe despre acésta însemnată causă. 

______________ 
Belgiŭ. 

 B r u s e l a  25 Maiŭ. Regele și duca de Brabantŭ se aștéptă pe 28 aicea. Nu e cu potință 
aʼși potea cineva înafară representa cu ce entusiasmŭ, ce a pătrunsŭ tótă poporațiunea, se facŭ 
mișcărĭ și pregărirĭ pentru primirea iubituluĭ Monarhŭ. Tótă cetatea se întrece a arăta amorulŭ și 
alipirea sea către rege și feciorulŭ seŭ, ce de bună sémă vorŭ afla resunetŭ și în Viena, ca să 
spună Arhiduceseĭ Marieĭ, ce simpatică, și ce amicabile primire are dănsa să aștepte dela 
Belgienĭ. 

______________ 
Elveția. 

 B e r n ŭ  22 Maiŭ. Ambasadorele austriacŭ a arătatŭ Președinteluĭ confederațiuneĭ Nef 
cu gura reciemarea sea, adăogăndŭ, că nu e de așteptatŭ să se facă o împăciuire salutariă pe 
calea diplomatică. Cancelaria ambasadeĭ remăne însă în Bernŭ înderăptŭ, și numaĭ ambasadorele 
păresește cetatea pe unŭ timpŭ nedeterminatŭ. Acéstă deciarațiune ceru Președintele 
confederațiuneĭ a i se da în scrisŭ, și i se și promise. ― Ce în momentulŭ acestŭ nu e maĭ puținŭ 
de băgatŭ în sémă, este sforțarea Prusieĭ în privința cantóneluĭ Naienburgŭ. Adaogă încă și 
neînțelegerea din lontru în Freiburgŭ și Naienburgŭ, acolo, ca și aicea se înprotivește o partidă 
asupra constituțiuneĭ, ce este garantisată de confederațiune, acolo mulțimea poporuluĭ, iară aicĭ 
mulțimea mareluĭ consiliŭ. ― Nemizlocitŭ după reciămarea ce. r. ambasadore austriacŭ, 
Conteluĭ Carnițci, înțeleserămŭ, că délungulŭ granițeĭ Rinuluĭ la cantonele S. Galenŭ în 
Foralbergŭ sʼa concentratŭ trupe austriace, și că Prusia arŭ fi deciaratŭ consiliuluĭ 
confederațiuneĭ, că de nu se vorŭ reîntórce relațiunile politice din anulŭ 1848 în Naienburgŭ, ea 
va păși la ocuparea militare a țereĭ.  

______________ 
Prusia. 

 P e t r o p o l e a  19 Maiŭ.  După cum se aude Împeratulŭ ʼșia scimbatŭ planulŭ de a 
întreprinde o călătoriă maĭ îndepărtată și îndelungată în urmarea depeșelorŭ, ce a primitŭ pe 
urmă dela principele Mencicof. Comendanteluĭ Floteĭ, și Comendanțilorŭ amăndurorŭ 
corpurilorŭ de armată sʼaŭ trimisŭ amesurate poruncĭ la Odesa, ca să stee gata la ordinea, ce li se 
va trimite. Este de însemnatŭ că publiculŭ crede aicĭ, cumcă numaĭ Anglia este, care întărătă pe 
Pórtă la resistenție, totdeodată să spune cum că nu arŭ fi adeveratŭ, déză se zice, că Rusia arŭ fi 
cerutŭ, ca alegerea Patriarhuluĭ pe viață în viitoriŭ se atărne numaĭ dela ea. 

______________ 
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Grecia. 
 Atina 8 Maiŭ.  Noĭ ne aflămŭ în continua încordare și ațițare, însă faptele nu se potŭ 
destulŭ înștiința. Bubuitulŭ tunurilorŭ în Pireusŭ se întrerumpe numaĭ pe puține óre, vaporiĭ 
vinŭ, și mergŭ totŭ în fugă și în grabă. Flota franțozéscă, séŭ baremŭ o parte a eĭ iarășĭ a venitŭ 
la Salomisŭ, după ce a fostŭ ajunsŭ pănă la suișulŭ între Parosŭ și Hidra, unde a ajunsʼo porunca 
ca să se întórcă, și să stea naintea Salamisuluĭ. 

______________ 
Turcia. 

 Cu tóte că despre cuestiunea turco-rusică pănă astăzĭ nu avemŭ știrĭ positive, dar 
făcănduse ea acuma atătŭ de încordătóriă de atențiunea obștéscă, aflămŭ cu cale a împărtășĭ tóte 
nuanțele eĭ. Ziurnalele „Presa“ are despre ea o corespundință din Viena cu data de 20 Maiŭ c. n., 
care sună așia: Principele Mencicof a plecatŭ din Constantinopole, și precum auzimŭ, îĭ va urma 
curăndŭ și celalaltŭ personale alŭ ambasadeĭ. De și acuma prin acestŭ seriosŭ actŭ 
demonstrativŭ dirépta legătură diplomatică între Rusia și Turcia arŭ fi ruptă, totușĭ drumulŭ e 
descisŭ negoțiațiunilorŭ maĭ departe, ca suspinsa diferință să se aducă la o deslegare păciuită, și 
este speranță, că se vorŭ îndrepta spre elŭ, ca să nu lase a deveni fracțiunea ambelorŭ acestorŭ 
poterĭ la o vrăjmășiă descisă. De și dară s e  v e d e  a  f i  f o s t ŭ  s c r i s ŭ  î n  c a r t e a  
u r s i t e ĭ ,  c a  a n i v e r s a r i a  ocupațiunei Constantinopóleĭ prin Turciĭ subt Muhamed alŭ 
2-lé (în 29 Maiŭ 1453) să forméză din diferința turco-rusică unŭ noŭ datŭ istoricŭ, totușĭ ne 
potemŭ măguli cu speranța, că lucrulŭ nu va veni la resbelŭ, ci că interesatele cabinete prin 
concesiunĭ reciproce vorŭ căuta să țină pacea Europeĭ. 
 Gazeta de Moldavia din 14 Maiŭ are următoriulŭ articulŭ: 
 Prin vaporŭ estraordinar, sosit în 12 Maiŭ dela Constantinopoli la Galațĭ, sʼaŭ primitŭ 
știri și giurnalul din 7 (19) Maiŭ, din carele împărtășimŭ că: după înceierea cvestieĭ atingătóre 
de S. Mormănt, Prințul Mencicov, prin ultimatum aŭ cerut facerea unuĭ tratat spre a statornici 
privilegiele bisericeĭ greceștĭ, astă cerere, după șesă consiliurĭ de ministri, la care aŭ asistat toțĭ 
foncționariĭ marĭ aflătorĭ în activitate și fără activitate, Înalta Pórtă cʼaŭ văzut nevoită a nu 
acțepta. ― Se încredințéză zice Giurnalul, că după astă hotărăre, Prințul Mencicov are să 
purcédă măne dela Constantinopoli cu tot personalul ambasadeĭ Imperiale, și că prin nota di 6 
(18) Maiŭ aŭ încunoștințat suspenzia (urnirea) relațiilor politice între ambele staturĭ; cu tóte 
aceste, articolul rostește încrederea în dreptatea cea înaltă a M. S. Împeraluluĭ Rusieĭ, după care 
aceste încungiurărĭ nu vor jigni legăturile de prietenie între ambele Curțĭ.   

______________ 
Montenegro. 

 Gazeta Triestuluĭ zice întrʼunŭ articulŭ începătoriŭ asupra resărituluĭ Europeĭ între altele 
următoriele cuvinte: Noĭ săntemŭ înformațĭ că între principele Danilo și Colonelulŭ rusescŭ 
Covalevsci arŭ fi domnitŭ o părere diversă, este însă de așteptatŭ că acésta va face locŭ uneĭ 
înțelegerĭ și că nu se vorŭ strica favoritoriele relațiunĭ, de care se bucură Montenegro prin 
protectoratulŭ a doă poterĭ marĭ. Tocmaĭ așia este cunoscutŭ că Omerŭ Pașa arŭ avea propusŭ 
ambițiosŭ, și arŭ cloci plane estinse asupra montenegrinilorŭ. 
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Știrĭ comercialĭ. 

 V i e n a  28 Maiŭ. În tóte țerile de corónă săntŭ cumpărătoriĭ de bucate tare retrașĭ, 
fiindŭ că semănăturile săntŭ préfrumóse. Secara a scăzutŭ cu 36―45 cr. Grăulŭ cu 12―15 cr. 
După înștiințărĭ secure săntŭ 300,000 Mege grăŭ încărcate pentru Viena, și vinzarea dabea sue la 
15,000 mege. Grăulŭ de Bănatŭ sʼa vindutŭ în Șopronŭ cu 9 fl. 15 cr. pănă la 9 f. 51 cr. În Viena 
grăulŭ ungurescŭ cu 8 f. 15 cr. Orziulŭ ungurescŭ cu 6 f. 6 cr. ― 7 f. 24 cr Ovesul cu 5 f. 7 cr. 
pănă la 5 f. 25 cr. 
 V i e n a  30 Maiŭ. În septemăna trecută sʼa vindutŭ aicea lănă de peptenĭ 150 maje cu 
120 fl. și 90 maje lănă fină cu 130 fl. pentru țéra din lontru 96 Maje lănă după peĭ cu 95 fl. 75 
maje lănă de vară cu 85 fl. 140 Maje lănă flocósă unguréscă cu 38 f. 50 Maje lănă de Ardealŭ cu 
71 fl. 18 sacĭ lănă romănéscă de argăsélă cu 61 f. aŭ venitŭ 9 sacĭ lănă romănéscă și 12 sacĭ 
turcéscă. 
 P e ș t a  28 Maiŭ. Prunele uscate aŭ scăzutŭ la 6½ fl. de maje; slănina încă nu se 
précaută, cu 24―26 fl.    
 T r i e s t ŭ  28 Maiŭ. Bumbaculŭ, maĭ vărtosŭ celŭ de America se caută bine, și prețurile 
aŭ maĭ suitŭ ceva; sʼaŭ vindutŭ 1673 sacĭ cu 36―36 ½ f. 728 sacĭ Maco cu 37―41, și 32 sacĭ de 
Macedonia cu 29―32 f. ― Caféoa stă menișcată, zaharulŭ sʼa maĭ căutatŭ. Untulŭ de lemnŭ ne 
întrebatŭ, grăŭ și cucuruzŭ sʼaŭ cumpăratŭ cu prețŭ tare scăzutŭ; secara sʼa căutatŭ pentru țerĭ 
străine, rapița se ține bine. 
 Bursa și a maĭ vinitŭ în simțirĭ din spaima, ce i o făcu rumperea relațiunilorŭ între Pórtă 
și Rusia. 

 
  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 29. Maiŭ. Calend. noŭ. 

 Aurulŭ  _____________________________________________  1133/8   
 Argintulŭ ____________________________________________ 1083/8    
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