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Depeşe telegrafice. 

 V e r o n a  29 Apr. Contele Rehberg a ajunsŭ erĭ aicĭ. 

 B e r l i n ŭ  1 Maiŭ. A doa Cameră a încuviinţatŭ în şedinţa eĭ de erĭ tractatulŭ austriaco-prusianŭ, 

şi alŭ asoţoaţiuneĭ de vamă.  

 D r e s d a  3 Maiŭ. Tocmaĭ acuma ajunsă aicea Duca de Genua cu soţia sea spre cercetare la curte. 

 L o n d o n ŭ .  Casa de giosŭ a încuviinţatŭ Bugetulŭ. ― Amandamentulŭ de oposiţiune s’a 

lepădatŭ cu 323 de voturĭ în contra a 252.  

______________ 

Aeroliţiĭ. 

 În unulŭ din numeriĭ „Telegrafuluĭ Romanŭ” amŭ făgăduitŭ, că vomŭ vorbi despre aeroliţĭ maĭ pre 

largŭ. Să vedemŭ dară acuma, ce săntŭ acestia. Cugetămŭ că nu va fi niminea, care să nu fie vezutŭ, cănd 

este ceriulŭ săninŭ, stele căzăndŭ. Aceste stele crescŭ în masa lorŭ de multe orĭ atătŭ de tare, de forméză 

unŭ glonţiŭ de focŭ, care coborănduse către pămăntŭ slobóde după sine o códă lungă de focŭ, séŭ scintee, 

ce de multe orĭ se forméză iarăşĭ în glónţe de focŭ maĭ mice, ce plesnescŭ, cănd se apropie de pămăntŭ şi 

cadŭ apoĭ pe pămăntŭ ca bucăţĭ de petre. Acestea dară se numescŭ  p e t r e  d i n  a e r ŭ  séŭ a e r o l i ţ ĭ , 

séŭ după cum ne zicŭ ómeniĭ de răndŭ  p e t r e  d i n  c e r i ŭ . ― Fiindŭ că aceste petre săntŭ productulŭ 

uneĭ arderĭ, aşia dară ele cadŭ maĭ multŭ séŭ mai puţinŭ calde pe pămăntŭ. Cele maĭ multe din ele arată 

óreşĭ care formă fundamentale, ce se póte reduce la o prismă de 3 séŭ 4 laturĭ neasemenea, séŭ la forma 

uneĭ piramide, din afară săntŭ îmbrăcate cu o cójă négră scrumósă, ce a rare orĭ este maĭ rósă ca ¼ de 

linie, şi străluce odată maĭ multŭ, altă dată maĭ puţinŭ. Căte odată săntŭ aşia de tarĭ, de lovite cu 

amnariulŭ daŭ scintee. Înlăuntrulŭ lorŭ arată căte odată văne şi giemĭ din o materiă ce este asemenea 

cójeĭ, însă nicĭ acesta, nicĭ aceea nu aŭ nicĭ o asemănare cu vre o pétră vulcanică. Înlăuntrulŭ aeroliţilorŭ 

constă acuşĭ din o masă désă sură, în care afară de ferŭ, ce este subţire vărătŭ prin trănsa nu se află altă 

mestecătură; acuşĭ arată diferite părţĭ constitutive, albe séŭ murge. Décă tornămŭ désupra lorŭ apă tare, 

atuncea se arată pe loculŭ acela nişte figure linearĭ. Décă se piséze în pravŭ, atuncea cu magnetulŭ 

tragemŭ din ele ca 20 de părţĭ la sută ― ferŭ curatŭ, iară remăşiţele constaŭ din următóriele 18 elemente: 

Ocsigeniŭ, hidrogeniŭ, puciósă, fosforŭ, cărbunĭ, cremene, caliŭ, (potaşă) natriŭ (salitru), calciŭ (varŭ), 

magnesiŭ, aluminiu (pétră acră), ferŭ, manganŭ, nicolŭ, cobaltŭ, hromŭ, aramă, şi cosătoriŭ. 

 Căte odată cadŭ mase de o proprietate deosebită fără nicĭ o arătare, şi aŭ o mare parte de ferŭ, căte 

odată constaŭ numaĭ din acesta. Decă astfeliŭ de căderi săntŭ maĭ dese, atuncĭ se numescu p l ó i e  d e  
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p e t r e. Aşia aŭ căyutŭ în 26 Maiŭ 1751 lăngă Hraşina în Ungaria 2 bucăţĭ de aceste petre, din care una a 

trasŭ 71, iară ceialaltă 16 funţĭ. În Siberia a aflatŭ Palas una, ce a trasŭ 1400 maje, alta care a căzutŭ în 

véculŭ alŭ 14 séŭ 15-lé la Elnbogen în Boemia trage 191 funţĭ. Valastonŭ adnumeră între aeroliţĭ şi aceea 

pétră, ce s’a aflatŭ ceva 50 mile portugize dela Bahia, care trage 14000 funţĭ. Bucata cea maĭ mare, carea 

a căzutŭ la Meze Madarasu în 4 Septembre a. t., despre care amŭ atincŭ în Nr. 10 alŭ Telegrafuluĭ, trage 

18 funţĭ. Plóile de aeroliţĭ micĭ, ceva ca făsolea de marĭ, s’a întemplatŭ în anulŭ 1833 la Blansco în 

Moravia, şi în anulŭ 1841 în 10 Augustŭ la Iavanŭ în Ungaria. Maĭ în tóte zonele pămăntuluĭ s’aŭ aflatŭ 

acestŭ feliŭ de petre séŭ aeroliţĭ. 

 Precătŭ s’aŭ făcutŭ aceste petre de celŭ maĭ mare interesŭ pentru cercetătoriĭ de natură, pe atăta 

s’aŭ născutŭ şi deosebite ipotese (părerĭ) despre ele. Uniĭ aŭ zisŭ că ele săntŭ producte din vulcaniĭ (munţĭ 

ce scuipă focŭ) noştriĭ, însă acésta ipotesă nu póte sta de vomŭ socoti numaĭ atăta, că ele cadŭ într’o 

depărtare cu multŭ maĭ mare dela Vulcanĭ, decătŭ să potemŭ presupune că vulcaniĭ arŭ avea atăta potere 

de a le lăpăda în aşia mare depărtare, pe lăngă acésta ele nicĭ nu aŭ vreo asemănare cu petrele adeveratu 

vulcanice. Alţiĭ zicŭ, că săntŭ producte ale vulcanilorŭ ce se află în lună. Însă nicĭ acésta ipotesă nu póte 

sta, căci nicĭ luna nu are aceea potere, ca să pótă lăpăda acésta masă atăta de grea cu aceea iuţélă, cu care 

vedemŭ, că cadŭ aceste petre. ― Cum că ele arŭ fi productulŭ atmosfereĭ nóstre, pre cumŭ vreŭ  uniĭ, 

cariĭ zicŭ, că în atmosfera nóstră se află totdeuna părticele do metale, care se înalţă acolo prin aborire, şi 

că acesté prin vreo potere ― póte electrică ― se condenséză în atmosferă susŭ şi că totŭ atuncĭ s’arŭ 

desvolta şi alte poterĭ, care arŭ lăpăda aceste petre în direpţiunĭ, ce nu se potrivescŭ cu legile greoteţiĭ, nu 

póte sta nicĭ de cătŭ, căcĭ nu se póte pricepe, cum să se îngróşe aşia tare materiele cele aborite şi prin ce 

să capete celeritatea cea mare, ce o aŭ. ― 

 A patra ipotesă este aşia numită cosmică, după care aeroliţiĭ săntŭ trupurĭ, care înnótă în spaţiulŭ 

lumeĭ, şi constaŭ séŭ din materiă de sine stătătóriă, care nu a formatŭ nicĭ odată alte trupurĭ lumeştĭ, séŭ 

remăşiţe ale vreunuĭ trupŭ lumescŭ, care s’aŭ stricatŭ. Părerea din tăie o ţine învăţatulŭ Hladni maĭ 

potrivită. ― După făcutele cercetărĭ s’a adeveritŭ, cum că în spaţiulŭ lumeĭ afară de cele maĭ marĭ trupurĭ 

maĭ este încă şi o mulţime de mase maĭ mice însuşite cu o propiă mişcare. Petele de abure, unele mase 

întunecate, ce trecŭ pe de naintea sóreluĭ, comeţiĭ ş. a. se parŭ, că constaŭ din acésta străvece materiă. 

 Reîntórcerea periodică a uneĭ mulţime de stele căzătórie, ce se parŭ, că  vinŭ totŭ din unulŭ şi 

acelaşĭ punctŭ, dă acesteĭ părerĭ mare ponderositate. Petrele dară ce cadŭ din ceriŭ séŭ aeroliţiĭ săntŭ 

glónţe strălucitórie (stele căzătórie) şi se ţinŭ de acele trupurĭ nicĭ, care afară de comeţĭ şi planeţĭ alérgă pe 

lăngă sóre şi pe care noĭ numaĭ le potemŭ vedea, căndŭ întră în atmosfera pămăntuluĭ nostru, şi aci se 

aprindŭ séŭ prin maĭ mare compresiune, séŭ póte prin ocsidarea materielorŭ elementarĭ, prin depunerea 

însupţilorŭ aborĭ apătoşĭ. 

Unele părţi ale ceriului se vedŭ maĭ bogate de acestea trupurĭ, maĭ vărtosŭ acele prin care 

pămăntulŭ se mişcă în 10 Aug. şi 13 Noembre după c. n. (în serele aceste se vedŭ cele maĭ multe stele 

căzătórie.) 

 Marele Humboldŭîn „Cosmosulŭ lŭĭ” zice despre aceste: Masa vărtósă, carea nóptea din glónţe de 

focu, iară zioa şi maĭ de multe orĭ cănd e ceriulŭ seninŭ, din tr’unŭ norŭ întunecosŭ cadŭ zuzuindŭ şi tare 

încălzite pe pămăntŭ, arată întru totŭ în forma lorŭ din afară, în însuşirea cójeĭ lorŭ, şi în hemica lorŭ 

compunere o harmoniă învederată. „Ele atară totŭ acésta însuşire în tóte vécurile, şi în diferitele părţĭ ale 
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pămăntuluĭ, unde aŭ căzutŭ, şi s’aŭ păstratŭ.” După Hunboldŭ dară stelele căzătórie, glónţele de focŭ şi 

aeroliţiĭ aŭ totŭ aceea origine, totŭ acele însuşirĭ şi săntŭ trupurĭ asteroide, lumĭ mice, care afară de comeţĭ 

şi planeţĭ înnótă în universŭ şi prin potere cosmică cadŭ pe pămăntulŭ nostru. „În mase mice conglobate 

se învărtescŭ asteroidele acesté pe lăngă sóre, taie ca şi comeţiĭ cerculŭ planeţilorŭ marĭ lucitórĭ, şi se 

aprindŭ aprópe de surfaţa cerculuĭ nostru de aburĭ, séŭ în lespeziĭ lorŭ ceĭ maĭ désupra” zice maĭ de parte 

învăţatulŭ Humboldŭ.  

 „Cu tóte celelalte părţĭ ale lumei, cu tótă natura dincolo de atmosfera nóstră stămŭ noĭ în 

negoţiaţiune numaĭ prin lumină numaĭ prin razele căldureĭ, care maĭ că nu se potŭ despărţi de lumină, şi 

prin misteriósele poterĭ atrăgătórie, ce masele îndepărtate după cătimea părţilorŭ sele trupeştĭ esercĭtéze 

asupra globuluĭ pămăntuluĭ nostru, asupra oceanuluĭ, şi asupra lespezilorŭ de aerŭ. Cu totŭ altfeliŭ de 

comerţiŭ cosmicŭ adeveratŭ materiale cunoştemŭ noĭ în căderea stelelorŭ şi a petrelorŭ meteorice, décă le 

ţinemŭ de asteroide planetarie. Ele nu săntŭ maĭ multŭ trupurĭ, care din îndepărtare lucră numaĭ prin 

aţiţarea oscilaţiunelorŭ lucindŭ séŭ încălzindŭ séŭ care mişcă şi se mişcă prin atragere, ci ele săntŭ însuşĭ 

părţĭ materialĭ, ce vinŭ din spaţiulŭ lumeĭ în atmosfera nóstră, şi remănŭ pe pămăntulŭ nostru. Noĭ 

căpătămŭ prin petrele meteorice unica cu potinţă atingere de ceva, ce este străinŭ de plametulŭ nóstru. 

Dedaţĭ orĭ ce nu e pămănténŭ alŭ cunóşte numaĭ prin mesurare, prin calculare, şi prin înceierile minţiĭ, ne 

mirămŭ căndŭ pipăimŭ, căndŭ cumpănimŭ, şi decompunemŭ aceea, ce este afară de lumea nóstră. Aşia 

lucră asupra fantasieĭ nóstre o reflectătóriă şi spirituale vioiciune a simţirilorŭ, acolo unde simţiulŭ 

comunŭ vede numaĭ scintee stăngănde pe cerŭ săninŭ, unde elŭ în pétră négră, care din pocnitoriulŭ  

nuorŭ cade, priveşte numaĭ productulŭ crudŭ alŭ uneĭ selbatice poterĭ a naturei.” 

 Pe scurtŭ dară a zice, petrele meteorice séŭ aeroliţiĭ, cadŭ cu adeveratŭ din ceriŭ, căcĭ ele nu săntŭ 

productulŭ pămăntuluĭ nostru, ci săntŭ materiă străvéce de sine stătătóriă, care înótă în nemăsuratulŭ 

spaţiŭ alŭ universuluĭ. Căutăndŭ la părţile lorŭ constitutive, vedemŭ că elementele, din care săntŭ 

compuse trupurile pămăntuluĭ nostru, săntŭ compuse trupurile pămăntucuĭ nostru, săntŭ proprie şi 

trupurilorŭ, ce săntŭ proprie şi trupurilorŭ, ce căntŭ afară de pămăntulŭ nostru, ― lumelorŭ, planeţilorŭ 

străinĭ. O legătură misteriósă ţine tóte la olaltă. Potenţiele vieţiĭ lumeştĭ săntŭ marea ordine a natureĭ 

înodată de conlucrarea ceriuluĭ şi a natureĭ înodată de conlucrarea ceriuluĭ şi a pămăntuluĭ. Unulŭ şi acela 

izborŭ estă din care ese şi aŭ eşitŭ tóte, care este nemărginitŭ, nestănsŭ şi nesăcăţiosŭ, consecuinte şi 

minunatŭ în lucrările sele ! ― 

 Precătŭ amŭ potutŭ înţelege, bucăţile de aeroliţiĭ ce a căzutŭ în 4 Septembre a. t. În Meze 

Madarac, din care bucata cea maĭ mare a fostŭ păstrată de unŭ romănŭ ţerénŭ, săntŭ trimise la Viena, şi că 

soţietatea Scrutatorilorŭ de natură arŭ fi hotărătŭ pentru păstrătoriulŭ eĭ nu numaĭ remuneraţiune 

cuviinţiósă, ci şi alta distincţiune. Apoĭ póte că se vorŭ face disposiţiunĭ, ca să se scótă şi bucăţile cele 

maĭ marĭ, ce după spusa maĭ multorŭ mărturiĭ, arŭ fi căzutŭ în laculŭ, ce se află în apropiere.        

___________________ 

Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 

 S i b i i ŭ  28 Aprilie. Maiestatea Sea ce. r. apostolică s’a înduratŭ prégraţiosŭ a dăruĭ luĭ Bandi 

Vasilica, care a păstratŭ şi a datŭ pétra meteorică, ce a căzutŭ la Meze-Madarasŭ, deregătorieĭ cuviinţióse, 

dreptŭ remuneraţiune 500 fl. m. c. (vezĭ articulul aeroliţiĭ.) 
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 Duminecă séra după 10 óre a izbucnitŭ în vecinulŭ satŭ Şelimbergŭ focŭ, care a mistuitŭ 4 şiure 

cu tóte cele trebuinţióse. Bungărzéniĭ a alertatŭ şi aŭ datŭ ajutoriŭ creştinescŭ vecinilorŭ seĭ.  

 Bănatŭ. T i m i ş ó r ă  3 Maiŭ. Pentru ocuparea posturilorŭ de Serviţiŭ la Locuţiinţa ce. r. a 

Voivodineĭ serbeştĭ, şi a Bănatuluĭ temesianŭ c’a descisŭ concursŭ pănă la 15 Iuniŭ 1853. Compeţitoriĭ aŭ 

săşĭ dee recursurile sele pe artiă timbrată şi cuviinţiosŭ documentate séŭ pe calea deregătorielorŭ prepuse, 

décă se află în serviţiŭ, séŭ dédreptulŭ la Ce. R. Locuţiinţă în Timişóră. 

 Statulŭ personale şi lefile aplacidate dela Maiestatea Sea pentru acésta ţeruţă săntŭ urmetorie: Unŭ 

Locuţiitoriŭ în a III clasă dietale. 

 1 Vice Locuţiitoriŭ în a IV. clasă dietale cu 5000 fl. m. c. léfă.   

 4 Consiliarĭ de Locuţiinţă în a VI. clasă dietale, unulŭ cu 3000 fl. unulŭ cu 2500, şi doĭ cu 2000 fl. 

m. c. léfă. 

 5 Secretarĭ de locuţiinţă în a VII. clasă dietale doĭ cu 1400 fl. şi treĭ cu 1200 fl. léfă. 

 7 Concepiştĭ de locuţiinţă în a IX. clasă dietale treĭ cu 800 şi patru cu 700 fl. m. c. léfă.   

  2 Translatorĭ cu rangŭ de concepistŭ căte cu 700 fl. m. c. léfă. 

 8 Practicanţĭ de conceptŭ în a XII. clasă dietale căte cu 300 fl. m. c. léfă.  

 1 Directore de Cancelariă cu 1200 fl. m. c. léfă şi în VIII. clasă dietale.   

 2 Adjuncţĭ în a 9. clasă dietale unu cu 900 fl. altulŭ cu 800 f. m. c. 

 6 Oficialĭ în a X. clasă dietale doĭ cu 700, doĭ cu 600, doĭ cu 500 fl. m. c. 

 6 Acţesiştĭ în a XII. clasă dietale treĭ cu 400 şi treĭ 350 fl. m. c. 

 1 Ianitorŭ cu 400 fl. m. c. 

 6 Servitorĭ de cancelariă, treĭ cu 300 fl. şi treĭ cu 250 fl. m. c. 

 4 Ajutătorĭ cu 216 fl. m. c.. 

 1 Portariŭ cu 216 fl. m. c. 

 1 Litografŭ cu 400 fl. m. c. 

1 Ajutătoriŭ cu 216 fl. m. c. 

Pentru Locuţiitoriŭ, vice Lucuţiitoriŭ, Consiliarĭ, Secretariu şi Derectorele de Cancelariă nu este 

concursŭ, iară pentru ceialalţĭ pentru toţĭ. 

Recursurile trebue să cuprindă, de ce vărstă şi de ce religiune este conpeţitoriulŭ, ce limbe ştie, în 

privinţa limbeĭ este a însemna, că cunoştinţa limbei germane este absolutŭ de lipsă. Iară cei ce vorŭ 

compeţi pentru Translatorĭ trebue să ştie afară de limba germană încă maĭ dóe limbe ale ţereĭ, adecă cea 

sărbéscă şi unguréscă, séŭ romănéscă şi unguréscă, séŭ cea sărbéscă şi romănéscă, şi în acesté limbe să 

ştie perfectŭ şi scrie. ― Ce se atinge de studie, ce se cerŭ dela compeţitorĭ, acele aŭ să fie pentru ceĭ ce se 

vorŭ apleca la concentŭ ştiinţele juridico-politică săvărşite la vreo universitate séŭ academiă. La 

împărţirea posturilorŭ de cancelariă se va lua în consideraţiune o cultură curespunzetóriă, o scrisóre 

corectă şi cetéţă, şi pentru postu maĭ nalte esperienţa şi cunoştinţa manipulaţiuneĭ. 

 La Servitorĭ se va socoti cunoştiinţa citituluĭ şi scrisóri maĭ alesŭ a celeĭ germane. Maĭ departe au 

compeţitoriĭ să arate în ce serviţiŭ aŭ fostŭ şi decăndŭ. Aŭ să aĭbe o portare morală bună, şi o corectă 

ţinere politică, şi se aducă în nainte tóte meritele ce le arŭ avea. ― Afară de acesta aŭ compeţitoriĭ să 

spună décă săntŭ junĭ séŭ însuraţĭ, séŭ văduvĭ, în casurile de urmă să arate căţĭ copiĭ aŭ şi căt săntŭ aceia 
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de bătrănĭ. ― Décă săntŭ rudiţĭ, séŭ cumneţiţĭ cu vreunŭ oficiale dela diregătorie politice, judiţialĭ 

finanţiarie, ş. a. ― Şi décă óreşĭ unde aŭ vreunŭ bunŭ nemişcătoriŭ séŭ propriu, séŭ în arendă. 

 De va compeţi cineva pentru maĭ multe posturĭ, are are să dee pentru fieşte care petiţiune 

deosebită, de arŭ fi compeţitŭ la anulŭ 1851 are numaĭ să se provóce la petiţiunele date atuncĭ. 

 Austria. V i e n a  7 Maiŭ. Maiestatea Sea ce. r. Apostolică prin Préînalta resoluţiune din 2 ale 

acesteia s’a înduratŭ prea graţiosŭ pe Comisariulŭ ministeriale alŭ Voĭvodineĭ sărbeştĭ şi a Banatuluĭ 

Temesianŭ, Eduardŭ Grieţ de Tunfé, a’lŭ denumi de celocuţiitoriŭ la Locuţiinţa de acolo. 

 L o m b a r d o  V e n e ţ i a . Comanda militare din Milano încunoştinţatŭ, cumcă arŭ fi 

împuternicită de Escelenţia Sea mareşalulŭ şi Gubernatorele Generale Contele Radenţci, a maĭ muia cu 

încetulŭ starea de asediă, ce cu atăta străşniciă o pusŭ în urmarea întănplărilorŭ din 6 Fevruariu. Afară de 

relansarea ce s’a făcutŭ pănă acuma se vorŭ maĭ pune în lucrare de la 1 Maiŭ încă următóriele: Tóte 

asoţiaţiunele ce aŭ custatŭ legiuitŭ pănă acuma, se vorŭ înfiinţa iarăşĭ subt observaţiunea prescriselorŭ 

concerninţĭ, tocmaĭ aşia se vorŭ descide cu îngăduirea diregătorielorŭ localĭ tote teatrele. Tote porţile 

cetăţi afară de porta vigentină, şi ludovică remănŭ descise de la óre diminéţa pănă la 10 séra. Carălorŭ şi 

călăreţilorŭ este ertatŭ cu totulŭ a umbla pe bastaie, iară celorŭ pedestriĭ pănă săntŭ porţile descise. 

Înfiinţatele regule pentru pasporturĭ remănŭ la porţĭ în vigórea lorŭ ― Aceia cariĭ daŭ cvartire la străinĭ aŭ 

să înştiinţéză acésta în timpŭ de 24 de óre la poliţiă. 

Strejile vorŭ striga numaĭ către aceia cariĭ se vorŭ apropia în trunŭ modŭ prepuitoriŭ de ele, şi 

décă nu arŭ asculta de strigare, atuncĭ aŭ dreptŭ a face întrebuinţare de arme. În interesulŭ linişteĭ publice 

se aduce aminte la oprirea a zbera, striga, şi fluera pe uliţe. ― La întemplare să fie liniştea publică 

turburată, atuncĭ toţĭ aceia cariĭ nu săntŭ soldaţi, séŭ nu arŭ avea ciemare a contribui la reîntorcerea 

ordineĭ, aŭ să se retragă în selaşele sele. Nóptea aŭ tóte ferestrele din catulŭ din teiŭ se fie iluminate în 

uliţa aceea, în carea s’arŭ naşte turburare. Décă depe Castelŭ séŭ fortareţă afară de pórta tosa s’arŭ da 

semnalŭ cu tunulŭ, atuncea aŭ să se încidă tóte porţile, şi tóte ferestrele din catulŭ din tăiŭ să se 

inlumieéze.   

________________________ 

Întămplărĭ de zile. 

 Maiestatea Sea Împeratulŭ s’a înduratŭ prégraţiosŭ a aplacida la fostiĭ Domnĭ de pămăntŭ din 

Croaţia şi Slavonia a treia anticipaţiune pe despăgubirile lorŭ urbarialĭ şi adecă căte 15 fl. pentru o sesiune 

ţerenéscă, şi căte 2 fl. 30 cr. pentru jelerĭ. 

 Spre îndeplinirea obligaţiuneĭ cu care s’a însărcinatŭ înalta Pórtă faţă cu Serenitatea Sea M. K. L. 

Contele de Lăĭningren, a redicatŭ oprirea ce era asupra esportaţiunei lemnelorŭ din Bosnia şi Herţegovina 

în Austria, şi acuma esportaţiunea lemnelorŭ din numitele Provincie în austria nu cércă nicĭ o împedecare, 

obiectulŭ acesta însă se va regula după recerinţele de faţă. 

 Papa dela Roma a trimisŭ către Maiestatea Sea Împeratulŭ o scrisóre, în care îĭ mulţemeşte pentru 

scutirea ce a datŭ Maiestatea Sea creştinilorŭ din Turcia. 

 Înălţia Sea împărătéscă Arhiducele Albrehtŭ Gubernatorele militare şi civile alŭ Ungarieĭ a 

pornitŭ în 2 Maiŭ a face o călătoriă de inspecţiune în părţile dela miazăzĭ şi apusŭ ale Ungarieĭ. 

 Ştirĭ din Galiţia ne spunŭ cumcă pregătirile de resbelŭ în Polonia rusică se facŭ totŭ maĭ 

însemnate, şi arată la serióse evineminte în sudostŭ. 
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 Lucrările de fortificaţiune spre întărirea Cracovieĭ aŭ începutŭ, şi prin ele aŭ căpătatŭ mulţĭ ómenĭ 

pănea de tóte zilele.  

 Internunţiulŭ D. Barone de Brucŭ a avutŭ în 2 şi în 3 Maiŭ conferinţă cu D. Ministrulŭ trebilorŭ 

din afară, şi va avea onóre a fi primitŭ şi de Maiestatea Sea în deosebită audienţă. 

 Articuliĭ de consumţiune, ce se aducŭ în Capitalea imperiuluĭ spre îndestulirea publiculuĭ se potŭ 

preţuĭ la 55 milĭóne fl. m. c.     

 Renumitulŭ Doctorŭ de Medicină Şmalţŭ care vindecă boalele auzuluĭ se află în Viena. 

 Invenţiunea de însaşĭ tipărire naturale a D. Directore de la tipografia statuluĭ din Viena şi a 

factoreluĭ de alolo, carea a fostŭ pănă acuma scutită prin privilegiŭ, este dată spre întrebuinţarea obştéscă. 

D. Directore Auer a capătatŭ pentru acésta ordinulŭ corónei de ferŭ a trea clasă, iară factorele Andreiŭ 

Vorring Crucea de aurŭ pentru merite. 

 Despre starea neglesă a claseĭ maĭ serace în Anglia ne dă statistica caseĭ de corecţiune în Prestonŭ 

următoriulŭ prospectŭ tristŭ. Din 1636 de arestanţĭ bărbăteştĭ nu ştiră citi 674, iară 646 nu ştiură zice nicĭ 

numele luĭ Dumnezeŭ, nicĭ cea maĭ mică rugăţiune. 

 Economiĭ spunŭ că de şi era témă că rapiţa s’arŭ fi stricatŭ prin gerulŭ de pre urmă, ea totuşĭ prin 

timpulŭ recorosŭ şi ploiosŭ, ce a urmatŭ după aceea iarăşĭ s’a întrematŭ, şi décă nu vorŭ veni preste ea 

alte înpregiurărĭ nefavorisitorie, ea va da secerişŭ bunŭ. 

 În Semlinŭ s’aŭ căntatŭ în zioa de Paştĭ cu îngăduirea Patriarhuluĭ în biserica greco-sărbéscă după 

armoniă horale, ce este compusă din maĭ mulţĭ tinerĭ boltaşĭ. Biserica a fostŭ plină de credinţioşĭ devoţĭ, 

la S. Liturgiă a luatŭ parte şi generalele Şoccievici.  

__________________ 

Ţéra romănéscă şi Moldavia. 

 Departamentulŭ Vistierieĭ (Ministeriŭ de finanţiă) a slobozitŭ în „Buletinulŭ oficiale” în privinţa 

treceriĭ economilorŭ de oĭ următoriulŭ circulare, care fiindŭ maĭ multŭ atingătoriŭ de pămănteniĭ 

Transilvanieĭ ’lŭ facemŭ şi noĭ cunoscutŭ: 

 Fiind apropiată vremea căndŭ stăpăniĭ de vite supuşĭ CC., s’aŭ şi pământenĭ sue cu vitele lorŭ în 

munţiĭ prinţipatuluĭ, spre a le păşiuna, iară alţiĭ le trec şi peste hotar; Departamentul socoti de trebuinţă a 

face cunoscut tuturor de obşte că: puncturile hotărâte pentru nişte asemenea trecerĭ, atăt acum la suire cât 

şi la coborâre, sânt acestea însă: Bărciorova, din judeţulŭ Mehedinţĭ. 

 Buliga, Poiana Gruiuluĭ negru, Florile albe, din judeţulŭ Gorji. 

 Curmătura Olteţuluĭ, Râulŭ Vaduluĭ, din judeţulŭ Vălcea. 

 Giubala, Nucşóra, din judeţulŭ Muşcelu. 

 Predélu, Siliştea Doftana, Curmătura dintre Radila, Bratocea, Grohatişu, din judeţulŭ Prahova. 

 Sălăturcŭ, din judeţulŭ Argeşŭ. 

 Pietroşiţa, din judeţulŭ Dămboviţa. 

 Rişca Risili, Ciajdu din Bisca, Lopătariĭ, din judeţulŭ Buzeu.  

 Nimenĭ fără osebire, fie supus CC., saŭ pământean, nu e ingăduit a’şĭ sui vitele şi coborâ prin alte 

locurĭ de cât printr’acestea, unde are să facă numărătórea de slujbaşiĭ stăpânireĭ; căcĭ orĭ-care se va dovedi 

împrotivă următor, acela după dreptate va fi osânsit dupe pravila ţări, ca un călcător de graniţă.   

   Şefulŭ Departamentuluĭ Ioan Filipescu.        Nr. 680. anulŭ 1853. Aprilie 8. 
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_______________ 

Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e. Ştirile din acéstă căpitale ajungŭ pănă la 21 Aprilie; din acele s’arŭ vedea, 

cumcă întrebăţiunea pentru sfăntulŭ mormântŭ se apropie de a sea păciuită deslegare, atătŭ spre 

mulţămirea Franţieĭ cătŭ şi a Rusieĭ. Pănă în cătŭ este acésta cu potinţă, urma va alege. ― Desbaterile în 

privinţa patriarhatuluĭ încă nu se înceieră; Turcia se ţine tare. 

 Flota englezescă, ce s’a maĭ întăritŭ cu o corabiă de liniă şi treĭ fregate, după scrisorile dela Malta 

din 16 Aprilie, stă gata pentru plecare. 

 Dela Belgradŭ din Serbia se scrie, că causa luĭ Garaşaninŭ, despre care s’a vorbitŭ aşia de multŭ 

prin gazetele Europeĭ, maĭ pe urmă va lua altă întórcere. Pórta, ca potere suzerană ce este în privinţa 

Serbieĭ, se spune, că înţelegânduse maĭ înteiŭ cu solulŭ Anglieĭ şi alŭ Franţiei, cariĭ ĭ’aŭ fi apromisŭ 

ajutoriŭ, arŭ fi cerutŭ o deslucire în privinţa paşilorŭ ce s’aŭ urmatŭ cu acelŭ ministru alŭ Serbieĭ, pe care 

după cum ştimŭ, Rusia l’a scosu din postulŭ ce’lŭ ocupa de ministru pentru trebele din afară. Principele 

Mencicofŭ se zice că arŭ fi respunsŭ, cumcă elŭ nu cunóşte de bunĭ paşiĭ ce i’aŭ făcutŭ în privinţa luĭ 

Garaşaninŭ consululŭ generale muscălescŭ dela Belgradŭ. Casurĭ de aceste nu săntŭ raritate în politica 

Rusieĭ. 

 O parte din emigranţiĭ magiarĭ ce se afla în armata turcéscă dela Rumelia a ajunsŭ la 

Constantinopole şi se aşeză în clădirea ministeriuluĭ de resbelŭ. Remăşiţa încă va sosi cătŭ maĭ curăndu, 

apoĭ în modulŭ acesta una din condiţiunile ce le stórse contele Laĭningenŭ dela pórtă, s’arŭ vedea pusă în 

lucrare. 

 În priviinţa diferinţelorŭ turceştĭ are corespundintele austriacŭ ştirĭ primite pe calea telegrafică din 

Constantinopole, ce ajungŭ pănă la 25 Aprilie şi se înpărtăşescŭ şi prin alţĭ ziurnalĭ. După acesta 

cuestiunea S. Mormăntŭ este deslegată spre îndestularea Rusiei şi cu învoirea ambasadoreluĭ franţuzescŭ 

D. Dela Cour. Pregătirea de resbelŭ aŭ încetatŭ. Negoţiaţiunele pentru întrebarea Patriarhuluĭ mergŭ 

înainte. 

 Ruşciucŭ 22 Apr. Consulele austriacŭ D. Reslerŭ s’a înorsŭ din călătoria sea ce a întreprinsŭ în 

Italia şi Franţia. În 17 Apr. s’aŭ ţinutŭ în Consulatulŭ austriacŭ ceremoniele de satisfacere pentru injuria, 

ce unŭ soldatŭ marinariŭ turcescŭ a făcutŭ stégulŭ rusescŭ, şi care satisfacere s’a cerutŭ prin Consululŭ 

austriacŭ. Dela Bucureştĭ s’a aflatŭ spre acestŭ sfărşitŭ secretariulŭ Consulatuluĭ generale alŭ Rusieĭ, şi 

aşia stégulŭ celŭ injuriatŭ s’a ridicatŭ în presenţia a maĭ multorŭ demnitarĭ turceştĭ maĭ marĭ, şi aŭ fostŭ 

salutatŭ cu 21 de tunurĭ. 

_________________ 

Prusia. 

 B e r l i n ŭ  1 maiŭ. Asupra complotuluĭ, ce s’a aflatŭ acolo aduce „Gazeta prusiană” ce trece de 

oficiósă interesanţĭ împărtăşirĭ. Esistinţa uneĭ secrete legăture, ce a avutŭ de scopŭ a străbate cu 

principiele lorŭ revoluţionarie, este constatată. Spre acestŭ scopŭ s’a datŭ comisiune în tornătória de aicĭ 

subt diferite preteste a se pregăti cu încetulŭ în cătăţimĭ maĭ mice granate, numerulŭ ce s’a datŭ în 

comisiune a fostŭ mare, şi pănă acuma s’aŭ aflatŭ 60 de bucăţĭ. În urmarea aflatelorŭ urme, cum că în 

Londonŭ s’arŭ fi datŭ comisiune pentru granate de mănă pe séma Rostoculuĭ şi a Berlinuluĭ, aŭ fostŭ maĭ 

mulţĭ amploiaţĭ trimişĭ la Londonŭ, cărora cu ajutoriulŭ diregătorielorŭ englezeştĭ a succesŭ se constatéze, 
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că după o comisiune dată din Rostocŭ s’a cerutŭ din o tornătóriă de ferŭ în partea cetăţiĭ Drurilane maĭ 

multe sute de granate de mănă, şi delocŭ s’a şi plătitŭ cu o sumă însemnată. Maĭ multe lădăţue cu 300 de 

bucăţĭ de acesta granate, ce sta gata a se îmbarca spre Germania, săntŭ confiscate în Londra, bucăţile ce 

s’aŭ adusŭ de probă săntŭ cu totulŭ potrivite ca cele aflate în Germania. Corespundinţele originale ale 

persónelorŭ gravate, ce s’aŭ adusŭ din Londra, daŭ dovadă, că granatele aŭ avutŭ să mérgă la mănă 

complicelorŭ din Rostocŭ. Cu acestea corespundinţe s’a dusŭ advocatulŭ Nerner la Rostocŭ, unde 

persónele arestate aŭ depusŭ în zilele din urmă însemnate fasiunĭ, prin care acuma totŭ complotulŭ s’a 

desvălitŭ. 

 B e r l i n ŭ  , 1 Maiŭ. Din causa neînţelegerilorŭ ce domnescŭ între deosebiţiĭ ministriĭ aĭ acestuĭ 

cabinetŭ, se prezice cu încredinţare, că la urmă ministeriulŭ va trebui să se scimbe, mulţĭ speréză că D. 

Manteifelŭ va cădera.  

_______________ 

Franţia. 

 Monitórele înştiiţéză cu datŭ din 29 Apr. cumcă din recrutaţia noă arŭ fi ciemaţĭ 80,000 de feciorĭ 

la arme. 

 P a r i s ŭ  29 Aprilie. Erĭ se făcură iarăşĭ maĭ multe arestărĭ prin casarmele Parisuluĭ. Astă dată a 

căzutŭ sórtea pe maĭ mulţĭ subofiţerĭ, despre cariĭ aŭ fostŭ prepusŭ, că se cuprindŭ cu citirea şi lăţirea de 

scrierĭ revoluţiunarie. De va întra spiritulŭ revoluţionariŭ şi în miliţiă, apoĭ nu ştimŭ cum vomŭ merge 

trebele. 

 ― Împeratulŭ este fórte superatŭ pentru nenorocirea ce s’a întemplatŭ Împerăteseĭ cu abortarea 

din zilele trecute. Întemplarea acésta a făcutŭ deosebite impresiunĭ în Franţia. Bonapartiştiĭ fireşte, că 

săntŭ superaţĭ, în vreme ce partidele celelalte séŭ că arată o indiferinţă pe faţă, séŭ că strigă în gura mare, 

că acésta a fostŭ bătaia luĭ Dumnezeŭ. ―  În cercările politice se vorbeşte fórte multŭ, cumcă Contele de 

Şambord arŭ abé în cugetŭ se mérgă în anulŭ acesta la Englitera séŭ celŭ puţinŭ în Scoţia, unde se vorŭ 

grăbi legitimistiĭ a’lŭ bineventa. De călătoria acesta a pretendinteluĭ de tronulŭ Franţieĭ în Englitera mulţĭ 

légă o împregiurare fórte însemnătóriă zicăndŭ, că cu ocasiunea aceea familia orlandă nu va lipsi a’şĭ face 

a sea cortenire şi va mizloci, ca Contele de Şambord să adopteze pe Contele de Parisŭ, şi atuncĭ fusiunea, 

pentru care se luptă astăzĭ ceĭ maĭ marĭ bărbaţĭ aĭ Franţieĭ, este pusă în lucrare. Cu tóte aceste Împeratulŭ 

a luatŭ tóte cuviinţiósele mesure, între altele  ameninţindŭ, că pe ceĭ ce vorŭ cerceta pe Contele de 

Şambord, nu’ĭ va maĭ suferi a se reîntórce la Franţia.  

____________ 

Rusia. 

 Din S. Petersburgŭ 23 Apr. se înştiinţéze, cumcă ştirele cele de pre urmă din Constantinopole a 

cutremuratŭ în capitalea dela Neva multŭ încrederea ce se aşteăta dela misiunea principeluĭ Mencicof. Se 

pare că ómeniĭ vinŭ la convingere, cumcă pricipele cu pretensiunele sele de maĭ nainte nu va poté 

străbate, şi că maĭ nainte de tóte cererea: să se alégă patriarhulŭ grecescŭ pe viaţă, şi să fie capulŭ tuturorŭ 

credinţioşilorŭ greceştĭ, iară Rusia să aĭbă dreptulŭ a controla administraţiunea patriarhale, cércă nişte 

greotăţĭ, care nu uşiorŭ se vorŭ potea înlătura. Ranucŭ Paşa, care a fostŭ maĭ nainte ambasadore în 

Londonŭ şi este cu caracterŭ determinatŭ, arŭ fi provocatŭ pe nestatorniculŭ Divanŭ, nainte încă de 

sosirea ambasadorilorŭ englezŭ şi franţezŭ la o negoţiaţiune hotărâtóriă. S’a trimisŭ la Varna 100 de 
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tunurĭ, şi se aştepta flota Paşiĭ din Egiptŭ în Sgamvulŭ. În acestea împregiurărĭ şi după ce aŭ sositŭ în 

Bosforŭ şi ambasadoriĭ străinĭ, a cerutŭ principele Mencicof instrucţiunĭ nóe care i s’aŭ şi trimisŭ de aicĭ. 

 Ce se atinge de mişcarea trupelorŭ la Prutŭ, aceea a încetatŭ, însă Corpulŭ stă dislocatŭ pe 

drumulŭ etapelorŭ, gata de marşŭ cu ecuĭpaşe de renŭ, tunurĭ şi podurĭ. 

 ― După Portfoliulŭ maltesanŭ se zice, că la Odesa în zilele trecute s’arŭ fi făcutŭ maĭ multe 

arestărĭ. ―   

_______________ 

Anglia. 

 L o n d o n ŭ  28 Apr.  D. Hale s’a osănditŭ astăzĭ maintea judecătoriei poliţiane în Bovstret la 

pedépsă banale de 2 şilimg pentru totŭ funtulŭ de pravŭ de puşcă ce s’a confiscatŭ dela elŭ, şi afară de 

acésta la mărturisirea unuĭ individŭ, care a servitŭ în revoluţiunea magiară cu numele Augustŭ Usener 

pentru fabricarea racetelorŭ pentru partida revoluţionariă în altă ţăra, este îndreptatŭ naintea Asiselorŭ. 

 Osănda D. Hale a căşiunatŭ multŭ zgomotŭ. Judecătoriĭ au vrutŭ pe amăndoĭ Hale să’ĭ lase pe 

piciorŭ liberŭ, însă Hale nu vru nicĭ decum să priméscă suma de cauţiune de la nicĭ unŭ amicŭ; ci mérsă 

cu feciorulŭ seŭ în prinsóre. Despre coînţelegerea cu Coşutŭ nu e maĭ multŭ îndoială. 

 Bilulŭ pentru primirea jidovilorŭ în parlamentŭ, care ajunsese a fi cititŭ a doua óră şi acceptatŭ în 

casa de giosŭ luănduse erĭ la desbatere pentru a doua óră în casa de susŭ, se lepădă cu o maioritate de 49 

voturĭ. Va să zică maĭ aŭ jidoviĭ să aştepte pănă căndŭ vorŭ fi primiţĭ ca deputaţĭ cu votŭ în parlamentul 

Engletereĭ. 

 În casa de giosŭ se făcu o îmnterpelaţiune pentru Coşutŭ, la care lordulŭ Palmerstonŭ dede unŭ 

respunsŭ abătătoriŭ.   

________________ 

Ştirĭ comercialĭ. 

 V i e n a  4 Maiŭ c. n. Spirtŭ. Nŭ s’a căutatŭ, însă nu e minune, că trebuinţele s’aŭ coperitŭ maĭ 

nainte prin o liferaţiune mai însemnată. Preţiulŭ este 30 cr. de gradu. Seŭ încă s’a adus în o căteţime maĭ 

însemnată, şi săntŭ pe drumŭ peste 8000 de maje, care vorŭ apăsa tare preţiulŭ ― Bucatele s’a vindutŭ în 

diferite preţurĭ grăŭ mestecatŭ cu 9 fl. grăŭ ungurescŭ cu 9 fl. 30 cr. Orziŭ cu 7 fl. 36 ― 8 fl. Ovesŭ cu 5 

fl. 30 cr. ― Vite de tăiatŭ în preţiŭ dela 95 ― 150 fl. În greotate de 430―675 de punţĭ. 

 B e c e i u l ŭ  n o ŭ  2 9  A p r .  c .  n .  După ce în septemăna acésta a fostŭ timpulŭ frumosŭ se 

póte cu maĭ mare precisiune judeca despre semenăture. Grăulŭ stă préfrumosŭ şi în pămăntulŭ grasŭ că e 

preé lucsuriosŭ, ce la urmarea unuĭ timpŭ ploiosŭ arŭ pot fi şĭ stricăciosŭ. De va rămănea însă timpulŭ 

fromosŭ atuncea se póte aştepta unŭ secerişŭ înbelşiugatŭ. Semenăturele de primăvéră staŭ tóte 

préfrumosŭ. În zilele de pre urmă urmă se aflară cumpărătorĭ de bucate, şi dedură pentru grăulŭ celŭ maĭ 

de frunte 16 F. V. V de Gălétă. Alte bucate numaĭ săntŭ aicea. Cira de aicĭ pănă lu Giurŭ se cere căte 18 

― 20 cr. m. c. Pe unŭ  meri de Pojunŭ. 

 P e ş t a  3 Maiŭ. Pe lăngă timpulŭ frumosŭ ce ţine întru’unŭ a începutŭ negoţiulŭ bucatelorŭ a maĭ 

slăbĭ, ele ănsă totŭ îşi păstréză preţiulŭ din septemănele trecute. Grăŭ de Bacica s’a vindutŭ meţulŭ de 

Peşta cu 13 ― 14 fl. v. v. celŭ greŭ din Albaregale căte cu 15 fl. Celŭ de Bănatŭ căte cu 18―8 ½ fl. 

găléta. Gogóşele aŭ scăzutŭ ceva din preţiŭ, şi s’aŭ vindutŭ puţine. Oloiulŭ nu s’aŭ căutatŭ nicĭ de cum. 
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 În Londra a bancrotatŭ casa luĭ Ion Attvood cu 400,000 punţĭ Strelinŭ în aramă şi zincŭ. O casă 

mare din Hamburgŭ o întereséză aci cu 1 ½ milionŭ marce. ― În Roterdamŭ a bancrotatŭ Venţl şi 

compania în zaharŭ cu 400,000 fl olandezĭ.          .   

 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 6. Maiŭ. Calend. noŭ. 

Aurulŭ  _____________________________________________  113 ½ 

Argintulŭ ____________________________________________ 108 1/2 

 

 

Redactor respunzătoriŭ: Dr. Vasici. 

Editura şi tipariulŭ Tipografieĭ diecesane. 

 

 

 

 

 

Concluzii: 

 În condiţiile stării actuale a fondurilor documentare din ţara noastră - din punctul de vedere al 

conservării, ca şi din cel al prelucrării şi al noilor nevoi de cercetare - interfaţa acestor activităţi nu 

mai poate rămâne o idee marginală, neexploatată, chiar nedirijată. 

 Din punctul de vedere al proiectului, putem concluziona, într-un limbaj plastic, că, măcar atunci 

când este vorba despre documente vechi, dacă nu conservăm documentele, în scurt timp nu vom mai 

avea nici ce să prelucrăm… ca să cercetăm. 

 




