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Depeșe telegrafice. 
 

 S c u t a r i  24 Maiŭ c. n. Omeru Pașa a datŭ poruncă armateĭ sele să fie gata de plecare, 
elŭ merge maĭ nainte la Monastirŭ. În pașalăculŭ de aicia remănŭ numaĭ 3 batalióne. 
 C o n s t a n t i n o p o l e  23 Maiŭ. Cursulŭ sʼa suitŭ dela 107½ la 118. Principele 
Mencicof a plecatŭ din preună personalele ambasadeĭ. Pe lăngă tótă nepăciuirea inimelorŭ este 
încă speranță a se ținea pacea. Pórta încredințéză că va da o posițiune maĭ favoritoriă creștinilorŭ 
subt privigietórea influință a poterilorŭ marĭ.  
 Z a n t e  28 Maiŭ. Boala vitelorŭ domnește aicea și în Fostița, însă nu în estindere mare. 
 B r u s e l a  31 Maiŭ. Erĭ a împărtășitŭ Ministrulŭ trebilorŭ din afară camerelorŭ știrea 
despre căsătoria duceluĭ de Brabantŭ cu Arhiducesa Maria Henrieta Ana. 

______________ 
Romănulŭ și poesia luĭ. 

 A fostŭ unŭ timpŭ, și încă îndelungatŭ, de care romănulŭ binesimțitoriŭ numaĭ cu 
lacrămĭ ʼșĭ póte aduce aminte, căndŭ limba romănescă, de și vorbită de cea maĭ numerósă parte 
a poporățiuneĭ, ce se află în acéstă țéră, era mărginită numaĭ pe lăngă biserică și pe la casele 
locuitorilorŭ romănĭ, apăsațĭ de tóte părțile, iar de a fi întrodusă și cultivată prin scóle, de a fi 
recunoscută de limbă a țereĭ, cum era ea a comunicațiuneĭ, în acéstă patriă, nu poté fi nice vorbă. 
A fostŭ érășĭ unŭ timpŭ, care însă, fiă mărire Domnuluĭ, nu ținu așia multŭ, căndŭ acésta limbă, 
vorbită mai de unŭ milionŭ și ziumetate locuitorĭ numaĭ în acéstă țeruță muntósă, era 
amenințată, că în terminŭ de zece anĭ va fi scósă pănă și din casa Domnuluĭ, asilulŭ eĭ celŭ maĭ 
putinte. În astfeliŭ de împregiurărĭ vitrege nu e mirare, décă mulțĭ din fiiĭ națiuneĭ romăne, 
crescuțĭ la peptuʼĭ cu frăgezime de mamă, naintațĭ la scóle străine, căcĭ romăne nu era, pentru 
cultivarea poterilorŭ sufleteștĭ, în locŭ de aʼșĭ arăta maĭ tărziŭ gratitudinea, cu care omulŭ este 
detoriŭ către fiăcare binefăcătoriŭ alŭ seŭ și cu deosebire fiiulŭ către mamă, rușinănduse de ea 
séŭ că trecea cu totulŭ la castrele străine, mulțăminduse a fi acolo códa, cariĭ arŭ fi fruntea în 
sinulŭ doióseĭ lorŭ mame, séŭ că primea nume de grecŭ, póte după religiune, maĭ alesŭ la Sibiiŭ 
și Brașovŭ, și prin acésta căștiga óreșĭ cum biletŭ de a potea îmbla și eĭ în vestminte cetățene, 
fără asuferi, să le maĭ zică cineva romănĭ, fiindcă după a lorŭ părere, romănĭ era numaĭ aceia, 
cariĭ ținea de córnele aratruluĭ, lega, încărca și descărca marfele neguțetorilorŭ, cu unŭ cuvântŭ, 
cariĭ porta îmbrăcăminte țerănéscă. Celŭ ce se îndoește cătŭ de puținŭ de cuvintele mele, cerce și 
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acum la Brașovŭ și va afla, că ceĭ de altă limbă pe neguțitoriulŭ romănŭ, îmbrăcatŭ cetățenește, 
de și acesta astăzĭ nu se maĭ rușinéză de limba și nățiunea sea, nuʼlŭ numescŭ romănu, ci grecŭ. 
 Aceste timpurĭ de tristă suvenire acumŭ aŭ trecutŭ, și limba romănéscă astăzĭ se bucură 
de aceléșĭ drepturĭ, ce le aŭ și celelalte doue limbe din patriă, adecă germana și magiara. Legile 
și ordinățiunile gubernementuluĭ se publică în limba nóstră ca și în celelalte, petițiunile se 
primescŭ în acésta fără pedecă legiuită, și de pe la maĭ multe dregătorie politice amŭ vezutŭ și 
vedemŭ și resoluțiunile împărtășite totŭ în acéstă limbă. Decĭ dela noĭ atărnă acum a da acesteĭ 
limbe o cultură, de care ea este capace, și a o aduce la demnitatea, ca cu timpŭ și ea să pótă 
figura între limbele cele cultivate din Europa. 
 Unulŭ din mizlócele naintătórie de cultura uneĭ limbĭ, după cum vezurămŭ pe largŭ în 
articulŭ: „Arțile cele frumóse,“ a fostŭ și este poesia. Acésta a stătutŭ în mare vază la tóte 
popórele antice, acésta se prețuește după demnitate și astăzĭ de către tóte națiunile aspirătorie la 
o cultură maĭ ʼnaltă. Decĭ și noĭ ne încercămŭ a vorbi în colónele acestuĭ ziurnale despre poesia 
nóstră națiunale, ca despre unŭ mizloculŭ naintătoriŭ de cultura limbeĭ nóstre, iar nu numaĭ ca 
despre o arte frumósă, către care, póte că în parte, simțimŭ o viă aplecare. 
 Poesia a datŭ înteiulŭ impulsŭ la cultivarea fiăcăreĭ limbe, poesia a însuflatŭ înteia 
plăcere la omŭ pentru de a citi ceva în limba sea, poesia a îndulcitŭ pe cititoriŭ, ca să propășască 
maĭ de parte în lectură. Îmĭ aducŭ aminte, cum me întreba înainte de acésta cu vreo cinĭ spre 
zece anĭ óceșelele brașovene, dacă este vreunŭ versŭ în numerulŭ gazeteĭ de astăzĭ, și căndŭ le 
respundémŭ că este, pe lângă acelŭ versurelŭ, ceʼlŭ afla la călcăiulŭ fóieĭ, și pe careʼlŭ citia maĭ 
înteiŭ, se îndupleca a citi numerulŭ întregŭ. Poesia a fostŭ limba de comunicațiune între ceĭ 
apăsațĭ și înferațĭ cu marca scalvieĭ. 
 Poesia a fostŭ și va fi totdeuna apostolulŭ și propășitoriulŭ liberateĭ, cu care ea este așia 
de strânsŭ rudită. 
 Nu este poporŭ în lume, care să aibă maĭ mare atragere de inimă către poesiă, să afle maĭ 
multŭ plăcere în căntece și versurĭ, decătŭ romănulŭ. De călătorește elŭ pe unŭ drumŭ maĭ 
depărtatŭ, prin căntare ʼșĭ alină durerea piciórelorŭ, alungă grigele viețeĭ șiʼșĭ scurtéză calea pe 
ziumetate. De se află cu aratulŭ la brasdă în revărsatulŭ diminețeĭ, elŭ întonăndŭ o doină dulce, 
se pare că voiește a concentra cu ciocărlia cea voiósă, ce se légănă prin aerŭ, uităndŭ de recea 
sudóre, ceʼĭ curge pe față. La săpatulŭ cucuruzuluĭ, la strânsulŭ fânuluĭ, la secerișulŭ bucatelorŭ, 
la culesulŭ vielorŭ doinele și horele din gura luĭ nu lipsescŭ nice odată. Duminecă și în serbătorĭ, 
căndŭ obositŭ de lucrulŭ cămpuluĭ, se aruncă și elŭ în brațele odihneĭ, mergândŭ la joculŭ și 
petrecerile din satŭ, gura luĭ nu stă nice odată. Prin ciuiturile ce se strigă cu multă bărbățiă, acum 
îșĭ atinge pe judele din satŭ, acum pe lăutariulŭ ceʼĭ trage din córdă, acum pe bărbatulŭ ceʼșĭ 
teme femeia. Ne aducemŭ aminte, căndŭ în patria nóstră fecioriĭ se prindea cu funea pentru 
milițiă, unde fiește că remăné pe tótă viiața, adecă pănă căndŭ devenia invalizĭ, și sórtea atuncĭ 
cădea totŭ cam pe ceĭ maĭ sermanĭ, cum mergea eĭ în șirŭ frumosŭ către Belgradŭ, de unde 
primea îmbrăcămintea și armatura, iar la întórcere îĭ auziaŭ căntăndŭ pe drumŭ de jele: 

„Cine mʼa făcutŭ cătană,  Cineʼmĭ puse pușcaʼn spate, 
Nʼare la ceʼșĭ da pomană; Batelʼarŭ sfănta dreptate, 
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Că pomana ʼșĭ o a datŭ Să nʼajungă nicĭ unŭ bine, 
La cetateʼn Beligradŭ. Cum ʼșĭ a bătutŭ jocŭ de mine.“ 

 Apoĭ gróza de milițiă îlŭ coprindea pe tinerŭ întru atăta, în cătŭ auzindŭ primăvéra cuclŭ 
căntăndŭ începe și elŭ órecum alŭ îngăna zicăndŭ: 

„Căntă cucuʼn parŭ de vie, 
Eŭ gândémŭ căʼmĭ căntă mie, 

Darʼ elŭ căntă-a cătănie.“ 
(Va urma) 

 
Înalta Pórtă în Constantinopole. 

 De unŭ timpŭ în cóce, decândŭ aŭ începutŭ diferințele politice între Turcia și Austria, 
apoĭ între aceea și Rusia, publiculŭ cititoriŭ alŭ ziurnalelorŭ citește în tóte zilele de sute de orĭ 
cuvântulŭ acesta „Pórta“ fără să aĭbă póte orĭ cine o ideă maĭ aprópe despre înțelesulŭ acestuĭ 
cuvântŭ. Decĭ scopulŭ acestorŭ răndurĭ va fi, de a întroduce pe cititoriĭ nostri înlăuntrŭ „Pórteĭ,“ 
și de aĭ face maĭ bine cunoscuțĭ cu dănsa. Aprópe de biserica Sofieĭ în Constantinopole zace o 
zidire estinsă, făcută de Fasati parte din pétră parte din lemnŭ, ce are niște curțĭ largĭ, și este 
încungiurată cu zidurĭ înalte. Acésta e înalta Pórtă, ce turcește se numește bab-i-aliie. Numirea 
acésta nu se trage de la pórta cea înaltă, ce duce în curtea cea dintăiă a Seraiuluĭ, ci vine de la 
datina cea veciă, după care regiĭ și judecătoriĭ ținéŭ ședințe subt porțile palaturilorŭ, și acolo 
făceaŭ judecată. Încă și astăzĭ numirile: pórtă, curte de judecătoriă, postŭ judecătorescŭ, séŭ și 
servițiŭ, totŭ una însemnéză la Turcĭ, de aceea se și aude adese orĭ zicănduse: „amŭ aflatŭ o 
pórtă,“ în locŭ de „amŭ căpătatŭ unŭ postŭ, o slujbă.“ 
 Înlăuntrulŭ acesteĭ zidirĭ e o încurcătură fărʼde nicĭ unŭ planŭ de ambite, trepte, sale, 
cămăruțe, ungiețe, prin care abia se póte afla cineva. Întrarea cea de către portŭ, adecă de către 
Pera, pe unde se obicinuescŭ a întra ambasadoriĭ străinĭ, căndŭ aŭ de a face acolo visite, 
caracteriséză fórte bine pe Turcĭ în privința nerăndueleĭ lorŭ, și în privința lipseĭ simțuluĭ de 
omeniă și de cuviință. După ce străbate omulŭ pintre cară și caĭ, vine întrʼunŭ ambitŭ îngustŭ, 
care e înfrumsețatŭ cu lăzĭ scrinie și paturĭ vecĭ; aci se curăță cisme și hamurĭ, apoĭ se simtŭ și 
mirosurĭ grele, care fiene iertatŭ a zice, vinŭ de la niște localitățĭ, ce se află în apropiere. De aci 
éră se cobóră omulŭ pe trepte prin o curte, prin unŭ arcŭ, apoĭ érășĭ prin o curte, și în sfărșitŭ se 
află înaintea caseĭ, unde Escelenția Sea D. Ministru din afară dă audiențiĭ. La trepte se punŭ 
papuciĭ giosŭ, căcĭ orientaliĭ se obicinuescŭ în semnŭ de cinstire către cineva aʼșĭ desculța 
papuciĭ, dară turbanulŭ nuʼlŭ iaŭ nicĭ căndŭ după capŭ ciarŭ nicĭ înaintea luĭ Dumnezeŭ și a 
Padișahuluĭ. Însă ambasadoriĭ străinĭ nu se ținŭ de datina acésta, ci întră încălțațĭ și ʼșĭ iaŭ 
pălăria, de care lucru se sunără Turciĭ. Treptele și ambitele sântŭ așternute cu rogojinĭ; éră ușele 
acoperite cu covóre, asemenea și podinele odăilorŭ sântŭ așternute cu covóre; ce adese orĭ sântŭ 
rupte și cu colorĭ șterșĭ; perinele divanelorŭ măncate de moliĭ, oglinzile órbe, ociurile 
ferestrelorŭ sparte; cu unŭ cuvântŭ față din afară a înalteĭ porțĭ e o icónă viiă despre căderea și 
slăbiciunea împerățieĭ otomane, de care sʼa temutŭ odată lumea. Pe aceste trepte și ambite se 
învărte unŭ publicŭ fórte mestecatŭ; aci staŭ soldațĭ la caraulă numaĭ în cioranĭ séŭ și desculțĭ, 
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papauciĭ staŭ în firida ferestrelorŭ, eĭ presentéză înaintea fie căruĭ scriitoriŭ; căruțe alérgă în 
susŭ și în giosŭ, la fie care ușiă stă o grămadă de servitorĭ fără de nicĭ unŭ lucru. Însă nu, să fimŭ 
drepțĭ, dănșiĭ ʼșĭ aŭ treaba lorŭ, unulŭ aduce tutunŭ, altulŭ umple luléoa, alŭ treilea aduce focŭ, 
alŭ patulea caféoa, alŭ cincilea zaharŭ, alŭ șéselea șerbetŭ ș. m. d. Aceștĭ ómenĭ maĭ bine se 
pricepŭ la împărțirea lucruluĭ, decătŭ teoreticiĭ nostri modernĭ. Servitoriĭ acestia aĭ pașilorŭ 
sântŭ celŭ dintăiŭ izvorŭ, din care culegŭ corespundințiĭ Gazetelorŭ știrele sele; căcĭ avândŭ eĭ 
în urma funcțiunilorŭ sele a întra adese orĭ în odaia domnilorŭ seĭ, fură câte unŭ frasŭ din 
vorbire, și apoĭ ʼlŭ văndŭ pentru plată bună.   (Va urma.)  

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  24 Maiŭ. Maĭ în tóte zilele se ridică nuorĭ greĭ în pregiurulŭ Sibiiuluĭ și se 
descarcă prin ploĭ marĭ și prin tresnite. Erĭ către séră trecură peste noĭ, și înpregiurulŭ nostru 
niște nuorĭ viforoșĭ și se descărcară iarășĭ prin trăsnite ce loviră de treĭ orĭ, și precătŭ amŭ potutŭ 
înțelege maĭ întăiŭ a lovitŭ întrʼo curte a uneĭ case de aicĭ, a douaóră a lovitŭ pe unŭ păstoriŭ pe 
cămpŭ lăngă Turnișorŭ, care a remasŭ mortŭ, și a treiaóră în unŭ stejariŭ în dumbravă, ce a arsŭ 
cu totulŭ. Și astăzĭ avurăm o plóie mare comitată de fulgerĭ și tresnite. ― Căldura este 
amesurată timpuluĭ, ba póte că e și maĭ mare, de căt ce arŭ cere acesta, de vreocăteva zile umblă 
muierele pe ulițe cu fragĭ cópte bine. 
 Bănatu. L u g o j ŭ  D. emeritatulŭ jude alŭ Lugojuluĭ și proprietariŭ alŭ cruceĭ de aurŭ 
cu corónă pentru merite Constantinŭ Udrea spre semnŭ de bucuriă, cumcă providența a scăpatŭ 
pe Maiestatea Sea ce. r. apostolică de măna ucigașiuluĭ a dăruitŭ tinerimeĭ scolarie de aicia prin 
Înaltulŭ Ministeriŭ 40 f. m. c. spre acelŭ scopŭ, ca să se cumpere din eĭ pentru scolariĭ seracĭ 
cărțĭ și vestminte. Acésta dorință sʼa și îndeplinitŭ astăzĭ în zioa de S. Constantinŭ, care este 
patronulŭ D. dăruitoriŭ. Tinerimea scolastică pătrunsă de simțulŭ mulțămireĭ și a arătatŭ către 
Domnulŭ jude Udrea pentru acésta generosŭ faptă prin cuvăntărĭ potrivite semnele sele de înaltă 
prețuire și umilită mulțămire pentru darulŭ acestŭ însemnatŭ, rogăndŭ pe Dumnezeŭ ca să móie 
și inimele altora, și săʼĭ îndemne a ajutura din cele ce le prisosescŭ și tinerimia scolariă. ― Totŭ 
cu aceasta ocasiune nu uită tinerimea scolariă de aicĭ că este și zioa onomastică a multŭ 
stimatuluĭ lorŭ Domnŭ Consiliariŭ și Inspectore scolariŭ Cons. Ioanovicĭ căruia ʼĭ aduseră maĭ 
multe urărĭ de fericire, și întonară unŭ „La mulțĭ anĭ.“  

______________ 
Întămplări de zile. 

 Maiestatea Sea Împeratulŭ sʼa mutatŭ în 20 Maiŭ în reședința de véră Șeonbrunŭ 
 În cercurile maĭ marĭ se vorbește, că principele Mihaile Obrenovicĭ feciorulŭ 
cunoscutuluĭ principe alŭ Serbieĭ Miloșŭ vré să ia de soțiă pe frumosa comtesă Huniadi. 
 Mareșalulŭ Campestre Contele Ciunigl a muritŭ în 19 Maiŭ în Viena în vărsată de 89 
anĭ. 
 În 20 Maiŭ sʼa îngropatŭ în Viena M. C. L. Baronele Scribanec.  
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 În Gutensteinŭ a muritŭ o văduvă de amploiatŭ în vărstă de 86 anĭ, ea a lăsatŭ 5 copiĭ viĭ, 
17 nepoțĭ și 18 strănepoțĭ. 
 În Secenŭ sʼa înpușcatŭ fata berariuluĭ de 26 anĭ cu unŭ pistolŭ fără să se știe causa.  
 Gazeta Vieneĭ înștiințéză logodirea Arhiduceseĭ Marieĭ cu duca de brabantŭ. 

În 12 Maiŭ la 9 óre séra sʼa întămplatŭ în Raguze o cutremurare de pămăntŭ, ce a 
spăriatŭ tare pe locuitorĭ. 

Regele Prusieĭ și a arătatŭ de repețite orĭ în Berlinŭ mulțămirea despre întimpinarea și 
petrecerea luĭ în Viena. 

Maiestatea Sea Împeratulŭ sʼa înduratŭ a aplacida întroducerea condiceĭ civilĭ austriace 
în Ardealŭ, care va urma la 1 Septemvre a. c.  

______________ 
Franția. 

Relațiunea comisiuneĭ în privința reîntroducereĭ pedepseĭ de mórte sʼaŭ împărțitŭ; 
Articululŭ 89 sʼa modificatŭ întrʼo înțelegere cu consiliulŭ statuluĭ în atăta, ca atentatulŭ asupra 
viețiĭ séŭ persóneĭ împeratuluĭ să se pedepséscă cu pedépsa de paricidiŭ, asupra viețiĭ 
memărilorŭ împerăteștĭ cu pedépsa de mórte, iară asupra personeĭ lorŭ cu deportațiune întrʼunŭ 
locŭ întăritŭ. Orĭ ce vătătmare vorbale publică asupra persóneĭ împeratuluĭ se va pedepsi cu 
prinsóre de 6 lune pănă la 5 anŭ și cu o globă de banĭ de 500―10000 francĭ; orĭ ce astfeliŭ de 
vătămare a membrilorŭ familieĭ împerăteștĭ cu prinsóre de o lună pănă la 3 anĭ, și cu o globă de 
banĭ dela 100 pănă la 5000 francĭ. Articululŭ 87 pune asupra atenttualuĭ a strica urmarea 
tronuluĭ, séŭ a întărăta cetățeniĭ la apucarea armelorŭ asupra auctoritățiĭ împerăteștĭ pedépsa de 
deportațiune la unŭ locŭ întăritŭ. ― 

P a r i s ŭ  29 Maiŭ. De loc după sosirea știrilorŭ de pe urmă din Constantinopole sʼa 
ținutŭ unŭ consiliŭ ministeriale, după care Ministrulŭ trebilorŭ din afară a avutŭ o sfătuire cu 
Ambasadorele englezescŭ ― După „Patriă“ flota franțozéscă sʼa aflatŭ în 21 Maiŭ iarășĭ 
înaintea Salamisuluĭ, faima dară că flota arŭ fi căpătatŭ poruncă să mérgă spre Dardanele zice 
„Patria“ a nu fi adevărată. 
 P a r i s ŭ  30 Maiŭ. Aicĭ se vorbește de o scrisórea Împeratuluĭ Nicolae către D. 
Ciselefŭ, în carea dănsulŭ îșĭ arată tendința a nu se retrage, se vorbește și despre călătoria unuĭ 
adjutante alŭ împeratuluĭ rusescŭ, care să se afle aicĭ de vreocăteva timpŭ. 
 Ziurnalele „Deva“ dă o mare atențiune încălciturilorŭ din oriente, și zice: Ce se întămplă 
astăzĭ în Constantinopole este una din fasele cele neîncungiurabilĭ a le cuestiuneĭ orientalĭ, și 
totușĭ deslegarea eĭ nu este aprópe. Căderea Turcieĭ este neîncungiurabile, ea însă este încă tare 
îndepărtată. Întrarea dară a floteĭ frănțozeștĭ și englezeștĭ în Dardanele, va aduce numaĭ o 
săngerósă și multă constătóriă amănare, însă nicĭ decum deslegarea acesteĭ întrebărĭ. Se vorbește 
despre amenințata independință a Europeĭ, carea trebue apărată cu susținerea Turcieĭ, de vomŭ 
cumpăni însă că o bătaie cu Rusia în relațiunele de față arŭ duce ușiorŭ la revoluțiune, atuncea 
vomŭ veni la convingere, cumcă încălciturele în oriente nu amenință independința Europeĭ, și 
pentru aceea nicĭ nu e lipsă să ducă la resbelŭ. Ci ea sʼarŭ deslega prin reciproca concesiune și 
arŭ aduce din tóte părțile folóse, ce în întrebarea de viață a Turcieĭ sʼarŭ asemena numaĭ cu o 
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amănare. Rusia nu va lăsa din ultimatulŭ seŭ pentru că nu póte lăsa, fiindcă o mare religiósă 
mișcare se pregătește în oriente, adecă: Reînvierea bisericeĭ greceștĭ; și Rusia trebue să dee 
mănă de ajutoriŭ acesteĭ mișcărĭ, décă nu voiește ca ea să se întórcă și asupra eĭ. 

______________ 
Elveția. 

 Consiliulŭ confederațiuneĭ a slobozitŭ către Cantóne admonițiune gravnică, ca să țină 
contingentele de milițiă gătitŭ. Dela ómenĭ cu influință aŭ venitŭ la consiliulŭ confederațiuneĭ 
știtĭ despre glasulŭ poporuluĭ, care tóte sunt întrʼacolo că în totŭ loculŭ se dorește să se deslege 
diferința pre lăngă ținerea demnitateĭ și onóreĭ națiuneĭ întrʼunŭ modŭ grabnicŭ și păciuitŭ. 
 Numerulŭ celorŭ ce sʼaŭ tractatŭ în Fraiburgŭ pentru resculare după legile marțialĭ, se 
suie pănă ca 134, 16 individe nevărstnice sʼaŭ slobozitŭ. 
  Despăgubire a căpătatŭ văduva și 7 copiĭ aĭ unuĭ gardistŭ, ce a căzutŭ, 10,000 francĭ, 
văduva și 3 copiĭ aĭ unuĭ géndarmŭ, ce a căzutŭ 4000 francĭ, tata unuĭ gardistŭ ce a căzutŭ 1500 
fr. Marele consiliu va ședé cătŭ maĭ curăndŭ ca să iae la desbatere petițiunele de agrațiare. 

______________ 
Belgiŭ. 

 B r u s e l a  29 Maiŭ c. n. Astăzĭ a călcatŭ regele și cu fiulŭ seŭ duca de Brabantŭ 
pămăntulŭ belgianŭ, salutatŭ cu entusiasmŭ a continuatŭ maĭ departe călătoria sea spre capitale 
între unisuna strigare a poporuluĭ ce din tóte părțile alerga naintea Monarhuluĭ, unde aŭ ajunsŭ 
către 5 óre. Maĭ multe din cuvăntările, ce i se ținură la osebite locurĭ pomenescŭ și despre 
norocósa legătuință ce are să se facă între Belgiŭ și Austria prin căsătoria ducelui de Brabantŭ. 
Regele precunoscu ponderósa urmare a acestuĭ evenimentŭ, și respunse: „Acésta legătură 
familiare va căștiga Belgiuluĭ o garanțiă nóă. Reminiscenții vecĭ se înodă de ea, și nepóta Marieĭ 
Teresieĭ va merita amorulŭ țereĭ.  

______________ 
Rusia. 

 S .  P e t e r s b u r g ŭ   23 Maiŭ. Nu numaĭ asupra Turcieĭ ci și asupra Persieĭ sʼa 
redicatŭ Rusia cu pretensiunĭ. Dela acésta de pe urmă cere plătirea împrumutuluĭ întregŭ ce suie 
la 80 milióne francĭ séŭ săʼĭ dee provincia Astrabadŭ la marea caspică. Persia nu a vrutŭ să se 
subpună acesteĭ cererĭ. 
 Din Odesa săntŭ știrĭ că principele Mencicof a ajunsŭ acolo, și că în dóe zile se aștéptă și 
ambasada întrégă. În Iașĭ se aștéptă muscaliĭ în tóte zilele, eĭ săntŭ așezațĭ délungulŭ Prutuluĭ. 
 Din Varșovia se scrie că făimosulŭ Inginirŭ Vasiliŭ Sarci arŭ fi aflatŭ în Rusia albă la 
clădirea unuĭ drumŭ întrʼo pădure străvece și în o adăncime de 10 stănginĭ unŭ drumŭ 
măiestriosŭ de pétră în forma drumurilorŭ romane și mecsicane și remășițele unuĭ podŭ. Sʼaŭ 
cerutŭ 2―3 miĭ de anĭ ca ținutulŭ acesta să se strămute atătŭ de tare. Urmarea dară arŭ fi că în 
ținutulŭ acesta înainte cu miĭ de anĭ aŭ locuitŭ popóre de care istoria nu știe nimica. 

 
______________ 
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Turcia. 
 Din cele multe știrĭ, ce resună prin toțĭ ziurnaliĭ despre diferința turco-rusică maĭ departe, 
scótemŭ următóriele: Cele maĭ nóe știrĭ din Constantinopole, ce aŭ sositŭ cu stafeta în Viena, și 
ajungŭ pănă la 22 Maiŭ spunŭ că în capitalea Turcieĭ este pace și liniște, și totulŭ se învărte 
pelăngă aceea „ce respunsŭ va veni acuma din S. Petersburgŭ, care însă nainte de 8 zile nu va 
poté sosĭ, maĭ departe se spune că ambasadorele rusescŭ după ce Mencicof a părăsitŭ 
Constantinopolea pănă la 22 Maiŭ c. n. totŭ se afla acolo, însă aŭ fostŭ făcutŭ tóte disposițiunile 
ca se plece cu personalele întregŭ. 
 Față cu aceste știrĭ are Gazeta universale din Smirna o corespundință cu datŭ din 18 
Maiŭ c. n. care sună așia: Vaporele Osirisŭ ce a venitŭ aséră din Constantinopole a avutŭ unŭ 
ofițerŭ, care a eșitŭ la Dardanele pe uscatŭ, și a avutŭ unŭ fermanŭ, prin care se dă floteĭ 
englezeștĭ și franțozeștĭ trecere liberă. Se pare dară că Rusia face din neprimirea cererilorŭ luĭ 
Mencicof unŭ casŭ de resbelŭ, pentru aceea Pórta descide înprietenitelorŭ sele poterĭ bosforulŭ. 
În septemăna de pe urmă se potea cam prevedea, la ce sfărșitŭ vomŭ aduce pretensiunile luĭ 
Mencicof. Căderea ministeriuluĭ, ce era inclinatŭ Rusieĭ, însă consta din ómenĭ necapacĭ, a 
grăbitŭ deslegarea. Prin unŭ curierŭ ce a sositŭ aicea astădiminéță aflămŭ despre mórtea luĭ 
Halilŭ Pașa, cumpatulŭ Sultanuluĭ, și Locuțiitoriŭ în Brusa. Elŭ și Hosrevŭ Pașa aŭ fostŭ, 
precumŭ e cunoscutŭ pănă acuma ductoriĭ partideĭ ruseștĭ, și fiindŭ că mórtea luĭ a urmatŭ în 
grabă, se crede că arŭ fi fostŭ înveninatŭ. ― 
 Se vorbește că tótă plecarea luĭ Mencicof și cu tóte pregătirile de resbelŭ, acesta nu va 
prorumpe, ci în loculŭ lui Mencicof va veni altŭ Solŭ, care să tracteze cu turciĭ în alta formă, 
scimbaseva însă atuncĭ punctulŭ greutățiĭ acesteĭ cause este altă întrebare, fiindŭ că acuma din 
diferitele știrĭ se vede învederatŭ, cumcă tótă negoțiațiunea se întórce pe lăngă recunóșterea 
întărirea și punerea la cale faptică a articululuĭ 7 din tractatulŭ de la Cudșucŭ-Cainarți. Acestŭ 
ariculŭ sună: 
 Înalta pórtă se făgăduește a scuti totdéuna religiunea creștinéscă și biserica eĭ; ea și 
îngădue ministrilorŭ aĭ curțiĭ împerăteștĭ ruseștĭ în totŭ timpulŭ se facă representațiunĭ, atătŭ în 
favórea bisericeĭ nóe din Constantinopole despre care va fi pomenire în articolulŭ 14 (acésta este 
biserica din Galata) cătŭ și în a acelora, ce sevărșescŭ la ea serviție, și ea se îndatóreză acésta 
representațiune să o cunóscă, ca una de acelé, ce vine dela o persónă de încredere a uneĭ 
învecinate și sincerŭ înpretenite poterĭ. 
 Gazeta „Timpulŭ“ légă de acestŭ articulŭ următórea interesante privire: Cum sʼa 
judecatŭ acésta îndatorire și de ómeniĭ contimpuranĭ, se vede din scimbarea scrisorilorŭ 
ministruluĭ de statŭ austriacŭ de Tugutŭ, a căruĭ deciarățiune merită a fi luată în băgare de sémă 
și astăzĭ, fiindŭ că cererile Rusieĭ în formă aŭ de scopŭ numaĭ o renorie a stabilireĭ tractatuluĭ 
din Cudșucŭ-Cinarți. Baronele de Tugulŭ a scrisŭ în 18 Iuliŭ 1774 treĭ zile maĭ nainte de 
înceierea tractatuluĭ de pace: „Eŭ nu me îndoescŭ cumcă și în contra deciarățiuneĭ luĭ Reis 
Efendi, ce nu zice multŭ asupra cererilorŭ Rusieĭ, carea poftește dreptulŭ de patronatŭ asupra 
credințioșilorŭ de religiunea grecéscă, împuternicițiĭ ruseștĭ totușĭ îșĭ vorŭ ajunge scopulŭ prin 
înceierea unuĭ tractatŭ. Eŭ vedŭ cu durere înainte tristele urmărĭ, ce se vorŭ esca pentru religia 
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catolică în Levante din supremația religieĭ acesteia.“  Maĭ tărziu cu 4 septemăne în 17 Augustŭ a 
scrisŭ iarășĭ D. Tugutŭ: „Décă la acestŭ esemu de necrezută turbare se adaoge reoa 
administrațiune a porțiĭ, ce este putregă pănă la temeiŭ, și de unŭ timpŭ pregătește perițiunea 
acestuĭ imperiŭ resăriténŭ ca după unŭ planŭ, maĭ bine decătŭ ce arŭ fi potutŭ face acésta armele 
ruseștĭ, atuncĭ se va convinge orĭ cine, că nicĭ odată o națiune carea are să péră depe scena 
politică merită maĭ puținŭ conpătimirea altorŭ națiunĭ, decătŭ acésta. Spre nenorocire, 
evenimentele ce se arată acuma în împerăția acésta, vorŭ avé maĭ tărziu cea maĭ mare influință 
asupra politiceĭ tuturorŭ statelorŭ, și va da anză la maĭ multe rele, ce totŭ se vorŭ mări.“ Și maĭ 
departe „Prin o istéță combinațiune a articulilorŭ acestuĭ tractatŭ, se face împerăția osmană din 
zioa acésta unŭ feliŭ de provinciă ruséscă, din carea curtea din S. Petersburgŭ póte trage banĭ, 
trupe, ș. a.: în viitoriŭ va fi Rusia în stare a prescrie (Turcieĭ) legĭ, și are mizlócele în mănă a sili 
pe Sultanulŭ ca să le priméscă; póte că se va îndestuli vreocățĭva anĭ cu aceea, a stăpăni în 
numele mareluĭ Sultanŭ pănă va vedea momentulŭ favoritoriŭ aʼlŭ lua cu totulŭ în posețiunea 
sea.“ 
 Așia judeca Baronele Tugutŭ nainte cu 79 anĭ despre tractatulŭ din Cudșucŭ-Cinarți. 
Determinațiunea acestuĭ tractatŭ sʼaŭ renoitŭ după aceea în tractatulŭ de pace dela Adrianopole 
din 2 Septembre 1829, și aceea, ce cere astăzĭ Rusia, nu este în esențiă alta nimicŭ decătŭ iarășĭ 
o înnoire și întărire a acestorŭ determinațiunĭ. 
 C o n s t a n t i n o p o l e  22 Maiŭ c. n.  Turciĭ se pregătescŭ de resbelŭ. Omer Pașa îșĭ 
va așieza cvartirulŭ de căpeteniă în Șumla. După o faimă se spune că generaliĭ Șangarnie și 
Lamorigier arŭ fi îmbiiatŭ pe pórtă cu servițiele lorŭ la întemplare de sarŭ naște resbelŭ. 
 Corespundintele austriacŭ zice, cumcă după o înpărtășire, ce a sositŭ maĭ tărziu din 
Constantinopole, se adeverește plecarea principeluĭ Mencicof și a D. Ozeróf cu totŭ personalele 
ambasadeĭ, cariĭ la 1 Iuniu c. n. se credeŭ a fi ajunsŭ în Odesa. 
 Totŭ acestŭ ziurnale înștiințéză maĭ departe că așia numita cancelariă de comerciŭ 
imperiale ruséscă arŭ fi remasŭ în Constantinopole, și că sudițiĭ ce se află în Turcia sʼaŭ 
încredințatŭ scutințeĭ ce. r. internunciature austriace, și că știrea acésta din urmă arŭ arăta 
destulŭ de învederatŭ ce influință a luatŭ Austria în cuestiunea orientale față cu Rusia. 
  Gazeta de Lipsca vrea se știe din o știre sigură ce a venitŭ din Constantinopole, cumcă 
ambasadoreluĭ prusianŭ de acolo ʼĭar fi mersŭ dela stăpănirea sea inviațiune, ca în privința 
diferințelorŭ ruso-turceștĭ să se înțelégă în tóte cu agențiĭ diplomaticĭ aĭ Austrieĭ. Totdeodată se 
încredință din izvorŭ credințiosŭ, cum că Austria și Prusia nu este învoită cu tóte pretensiunile 
Rusieĭ necondiționatŭ, însă cu atăta maĭ puținŭ și cugetă a lăsa Franțieĭ protectoratulŭ peste toțĭ 
catoliciĭ din oriente. 
 Regele Prusieĭ vede în împeratulŭ Austrieĭ Maiestatea apostolică, și dorește ca Austria să 
căștige acestorŭ reclamațiunĭ a eĭ și în oriente cuvenită vază, apoĭ adaogă acésta Gazetă, cum că 
i se pare a nu greși, décă presupune cumcă și în instrucțiunele, ce sʼaŭ datŭ D. Barone Brucŭ aŭ 
fostŭ îngrigitŭ despre punctulŭ acesta. 
 Știrele din Constantinopole cele maĭ próspete sună cevașĭ maĭ liniștitŭ. După scrisorĭ 
negoțitoreștĭ se zice că deloculŭ după plecarea principeluĭ Mencicof arŭ fi trimisŭ Sultanulŭ pe 
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unŭ amploiatŭ de statŭ maĭ mare la S. Petersburgŭ, ca să dé cabinetuluĭ de acolo asupra 
atărnătóreĭ diferințe ruso-turceștĭ deciărățiunea cuvenită. De altă parte se spune, că tocmaĭ în 
momentulŭ căndŭ a plecatŭ Mencicof, arŭ fi pornitŭ și unŭ Solŭ rusescŭ din Constantinopole 
spre Londonŭ cu o misiune ce are legătură cu causa acésta. După știrĭ secure acela arŭ fi și 
ajunsŭ la Triestŭ și se aștepta pe 2 saŭ 3 Iuniŭ se trécă prin Viena. 
 Știrile ce sosescŭ din părțile Dunăriĭ de giosŭ nu știu nimicŭ despre întrarea muscalilorŭ 
în principate, însă o scrisóre înștiințéză că trupele ruseștĭ staŭ délungulŭ Prutuluĭ și săntŭ gata a 
pleca în totŭ momentulŭ. Uniĭ vreŭ a ști, că în Iașĭ sʼa grigitŭ și pentru îndestulirea acestorŭ 
oștirĭ. La maĭ multe puncte săntŭ podurile așezate pentru trecere, și la Granița Ismailuluĭ este 
contrasŭ unŭ corpŭ mare de trupe, unde iarășĭ săntŭ pregătite tóte cele trebuințióse pentru 
clădirea unuĭ podŭ peste dunăre, pe care să trécă trupele ruseștĭ la Tulcea. 
 Știrele ce se aștéptă despre o negoțiațiune maĭ departe în priviința acésta, nu vorŭ veni, 
precum staŭ acuma relațiunele, dela Constantinopole ci de la S. Petersburgŭ. ― Însă tocmaĭ 
acésta póte că va și contrebuĭ multŭ, ca să se păstreze pacea lumeĭ. 
 Corespundința Austriacă zice, că înțelepțiunea eminenteluĭ acestuĭ Monarh, carea sʼa 
comprobatŭ în unŭ lungŭ șirŭ de anĭ așia de frumosŭ, nu va lăsa în monumentulŭ celŭ 
hotărătoriŭ a afla mizloculŭ celŭ dreptŭ ca să înlăture criza. 
 Dóe lucrurĭ însemnate se crucescŭ acuma în Constantinopole, unulŭ: Îmbunătățirea stăreĭ 
creștinilorŭ în Turcia, ce o dorește orĭ care potere creștină; și altulŭ, susținerea intregimeĭ 
Turceștĭ pentru ecuilibriulŭ universale. Și nu ne îndoimŭ că cabinetele vorŭ și deslega aceste 
lucrurĭ în amăndóe direpțiunile. 
 Maĭ pre urmă citimŭ în O. D. P. că principele a părăsitŭ Constantinopolea în 21 M. c. n. 
după amézĭ la 5 óre. În scrisórea sea către Pórtă, prin care arată rumperea legătureĭ diplomatice, 
zice elŭ „cumcă refusarea uneĭ garanție formalĭ din partea porțiĭ pentru strinsa ducere în sfărșitŭ 
a tuturorŭ privilegiilorŭ, ce sʼaŭ datŭ bisericeĭ greco-ruseștĭ în pămăntulŭ turcescŭ silește pe 
stăpănirea ruséscă cu tótă poterea eĭ a o ajunge în altŭ modŭ; Cancelaria comericale așia ca și 
interesele sudițilorŭ ruseștĭ remănŭ căt maĭ bine recomendate porțiĭ“ ― Ocuparea principatelorŭ 
va urma dară căt de curăndŭ. 

______________ 
Montenegro. 

 Principele Danilo a ajunsŭ în 10 Maiŭ la Cataro, o deputațiune de 300 bărbațĭ a venitŭ 
spre cortenirea Domnitoriuluĭ lorŭ. 
 Principele vrea să petrécă 2 zile în Cataro, însă necurmata alergare a țărnagorenilorŭ, a 
cărorŭ numerŭ pănă după amézĭ se sui pănă la 700, îl făcŭ se plece în 11 spre reședința Sea 
Cetine. Era interesante a vedea acésta caravană cum suia strălucițĭ de razele cele din tăie ale 
Sóreluĭ pe drumulŭ celŭ șerpitoriŭ în munte în podóba armelorŭ sele. Strigările de vivate nu maĭ 
avéŭ sfărșitŭ, și eho resuna de departe uieturile de bucuriă, ce a arătatŭ poporulŭ la reîntorcerea 
principeluĭ în mizloculŭ luĭ. 
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______________ 
Hina. 

 După știrile telegrafice, ce aŭ sositŭ din Hina în Londonŭ, sʼaŭ învoitŭ corăbiele 
americanilorŭ, franțozilorŭ, și ale englezilorŭ, la grabnica cerere a diregătorielorŭ hineze să 
scutéscă cetățile Nancing, Sangaĭ, și gura canaluluĭ mare asupra rebelilorŭ. 

______________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ  28 Maiŭ. În amăndóe casele aŭ fostŭ întrebărĭ asupra causei turceștĭ. 
Melmesăuri zică că încă nu arŭ fi timpulŭ a se arăta ce mesure săntŭ de păzitŭ din partea luĭ 
Stratfort. Știrele oficialĭ ajungŭ numaĭ pănă la 9 Maiŭ. Maĭ departe stăpănirea este hotărătă a 
ținea independința turcieĭ și lucră pentru acésta cu Franția întrʼo înțelegere. Astfeliŭ de 
deciarășiune a datŭ și Ruselŭ. 

 
Știrĭ comercialĭ. 

 V i e n a  în 3 Iuniŭ c. n. Peile de vită sʼaŭ vindutŭ ca la 500 peĭ de boŭ de aicĭ, și cevașĭ 
de America, prețulŭ a remasŭ nestrămutatŭ cu 40 fl. Peĭ de vițelŭ sʼaŭ văndutŭ ca la 1000 bucățĭ 
cele ungureștĭ cu capŭ căte cu 60, iară fără capŭ căte cu 30 fl, acele de aicea staŭ la 80 f. Peile de 
mielŭ nu se caută nimica, și sʼaŭ vindutŭ pănă la 5000 bucățĭ căte cu 30―65 f. Peĭ de iepure aŭ 
sositŭ maĭ multe partide, însă nu aŭ căutare. Peile de iedŭ de cualitate bună trecŭ ușiorŭ căte cu 
105―110 fl.. ― Gogóșele și potașa nu se caută, prețurile aŭ remasŭ nescimbate. Ceară sʼa 
vindutŭ 50 Maje căte cu 100 fl. 
 Tărgulŭ Peștiĭ după știrile cele maĭ prospete nu dă speranță bună, a numitŭ productele nu 
se pré caută, asupra vănzăriĭ manufacturelorŭ știrile divergeză întrʼatăta, căcĭ unele zicŭ a fi 
subt, iară altele peste tărgulŭ de mizlocŭ. Tărgulŭ de Briunŭ. Negoțitoriĭ ce se întorcŭ de acolo 
ținŭ că arŭ fi fostŭ préslabŭ, căcĭ aŭ lipsitŭ cumpărătoriĭ, ce cumpără cu rădicata. 

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 2. Iuniŭ. Calend. noŭ. 

 Aurulŭ  _____________________________________________  1133/8   
 Argintulŭ ____________________________________________ 1083/8    
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