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Depeșe telegrafice. 
 

 V i e n a  6 Iuniŭ c. n. În Conclavea, ce sʼa ținutŭ astăzĭ nainte de amézĭ din partea 
Capitululuĭ mitropolitanŭ în Olomuțiŭ, sʼa alesŭ capitularele numituluĭ Capitulŭ Frideruhŭ 
Conte de Fiurstenbergŭ de Arhiepiscopŭ alŭ Olomuțiuluĭ. 
 T r i e s t ŭ  5 Iuniu. Internunciulŭ împerătescŭ Barone de Bruk se îmbarcă tocmaĭ acuma 
pe vaporele „Custoța“ către Constantinopole. 
 F r a n c f u r t ŭ  5  Iuniu. După „Postțaitungŭ“ dimisiunea ministruluĭ badenezŭ 
Mareșalŭ are de scopŭ deslegarea diferințeĭ bisericeĭ catolice. 

______________ 
Romănulŭ și poesia luĭ. 

(Urmare.) 
 Cândŭ arŭ veni vrʼunŭ străinŭ prin țéra nóstră, cunoscătoriŭ de limba romănéscă și arŭ 
vedé pe romănŭ atătŭ de îndemănaticŭ la poesiă, arŭ trebui să crédă, cumcă elŭ este unulŭ dintre 
ceĭ maĭ istețĭ improvisatorĭ, și că căntecele și ciuiturele luĭ cele popularĭ se află tipărite și lățite 
prin patriă în sute și miĭ de esemplare, încătŭ ele potŭ ajunge fără cea maĭ mică greutate la ușia 
și celuĭ maĭ săracŭ țerénŭ. Însă reŭ sʼaŭ înșela în privința din urmă. Romănulŭ este 
imprevisatorŭ; căcĭ îlŭ ajută fantasia luĭ cea înaltă și inima luĭ cea simțitoriă, cu tóte că nu știe 
scrie și citi. Darʼ versurile luĭ cele poporalĭ, căntecele lui cele bătrăneștĭ séŭ baladele, pe lângă 
tóte provocațiunile, ce se făcură către inteligințiă din deosebite părțĭ, pănă în minutulŭ de față 
încă nu se află tipărite, și pe lângă nepăsarea, cu care se pórtă aceea către acéstă neprețiuită 
comóră a poporuluĭ nostru, vorŭ trebui să maĭ trécă încă mulțĭ anĭ, pănă căndŭ se va afla vrʼunŭ 
bărbatŭ zelosŭ și naționalistŭ înflăcăratŭ, care mergândŭ ca V a s i l i u  A l e s a n d r i  din 
Moldavia, singurŭ prin țéră, să nu cruțe nicĭ jertfe nicĭ ostenélă și să adune poesiele popularĭ, de 
care avemŭ o mulțime în mizloculŭ poporuluĭ nostru, și dăndule unuĭ bărbatŭ pricepătoriŭ spre 
îndreptare, maĭ tărziŭ să le pótă pune sub tipriŭ. 
 Pe dreptŭ se póte pune întrebarea, că cineʼĭ face luĭ atăté versurĭ, parte de bucuriă, parte 
de întristare; cine ʼĭa compusŭ luĭ baladele cele frumóse, biografiele, bravurele cutărorŭ bărbațĭ, 
ce se făcură renumițĭ înaintea luĭ prin spaimă aŭ blăndețe, prin bunetate aŭ ciarŭ și prin 
întreprinderĭ ostășeștĭ? Dóră bărbați literațĭ, trecuțĭ prin tóte științele? Departe săntemŭ! Geniiĭ 
din sinulŭ poporuluĭ, cariĭ necum să fiă știutŭ ceva de prosodia latină, despre metrulŭ luĭ 
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Virgiliu, Orațiŭ aŭ Ovidiu ș. a. dar nʼaŭ știutŭ nice măcarŭ a scrie și a citi bine. Și cu tóte aceste 
poesiele lorŭ aŭ unŭ ce așia dulce, pește simțirĭ atătŭ de doióse, ideĭ atătŭ de ʼnalte, și notițe 
istorice de o așia mare însemnătate, în cătŭ celŭ ce le cunóște, le coprinde și le prețuește după 
demnitate, trebue să mărturiséscă, că asemene poesie poporalĭ forméză o avere curatŭ nățiunale, 
care merită a fi adusă la lumină și scutită cu orĭ și ce prețŭ de perițiune, ca unŭ semnŭ de gloriă 
pentru națiunea romănă. 
 Și cu tóte aceste cum ne băturămŭ noĭ romăniĭ ardelenĭ și ungurenĭ, vezĭ dómne, ceĭ 
literațĭ, -și cum ne batemŭ jocŭ pănă astăzĭ de poesia nostră nățiunale, parte cu voia, parte fără 
de voiă. Cu voia; căndŭ în locŭ de a prețui productele, ce esŭ la lumină în acestŭ ramŭ alŭ 
științelorŭ, nu le băgămŭ în sémă; căndŭ în privința poețilorŭ ne esprimămŭ bună óră, ca uniĭ 
cariĭ zicŭ că poesia face ómenĭ sentimentalĭ, și îĭ răpește la entusiasmŭ și că nu arŭ fi nicĭ de unŭ 
folosŭ, ca să avemŭ mulțĭ poețĭ. Ce vorŭ fi înțelegândŭ aceia prin poețĭ, eŭ din parteʼmĭ nu 
pricepŭ; dar de cumva eĭ condușĭ de tritulŭ și necălitură proverbŭ latinŭ „Multa licent stultis, 
pictoribus atque poetis,“ prin poețĭ vorŭ fi înțelegândŭ numaĭ ómenĭ lipsițĭ de minte, 
demoralisațĭ, fărăde frica luĭ Dumnezeŭ, ateistĭ, m. a. ș. a. atuncĭ să me ierte, décă aci nu me 
potŭ conteni, a nu esclama cu bietulŭ țiganŭ din poveste: „O lună, lună, de lumină nuțʼĭ bagŭ 
vină; dar de căldură, numaĭ în deșertŭ a petrecutŭ Dumnezeŭ timpulŭ cu tine!“ Fără de voiă; 
căndŭ încercăndune și noĭ a scrie, o luămŭ pe o cărare greșită, eșimŭ la lumină căte cu o 
absurditate monstrósă, prin care ne facemŭ apoĭ de râsŭ înaintea lumeĭ și maĭ alesŭ frațilorŭ 
nostri de peste Carpațĭ. 
 Romăniĭ din Ardealŭ și din Bănatŭ aŭ fostŭ recunoscuțĭ de către frațiĭ lorŭ din cele doue 
principate adecă din Moldova-Romănia de bărbațĭ trecuțĭ prin scóle regulate, literațĭ din sistemă, 
iar nu din enciclopedie, cariĭ décăʼșĭ îndrepta puținŭ stilulŭ romănescŭ, care în acéstă patriă 
nuʼșilŭ poté căștiga din gramatică romănă, pentru că aceea nu se propunea în scóle, ci din cea 
latină, germană aŭ magiară, se poté aplica la orĭ și care servițiŭ de statŭ. Însă în privința poesieĭ 
romăne eĭ aŭ remasŭ subt semnulŭ celŭ de giață din termometru. Pricina la acésta uniĭ o scriseră 
la climă, la pusețiunea loculuĭ; alțiĭ érășĭ la o deosebită istățime, ce o arŭ avé locuitoriĭ acelorŭ 
țere, și care la aʼĭ nostriĭ arŭ lipsi. Noĭ din partene nu ne învoimŭ nicĭ cu una, nicĭ cu alta din 
aceste doue părerĭ. Nu cu cea din teiă; pentru că amŭ avutŭ ocasiune a ne primbla prin acele țere 
și a ne convinge, cumcă între climele acelorŭ țere și între a nostră este fórte mică osebire, iar în 
ceea ce privește la pusețiunea loculuĭ, pe a nóstră în partea cea maĭ mare o aflămŭ multŭ maĭ 
romantică, prin urmare maĭ favoritoriă pentru inspirațiunile poetice. Nu cu a doua; pentru că de 
se și pare șa înteia vedere moldavo-romănulŭ maĭ deșteptŭ, maĭ istețŭ și órecum maĭ viŭ de cătŭ 
celŭ din patria nóstră, aceea nu provine din vrʼunŭ talentŭ maĭ deosebitŭ, ci din coămbletulŭ 
ceʼlŭ aŭ aceia de micĭ cu deosebitele plase de boierĭ, boierașĭ, epistațĭ și logofețĭ, lucru ce se 
vede și la noĭ în poporățiunea militare de graniță, care avu a conversa maĭ desŭ cu deosebițĭ 
deregătorĭ militarĭ și din aceea conversațiune aʼșĭ căștiga o bărbățiă neînspăimăntată, unŭ 
curagiŭ de a căuta dreptŭ în fața omuluĭ și o desteritate întru sevârșirea lucruluĭ ce ilŭ daĭ pe 
mănă.       (Va urma) 

 ______________ 
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Înalta Pórtă în Constantinopole. 
(Urmare.) 

 Însă sântŭ uniĭ ambasadorĭ, cariĭ nu sufere presenția acestorŭ ómenĭ, căndŭ negoțiază cu 
ministriĭ. Și maĭ nainte subt Reșid și Ali Pașa și sub Fuad Efendi li se țermurise la acestĭ ómenĭ 
spionarea, căcĭ aceștĭ ministriĭ știeaŭ bine frănțozește, și de aceea negoțiațiunile se făecaŭ în 
acéstă limbă. Afară de acestĭ servitorĭ se maĭ află pe la ușĭ o mulțime de figure interesanțĭ, care 
aŭ călătoritŭ de departe din fundulŭ Anatolieĭ ― cu câte vrʼo istanțiă, dară nimene nu întrébă 
după cererea lorŭ, însă eĭ cu unŭ stoițismŭ adevăratŭ moamedanŭ, aștéptă cu septemănele o zi ca 
întrʼalta, și décă după atăta așteptare capătă întrarea la Pașa, acesta ʼlŭ ascultă, și apoĭ ʼlŭ 
măngăie cu zicerea: Bacalomu, vomŭ vedea; așia vorbește elŭ și către o sută alțiĭ, și apoĭ séra ʼșĭ 
uită de toțĭ. Aci nu se află nicĭ registratură nicĭ acte. Hărtiile cele maĭ de lipsă le bagă în măneca 
vestmăntuluĭ séŭ întrʼo față de perină, orĭ le înșiră pe ață și le acață la părete, și după ce se 
sfărșește lucrulŭ cu ele, le bagă în sacĭ. Acum décă are ministrulŭ lipsă de vrʼo hărtiă, trebuie să 
rescoliască prin toțĭ saciĭ, unŭ Efendi îngenuncie, golește unŭ sacŭ după altulŭ, și totŭ caută, 
pănă ce află nemica. Nu vezĭ în canțelariele turceștĭ nicĭ planŭ nicĭ răndŭ nicĭ sistemă. Pórta, 
care este dregătoria centrale a împerățieĭ, se cuprinde s. e. în momentulŭ acesta cu o trébă locale 
fórte bagatelă, și în momentulŭ următoriŭ iea la desbatere causa sfăntuluĭ mormăntŭ. Sute de 
mănĭ sântŭ aci cuprinse cu scrisulŭ de diminéța pănă séra, dară ce scrisu? ședule de bănatŭ, și de 
trecere prin Dardanele și prin Bosforŭ. 
 În trebĭ momentóse se adună toțĭ ministrĭ întrʼunŭ consiliŭ (megilis), de unde nu póte 
lipsi Iman (Popa celŭ mare turcescŭ) carele are de a privegia, ca să nu se facă nemica în contra 
Coranuluĭ. Pentru aceea Imanulŭ e de față la sfătuirile în tréba marineĭ, armateĭ, negoțiuluĭ. 
Cândŭ se adună consiliulŭ, atuncĭ Pórta e încuiată; vinerea, care e la turcĭ serbătóre poruncită, 
iarășĭ se încide Pórta, dumineca încă o serbéză dimpreună cu creștiniĭ dară nu din simpatiă ci din 
lene. Apoĭ maĭ vine o mulțime de alte serbătorĭ, la care amploiațiĭ turceștĭ știŭ afla pretestŭ, așia 
s. e. cândŭ se slobóde o corabiă nouă în mare, cândŭ se lasă acasă niscarĭ soldațĭ, cariĭ ʼșĭ aŭ 
făcutŭ aniĭ de slujbă, căndŭ se ardŭ niscarĭ bangnote vecie, Turciĭ încidŭ canțelariile, și prin 
acésta fórte multŭ se opăcește cursulŭ trebilorŭ oficióse. De nu este serbătóre, atuncĭ înalta Pórtă 
de abia e descisă dela 11 óre înainte de amézĭ pănă la 5 óre după prănzŭ, dară și din aceste óre o 
parte mare se celtuește cu spălatulŭ și încinatulŭ. Ciubuculŭ nu lipsește nicĭ cândŭ, toțĭ fumă, 
începândŭ dela marele vezirŭ pănă la portariŭ, și cum arŭ poté să se facă vrʼo hotărâre în 
consiliŭ fără de ciubucu? Iea Turculuĭ tutunulŭ, și împerăția se preface în cenușe și ruine. 
 O visită la vezirulŭ séŭ la ministrulŭ trebilorŭ din afară, decurge cam în cipulŭ 
următoriŭ: Maĭ înainte de tóte trebuie omulŭ să se înarmeze cu o dosă de pațiințiă și de 
abnegare. După ce sʼaŭ pogorâtŭ elŭ preste malulŭ dela Pera fără de a luneca, și după ce a 
trecutŭ pre podulŭ, care duce preste corpulŭ celŭ de aurŭ, fără de aʼșĭ frănge piciorulŭ pintre 
scăndurile cele putrede, și după ce sʼa suitŭ bufăindŭ pre lăngă S. Sofia, apoĭ ajunge în odaia de 
așteptare a D. Ministru. Acolo află amploiațĭ de ambasadă, dragomanĭ, cariĭ aștéptă de maĭ 
multe óre, șiʼșĭ petrecŭ timpulŭ cu discursurĭ și cu țigarete. Întrʼaceea vine și câte unŭ Turcŭ și 
se încină între francĭ cu o ostentațiune cătŭ se póte de mare. Acésta odaie este însă numaĭ pentru 
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óspețiĭ ceĭ maĭ aleșĭ. În sfărșitŭ îțĭ zice: Buiurum efendim, poftimŭ domnulŭ meŭ. Covorulŭ celŭ 
ruptŭ și fără de față se ridică, și acum întri întrʼo odaie fórte simplă. Nicĭ unŭ covorŭ, nicĭ unŭ 
părete spoitŭ, nicĭ o oglindă, nicĭ unŭ cipŭ, nicĭ o mobilă, ba nicĭ acte; la ferestrĭ se află dela unŭ 
ungiŭ pănă la altulŭ unŭ divanŭ lungŭ, întrʼalŭ căruia capătŭ șede încolăcitŭ Escelenția Sea D. 
Ministru. Lăngă acestŭ divanŭ se află o sofă frănțozéscă, pe care ieaŭ locŭ óspețiĭ; lăngă Esce. 
Sea se află unŭ călimarŭ de argintŭ, aceste săntŭ tóte mobilele odaieĭ; masă nu este, căcĭ 
orientaliĭ scriu pe genuncie. Acésta e scena, unde principele Mencicof, Lordulŭ Redclife și D. 
Delacour jócă partia cea mare de șahŭ, de a căreĭ sfărșitŭ Europa tremură. Îndată după salutările 
cele din teie, aducŭ ciubucŭ și cafea, și se iea în nume de reŭ, décă arŭ întreba cineva după 
aflarea Dluĭ Ministru, fără de a îngiți maĭ nainte căteva fumurĭ. 

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  30 Maiŭ. Astăzĭ la 6½ óre diminéța plecă de aicea spre Timișóră și al doile 
batalionŭ alŭ regimentuluĭ Barone de Bianci, și cu tóte că timpulŭ e ploiosŭ, dar resunetulŭ 
musiceĭ a bandeĭ regimentuluĭ Hartman, din care sosi aicea joĭ batalionulŭ din tăiŭ cu stabulŭ luĭ 
iarăși în plóe dela Timișióră, și care va remănea cam de odată aicĭ în garnisonŭ, a trasŭ o 
mulțime de privitorĭ, ca săʼĭ poftéscă călătoriă fericită. 

Ungaria. Judecătoria militare statariă din Muncaciŭ, a judecatŭ pe unŭ lotru făimosŭ, 
pentru că a aflatŭ la elŭ unŭ pistolŭ umplutŭ cu glonțŭ, la mórte prin plumbŭ, și acésta sentință 
sʼa și esecutatŭ la elŭ în 27 Maiŭ c. n. ― 

Tărgulŭ Peștiĭ nu vrea să arete o viață maĭ mișcătóriă, lipsescŭ încă neguțitoriĭ din părțile 
dela amézĭ și resăritŭ ale țereĭ, nicĭ ceĭ din Cașovia și Eperieșĭ nu aŭ sositŭ. ― 

Din Torontalŭ săntŭ știrele încă triste, căcĭ apa Tiseĭ crește întrʼuna și biețiĭ țerenĭ aŭ 
multă nevoe a ține dălmile în statŭ bunŭ ca să nu le strice apa, la unele locurĭ se pare pericululŭ 
stricăreĭ acestora fórte mare. 

D a l m a ț i a . Despre cutremurulŭ de pămăntŭ din Ragusa se înștiințéză: În 24 Maiŭ c. 
n. séra la 7 óre 50 minute sʼa simțitŭ unŭ cutremurŭ undosŭ ușiorŭ, și pentru aceea numaĭ puținĭ 
ómenĭ lʼa băgatŭ în sémă, cerulŭ a fostŭ cu totulŭ seninŭ, și nu a bătutŭ nicĭ celŭ maĭ micŭ 
văntŭ. Marea a fostŭ maĭ naltă decăt ce este obicinuitŭ pe vremea acésta și barometrulŭ a statŭ la 
28″ 3‴ temperatura avea 16 ″R. 

Lv 9 óre 10 minute porni o mișcare puternică, care ținŭ 4-5 secunde. Marea începu a se 
mișca tare, și peștiĭ săriaŭ pe uscatŭ. Maĭ toțĭ locuitoriĭ înspăimăntațĭ aŭ părăsitŭ cetatea, și aŭ 
petrecutŭ nóptea în suburbiulŭ Pile. Unele zidurĭ se crepară, dela turnulŭ S. Francesco a căzutŭ o 
bucată de zidŭ, altă pagubă nu sʼa făcutŭ. 

În 25 de diminéța la 67/4 óre se maĭ simțĭ încă o mișcare ușióră, ceriulŭ era nourosŭ și 
barometrulŭ arăta 28″ temperatura″ remasă nescimbată. Séra maĭ urmă o cutremurare puternică 
ce ținŭ 2 minute, ce iarățĭ făcŭ pe mulțĭ să petrécă nóptea în suburbie. 

______________ 
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Întămplărĭ de zile. 
 Solulŭ rusescŭ despre care amŭ pomenitŭ că merge la Londra este tinerulŭ Neselrode 
feciorulŭ cancelariuluĭ de statŭ, care a fostŭ datŭ principeluĭ Mencicof la misiunea sea către 
Constantinopole. Contele Neselrode a părăsitŭ totodată cu principele Mencicof 
Constantinopolea, a ajunsŭ în 3 Iuniŭ c. n. în Viena, și după puțină petrecere acolo ʼși a 
continuatŭ drumulŭ către Londonŭ. 
 Vice-colonelulŭ ce. r. Stratimirovicĭ cunoscutŭ din revoluțiunea trecută a căpătatŭ dela 
împeratulŭ rusescŭ crucea de comendatore a ordineluĭ S. Vladinirŭ, elŭ are și crucea S. Aneĭ a 
II. clasă.   
 Niște beciarĭ aŭ omorătŭ pe unŭ țerénŭ anume Basta Gergi din Ciștelecŭ. Géndarmiĭ nu 
numaĭ că aŭ năvălitŭ după eĭ săʼĭ prindă, ci totodată aŭ făcutŭ și colectă pentru serimana văduvă, 
și iaŭ datŭ 15 fl, m. c. Frumósă faptă! 
 Ce. r. ambasadore din Elveția Contele Carnițci, carele a ajunsŭ în Viena în 22 Maiŭ, a 
avutŭ vinerĭ și sămbătă conferință cu ministrulŭ din afară. 
 Cu trenulŭ de sămbătă diminéța a plecatŭ din Viena D. ministru alŭ cultuluĭ și 
învățemăntuluĭ Contele Tunŭ însoțitŭ de D. Cons. ministeriale Meșutar, și de Secretariulŭ 
presidiale D. Altman la Olomuțiŭ ca să fie față ca comisariŭ la alegerea arhiepiscopuluĭ, care sʼa 
ținutŭ în 6 Iuniŭ c. n.  
 După știrile din Iașĭ din 28 Maiŭ c. n. muscaliĭ încă nu aŭ întratŭ acolo, și după știrile 
maĭ nóe e speranță că nicĭ nu vorŭ întra. 
 Internunciulŭ împerătescŭ D. Barone Brucŭ merge la Constantinopole pe vaporele 
„Custoța,“ care va remănea acolo, căcĭ pănă acuma representa pe flota austriacă în Bosforŭ 
numaĭ o corabiă mică.  
 Ambasadorele Prusieĭ în Roma se gătește de o absentare maĭ îndelungată din causa 
nouluĭ breve ce a eșitŭ în privința căsătorielorŭ mestecate. 
 Totŭ din acésta causă se pregătește și solulŭ Olandieĭ a se îndepărta dela postulŭ seŭ. 
 După știrĭ secure din cămpulŭ bătălieĭ din Birmania aŭ căpătatŭ engleziĭ dela vrăjmașiĭ 
lorŭ de acolo o lovitură însemnată. 
 Din tóte părțile vinŭ știrĭ despre buna stare a bucatelorŭ și a pómelorŭ; însă nu lipsescŭ 
nicĭ știrele, că în multe părțĭ aŭ bătutŭ pétra și aŭ stricatŭ atătŭ bucatelorŭ căt și pómelorŭ. 
 În 29 Maiŭ c. n. a plecatŭ o deputațiune din Peșta către Monța, ca să presenteze 
mareșaluluĭ Radețci diploma de cetășénŭ onorariŭ alŭ acesteĭ cetățĭ. 
 Din Belgradŭ să scrie „Curieruluĭ de graniță“ cumcă de vreocăteva zile ajunge acolo în 
tóte zilele căte unŭ tatarŭ din Constantinopole. 
 Regele Belgiuluĭ a primitŭ în 20 Maiŭ fericitările Senatuluĭ, și ale camereĭ 
representanțilorŭ din motivulŭ căsătorieĭ duceluĭ de Brabantŭ cu Arhiducesa Maria. ― Dotația 
duceluĭ vrea camera să o redice dela 200,000 francĭ la 500,000. 
 În Tirolulŭ de către amézăzi sʼa arătatŭ bóla vitelorŭ întrʼunŭ gradŭ micŭ, însă cu atăta 
maĭ tare se arată bóla, ce a proruptŭ lu merĭ, și la trandafirĭ.  
 Reorganisarea administrațiuneĭ cetateĭ Cracovia sʼa pusŭ în lucrare. 
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 În Persia sʼa născutŭ o sectă religiósă noă, a căreĭ auctore este unŭ cutare mohamedanŭ 
renegatŭ Seic Babecŭ, carele négă adeverulŭ coranuluĭ, șĭ cunóște numaĭ pe Dumnezeŭ, pe 
Moisi și pe Împeratulŭ Davidŭ. 
 Înălția Sea Arhiducele Albrehtŭ Guvernatorele civile și militare în Ungaria sʼa bolnăvitŭ 
în inspecțiunea sea oficióse la Satmarŭ de vărsatŭ micŭ, care nu se arată primejdiosŭ. 
Arhiducesa Hildegarde soția înaltuluĭ bolnavŭ, cum a auzitŭ acésta tristă veste, îndată a alergatŭ 
din Viena la Satmarŭ. 
 După Gazeta Timișóreĭ Présfinția Sea noŭ sfințitulŭ episcopŭ greco-resăriténŭ D. 
Samuilŭ Mașirevicĭ a sositŭ în 25 Maiŭ după amézĭ la 6 óre în Timișóră, și a fostŭ primitŭ cu 
mare pompă. 

______________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  31 Maiŭ: În vreme ce „Independența belgică“ vede numaĭ bursa apucată de 
frica resbeluluĭ, și se silește a liniști lumea diplomatică despre ținerea păciĭ, aducăndŭ de dovadă 
o scrisóre a Conteluĭ Neselrode către fiăsea, carea se află în Parisŭ, scrie „Gazeta de Colonia“ 
despre cea maĭ mare ațițare, ce domnește nu numaĭ la bursă, ci în totŭ Parisulŭ. 
 La ambasada ruséscă se zice, că principele Mencicof la sosirea sea în Odesa a aflatŭ 
porunca, ca de locŭ să procédă ofensivŭ asupra turcilorŭ, décă nu arŭ fi potutŭ elŭ străbate cu 
pretensiunele sele. Maĭ de parte se zice că D. Ciselef se pregătește să părăséscă Parisulŭ, și dă 
necontenitŭ să pricépă că împeratulŭ seŭ nu va concede nimicŭ din pretensiunele sele. În o 
depeșă ce arŭ fi ajunsŭ în zilele acesté dela Constantinopole se zice, cumcă Rusia este hotărătă a 
respunde cu tunurĭ la insolentea refusare a Porțiĭ și că arŭ fi adeveratŭ cumcă toțĭ rușiĭ, ce se află 
în Parisŭ arŭ fi căpătatŭ poruncă să plece de acolo, și că spre pregătirea lorŭ de plecare li sʼa 
pusŭ unŭ terminŭ fórte scurtŭ, Din altă parte se pune în gura D. Persini unŭ hotărătoriŭ cuvăntŭ 
„Franția“ arŭ fi zisŭ elŭ „sʼa deciaratŭ învederatŭ pentru susținerea independințeĭ imperiuluĭ 
otomanicŭ, ce gubernulŭ împeratuluĭ Ludvicŭ Napoleone este hotărătŭ alŭ spigini cu tótă 
poterea, și décă celelalte gubernie ne vorŭ părăsi în treba acésta, e bine, atuncĭ noĭ vomŭ ciema 
naționalitățile“  Despre plecarea floteĭ englezeștĭ din Malta nu azimŭ minicŭ apriatŭ, se vorbește 
însă că ea arŭ fi pornitŭ în 26, multŭ în 28 Maiŭ c. n. spre Dardanele. Nicĭ despre flota 
franțozéscă nu se știe ceva adeveratŭ, după unele știrĭ, ce aŭ sositŭ la bursă, ea să fie și întratŭ în 
Dardanele. 
 Este adevăratŭ că D. Delacour arŭ fi trimisŭ admiraleluĭ Susse fermanulŭ, care 
auctoriséză flota franțeză se trécă Dardanelele. ― Scăderea artielorŭ de statŭ dintrʼodată a 
causatŭ marĭ pagube. Atăta este numaĭ spre odihna publică că între Franția și Anglia sʼa 
restatornicitŭ buna înțelegere. Împărtășirele între Parisŭ și Londra săntŭ tare vie. 
 P a r i s ŭ  1 Iuniu. „Monitorele“ publică tractatulŭ de sănetate între Franția, Sardinia, 
Portugalia, Turcia, și Toscana. Acesta sʼa înceiatŭ pe 5 anĭ și pune pentru ciumă unŭ minimumŭ 
de 10 și unŭ macsimumŭ de 15 zile caractină, pentru frigurile galbine unŭ minimumŭ de 5, și 
unŭ macsimumŭ de 7 zile; iară pentru coleră unŭ periodŭ de observațiune de 5 zile. 
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Ecspedițiunea asupra Cabilieĭ mice a începutŭ, vreocăteva loviture sʼaŭ făcutŭ, și sʼaŭ aprinsŭ 
vreocăteva sate. Cabiliĭ caută a parlamenta. 

______________ 
Anglia. 

 L o n d u n ŭ  30 Maiŭ c. n. Consiliulŭ cabinetuluĭ de alaltăierĭ sʼa ocupatŭ fără îndoială 
cu întrebarea orientale, elŭ a ținutŭ peste 3 óre, și la sfărșitulŭ luĭ séra la 6 óre a avutŭ 
ambasadorele turcescŭ D. Musurusŭ o convorbire cu Lordulŭ Clarendonŭ. De atuncĭ a fostŭ 
mișcarea telegrafuluĭ între Londra și Parisŭ tare viă. Admiralele Ommaneĭ a fostŭ ciămatŭ în cea 
maĭ mare grabă din Plimutŭ la Londonŭ, și fórte însemnătórie îndreptărĭ să fie mersŭ și la 
Porțmutŭ. Din Malta auzimŭ cu datu din 24 M. c. n. cumcă flota admiraleluĭ Dundas arŭ sta ca 
înțepenită la portulŭ din Viletta, însă arŭ aștepta în totŭ minutulŭ poruncă de plecare din 
Londonŭ prin Marsilia. „Morningpostŭ“ vorbește cu încredere despre o demonstrățiune anglo-
franțozéscă în Dardanele, totŭ așia se esprimă și alte gazete englezeștĭ, și vorbescŭ despre 
împretenirea Anglieĭ cu Franția cu bucuriă, se zice că póte fi ca acésta înțelegere să fie numaĭ de 
vreocăteva zile, însă nu maĭ este temeiŭ de a se îndoi despre ea. 
 L o n d u n ŭ   31 Maiŭ. În casa de susŭ a îndreptatŭ Hordvic către ministrulŭ dinafară 
întrebarea: Óre căpătatŭ admiralele Dundas îndreptare de a grăbi călătoria sea spre Dardanele 
séŭ Constantinopole? décă sʼarŭ fi făcutŭ acésta, atuncĭ după calculațiunea luĭ la înpregiurărĭ 
favorabilĭ arŭ fi potutŭ fălfăi stégurile Anglieĭ în 10 Iuniŭ, adecă cu dóe zile maĭ nainte de cele 
ruseștĭ în Bosforŭ. Și fiindcă pănă acuma nicĭ o potere nu sʼa pregătitŭ pentru scutința turcĭeĭ, se 
vede scrisa a fi amenințătóriă și o învederată deciarațiune despre tendința stăpănireĭ arŭ aduce 
multŭ spre liniștia opiniuneĭ publice.  ― 
 Clarendonŭ a fostŭ de părere, cumcă casa acuma tocmaĭ așia ca și maĭ nainte va 
precunóște, că nu este cu cale să spună, ce feliŭ de îndreptare a datŭ în privința acésta. O 
asemenea întrebare în casa de giosŭ a aflatŭ totŭ asemenea respunsŭ. 
 „Morningpostŭ“ aprobéză reținere ministrilorŭ, și zice: că după deciarățiunea, ce sʼa 
datŭ, cumcă stăpănirea este hotărătă a susținea întregitatea turcieĭ, arŭ fi numaĭ o curiositate a ști 
ce îndreptare a căpătatŭ admiralele Dundas. Și acestŭ ziurnale repețește convingerea sea, că flota 
englezéscă și cea franțozéscă vorŭ plutĭ la olaltă în Dardanele, însă totŭ deodată adaoge și aceea 
că nu arŭ fi bine a ațița pe Rusia fără trebuință. „Heraldŭ“ din contră vede în denegarea 
ministruluĭ a nu respunde la întrebarea ce i sʼa pusŭ unŭ semnŭ reŭ, căcĭ elŭ zice, că décă a 
căpătatŭ Dundas inviațiunea, ce arŭ mulțumĭ pe publicŭ, de ce să o maĭ retacă ? Bate tare la ocĭ 
tăcerea „Timesuluĭ,“ elŭ nu vorbește minicŭ despre causa acésta dela plecarea luĭ Mencicof. ― 
 Unele gazete scriu, cumcă mulțĭ nu săntŭ pré aplecațĭ a crede, că între Anglia și Franția 
arŭ fi o adeverată înțelegere cordiale și că rușiĭ în Parisŭ dintrʼo dată șiaŭ scimbatŭ tonulŭ. Eĭ 
deciară că pretensiunele luĭ Mencicof săntŭ vecie și se deducŭ cu totŭ dreptulŭ din 
convențiunele de maĭ nainte, care de nu se vorŭ primiʼvorŭ produce cu totŭ dreptulŭ unŭ casŭ de 
resbelŭ. O bombardare a Constantinopoleĭ din partea rusieĭ, zicŭ acestĭ fomnĭ, nu arŭ fi așia fără 
potință, precum se crede. 

______________ 



 

Page | 125 Pag. | 125 

Rusia. 
 Unŭ corespundinte de la granița Polomieĭ alŭ Gazeteĭ universalĭ scrie sub 26 Maiŭ 
următóriele: Întrʼadevărŭ tare bate la ocĭ, că ziurnaliĭ englezeștĭ și franțozeștĭ numaĭ acuma 
începŭ a cunóște, cătŭ e de încurcată causa orientale și că dintrʼacésta se póte naște o bătaiă. Noĭ 
ceĭ ce ne aflămŭ la granița împerățieĭ ruseștĭ amŭ știutŭ încă de multŭ, că trebile altmintrea staŭ, 
de cum le descriéŭ gazetele apusene, mi ziurnaliĭ poloneștĭ, cariĭ săntŭ bine informațĭ, aŭ spusʼo 
de multŭ, că încurcările se facŭ totŭ maĭ serióse. Aci nu se maĭ îndoiește nimene, care are puțină 
judecată politică, că Rusia ține timpulŭ de astăzĭ de potrivitŭ, spre a împlini misiunea sea la 
resăritŭ, și că nu are în cugetŭ, ca să lase fără de nicĭ unŭ folosŭ pregătirile, ce le a făcutŭ în 
tăcere cu atăta statorniciă. Ba ce e maĭ multŭ, se crede de securŭ, că Rusia maĭ bucurosŭ arŭ 
vedé o catastrofă, de cătŭ o împlinire a cererilorŭ eĭ din partea Turcieĭ. Împeratulŭ Nicolaŭ este 
bărbatuŭ acela careʼșĭ cunóște bine ținta sea și o va ști ajunge; ce a cunoscutŭ maĭ întăiŭ Petru 
celŭ mare, și ce a croitŭ Catarina II cu succesŭ bunŭ, aceea Nicolaŭ cu bună sémă va duce la 
desăvărșire. Rusia, cătŭ e ea de mare și de poternică, încă totŭ nu e întrégă, pănă căndŭ cele 
doue căĭ de apă, care condiționéză poterea eĭ politică, se potŭ încide prin poterĭ străine. Pentru 
aceea țarulŭ va întrebuința tóte mizlócele spre aʼșĭ întinde stăpănirea sea ― maĭ curăndŭ orĭ maĭ 
tărziŭ ― preste Sundŭ, și încă și maĭ multŭ preste Bosforŭ și Dardanele. Cu bună sémă din 
cause compănitorie sʼa amănatŭ dețisiunea criseĭ pănă acum, și de aceea aŭ urmatŭ aci pregătirĭ 
și marșurĭ de trupe, aci repaosŭ de arme și stare pe locŭ, fără se fie potutŭ cineva cunóște, de ce? 
Greciĭ din Constantinopole și din ceealaltă Turciă sântŭ tare încredințațĭ, că nu maĭ este departe 
timpulŭ, unde semiluna la S. Sofia va face locŭ cruceĭ; aci cu bună sémă o profețiă veciă bine 
cunoscută a monahuluĭ Agatangelŭ jócă o rolă, căcĭ Rușiĭ nu vorŭ ca să trécă numaĭ așia 
fanatismulŭ celŭ înflăcăratŭ alŭ Grecilorŭ. 
 Dară e și vremea odată, ca să înceteze o stăpănire varvară, care cu mănă sălbatică 
domnește peste 10―12 milióne de creștinĭ, și pre care o susține numaĭ zelotipia cea politică a 
poterilorŭ europene. Décă Nicolaŭ va întreprinde și va duce la deplinire opulŭ celŭ mare, atuncĭ 
elŭ îșĭ va agonisi în istoriă o faptă mare, care i va face numele nemuritoriŭ. ― Încetarea 
pregătirilorŭ de resbelŭ în Polonia nʼa ținutŭ multu; mișcările de trupe aŭ începutŭ de multŭ 
iarășĭ. Se crede că Principele Pascievicĭ va merge cătŭ de curăndŭ la armata dela miazăzi. 
 Unŭ altŭ corespundinte îșĭ pune și deslégă întrebarea: ce voește să dobăndéscă Rusia prin 
protectoratulŭ cerutŭ asupra creștinilorŭ de relegea gr. resăriténă din Turcia? 
 Împeratulŭ Nicolaŭ nu voește prin acésta să capete o supremațiă preste biserica 
ortodocsă din Turcia, cum are bunăóră Papa asupra bisericeĭ rom. catolice. La așia ceva 
vezibine, că nu cʼarŭ învoi nicĭ singurĭ Patriarșiĭ. Ci Rusia vrea numaĭ, ca Sultanulŭ să întăréscă 
de noŭ drepturile și neatărnarea, ce o aŭ fostŭ căpătatŭ biserica dela Sultanulŭ Mahomed II., și 
dela alțiĭ, și să garantiseze susținerea și păzirea acestorŭ drepturĭ prin tractatŭ înceiatŭ cu Rusia, 
care, cândŭ sʼarŭ călca acelŭ tractatŭ, să aibă dreptŭ de a apăra întregitatea luĭ. Cumcă așia ceva 
voiescŭ și dorescŭ și Greciĭ, nu încape nicĭ o îndoială.  

 
______________ 
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Turcia. 
 Principele Mencicof a luatŭ giosŭ cu plecarea sea din Constantinopole nu numaĭ stégulŭ, 
ci și pajurea împerătéscă depe otelulŭ rusescŭ, care a făcutŭ o adăncă apăsare în Stambulŭ, și a 
tăiatŭ comerciulŭ dintʼodată. Întrʼaceea consultările ministrilorŭ turceștĭ cu ambasadoriĭ 
poterilorŭ străine, și ale acestorŭ între sine ținŭ întrʼuna, și pórta se pare a fi pregătită pentru o 
deciarățiune de resbelŭ, se vorbește că arŭ fidenumițĭ treĭ comendanțĭ pentru Rumelia și Serbia, 
și treĭ pentru celelalte provincie subt suprema comandă aluĭ Mehmes Ali, maĭ departe se spune 
că 40,000 feciorĭ vinŭ pe corabie din Egiptŭ la Siria, și trupele din Asia vorŭ păși către granița 
ruséscă. În Turcia europénă se zice a fi ocupată stăpănirea turcéscă cu redicarea și așezarea uneĭ 
armate de 100,000 pentru deosebite trupe. Treĭzecĭ din ceĭ maĭ bogațĭ Pașĭ și Beĭ sʼaŭ îmbiatŭ de 
voie bună să redice voluntarĭ pe spesele lorŭ. În modulŭ acestŭ din urmă se pare că se vorŭ 
căștiga cu securitate 60,000 de ostașĭ. Ulemaniĭ cu capulŭ lorŭ în  frunte sʼaŭ arătatŭ Sultanuluĭ, 
ca săʼĭ deciare, că eĭ vreŭ să dea la celŭ din teiŭ semnalŭ 80,000 voinicĭ tinerĭ. Din Arabia și 
Persia vinŭ deputațiunĭ cu adrese de asemenea feliŭ. După știrĭ secure să se fie deciaratŭ și 
Șahulŭ Persieĭ, care este prin purtarea principeluĭ Dolgoruci tare vătămatŭ, cumcă va da ajutoriŭ 
spre resbelulŭ sfăntŭ. 
 Subtŭ astfeliŭ de relațiunĭ nu póte fi fără interesŭ așezarea statuluĭ presente alŭ poterilorŭ 
turceștĭ de bătaie. După „Imparțialele din Smirna“ armata activă arŭ consta din 160,000 feciorĭ 
cu 2000 tunurĭ de bătaiă, reserva din 150,000, Contingentele din Egiptŭ și alte provincie baremŭ 
din 110,000, așia cătŭ armata turcéscă cu cele 60,000 trupe neregulate se sue pănʼla 480,000. 
Flota constă din 16 corabie de linie, 14 fregate, 12 corvete, și 20 Brigurĭ. Marina pe vapóre 
constă din 18 vapore cu putere de 3700 caĭ, la care se adnumeră și 16 vapóre negoțitoreștĭ, care 
încă se potŭ arma. 
 Elita negoțitorilorŭ greceștĭ părăsește cu averea lorŭ Constantinopólea, precum se zice la 
dorința ambasadoreluĭ, ca să se desbarce la Odesa. Se vorbește că poporulŭ adecă greciĭ arŭ 
amenința cu cuțite, crezăndŭ că stăpănirea va duce garnisonulŭ din Constantinopole în cămpulŭ 
cătălieĭ, și așia totŭ ce va remănea în dărăptŭ va fi fără scutință și grațiă în măna grecilorŭ (?) 
însă e speranță că garnisonulŭ se va maĭ întărĭ prĭn o flotă streină. 
 Însă pănă căndŭ ziurnaliĭ englezeștĭ și franțozeștĭ aștéptă întrarea uneĭ flote anglo-
franțuzeștĭ în Dardanele fără încungiurare, și pănă căndŭ însemnătória tăcere a ministrilorŭ 
britanicĭ la întrebărĭ asupra acesteĭ cause nu se póte privi fără opresiune de peptŭ, aduce 
„Ziurnalele Deba“ din 1 Iuniu c. n. unŭ articulŭ, în care elŭ din datele fapte trage urmarea, 
cumcă după cuprinderea lucruluĭ din partea Rusieĭ, nu arŭ poté fi nicĭ decum unŭ casŭ de 
resbelŭ, acéstă urmare se razimă pe următóriele giurstărĭ: 
 Misiunea principeluĭ Mencicof la Constantinopole și tendința eĭ a fostŭ înpărtășită 
poterilorŭ marĭ accidentalĭ ale Europeĭ încă în decursulŭ luneĭ luĭ Fevruariŭ. În 28 Fevruariŭ c. 
n. a ajunsŭ principele Mencicof în Constantinipole. În 10 Marțiŭ a avutŭ întăia audiențiă la 
Sultanulŭ. La 16 Marțiŭ a predatŭ ministruluĭ din afară întăia notă a sea, ce se privește de 
puntulŭ cardinale alŭ tuturorŭ negoțiațiunelorŭ. Cuprinsulŭ adeveratŭ alŭ acesteĭ artiĭ se întórce 
pe lăngă următóriele puncte: 
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 În 10 Fevruariu a primitŭ Țarulŭ de la Sultanulŭ o scrisóre cu împărtășire, cumcă 
întrebarea S. mormăntŭ arŭ fi deslegată cu îndestulirea tuturorŭ părțilorŭ. Aceleĭ diciarățiunĭ 
urmă unŭ hatișerifŭ și unŭ fermanŭ, care prin determinațiunele sele a alinatŭ maĭ cu totulŭ 
grigea Curțiĭ din S. Petrsburgŭ în privința grecilorŭ ortodocșĭ, și a privilegiilorŭ bisericeĭ 
patriarhalĭ din Ierusalimŭ. Gubernulŭ rusescŭ îșĭ păstră reservațiunea la ele cu cererea, ca pașa 
din Ierusalimŭ să se încunoștiințeze despre acésta. La reservațiunea ruséscă urmă din partea 
turcéscă cea maĭ promptă apromisiune. Întrʼaceea se păru cabinetuluĭ rusescŭ că pórta arŭ fi 
retăcutŭ ceva, ce ea a fostŭ concesŭ creștinilorŭ apusenĭ. Întrebările despre acésta aŭ remasŭ fără 
mulțămire. În Ierusalimŭ zicéŭ dregătoriele a nu ști nimicŭ de hatișerifŭ și de fermanŭ, la care se 
provoca gubernulŭ rusescŭ în numele bisericeĭ resăritene. Țarulŭ ca creștinŭ resăriténŭ și ca 
capŭ încoronatŭ se află prin acésta în convingerea sea ca și în dreptulŭ seŭ vătămatŭ. Elŭ dară 
ceru ca să se facă pașĭ cuvințioșĭ, și înbie pe pórtă cu ajutoriŭ ca să pótă învige greutățile, ce le 
arŭ întimpina. Și ca să întemeieze relațiunele cere elŭ unŭ tractatŭ serbătorescŭ, care să încidă 
ușia în viĭtoriŭ volnicieĭ dregătorielorŭ turceștĭ. Cererile nu săntŭ de natură politică, și nu arŭ 
aduce altorŭ confesiunĭ nicĭ o scădere, ci arŭ păstra numaĭ vecile acuisițiunĭ ale bisericeĭ 
greceștĭ. 
 Cererile bisericeștĭ săntŭ dela pórtă aplacidate, însă ea refusă a face convențiune de statŭ 
asupra lorŭ. Acésta însă este punctulŭ, pe lăngă care pururea se învărtescŭ negoțiațiunele 
începăndŭ dela întăia notă pănă la ultimatulŭ luĭ Mencicof. 
 După representarea acésta aluĭ „Deba“ nu sʼarŭ fi escatŭ neînțelegerea atăta pentru 
concesiunĭ, ci numaĭ pentru forma întemeiereĭ lorŭ, și aci de bună sémă nu arŭ fi temeiŭ de 
dreptŭ populare spre resbelŭ, și nicĭ unŭ pretecstŭ învederatŭ. 
 „Observatoreluĭ triestinŭ“ se scrie din Damascŭ cu datŭ din 9 Maiŭ. c. n. cumcă Emirŭ-
Saad-din, care la cererea Consuleluĭ englezescŭ este scosŭ din postŭ și rănduitŭ la 
Constantinopole, ca aci să se desvinue asupra espresiunelorŭ vătămătorie, ce le a aruncatŭ 
asupra regineĭ Anglieĭ, arŭ fi fugitŭ în consulatulŭ franțozescŭ, și că acesta lʼarŭ fi luatŭ subt 
protecțiunea sea, cu aceea deciarațiune că elŭ nu va lăsa să mérgă Emirulŭ la Constantinopole, ci 
va cere ca vina, séŭ nevina luĭ să se cerceteze acolo în Damascŭ. Portarea consuleluĭ franțozescŭ 
față cu colegiĭ seĭ a făcutŭ unŭ zgomotŭ mare, și se privește ca o  neascultare a poruncelorŭ 
înalteĭ porțĭ. 

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 5. Iuniŭ. Calend. noŭ. 

 Aurulŭ  _____________________________________________  1133/8   
 Argintulŭ ____________________________________________ 1083/8    
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