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Depeșe telegrafice. 
 P a r i s ŭ  10 Iuniŭ c n. „Monitorele“ înștiințéză, că porunca pentru apropierea floteĭ 
engleseștĭ și franțoseștĭ în Marea mediterană a mersŭ în 4 Iuniŭ. 
 U d i n e  9 Iuniŭ. Vermiĭ de mătasă sporescŭ bine, semăneturele staŭ pré bine. 
 G e n u a  8 Iuniŭ. Pelăngă totŭ timpulŭ ploiosŭ a peritŭ grigea despre prăsirea vermilorŭ 
de mătasă, carea nainte era mare.  

______________ 
 Patentulŭ împerătescŭ din 29 Maiŭ c. n. 1853 cutăriă pentru marele Principatŭ alŭ 
Transilvanieĭ, prin care se întroduce pentru țéra acésta de corónă condica legilorŭ universale 
cetățénă din 1 Iuniu 1811, cu maĭ multe țermurirĭ, și deslucirĭ maĭ deaprópe, și cu o adaugere a 
ordinațiunilorŭ, ce aŭ maĭ urmatŭ după aceea, și se va pune în lucrare dela 1 Septembre 1853 c. 
n.  
 Noĭ Franțiscŭ Iosif Întăiŭ din mila luĭ Dumnezeŭ împeratulŭ Austieĭ, ș. ce. l. Amŭ 
enunciatŭ în principiĭ, asupra viitoriuluĭ așezămăntŭ organicŭ în țerile de corónă a împerățieĭ 
Nóstre, ce saŭ publicatŭ prin Patentulŭ Nostru din 31 Decembre 1851 a Nóstră intențiune a 
întroduce cu observarea proprielorŭ relațiunĭ Condica de legĭ universale cetățénă, ca unŭ dreptŭ 
comunŭ pentru toțĭ ceĭ cuvenițĭ aĭ statuluĭ Austriacŭ, și în acele țerĭ, în care pănă acuma nʼa 
avutŭ valóre. Spre îndeplinirea acesteĭ intențiunĭ, și ca în acestŭ modŭ spre înaintarea bunuluĭ 
obștescŭ și în Marele Nostru Principatŭ Transilvania să se întemeieze unŭ statŭ de dreptate maĭ 
ordinatŭ prin emisiunea normelorŭ maĭ estinse maĭ determinate și timpuluĭ maĭ potrivite despre 
dreptulŭ privatŭ, după întrebarea Ministrilorŭ Nostri și Ascultarea Consiliuluĭ imperiale alŭ 
Nostru amŭ hotărătŭ cele ce urméză: 
 Articulu I. Dela 1 Septembre 1853 are să între în lucrare în Marele Nostru principatŭ alŭ 
Transilvanieĭ între marginile sele de acuma Condica de legĭ universale civile, ce sʼa publicatŭ cu 
Patentulŭ din 1 Iuniu 1811 în alte părțĭ ale Monarhieĭ Nóstre, cu ordinațiunile, ce se ținŭ de ea, 
și săntŭ alăturate în adaugere, prin care totŭ deodată se desfiinșéză tóte legile, statutele și 
datinele, ce în acésta țéră de corónă aŭ statŭ pănp acuma, și se atingŭ de obiectele acesteĭ 
condice cetețéne. 
 Articululŭ II. Aicea aŭ însă valorea sea cu privință la propriile relațiunĭ ale acesteĭ țere 
țermuririle și determinațiunele maĭ deaprópe, ce se cuprindŭ ăn următóriele posițiunĭ. 
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 Articululŭ III. Normele ce se cuprindŭ în alŭ doilé capŭ alŭ condiceĭ de legĭ asupru 
dreptuluĭ de căsătoriă, încătŭ ele săntŭ atingătoriă de valórea legătuințeĭ lorŭ, de tractarea despre 
nevalórea uneĭ căsătoriĭ, de despărțirea dela masă și patŭ, și de desfacerea căsătorielorŭ, nu aŭ 
aplecarea la sudițiĭ nostriĭ din statulŭ civile (art. 10) de legea creștină fără deosebire de 
confesiunĭ în acésta țéră de corónă. 
 În privința arătatelorŭ, de legătuința căsătorielorŭ însușĭ atingătorielorŭ puncte, staŭ 
acestea și de acum înainte subt judecătoria lorŭ preoțească și sunt canónele bisericeștĭ, ce le aŭ 
după deosebirea confesiunilorŭ lorŭ, cu reservațiunea aceea, ca în privința judecătorielorŭ 
preoțeștĭ a le protestanțilorŭ și unitarilorŭ să se facă regulare potrivită cu scimbarea 
relațiunilorŭ. 
 În celelalte maĭ susŭ neatinse puncte, încătŭ ele se reducŭ la relațiunile căsătoreștĭ, și se 
cuprindŭ în capulŭ despre dreptulŭ căsătorescŭ, săntŭ a se privi normele condiceĭ civilĭ ca 
hotărătórie. 
 Articululŭ IV. Asupra credințioșilorŭ jidoveștĭ aŭ normele, ce se cuprindŭ ăn alŭ doilea 
capŭ alŭ Condiceĭ de legĭ universalĭ civilĭ deplină aplecare. 
 Articululŭ V. Însușirea personale spre înceiaria uneĭ căsătoriĭ a lăcuitorilorŭ acesteĭ țére 
de corónă, este a se judeca după acelea legĭ, la care eĭ săntŭ supușĭ după deosebirea 
confesiunilorŭ (Art. III și IV) de sʼarŭ înceia căsătoriele orĭ în ce locŭ. 
 Însușirile personalĭ a locuitorilorŭ acelorŭ țere de corónă, în care normele condiceĭ civilĭ 
în trebile de căsătoriă săntŭ în deplina activitate, săntŭ fără de osebire de confesiunĭ ase judeca 
după normele condiceĭ. Loculŭ în care se înceie căsătoria, nu are influință la judecarea însușireĭ 
personalĭ. 
 Articululŭ VI. Legile, și orinațiunile deosebite, ce staŭ în Transilvania asupra 
obiectelorŭ, în privința cărora la singuraticele posițiunĭ ale condiceĭ de legĭ universalĭ cetățile se 
în dreptă la constituțiunea țereĭ séŭ la legile politice cameralĭ séŭ finanțiarie, precum și normele 
ce săntŭ emise asupra obiectelorŭ politice cameralĭ și finanțiarie, și țermurescŭ drepturile 
private, séŭ le determinéze maĭ aprópe, remănŭ întru atăta în poterea lorŭ, încătŭ ele se 
potrivescŭ cu legile organice, ce sʼaŭ slobozitŭ de atuncĭ, și cu patentulŭ nostru din 31 
Decembre 1851. 
 Articululŭ VII. În Relațiunea acésta, ce se atinge de normele asupra obiectelorŭ politice 
Noĭ amŭ aflatŭ cu cale de ficsa precum urméză: 
 1 Determinațiunile condiceĭ civilĭ atingătórie de relațiunele de subpunere și ascultare 
țerenéscă, ce aŭ custatŭ, acuma sʼaŭ desființatŭ, și în viitoriŭ nu maĭ pótŭ sta, nu aŭ aplecare; 
 2. Determinațiunile condiceĭ civilĭ asupra legiuiteĭ urmărĭ de moștenire, săntŭ a se apleca 
la casurile de mórte, care se vorŭ întempla după întroducerea eĭ, și de sʼarŭ lucra despre bunurĭ 
țerăneștĭ, la care Noĭ ne reservămŭ deosebitele ordinațiunĭ, ce sʼarŭ vedé cumva de lipsă. În tótă 
întemplarea săntŭ a se observa atătŭ la împărțirea bunurilorŭ țereneștĭ, cătŭ și preste totŭ la 
bunurile nemișcătórie acele norme, ce constaŭ asupra țermiririlorŭ împărțireĭ de feliulŭ acesta. 
 3. Ce se atinge de normele politice în privință la preoțime, la care se face provocare în 
determinațiunea condiceĭ civilĭ, se va judeca: 
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 a) Capacitatea de moștenire a comunelorŭ preoțeștĭ, și a mădulalelorŭ lorŭ (§ 539) după 
ordinațiunile deosebite, ce constaŭ în acea țéră de corónă, în privința acésta. 
 b) În considerațiunea necapacitățiĭ persónelorŭ călugăreștĭ a poté face testamentŭ aŭ 
valórea sea regulele, ce se cuprindŭ în § 573 alŭ condiceĭ cetățéne. 
 v) Normele care aŭ fostŭ a se păzi pănă acuma în Transilvania, căndŭ în privința avereĭ 
persónelorŭ preoțeștĭ aŭ întratŭ succesiunea legiuită, remănŭ pănă la maĭ departe hotărăre, 
nestrămutate. În privința însă aceleĭ părțĭ a avereĭ agonisite de testatore, la care după aceste legĭ 
aŭ fostŭ ciemate rudeniele luĭ, și în privința acelora bunurĭ, ce în puterea aviticitateĭ se cuveneŭ 
trestatoreluĭ, întră determinațiunile condiceĭ civilĭ asupra legiuiteĭ succesiunĭ. 
 4. Dreptulŭ, ce se pomenește în § 760 alŭ condiceĭ civilĭ pentru contragerea bunurilorŭ 
fără moștenitorĭ se cuvine în viitoriŭ numaĭ statulŭĭ. 
 5. În privința relațiunilorŭ, ce staŭ în § 1174 alŭ condiceĭ civilĭ către normele politice 
asupra posttipărireĭ, și ca dispusețiunile §§ 1164 și 1171 asupra contractuluĭ de editură să se 
îndeplinéscă peste totŭ, și să se îndrepte, amŭ aflatŭ cu cale a concede ca activitatea patentuluĭ, 
ce sʼa slobozitŭ în 19 Octobre 1846 în alte părțĭ ale Monarhieĭ, pentru scutirea proprietățilorŭ 
literarie și artistice, să se întindă și asupra Ardéluluĭ, și amŭ rănduitŭ primirea luĭ în alăturata 
adaogere. 
 Noĭ vremŭ dară maĭ cu dédinsulŭ a îndrepta către acestŭ, cu aceea alăturată dispusețiune, 
cumcă orĭ ce posttipărire la cererea celuĭ vătămatŭ are să se cerceteze și pedepséscă de 
concernintea diregătóriă.   (Urméză.) 

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  4 Iuniu. Erĭ petrecurămŭ la mormântŭ pe feciorulŭ D. Protopopŭ și Parohŭ 
Bădilă, care muri după o bólă maĭ îndelungată de dropică în vărstă de 16 anĭ. ― Astăzĭ pe D. 
Elena soția D. Negoțitoriŭ de aicĭ Mateiŭ Glicorŭ, pe care o răpi mórtea dela doiosulŭ seŭ soțiŭ 
și cinci serimanĭ copiĭ nevărstnicĭ în vărstă de 42 anĭ, prin depunerea de artritisŭ pe creerĭ. ― 
 Amăndóe îngropățiunile fură însoțite de o mulțime de prietenĭ și petrecătorĭ. La cea de 
pre urmă aŭ datŭ comitiva și negoțitoriĭ de alte confesiunĭ. Tinerimea scolastică subt conducerea 
profesoruluĭ de musica vocale Țencerŭ, aŭ întonatŭ „Sfinte Dumnezeule“ după note, care află 
mare plăcere. Și gimnasistulŭ Dragomirŭ compusă o melodiă după măiestria musiceĭ vocalĭ, 
fórte doiósă, ce o esecută cu alțĭ tinerĭ studențĭ la înmormăntarea fecioruluĭ D. Pr. Bădilă pănă se 
astupă coșciugulŭ cu pămăntŭ. 
 Austria. În privința pornireĭ D. Internunciŭ aflămŭ în O. D. P. următórea interesante 
corespundință. Internunciulŭ Barone de Bruc a plecatŭ pe vapórele „Custoța“ la 
Constantinopole. Numele corabieĭ ne aduce aminte de strălucitele fapte resbelice ale luĭ Radețci, 
a Erouluĭ, care a adusŭ Austria la odihnă și pace, și a făcutŭ cu potință, ca ea acuma să alerge 
iute și degrabă la buna starea sea materiale. Fără Radețci nu avea Austria pe unŭ Bruc, eroulŭ 
resbeluluĭ a precesŭ erouluĭ buneĭ stărĭ naționalĭ. Subt acéstă egidă purcede acuma baronele 
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Bruk în Oriente ca acolo se aducă la deplinire mărețe plane, și décă va vrea bunulŭ geniŭ alŭ 
Austrieĭ, să se și serbeze acolo învingerile sele. 
 Timpulŭ în care D. Bruc pășește în Constantinopole este năzuințelorŭ și planelorŭ sele 
puținŭ favorabile. Spre ducerea lorŭ în sfărșitŭ are lipsă de pace, și acuma alarméze faimele 
resbeluluĭ lumea, și temerea de amenințătoria pusețiune a Rusieĭ, va afla pe ómeniĭ de statŭ aĭ 
Turcieĭ puținŭ dispușĭ, ca să dea auziŭ departe țintitorielorŭ plane de conmerciŭ cu comoditate. 
Misiunea principeluĭ Mencicof stă deocamdată misiuneĭ internunciuluĭ austriacŭ în drumŭ. 
Acela veni asemenea consuleluĭ romanŭ numaĭ cu deosebirea că elŭ în locŭ de togă, vine în 
vestmântŭ civile, și lasă turcilorŭ alegerea între resbelŭ și pace; cestuĭ este drumulŭ prin contele 
Lainingen oblitŭ, diferințele săntŭ compescate, și elŭ aduce Turcieĭ plane și proiecte, ce săntŭ 
îndemănatice a înainta starea materiale a amăndororŭ țere. De și acuma, precum ziserămŭ, 
intențiuneĭ internunciuluĭ pentru timpulŭ maĭ de aprópe staŭ multe în drumŭ, totușĭ pășirea luĭ 
înainte este prin înpregiurărĭ ciarŭ deliniată. Dănsulŭ, omulŭ păciĭ, care tóte planele sele le 
bazése pe acésta, are maĭ nainte să năzuiască întracolo, ca să ajute a se redica deferințele între 
Rusia și Turcia, Austria trebue să năzuiască a conserva pacea. Cu cătŭ se va înlătura maĭ 
timpuriŭ amenințătoriulŭ periculŭ, cu cătŭ maĭ nainte va înplini internunciulŭ misiunea 
d i p l o m a t u l u ĭ, cu cătŭ se va restatornicĭ cu deplinătate pacea, cu atăta va ajunge și maĭ 
nainte e c o n o m u l ŭ  n a ț i o n a l e  la realisarea planelorŭ sele. Că se va ținea însă pacea, 
este nu numaĭ dorința și speranța, ci și convingerea tuturorŭ, cariĭ cunoscŭ pusețiunea de față a 
lumeĭ. Astăzĭ ne găndimŭ multŭ maĭ nainte de ce tragemŭ sabia. Pentru învinătorĭ și învinșĭ este 
pericululŭ asemenea de mare. Și de și se crede de obște, că Turcia se va disolva, și planele 
Rusieĭ numaĭ săntŭ nimănuĭ enigmă, totușĭ se află mulțĭ, cariĭ momentulŭ conflictuluĭ îlŭ punŭ 
cu totŭ dreptulŭ de parte în viitoriŭ. O împerățiă nu cade tocmaĭ așia curăndŭ, și de este încă 
odată atăta de putredă, și caducă, totușĭ săntŭ miĭ de interese, care arŭ putea pătimi prin căderea 
eĭ, și aceste vorŭ fi în momentulŭ pericululuĭ tocmaĭ atătŭ de multe căt puternice sprijóne, ce 
vorŭ ținé construcțiunea la olaltă cu puterĭ întrunite ― cătŭ numaĭ va fi cu potință. 
 Și acestŭ fără îndoială vinitoriŭ și nu departe timpŭ alŭ păciĭ este, de care D. Bruc se va 
folosi spre prosperitatea și folosulŭ Austrieĭ. Ziumetatea din planele sele este barem întrʼo parte 
realisată, iară dintrʼo parte îndrumată, ― pentru năzuința celeilalte ziumetățĭ, se gătește elŭ 
tocmaĭ acuma. 
 Năzuința D. Bruca mercŭ maĭ nainte întrʼacolo a trezi viața spirituale în statulŭ 
negoțitorescŭ prin înființarea camerelorŭ negoțitoreștĭ, apoĭ în lăuntrulŭ Austrieĭ se întocméscă 
comunicațiunea în acea estindere și deplinătate, cătŭ negoțiațiunea de mărfĭ să mérgă repede și 
eftinŭ. Asoțiațiunea Austriaco-germană postale și telegrafică se alătură la aceste producte 
îndeplinindule. 
 Ca maĭ departe prin concurință a deștepta diligenția și năzuința spirituale la industriașiĭ 
austiacĭ, și a aduce relațiunele agricultureĭ austriace, și ale industrieĭ la ecuilibriŭ, sʼa escatŭ nóa 
tarifă și tractatŭ de negoțiŭ între Austria și Prusia. La tóte aceste mesure se alătură acuma 
departe cuprinzătoriulŭ planŭ: a descide industrieĭ austriace în oriente drumulŭ de vinzare. 
Înființarea și reorganisarea consulatelorŭ, înceierea tractatelorŭ ș. a. le potŭ aștepta industriașiĭ 
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austriacĭ cu securitate, pentru că D. Bruc este bărbatulŭ, care aduce la deplinătate aceea, ce a 
începutŭ, cu atăta maĭ multŭ, cu cătŭ numaĭ săvărșirea tuturorŭ părțilorŭ ale ideilorŭ sele, póte 
aceea efectua, ce trebue să se efectueze: buna stare materiale a Austrieĭ. 
 Misiunea D. Brucŭ la Constantinopole ne arată dară, că Austria cunóște, ce ponderositate 
se căștigă în timpulŭ de față prin grigea pentru prosperarea materiale a statelorŭ. Astăzĭ trebue 
ambasadorele să fie totodată diplomatŭ și națioanalŭ economŭ, și acesta este D. Bruc în gradŭ 
eminente. 

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 Maiestatea Sea ce. r. apostolică sa înduratŭ prégrațiosŭ a concede ca spitalelorŭ, ce sa 
clăditŭ în S. Sentŭ Georgĭ prin contribuțiunea de voe bună a locuitorilorŭ, se pórte numele de 
Spitalulŭ Franțŭ Iosifianŭ“ 
 Polcovniculŭ rusescŭ de Corf care a venitŭ cu depeșe din S. Petersburgŭ în Viena, a 
plecatŭ după fórte puțină petrecere acolo zătre Odesa. Despre cuprinsulŭ aceleĭ depeșe 
suprinzătorie sʼa lățitŭ în Viena totŭ feliŭ de faime. În cercurile maĭ bine informate să spune, că 
ea arŭ fi cuprinsŭ deciarățiunea, cumcă Rusia nu póte înceta dela cererile sele către pórtă. 
 Lăngă Șlanŭ în Boemia a lovitŭ fulgerulŭ muierea unuĭ gerénŭ, și în Eule pe o mamă și 
fica eĭ tocmaĭ în acelŭ momentŭ, căndŭ sʼaŭ dusŭ amănduoe în cuhnă, ca să gătéscă prănzŭ 
fiuluĭ respective frateseŭ, care tocmaĭ se întorsésă dela o călătoriă. 
 În Besericĭ lăngă Debreținŭ aŭ spănzratŭ pe hoțiĭ de drumŭ Stefanŭ Balogŭ și Mihaile 
Tot la 1 Iuniu. 
 Ce. R. Géndarmeriă din Fiume aŭ dăruitŭ locuitorilorŭ lipsițĭ de cerculŭ montanŭ 16 f. 
26 cr. m. c.  
 Maiestatea Sea regele Bavarieĭ a sositŭ în 12 Iuniu, c. n. în Viena. 
 Gedulele de 6 cr. germane vorŭ înceta cu sfărșitulŭ anuluĭ acestuia din cerculare. 
 Generalele Șangarnier declară că elŭ nu a îmbiatŭ pe Pórta cu servițiulŭ seŭ, și declară că 
sabia luĭ este menită numaĭ pentru apărarea Franțieĭ. 
 Împoporațiunea Rusieĭ a crescutŭ în decursulŭ véculuĭ trecătoriĭ dela 30 la 70 milióne. 

______________ 
Prusia. 

 B e r l i n ŭ  9 Iuniŭ. În cerculele politice vinŭ omeniĭ totŭ maĭ tare la convingere despre 
diferințele ruso-turceștĭ, și depre seriósa amenințarea Rusieĭ. Noĭ amŭ atinsŭ maĭ nainte cum 
țarulŭ în contra părereĭ cabinetuluĭ seŭ, gonește a sea proprie opiniune, și că nu trebue o maĭ 
departe încredințare cumcă politica luĭ în privința acésta are consecuință de felŭ. Décă a fostŭ 
conceputŭ odată planulŭ la dănsulŭ a porni asupra turcilorŭ, cu tote poternicele mizloce, ce îĭ 
staŭ îndemănă ca săʼlŭ pună în lucrare, atuncĭ causa dinafară a produce resbelŭ a fostŭ ușiorŭ de 
aflatŭ. Să cugetămŭ numaĭ la seriosa pășire a principeluĭ Mencicof, și vomŭ vedea, că ea a fostŭ 
calculată pe demonstrațiunĭ, și o vomŭ afla nepotrivită cu pretensiunile, ce le aŭ ridicatŭ Rusia 
în favórea bisericeĭ resăriténe. Décă acuma vomŭ considera, că înperatulŭ Nicolaŭ nu se 
glumește pe cămpulŭ bătălieĭ, și că elŭ opiniunea sea politică și pretensiunile sele, de nu le va 
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concede pórta, le va ajunge cu poterea armelorŭ, atuncĭ cea maĭ de aprópe întrebare este despre 
ținerea celorlalte poterĭ marĭ. Franția și Anglia sʼaŭ înțelesŭ, că ele aŭ se pășéscă în causa acésta 
la olaltă, și înperatulŭ Napoleone se folosește de ocasiune, ca să dee posițiuneĭ sele o nóă 
sprijónă. Austria are cu privință la ocuparea principatelorŭ danubiane, ca o urmare netăgăduită a 
unuĭ casŭ de resbelŭ, nemizlocite interese, ca să întrevină și să susțină învingerea diplomatică, 
ce nu de multŭ a căștigatʼo, și să dee comerciuluĭ seŭ socotélă. Politica Prusieĭ este pentru 
acuma numaĭ susținerea întregitateĭ porțiĭ. Lumea negoțitoréscă este fórte îngrigată, și cu batere 
de inimă caută înaintarea știrilorŭ ce vorŭ maĭ sosĭ, care de bună sémă vorŭ adeveri trecerea 
muscalilorŭ peste Prutŭ, și întrarea floteĭ franțesco-englezeștĭ în Dardanele. Erĭ sʼa ținutŭ 
consiliŭ ministeriale, care a ținutŭ maĭ lungŭ, și se vede că a avutŭ de obiectatŭ causa orientale 
„Gazeta nouă a Prusieĭ“ care se zice că arŭ fi sprijinită de Rusia, critică politica ce este 
îndreptată a purcede în legătuință cu Mahomedŭ asupra creștinilorŭ. 
 Nota principeluĭ Mencicof din ―6―18 Maiŭ, ceo a datŭ ministruluĭ din afară alŭ porțiĭ, 
a făcutŭ o mare impresiune, anume amerințătoria înceiere a aceleĭ note cășună mare grige. 
Principele Mencicof deciară fără reținere, că respunsabilitatea pentru tóte urmările refusăreĭ 
petițiunilorŭ sele o restornă pe cabinetulŭ osman, care se vede că și arŭ fi propusŭ, ca să aducă 
între amăndoe imperile o seriosă desgrinare, că refusarea găranțieĭ pentru cultulŭ greco-rusescŭ 
ortodocsŭ impune guberniuluĭ imperetescŭ nevoia a căuta astfelŭ de garanțiă în propria sea 
putere. Și că cu susținerea statuluĭ cvo în biserica resăriténă, vede întregimea și privilegiele eĭ 
vătămate. 

______________ 
Rusia. 

 Trupele ce cantonéze în Gubernementulŭ Ciovieĭ și Jitomiruluĭ aŭ începutŭ a se mișca 
către resăritŭ, și contracgiĭ pentru îndestulirea trupelorŭ aŭ căpătatŭ poruncă ca să se grăbéscă cu 
liferațiunea. Esprese vinŭ desŭ în Brodĭ, care aducŭ înștiințărĭ din Odesa despre cele maĭ noe 
întămplărĭ ca să le telegrafese la Viena, Londonŭ și Marsilia. În Odesa se aștepta dela 
rentórcerea principeluĭ Mencicof cu securitate bătaia, ce pentru dănsa nu arŭ fi pré favorabile, și 
arŭ aduce tóte trebile și negoțiulŭ cu țere străine în maĭ mare stagnațiune. Puținĭ săntŭ numaĭ 
cariĭ credŭ, că conflictulŭ se va așeza pe calea diplomațieĭ. Admiralele Cornilof este fórte activŭ 
la gura Dunăriĭ, o escadră noă a sositŭ în zilele aceste în Ismailŭ. 
 Din Varșovia se înștiințése cu datŭ din 4 Iuniu c. n. că șefulŭ de stabŭ alŭ armateĭ active 
este ciematŭ la Petersburgŭ și arŭ fi și plecatŭ. Se zicé securŭ, că împeratulŭ va merge la Odesa. 
Se vorbește și aceea, că generalele Gorgeacof arŭ fi denumitŭ de comendante supremŭ alŭ 
Corpuluĭ de armată ce este așezatŭ în Rusia dela mézăzi. Corpulŭ granadirilorŭ a căpătatŭ 
poruncă să fie gata de marșŭ, ca întemplănduse să se tragă trupele din Polonia spre Basarabia să 
se pótă îndeplini posturile. Ambasadorele estraordinariŭ și ministru împuternicitŭ alŭ 
împeratuluĭ la pórta otumană Consiliariulŭ intimŭ Titov, și Cons. intimŭ Rihter saŭ dusŭ în 
graba cea maĭ mare cu estra trenŭ dela Petropole la Moscva. Se zice că D. Titov arŭ avea 
comisiunĭ compănitorie. Către Locuțiitoriulŭ Principe a mercŭ adjutatele generale alŭ 
împeratuluĭ Barone de Meindorf la Varșovia. În Ministeriulŭ din afară, de resbelŭ și în 
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departamentulŭ de provisiune domnește activitate mare. Marele Principe Constantinŭ Șefulŭ 
marineĭ este atăta de cuprinsŭ cu trebile sele, încăt sʼa desvinuitŭ că nu a potutŭ președea la 
adunarea soțietășiĭ geografice, precum arŭ fi doritŭ. Tóte aceste pregătirĭ arată la o espedițiune 
asupra Turcieĭ. Altă știre din Varșovia cu datŭ din 5 Iuniu, zice că generalele Șilder a făcutŭ 
dispusețiunĭ, ca să înduplece vreocăteva divisiunĭ ce veniră în anulŭ trecutŭ din Volhinia acolo 
spre amézăzi. ― Principele din Varșovia a trămisŭ la Préînaltă poruncă în loculŭ Gubernatoreluĭ 
generlele din Varșovia, și Șefulŭ statuluĭ generalele alŭ armateĭ active, care este ciematŭ la C. 
Petersburgŭ, pe generalele Locuțiente Tușec la administratore postuluĭ de guvernatore de 
resbelŭ. 

______________ 
Anglia. 

 Consiliulŭ de cabinetŭ ce sʼa ținutŭ în 4 Iuniu a fostŭ deplinŭ și a duratŭ 3½ óre. Despre 
resultatŭ nu se aude nimica, dar „Morningpostŭ“ vorbește în tonŭ amenințătoriŭ asupra Rusieĭ. 
Elŭ zice că Țarulŭ tocmaĭ așia nedreptŭ și arogante arŭ fi pașitŭ asupra Persieĭ ca și asupra 
Turcieĭ, și arŭ cere cesiunea ținutuluĭ din Asterdbad. Décă Rusia arŭ pote întinde granița sea 
asiatică dela malulŭ nordvesticŭ către malulŭ sudvesticŭ alŭ mareĭ caspice, aru fi India britanică 
tare amenințată. Împeratuluĭ Nicolaŭ puținŭ va folosi poterea armelorŭ, ocuparea principatelorŭ 
danubiane că vătămarea tractatuluĭ din 1841 arŭ descide floteĭ englezeștĭ și franțozeștĭ 
Dardanelele, a căreĭ potere întrʼunită este maĭ multŭ decătŭ destulă a împiedeca unŭ atacŭ 
asupra Constantinopoleĭ séŭ aʼlŭ bate înderăptŭ. 
 „Timesulŭ“ este îngrigitŭ despre faptica întrare a dușmănielorŭ ruso-turceștĭ, și nu se 
póte îndoi, cumcă stăpănirea britanică se va mișca prin amenințătórea ținere a Rusieĭ în soțietate 
cu celelalte poterĭ europene a lua mesure împrotrivă; și că ambasadorele englezescŭ arŭ fi 
înputernicitŭ în casŭ de lipsă a ciema flota din Malta în Dardanele, se zice că și escada 
admiraleluĭ Corri arŭ fi avisată a întări pe admiralele Dundas; și că guberniulŭ Maiestății Sele 
britanice sʼa hotărătŭ numaĭ silitŭ la demonstrațiunea de astfelŭ de mare însemnătate, însă 
politica cabinetuluĭ din S. Petersburgŭ o silește la acésta pusețiune de apărare prin interesele 
Anglieĭ și ale Europeĭ. 
 Despre ocuparea principatelorŭ zice „Timesulŭ“ Deși Rusia dela pacea din Tilfit a 
arătatŭ învederatŭ voea sea a ocupa aceste provincie, și le a și ocupatŭ de repețite orĭ, precum p. 
e. în poterea tractatuluĭ dela Balta-limanŭ din anulŭ 1848 pănă la 1851, totușĭ nu desvinue o 
astfelŭ de ocupațiune nicĭ protectoratulŭ seŭ asupra acestorŭ pămănturĭ, nicĭ pusețiunea lorŭ de 
față. Denumirea domnilorŭ și privilegiele din lontru ale principatelorŭ săntŭ fără îndoială 
pintrʼunŭ tractatŭ ruso-turcescŭ puse în rănduială; o convențiune numaĭ pentru întemeierea 
formeĭ de gubernare a lorŭ sʼa inceiatŭ în anulŭ 1826 în Acermanŭ, și sʼa renoitŭ în Adrianopole 
de locŭ după conclusulŭ păceĭ la anulŭ 1829. Nu se aduce înainte cumcă Turcia arŭ fi stricatŭ 
vreʼunŭ articulŭ alŭ acestuĭ, séŭ orĭ căruĭ altŭ tractatŭ, și condițiunile care atuncĭ sʼaŭ aplaciatŭ, 
și pórta le a păstratŭ nevătămate de bună sémă nu daŭ ansă la unŭ atacŭ noŭ. Ci din contră 
sensulŭ aceluĭ tractatŭ dă Domnilorŭ semiindependință în administrațiunea lorŭ, precum și 
neviolabilitatea ținutelorŭ moldovenescŭ și romănescŭ, pentru care anume sʼa îngrigitŭ prin 
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aceea, căcĭ turciĭ se goniră de drépta parte a Dunăreĭ. O invasiune dară a principatelorŭ arŭ fi 
simplu restornarea sistemei de regențiă, care a înființatʼo însașĭ Rusia; și porțiĭ încă arŭ remăne 
voe liberă a privi séŭ a nu privi acésta la unŭ actŭ de inimicițiă către sine. Întru adeverŭ 
principatele danubiene săntŭ prin tractatele dela 1826 și 1829, și prin repețita ocupațiune a 
rușilorŭ din mănile porțiĭ așia fapticŭ smulse, cătŭ o nóă invasiune a lorŭ pentru Turcia arŭ fi de 
o maĭ mică însemnătate, de cătŭ pentru Europa întru totŭ. O mișcare care arŭ vără înainte granița 
ruséscă dela Rușava pănă la marea négră la malulŭ Dunăreĭ, este unŭ evinementŭ de cea maĭ 
mare însemnătate pentru Austria; ea arŭ lovi dé dreptulŭ interesele negoțitoreștĭ ale întregeĭ 
Germanie, și drepturile comercialĭ, ce le are Anglia în potera tractatuluĭ anglo-austriacŭ din 
anulŭ 1838. 
 L o n d o n ŭ  7 Iuniŭ. „Morningŭ Heraldŭ“ aduce suprinzătória știre, cumcă admiralele 
Dundas a căpătatŭ poruncă să se alăture de flota franțoséscă la malulŭ turcescŭ. Însă ea nu va 
potea maĭ nainte de 16 ale acesteĭ lune se ajungă în Basica-baĭ. Acésta știre se află însă numaĭ în 
Heraldŭ, ea diferease învederatŭ de știrea ce o aduce Timesulŭ, că numaĭ acuma arŭ fi căpatatŭ 
Lordulŭ Stratfort înputernicire a cita în casŭ de lipsă pe admiralele. „Globe“ încă dabé vorbește 
despre relațiunele cu Franția și află ținerea Franției în cuestiunea orientale îndestulitoriă. 
 Timesulŭ vré să știe că Halil Pașa, cumnatulŭ Sultanuluĭ arŭ fi trămisŭ la S. Petersburgŭ, 
ca să aștérnă proiectele de înpăciuire pe cale pacinică, ce săntŭ aprobate de poterile marĭ. 
Fondurile englezeștĭ se ținŭ ceva maĭ tare, fiindŭ că la bursă se crede tare înpăciuirea 
diferințelorĭ ruso-turceștĭ.  
 Maĭ departe zice Timesulŭ, că arŭ fi mersŭ unŭ curierŭ din S. Petersburg la 
Constantinopole, cu depeșe, în care sʼarŭ cuprinde cererea, ca pórta se priméscă pretensiunile 
principeluĭ Mencicof în terminŭ de optŭ zile. De unde trage Timesulŭ înceierea, că cabinetulŭ 
rusescŭ vrea prin acésta să căștige numaĭ timpŭ, căcĭ altŭ feliŭ arŭ fi apucatŭ mesurele 
amenințătorie de resbelŭ. 
 Și sosirea conteluĭ Neselrode în Londonŭ, ca să descopere cu gura intențiunea misiuneĭ 
luĭ Mencicof în Constantinopole iarășĭ arată întrʼacolo, cumcă împeratulŭ maĭ bucurosŭ și arŭ 
ajunge scopulŭ prin negoțiațiunĭ diplomatice, decătŭ prin arme. Ținerea Austrieĭ și a Franțieĭ 
numaĭ lasă nimicŭ de doritŭ, și după tóte aceste nu se vede lucrulŭ așia belicosŭ precum se 
cugeta. ― Maĭ adaugă apoĭ Timesulŭ și aceea, cumcă décă nu va concede împeratulŭ din 
pretensiunile sele, atuncea cerŭ interesele de așia colosale mărime, și de obștéscă însemnătate ca 
aceste să nu se pună în pericolŭ, și că arŭ fi periculosŭ da așia mare ponderositate hotărireĭ 
unuia, macarŭ de arŭ fi acesta și unŭ autocratŭ rusescŭ. Turcia nu a datŭ ancă împeratuluĭ 
Nicolaŭ spre vrăjmășirĭ, prin urmare pașiulŭ de resboiŭ alŭ Țaruluĭ nu se póte cugeta! 
Ocupățiunea principatelorŭ danubiane, décă arŭ fi ea numită din partearușilorŭ, și macar numaĭ 
o invasiune fără resbelŭ, desvinue pe tótă întămplarea intercesiunea poterilorŭ, ca Turcia să nu 
vină prin amenințărĭ de potere în pusețiune a face Rusieĭ concesiunĭ care ea altŭ feliŭ nu learŭ 
face nicĭ cu unŭ prețiŭ. 

În vreme ce Timesulŭ prin poternicolŭ seŭ cuvăntŭ dă speranță de înpăciuire pe cale 
diplomatică vede Morning postŭ, iarășĭ tóte în colorĭ negrĭ, și vorbește de poruncĭ, care sʼarŭ fi 
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datŭ generalilorŭ staționațĭ în Polonia și Besarabia, să trécă Prutulŭ, că înbiierea poterilorŭ 
înprietenite ca mizlocitorie arŭ fi refusată cu decisiune, și că în cabinetulŭ englezescŭ arŭ domni 
neînțelegere asupra politiceĭ din afară. 

______________ 
Turcia. 

 O corespundință din Viena cu datŭ din 10 Iuniu c. n. zice: De multŭ nu sa aflatŭ ziurnaliĭ 
Europeĭ în așia propriă pusețiune precum se află la întrebarea cuestiuneĭ turco-ruseștĭ. De maĭ 
multe lune încóce evinemintele în Bosforŭ dreciamă cea maĭ încordată luare aminte a tuturorŭ 
organelorŭ de opiniunea publică, și se pare că și astăzĭ nicĭ unulŭ din eĭ nu este cu sine împăcatŭ 
asupra dreptuluĭ punctŭ de vedere în întrebarea acésta, asupra celeia, ce una séŭ alta parte 
prigonitoriă vré aŭ nu vré. 
 De aci urméză că totŭ acele organe publice, care pănă maĭ deunăzi voréŭ numaĭ de pace, 
numaĭ de compescarea acesteĭ cause pe cale păciuitoriă, dintrʼo odată întorseră fóia, și se făcură 
resbelice. Noĭ amŭ înpărtășitŭ subt osebite rubrice cele maĭ de căpeteniă pro și contra părerĭ, și 
ca să dămŭ o direpțiune maĭ temeinic despre acéstă causă atăta de importante, înpărtășimŭ și 
unele date, ce săntŭ scóse din actele oficialĭ tractate în privința acésta: ― În nota verbale a prin. 
Mencicof către ministrulŭ turcescŭ din afară dt. Peta 7―19 Aprilie se zice: 
 Pretinzănd împeratulŭ descisa esecutare a solenelorŭ promisiunĭ, sʼa văzutŭ silitŭ, a cere 
pe viitoriŭ solide garanție. Elŭ cere ca ele să fie date formele, positivŭ și întrʼunŭ modŭ care să 
asecuréze neviolabilitatea cultuluĭ, de care se ține maioritatea supușilorŭ creștinĭ atătŭ aĭ înalteĭ 
nopțĭ, cătŭ și aĭ Rusieĭ, și în sfărșitŭ și împeratulŭ însușĭ. Elŭ nu póte dori alte garanție decătŭ 
acele, ce elŭ totdéuna le póte afla întrʼunŭ documentŭ, ce este ecuivalente unuĭ tractatŭ. 
 Amănarea, ce sa făcutŭ în privința primireĭ uneĭ finalĭ hotărărĭ țiitorie de proiectele ce 
leamŭ făcutŭ, me silescŭ a cere dela pórtă unŭ respunsŭ categoricŭ, care eŭ nuʼlŭ maĭ potŭ 
aștepta. Eŭ cerŭ dară: (aicĭ urméză cunoscutele și maĭ tóte aplacidatele pretensiunĭ în privința s. 
mormăntŭ, apoĭ pretensiunea unuĭ Sened :)    
 Aci trebe să facŭ pe ministrulŭ din afară de repețite orĭ atentŭ la aceea, ce amŭ avutŭ maĭ 
de multe orĭ ocasiune a i esprima, că Rusia nu cere dela Pórtă concesiunĭ politice; dorința Rusieĭ 
merge întrʼacolo, a compăciui conștiința religiosă prin adeverința susținereĭ aceluĭ, ce este astăzĭ 
usitatŭ, și aceluĭ, ce aŭ fostŭ usuatŭ de demultŭ pănă la timpulŭ nostru. 
 Nota principeluĭ din Pera din 5 Maiŭ c. n. seŭ ultimatulŭ, despre care sʼa pomenitŭ de 
atătea orĭ: 
 Astăzĭ numaĭ a venitŭ nota Escelențieĭ sele ministruluĭ dinafară, căreia săntŭ alăturate 
copiele ambelorŭ suverane Emise privitorie la S. Mormăntŭ în Ierusalimŭ, și la Copula c. 
mormăntŭ. Fiindŭ însă că ambasadorele pănă acuma încă nu a căpătatŭ respunsŭ la alŭ treilea, și 
maĭ de căpeteniă punctă, care a curinsŭ garanțiele proiectate pentru viitoriŭ, și fiindŭ că lu(...) 
venitŭ de noŭ îndreptarea a îndoi insistența sea, se vede ambasadorele silitŭ acuma așĭ restringe 
reclamațiunea sea între torminiĭ ceĭ maĭ de de parte aĭ inviațiuneĭ maĭ înalte. Cultulŭ orientale, 
ortodocsŭ clerulŭ luĭ și proprietățile luĭ, să guste pe viitoriŭ, fără nicĭ unŭ atacŭ de undeva subt 
egida Maiestățiĭ Sele sultanuluĭ privilegiele și imunitățile, ce aŭ fostŭ asecurate lorŭ din bătrănĭ, 
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în puterea unuĭ principŭ de înaltă dreptate, să aibă eĭ parte la folosele, ce se concedŭ și celorlalte 
culte creștineștĭ.  
  De aicĭ se vedé că nu e vorbă de o protecțiune, maĭ cu sémă escisivă, și pănă acésta 
pretensiune nu va fi în formule așezată, nu se póte crede, că se va tulbura pacea. ― Decăndŭ 
însă este cunoscută și nota principeluĭ Mencicof din 6―18 Maiŭ, în care elŭ arată definitivŭ a 
sea plecare, a începutŭ a se turbura acésta speranță. În actulŭ acesta se zice: 
 Refusăndŭ înalta pórtă cu ne încredere dorința împeretuluĭ în favorea cultuluĭ ortodocsŭ 
greco-rusescŭ a pusŭ dănsa afară de privire considerațiunea, ce se cuvine unuĭ înălțatŭ și veciŭ 
aliatŭ. Ea prin acésta a înmulțitŭ numaĭ numerulŭ acelorŭ puncte pe îngreonare, acărorŭ 
înlăturare a fostŭ subtscrisulŭ însărcinatŭ să o céră, și ea a justificatŭ prin acésta seriosele temerĭ 
a înperăteștĭ regință pentru susținerea vecilorŭ privilegie ale bisericeĭ orientalĭ. 
 Elŭ (prin : Mencicof) se vede dară îndatoratŭ a deciara: că elŭ privește misiunea sea ca 
săvărșită; că curtea împerătéscă fără demințirea demnitățiĭ sele, și fără să se supue la nóă 
vătămărĭ, nu maĭ póte maĭ încolo ținea în Constantinopole o ambasadă, și nu maĭ póte continua 
pe piciorulŭ veciŭ relațiunile sele politice către stăpănirea osmană; că în urmarea acesteĭ, și în 
puterea înputernicireĭ ce sʼa datŭ subtscrisuluĭ, elŭ va părăsi Constantinopolea, și va lua cu sine 
totŭ personalele înpărăteștiĭ ambasade, că elŭ trebue se condoléză adăncŭ acésta hotărăre, elŭ 
însă, după ce are se umple credințiosŭ poruncile împeratuluĭ, a așternutŭ reflecsiuneĭ înalteĭ porțĭ 
cele maĭ păciuitorie, drepte, și adeveratelorŭ interese ale imperialuluĭ (...)smanŭ maĭ multŭ 
corespunzătorie proiecte, și a dobănditŭ cea mai durerósă adeverință, cumcă cabinetulŭ 
Maiestateĭ sele Sultanuluĭ nu este aplecatŭ ale primi, și ale da dreptulŭ; răstornăndŭ elŭ tótă 
respunzabilitatea pentru tóte urmările, ce se potŭ esca de aci, asupra cabinetulŭ osmanŭ, care se 
pare că șia făcutŭ de problemă a aduce o seriosă desginare între amendoe imperiale, se desarcină 
de cea maĭ din urmă datoriă; că refusarea garanțielorŭ pentru cultulŭ ortodocsŭ greco-rusescŭ, 
trebue întrʼuna să impună guberniuluĭ împărătescŭ nevoia,  a c e s t e  g a r a n ț i e  s ă l e  
c a u t e  î n  î n s a ț ĭ  p u t e r e a  s e a; că așia tótŭ prejudițiu statuluĭ cvo a bisericeĭ 
resărituluĭ, și a întregimeĭ eĭ se va privi de către Împeratulŭ ca asemenea însemnătoriŭ cu 
violațiunea spirituluĭ și litereĭ a tractatelorŭ, și ca unŭ actŭ de inimicițiă asupra Rusieĭ, carea arŭ 
și pune Maiestățiĭ sele îndetorirea a alerga la mizlóce , ce ea sʼa nevoitŭ a încungiura în a eĭ 
îngrigire necurmată pentru ținerea imperiuluĭ osmanŭ și în a eĭ sinceră amiciță pentru Maiestatea 
sea Sultanulŭ, și pentru a luĭ înălțatŭ părinte. 

 
II. 

 Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: Dela P. Ce. D. Avisalon 
Popovicĭ Protopopŭ alŭ   
 în M. C. 
  Lupșieĭ  ― ― ― ― 51 fl
„ P. Ce. D. Sava Popovicĭ Barcianŭ Parohu la Reșinariŭ și Asesore 

consis.   ―   
40 fl.
40 fl.

„ Ce. P. Nicolaŭ Giulao Par. la Órda de josŭ 5 fl.
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„ Ce. P. Iacovŭ Filimon Par. la Reciŭ   ― 5 fl.
 La care adăogănduse suma publicată în Nr. 39 alŭ Telegrafulĭ de 
  ―  ―  ―    

1268 f. 16 cr.
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