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Depeșe telegrafice. 
T r i e s t ŭ  14 Iuniu c. n. După știrile din Corfŭ, a fostŭ ajunsŭ acolo vaporele „Custoșa“ 

cu internunciulŭ Baronele de Bruc, și a fostŭ salutatŭ de tóte bateriele de portŭ cu pușcăture. 
P a r i s ŭ  13 Iuniu. Deslegarea causeĭ orientalĭ pe cale pacinică se aștéptă de obște prin 

conceșiunĭ reciproce. 
V a i m a r  14 Iuniu. Regele Prisieĭ se aștéptă astăzĭ aicĭ la serbătórea iubileuluĭ de 

regențiă.  
C o n s t a n t i n o p o l e  6 Iun. Inimile săntŭ maĭ păciuite, pregătirile se facŭ maĭ 

departe. Unŭ lagărŭ turcescŭ de 10,000 de soldațĭ se pregătește. Agentulŭ Moldavo-romănescŭ 
Aristarhi a plecatŭ la Viena. Patriarhuluĭ grecescŭ și armenescŭ sʼa datŭ din partea divanuluĭ 
împăciuitórie promisiunĭ. Flota franțozéscă a statŭ în 3 Iuniu încă în Salamisŭ. 

B o m b a i  23 Maiŭ.  Convențiunea de pace cu Birmaniĭ nu e încă subscrisă. Din Hina 
aŭ sositŭ știri critice. Nancingŭ și Ciangfor săntŭ ocupate de insurgențĭ. Șangaiŭ este maĭ 
părăsitŭ. 

L o n d o n ŭ  15 Iuniu, La o interpelațiune în casa de susŭ a respunsŭ Lordulŭ Clarenton, 
cumcă ștĭre „Monitoreluĭ“ este fundată, că între Anglia și Franția în privința întrebăreĭ orientalĭ a 
fostŭ și este înțelegere, și că ambasadoriĭ și admiraliĭ ambelorŭ țere aŭ asemenea instrucțiunĭ. 
Lordulŭ Ruselŭ respunde la o asemenea interpelațiune în casa de giosŭ, că porunca spre plecarea 
flotei sʼa datŭ în 2 Iuniu. 

______________ 
P a t e n t a  î m p e r ă t é s c ă.  

continuare 
 Articululŭ VIII. în urmarea restăngerilorŭ, ce rabdă dreptulŭ privatŭ prin legile de 
finanțiă și cameralĭ, săntŭ maĭ cu sémă acele drepturĭ și obligațiunĭ, care se atingŭ de plătirea cu 
banĭ, a se judeca după patentulŭ ce sʼa slobozitŭ în 1 Augustŭ 1812 și 1 Iuniu 1826, precum și 
după normele, ce se află în adaogere subt Nr. 83 din 2 Iuniu 1848, și după celelalte norme, ce 
sʼaŭ emisŭ cu privință la acestŭ obiectŭ. 
 Articululŭ IX. în intențiunea la oblegarea de plată în banĭ, are se remănă și maĭ departe 
pe lăngă hotărărea, ca aceia proprietarĭ, cu a cărorŭ proprietate este legată o urbarialitate, ce 
acuma sʼa ridicatŭ, să pótă strănge pe drumulŭ procedureĭ judecătoreștĭ aceia capitalĭ, ce sʼaŭ 
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împrumutatŭ naintea luneĭ luĭ Iuniu, 1848, ― cu escepțiunea polițelorŭ ce provinŭ din atingerea 
comerciale, ― și nu li sʼaŭ renunciatŭ, și numaĭ interesele legiuite, ce încă nu săntŭ plătite. 
 Articululŭ X. În normele asupra căsătorieĭ persónelorŭ, ce săntŭ subpuse jurisdicțiuneĭ 
militarĭ, și asupra jurisdicțiuneĭ lorŭ în procesele lorŭ de căsătoriă, nu se scimbă nimica prin 
articululŭ III. și IV. alŭ acestuĭ patentŭ. 
 Tocmaĭ așia remănŭ și tóte celelalte norme deosebite, ce constaŭ pentru statulŭ militare, 
și pentru persónele țiitórie de corpulŭ militare, și aŭ privință la dreptulŭ privatŭ, în poterea sea, 
și aŭ a se păzi la trebile de dreptŭ ce se vorŭ lua de dănsele séŭ cu dănsele, de și în condică nu se 
întréptă apriatŭ la ele. 
 Articululŭ XI. Trebile de comerciulŭ și polițe se vorŭ judeca după deosebitele legĭ de 
comerciŭ și polițe, în cătŭ aceste divergense dela normele condiceĭ civilĭ. 
 Asupra cincursuluĭ și procedureĭ luĭ vorŭ urma deosebite ordinațiunĭ.    (Urméză.) 

______________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  8 Iuniu. Comisiunea carea este așezată subt președința D. genelare Maiorŭ 
Camerer pentru regularea granițeĭ între Transilvania și Principate astăzĭ și aŭ luatŭ începutulŭ cu 
plecarea eĭ la loculŭ destinațiuneĭ sele. Din partea țereĭ romăneștĭ este rănduită la acésta 
comisiune D. Maiorŭ și adjutante alŭ înălțieĭ sele Principeluĭ, Salmenŭ și D. căpitanŭ Begenaŭ. 
―  
 După înștiințarea ce amŭ căpătatŭ dele Iașĭ „C o l i b a  l u ĭ  m o ș ŭ  T o m a “ a emisŭ 
de subt téscŭ, și se va trimite cătŭ maĭ curăndŭ abonașilorŭ, și fiindcă dorința generale a fostŭ ca 
acésta tare interesante carte să se înavuțéscă și prin stampe, acésta sʼa și făcutŭ însă prețulŭ unuĭ 
esemplare a crescutŭ cu 1 fl. 4 cr. m. c.  

S i b i i ŭ  7 Iuniu. După plecarea Principeluĭ Mencicof din Constantinopole socotéŭ ceĭ 
cu sănge maĭ iute, că îndată va urma o deciarare de resbelŭ din partea Rusieĭ, și că legiónele de 
muscalĭ, care se află grămădite în Besarabia, vorŭ căpăta poruncă de a trece Prutulŭ, și a căștiga 
cu sabia, ceea ce nʼaŭ potutŭ dobăndi Mencicof pe calea diplomatică. Alțiĭ érășĭ cu sănce maĭ 
rece credéŭ, că Rusia va cunóște acum, cumcă a mercŭ pré departe cu pretensiunile sele, și așia 
va lăsa din cele ce a cerutŭ, o parte însemnată, și se va îndestulĭ cu ce va voi săʼĭ dee Pórta după 
sfaturile Anglieĭ și ale Franțieĭ. Dară știrile, ce aŭ sositŭ de atuncea încóce, adeveréză, că și unuĭ 
și alțiĭ sʼaŭ înșelatŭ în calcululŭ lorŭ, căcĭ Rusia nicĭ nu se grăbește a face casŭ de resbelŭ, dar 
nicĭ nu e aplecată a lăsa ceva din cererile eĭ pronunciate prin Principele Mencicof, ci se aude, că 
cabinetulŭ din C. Petersburgŭ arŭ fi îndreptatŭ de noŭ către Pórtă o notă, prin care cere întrʼunŭ 
categoricŭ împlinirea tuturorŭ cererilorŭ sele. ― Întrʼaceea tóte gazetele esprimă încrederea, că 
diferința acésta va lua unŭ sfărșitŭ pacinicŭ. 

Se auzimŭ, cum se esprimă în privința acésta Gazeta ministeriale „Corespondința 
austriacă“. 

„Plecarea Principeluĭ Mencicof din Constantinopole și ruperea raportelorŭ diplomatice 
între Rusia lu Pórta, ce a urmatŭ după aceea, aŭ produsŭ o demonstrațiune din partea poterilorŭ 
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maritime apusene, atătŭ flota britanică cătŭ și cea franțoăéscă aŭ căpătatŭ în 4 ale acestea 
poruncă, de a se împreuna, și de a se mișca observăndŭ în direpțiunea Dardanelelorŭ. 

Aceste fapte nʼaŭ lipsitŭ a încurge asupra burselorŭ europene. Hărtiĭle scăzură. Acésta 
frică panică încă sʼa prefăcutŭ acum întrʼo simțire maĭ faborabile, și renta sʼa suitŭ érășĭ la starea 
normale de maĭ nainte.  ― ― ― ―  

De și nu se póte tăgăduĭ, că situațiunea e cam încurcată și seriósă, totușĭ nu e cu cale, 
décă părerea publică se aruncă în niște grige pré marĭ, căndŭ pe de altă parte arŭ fi datoria preseĭ 
de a lucra întrʼacolo, ca să lămuriască, să mizlocéscă și să liniștéscă, și dea indigita maĭ vărtosŭ 
acele momente marĭ și însemnate, care garantisescŭ păstrarea păceĭ universalĭ. 

Este o faptă de mare însemnătate, că părerea publică în deóbște cu crede la o turburare a 
giurstărilorŭ europene de față și a ordineĭ generalĭ. Tocma așia e de cunoscutŭ, că numaĭ partida 
răsturnăreĭ dorește o desfacere silnică a criseĭ, aceeașĭ partidă, care pórtă în sinulŭ eĭ aceleașĭ 
cugete vrășmășeștĭ și strĭcătorie în privința Guberniuluĭ Franțieĭ ca și în privința celorlalte 
Gubernie ale Conținentuluĭ. Acésta cumpănirĭ ― despre acésta póte fi orĭ cine încredințatŭ ― le 
aŭ trasŭ în socotință înțelepțiunea Cabinetelorŭ, și le servescŭ de îndreptariŭ înprivința portăreĭ 
lorŭ presente și future în cuestiunea acésta.“  ―  ―  ― 

Cu tóte aceste la bursa din Viena a fostŭ în 14 Iuniu lățită faima, că Rușiĭ arŭ fi întratŭ în 
Principatele danubiene. Corespundința austiacă observă la acésta faim, că la locurile bine 
informate în tréba acésta nʼar fi sositŭ o asemenea știre, și că nu trebue datŭ crezămăntŭ aceleĭ 
faime. Gazeta din Berlinŭ „Țeit“ scrie sub 12. Iuniu; Pe cale estraordinariă ne sosește știrea, că 
întrʼunŭ consiliu ministeriale ținutŭ în 9 la Londonŭ sʼarŭ fi hotărătŭ, de a trimite ambasadoreluĭ 
englezescŭ în Constantinopole cele maĭ estinse plenĭpotenție, însă cu aceea restringere, că 
singura întrare a Rușilorŭ în Principatele dela Dunăre nu are a se privi ca o deciare de resbelŭ. 
Terminulŭ celŭ din urmă, care sʼa pusŭ Porțiĭ în privința primireĭ ultimatuluĭ, se zice că se va 
împlini la 16 Iuniu. Se crede, că Lordulŭ Redcliffe va sfătui Pórteĭ primirea noteĭ ruseștĭ. 
 Știrile ce le avemŭ dédreptulŭ próspete atătŭ din Moadavia cătŭ și din Romănia, ne 
asecuréză că muscaliĭ nu aŭ trecutŭ Prutulŭ, dar ómeniĭ săntŭ cu atătŭ maĭ îngrijațĭ, cu cătŭ nu 
lipsescŭ gurele slabe a înspăimănta poporulŭ cu unele și altele întemplărĭ, ce vorŭ urma acolo 
venindŭ muscaliĭ și asupra lorŭ turciĭ. Precum însă cele maĭ multe gazete nu vedŭ nicĭ unŭ ce 
estraordinariŭ în ocupațiunea principatelorŭ prin muscalĭ ca o demonstrațiune asupra Turcieĭ, 
așia și simțiulŭ sănetosŭ alŭ locuitorilorŭ din principate nu se va ameți prin nălucirile, ce i le 
facŭ uniĭ și alțiĭ, și décă este adeveratŭ, ce zice o gazetă, că întrarea muscalilorŭ numaĭ sʼa 
amănatŭ, iară nu suspinsŭ, atuncea încă nu aŭ locuitoriĭ să se sperie de unele și altele, cu atăta 
maĭ puținŭ cu cătŭ maĭ tóte organele publice nicĭ în aceea întemplare nu vedŭ unŭ casŭ de 
resbelŭ, căcĭ turciĭ se vorŭ ținea și atuncĭ numaĭ defensivŭ. Unŭ corespundinte din Londonŭ, 
după ce primește mărturisirea „Timesuluĭ“ cumcă tóte aceste pregătirĭ vorŭ remănea numaĭ pe 
lăngă demonstrațiunĭ, zice: De bună sémă împeratulŭ rusescŭ va face o promenadă militare 
peste Prutŭ. Însă de și astfeliŭ de pașŭ nu se póte justifica, totușĭ elŭ este în óre care privință a se 
deosebi de unŭ actŭ alŭ drepteĭ vrăjmășiĭ, fiindcă Moldavia și Romănia staŭ din o parte subt 
protectoratulŭ Porțiĭ, din alta însă alŭ Rusieĭ, ele nu facŭ parte întregitóriă a imperiuluĭ turcescŭ 
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în înțelesŭ strănsŭ. Arŭ fi dară de doritŭ, ca turciĭ și atuncĭ căndŭ Rusia arŭ da acésta lovitură să 
remănă de malulŭ dreptŭ alŭ Dunăreĭ în defensivă, și se spereze că Namic Pașa, sʼaŭ orĭ cine va 
avea suprema comandă turcéscă, va căpăta strănsă inviațiune, a încungiura orĭ ce contrarietățĭ, 
care arŭ face resbelulŭ neîncungiurabile, căcĭ principatele și așia nu se potŭ ținea în contra uneĭ 
armate precum este a Rusieĭ. ― 
 Décă este vorba de armată nu potemŭ retăcea nicĭ aceea împregiurare, că pănă căndŭ 
gazetele englezeștĭ maĭ vărtosŭ „Daili Nevs“ iarășĭ aŭ începutŭ a buciuma despre poterea 
armateĭ turceștĭ, despre spiritulŭ resbelicŭ ce domnește în ea, și despre numerulŭ eĭ de 488,860, 
apoĭ despre o măréță și prébine întocmită flotă cu o mulțime de tunurĭ, ș. a. zice unŭ 
corespundinte din Malta cu datŭ din 27 Maiŭ, că pregătirile de resbelŭ, ce se facŭ din partea 
Turcieĭ, și se buciumă în lume acolo nu arŭ avea mare încredere; acestĭ turcĭ vorbescŭ, zice 
corespundintele, de unŭ corpŭ de armată de 80―100,000 care sʼarŭ pune în marșŭ subt 
comanda luĭ Omerŭ Pașa din Bosnia către Șumla, ca căndŭ nu arŭ trebui maĭ nainte să se 
îngrigéscă de magazine, și depourĭ de munițiune. Pe hărtie se arată așezarea castrelorŭ de 
250,000 redifi la Rușciucŭ și Brusa préfrumosŭ, însă noĭ vremŭ se vedemŭ óre acésta însemnată 
milițiă poteseva în faptă pune pe picióre? Décă vețĭ citi în gazete că flota egipténă sʼa ciematŭ la 
Constantinopole spre ajutoriŭ, să nu așteptațĭ sosirea eĭ, căcĭ ea afară de unele corvete cu aburĭ 
este desarmată și necapace de servițiu. Flota turcilorŭ care în faptă se póte aplica constă din 
corabie, ce staŭ în Bosforŭ, și din flotila luĭ Ahmed Beĭ, ce cruciește acuma în Candia, și a fostŭ 
în cea maĭ mare grabă reciemată. Décă va veni cu adeveratŭ la unŭ resbelŭ, se va ocupa 
Constantinopólea, Adreanopolea și Smirna cu puțină ostenélă, însă pănă la subpunerea 
proviincielorŭ este atuncĭ încă unŭ drumŭ îndelungatŭ, care nu va fi așia ușiorŭ de călcatŭ 
precum se crede, căcĭ și Turcia are tocmaĭ așia bine Abdel-Caderiĭ seĭ ca și Algirulŭ. 
 Totŭ acésta corespundință ne descrie viunța Sultanuluĭ în privința toleranțieĭ în 
următoriulŭ modŭ: În momentulŭ, în care Sultanulŭ deciară de noŭ a realisa ideele sele de 
toleranțiă către raialele luĭ greceștĭ, armeneștĭ și jidoveștĭ, ce le a prociematŭ prin hatișerifulŭ 
din Giulhane, aŭ fostŭ tocmaĭ contrariĭ hatișerifuluĭ aceia, pe cariĭ elŭ uaŭ adunatŭ pe lăngă sine, 
ca să audă sfatulŭ lorŭ. De aceea este greŭ de a crede că marele vezirŭ Mustafa Pașa, și Reșid 
Pașa vorŭ fi în stare a înființa promisiunele, ce le aŭ făcutŭ Lorduluĭ Redcliffe și D. Dalacour. În 
acestŭ consiliŭ figurésă următóriele personalitățĭ: 
 Cosrev pașa. Subt sultanulŭ Mehmed maĭ lungă vreme mare vezirŭ, ca unŭ dușmanŭ ne 
înpăcatŭ aluĭ Muhamed Ali, a ațițatŭ pe sultanulŭ întrʼuna la resbelŭ asupra luĭ, care însă precum 
este cunoscutŭ sʼa sfărșitŭ cu învingerea luĭ Ibrahim la Couiah în urmarea căreĭ veniră rușiĭ la 
Uncia-Scellesi. Ca unŭ rusŭ născutŭ-elŭ a fostŭ din Giorgia vindutŭ ca sclavŭ ― a fostŭ elŭ 
necontenitŭ cunoscutŭ de amiculŭ stăpănuluĭ seŭ de maĭ nainte și pentru aceea ia făcutŭ procesŭ 
Reșid pașa căndŭ acesta în anulŭ 1840 a luatŭ cărma în mănă, și așia i se vindură atuncĭ 
prețiósele și presentele cele multe, ce le a fostŭ căpătatŭ în decursulŭ vesiratuluĭ seŭ 
îndelungatŭ. 
 Safetti pașa se judecă maĭ bine după operațiunele luĭ finanțiarie din urmă. După căderea 
luĭ Reșid pașa numitŭ fiindŭ de ministrulŭ finanțelorŭ, a deciaratŭ elŭ, că aceia banĭ de artiă, ce 
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săntŭ cunoscuțĭ subt numire de Sehim se potŭ primi numaĭ cu 20 perce. perdere. Din temere că 
să nu scază artia și maĭ tare a alergatŭ tótă lumea la bancierulŭ Boltaggi, care se arătă aplecatŭ a 
primi și a scimba banĭ de artiă pentru 80 la sută a prețiuluĭ nominale, și apoĭ ale vinde cu prețulŭ 
de plinŭ. 
 Hafiț pașa învinsulŭ din Nézib. Elŭ a perdutŭ atuncĭ bătaia pentru că a ascultatŭ maĭ 
multŭ de sfatulŭ unuĭ iman, decătŭ alŭ unuĭ generale, care avu nenorocire a fi giaurŭ. 
 Pițța pașa organisatorele Armateĭ, unŭ turcŭ ruginitŭ fanaticŭ, ce uraște cu patimă totŭ ce 
este frăncescŭ, prin care elŭ înțelege creștiniĭ. Elŭ a trimisŭ în timpulŭ seŭ pe Reșid pașa în 
esiliŭ la Parisŭ. 
 Rauf Pașa iarățĭ unŭ reacționariŭ din scóla veciă. 
 Fuad Efendi. Unŭ bărbatŭ din scóla noă pórtă vina a încălcitureĭ presente. În anulŭ 1851 
trimisŭ fiindŭ ca solŭ la S. Petersburgŭ, aŭ avutŭ maĭ multe convorbirĭ cu împeratulŭ care sa 
folositŭ de ocasiune, ca se reguleze unele lucrurĭ privitorie la S. loculuĭ și a așteptatŭ maĭ multŭ 
de unŭ anŭ înplinirea promisiunelorŭ luĭ. Misiunea dară principeluĭ Mencicof a începutŭ cu 
înlăturarea acestuĭ din postulŭ seŭ. ― Acestia săntŭ bărbațiĭ de statŭ cu care comsulteze 
sultanulŭ asupra tolerațeĭ creștinilorŭ, de aceea nu e mirare, că nu vedemŭ nicĭ unŭ resultatŭ 
fapticŭ, ci numaĭ promisiunĭ și frase gole pe artiă! ― 

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

  După conscrierile cele din urmă, zice Loidulŭ, se află în Monarhia austriacă 3,694,896 
locuitorĭ de relegea gr-răseriténă, dintre cariĭ cam 800,000 vinŭ pe Ardealŭ. 
 Bătrănuluĭ Cosrev pașa se pune în gură, că arŭ fiĭ zisŭ la înceerea Consiliuluĭ, ce sa 
ținutŭ pentru ultimatulŭ luĭ Mencicof „de ne vomŭ lăsa săntemŭ perduțĭ, dă nu ne vomŭ lăsa 
săntemŭ de doeorĭ perduțĭ.“ 
 Îndepărtarea agentuluĭ Moldo-romănescŭ Aristarhi a făcutŭ în Constantinopole mare 
apăsare. 
 Și batalionulŭ alŭ doile a regimentuluĭ Bianhi a ținutŭ la podulŭ Semerieĭ o rugăciune 
pentru ceĭ căzuțĭ și a datŭ 3 salbe. 
 Maiestatea Sea ce. r. Apostolică a denumitŭ pe D. M. Fiuger de Rehtborn de vice 
președinte la suprema judecătoriă alŭ țere Ardéluluĭ. 
  Maiestatea Sea ce. r. Apostolică a denumitŭ pe directorele dela orfanotrofiŭ teresianŭ de 
aicĭ Ioane Ludvicŭ de coconinŭ onorariu la capitululŭ din Belgradŭ. 
 Vestitoriulŭ romănescŭ aduce știrea despre sosirea D. Mareluĭ Logofătŭ alŭ patrearșiei 
N. Aristarhi în 31 Maiŭ la Bucureștĭ venindŭ din Constantinopole. 
 Cum se sue prețulŭ pămăntuluĭ în Ungaria se vede și de aci căcĭ familia Főldvari a 
ecsarenduitŭ pustele sele 11 la numerŭ cu 160000 fl m. c. maĭ scumpŭ decătŭ pănă acuma. 
Orașulŭ Țibochasa, care a plătitŭ pănă acumă pentru o pustă 4000 fl. arendă va plăti pe viitoriŭ 
aprópe la 12000 fl. m. c.  
 Fulgerulŭ a lovitŭ în aparatele telegrafuluĭ din Triestŭ și stricândule a cășunatŭ 
întrerumpere cu linia către Viena. 



 

Pag. | 166

În 25 Iuniu a fostŭ unŭ reviu pe glasi înaintea m. m. s. s. Împeratuluĭ și Regeluĭ Bavarieĭ. 
Flota spaniolă carea căpătă ordine să mergă din Ancona la Malta a primitŭ poruncă să se 

întórcă la Barcelova. 
Regele Bavarieĭ a cercetatŭ pe principele Meternic în vila sea, și a petrecutŭ la dănsulŭ 

ca la o óră. 
Locurele Maco, Cianadŭ, Tribsveter, Pesacŭ a pătimitu prin ruprurĭ de nuorĭ multă 

pagubă. 
În S. Micloșŭ domnește angina și șarlahulŭ (ilelŭ.) 
Locuțiitotiulŭ contele Strasoldo din Milanŭ este mutatŭ totŭ în acésta caulitate în Pragŭ, 

și D. F. Burger este locoțiitoriŭ în Lombardia, care totodată sʼa făcutŭ și consiliariŭ intimŭ. 
Dela Scutarĭ se scrie că trupele neregulate, care săntŭ staționate acolo, facŭ multe 

volniciĭ. 
În Franția nu se va da maĭ multŭ amnestiă la cei compromișĭ politicește, décă nu vorŭ da 

destulă garanțiă de buna lorŭ portare pe viitoriŭ. 
Sosirea conteluĭ rusescŭ Panic în Parisŭ a făcutŭ mare zgomot. 
Bursa din Viena a fostŭ în 16 Iuniu fórte animată fiindăcă sʼa împărțită faima de noŭ 

despre împăciuirea diferinșelorŭ turco-ruseștĭ. 
Mencicof a recomandatŭ la plecarea sea ofițirilorŭ, cariĭ se maĭ află în Constantinopole, 

să nu umble în uniformă.  
Se zice cu securitate că ambasadorele rusescŭ Brunov la curtea britanică arŭ fi 

împărtășitŭ încă nainte de ducerea principeluĭ Mencicof la Constantinopole cererea Rusieĭ, ce o 
are către Turcia, Lorduluĭ Clarenton, și că acesta nu arŭ fi făcutŭ asupra eĭ nicĭ o băgare de 
sémă.  

______________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  10 Iuniu. Nota prin care înștiințeze astăzĭ „Monitorele“ împreunarea froteĭ 
franțoseștĭ și engleseștĭ a făcutŭ o sensațiune manină. Décă arŭ fi judecatŭ cineva lucrulŭ după 
înspăimăntatele fețe ale finanțialilorŭ, arŭ fi trebuitŭ să găndéscă în adevărŭ că pe malulŭ 
bosforuluĭ bubue puternicele tunurĭ, de și acésta de o condată este încă departe. ― Ziurnalele 
„de Deba“ face la nota monitoreluĭ următoria deslucire. Porunca ca flota franțozéscă să se 
apropie de Dardanele, trebue săʼĭ fie venitŭ în 10 Iuniu. Și fiindŭ că ea se află în cea maĭ bună 
stare, cu tóte provezută și comendată de unŭ oficerŭ fórte energicŭ, și activŭ, se póte lua cu 
posibilitate că ea va fi sositŭ în 12 séŭ 13 Iuniu în Basica-baĭ la întrarea în dardanele. De aci 
póte să ajungă pănă la corpulŭ de aurŭ de va fi lipsă în 48 óre, Acésta flota are 800 tunurĭ. ― 
Flota engleséscă a potutŭ maĭ tărziŭ pănă lu 16 Iuniu să se afle acolo, ea are 568 tunurĭ. În 
Consiliulŭ ministeriale a adusŭ împeratulŭ și causa orientale pe tapetŭ, și a cerutŭ părerile 
ministrilorŭ despre ea, care se arătară pro și contra. După ce aŭ respunsŭ toțĭ, așteptară ministriĭ 
ca să audă și părerea împeratuluĭ. Napoleone însă luă pălăria zisă simplu „Seanța este redicată“ 
și părăsi salonulŭ de consiliŭ. ― În Parisŭ se vorbește de descoperirea unuĭ complotŭ, și în 
urmarea acésta de arestărĭ însemnate.  
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 P a r i s ŭ  10 Iuniu c. n. Maĭ multŭ decătŭ orĭ căndŭ săntemŭ astăzĭ convinșĭ că pacea 
lumeĭ nu se va turbura. Unŭ curierŭ din S. Petersburgŭ se zice că arŭ fi venitŭ cu depeșe, în care 
se spune, că împeratulŭ vré să se restringă numaĭ la ocuparea principatelorŭ, și apoĭ să aducă la 
sfărșitŭ negoțiațiunele, care vorŭ duce la formarea unuĭ protectoratŭ, ce va mulțemi pe toțĭ. ― 
Cu tótă sunare de pace, astăzĭ iarățĭ se vorbește că guberniulŭ va se redice 120000 de soldațĭ la 
arme. ― Unŭ corespundinte din Parisŭ din 11 Iuniu în O. D. P. zice următoriele: „tótă mașinăria 
publicistică se pune în mișcare, ca să învețe lumea despre causa orientale, și la sfărșitulŭ nu știe 
niminea, ce se face în Turcia-vezĭ bine nicĭ dumnéluĭ! ― 

______________ 
Elveția. 

 B e r n a  7 Iuniu. În diferința austiaco-elvetică se aștepta așezarea pe calea diplomatică, 
căcĭ consiliulŭ cofederațiuneĭ este aplecatŭ a interna în Tesin refugiațiĭ italienĭ. Ceĭ bine 
informațĭ ținŭ reîntórcerea soluluĭ austriacŭ la postulŭ seŭ, și continuarea negoțiațiunelorŭ de 
securŭ. 

______________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ  9 Iuniu. Temerea despre turburarea paceĭ lumeștĭ începe totŭ maĭ tare a 
crește. În porturile marĭ din Porțmut, Plimutŭ, și Șatamŭ se facŭ pregătirĭ de resbelŭ. Artiele aŭ 
scăzutŭ astăzĭ cu 1/3 la sută. Asecuranțele ce se facŭ în tótă lumea pe corabie pentru marea négră 
sʼa suitŭ dela 10 dintrʼodată la 30 milingĭ. Iară cele spre Petersburgŭ sʼaŭ urcatŭ cu 5 ș. 
Ocuparea principatelorŭ danubiane prin oștirea muscăléscă se pare aicea neîncungiurabile, însă 
nu e témă de niște urmărĭ grele, ce sʼarŭ paște din acésta, vreocăteva pușcăture póte că se vorŭ 
scimba, ca să se umple voia Țaruluĭ, după care apoĭ va urma o mizlocire, ce va aduce iarășĭ în 
răndŭ bunŭ totŭ. ― După scrisorĭ private din Constantinopole în ziurnaliĭ englezeștĭ se spune, că 
Rusia arŭ fi lovită, la care face unŭ corespundinte întrebarea cum așia ? căndŭ Mencicof fiindŭ 
aicĭ 3 lune a trăntitŭ 4 ministri, a umilitŭ sumeția turcilorŭ ca nicĭ odată, a tractatŭ pe colonelulŭ 
Rosse ca pe unŭ scolariŭ, și a adusŭ greciĭ acolo ca să îngenuncie naintea luĭ, căndŭ a întratŭ 
Stambulŭ―După „Morning-postŭ“ resbelulŭ arŭ fi neîncungiurabile, căcĭ după știrile ce le are 
elŭ Țarulŭ silește pe Pórtă la primirea necondiționată a proiectuluĭ luĭ Mencicof, și zice că décă 
va potea stórce Rusia acésta dela Divanŭ, atuncĭ ea a triumfatŭ, și Turcia arŭ fi în faptă ca statŭ 
independinte nimicită, iară de va refusa divanulŭ, atuncĭ se vorŭ pune în lucrare inviațiunele. ce 
le aŭ dusŭ unŭ curierŭ Generaleluĭ din Besarabia, și urmarea nemizlocită va fi întrarea rușilorŭ 
în principate. Iară flota va apuca Batumulŭ unŭ postŭ de mare însemnătate pentru Rusia. 
Negoțiațiunele între Turcia și Rusia săntŭ spre nenorocire cu totulŭ întrerupte, și amenințarea cu 
tunurĭ este argumentulŭ celŭ de pre urmă alŭ Țaruluĭ. 
 Din contră „Morning cronicle“ ține multŭ pre consolidarea poterilorŭ europene, și are 
speranță că acésta va îndupleca pe Țarulŭ a maĭ lăsa din pretensiunele sele.. 
 Despre misiunea conteluĭ Neselpode zice acestŭ ziurnale: Noĭ avemŭ temeiŭ să credemŭ, 
că gentlemenulŭ acesta a fostŭ însărcinatŭ nu numaĭ se înpărtășéscă ambasadeĭ de aicĭ tóte cele 
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ce saʼŭ întemplatŭ în Constantinopole, ci totdeodată să arate stăpănireĭ britanice neplăcerea 
Țaruluĭ despre purtarea ambasadoreluĭ eĭ. 
 Gazeta din Broșovŭ zice că după o corespundință din Brăila, muscaliĭ nu aŭ fostŭ întratŭ 
în principate pănă la 14 Iuniu c. n. și că arŭ fi venitŭ consulele generale englesescŭ din 
Constantinopole în Galațŭ ca să protesteze asupra acesteĭ întrărĭ. 

______________ 
Rusia. 

 P e t e r s b u r g ŭ  3 Iuniu. Împeratulŭ este pururea ocupatŭ cu inspecțiunea 
singularelorŭ trupe. Totŭ eșia a inspecționatŭ elŭ Cronstatulŭ, portulŭ, trupele de acolo, și 
armata floteĭ. Gazetele de curte cuprindŭ porunce de zile în care Țarulŭ mulțămește mareluĭ 
Duce Constantinŭ, admiralilorŭ și generalilorŭ pentru ajutoriulŭ bunŭ, și împărțește soldațilorŭ 
gratificațiune. Faima despre o campaniă asupra Turcieĭ căștigă totŭ maĭ multă credință, maĭ 
vărtosŭ, căcĭ se crede, cumcă cabinetulŭ din S. Petersburgŭ arŭ fi slobozitŭ o notă către tóte 
curțile, în care Rusia deciară, că nu va concede nimica, și va străbate cu cererile sele pe alta cale. 
Precum se aude se afla în vecinătatea Odeseĭ 12,000 infanteriă în dóe lagăre, care săntŭ gata de 
pornitŭ. Aceste trupe aŭ venitŭ din Polonia, și așia armata ruséscă dela Prutŭ se socotește 
nominale la 120,000 fără cavaleriă, care afectivŭ sepóte reduce la 100,000. ― 
 Știrile maĭ tărzie din Odeea spunŭ, că comerciulŭ iarășĭ a mișcatŭ ceva. 
 Prețurile vucatelorŭ scadŭ fórte tare, și nu află cumpărătorĭ. Corăbie încă nu se află în 
portulŭ Odeseĭ, decătŭ numaĭ austrice, care aŭ se plece în mare. 
Dela marginile Polonieĭ se scriu gazeteĭ universalĭ subt 8 Iun. următóriele: Afară de Ducesa de 
Laihtenbergŭ nu va merge în împregiurările politce de față nimenea din familia împerătéscă în 
țerele dinafară, și ciarŭ și ciemarea Șefuluĭ de stabulŭ generale alŭ armteĭ mobilĭ, Principe 

Gorceacof, arată, că împeratulŭ, celŭ puținŭ deocamdată, sʼa lăsatŭ de călătoria la Varșovia. 
Décă foile din Berlinŭ spunŭ, că Principele Gorceacof arŭ fi designatŭ de comandante supremŭ 

alŭ oștirilorŭ concentrate în contra Turcieĭ, dovedescŭ prin aceea numaĭ necunoștința lorŭ cu 
giurstările armateĭ ruseștĭ. La întemplarea unuĭ resbelŭ cu Turcia Principele Gorceacof va porta 

postulŭ de Șefŭ alŭ stabuluĭ generale, și ciemarea luĭ la S. Petersburgŭ stă în legătură cu 
cuestiunea turcéscă. Urmările ciemăreĭ sele se vorŭ manifesta cătŭ maĭ curăndŭ prin mișcarea 

armateĭ ceĭ active. După asecurările călătorilorŭ, cariĭ vinŭ din Rusia și Polonia, pe acolo 
domnește aceea părere, că diferința turcéscă nu se péte altmintrea deslega decătŭ numaĭ prin 

sabiă, și întrʼadeberŭ cunoscutulŭ caracterŭ energiosŭ alŭ Împeratuluĭ, spiritulŭ celŭ resboinicŭ 
alŭ armateĭ, și simțemintele ce domnescŭ în totă Rusia încontra Turcieĭ, se parŭ că vorŭ areface 

în adevărŭ sus pomenita părere.       ______________ 
Turcia. 

 Nota laconică ce a datʼo principele Mencicof Ministrului din afară turcescŭ Reșid Pașa în 
momentulŭ plecăriĭ sele, și care sʼa înpărtășitŭ și ambasadorulŭ celorlalte poterĭ marĭ, sună așia:  
 B u i u c d e r e  9―21 Maiŭ 1853. În momentulŭ plecăriĭ din Constantinopole, a înțelesŭ 
subscrisulŭ Solŭ rusescŭ, că înalta pórtă arŭ fi descoperitŭ intențiunea, a prociema o garanțiă 
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pentru esercițiulŭ drepturilorŭ preoțeștĭ, cu care este îmbrecatŭ clerulŭ bisericeĭ orientalĭ, ce în 
faptă se pare a lăsa la îndoială susținerea celorlalte privilegie, de care se bucură acésta biserică. 
 Orĭ care a fostŭ motivulŭ acestuĭ conclusŭ, subscrisulŭ se vede nevoitŭ, a încunoștiința 
pe Escelenția Sea ministrulŭ din afară, cumcă o deciarățiune, séŭ orĭ ce altŭ actŭ, care de și elŭ 
arŭ susținea întregitatea numaĭ a drepturilorŭ preoțeștĭ ale ortodocseĭ orientalĭ biserice, însă 
totușĭ arŭ ținti întrʼacolo, a slăbi celelalte drepturĭ, privilegĭe, și imunitățĭ, care religieĭ eĭ, și 
cleruluĭ eĭ săntŭ aplacidate din vecime, și de care ea în momentulŭ presente se bucură, vorŭ 
trebuĭ să se privéscă de cabinetulŭ împerătescŭ ca unŭ casŭ de inimicițiă către Rusia și 
religiunea eĭ. 
 Subscrisulŭ se rógă ș. a. Mencicof. Din acésta notă se vede că oferirea porțiĭ a pune 
credințioșiĭ creștinĭ din Turcia subt protectoratulŭ tuturorŭ poterilorŭ marĭ, iarășĭ a fostŭ cu 
neincredere privită, și că acésta promisiune nu a fostŭ în stare a îndestuli pe principele 
Mencicof. Însă principele póte avea și temeinice cause, a nu se încrede făgăduielilorŭ luĭ Rașid 
Pașa, décă este adeverată faima, cum sʼa făcutŭ Reșid iarășĭ ministru. Elŭ adecă să fie datŭ 
Logofătuluĭ Aristarhi Agenteluĭ principale alŭ Rusieĭ în Constantinopole, să pricépă, că de arŭ fi 
elŭ ministru, tótă istoria sʼarŭ izprăvi cu plăcere. Principele Mencicof îndestulitŭ cu astfeliŭ de 
întorcere a trebilorŭ, sʼa văietatŭ la întălnirea sea cea maĭ deaprópe cu sultanulŭ, că elŭ nu póte 
eși bine cu Rifaat pașa și că elŭ arŭ vedé prébucurosŭ denumirea luĭ Reșid pașa. Sultanulŭ 
ascultă pofta luĭ și Reșid pașa se făcu ministru den afară. După ce însă se arătă, că elŭ a 
înmulțitŭ numaĭ contrariĭ luĭ Mencicof, sʼa tulburatŭ acesta, căcĭ sʼa lăsatŭ să se înșele așia, și a 
făcutŭ să simtă Aristarhi mănia sea. Cumcă acésta procedură a pașeĭ, de este adeverată, nu póte 
remăné necriticată, este învederatŭ, și subt aceste înpregiurări este préfirescŭ, că Rusia se vede 
cercată a năzui pe altă cale, decăt cea diplomatică, ca sășĭ ajungă scopulŭ. Maĭ este a lua în 
băgare de sémă și aceea știre, ce circulase la ceĭ maĭ bine informațĭ, cumcă principele Mencicof 
delocŭ după sosirea sea în Constantinopole, a adusŭ sultanuluĭ o scrisore a împeratuluĭ Nicolaŭ 
scrise în cele maĭ prietinose espresiunĭ, și acésta să fie remasŭ pănă acuma nerespunsă. Acuma 
cugetă uniĭ, cumcă Halil Pașa care a pornitŭ la S. Petersburgŭ arŭ fi aducătoriulŭ respunsuluĭ 
dela Sultanulŭ. 
 ― În 2 Iuniu a datŭ pórta unŭ memorandŭ justificătoriŭ despre politica sea diplomațilorŭ 
europenĭ, în acestŭ se supune la o strănsă critică portarea principeluĭ Mencicof. La memorialele 
acesta săntŭ alăturate notele principeluĭ Mencicof, și respunsurile porțiĭ. Cabinetulŭ turcescŭ îșĭ 
dă tótă silința a arăta în pomenitulŭ memoriale, că principele Mencicof a fostŭ înzestratŭ cu 
instrucțiunĭ, care arŭ fi avutŭ de scopŭ o vătămare descisă a stăpănireĭ turceștĭ, și principele 
Mencicof arŭ fi urmatŭ pré bine acestorŭ instrucțiunĭ, precum tótă lumea știe. Se vede că ele aŭ 
fostŭ croite, ca să rumpă moderațiunea porțiĭ, și să o ațițe întrʼunŭ gradŭ, care arŭ avé de urmare 
erumperea uneĭ bătăĭ. După acestŭ recursŭ către poterile, care a subscrisŭ Convențiunea din 13 
Iuniu 1841 pórta aștepta în pace și în conștiința bunuluĭ seŭ dreptŭ maĭ departe desvoltare a 
evinementelorŭ. 
 Flota turcéscă a fostŭ așezată dela corpulŭ de aurŭ pănă la fortareță în marea négră. În 
Ciosucŭ la Terapia se gătescŭ tóte pentru primirea sultanuluĭ, căcĭ acestŭ Cioscŭ este menitŭ de 
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locuința Padișahuluĭ, décă arŭ propune resbelulŭ, acésta fortareță zace la întrarea mareĭ negre, și 
pusețiunea eĭ are folosulŭ, că sultanulŭ nu va eși din cerculŭ diplomațieĭ europene. Redifiĭ săntŭ 
ciemațĭ, batalionele săntŭ îndeplinite, divisionele formate, și corpurile luĭ Ismailŭ Pașa, și Cara 
Ahmet Pașa se află în marșŭ dela granița Montenegroluĭ către Dunăre. Din tóte părțile vinŭ 
petițiunĭ către sultanulŭ, în care îl roga ca să formeze unŭ corpŭ de copiĭ perduțĭ. Copiĭ perduți 
se numescŭ în Turia aceia veteranĭ, cariĭ șiaŭ umplutŭ datoria și de reservă ca redifi, și eĭ totușĭ 
încă maĭ vreŭ se slugéscă. Din acestĭ să se fie insinuatŭ ca la 30,000, (puțină trébă.) 
 Ambasadorele englezescŭ sʼa înțelesŭ cu celŭ franțozescŭ, ca se lapede căte o fregată a 
fiecăreĭ națiunĭ angira în Bosforŭ, din care una se fie pentru servițiile ambasadelorŭ, iară alta să 
ducă armele, ce sosescŭ din Franția pentru Turcia. 
 D. Delacour a trimisŭ unŭ curierŭ estraordinariŭ peste Galați, și Lordulŭ Redcliffe a 
primitŭ unŭ curierŭ, care în 12 zile șia izprăvitŭ drumulŭ. Depeșele luĭ să fie de mare 
însemnătate. Lordulŭ Redcliffe este în gradulŭ celŭ maĭ mare măniosŭ pe principele Mencicof.   

Înștiințare. 
 În 12 Marțiu a. c. au perdutŭ Ioan Comșa din Seliște pe drumulŭ între Mercurea și 
Sebeșiŭ o sumă de 415 fl. m. c. învăluită întrʼo hărtiă și întrʼo câpă roșiă, și adecă: 200 fl. în 
bancnote austriace de căte 1 fl, 200 fl în bancnote austrice de căte 2 fl, ear restulŭ de 15 fl în 
ședule de căte 10 cr și 6 cr.  
 Aflătoriulŭ este prin aceasta rugatŭ de a depune aceea sumă sau la proprietariulŭ însușĭ 
saŭ la Redacțiunea acestorŭ foĭ, de unde va primi o renumerare de 200 fl m. c.  

III. 
 Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franciscŭ Iosifiană:       M. C. 
 Dela P. O. D. Nicolau Gaeranŭ ce. r. jude cerculare 20 f. Comunitatea din Vale, și anume 
Dela Parohulŭ Ioan Bailă 10 fl. dela Titorulŭ Moise Dușa 5 fl. Zugravulŭ Nicolae Oancea 5 fl. 
Titorulŭ Nicolae Răsoiŭ 2 fl. Crisniculŭ Const. Băilă 2 fl. Ioan Voic 3 fl. Titorulŭ Petru Giurgi 1 
fl. Titorulŭ Georgiu Tipuriță 1 fl. Neculae Răsoiŭ cel tănărŭ 1 fl. Ilie Ioanaș 1 fl. Dascălulŭ 
Lazarŭ Căzanŭ 1 fl. Toma Urece 1 fl. Toma Itu 1 fl. Ioan Niculae Oancea 1 fl. Petru Dorgea 
Nicoleasă 1 fl. Ioan Nicoleasă 1 fl. Toma Voic 1 fl. Ioan Nicoliasă 1 fl. Dumitru Oancea 20 cr. 
Ioan Dancu 1 fl. Toma Giurgi 24 cr. Toma Itu 10 cr. Oprea Oacea 10 cr. Nicolae Bailă 10 cr. 
Neculae Iosof 16 cr. Mih. Stănilă 10 cr. Ioan Banu 10 cr. Ioan Oprean 6 cr. Ioan Gavrilă 6 cr. 
Stefanŭ Baciu 6 cr. Petru Giurgi celŭ tânărŭ 6 cr. Crăciun Bară 6 cr. Petru Dragomir 40 cr. dela 
maĭ mulțĭ 40 cr. Ioan Mareș 10 cr. Coman Banci 40 cr.  Suma 47 fl ― 
 La care adăogănduse suma publicată în Nriĭ trecuți de ― ― ― 1370 fl. 16 cr. 
           Suma totală       1437 fl. 16 cr. 

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 18. Iuniŭ Calend. noŭ. 

Aurulŭ ____________________________ 115 
Argintulŭ __________________________ 109¾  

 
Redactor respunzătoriŭ: Dr. Vasici.   Editura și tipariulŭ Tipografieĭ diecesane. 




