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Depeșe telegrafice. 
 P a r i s ŭ  17 Iuniu. Nunciulŭ papale Monsigniorŭ Garibaldi a muritŭ lovitŭ de dambla. 

______________ 
Trebile în Turcia. 

        Venit summa dies et ineluctabile fatum. 
 Décă punemŭ în fruntea acestuĭ articulŭ unŭ Motto așia de ominosŭ, noĭ nu o facemŭ 
acésta, căcĭ dóră amŭ zice, că giaurulŭ moscovitŭ numaĭ de cătŭ să porniască, și să pună capetŭ 
domnireĭ semiluneĭ, precum a prezisŭ călugărulŭ Agatangelŭ despre a. 1853, 400 de anĭ după 
luarea Constantinopoleĭ prin Osmanĭ. Noĭ nu sântemŭ aplecațĭ de a mulți numerulŭ articulilorŭ 
celorŭ alarmoșĭ, cu atătŭ maĭ puținŭ alŭ celorŭ domolitorĭ, alŭ cărorŭ numerŭ amenință de a 
crește la unŭ numerŭ periculosŭ, trebuie însă să tregemŭ luarea aminte asupra aceleĭ 
împregiurărĭ, că fundamentulŭ guberniuluĭ turcescŭ, precum a esistatŭ pănʼacum, adecă 
domnirea necondiționată a Musulmanilorŭ preste ceĭ de altă lege în împerăția turcéscă, se 
apropie cu iuțeală dărăpănare. Cumcă împerăția turcéscă e numaĭ unŭ cadavru viu, și cumcă se 
susține numaĭ prin zelotipia celorlalte poterĭ, acésta o aŭ spusʼo înțelepțiĭ politicĭ înainte cam cu 
o sută de anĭ; încă ea totuțĭ a ținutŭ loculŭ ocupatŭ, ca să nuʼlŭ pótă cuprinde altŭ cineva, și 
acésta póte încă multŭ ținé, de și în unele părți ale Turcieĭ caută cam pestrițiŭ și crețŭ. În aniĭ ceĭ 
de pe urmă aĭ împerățieĭ greceștĭ o potere maritimă, Țenuesiĭ, cʼaŭ așezatŭ în Constantinopole, 
aŭ grigitŭ de împerăția cea înbătrănită și o aŭ susținutŭ, căcĭ forma acésta le aŭ fostŭ folositóriă; 
unŭ ce acemenea potŭ face acum și Engleziĭ décă nuʼĭ va preveni Rusia prin unŭ sour de main 
(lovitură fără veste) militare. Domnulŭ Disraeli a calculatŭ zilele, în căte póte flota ruséscă și 
englezéscă să sosiască înaintea Constantinopoleĭ, și a aflatŭ, că cea englezéscă pote să ajungă 
tocma cu doue zile maĭ nainte decătŭ cea ruséscă. Noĭ nuʼlŭ pismuimŭ pentru acéstă înțelepțiune 
de statŭ, elŭ a căpătatŭ pentru acésta batjocure, care nʼaŭ fostŭ nemeritate, și întrʼadeverŭ nu 
potemŭ de acolo alta înceia, decătŭ că mulțĭ și bine informațĭ bărbațĭ în Anglia se temŭ de unŭ 
sour de main muscălescŭ. Cu unŭ astfeliŭ de sour de main arŭ fi nodulŭ gordicŭ cu bună sémă 
tăiatŭ, și totŭ pe vărfulŭ sabieĭ pusŭ. Însă e lucru răŭ și criticŭ, că desfacerea împerățieĭ turceștĭ 
sʼa făcutŭ neʼncungiuratu și fărʼde unŭ asemenea sour de main. 
 După dreptulŭ moslemiticŭ are numaĭ statulŭ, ca comunitatea religiósă, dreptulŭ de 
proprietate preste pămăntŭ, alŭ căruĭ folosire o concede credințioșilorŭ; celorŭ de altă lege le 
remăne posițiunea afară de dreptŭ a robilorŭ. Prin Hatișerifulŭ dela Giulhane și prin Tansimatŭ 
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sʼa resturnatŭ acésta basă juridică a statuluĭ, și pentru aceea conceptele de dreptŭ ale 
credințioșilorŭ (Musulmanilorŭ) sʼaŭ revoltatŭ asupra acesteĭ vătămărĭ a ideeĭ ceĭ fundamentalĭ a 
împerățieĭ. Acésta este așia numita oposițiune a celorŭ de credința veciă; eĭ aŭ dreptŭ din 
puntulŭ lorŭ de vedere, căcĭ fără de acésta basă juridică statulŭ mahomedanŭ nu esistă maĭ 
multŭ. De póte dănsulŭ esista în altă formă, de se póte ridica pe alte base, este o întrebare, pe 
care o aŭ negatŭ mulțĭ observatorĭ pricepuțĭ, pe care însă noĭ nu voimŭ să o cernemŭ, din aceea 
simplă causă, căcĭ poterile europene cu bună sémă nu arŭ privi cu mănile în sinŭ la desfacerea 
pe încetŭ și la prefacerea împerățieĭ turceștĭ, prin urmare arŭ trebuĭ să se iae în socotință cu 
totulŭ alte eleminte, decătŭ numaĭ cele ale împerățieĭ turceștĭ, Gazetele englezeștĭ sʼaŭ 
enunciatŭ, precum e cunoscutŭ, pentru integritatea Turcieĭ, guberniulŭ englezescŭ și organulŭ 
luĭ celŭ enigmaticŭ, Timesulŭ, aŭ mărturisitʼo pe față, că starea de acum nu se maĭ póte ținé, și 
décă maĭ este vorba despre integritatea turcéscă, prin acésta înțelegŭ domnirea Turcilorŭ în 
Constantinopole, și neduduirea lorŭ prin Rușĭ; în privința celorŭlalte și anume a provințielorŭ 
europene sântŭ de altă părere: aci nu voiescŭ a aștepta scularea cea silnică a popórelorŭ celorŭ 
subjugate, ci vréŭ să le domoliască prin copcesiunĭ. La acésta sʼa deciaratŭ Pórta a fi gata, după 
ce numaĭ înainte cu căteva lune a fostŭ ridicatŭ Tansimatulŭ, ca împrotivitoriŭ constituțiuneĭ 
imperiuluĭ. Rusia a cerutŭ dela Pórta ca să estindă articululŭ alŭ 7 din Tractatulŭ dela Cuciuc 
Cainargi (acesta lamŭ arătatŭ în Nr. 40 alŭ Telegrafuluĭ) asupra tuturorŭ raportelorŭ ale bisericeĭ 
greceștĭ și ale credințioșilorŭ eĭ, și să enuncie acésta prin unŭ „tractatŭ.“ Décă Pórta slobóde unŭ 
fermanŭ, atuncĭ ea lucră ca o potere neatărnată, décă însă garantiséză drepturile supușilora seĭ 
prin unŭ tractatŭ, atuncĭ sʼa lepădatŭ de drepturile suveranitățiĭ. De aceea ciarŭ și la diferința 
pentru sfăntulŭ mormăntŭ a fostŭ vorba, cum că se compună tréba, prin fermanŭ orĭ prin 
tractatŭ; prin aceea că Pórta a slobozitŭ aci numaĭ unŭ fermanŭ, după formă a lucratŭ încontra 
pretensiunilorŭ Rusieĭ, deșĭ în faptă a înplinitŭ cererile Rusieĭ, și prin acee, că nʼa voitŭ a 
garantisa drepturile creștinilorŭ răsăritenĭ prin tractatŭ, a datŭ pretestŭ la plecarea luĭ Mencicof. 
În lucru însușĭ, adecă: în privința drepturilorŭ, pe care să le aibă creștiniĭ din Turcia, vrea Pórta, 
după cum spunŭ știrile cele maĭ nóe să concédă, dănsa voiește dară să documenteze părăsirea 
veciuluĭ principiŭ mohamedanicŭ prin acte nóe, însă nu numaĭ singurŭ în favórea Rusieĭ, ci 
aceste drepturĭ să se pună subt scutința tuturorŭ poterilorŭ creștine   (Va urma.) 

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

continuare  
 Articululŭ XII. În conformațiune cu principiulŭ (§ 4 alŭ condiceĭ) ca legea să nu lucre 
înderăptŭ, să nu aibe nicĭ acésta condică de legĭ influință asupra acelorŭ lucrărĭ, care aŭ precesŭ 
zileĭ, din care începe poterea legătóriă a eĭ, și asupra drepturilorŭ, ce săntŭ căștigate după legile 
de maĭ nainte. 
 Aicĭ însă aflămŭ că cale a ordina cele următórie: 
 1 Certele asupra valóreĭ căsătorieĭ la credințioșiĭ jidoveștĭ, săntŭ a fi judecate de 
judecătoriele civilĭ, care aŭ a decide aci, (artic. IV.) totdéuna după legile, ce aŭ constatŭ în 
timpulŭ, căndŭ sʼa contrasŭ căsătoria. 
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 Certele asupra desfaceriĭ căsătorieĭ la credințioșiĭ jidoveștĭ, și asupra despărțireĭ de patŭ 
și masă, care la începutulŭ activitățiĭ Condiceĭ de legĭ săntŭ animate, se vorŭ judeca după legile 
de maĭ naiinte, iară certele de feliulŭ acesta, ce se vorŭ esca maĭ tărziŭ, aŭ să se hotăréscă după 
normele, ce se cuprindŭ în acésta condică, de arŭ fi căsăstoria înceiată orĭ în ce timpŭ. 
 2. Legile de maĭ nainte, care determinaŭ feliuritŭ dreptulŭ de așĭ alege procuratorĭ, 
representanțĭ de drepturĭ, de a se oblega și a dispune asupra avuțieĭ sele, cu privință la trépta 
vărsteĭ și la genŭ, se punŭ afară de putere de la începutulŭ activitățiĭ condiceĭ civilĭ. 
 Lucrările judecătoreștĭ și negoțiațiunile, care sʼaŭ începutŭ nainte de activitatea condiceĭ 
civilĭ după determinațiunele legilorŭ de maĭ nainte, săntŭ a se judeca după ele. 
 Acésta are valorea sea în deosebĭ despre capacitatea personale a dispune asupra avereĭ 
sele prin testamentŭ în căt ea a atărnatŭ dela vărsta și genulŭ testatoreluĭ. Personele de amăndoe 
genurĭ, care aŭ căpătatŭ dreptulŭ de moioritate după legile de maĭ nainte, naintea activitățiĭ 
condiceĭ civilĭ, săntŭ a se lăsa în dreptulŭ acesta ne atinse. 
 3 Părințiĭ, care aŭ căpătatŭ dreptulŭ de a trage veniturele avereĭ copiilorŭ seĭ fără 
obligațiune de a da socotélă după normele legiuite de maĭ nainte, remănŭ și în biitoriŭ scutițĭ de 
a da socotélă, în cătŭ se lucră despre căzuta avuțiă a copiilorŭ în timpulŭ valóreĭ acelorŭ legĭ, 
însă eĭ aŭ și pe viitoriŭ a îndeplini acele oblegațiunĭ către copiiĭ lorŭ, ce li se impunŭ de aceste 
legĭ cu privință la tragerea veniturilorŭ. Eĭ săntŭ și oblegațĭ, a arăta după determinațiunele noueĭ 
legĭ și capitalele originariŭ alŭ avuțieĭ copiilorŭ seĭ judecătorieĭ, carea are să judece, óre este elŭ 
cuviințiosŭ asecuratŭ, séŭ în ce modŭ sʼarŭ poté îngrigi de securitatea luĭ. 
 4. Curatoriĭ și tutoriĭ, ce sănt rănduițĭ după normele de drepturĭ de maĭ nainte, aŭ să 
esercitese diregătoria lorŭ subt privegiarea judecătorieĭ din zioa începereĭ activitățiĭ condiceĭ 
civilĭ, cu tote oblegațiunele, ce li se impunŭ prin noa lege și subt restrăngerile de dritŭ, ce săntŭ 
esprimate acolo. 
 5. Determinațiunele asupra urmărilorŭ de drepturĭ din desființata aviticitate, asupra 
activitățiĭ testamentelorŭ și înceiatelorŭ contracte, ce sʼaŭ făcutŭ nainte de întroducerea condiceĭ 
civicĭ, căndŭ testatorele încă nainte activitățiĭ condiceĭ civilĭ a muritŭ fără testamentŭ, săntŭ în 
deosebĭ cuprinse în legile asupra regulațiuneĭ relațiunelorŭ din legile de maĭ nainte, ce aŭ statŭ 
în privința legilorŭ de moștenire și de aviticitate. Tocmaĭ așia este și întrebarea, în cătŭ aŭ se maĭ 
țină și în viitoriŭ relațiunele de dreptŭ, care săntŭ întemeiate între căsătorițĭ prin căsătorie, ce 
încă nainte de activitatea condiceĭ civilĭ sʼaŭ înceiatŭ în privință la avuția lorŭ, aŭ a se judeca 
după normele ce săntŭ coprinse acolo. 
 6. O Proscripțiune ce a începutŭ nainte de activitatea condiceĭ civilĭ este a se judeca după 
legile maĭ vecie. 
 Décă arŭ vré cineva să se provóce la proscripțiune în casurĭ, în care acésta după legile de 
maĭ nainte nu a avutŭ locŭ, séŭ că arŭ fi pe unŭ timpŭ maĭ lungŭ hotărătă decăt în condica civile, 
atuncea elŭ póte în casulŭ din tăiŭ alŭ proscripțiuneĭ întru totŭ, iară în alŭ doile, a începe 
calcularea terminuluĭ hotărătŭ în condica legiĭ numaĭ dela acelŭ punctŭ de timpŭ, de căndŭ legea 
presente începe activitatea sea. Prin acésta încă nu se scimbă nimicŭ în normele, ce sʼaŭ emisŭ 
asupra regulăriĭ raportelorŭ, ce aŭ statŭ despre aviticitate și zelogire. 
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 Articululŭ XIII. Tractatele cu statele din afară, ce aŭ relațiune la dreptulŭ civile, aŭ 
valorea sea și în Transilvania, încătŭ activitatea lorŭ nu este apriatŭ restrănsă la deosebite țere de 
corónă, din timpulŭ în care întră condica civile în potere. 
 Articululŭ XIV. Unde în legĭ se întrebuințeză espresiunea „provinciă,“ se înțelege prin ea 
terenulŭ întregeĭ țere de corónă. La trebile, care săntŭ prin condică rănduite în căderea 
diregătorielorŭ de țéră, are ciemare suprema diregătoriă civile a țereĭ, la trebile diregătorielorŭ 
de cercurĭ săntŭ ciemate diregătoriele politice de asemene nume fără deosebire orĭ ce nume vorŭ 
porta ele după așezămăntulŭ țereĭ. Cerculŭ de activitate, ce în condică sʼa datŭ drepturilor de 
pretură vinŭ în căderea acelorŭ judecătoriĭ de prima instanță, cărorŭ este elŭ încredințatŭ după 
legĭ asupra cuĭ se cuvine, 

______________ 
Monarhia Austriacă 

 Ungaria. Asocțiațiunea unguréscă pentru cultura pădurilorŭ va ținea adunările sele de 
căpeteniă în 22, 23, 24 și 25 Iun. c. n. în Naisolŭ, și va împreuna cu ele și o esposițiune de 
productele pădurilorŭ. ― În conventulŭ, ce sʼa ținutŭ la 1 Iun. în Debriținŭ, sʼa făcutŭ destulŭ 
cererilorŭ înaltuluĭ Ministeriŭ de învățemăntŭ în causa gimnasiuluĭ supremŭ, și academieĭ de 
drepturĭ de acolo întrʼunŭ astfeluĭ de modŭ, în cătŭ aceste așezeminte de învățetură se vorŭ 
recunóște cătŭ maĭ curăndŭ de publice. Nemizlocita conducere a acelorŭ așezeminte, și 
respunderea pentru disciplină se va da după dorința înalteĭ stăpănirĭ unuĭ rectore. ― Din 
însărcinarea înaltuluĭ ministeriŭ de învățemăntŭ sʼaŭ republicatŭ următóriele ordinațiunĭ: Fără 
espresa concesiune a stăpănireĭ nu se potŭ primi scolariĭ catolicĭ la gimnasiele evangelice. În 
locurĭ unde se află scóle poporalĭ catolice și evangelice, nu este slobodŭ a primi copiĭ catolicĭ în 
scóle evangelice, în locurĭ însă, unde nu arŭ fi scólă poporale catolică, vorŭ poté copiiĭ catolicĭ a 
cerceta scólele evangelice numaĭ cu știrea preotuluĭ catolicŭ, care este datoriŭ aʼĭ învăța în 
religiunea sea. Décă copiĭ catolicĭ în lipsa uneĭ scóle catolice vorŭ cerceta vreo scólă evangelică, 
atuncĭ eĭ aŭ să se depărteze din scólă pănă ține învățetura religiuneĭ la acestia, și să nu iae parte 
la funcțiunĭ bisericeștĭ ale evangelicilorŭ. 
 În satulŭ Baraceca în Comitatulŭ Albeĭ regalĭ sʼaŭ ucisŭ în 7 Iuniu 133 cânĭ turbațĭ și 
primejdioșĭ securitateĭ personalĭ, cariĭ aŭ mușcatŭ 15 ómenĭ, și 2 porcĭ, ómeniĭ se află subt cura 
medică. 
 Austria. O corespundință din Viena cu datŭ din 18 Iuniu are în privința causeĭ orientalĭ 
următóriele: Noĭ amŭ primitŭ astăzĭ înștiințărĭ din principatele danubiane, care adeveréză, că 
Rușiĭ pănă acuma nu aŭ trecutŭ nicĭ Prutulŭ, nicĭ Dunărea. De acĭ însă arŭ fi greșitŭ a înceia, că 
ocuparea lorŭ nu va urma. Causa, pentru ce nu aŭ înaintatŭ trupele ruseștĭ, zace numaĭ în 
împiedecările localĭ, care sʼaŭ escatŭ prin vărsarea apelorŭ. Ținuturile întinse ale acelorŭ locurĭ 
săntŭ esundate, și marele triungiŭ între gura Dunăreĭ și a Prutuluĭ sʼa scimbatŭ întrʼo mare, 
însășĭ gura Dunăreĭ să fie așia de tare nomolită, de admiralele alŭ flótileĭ de pe Dunăre, a 
deciaratŭ operațiunea eĭ numaĭ cu cea maĭ mare greotate. În principate este o grige mare despre 
o erumpere maĭ seriósă a vrăjmășiilorŭ între turcĭ și muscalĭ, de și înștiențerile sună 
împăciuitóriŭ, și fiindŭ că în cercurile maĭ înalte se crede, că întrarea potereĭ ostășeștĭ a Rusieĭ 
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va trage după sine și întrarea trupelorŭ turceștĭ, se află destuĭ, cărora se pare, că cu greŭ se va 
poté împiedeca pofta de bătăliă între ambele trupe. Noĭ nu știmŭ în cătŭ este fundată, séŭ 
nefundată acésta temere, ce se póte face de unŭ Bronțelŭ romănescŭ (unde se încăierară în aniĭ 
trecuțĭ Germaniĭ) în mesură maĭ mare, securŭ se pare numai una: Ocuparea adecă a 
principatelorŭ!     
 Cabinetulŭ din S. Petersburgŭ a deciaratŭ, precum se știe, că încătŭ pórta va sta pe 
refusarea cererilorŭ, ce i sʼa pusŭ, Maiestatea Sea Împeratulŭ Rusieĭ se va ținea îndreptățitŭ a da 
armateĭ sele în Besarabia poruncĭ spre ocuparea principatelorŭ, și că acesta pașŭ nu arŭ avé 
caracterulŭ uneĭ deciarațiunĭ de resbelŭ. Acuma vezibine, că încă nu potŭ fi sositŭ știrile din 
Constantinopole despre primirea ultimatuluĭ rusescŭ, fiindcă acesta dabé va fi ajunsŭ în 8 Iuniu 
în Stambulŭ, și numaĭ în 16 este terminulŭ pentru respunsŭ. Noĭ pentru aceea și ținemŭ știrele, 
ce se lățiră astăzĭ pe aicĭ, că adecă arŭ fi sositŭ prin Belgradŭ depeșe telegrafice despre lăpădarea 
ultimatuluĭ, de false, însă la întămplarea, ca amăndóe armatele să între în principate, nu ne 
potemŭ reținea a arăta la asemenarea situațiuneĭ cu aceea a campanieĭ franțozeștĭ în Antverpea, 
unde iarășĭ se puseră trupele în marșŭ, și se asediară cetățile maĭ nainte de ce sʼa adusŭ lucrulŭ 
la sfărșire întrʼunŭ congresŭ. 
 Despre coalițiunea Anglieĭ și Franțieĭ are O. D. P. corespundință din Viena 18 Iun., care 
sună așia: încălcitura presente orientale a produsŭ unŭ fructŭ, la care de multŭ sʼa năzuitŭ, sʼa 
ținutŭ lungŭ timpŭ la îndoială, și în sfărșitŭ totŭ a eșitŭ cu elŭ la lumină, coalițiunea adecă ître 
Franția și Anglia ce sʼa cunoscutŭ oficiosŭ. Décă citimŭ cŭ ce ostentațiunĭ se îndrepta lăngă 
Seina și Temsa la acésta coalițiune, ce ponderositate mare se pune pe ea la părere, arŭ trebui să 
cugetămŭ, cumcă cercurile politice acestorŭ țere ținŭ causa orientale din momentanea coalițiune 
a ambelorŭ poterĭ apusene a fi izprăvitŭ. Și totușĭ arŭ cădea greŭ așĭ lămuri adeveratulŭ sensŭ 
alŭ acesteĭ coalițiunĭ. O coalițiune a unorŭ poterĭ póte avea acolo locŭ, unde se lucră despre 
scutirea intereselorŭ, ce săntŭ poterilorŭ coalite, însă și aceea numaĭ lorŭ comune, să vedemŭ 
maĭ aprópe, care săntŭ comunele interese, ce Franția și Anglia săntŭ inviate ale păstra. 

Ambele State săntŭ departe de aceea, ca ele să mérgă în politica lorŭ orientale pe unulŭ 
și acelașĭ drumŭ. Direpțiunele și scopurile aŭ fostŭ de demultŭ și săntŭ și acuma deosebite, în 
partea maĭ mare către olaltă oposite. Nu aŭ lipsitŭ numerosele colisiunĭ, despre aceea, că are să 
se compăciuiască acésta pe terenulŭ lupteĭ, séŭ în salonele diplomatice. ― Noĭ aducemŭ aminte 
numaĭ ca esemplu la resbelulŭ din Egiptŭ subt consulatele franțoseștĭ, la rivalitatea politiceĭ 
orientalĭ englesești și franțoseștĭ subt Lui Filipŭ, carea în sfărșitŭ dusă la isolarea Franțieĭ și la o 
catastrofă, prin care Mehmed Ali iarășĭ se făcu adeveratŭ vasalŭ alŭ Porțiĭ, în sfărșitŭ la 
pusețiune, carea a luato ambasadorele englesescŭ în timpulŭ celŭ maĭ noŭ față cu pretensiunele 
ce lea gonitŭ Lavalette în Constantinopole. Comunătatea intereselorŭ amăndurorŭ părțĭ în crisa 
momentluĭ se póte dară restrănge numaĭ la aceea, că amăndoe săntŭ umplute în asemenea 
mesură de dorința și trebuința a păstra pacea lumeĭ, și a păzi izbucnirea flacăreĭ unuĭ focŭ maĭ 
mare. Acésta dorință este adecă sămburele alŭ vorbeĭ bătătoriă: Susținerea intregitateĭ turcieĭ. 
 Însă hotărăta abominare a uneĭ bătăĭ lumeștĭ, adăncŭ sințita trebuință a păciĭ prevaleze nu 
numaĭ în Anglia și Franția, ci șĭ în politica tuturorŭ poterilorŭ întrʼo asemenea tăriă. Acésta de 
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obște direpțiune face o liniă eminente în istoria anilorŭ de pe urmă. Eĭ are maĭ vărtosŭ Franția în 
prima liniă să mulțăméscă, că nu sʼaŭ aflatŭ maĭ marĭ greutățĭ la metamorfosa eĭ statŭ, și că aŭ 
potutŭ cele de față a le învinge maĭ ușiorŭ. Ce arŭ avé dară Anglia și Franția în Oriente de a 
păstra, apăra, securisa, și năzui, ce nu arŭ zăcea în asemenea mesură și în interesulŭ celorlalte 
poterĭ? De bună sémă nimica; căcĭ în momentulŭ, în care programa coalițiuneĭ și arŭ propune 
altŭ scopŭ, decătŭ susținerea independențeĭ de statŭ a turcieĭ, și cu ea legata pacea luméscă, ea 
aru și disona în neînpăcarea intereselorŭ amăndurorŭ părțĭ. Poterile apusene pórtă negreșitŭ unŭ 
cumpănitoriŭ glasŭ în tóte întrebările europene, hotărărea însă zace în conglăsuirea tuturorŭ. 
Pacea se póte amenința prin orĭ care potere singuratică, a o susținea însă durătoriŭ, și a o duce pe 
lăngă tóte primejdiele învingătoriŭ, póte să facă numaĭ năzuința tuturorŭ poterilorŭ séŭ 
numerulŭ lorŭ maĭ însemnatŭ, pentru aceea noĭ nu ținemŭ coalițiunea unorŭ state asupra altora 
de mizloculŭ, care arŭ descălci încălcitura presente degrabă, ci décă este vorba de o cualițiune, 
aceea arŭ fi împreunata la olaltă lucraae a tuturorŭ poterilorŭ marĭ portată de asemenea cugete și 
interese, astfeliŭ cătŭ și în contra tuturorŭ altorŭ diferințe în năzuire și direpțiune, să fie comune 
întregeĭ Europe.  

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 În 14 Iuniu c. n. sʼa descisŭ seanța în Denemarca. 
 Maiestatea Sea regele Bavariei a plecatŭ în 6 Iun. din Șőnbrunŭ la Monahŭ. 
 Pe temeiulŭ normelorŭ austriace se va întroduce în tóte universitățile ruseștĭ studiulŭ 
anatomiei patologice. 
 În 2 Iun. a muritŭ în spitaliulŭ carolineŭ din Clujŭ unŭ zioașŭ, la care sʼaŭ arătatŭ 
simptómele turbăreĭ. 
 În Baia de aurŭ din Roșia sʼa aprinsŭ varulŭ nestănsŭ, și în urmare acésta sʼa înecatŭ unŭ 
băiașŭ în aburĭ, ceialalțĭ aŭ scăpatŭ cu viață, însă săntŭ răŭ bolnavĭ. 
 În 7 Iuniu a tresnitŭ în Toplița pe unŭ băiatŭ de 12 anĭ ―  totŭ atuncĭ a lovitŭ fulgerulŭ și 
în casa unuĭ nobile, și a atinsŭ unŭ soldatŭ ce era incvartiratŭ acolo așia de bine, de a fostŭ dusŭ 
amețitŭ în spitaliŭ. 
 La granița dela Tasinŭ lăngă Galarata se va așieza unŭ lagerŭ austriacŭ. 

______________ 
Prusia. 

 B e r l i n ŭ  16 Iuniu. Ținerea burseĭ legănătóriă duréză întrʼuna, și astăzĭ a scăzutŭ 
cursurile tuturorŭ efectelorŭ. Ómeniĭ nu maĭ aŭ încredere în prospectulŭ păciĭ, decăndŭ este 
cunoscutŭ, cumcă D. Budberg arŭ fi îndreptatŭ o întrebare în privința causeĭ orientalĭ către 
caninetŭ, și arŭ fi cerutŭ deslucire. Aci să se fie pusŭ unŭ accentŭ deosebitŭ pe pusețiunea 
conservativă, care cuprinde Rusia față cu Pórta cu privință la netăgăduita ațițare a popórelorŭ 
greceștĭ. Se zice că conclusulŭ consiliuluĭ ministeriale nu arŭ fi legatŭ pusețiunea Prusieĭ la vreo 
eventualitate, acésta știre, și încă și maĭ multŭ deciararea cabinetuluĭ englezescŭ despre 
coalițiunea cu Franția, și împărtășirea, că Turcia va refusa și „ultimatissimulŭ,“ alŭ Rusieĭ, aĭ 
fostŭ de bună sémă în stare a aduce o îngrigire la bursă. ― Tocmaĭ acuma auzimŭ îmbucurătória 
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știre, cumcă erĭ arŭ fi sositŭ știrea la doĭ ambasadorĭ de aicea, că Împeratulŭ Rusieĭ arŭ fi 
aplecatŭ să facă concesiunĭ în causa orientale. 

______________ 
Franția. 

 Împeratulŭ și Împerătésa facŭ în ținutulŭ din S. Clud în tóte zilele preumblărĭ fără nicĭ o 
apărare numaĭ cu unŭ căruțŭ cu ómeni de curte. 
 Arestările se continuă în Parisŭ, și pușcăriele săntŭ atătŭ de pline, încăt a fostŭ silită 
stăpănirea a strămuta arestanțiĭ în o fortareță aprópe de Parisŭ. Procedura judecătoréscă se zice a 
fi și pusă în lucrare asupra lorŭ. 
 Gazeta de Colonia zice: Noĭ aflarămŭ ceva maĭ aprópe despre îndemnulŭ arestărilorŭ, ce 
sʼaŭ întemplatŭ în zilele trecute. Unŭ complotŭ departe înrămuritŭ sʼarŭ fi ațițatŭ în Londonŭ 
asupra viețiĭ Împeratuluĭ, și spre restornarea regențieĭ de față. Unŭ numerŭ de refugiațĭ să fie 
avutŭ însărcinare a aprinde cu ajutoriulŭ unorŭ preparate hemice castelulŭ din S. Clud, în care 
șade Împeratulŭ și Împerătésa, și palatulŭ ministruluĭ de polițiă, și de resbelŭ. Stăpănirea 
frănțuzéscă se zice, că arŭ fi fostŭ despre acésta prin o notă a Lorduluĭ Palmerston 
încunoștințată, așia cătŭ iʼa fostŭ cu potință a prinde pe vinovațiĭ la sosirea lorŭ în Parisŭ. Între 
ceĭ prinșĭ se află advocatulŭ Moblanc defensorele luĭ Blanci, Berod órecăndŭ redactorele 
„Curiruluĭ frănțozescŭ“ și Pascal nainte redactore, iară la 1848 vice colonelŭ în legiunea a 11 de 
cetățenĭ. Moblanc este iarășĭ eliberatŭ. 
 Împeratulŭ împărțește întrʼuna audienție. În zilele de pre urmă a primitu pe 
personalitățile cele maĭ însemnate ale trebilorŭ și finanțelorŭ. Cu D. Rotșild, a căruĭ ținere 
păzește bursa de o mare calamitate, a avutŭ Împeratulŭ o convorbire maĭ îndelungată. Astăzĭ a 
arătatŭ bursa o ținere maĭ poternică, dar o témă, că licuidațiunea de măne nu se va arăta 
favorabile. D. Ciselef a avutŭ o conferință maĭ lungă cu ministrulŭ dinafară, și de și 
singularitățile acesteĭ conferințe aŭ remasŭ încă tainice, totușĭ vréŭ ómeniĭ să fie mirosutŭ din 
ele, că arŭ fi de natură pacinică. Se zice că D. Ciselef arŭ fi datŭ ministruluĭ încredințare, că 
intențiunea Monarhuluĭ seŭ arŭ fi năucitóriă, și de și vorŭ ocupa trupele luĭ principatele, elŭ 
totușĭ nu cugetă a merge maĭ departe, cu atăta maĭ puținŭ a ataca întregitatea porțiĭ, și că elŭ arŭ 
dori întru totŭ, ca pacea lumeĭ să nu se turbure întru nimica. ― Nu este cunoscutŭ décă aŭ zisŭ 
D. Ciselef și aceea, cumcă Împeratulŭ arŭ maĭ lăsa ceva din cererile sele, însă înpregiurarea, că 
Împeratulŭ Nicolaŭ a trimisŭ pe unulŭ dintre ministriĭ seĭ la Parisŭ, se póte la tótă întemplarea 
privi de unŭ semnŭ înpăciuitoriŭ. ― De și guberniulŭ nostru privește ocuparea principatelorŭ, ca 
unŭ ce făcutŭ, totușĭ astăzĭ a lămuritŭ „Monitorele“ întrebarea, pe ce temeiŭ de dreptŭ baséză 
cabinetulŭ rusescŭ ocupațiunea principatelorŭ? În convențiunea de pre urmă dela Baltaliman, ce 
este cu datu din Maiŭ 1849 și înceiată pe 7 anĭ, se zice apriatŭ în art. 4., că o ocupațiune nóă a 
principatelorŭ arŭ atărna dela seriósele evineminte, ce arŭ urma în principate însușĭ. De arŭ avea 
locŭ vreo ocupațiune, atuncea ea are să se facă totŭ întrʼunŭ timpŭ de amăndóe poterile, și nicĭ la 
o întemplare să nu între maĭ multŭ de 35,000 oștire. Acuma se întrebămŭ cu ce stipulațiune va 
justifica Rusia ocuparea acésta? 
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 Maĭ departe zice unŭ corespundinte din Parisŭ cu datŭ din 15 Iuniu: Nu știŭ de ce astăzĭ 
bursa se arătă iarășĭ dintrʼo dată cu maĭ puțină încredere decăt erĭ; însă aceea este faptă, că 
rentele scăzură cu unŭ francŭ, și fiindŭ că pănă la sfărșitulŭ luneĭ acesteĭ nu se potŭ aștepta știrĭ 
positive din Constantinopole se vede, că grigea burseĭ se bazésă pe articuliĭ luĭ „Pais și ai“ 
Constituționaluluĭ, care arŭ avea coloritŭ belicosă. „Pais“ zice adecă că Franția nu vede casŭ de 
resboiŭ în ocuparea principatelorŭ, cugetă însă, că Germania nu arŭ trebui să îngădue acésta, 
pentru că este în contra intereselorŭ eĭ. Iară „Constituționalulŭ“ zice ză sʼa datŭ maĭ unŭ 
ultimatŭ Porțiĭ, însă pentru aceea totŭ nu arŭ fi hotărătŭ, cumcă refusarea primireĭ luĭ arŭ trage 
după sine unŭ resbelŭ. ― Astăzĭ sʼa înpreștiatŭ pe aicĭ faima, că unele regimente arŭ fi căpătatŭ 
poruncĭ să mérgă spre granița Rinuluĭ, ca să fie pregătite pentru tóte eventualitățile.                      
______________ 

Anglia. 
 L o n d o n ŭ  14 Iuniu. „Globe“ cuprinde astăzĭ unŭ articulŭ înpăvăzatŭ asupra ocupăreĭ 
principatelorŭ, din partea Rusieĭ, care se consideră ca o nemizlocită atacare a porțiĭ. ― Cumcă 
coalițiunea între Franția și Anglia arŭ fi fostŭ can silită, se vede și de acolo, pentru că nu e maĭ 
multă nicĭ a taincă, cumcă din toțĭ medulariĭ cabinetuluĭ numaĭ treĭ aŭ fostŭ de părere, ca aceste 
poterĭ să operese la olaltă, adecă Ruselŭ, Palmerstonŭ și Lansdovne, și că acésta minoritate în 
Consiliulŭ de cabinetŭ și arŭ fi redicatŭ în zadarŭ glasulŭ pentru alianța cu Franția în cuestiunea 
ruso-turcéscă, décă nu arŭ fi avutŭ pentru sine opiniunea publică a țereĭ, și a aliațilorŭ.  ― 
Timesulŭ a începutŭ iarăși a se legăna. După ce elŭ adecă maĭ nainte enuncie principiulŭ, că 
ocuparea principatelorŭ nu sʼarŭ potea privi de casŭ de bătaie, acuma se aplecă către părerea luĭ 
„Globe“ și zice că nu arŭ trebui Rusieĭ să se îngădue astfeliŭ de demonstrațiunĭ, căcĭ după ce 
guberniulŭ Rusieĭ a datŭ înaintea întregeĭ Europe deciarățiunea, cumcă ea remăne pe lăngă 
pretensiunele sele, și la refusarea lorŭ va căuta despăgubire în ocuparea principatelorŭ arŭ fi de 
riscŭ a cugeta, că sarŭ poté întreprinde negoțiațiunĭ cu succesŭ întrʼaltŭ locŭ decătŭ în S. 
Petersburgŭ, séŭ Constantinopole. Și fiindŭ că pe lăngă aceste maĭ știmŭ și aceea, că împeratulŭ 
Nicolaŭ a aprobatŭ perfectŭ producera principeluĭ Mencicof, pentru aceea nu se vede prin ce se 
póte deciara înbunarea glasulŭ în bursa Parisuluĭ, ci se pare, că precătŭ ómeniĭ întrʼo zi 
înmulțescŭ prétare pericululŭ, așia în ceialaltă zi îlŭ iaŭ pré ușioru, fiindŭ că în faptă pusețiunea 
lucrurilorŭ a remasŭ nescimbată. ― Întrʼaltŭ locŭ zice: Și de arŭ fi ocuparea principatelorŭ unŭ 
casŭ de resbelŭ positivŭ și de lipsă, noĭ amŭ enunciatŭ opiniunea, că pentru acuma arŭ fi 
amesuratŭ cu politica a nu se privi așia, însă ea nu arŭ hotără nimica tocmaĭ pentru că în 
comparațiune sʼa pusŭ ușiorŭ și securŭ în lucrare, și décă împeratulŭ va sta pe lăngă 
pretensiunele sele și după ocuparea principatelorŭ, ce este fórte cu probabilitate, atuncĭ celŭ maĭ 
de aprope pașŭ va duce la o seriosă fracțiune. Noĭ nu vremŭ să afirmămŭ că o înpăcare sʼarŭ fi 
făcutŭ cu nepotință, noĭ credemŭ și sperămŭ că ea va și urma, însă este o rătăcire învederată a 
zice, că o întrevenire sʼa primitŭ în momentulŭ, în care Rusia renoește ultimatulŭ seŭ și aștéptă 
dela pórtă primirea luĭ. Din acestŭ temeiŭ se pregătescŭ poterile.  
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 Unele Gazete englezeștĭ cerŭ în zelozia lorŭ cea mare, să se bombardese Odesa și 
Sevastopolulŭ cum vorŭ pune Rușiĭ piciorulŭ pe pămăntulŭ moldovenescŭ. Fonziĭ engeseștĭ 
mergŭ móle fiindŭ că credința în susținerea păciĭ aŭ începutŭ a peri. 

______________ 
Turcia. 

 Din imperiulŭ osmanŭ nu aŭ venitŭ nicĭ o știre maĭ importante, după o corespundință de 
acolo se crede că ținerea nehotărătoriă a ambasadorilorŭ străinĭ, ce sʼa observatŭ la începutulŭ 
acesteĭ încălciture, arŭ fi atărnatŭ numaĭ de acolo, căcĭ misteriosă fĭință a principeluĭ Mencicof 
ia ținutŭ în neștiință asupra stareĭ lucrurilorŭ, și sa luatŭ de unŭ lucru sevărșitŭ, că pănă ce 
cabinetele apusene stăruescŭ a păstra tractatele, Rusia a luatŭ energiosŭ în vedere, 
combinațiunea, ce amenință cu căderea în pămănturele slavice, și caută să o ducă la o cocere 
durătoriă. Se încredințese, că deciarațiunea oficiale a Monitureluĭ din Parisŭ în privința causeĭ 
orientalĭ, arŭ fi datŭ semnalulŭ spre pregătiri de resbelŭ. Sultanulŭ sʼa aflatŭ tocmaĭ la Selamlic 
(rugăciune) ce este obicinuitŭ a se ținea în tótă vinerea, și la care aŭ se mérgă tóte persónele 
țiitorie de statulŭ militare începăndŭ dela Maiorŭ, căndŭ i sa adusŭ înștiințarea despre 
pomenitulŭ articulŭ. Elŭ sʼa redicatŭ și a datŭ delocŭ poruncă să se pregătéscă de resbelŭ. Din 
acestŭ momentŭ se dateze tóte, ce pănă acuma sʼaŭ făcutŭ în privința acésta spre apărarea țereĭ. 
Încă totŭ se vorbește că Rița Pașa se va face ministru de resbelŭ, însă la Curte încă nu sʼa datŭ 
uităriĭ portarea luĭ cea austră, și o mulțime de pașe, între cariĭ elŭ va orăndui energiosŭ, îșĭ pune 
carulŭ în petre, ca să înpedece denumirea luĭ. 
 De va venĭ elŭ totușĭ la acestŭ postŭ, atuncĭ denumirea luĭ arŭ fi numaĭ espresiunea nóă a 
uneĭ politice de resbelŭ a Porțiĭ. Însă pentru resbelŭ se cerŭ banĭ, mi fiindcă de acestia nu se pre 
află în abondanțiă în vistieria statuluĭ, ministeriulŭ are încă și aceea grige, ca săʼĭ căștige de óre 
unde. ― Din Marsilia se înștiințéză că după știrile, ce aŭ sositŭ din Constantinopole acolo din 5 
Iuniu, Pórta a vrutŭ să facă unŭ împrumutŭ de 12 milióne francĭ, care însă pănă atuncĭ nu sʼa 
fostŭ realisatŭ. După știrile consunătórie din Italia și Marcilia a plecatŭ flota britanică în 8 Iun. 
din Malta în direpțiune către Levante. 
 Din Varna se scrie dela 1 Iun. iarășĭ despre spaima, ce domnește acolo dela plecarea 
principeluĭ Mencicof, spre norocire însă se află acolo unŭ gubernatore energicŭ, care pănă 
acuma a știutŭ să împiedece ataculŭ între creștinĭ și turcĭ. Pe zidurele cetățiĭ, ce zacŭ în ruine 
dela anulŭ 1828, sʼaŭ așezatŭ tunurĭ, și vreo căteva sute de regruțĭ aŭ venitŭ ca garnisonă. În tóte 
punctele maĭ însemnate pe drumulŭ ostășescŭ și anume în întindere dela Balcanŭ către Dunăre 
se așiază magazine. Contingentele de ajutoriŭ a Egiptuluĭ este menitŭ pentru Rumelia. Comanda 
militare dela Dardanele a căpătatŭ poruncă prin unŭ vasŭ de valore în adinsŭ trimisŭ, ca să 
pornéscă 2040 de artilăriștĭ la Constantinopole, ce sʼa și împlinitŭ în 5 și 6 Iuniu, se încredințéză 
că acestĭ tunarĭ arŭ fi menițĭ pentru Varna și Șumla. 

______________ 
Hina. 

 Din Hina ne înștiințéză poșta cea maĭ nóă din 21 Marțiu, că rebeliĭ arŭ fi ocupatŭ 
Nancingu și Ciengfu, încă puținŭ după aceea aŭ fostŭ iarășĭ silițĭ să părăséscă cetatea dinteiŭ, și 
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că arŭ fi fostŭ bătuți tare de generalele împerătescŭ Heang-Iung. Străiniĭ ce sʼaŭ așezatŭ în 
Șangai, unde stagnează tóte, și poporulŭ aŭ începutŭ a fugi, aŭ ținutŭ maĭ multe adunărĭ, și aŭ 
formatŭ unŭ corpŭ de voluntarĭ, ca se resiste unui atacŭ din partea rebelilorŭ. În Hongcong a 
primitŭ unŭ despățemăntŭ de trupe poruncă, să se afle gata de mersŭ spre nordŭ. 

 
Înștiițare de prenumerațiune la T e l e g r a f u l ŭ  R o m a n ŭ  

pentru semestrulŭ alŭ doilea anulŭ 1853. 
 Cu sfărșitulŭ luneĭ acesteĭ se izprăvește terminulŭ de prenumerațiune la aceia DD. 
prenumeranțĭ, cariĭ aŭ prenumeratŭ numaĭ pe ziumetate de anŭ. Scumpetea ce domnește, maĭ cu 
sémă a artieĭ, și intențiunea direcțiuneĭ tipografieĭ diecesane de a vinde productele sele, cu 
prețuri cătŭ se póte maĭ moderate după împregiurărĭ, nu îngăduescŭ a tipări maĭ multe 
esemplare, decătŭ ce va fi numerulŭ prenumerațiunilorŭ, decĭ ca acesta să se pótă defige cu 
acurateță, și să nu venimŭ earășĭ în neplăcuta pusețiune de a nu pote servi cu numeriĭ complețĭ aĭ 
esemplarelorŭ, ne vedemŭ siliți a provoca maĭ timpuriŭ pe doritoriĭ de a avea și a spriginĭ acestŭ 
ziurnale și în viitoriŭ, ca să grăbéscă cu prenumerațiunea întrʼatăta, ca acésta să ajungă aicĭ 
multŭ pănă la sfărșitulŭ luneĭ acesteĭ.  
 Telegrafulŭ romanŭ va eșĭ ca și pănă acuma de dóe orĭ pe septemănă m e r c u r e a  și 
s ă m b ă t a  totŭ cu prețulŭ de maĭ nainte, adecă: 3 f. 30 cr. pentru Sibiiu, 4 f. pentru celelalte 
părțĭ ale Ardéluluĭ și Monarhieĭ Austriace și 6 f. m. c. pentru țere străine pe unŭ semestru. 
Prenumerațiunea se face la ce. r. deregătorie postalĭ, și la DD. cariĭ și în Semestrulŭ întăiu aŭ 
binevoitŭ a se însărcina cu culegerea și trimiterea banilorŭ, fără banĭ gata nu se vorŭ trimite la 
niminé esemplare. Despre tendința solidă a acestuĭ ziurnale daŭ dovezĭ învederate scrisorile, ce 
le primirămŭ din tóte părțile, pe care însă nu ne îngădui modestia a le publica. 
 S i b i i ŭ  1 Iuniu 1853. Editura și tipariulŭ Tipografieĭ diecesane.   
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