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Depeșe telegrafice. 
 C o n s t a n t i n o p o l e  13 Iuniu c. n. Unŭ vapore de resboiŭ a adusŭ ultimatissimulŭ 
rusescŭ. Pregătirile de resbelŭ se continuă. Foculŭ în casa de vamă nu a fostŭ pre însemnatŭ. 
Flota englezéscă stă naĭntea dardanelelorŭ, iară cea frănțozéscă naintea Tenedosŭ. Vaporele 
înperătescŭ „Custoța“ cu internunciulŭ împăretescŭ a ajunsŭ în 12 Iuniu în dardanele, și măne va 
sosi în Constantinopole. 
 P a r i s ŭ  19 Iun. Arestările mergŭ nainte. Mulțĭ refugiați polonĭ și italianĭ părăsescŭ 
Franția, ca să se îmbarce la Tulonŭ cătră Constantinopole. Așteptata deciarațiune a Monitoreluĭ, 
cumcă ocuparea principatelorŭ o va privi Franția ca unŭ casŭ de resbelŭ, nu va eși. 
 P a r i s ŭ  22 Iun. Ministeriulŭ de polițiă sʼa desființatŭ, și sʼa împreunatŭ cu celŭ din 
lontru. Ministeriulŭ de comerciŭ sʼa înființatŭ iară, și sʼa legatŭ cu celŭ alŭ lucrărilorŭ publice. 
D. Mopas va întra în Senatŭ. 
 L o n d o n ŭ  22 Iun. Din Nev-iorkŭ se înștiințéză din 11 Iun: În Cvebecŭ și Montrealŭ 
sʼa făcutŭ resculare prin predicele anti-catolice ale luĭ Gavați. Trupele sʼaŭ adunatŭ. Gavați a 
fugitŭ.  
 S m i r n a  15 Iun. Trebile aŭ statŭ cu totulŭ. Din causa regrutațiuneĭ este lipsă de ómenĭ 
pentru lucrulŭ de cămpŭ. Lăcustele nimicescŭ semănăturile de anasonŭ și pepenĭ la Cesme. 
Viele remănŭ neatinse. Maslinele se facŭ și aicĭ prébine. 

______________ 
Trebile în Turcia. 

Urmare. 
 Prin acésta arŭ sta Pórta în privința trebelorŭ din afară acolo, unde a statŭ maĭ nainte: arŭ 
scăpa de unŭ domnŭ singurŭ, Rusia, și fiindŭ că arŭ poté pe unulŭ dintre domniĭ și tutoriĭ seĭ 
întrebuința în contra celuialaltŭ, așia ʼșĭ arŭ poté pe unŭ timpŭ păstra independința aparinte; la 
acésta întămplate se naște întrebarea, că care dintre domniĭ și tutoriĭ ceĭ mulțĭ arŭ căștiga maĭ 
multă influință materiale și spirituale. Lucrulŭ acesta dară are partea sea europénă, precum și 
alta curatŭ turcéscă. Ce sʼatinge de cea dintăiă, de ocamdată a triunfatŭ diplomația engleză 
preste cea ruséscă; pórta a refusatŭ cererile ruseștĭ, și ambasadorele rusescŭ estraordinariŭ a 
plecatŭ. Foile engleze, și anume Times, care a fostŭ pentru acésta tare ocăpătŭ, sʼaŭ arătatŭ la 
începutulŭ misiuneĭ Principeluĭ Mencicof, ca căndŭ arŭ crede, că nu e vorbă de alta, decătŭ 
numaĭ de sfintele locurĭ; căndŭ începură însă a eși la ivélă cererile ruseștĭ, se aretară ele a fi 
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mănióse, și strigară asupra limbeĭ ceĭ îndoite a Rusieĭ, zicăndŭ, că acésta arŭ fi datŭ în Londonŭ 
cu totulŭ altfeliŭ de asecurărĭ, și că nʼarŭ fi atinsŭ nemica despre cererile în privința esclusivuluĭ 
protectoratŭ preste biserica grecéscă; la urmă căndŭ sʼa refusatŭ ultimatulŭ, aŭ întomnatŭ cu tóte 
o strigare neînțeléptă de triumfŭ, care curăndŭ a amuțitŭ érășĭ.  
 Însă aceste lucrurĭ de ocamdată nu se atungŭ de noĭ; maĭ impoporante pentru noĭ e 
mărturisirea foilorŭ englezeștĭ, și franțozeștĭ, că susținerea stăreĭ ceĭ vecie și ceĭ nóe a Turcieĭ e 
o negiobiă; acésta părere, care totŭ maĭ multŭ se lățește în Europa, și care prin pașiĭ ceĭ mai din 
urmă aĭ guberniuluĭ turcescŭ a căpătatŭ întărire, nu sʼa pronunciatŭ pănʼaci așia pe față, cu o 
colóre atătŭ de oficiósă, ca acum. Pórta voiește să facă creștinilorŭ concesiunĭ marĭ; potévorŭ eĭ 
în viitoriŭ stăpăni proprietatea de pămăntŭ, luoată în înțelesulŭ europénŭ? avéva potere 
mărturisirea lorŭ înaintea judecățiĭ, ciarŭ și în contra moslemilorŭ? daliseva dreptulŭ de a porta 
arme, fără de care eĭ sântŭ supușĭ în totŭ minutŭ volnicieĭ Turcilorŭ? fiva stăpănirea turcéscă 
așia de tare, ca să cuteze a susținé față cu domnitoriulŭ poporŭ mohamedanŭ acele concesiunĭ 
nevătămate? nu produce prin aceea din contră o necurmată stare de resbelŭ în inima împerățieĭ, 
o stare de resbelŭ, care pre lăngă preponderanța la numerŭ a creștinilorŭ și pre lăngă amesteculŭ 
ambasadorilorŭ străinĭ trebuie să fie aducătóriă de pagubă pentru dănsa? Acésta din urmă e 
tocma neʼncungiurată; în Asia mică, unde afară de căteva locurĭ vița turcéscă întrecé ce pe 
ceealaltă, acolo póte acésta merge, dară în provinciele europene nu merge, și mesurele 
precautive, ce a luaatŭ Pórta în timpulŭ din urmă, ca să împiedece o rescólă în contra 
creștinilorŭ, ne póte servi de îndreptariŭ, că ce avemŭ de a aștepta în viitoriŭ. 
 Concesiunele făcute creștinilorŭ vorŭ mări așteptările acestora, și vorŭ îmulți urgia 
Turcilorŭ. Împărecierile între împoporățiunĭ sântŭ neʼncungiurate, și cu atătŭ maĭ triste, căcĭ nicĭ 
o parte nu póte îmbulzi pe ceealaltă. Cu încetarea părtinireĭ a moslemilorŭ, cu recunóșterea 
egalitățiĭ a amăndurorŭ părțĭ înaintea legiĭ ― care lege însă pănʼacum încă nu esistă ― a loatŭ 
statulŭ mahomedanŭ în privința morale sfărșitulŭ seŭ, elŭ este încă numaĭ o faptă, espusă 
fiecăreĭ furtune fără de cărmă, și zăŭ stăncile, în care póte lovi de mórte, sântŭ multe.      (Va 
urma.) 

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  15 Iuniu. De căndŭ aŭ începutŭ diferințele ruso-turceștĭ, noĭ ne amŭ silitŭ pe 
căt ne a îngăduitŭ îngustimea „Telegrafuluĭ romanŭ“ a desvolta tóte părerile pro și contra, care 
sʼaŭ redicatŭ prin cele maĭ însemnate gazete ale tuturorŭ țerelorŭ asupra acestorŭ diferințe. 
Nimĭcŭ însă nu este în stare a aduce adeverulŭĭ la lumină, ca actele diplomatice, și artiele 
oficióse, care sʼaŭ scimbatŭ între părțile litiganțĭ, și sʼa emisŭ către poterile Europeĭ. Noĭ amŭ 
împărtășitŭ și dintre aceste tóte căte ne aŭ venitŭ pănă acuma la mănă, și ne grăbimŭ a mai 
împărtăși și nota circulare ruséscă, ce a slobozitŭ contele Neselrode către ambasadoriĭ și agențiĭ 
ruseștĭ, ca să o împărtășéscă poterilorŭ dinafară, care puindusă cu cea turcéscă, ce o împărtășimŭ 
subt rubrica „Turcia“ cititoriĭ îșĭ vorŭ trage socotéla din ele. ― Dupăce se premite în acésta 
notă, că scopulŭ eĭ este, ca ea să înfrunte faimele manine și mincinóse, ce sʼaŭ împreștiatŭ prin 
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gazetele străine în privința misiuneĭ principeluĭ Mencicof prin o ciară înfățișare a stăreĭ lucruluĭ, 
ea sună maĭ departe așia: 
 „Eŭ ținŭ de prisosŭ a me estinde întrʼaceea, că știrele gazetelorŭ, care zicŭ: că noĭ avemŭ 
intențiune de a mări imperiulŭ, de a securisa granițele nóstre asiatice, de a ne aroga dreptulŭ a 
denumi și a depune pe Patriarhulŭ din Constantinopole, séŭ orĭ ce protectoratŭ religiosŭ, care 
trece granițele celuĭ depănă acuma, care nóă se cuvine după dreptŭ și adeverŭ din timpŭ 
îndelungatŭ în poterea convențiunelorŭ, nu aŭ nicĭ o vorbă adeverată. Dta ști politaca 
Monarhuluĭ nostru și ști, că Maiestatea Sea nu dorește nicĭ disolvarea nicĭ ocuparea imperiuluĭ 
turcescŭ, ce sʼa măntuitŭ de dóe orĭ prin elŭ. Împeratulŭ privește din contră statulŭ cvo de față 
ca o combinațiune maĭ bună pentru tóte poterile, a cărorŭ colisiune arŭ fi neîncungiurabile în 
oriente, décă acĭ sʼarŭ face vreo modificațiune politică în privința bisericelorŭ ortodocse în 
Turcia, noĭ nu avemŭ trebuință spre păstrarea libertățilorŭ de alte drepturi, decătŭ de acele, ce ne 
săntŭ adjudicate prin convențiunele de maĭ nainte și securisate prin pusețiunea nóstră, și prin 
influința religióselorŭ relațiunĭ, ce constă între cincizecĭ de milióne rușĭ ortodocșĭ, și între partea 
cea maĭ mare a subpușilorŭ creștineștĭ aĭ Sultanuluĭ. Acésta influință, ce duréză de unŭ seculŭ, 
este nerefusabile, pentru că ea nu este întemeiată pe vorbe ci pe fapte. Maiestatea Sea a primitʼo 
la suirea sea pe tronŭ, i nu va părăsi plinulŭ de gloriă legatŭ alŭ domnilorŭ seĭ predecesorĭ, 
pentru unŭ prepusŭ nedrepŭ asupra luĭ. De aci poțĭ Dta vedea de căt de nefundate săntŭ faimele 
despre misiunea principeluĭ Mencicof, care nu are altŭ scopŭ, decătŭ complanarea cuestiuneĭ S. 
locurĭ.  
 Arŭ fi prépelungŭ a enumera descălcirea acesteĭ întrebărĭ precum și spețialitățile întregeĭ 
decurgerĭ dela 1850. Noĭ afirmămŭ numaĭ atăta conscienciosŭ, că nu amŭ fostŭ noĭ ceĭ din tăĭ, 
cariĭ amŭ ecscitato. Noĭ știmŭ că urmarea acesteĭ întrebărĭ arŭ poté fi periculósă pentru pacea 
orientalĭ, ba pote și pentru a lumeĭ. Noĭ amŭ îndreptatŭ la începutŭ luarea a minte a poterilorŭ la 
pusețiunea, în care arŭ trebui să ne aducă întrebarea, și la urmările, ce arŭ răsări din ea. Încéta eĭ 
desvoltare, la care a ajunsŭ ea, a dusŭ la crisa presente, ce afirmă numaĭ a nóstră enunciată cu 
părere de reŭ presubpunere. Este destulŭ a observa, că cele dintăie concesiunĭ, ce sʼaŭ făcutŭ în 
favórea catolicilorŭ în Ierusalimŭ Franțieĭ, săntŭ prejudicióse pentru privilegiele, ce săntŭ date 
din seculĭ ortodocsilorŭ. După ce Maiestatea Sea a văzutŭ, că arătate preplăcere pentru catolicĭ a 
mișcatŭ pe Pórtă la concesiunĭ totŭ maĭ nóe și ponderóse, care îngustă libertățile și drepturile 
bisericeĭ ortodocse, a aflatŭ de lipsă a se îndrepta pentru acésta către Sultanulŭ cu o notă 
prietenéscă însă seriósă. Urmarea acesteĭ mesure a fostŭ ciemarea uneĭ comisiunĭ stătătóriă 
numaĭ din Ulemanĭ „turceștĭ.“ Ea sʼa deprinsŭ cu aflarea unuĭ drumŭ mizlocitoriŭ spre 
îndestulirea cererilorŭ de amăndóe părțile. Apoĭ a ajunsŭ la Maiestatea Sea după lungțiitóriele 
negoțiațiuni respunsulŭ Sultanuluĭ. Elŭ insinuă definitiva conplanare a întrebărei, cu adaogerea 
celorŭ „maĭ prietenóse promisiuni“ despre susținerea tuturorŭ vecielorŭ drepturĭ ce sʼaŭ datŭ 
dela Pórta bisericeĭ ortodocse. Totdeodată ni sʼa împărtășitŭ și unŭ fermanŭ privitoriŭ la 
singulare puncte ale hotărăreĭ. În fruntea lorŭ aŭ fostŭ prin unŭ hatișerif autografŭ alŭ Sultanuluĭ 
în modŭ formale recunoscute și întărite tóte actele, ce în deosebite timpurĭ sʼaŭ slobozitŭ în 
favórea ortodocsilorŭ, sʼaŭ renoitŭ prin Sultanulŭ Mahmud, și întăritŭ prin Sultanulŭ acum 



 

Pag. | 192

stăpănitoriŭ. De și nota și fermanulŭ eraŭ scrise întrʼunŭ spiritŭ și espresiunĭ, ce divergéză 
cevașĭ din presentele statusŭ cvo, pe care noĭ alŭ păstra totdéuna ne nevoimŭ, totușĭ sʼa înduratŭ 
Maiestatea Sea a recunóște actele pănă la óreșcare punctŭ, ca corespunzătórie drepteĭ îngrigirĭ a 
Împeratuluĭ pentru drepturile și privilegiele ale bisericeĭ ortodocse în Ierusalimŭ; și mișcată prin 
a sea iubire de pace sʼa înduratŭ Maiestatea Sea a le primi ca o serbătoréscă și definitivă 
împreunare. 
 După aceste ciare, oficiosŭ împărtășite documente în urma înceiereĭ lungțiitórielorŭ și 
grelelorŭ negoțiațiunĭ, a cugetatŭ guberniulŭ rusescŭ pentru totdéuna a fi complanate diferințele, 
a cărorŭ periculŭ sʼa înlăturatŭ prin a luĭ iubire de pace, lăsănduse catolicilorŭ nóuele libertățĭ ce 
le aŭ agonisitŭ. Dta. știĭ, că durere ! acésta sʼa făcutŭ altfeliŭ.        (Va urma.) 
 S i b i i u  15 Iun. Fascicululŭ întăilea alŭ anuluĭ alŭ doilea din „împărtășirile de pe 
cămpulŭ statisticei“ date afară de Direcțiunea statisticeĭ administrative în Viena curinde despre 
starea industrĭeĭ în Ardélŭ următóriele date: Acéstă țéră are în sinulŭ seŭ metale nobile și 
nenobile de totŭ feliulŭ, despre a cărorŭ esploatare ne povestește cea maĭ dinainte vecime. 
Ardélulŭ este cea maĭ bogată țéră de aurŭ nu numaĭ în Austria, dară și în tótă Europa. Metalulŭ, 
care pentru scopurile activitățiĭ industrialĭ a ajunsŭ a fi maĭ de neapărată treauință, adecă ferulŭ, 
a începutŭ a se scóte numaĭ în timpurile din urmă întrʼo mesură maĭ mare. Preste totŭ se află în 
acésta țéră 137 de băĭ de ferŭ, dintre care 10 se lucră prin statŭ. Baia erariale dela Hinidóră este 
cea maĭ măreță și cea maĭ mare dintre tóte, căte se află în țéră, aceea ține 200 de lucrătorĭ și 
aduce pe anŭ la 30,000 maje de ferŭ crudŭ. 
 Afară de esploatarea și lucrarea metalelorŭ sʼa țermuritŭ activitatea industriale pre lăngă 
acele producte industrialĭ, care servescŭ spre îndestularea lipselorŭ țereĭ, și care aŭ fostŭ 
corespunzătórie deosebitelorŭ giurstărĭ ale țereĭ. În pămăntulŭ săsescŭ de maĭ nainte sʼa 
defășiuratŭ activitatea industriale pănă la óreșĭ care gradŭ, dată prin cătușele sistemeĭ țehalĭ a 
fostŭ împiedecată desvoltarea eĭ maĭ departe. Fiindŭ dară industria în cetățĭ silită a se mișca între 
germaniĭ sistemeĭ țehalĭ, a trebuitŭ dănsa a se face totŭ maĭ neabile de a ținé concurință cu 
productele străine, și așia ea trebue să se mulțămiască cu puțină trecere și cu căștigŭ bagatelŭ 
atătŭ în piațele din țéră cătŭ și în cele din principatele dela Dunăre. Din pricina puținelorŭ 
trebuințe și a împoporățiuneĭ ceĭ puține nʼaŭ potutŭ meseriele prin țéră a se susținé de sine, și 
așia vedemŭ în cele maĭ multe sate ale Ardéluluĭ, că meseriele se deprindŭ în strănsă legătură cu 
agricultura și cu cultura dobitócelorŭ. Acésta împărțire a lucruluĭ, ce se află pe cea maĭ de josŭ 
tréptă, ʼșĭ are pricina sea și întrʼaceea, căcĭ omulŭ de răndŭ se străduiește aʼșĭ împlini elŭ însușĭ 
lipsele sele, din care causă meserieșilorŭ ne căpătăndŭ ocupațiune e silitŭ aʼșĭ căuta alte izbóre 
de căștigŭ. 
 Maĭ lățită este industria în districtulŭ Sibiiuluĭ, și maĭ cu sémă în cerculŭ Brașovuluĭ, 
unde se pórtă o neguțătoriă destulŭ de întinsă cu producte industriali. Pănurile și straele de 
Brașiovŭ, și luminele și pălăriele de Sibiiŭ șĭ aŭ căștigatŭ unŭ nume în neguțătoriă. În cerculŭ 
Brașiovuluĭ aŭ fostŭ în a. 1852 765 de nănzarĭ, 153 de păpurarĭ și 41 de meșterĭ de straie și de 
covóră. Afară de acésta productele olarilorŭ și ale ploscarilorŭ, pielea și pănza de Brașiovŭ, 
pănura și pielăria de Sibiiŭ, și coșiurile de Bistriță sʼaŭ făcutŭ articulĭ de comerciŭ. În districtulŭ 
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Belgraduluĭ, facŭ locuitoriĭ muntenĭ, așia numițiĭ Mocanĭ (Moți?) totŭ feliulŭ de lucrurĭ de 
lemnŭ, cu care apoĭ îmblă prin tótă țéra, și le vindŭ. În cerculŭ Retéguluĭ merită a se pomeni 
scóterea petrelorŭ de móră, cele maĭ bune sântŭ cele de la Cico-Uifalu. Săcuiĭ, locuitorĭ în 
districtulŭ Odorheiuluĭ, se coprindŭ maĭ vărtosŭ cu argăsitulŭ, spre care scopŭ ʼșĭ și potŭ lesne 
căștiga din pădurile cele marĭ de acolo cele de lipsă pentru argăsélă; se maĭ cuprindŭ eĭ cu 
scóterea potașeĭ (în cerculŭ St. Giorgiuluĭ, unde se află 40 de ferbătorĭ de potașă), și cu ferberea 
de Vinarsŭ din picioici, secară și iunipere (borbóne de jnépănŭ) 
 Bănatŭ.  Maiestatea Sea ce. r. apostolică sʼa înduratŭ pré grațiosŭ cu preînalta hotărăre 
din 8 Iuniu a aplacida împărțirea Voivodineĭ și a Bănatuluĭ temesianŭ în 5 cercurĭ cu reședința 
oficiolatelorŭ îi Tumișóră, Lugojŭ, Bececereculŭ mure, Zomborŭ, și Novisadŭ, și sʼa înduratŭ a 
determina, ca fieștecare din aceste 5 oficiolate să porte numele de diregătoriĭ cercularĭ mi 
prepușiĭ lorŭ de Prepușĭ cercularĭ. 
 Ungaria. A r a d ŭ . După Arătătoriulŭ Arăzanŭ „Présfinția Sea noŭ sfințitulŭ D. 
Episcopŭ greco-resăriténŭ Procopiu Ivacicovici a ajunsŭ sămbătă adecă în 13 Iuniu acolo, și a 
fostŭ atătŭ din partea cleruluĭ condusŭ de D. Protopopŭ Raț, căt și din partea Magistratuluĭ, și a 
altorŭ auctoritățĭ militarĭ și civilĭ după cuviință primitu.“  

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 Dela ministeriulŭ justițieĭ a eșitŭ o ordinațiune în 9 Iun. c. n. după care se reguléză 
procedura în prigoniri de căsătoriă la jidoviĭ din Ardélŭ. 
 Maiestatea Sea Împeratulŭ sʼa înduratŭ prégrațiosŭ a ierta restulŭ de prinsóre baroneluĭ 
Nic. Vai. 
 În Peșta aŭ ținutŭ reformațiĭ conventŭ, și aŭ hotărătŭ maĭ nainte de tóte să aștérnă 
Maiestățiĭ Sele o petițiune în causa autonomieĭ bisericeștĭ. 
 În urma uneĭ rupturi de nuorĭ sʼaŭ surpatŭ în Cőrőș 14 case. 
 În 2 Iun. sʼa simțitŭ în Zagrabŭ diminéța la 4½ óre unŭ cutremurŭ de pămăntŭ, ce a 
ținutŭ 4 secunde. Totŭ în acestŭ timpŭ sʼa întemplatŭ acestŭ cutremurŭ și în Carlstatŭ și 
Bosanție în gradŭ maĭ mare. 
 Maiestatea Sea a aplacidatŭ pentrŭ Tirolŭ și Foralbergŭ statulŭ și lefele personalĭ ale 
locuțiințeĭ. 
 Berlinéniĭ aștéptă deslegarea causeĭ orientalĭ din Londonŭ. 
 În Dresda sʼa cununatŭ în 6 Iun. înălția sea regéscă principele Albertŭ cu principésa 
Carolina Vasa. Regele a slobozitŭ cu ocasiunea acésta o amnestiă însemnată. 
 Desciderea palatuluĭ de cristalŭ în Nev-iorcŭ este hotărătă oficĭosŭ pe 3 Iuniu. 
 Refusarea ultimatissimuluĭ rusescŭ se aștéptă din partea Porțiĭ cu tótă probabilitatea. 
 În Osviecenŭ lăngă Cracovia a scosŭ unŭ géndarmŭ pe unŭ copilŭ din casă arzindă cu 
pericululŭ viețeĭ sele, și lʼa pusŭ în brațele mumăsa. 
 În Timișóra sʼa escrisŭ concursŭ pentru posturile din afară politiceștĭ. 
 Din tóte părțile vinŭ știrĭ despre esundarea apelorŭ, și rupturĭ de nuorĭ, ce aŭ cășiunatŭ 
multe pagube. 



 

Pag. | 194

 Ambasadorele austriacŭ în Helveția contele Carnițci a părăsitŭ în 7 Iuniu Viena și a 
mersŭ iarășĭ la postulŭ seŭ în Berna. 
 Știrea, cumcă principele Danilo va lua de soțiă pe fata unuĭ negoțitoriŭ bogatŭ anume 
Cvincicĭ din Triestŭ, se adeveréză. 
 Maiestatea Sea Împeratulŭ a făcutŭ o escursiune la Brucŭ, și la Pojunŭ și a fostŭ în totŭ 
loculŭ cu celŭ maĭ mare entusiasmŭ salutată. 
 Principele din Montenegro a rănduitŭ, ca în zioa naștereĭ Împeratuluĭ nostru Franciscŭ 
Iosifŭ să se țină în tóte bisericile serviție dumnezeeștĭ solene. 
 Maiestatea Sea a cercetatŭ întorcănduse dela Naiburgŭ în costumŭ de vănătoriŭ 
Braadhofŭ, și a fostŭ cunoscută numaĭ căndŭ sʼa subscrisŭ în cartea de străinĭ. Totŭ necunoscută 
a cercetatŭ Maiestatea Sea și Mariațelu, a dormitŭ în Naihausŭ întrʼunŭ birtŭ présimplŭ, și 
numaĭ căndŭ a împărțitŭ la plecare taleriĭ luciĭ a băgatŭ ómeniĭ de sémă că este Împeratulŭ. 
 După știrile din Constantinopole din 17, ce aŭ venitŭ prin Semlinŭ, Pórta a lepădatŭ 
ultimatissinulŭ Rusieĭ, și sosirea floteĭ englezeștĭ la gura dardanelelorŭ se adeveréză. 
 Între ceĭ arestați în Parisŭ se zice a fi și D. Brăteanŭ. 
   Guberniulŭ prusianŭ se zice că arŭ fi împărtășitŭ prin o notă circulare ambasadorilorŭ luĭ 
din afară, că elŭ în privința causei orientalĭ se va conforma relațiunelorŭ ce staŭ între elŭ, Rusia 
și Austria, fără să se oblege prin acésta pentru tóte întemplările cu potință. 

______________ 
Țéra romănéscă și Moldavia.  

 I a ș ĭ  17 Iun. Nainte cu vreo căteva zile a trecutŭ pe acĭ unŭ curierŭ dela S. Petersburgŭ 
către Bucureștĭ, care să fie adusŭ consuleluĭ generale o scrisore. În cercurile bine informate se 
vorbește, că acestŭ curierŭ arŭ fi adusŭ știre despre întrarea trupelorŭ ruseștĭ în principate, ce 
avea să urmeze în scurtŭ timpŭ. Arătarea curieruluĭ face cu atăta maĭ mare vază, cu cătŭ 
consulele generale de locŭ după aceea petrecu maĭ multŭ timpŭ la principele domnitoriŭ. 
Urmarea acesteĭ ocupărĭ, ce se va întpmpla fără îndoială, urcă prețiulŭ mizlocelorŭ de viață. 

______________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  19 Iuniŭ. Erĭ sʼa ținutŭ consiliŭ ministeriale, în care D. Persini sʼa esprimatŭ 
cu tăriă pentru resbelŭ, ceilalțĭ mădularĭ aĭ cabinetuluĭ însă nu aŭ fostŭ de părerea acésta. 
Împeratulŭ să fie zicŭ numaĭ atăta, cumcă opiniunea ce a desvoltatʼo Persini arŭ avea multŭ 
pentru sine. Uniĭ ʼĭ punŭ în gură că arŭ fi zisŭ „décă Anglia va încuviința trecerea peste Prutŭ, 
atuncĭ îmĭ voiŭ lua curăndŭ unŭ revangiŭ.“ Cabinetulŭ englezescŭ este provocatŭ a înpărtăși 
părerea sea asupra întrebăreĭ acesteĭ stăpănireĭ franțoseștĭ. După ținerea Constituționaluluĭ de 
astăzĭ, se pare că Anglia nu va păși așia energiosŭ, pe cum se aștéptă icĭ colea. Scrisorile ce vinŭ 
aicea din porturile apusene, și dela sudŭ, înștiințeză, cumcă acolo se desvoltă mare activitate. ― 
Pe căt dintrʼo parte se pare că opiniunele între Anglia și Franția în privința causeĭ orientalĭ arŭ fi 
divergințĭ întrʼatăta, în cătŭ Franția ocuparea principtelorŭ o vede ca unŭ casŭ de resbelŭ, și zice, 
că acésta trebue privită de ea și de Anglia ca o violațiune, căreĭ trebue respunsŭ cu mișcarea 
flotelorŭ către Constantinopole, peatăta Anglia din contră acésta ocupare nu vré să o priviască ca 
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unŭ casŭ de resbelŭ, și pentru aceea tocmaĭ căndŭ a mersŭ porunca la Malta să plece flota spre 
Dardanele, a fostŭ și stăpănirea ruséscă pe cale privată înștiințată, cumcă Cabinetulŭ Anglieĭ în 
ocuparea principatelorŭ nu va vedé casŭ de resbelŭ. 
 Tóte celelalte știrĭ din Franția se învărtescŭ pe lăngă punctulŭ acesta. Unele gazete aŭ 
adusŭ știrea că Mațini și Coșutŭ arŭ fi plecatŭ cu adeveratŭ din Anglia, altele însă zicŭ, că știrele 
aceste, precum și acele, că Clapca sʼarŭ fi dusŭ în Turcia, și că generaleluĭ Cavaniac iarŭ fi 
venitŭ dela Pórtă o vocațiune, nu arŭ avé nicĭ unŭ temeiŭ. 

______________ 
Anglia. 

 În privința acusăreĭ cumcă cabinetulŭ Anglieĭ a știutŭ de pretensiunele, ce le va face 
principele Mencicofŭ în Constantinopole, a eșitŭ în Timesŭ unŭ articulŭ desvinuitori, care 
desvoltă starea lucruluĭ, ― Procesulŭ asupra fabricanteluĭ de racete Hale se va sfărși, căcĭ 
stăpănirea nuʼlŭ persecuta maĭ departe ― „Morningŭ Postŭ,“ zice: Ocuparea moldavieĭ 
formează acuma unŭ casŭ de resbelŭ ruso-turcescŭ, căcĭ ea nu pote avea altŭ înțelesŭ de cătŭ 
acela, a sili Turciĭ prin poterea armelorŭ să primescă ultimatulŭ luĭ Mencicof, Anglia și Franția 
apărăndŭ cu flota lorŭ Turcia, nu se vorŭ privi ca partidă de căpăteniă portătoriă de resbelŭ, 
afară de arŭ voi țarulŭ ale deciara resbelŭ pentru acésta întrevenire, ele dară pănă la casulŭ din 
urmă nu atacă nicĭ o corabiă negoțitorească ruséscă nicĭ nu vorŭ comite vreo vrăjmășiă asupra 
Rusieĭ, ci se vorŭ restringe la ajutoriulŭ armatŭ, celŭ pote reclama sultanulŭ. 

______________ 
Prusia. 

 B e r l i n ŭ  21 Iuniŭ. Decăndŭ sʼa făcutŭ cunoscută nota circulare ruséscă din 11 ale 
acesteĭ, se privește în unele cercurĭ causa orientale cu maĭ mare înpăciuire. Pentru actulŭ acestŭ 
ponderosŭ este de mare însemnătate amărățiunea, ce se esprimă la începutulŭ luĭ asupra preseĭ, 
care jucă în acesta întrebare și acuma o rolă. Apoĭ de și aicea este speranță, cumcă o înțelegere 
înpăciuitóriă aru fi încă cu potință, totușĭ se privește și cu îngrigire la ținerea Anglieĭ, și a 
Franțieĭ, care vorŭ înpedeca pe Turcia, să nu facă concesiunĭ însemnate Rusieĭ. Privéscăsă din 
partea Rusieĭ ocuparea principatelorŭ nu ca o deciarațiune de resbelŭ, totușĭ este ușiorŭ de a 
vedea, că ea va avé de urmare resbelulŭ. Interesele comercialĭ ale Anglieĭ și Franțieĭ se vorŭ 
atinge pré aprópe prin ocuparea principatelorŭ. Încă și maĭ însemnatŭ vinŭ aceste la întrebare la 
unŭ conflictŭ cu Turcia, acărorŭ marfe de întrare facŭ pe anŭ 90, iară de emire 100 milione de 
talerĭ, la care sume pelăngă Anglia și Franția este și Austria înpărtășită. Tóte aceste 
precumpănirĭ ținŭ aicea causa orientale în atărnare. 

______________ 
Rusia. 

 O d e s a  10 Iuniŭ. Rusia se pare că nu se glumește, ci se gătește să trécă Prutulŭ. 
Corpulŭ alŭ patrulea stă gata de plecatŭ lăngă Prutŭ. În 14 îi va fi cvartirulŭ în Sculenĭ. 
Generalele Liuders are să înainteze cu corpulŭ alŭ 5-le spre Ismailŭ. Supremulŭ Directore alŭ 
amăndurorŭ corpurĭ este principele Gorceacof, iară principele Mencicof este supremulŭ 
comandante alŭ întregeĭ armate de operațiune și alŭ floteĭ. Nicĭ o corabiă nu se află în portŭ, și 
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tótă lumea este îngrigită ce va aduce zioa de măne. Alaltăerĭ a venitŭ vaporele din 
Constantinopole, cu celŭ dintăiŭ secretariŭ de ambasadă, care delocŭ sʼa pusŭ pe altă corabiă, 
ceʼlŭ aștepta pregătită, ca iarăși să se întórcă înderăptŭ, ― precum se zice ca să ducă scrisórea 
conteluĭ Neselrode luĭ Reșid Pașa. 

______________ 
Turcia. 

Din Constantinopole aŭ ajunsŭ știrĭ pănă la 9 Iun. Pregătirile de resbelŭ se facŭ întrʼunŭ 
gradŭ maĭ mare. Pórta vré să pună înaintea Rusieĭ 180,000 feciorĭ, din care vezibine că mulțĭ 
săntŭ și neregulațĭ. Comendanțiĭ încă să fie numițĭ în persóna luĭ Omer Pașa, Rudi Pașa, Ahmer 
Pașa. ― Nota carea a datŭ Pórta către representanțiĭ Anglieĭ, Franțieĭ, Austrieĭ și Prisueĭ sună 
așia: Întrebarea S. locurĭ, ce forma unulŭ din cele de căpetenie obiecte ale misiuneĭ soluluĭ 
ecstraordinariŭ rusescŭ principeluĭ Mencicof a fostŭ deslegată cu îndestularea amăndurorŭ 
partide, căndŭ Luminăția Sea adusă înainte în privința cultuluĭ alŭ preoțilorŭ greceștĭ pretensiunĭ 
de natură cu totulŭ deosebită. 
 Este unŭ lucru de onóre pentru înalta Pórtă atătŭ în presente, căt și în viitoriŭ a păzi 
nevătămate imunitățile religióse, drepturile și privilegiele, ce sʼaŭ datŭ de Sultaniĭ maĭ de 
demultŭ, și de Maiestatea Sea acum stăpănitoriulŭ Sultanŭ cleruluĭ, bisericilorŭ și mănăstirilorŭ 
acestorŭ subpușĭ aĭ seĭ, cariĭ se ținŭ de religiunea grecéscă, și tocmaĭ așia, precum nicĭ căndŭ nu 
sʼa cugetatŭ a le restrănge nicĭ cătuʼĭ maĭ puținŭ, așia nicĭ nu sʼa pusŭ vreodată îndoială în 
binevoitóriele și loialele intențiunĭ ale Maiestățiĭ Sele Împeratuluĭ Rusieĭ în relațiunea către 
înalta Pórtă. Cu unŭ străinŭ guberniu însă prin unŭ sened (învoială) în forma uneĭ convențiunĭ, 
prin note séŭ deciarațiunĭ de asemenea potere și valóre a stipula drepturĭ, privilegie și imunitățĭ 
în favórea uneĭ numeróse, porțiĭ subpuse soțietățĭ și în însușĭ astfeliŭ de casŭ, în care se lucră 
numaĭ despre religiune, cultŭ, și biserică, atinge drepturile independințeĭ și basa guberniuluĭ alŭ 
poterĭ aceleia, ce se oblégă, și nicĭ întrʼunŭ cipŭ nu se póte asemăna cu unele concesiunĭ, ce sʼaŭ 
făcutŭ în urmarea vecielorŭ tractate. 
 Lucrulŭ sʼa desfășiuratŭ principeluĭ Mencicof cu tótă sinceritatea și loialitatea, pe lăngă 
acésta ne amŭ arătatŭ cu totulŭ aplecațĭ, a da cuvenita încredințare, ca să se înlăture temerea în 
privința imunitățilorŭ de orĭ ce feliŭ, și ale cultuluĭ, de care se ține Maiestatea Sea Împeratulŭ 
tuturorŭ Rusilorŭ personale, spre nenorocire însă acésta nu a dusŭ la o înțelegere între amăndóe 
partidele, și înalteĭ Porțĭ îĭ pare fórte reŭ, că principele a mănatŭ tréba pănă la fracțiunea 
relațiunelorŭ originalĭ, și plecarea dela postulŭ luĭ. Înalta Pórtă nu are idee vrăjmășeștĭ către 
strelucita curte ruséscă; din contră dorința eĭ cea maĭ ardinte merge întrʼacolo, să lege baierele 
de amicițiă, ce îĭ săntŭ plăcute și scumpă, prin reprimirea relațiunelorŭ oficióse. Ea și speréză, că 
Maiestatea Sea Împeratulŭ, a căruĭ dreptate este destulŭ cunoscută, nu va călca dreptulŭ de 
vrăjmășie fără motivŭ, și că principele conservative ale Maiestățiĭ Sele, a cărorŭ martore este 
tótă lumea, nuʼĭ vorŭ concede să facă pașĭ, cariĭ arŭ sta în contra positivelorŭ încredințărĭ, ce 
Maiestatea Sea le a datŭ strelucitelorŭ curțĭ europene. Fiind însă că principele Mencicof le a 
ruptŭ în față, și fiind că de atuncĭ înalta Pórtă nu aŭ maĭ căpătatŭ nicĭ o promisiune, că nu va 
urma resbelŭ, ba din contră fiind că ea vede pregătirĭ militarĭ ecstraordinarie, ce Rusia face atătŭ 
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pe apă cătŭ și pe uscatŭ în punctele, ce săntŭ învecinate cu Turcia, se vede și înalta Pórtă, de și 
nu are intențiunĭ vrăjmășeștĭ, din prudențiă, și precauțiune silită, iarășĭ a porta grige pentru unele 
pregătirĭ, și sʼa înceiatŭ de astăzĭ înainte a pregăti mizlóce militarĭ, și de apărare. Înalta Pórtă 
speréză, că înaltele curțĭ, care aŭ subtscrisŭ tractatulŭ din 1841, îĭ vorŭ da dreptŭ în privința 
acésta. 
  12 Safer 1269 (26 Maiŭ 1853)   Mustafa Reșid 
 „Ziurnalele de Constantinopole“ cuprinde o traducere a fermanuluĭ, ce lʼa slobozitŭ 
Pórta către căpeteniele tuturorŭ confesiunelorŭ creștineștĭ cu datŭdin sfărșitulŭ luneĭ luĭ Șaban 
1269 (6 Iuniu 1853,) în aceasta se aduce aminte, cum Sultanulŭ de căndŭ a venitŭ elŭ la 
stăpănirea imperiuluĭ și la califatŭ, totdéuna mărinimosŭ a întrebuințatŭ o activă portare de 
grige, și guberniulŭ împerătescŭ a priviegiatŭ totdéuna, ca tóte clasele subpușilorŭ se guste 
scutință și securitate deplină în esercițiulŭ cultuluĭ dumnezeescŭ, și alŭ trebelorŭ bisericeștĭ ale 
lorŭ. „Și fiind că buna lucrare și folositóriele resultate ale acestorŭ mesure săntŭ învederatŭ 
recunoscute“ se zice maĭ departe „așia dară intențiunea voințeĭ mele imperăteștĭ este, a depărta 
și nimici unele abusurĭ, care cu încetulŭ séŭ prin negrigire, séŭ prin lașitate a prinsŭ locŭ, în 
stfeliŭ de modŭ, ca ele să nu se maĭ pótă renoi, dreptŭ aceea eŭ voiŭ, și ținŭ pe acésta, ca 
deosebitele privilegie preoțeștĭ ale bisericilorŭ și mănăstirilorŭ, care se află în statele mele, așia 
ca și ale pămănturilorŭ, proprietățilorŭ și altorŭ locurĭ bisericeștĭ, ce atărnă de aceste biserice și 
mănăstirĭ, se rămănă neatinse. 
 Întărindŭ eŭ de noŭ imunitățile și drepturile, privilegiele și locŭ asemenea concesiunĭ, ce 
se cuvinŭ astorfeliŭ de case de rugăciune și preoțilorŭ, ce săntŭ scrise și păstrate în berate țiitórie 
de veciele relațiunĭ ale Patriarșilorŭ, și înputernicițilorŭ lorŭ, precum și imunitățile, privilegiele 
și concesiunele preoțilorŭ aĭ credințioșilorŭ subpușĭ imperiuluĭ meŭ subt... (numele concerninteĭ 
soțietățĭ bisericeștĭ) națiunea, ce sʼa aplacidatŭ de aĭ meĭ înălțațĭ și mărinimoșĭ predecesorĭ, și 
sʼaŭ îngăduitŭ de mine, și prociemăndŭ a mea înaltă împerătéscă voință, sʼa slobozitŭ acésta 
hotorătóriă, și plină de dreptate „Iradă“ ca să se îndrepte după ea, și să se știe, că aceeia, cariĭ 
vorŭ lucra în potriva eĭ, se vorŭ espune mănieĭ mele împerăteștĭ.“ Apoĭ urméză arătarea, cumcă 
concernințiĭ amploiațĭ săntŭ încunoștințațĭ despre acésta, ca la comiterea vreuneĭ negrige, să nu 
se pótă desvinui cu neștiința, și că a mersŭ inviațiunea către concernințiĭ patriarșĭ, să lupte după 
acésta, apoĭ înceie așia: De sʼarŭ întempla ceva, ce arŭ fi cu totulŭ în contra acestuĭ dreptŭ, tu te 
veĭ grăbĭ de locŭ să o facĭ cunoscută înalteĭ nóstre Pórte. 
 „Pais“ cuprinde 3 notițe: După știrile din Constantinopole din 3 Iuniu c. n. a trimisŭ 
divanulŭ unŭ solŭ cu deosebită însărcinare la Bucureștĭ, și Iașĭ (despre acésta amŭ auzitŭ maĭ 
demultŭ pe cale privată.) Dóe corabie de comerciŭ aŭ plecatŭ dela Liverpole la Constantinopole, 
care săntŭ încărcate cu munițiune și lucrurĭ de asediă pentru Turcia, ce le aŭ cumpăratŭ o casă 
negoțitoréscă din Liverpole. ― 
 Maĭ  mulțĭ refugiațĭ polonĭ generalĭ, și ofițerĭ, cariĭ se ținŭ în Franția și Anglia, se vorŭ 
duce precum se încredințésă căt maĭ curăndŭ în Turcia, casă iaie sărviție în armata turcéscă. ― 
 Altă corespundință din Constantinopole totŭ cu acelŭ datŭ nu pré laudă pusețiunea Porțiĭ. 
Tóte mesurele ce sʼaŭ luatŭ nu se vedŭ a fi ca unŭ efluviu alŭ energieĭ adeverate, ci alŭ uneĭ 
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neciare conscienție totușĭ a face ceva. Nimicŭ nu pórtă marca precauțiuneĭ înțelepte, îngrigireĭ și 
drepteĭ întrebuințărĭ, și deciarățiunea în scrisŭ a Porțiĭ, că nu se va subpune dorințelorŭ 
cabinetuluĭ din Petersburgŭ, se pare a fi fostŭ ecstremŭ, de care a fostŭ capace activitatea 
turcéscă. 

______________ 
Asia. 

 După știrĭ din Marcilia Nancingu iarășĭ arŭ fi reocupatŭ de trupele Împeratuluĭ din Hina. 
2000 de insurgențĭ aŭ fostŭ omorățĭ și rănițĭ. Se asecuréză că rebeliunea hinezéscă este nădușitŭ 
din tóte părțile. 

 
 

Înștiințare 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. 
prenumerațĭ, 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 
prețiurĭ cătŭ se póte maĭ moderate după împregiurărĭ, nu îngăduescŭ a tipări maĭ multe 
esemplare, decătŭ ce va fi numerulŭ prenumerațilorŭ, 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 silițĭ a provoca maĭ timpuriu pe doritoriĭ de a avea și a sprigini acestŭ 
ziurnale și în viitoriŭ, ca să grăbéscă cu prenumerațiunea întrʼatăta, ca acésta să ajungă aicĭ 
multŭ pănă la sfărșitulŭ luneĭ acetseĭ. 
 Telegrafulŭ romanŭ va eși ca și pănă acuma de doe orĭ pe septămănă 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 Sibiiŭ, 4 f. pentru celelalte 
părțĭ ale Ardéluluĭ și Monarhie Austriece și 6 f. m. c. pentru țere ctrăine pe unŭ semetru. 
Prenumerațiunea se face la ce. r. deregătorie postalĭ, și la DD. cariĭ și în Semestrulŭ întăiŭ 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. 
 Sibiiŭ 1 Iuniu 1853. Editura și tipariulŭ Tipografiei diecesane. 

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 24. Iuniŭ Calend. noŭ. 
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