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Depeșe telegrafice. 
 S c u t a r ĭ  15 Iuniu c. n. Principele Mencicofŭ a căpătatŭ poruncă, să stringă căt se póte 
maĭ multe trupe neregulate șĭ se le trimită la Șumla. Pórta a refusatŭ ultimatissimulŭ Rusieĭ ! 

______________ 
Trebile în Turcia. 

înceiere. 
 Împărăția bizantină încă a domnitŭ preste popóre fórte deosebite, însă ele aŭ fost 
împreunate prin legătura religiuneĭ: căcĭ pe Bulgarĭ, pe Sărbĭ și pe Romănĭ i aŭ întorsŭ la legea 
creștinéscă; acuma însă lipsește și acésta legătură, și prelăngă cérta semințielorŭ sʼa adaosŭ încă 
și cea a desbinăreĭ religóse, ba acésta din urmă a precumpănitŭ preste cérta semințielorŭ, deșĭ 
acésta după regulă pré puținŭ să iea în socotință. O scăpare pentru Turcia arŭ cam fi prin potință, 
décă dănsa sʼarŭ mărgini strănsŭ numaĭ prelăngă Constantinopole, și prelăngă împregiurulŭ 
acesteĭ din Europa și din Asia, și arŭ concentra în acésta poternică pusețiune militare poterile 
sele, și arŭ remăné despărțită de amenințătoriulŭ vecinŭ nordicŭ prin staturĭ vasale. O astfeliŭ de 
ideă și Engleziĭ se vedŭ a o avé înaintea ocilorŭ, cariĭ la unŭ asemenea casŭ șĭ arŭ găsi socoléla 
lorŭ, și popórele, cum este celŭ sărbescŭ, arŭ întinde cu bună sémă măna spre așia ceva. 
Timesulŭ (din 29 Maiŭ) se pare a pune mare pondŭ pe unŭ asemenea planŭ; însă nu se cere o 
mare ascuțire de minte spre a demustra, că unŭ asemenea planŭ nu se pote pune în lucrare fără 
de o totale dărăpănare dinlăuntru a împerățieĭ turceștĭ, și fărʼde amestecŭ din afară. La unŭ 
asemenea casŭ șiʼarŭ afla cu bună sémă multe feliurĭ de interese socoléla lorŭ, anume și ierarhia 
grecéscă maĭ înaltă, care prin gura Patriarhuuĭ seŭ se zice, că sʼarŭ fi enunciatŭ încontra 
protectoratuluĭ Rusiei. Însă acestŭ interesŭ alŭ ierarhieĭ greceștĭ este cu totulŭ putredŭ, fanarioțiĭ 
cumpără dela Turcia Patriarhatulŭ, și văndŭ episcopiele; episcopulŭ tunde oile sele maĭ amarŭ 
decătŭ unŭ pașă, și acésta sistemă se estinde nu numaĭ preste provinciele greceștĭ, dară și preste 
cele slavice, care fórte multŭ pătimescŭ din pricina acésta. Acesteĭ sisteme de măncătóriă vorŭ 
pune provinciele slavice, îndată ce vorŭ poté, capătŭ, și Rusia le va sprigini întrʼacésta, căcĭ în 
interesulŭ eĭ zace de a așeza în provinciele slavice episcopĭ slavĭ în loculŭ celorŭ greceștĭ, pentru 
ca așia să devie poterea bisericéscă în mănĭ ruseștĭ, séŭ celŭ puținŭ slavice. Rușiĭ ʼșĭ aŭ căștigatŭ 
prin deciarațiunea în contra patriarhatuluĭ grecescŭ cu bună sémă unŭ numerŭ mare de voturĭ în 
Turcia slavică. 
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 Farʼde asemănare maĭ cinstită e năzuința bărbațilorŭ ca Garaceanin, cariĭ urăscŭ 
domnirea ruséscă și se silescŭ a se apăra de dănsa; noĭ amŭ indigitatŭ maĭ adeseorĭ la acésta prin 
Polonĭ stărnită sudslavică, antirusică eteriă, a căreĭ influință, fiindŭ ea spriginită de Turcia și cu 
bună sémă și de Anglia, nu este neînsemnată, maĭ vărtosŭ în Serbia, care recunóște întrʼunŭ cipŭ 
viiŭ emolumentele neatărnăreĭ sele administrative și ale vasalitățeĭ sele politice, carea nu e grea. 
Însă Servia e numaĭ o parte mică a slavismuluĭ meridionale, celelalte afară de puținŭ numeroșiĭ 
Montenegrinĭ staŭ încă totŭ subt nemizlocita domnire turcéscă. Pentru aceste este Rusia scutulŭ 
și apărătoriulŭ, iară obiectulŭ ureĭ sântŭ Turciĭ, și maĭ vărtosŭ conaționalistiĭ trecuțĭ la 
Mohamedanisnŭ. Fără de ajutoriŭ străinŭ, ba putemŭ zice, că fără de silă, nu se potŭ lămuri 
aceste împregiurărĭ: cine să despăgubiască pe moslemĭ slavicĭ în Bosnia și Erțegovica, și pre 
proprietariŭ turceștĭ din Bulgaria? Astfeliŭ de giurstărĭ se lămurescŭ, ca în Serbia, prin omorŭ, 
séŭ ca în Grecia, prin ajutoriŭ străinŭ, așia dară prin intervențiune. Acésta întervențiune va fi 
dară din zioa, în care Pórta, strămtorită de popórele sele și de insinuațiunile străine, se va lăsa de 
principiulŭ seŭ de statŭ, răndulŭ de zi. De aci încolŭ întrebarea așia numită orientale, adecă: 
căderea maĭ curăndŭ séŭ maĭ tărziŭ a împerățieĭ turceștĭ care va trage după sine o scimbare a 
giurstărilorŭ teritorialĭ în Europa și o modificare séŭ maĭ bine zicăndŭ o răsturnare a ecuilibruluĭ 
europenescŭ, va străbate în tote tractațiunile europene maĭ marĭ, și starea cea nesuferită a 
reciproceĭ gătirĭ în arme se va face totŭ maĭ nesuferită, pănă căndŭ vorŭ trebuĭ a trage sabia, ca 
să scape de dănsa. Căndŭ va sosi acestŭ momentŭ, nu e cu potință de a o spune, căcĭ atărnă dela 
determinațiunea personale a unorŭ puținĭ, însă acésta întrebare nu se maĭ póte pune la o parte, ca 
în a. 1841, și acésta e rodulŭ încurcătureĭ de acum, orĭ cine o a căștigatŭ. Rusia fără de îndoială a 
luatŭ cea maĭ mare, dar nu esclusivă parte, de tréba a venitŭ acolo, și se vede că dănsa de o 
candată nʼa pregătitŭ tóte mizlócele, spre a păși la puntulŭ estremŭ; gazetele ruseștĭ sântŭ fórte 
tăcute despre curgerea cea nouă a trebelorŭ în Turcia, ele împărtășescŭ numaĭ știri străine 
întrʼunŭ tonŭ fórte modestŭ, așia încătŭ nu sʼa făcutŭ încă nemica spre a încăpăia pe poporulŭ 
rusescŭ în privința acesteĭ cause. În oriente însă, acolo a aruncatŭ misiunea luĭ Mencicof destule 
scinteie.       Din Ausland.               ______________ 

Monarhia Austriacă 
 S i b i i ŭ  18 Iun. Despre știrile ce le împărtășirămŭ în Nr. trecutŭ din Moldavia face o 
corespundiță din Viena unele băgărĭ de sémă interesanțĭ, și zice, că și pe lăngă ponderositatea 
acestorŭ știrĭ, care cotropescŭ pe tóte celelalte nóe știrĭ din Constantinopole, și pe lăngă 
împregiurarea, că acuma maĭ că nu maĭ póte fi îndoială despre întrarea Rusilorŭ în principate, 
totușĭ trebue să avemŭ speranță, că întrarea Rusilorŭ î principate încă nu arŭ trage după sine unŭ 
resbelŭ, și că faima, care sʼarŭ fi lățitŭ prin maĭ multe gazete, cumcă adecă principiĭ stăpănitorĭ 
aĭ Moldavieĭ și Romănieĭ sʼarŭ fi înțelesŭ cu divanulŭ, ca la călcarea Rusilorŭ în principate, să 
părăséscă aceste, și să se retragă cu cancelariele lorŭ în Constantinopole, ca așia să protesteze 
asupra violațiuneĭ tractatelorŭ nu ar fi adeveratu (?) De și însă aceste faime săntŭ numaĭ 
fanfaronade a gazetelorŭ frănțozeștĭ, ce viséză de convenșiunea dela Balta limanŭ, fără să 
cugete, că acésta nu a redicatŭ tractatele de maĭ nainte, totușĭ nu se póte tăgăduĭ, cumcă întrarea 
Rusilorŭ în acestŭ momentŭ arŭ fi cu atăt maĭ neașteptată, cu căt după știrele de pe urmă din 
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Constantinopole, iară maĭ vărtosŭ din publicarea acesteĭ note circulare a conteluĭ Neselrode nu 
se póte presupune acestŭ evinementŭ așia aprópe, căcĭ sfărșitulŭ eĭ dă Porțiĭ încă resuflare de 8 
zile, care dabea sʼa izprăvitŭ în 5—7 Iuniu. — Maĭ departe zice acésta corespundință: La 
relațiunea de față este fórte amesuratŭ timpuluĭ a ciema luarea aminte la o faptă, carea arată 
învederatŭ că Anglia și Franția maĭ nainte nʼaŭ cugetatŭ astfeliŭ, și nu li se păré nicĭ de cum a fi 
periclitată suveranitatea Porțiĭ, căndŭ ele aŭ recunoscutŭ protectoratulŭ unuĭ suveranŭ 
creștinescŭ asupra subpușilorŭ creștineștĭ aĭ Sultanuluĭ. Dovadă spre acésta este protocolulŭ 
asupra causeĭ Grecieĭ din 3. Fevruariŭ 1830. Nr. 3. 
Acestŭ protocolŭ cuprinde din cuvăntŭ în cuvăntŭ următória cerere a înputernicituluĭ 
franțozescŭ regescŭ Duceluĭ de Montmorengi Laval: 
 „Înputernicitulŭ franțozescŭ se rógă de conferință, a îndrepta luarea aminte a sea la 
deosebita pusețiune în care se află guberniulŭ seŭ în relațiune cu o parte a poporațiuneĭ greceștĭ. 
Elŭ representéză, că Franția de maĭ mulțĭ secolĭ esercéză unŭ patronatŭ spețiale în favórea 
subpușilorŭ catolicĭ aĭ Sultanuluĭ, pe care acuma Maiestatea Sea pre creștinéscă cugetă aʼlŭ 
depune în mănile fiitoriuluĭ suveranŭ din Grecia, în căt adecă se ține de acele provincie, din care 
este să se constitue noulŭ statŭ; lăpădănduse Maiestatea Sea pre creștinéscă de aceste 
prerogative, ea trebue totdeodasă, și acésta este ea datóriă uneĭ poporațiunĭ, care a trăitŭ atătŭ 
timpŭ subt protectoratulŭ predecesorilorŭ eĭ, a remăné pe lăngă aceea, ca catoliciĭ atăt pe uscatŭ, 
căt și în insule, în organisațiunea, ce o va căpăta noulŭ statŭ, să căștige garanțiă, că le va rămăné 
activitatea, ce Franția a esercitatŭ așia îndelungatŭ în favórea lorŭ. Înpoternicițiĭ Anglieĭ, și 
Rusieĭ aŭ recunoscutŭ acésta dréptă cerere, și sʼa întemeiatŭ ca în statulŭ noŭ, să se îngăduie 
catolicilorŭ liberulŭ și publiculŭ esercițiŭ alŭ servițiuluĭ dumnezeescŭ, să se garanteze 
proprietatea lorŭ, și episcopiĭ lorŭ se rămănă pe lăngă întregimea diregătorielorŭ, privilegielorŭ, 
și drepturilorŭ, ce le aŭ avutŭ subt protecțiunea regeluĭ Franțieĭ; și că în sfărșitŭ în conformitatea 
principiuluĭ acesteĭ, și proprietatea vecieĭ misiunĭ franțizeștĭ să fie recunoscută și stimată.“ 
 Prin acestŭ actŭ diplomaticŭ formale a deciaratŭ Franția învederaŭ, că ea esercitéză o 
protecțiune spețiale în favórea catolicilorŭ subpușĭ aĭ Sultanuluĭ, și încă esenciale protecțiune, 
căt Franția cugetă că arŭ trebui a o ceda în parte. Anglia însă a precunoscutŭ acestŭ protectoratŭ 
franțozescŭ asupra subpușilorŭ catolicĭ aĭ Sultanuluĭ prin subtscrierea înputernicitulŭ seŭ, și prin 
acésta nu găndi că arŭ călca suveranitatea înalteĭ Porțĭ, și că sʼarŭ periclita independința Turcieĭ. 
De ce sʼa scimbatŭ dară modulŭ de privire alŭ Anglieĭ și Franțieĭ acuma dintrʼodată, fiind că se 
lucră despre protectoratulŭ Rusieĭ asupra subpușilorŭ greceștĭ aĭ Sultanuluĭ? Pentru ce se ține 
acuma periclitată independința și suveranitatea Turciei? Contrazicerea este pipăită. — Despre 
nota circulariă a conteluĭ Neselrode aŭ gazetele cele maĭ însemnate următóriele opiniunĭ: 
 „Corespundința austiacă zice: Din cuprinsulŭ acestuĭ actŭ se arată aceea, ce noĭ amŭ 
înălțatŭ la tótă ocasiunea, că adecă iubirea de dreptate, și caracterulŭ loiale alŭ domnitoriuluĭ 
Rusieĭ escide tótă părerea tendințelorŭ neinimóse, agresive și siluitórie. Tocmaĭ așia de 
serbătoreștĭ și solide săntŭ încredințările înpăciuitórie în acestŭ actŭ în privința acésta, ca 
totdéuna, și aicea zace negreșitŭ o înaltă garanțiă pentru păstrarea păceĭ obșteștĭ, căcĭ de bună 
sémă numaĭ o atare a esistințeĭ și întregimeĭ Porțiĭ arŭ poté lua proporțiunele unuĭ periculŭ 
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universale, și unuĭ conflictŭ europénŭ. După înfățișata notă a cabinetuluĭ rusescŭ, cererile luĭ aŭ 
o parte meritóriă, și alta formale. În meritŭ cere Rusiei garanția imunitățilorŭ și privilegielorŭ 
bisericeștĭ greceștĭ, subt espresa însemnare „a cultuluĭ ortodocsŭ orientale,“ căcĭ usuata maĭ 
nainte espresiune „a bisericeĭ greco-ruseștĭ“ nu se vede a fi corespunzătóriă, maĭ departe 
punctalea și credințiósa punere în lucrare a ambelorŭ fermane, ce sʼaŭ slobozitŭ în privința 
locurilorŭ sfinte, în sfărșitŭ restaurarea cupoleĭ dela biserica S. Mormăntŭ, și clădirea uneĭ 
biserice, și spitaliŭ în Ierusalimŭ. Tăcăndŭ de punctele de pe urmă, ce săntŭ de natură 
secundariă, propria întrebare despre S. locurĭ este ordinată. Ce se atinge de garanția 
imunitățilorŭ, și privilegielorŭ bisericeĭ ortodocse orientalĭ, ea este mizlocitŭ și impletitŭ 
cuprincă în fermanulŭ, ce întrʼaceea lʼa slobozitŭ Sultanulŭ în 6 Iun. Escepția lucruluĭ se vede 
dară a fi deslegată, și acuma se lucră numaĭ despre forma, carea o cere Rusia spre securitatea 
sea. După acésta deslucire întrebarea ʼși a pierdutŭ ascuțitulŭ, și este speranță, că se va afla unŭ 
mizlocŭ, care se învingă tóte greutățile, și se împece pe amăndóe părțile.—  
 Gazetele prusiane zicŭ: Nota circulare, ce sʼa datŭ representanțilorŭ străinĭ în privința 
întrebăreĭ orientalĭ, a pusŭ datorință asupra ambasadoreluĭ nostru de a se esprima cu 
împăciuitoriŭ modŭ către amăndóe părțile. ― Gazetele din Franția zicŭ numaĭ atăta, că acésta 
notă a făcutŭ acolo mare sensațiune, și că nu se învoescŭ partidele a afla în ea o deslegare 
împăciuitóriă. — Constituționalulŭ aperă pe Franția asupra învinuirilorŭ, ce i se facŭ în aceea 
notă, și prin acésta a scăzutŭ cursulŭ. — Anglia se esprime așia: Ziurnaliĭ vorbescŭ despre nota 
circulare, a căreĭ eșire în S. Petersburgŭ se privește ca o dovadă, cumcă Țarulŭ arŭ fi hotărătŭ a 
lăpăda mănușa Europeĭ. Maĭ puținŭ o critică Timesulŭ, Heraldulŭ cere depărtarea Lorduluĭ 
Rusel și a Lorduluĭ Clarenton din cabinetŭ, căcĭ elŭ zice, că capulŭ lorŭ celŭ slabŭ aŭ făcutŭ 
resbelulŭ probabile, și poltronăria lorŭ arŭ fi în stare aʼĭ face să se tărăie naintea Rusieĭ ―                    
______________ 

N o t a  l u i  N e s e r o d e  
continuare. 

 Așĭ merge pre departe, décă mʼașĭ slobozi în detaiulŭ slăbițiuneĭ, înșelățiuneĭ și mituireĭ, 
ce a comisŭ stăpănirea turcéscă, căndŭ sʼa lucratŭ despre împliniréa oblegațiunilorŭ eĭ, ce le a 
avutŭ către noĭ, despre publicarea fermanuluĭ în Ierusalimŭ, despre a luĭ insinuațiune la 
diregătoriele subpuse, și despre punerea luĭ în lucrare. Comisariulŭ turcescu, care spre acestŭ 
scopŭ a fostŭ trimisŭ la Ierusalimŭ, după asecurarea ambasadoreluĭ nostu, a cutezatŭ a deciara 
consuleluĭ nostru în Ierusalimŭ, care a cerutŭ citirea și inscripțiunea fermanuluĭ, cumcă elŭ nu 
arŭ ști nimicŭ de elŭ, și că în instrucțiunea sea, nu sʼarŭ pomeni despre acestŭ documentŭ. De și 
maĭ tărziu în urmarea cererilorŭ nóstre dabea se citi, și se înscrie elŭ în Ierusalimŭ, acésta totușĭ 
sʼa făcutŭ subt restăngerĭ spre dauna bisericeĭ ortodocse. Documentulŭ însușĭ, de și se păstră 
forma principale, a fostŭ în părțile esențialĭ scimbatŭ. Scimbarea de căpeteniă este întrʼaceea, că 
se dedu patriarhuluĭ catolicŭ ciea dela pórta principalea bisericeĭ din Vitleemŭ. Acésta predare 
sta în contra cuvintelorŭ fermanuluĭ. Preoțimea bisericeĭ ortodocse, și credincioșiĭ seĭ aŭ fostŭ 
prin acésta afundŭ vătămașĭ, căcĭ după opiniunea de obște, ce sʼa lățitŭ în Palestina, posedarea 
ceieĭ însemnéză atăta, cătŭ posedarea bisericeĭ. 
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 O astfeliŭ de divergențiă a espreselorŭ promisiunĭ, ce cuprindea nota Sultanuluĭ către 
Împeratulŭ, acésta învederată, prin lucrările și batjocurătóriele vorbe ale ministrilorŭ Sultanuluĭ 
îngreonată nesinceritate, a trebuitŭ se miște pre pré înduratulŭ nostru Împeratŭ, care prin acésta 
sʼa vezutŭ violatŭ în demnitatea sea, în încrederea sea amicabile, în ale sele religióse simțeminte 
și credință, ce le împărțește cu subpușiĭ seĭ, ca să céră fără întărziere o eclatante satisfacere. 
Acésta arŭ fi fostŭ pentru Împeratulŭ ceva ușiorŭ, décă Maiestatea Sea arŭ fi căutatŭ unŭ 
pretecstŭ spre umilirea imperiuluĭ otomaniŭ, prcum nedreptele faime întrʼuna afirmaŭ. Însă 
Împeratulŭ nʼa vrutŭ acésta. Maiestatea Sea a preferitŭ a năzui o îndestulire prin pacinice 
negoțiațiunĭ. Maĭ odată a cercatŭ Împeratulŭ a mișca pe Sultanulŭ la recunoștința nedreptuluĭ, 
care lʼa comisŭ asupra nóstră și asupra intereselorŭ sele proprie, făcăndulŭ atentŭ la greșelele 
ministeriuluĭ seŭ, și spre acestŭ scopŭ a trimisŭ Maiestatea Sea pe principele Mencicof în 
Constanntinopole. 
 Misiunea avea de scopŭ dóe lucrurĭ în privința întrebăreĭ S. locurĭ:  
 1- o A înoda negoțiațiunĭ în privința uneĭ modificațiunĭ a deființatuluĭ fermanŭ prin o 
convențiune nóă, care fără să iaie catolicilorŭ libertățile, ce le aŭ căștigatŭ în timpulŭ celŭ maĭ 
noŭ — (căcĭ noĭ nu vruromŭ prin cerere despre luarea lorŭ înderăptŭ, a aduce pe pórta întrʼaceea 
grea pusețiune către Franția, în care se află către noĭ) ― să formuleze barem concesiunele 
întrʼunŭ modŭ, ca acesta să nu capete vaza unuĭ triumfŭ peste biserica ortodocsă, și ca 
ecuilibriulŭ, ce sa redicatŭ în dauna acestora, să se întórcă prin legiuitŭ ficsate desdăunărĭ. 
 2-o  Să se emită unŭ actŭ formale despre acésta învoială, care să dee o satisfacere pentru 
cele trecute, și pentru viitoriŭ o garanțiă. 
 Partea dintăiă a acesteĭ însărcinărĭ a fostŭ pentru ambasadorele nostru pré grea, pentru că 
acesta a trebuitŭ să aducă la consonanță drepturile amăndurorŭ părțĭ, ca acele drepturĭ ale Rusieĭ 
și Franțieĭ, ceʼșĭ contrazicŭ, noĭ amŭ lucratŭ aci animați de cele maĭ probabili și păciuitórie 
dorințe, și trebue să și mărturisimŭ, cumcă stăpănirea frănțozéscă din partea sea în privința 
acésta tocmaĭ așia a lucratŭ. După o cumpănire consuminte sʼa adusŭ acésta parte la sfărșitŭ; 
resultatulŭ ia fostŭ compunerea ambelorŭ nouelorŭ fermane, care sʼaŭ adoptatŭ din partea 
ambasadoreluĭ franțozescŭ fără reservațiune. 
 Încă precum sʼa pomenitŭ maĭ susŭ, a maĭ remasŭ unŭ obiectŭ alŭ negoțiațiunelorŭ. 
Numaĭ învoirea singură nu a decisŭ tóte. Fără unŭ actŭ, care să o întăréscă, și să asecureze 
faptica, precun și inviolabilea esecutare a nóuelorŭ fermane pentru viitoriŭ, atăt în privința 
principuluĭ, căt și ale urmărilorŭ luĭ, nu potéŭ aceste documente, după ce cele de nainte aŭ fostŭ 
scimbate, avea în ociŭ nostriĭ o altă valóre, decăt cele dintăiŭ. O garanțiă era pentru Împreratulŭ 
cu atăta maĭ cumpănitóriă, cu cătŭ acésta era să fie singura satisfacere, carea o cerea Maiestatea 
Sea pentru injuria, ce iʼa făcutŭ pórta prin nesinceritatea sea, și carea prin urmatele giurstărĭ a 
fostŭ și maĭ învederată. 
 Principele Mencicof a fostŭ însercinatŭ, să năzuiască acésta garanțiă printrʼo 
convențiune, care să fie subscrisă de elŭ și de stăpănirea turcéscă. Despre înceiarea unuĭ tractatŭ 
osebitŭ nu a fostŭ nicĭ odată vorbă. 
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Sa pusŭ în contra formeĭ acesteĭ convențiunĭ, că ea arŭ scădea poterea suverană a 
sultanuluĭ, și că subt mantia religiuneĭ ne arŭ așeza întrʼunŭ dreptŭ vecinicŭ de a ne mesteca în 
trebile din lăuntru ale Turcieĭ. Noĭ cugetămŭ, că acésta arŭ fi o rătăcire, cumcă temerea arŭ fi 
fundată numaĭ în fantasiă, iară nu în faptă. Astfeliŭde convențiunĭ séŭ și tractate nu săntŭ ceva 
neobicinuitŭ, și nu potemŭ pricepe, prin ce săntŭ ele suveranitățiĭ sultanuluĭ maĭ multŭ 
prejudițióse de cătŭ capitulațiunele, séŭ alte acte, ce a căștigatŭ Austria și Franția dela Turcia, 
pentru că după principiele în privința independințeĭ sultanuluĭ remăne tot una, décă unŭ 
asemenea actŭ se întinde preste unŭ maĭ mare, séŭ maĭ micŭ numerŭ de subpușĭ. 
 Ca să se dee alteĭ poterĭ în favórea uneĭ străine credințe o garanțiă convenționale, a fostŭ 
usitatŭ în tote timpurele istorice. În timpulŭ reformațiuneĭ aŭ înceiatŭ deosebitele poterĭ, ba 
însușĭ poterile cele marĭ catolice tractate séŭ convențiunĭ, — prin care protestanțilorŭ se 
securisară unele privilegie, libertățĭ și ușiorărĭ. Și acuma se baziază acolo pusețiunea cetățénă a 
acesteĭ credințe pe convențiunĭ, și poterile, care aŭ datŭ astfeliŭ de garanțiă, nu le ținĭ 
prejudițióse nicĭ pentru drepturile lorŭ suverane, nicĭ pentru independința lorŭ politică. Cu atăta 
maĭ multŭ se potŭ astfeliŭ de acte înceia cu poterea musulmană, find că prin ea subpușiĭ 
creștineștĭ sʼaŭ vătămatŭ de multe orĭ, și se vorŭ maĭ vătăma, nu numaĭ în libertățile lorŭ, ci și în 
proprietățĭ, și esistința lorŭ. 
 Ce se atinge de factulŭ, elŭ și constă, și forma uneĭ „Convențiunĭ“ ce amŭ propusʼo noĭ 
nu este nimicŭ noŭ în privința protectoratuluĭ religiosŭ. Convențiunea dela Cainargi, prin care 
pórta se îndatoreză a da creștinilorŭ și bisericeĭ lorŭ statornică scutință, este destulă pentru 
dreptulŭ nostru de invigiare și de îngrigire. Acestŭ dreptŭ sʼa întăritŭ de noŭ în tractatulŭ dela 
Adrianopole, și sʼa formulatŭ maĭ hotărătŭ. Acestŭ tractatŭ întărește pe tóte celelalte, elŭ sʼa 
înceiatŭ la anulŭ 1774. Așia dară noĭ săntemŭ de 80 anĭ în proprietatea negru și albŭ scrisuluĭ 
dreptŭ, ce acuma se pune la îndoială, și a căruĭ reînființare se privește ca o scimbare a tuturorŭ 
relațiunelorŭ nóstre de maĭ nainte către pórta otomanică, prin care noĭ în faptă ajungemŭ la 
domnirea peste cea maĭ mare parte a subpușilorŭ porțiĭ. De bună sémă, décă amŭ fi fostŭ noĭ în 
totŭ timpulŭ aplecațĭ, a abusa cu acestŭ dreptŭ (pre cum vrea nefundatulŭ prepusŭ să ne 
înfrupte) noĭ amŭ fi avutŭ spre acésta ocasiune destulă. Cu deosebire amŭ fi aflatŭ noĭ acésta în 
tipulŭ celŭ mai noŭ, căndŭ Europa a fostŭ cercetată de anarhiă, stăpănirele stetéŭ fără potere 
înaintea încălciturelorŭ sele din lontru, și atențiunea lorŭ, ca și ele însușĭ aŭ fostŭ reclamată de 
revoluțiunea dela apusŭ. Atuncea a fostŭ descisŭ în răsăritŭ unŭ cămpŭ largŭ pentru plane 
ambițióse, cu care ne înfruntă astăzĭ. De amŭ fi avutŭ noĭ asemené tendințe, amŭ fi așteptatŭ noĭ 
spre realisarea lorŭ restatornicirea paceĭ în Europa? — Amŭ fi înpărțitŭ noĭ poterile nóstre 
întrʼunŭ modŭ, ca să aducemŭ vecinilorŭ nostriĭ prin elŭ ajutoriŭ morale și materiale ? Ne amŭ fi 
silitŭ noĭ așia de zelosŭ (precum întru adeverŭ a fostŭ) a împăca aliațiĭ nostriĭ între sine, și să 
înlăturămŭ tóte, ce arŭ împedeca în faptă o strinsă alianță între poterĭ. Noĭ amŭ fi lăsatŭ 
stăpănirele europene să se lupte între sine, séŭ cu resculațiĭ lorŭ subpușĭ, și amŭ fi purcesŭ fără 
împedecare spre țănta „politiceĭ de ocupațiune,“ ce nio împută. Acuma însă unde din norocire 
ordinea obștéscă este în totŭ loculŭ legale întărită, unde statele, ce săntŭ restaurate pe legiuitulŭ 
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lorŭ terenŭ, potŭ lucra liberŭ, și dispune asupra poterilorŭ lorŭ, arŭ fi alegerea momentuluĭ 
pentru o astfeliŭ de politică de bună sémă pré singulariă.        (Va urma.) 
 D e l a  m a r g i n ĭ  16 Iuniu. Pănă acuma dabé trecutŭ pe aicĭ vreo 6 familie din vecina 
țéră romănéscă la băile nóstre, precum se aude, nu vorŭ veni mulțĭ din pricina faimeĭ despre 
întrarea muscalilorŭ în principate, și a maĭ multorŭ îngreonărĭ, ce întimpină pe la vămĭ. Unŭ 
neguțetoriŭ dela Brăila ne încredințéză, că pănă astăzĭ încă nu arŭ fi întratŭ muscaliĭ, dar ne 
spune, că din lipsa corăbiilorŭ nu se încarcă bucate acolo, și de aceea aceste aŭ scăzutŭ fórte tare 
în prețŭ, și adecă cila de cucuruzŭ cu 70 leĭ, de orzŭ cu 28 leĭ, iară meiulŭ cu 1 galbenŭ, și nu se 
află muștiriĭ nicĭ cu prețulŭ acesta. Timpulŭ umblă pe acolo fórte bunŭ, nu e răŭ nicĭ la noĭ, de și 
ploile trecătoarie ne cercetéză în tóte zilele. — La drumŭ se lucră bărbătește, și este unŭ ce pré 
frumosŭ. Comerciulŭ merge știțĭ ca pe timpulŭ acesta. 
 Ungaria.  Aradŭ 15 Iuniu. Alaltăierĭ avurămŭ norocire de a vedé în cetatea nóstră, 
favorițĭ fiindŭ și de timpŭ, o rară solenitate. Présfințoa Sea D. episcopŭ greco resăriténŭ 
Procopiŭ Ivacicovicĭ, care este întăritŭ de Maiestatea Sea ce. r. apostolică de episcopulŭ nostru 
diecesanŭ, după ce primi în Carlovețŭ darurile arhiereștĭ, ținŭ în 13 ale acesteĭ întrarea sea în 
reședința dieceseĭ, la care este ciematŭ a păstorĭ turma credințioșilorŭ. Venirea Mărieĭ sele a 
fostŭ maĭ multŭ surprinzătóriă, decăt pregătită, și de aceea de și onor. consistoriu a stăruitŭ să 
pună în lucrare orĭ ce arŭ aduce spre înfrumsețarea zileĭ acesteĭ, și sʼa fostŭ trimisŭ și 
programulŭ, după care să se țină solenitatea Présfințieĭ sele spre aprobare, totușĭ, se sʼa făcutŭ, 
sʼa făcutŭ numaĭ în pripă, căcĭ Présfinția sea primindŭ programulŭ cu bucuriă în călătoria sea, 
ajungăndŭ în 11 ale acesteĭ în Timișóră, în 12 și înștiină pe respectivulŭ consistoriu, că pe 13 
pela 5 óre după amézĭ va sosi la Aradŭ. Decĭ protopresbiterulŭ Araduluĭ D. Ioane Raț 
încunoștință pe clerulŭ și poporulŭ din protopopiatulŭ seŭ, și se făcu totŭ ce se potuface, în așia 
scurtŭ timpŭ; apoĭ cu Presidele comunitățiĭ romăneștĭ D. Dem. Haica alergă la Timișóră spre a 
arăta din partea credințiosuluĭ poporŭ bucuria, cu care aștéptă pe iubitulŭ seŭ Arhipăstoriŭ, și 
spre a cere inviațiunele de lipsă. Întrʼaceea se poftiră tóte auctoritățile militarĭ și civilĭ a lua parte 
la acésta festivitate. Se aducă iarbă verde și crăngurĭ verzĭ și se înfrumsețară ulițele, pe unde era 
întrarea, și curtea bisericeĭ catedrale, în biserică se așternu peste totŭ unŭ covorŭ verde în semnŭ 
de bucuriă. La 3 óre se ținu vecernia, unde fu față o mulțime de clerŭ și poporŭ. La 4 óre plecă 
deputațiunea în maĭ multe carăte și caleștĭ spre întimpinare, și se așeză peste podulŭ Mureșuluĭ 
lăngă otarulŭ Araduluĭ noŭ. D. Advocatŭ Ioane Popovici, și D. Protop. Vilagoșuluĭ T. Popovici 
înaintară maĭ departe cu unŭ Batarŭ frumosŭ trasŭ de 4 telegarĭ înfocațĭ pănă se întălniră cu 
înaltulŭ óspe, pe care îlŭ poftiră cu tótă reverința a să sui în acésta pompósă trăsură, și a 
continua în trănsa călătoria maĭ departe. Présfinția sea primi acésta atențiune și înaltă stimă cu 
bucuriă atăt maĭ mare, cu cătŭ era convinsă că romăniĭ știŭ prețuĭ pe maĭ mariĭ seĭ. —  Petrecutŭ 
de călărețiĭ romănĭ din Micălaca și Semiclușŭ, și urmăritŭ de deputațiunea sărbéscă, care eșise 
înaintea Présfințieĭ sele maĭ nainte și fu întimpinată de o plóiă bunicică, ajunse Măria sea la 
loculŭ, unde îĭ eșise clerulŭ și poporulŭ înainte. Aci binevoi a să coborâ din caretă, și a primi 
energiósa cuvăntare a D. Prot. I. Raț, la care M. sea spre bucuria și măngăierea tuturorŭ 
romănilorŭ respunsă în terminĭ călduroșĭ și străbătătorĭ la inimă, că nimicŭ nu dorește maĭ tare și 
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maĭ sincerŭ, decăt înflorirea bisericeĭ și fericirea națiuneĭ sele, și că unŭ romănŭ adeveratŭ va 
îngrigi de înaintarea lorŭ. Mai departe la podulŭ de piatră fu salutată Présfinția sea de D. vice 
căpitanŭ alŭ Orașuluĭ Dim. Ebeșfalbi, care îĭ esprimă simțemintele Orășenilorŭ în limba 
germană. Iar la capulŭ poduluĭ îlŭ întimpinară Escelenția Sea Generalele comandante alŭ cetățĭi 
cu o mulțime de ofițerĭ în paradă. De aci se mișcă ductulŭ în pași prin o mulțime de ómenĭ 
dănduĭ comitiva și géndarmeria împerătéscă păʼn la piațŭ, unde îlŭ așteptaŭ preoțiĭ, îmbrăcațĭ în 
suite bisericeștĭ cu baldahinulŭ și cu praporiĭ, iară teologiĭ, preparanziĭ, gimnasiștiĭ și normaliștiĭ 
romănĭ, precum și scolariĭ din clasele elementarĭ cu stégurile lorŭ făciaŭ spalire. Aci se dete 
Présfinția sea giosŭ, și îmbrăcânduse în ornatŭ bisericescŭ, plecă subt intonarea uneĭ căntărĭ 
înprovisate de D. Profesore de Teol. P. R. și resunetulŭ clopotelorŭ între aruncăturĭ de florĭ și de 
versurĭ din mănile fetițelorŭ romăne îmbrăcate în vestminte albe, subt asistința de 5 protopopĭ 
către biserica catedrale, în carea se afla D. Gen. Maiorŭ Barone de Sigenralŭ cu corpulŭ 
ofițirescŭ, Președintele de comitatŭ, Direptorele de finanțiă, Consulele orășenescŭ și alțĭ 
demnitarĭ. Aci după sevărșirea rugățiunelorĭ de fericita sosire, rosti D. Prot. P. Raț o cuvăntare 
potrivită, ce află plăcere nu numaĭ la ascultătorĭ, dar maĭ cu sémă la Présfinția sea. La care 
respunsŭ Présf. Sea cu o învățetură arhipăstoréscă către poporŭ arătănduĭ cum are să iunéecă pe 
Dumnezeŭ și biserica sea, și să fie credințiosŭ Maiestățiĭ Sele préînduratuluĭ nostru Monarhŭ, 
adăogăndŭ, că ca romănŭ va lucta pentru înaintarea națiuneĭ sele romăne. — Apoĭ luăndŭ cu 
sine pe D. Prot. alŭ Araduluĭ se pusă în caretă și mersă la biserica luĭ Teceli, unde nefiindŭ 
respectiviĭ preoțĭ, căcĭ eĭ eraŭ menițĭ la peședință, sevărși cele de lipsă însușĭ D. Prot. Raț în 
limba bisericeĭ aceleĭ, adecă sărbește; iară Măria sea învăță și aci poporulŭ spre portare bună și 
iubire între sine. — Ajungăndŭ la reședință fu primitŭ de D. Prot. alŭ Oradieĭ marĭ Boțco, apoĭ 
se representă clerulŭ, după aceea fu salutată de magistratulŭ orașuluĭ, și comunitatea sărbéscă, 
maĭ tărziu îlŭ salutară și maĭ malțĭ bărbațĭ romănĭ singuraticĭ. A dóa zi ascultă S. liturgiă în 
biserica catedrale și împărți poporuluĭ binecuvărtarea arhipăstoréscă. După liturgiă făcu 
Présfinția Sea visitele de cortenire, iară la întórcere îlŭ întimpină comunitatea romănă, a căreĭ 
președinte D. Dim. Haica aduce dorințele poporuluĭ romănŭ încredințatŭ dela Dumnezeŭ Présf. 
Sele în terminĭ străbătătorĭ și dulcĭ, apoĭ vorbĭ și D. catehetŭ alŭ preparanzilorŭ D. I. Rusŭ în 
numele institutuluĭ. La cariĭ respunse Présf. Sea, că va lucra cu totŭ dédinsulŭ spre înaintarea 
națiuneĭ Sele. Să trăiască dară Présf. Sea D. Episcopulŭ nostru Procopiu Ivacicovici mulțĭ 
fericițĭ anĭ în deplină sănetate, ca vorbeleʼĭ măngăióse și îmbucurătórie, să se prefacă în adeverŭ 
spre bucuria întinseĭ diecese arădane greco-resăritene romăne !       

 ______________ 
Turcia 

 Precătŭ ajungŭ știrile cele maĭ próspete din Constantinopole săntemŭ îndreptățițĭ a zice, 
că întrebarea orientale stă totŭ la punctulŭ acela, la care a statŭ maĭ nainte cu vreocăteva 
septemăne. Ni se pare însă că nu ne înșelămŭ de vomŭ zice, că Pórta nu dorește bătaie, și că 
pune mare încredere în mizlocirea Austrieĭ prin noulŭ seŭ internunciŭ, care se aștepta în 14 
Iuniu c. n. în Constantinopole, și căruia se gătește în Tofana o primire strelucită. Conferințele 
între ministeriulŭ Porțiĭ și între ambasadoriĭ poterilorŭ străine ținŭ întrʼuna. La Stambulŭ a 
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ajunsŭ acuma și o fregată americană, ea are să aștepte acolo pănă la sosirea ambasadoreluĭ 
americanŭ. — Maĭ multe familie greceștĭ, aŭ părăsitŭ Constantinopolea și se tragŭ spre Odesa, 
Atina, Marsilia și Triestŭ, ca acolo să aștepte în pace sfărșitulŭ viforuluĭ. Despre fermanulŭ, ce 
la slobozitŭ Sultanulŭ în 6 Iuniu zice Gazeta de Triestŭ. Actulŭ în sine arŭ fi destulŭ de 
ponderosŭ décă elŭ arŭ fi fostŭ tot deodată comitatŭ de o reorganisațiune administrațiuneĭ din 
lontru. Cum potŭ aceste mesure de toleranțiă, pe care Sultanul le a slobozitŭ cu tótă seriositatea, 
și acărorŭ punere în lucrare elŭ o dorește din inimă, să afle primire bună la raiale, décă aceste 
vedŭ în fruntea administrațiuneĭ încă totŭ pe aceĭ amploiațĭ, cariĭ saŭ făcutŭ făimoșĭ prin 
portarea lorŭ, ce este tocmaĭ contrariă intențiunei Sultanuluĭ? Cumcă acestŭ asertŭ este 
adeveratŭ, ne dovedescŭ unele știrĭ din Bosnia, care iarățĭ aducŭ la lumină maĭ multe necuviințe, 
ce facŭ turciĭ asupra creștinilorŭ. — Adecă vorbindŭ maĭ lămuritŭ și fermanulŭ acesta va 
remănea cum este, adecă scrisŭ frumosŭ pe artiă, și turciĭ vorŭ lucra, cum aŭ lucratŭ și pănă 
acuma, adecă vorŭ înpila și maltrata pe creștinĭ, unde numaĭ vorŭ poté. — Și póte fi acésta 
altfeliŭ décă Turculuĭ ʼĭ dictéză religiunea luĭ să vadă în creștinĭ giaurĭ, adecă cănĭ necredințioșĭ. 
— O înștiințare dela Smirna zice, că nu arŭ fi adeveratŭ, că cumnatulŭ Sultanuluĭ Halil Pașa arŭ 
fi muritŭ, ba din contră sprijóna acésta a turcilorŭ ruginițĭ se află în deplina sănetate. Știrele din 
lontrŭ Turcieĭ săntŭ nepăciuitórie, în totŭ loculŭ se pregătescŭ turciĭ de resbelŭ pe mórte și viață. 
— După o înștiințare din Megnesia din 14 Iuniu arŭ fi acolo conversațiunea turcéscă de tóte 
zilele „în decursulŭ ramazanuluĭ nostru vomŭ omoră pe toțĭ căpiĭ creștineștĭ“ Séra trecŭ gaminiĭ 
pe ulițe și batŭ cu bote marĭ la porțile creștinilorŭ. Episcopulŭ grecilorŭ a vrutŭ să plece de 
acolo, însă gubernatorele și comuna nu la lăsatŭ. Frica este între creștinĭ cu atăta maĭ mare, cu 
căt turciĭ săntŭ de părere că décă se va naște resbelŭ, eĭ se vorŭ stinge din Europa, dar maĭ nainte 
zicŭ eĭ, „vomŭ omoră noĭ totŭ ce potemŭ, și apoĭ vomŭ merge la binecuvăntata nóstră Arabiă, ca 
să nu cădemŭ sclavĭ în mănile giaŭrilorŭ“. 
 Cumcă subt așia relațiunĭ tótă creștinătatea din Turcia dorește pacea, este lucru cu totulŭ 
firescŭ. În Constantinopole a sositŭ unŭ principe persienescŭ, cu alaiŭ mare, și se crede că elŭ 
arŭ fi adusŭ Sultanuluĭ alianța între Persia și Turcia pentru resbelulŭ ce va urma. — În 6 Iun. sʼa 
cititŭ și înmanuatŭ Patriarșilorŭ și mareluĭ Ravi fermanulŭ Sultanuluĭ în presenția luĭ Reșid 
Pașa. Opiniunea ce a cerutŭ Reșid Pașa dela ambasadoriĭ poterilorŭ celorŭ marĭ asupra 
proiectuluĭ de convențiune, ce lʼa așternutŭ principele Mencicof sună întrʼacolo: că asupra uneĭ 
întrebărĭ, ce atinge așia aprópe libertatea comerciuluĭ și suveranitatea Maiestășiĭ Sele Sultanuluĭ, 
arŭ fi elŭ maĭ bunŭ judecătoriŭ Reșid Pașa despre hotărărea, ce cugetă să întreprindă, și că eĭ nu 
se ținŭ înputernicițĭ în privința acesteĭ împregiurărĭ aʼșĭ esprima opiniunea. — Sultanulŭ este 
bolnăviciosŭ, se pare, că lovitŭ de rele atăt familiarĭ, ce le a căpătatŭ prin mórtea mănesea, și a 
fiuluĭ seŭ, căt și cele de statŭ iarŭ fi secatŭ inima, și lʼarŭ fi lepădatŭ întrʼo melancoliă, elŭ sʼaŭ 
mutatŭ în palatulŭ dela Terapia, aprópe de Buiucdere, unde a șezutŭ și tatăseŭ în resbelulŭ cu 
Rusia la aniĭ 1826 și 1827. — După știrĭ maĭ próspete din Bulgaria turciĭ aŭ începutŭ iarșĭ 
crănceniile lorŭ asupra creștinilorŭ. — Amărățiunea este mare. 

______________ 
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Anglia 
 L o n d o n ŭ  20 Iuniu. c. n. Lordulŭ Palmenrston a fostŭ învinsu în cuvăntarea sea căcĭ 
ceialalțĭ sʼaŭ îngrigitŭ a sparge ministeriulŭ. Se lucra despre aceea. Óre să se iaie întrarea 
Rușilorŭ în principate de casŭ de resboiŭ? Și Palmerston afirmă nemizlocitŭ. Fricosulŭ lordŭ 
Aberdege însă sʼa grăbitŭ a încunoștința pe cale privată la S. Petersburgŭ, că elŭ ocupațiunea 
principatelor danubiane nu o va ținé de casŭ de resboiŭ. Întrʼaceea a venitŭ o depeșă dela 
Stăpănirea franțozéscă, în care acésta deciară, că ea trebue să privéscă ocuparea principatelorŭ 
ca o călcare a tractatelorŭ, și poftește pe Anglia să lucre întrʼo coînțelegere cu Franția. Morning 
Postŭ zice: Rusia a propagatŭ în tăcere fanatismulŭ între popóră, cum este adecă prorocia luĭ 
Agatangelŭ, care se zice că arŭ fi scrisă în anulŭ 1275, și a prezisŭ cu precisiune căderea 
înperiuluĭ Bizantinŭ în 1453, și aluĭ reactivare după decurgerea tocmaĭ de 400 anĭ. „Miĭ de 
esemplarĭ zice M. P.“ din acésta profețiă sʼaŭ tipăritŭ și în Atina, Smirna și în alte cetățĭ, și cea 
maĭ mare parte sʼa împărțitŭ prin agențiĭ ruseștĭ și în Constantinopole, în Principate, în Tesalia și 
Albania, cu unŭ cuvăntŭ în oriente. (Nota luĭ Neselrode varsă lumină și asupra invinuireĭ 
acesteĭ) — În casa de giosŭ a fostŭ Ruesel întrebatŭ, de aŭ cerutŭ stăpănirea grecéscă deciderea 
Anglieĭ în svada de graniță cu Turcia ? la care a respunsŭ, că pórta a vrutŭ să tragă la sine 
vecinele sate, și că Grecia a fostŭ hotărătă să le țină cu poterea. Ambasadorele englezescŭ în 
coînțelegere cu corpulŭ diplomaticŭ a rugatŭ pe Turcia să nu facă maĭ departe nicĭ unŭ pașŭ 
pănă nu va cumpăni anglia, Franția și Prusia întrebarea. Ambasadoriĭ poterilorŭ acestorŭ aŭ 
recunoscutŭ dreptulŭ porțiĭ în causa acésta, și Grecia sʼa lăsatŭ a să înprotivi maĭ de parte.  

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 27. Iuniŭ Calend. noŭ. 
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