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Depeșe telegrafice. 
 P a r i s ŭ  28 Iuniu c. n. Principele Napoleone a fostŭ primitŭ de soldațĭ la Omer cu 
entusiasmŭ. 
 C o p e n h a g a  27 Iun. Aicea a izbucnitŭ holera. 
 C o n s t a n t i n o p o l e  20 Iun. Respunsulŭ la celŭ de pre urmă ultimatŭ sʼa datŭ 
Secretariulŭ rusescŭ de ambaadă Balabine a plecatŭ, și tótă proprietatea e statŭ ruséscu este 
înlăturată. Pórta se pregătește, dar totdeodată cugetă a trimite și unŭ solŭ la S. Petersburgŭ. Gălia 
austriacă de resbelŭ „Carolina“ a plecatŭ la Triestŭ. 
 S a l o n i x i  11 Iun. Omer Pașa a plectŭ la Șumla, unde se vorŭ concentra masse marĭ 
de trupe. 
 V a r n a , 17 Iun. Rodirea este frumósă. 
 I a ș ĭ  8 Iun. c. n. Doĭ agențĭ ruseștĭ aŭ venitŭ în acésta cetate, și aŭ luatŭ cvartirŭ în casa 
consuleluĭ rusescŭ. În țéră domnește o încordare mare. Consulele britanicescŭ a trimisŭ erĭ unŭ 
curierŭ deosebitŭ către Lordulŭ Stratfort. 
 Noĭ avemŭ astăzĭ în causa orientale dóe date de însemnătate una este deciarațiunea Porțiĭ 
cum că la întămplare, ca Rușiĭ să trécă Prutulŭ, stăpănirea înperătéscă (turcéscă) va fi în nevoe 
de a privi aci o deciarațiune de resbelŭ! 
 Iară a dóa este știrea din Lembergŭ că Rușiĭ aŭ trecutŭ Prutulŭ. Știrile private ce ne aŭ 
venitŭ adeverescŭ acésta. 

______________ 
Situațiunea în Constantinopole. 

 Gazeta de Constantinopoleʼșĭ pune în articuliĭ seĭ oficioșĭ tótă silința de a crede în 
susținerea păciĭ. Scrisorile din Iașĭ și Bucureștĭ vorbescŭ despre adănca liniște, de care se bucură 
Principatele dela Dunăre. Unŭ altŭ paiŭ, după care întindŭ măna cu sete, este remănerea 
îndărăptŭ a cancelarieĭ comercialĭ ruseștĭ. Ziurnalele oficiale face cunoscutŭ, că Sultanulŭ arŭ fi 
datŭ poruncă, ca toțĭ sudițiĭ ruseștĭ, cariĭ se află pe pămăntŭ turcescŭ, să fie tractațĭ cu cea maĭ 
mare gătire spre slujbă. Întréga presă europénă vorbește despre casurĭ de resbelŭ, despre trecerĭ 
peste ape, despre ocupărĭ de țere, poterile maritime ʼșĭ concentreză flotele sele, Turciĭ facŭ la 
șanțurĭ, ciamă trupe regulate și neregulate, și popóre întrʼajutoriŭ. Însă la purtarea unuĭ resbelŭ 
se cerŭ doue părțĭ. Pórta se pregătește de bătaiă, fără de a se fi deciaratŭ pănă acum de cătră 
cineva resbelulŭ, fără a fi fostŭ pănʼaci vrʼunŭ pretestŭ seriorsŭ de bătaiă. Cum arŭ fi, căndŭ 
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Rusia arŭ sta pe locŭ îndărăptulŭ Prutuluĭ. Căndŭ șʼarŭ păstra pentru sine aceea rolă curiósă, de 
a lăsa tutoratulŭ preste Turcia și susținerea eĭ celorŭlalte poterĭ europene ? Căndŭ sʼarŭ afla în 
Constantinopole o ordă de Asiațĭ și Europenĭ, Egiptenĭ, Albanezĭ, Sirienĭ, Muselmanĭ și 
Renegațĭ la olată, fără de a se arăta vrășmașiulŭ ? Strămtorirea Porțiĭ arŭ fi atuncĭ maĭ mare, 
decătŭ ce arŭ fi la întămplarea uneĭ trecerĭ preste Prutŭ. Porțuiĭʼĭ parte acum răŭ, zice jurnalele 
de Deba, căcĭ nʼa inceiatŭ celŭ de 50. milióne, care a ruptŭ grumaziĭ luĭ Reșid Pașa. Dănsa se 
află acum în mizloculŭ caselorŭ góle, și între doue bance, dĭntre care una togma a făcutŭ 
bancrotŭ, éră ceialaltă încă nicĭ nu esistă. Și dela acestă bancă, căreĭ isʼa fostŭ făgăduitŭ 
ajutoriulŭ unuĭ capitale de 30 milione piastriĭ ! se cere acum unŭ împrumutŭ de 45 milióne. 
Patriotica bancă, care încă nicĭ nuʼșĭ a începutŭ trebele, face tóte, căteʼĭ staŭ prin potină – ea dă 
7½ milione, a patra parte din suma cerută, însă de ajunsŭ spre a trage și pe bancă în catastrofă. 
Óre are Rusia de găndŭ de a porni acum resbelŭ ? Ea căștigă cu fiecare lună care trece cu 
pregătirĭ. Ea are lipsă numaĭ să aștepte, pănă va fi celtuitŭ și celŭ de pe urmă piastru, și spre 
acésta nu se cere o răbdare togmaĭ mare. Ea să aștepte numaĭ pănă căndŭ vorŭ începe trupele 
cele regulate și neregulate să strige după léfă și după păne. Principele Mencicof a plecatŭ cu o 
vorbă amenințătoariă, elŭ a zisŭ Porțiĭ, ca să se feriască și de cea maĭ mică vătămare a 
drepturilorŭ și a privilegiilorŭ bisericeĭ orientalĭ. Fiece vătămare a vrʼunuĭ suditŭ rusescŭ, fiece 
prorumpere a fanatismuluĭ póte să dee binevenitulŭ pretestŭ de bătaiă. Rusia póte, după cum 
amŭ zisŭ, să aștepte, pănă căndŭ va poté Pórta să stee sub sabia cea ridicată a luĭ Democle. 
Acésta stare e în sine destulŭ de nesuferită. Poterile maritime vorŭ potea să scutească cetatea cea 
fermecătoriă la cornulŭ de aurŭ, de o năvălire rusiască, dară ce vorŭ poté ele face, ca să 
împiedece ruinarea economică a Turciei ? ca să o apere de bandele turceștĭ, pe care azĭ le a 
adunatŭ, și măne poimăne nu le va maĭ plăti ? Despre aceea, că óre poté-va Turcia să resiste 
potereĭ Rusieĭ, nu e acum vorba, ci numaĭ cum va poté ea să sfărșiască cu năcazurile sele din 
lăuntru. Nʼa fostŭ ea de totŭ bancrotă încă înaintea diferințelorŭ ruseștĭ, și montenegrine, și 
acuma să sufere ea starea unuĭ resbelŭ amenințătoriŭ? De aștéptă Rusia numaĭ căteva lune, 
atuncĭ va trebui Turcia să se roge pentru renʼtregirea comerciuluĭ diplomaticŭ, ba ciarŭ poterile 
acele doue, care aŭ sfătuitŭ împotrivire, ʼĭ vorŭ zice, ca să se róge, tocma pentru că starea din zi 
în zi totŭ spre răŭ merge. Ce va fi dară, décă Rușiĭ vorŭ remăné lăngă Prutu ? Să ne aducemŭ 
numaĭ aminte de cele ce sʼau întămplatŭ în Cina înaintea ocilorŭ nostri: Vaza fiiuluĭ ceriuluĭ sʼa 
dărăpanatŭ prin perderile cele suferite, celtuelele resbeluluĭ aŭ adusŭ cu sine trebuința de a 
descide izvóre noue de veniturĭ, rangurile, dregătoriile începură a se vinde, ceĭ pănă aci 
privilegiațĭ se simțiră înapoiațĭ, mulțĭ părăsiră pe Guverniŭ, și trecură pe partea rebelilorŭ, 
astfeliŭ se deșcisă înlăuntrulŭ țereĭ o prăpastiă pentru dinastiă, care e maĭ periculósă decătŭ 
corăbiile și tunurile varvarilorŭ celorŭ cu părŭ roșiŭ. Contra vim mortis non est medicamen in 
hortis.   (Gaz. Univ.) 
 

______________ 
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Monarhia Austriacă 
Transilvania. 

 S i b i i ŭ  24 Iuniu. Scrisorile, ce le amŭ primitŭ din Bănatŭ, ne înștiinșéză că 
semănăturele și viele staŭ fórte frumosŭ de și grăulŭ ocĭ colea a căpătatŭ rugină. „Starea 
scólelorŭ“ zice corespundintele „stă totŭ pe piciorulŭ veciŭ de și plata învățetorilorŭ sʼa 
îmbunătățitŭ, pentru că învățetorii săntŭ totŭ ceĭ bătrănĭ, dar nicĭ nu este de poftitŭ o săritură de 
mórte, pănă nu se vorŭ înzestra scólele cu încetulŭ cu alțĭ învățetorĭ, însă nicĭ în punctulŭ acesta 
nu avemŭ multă speranță, căcĭ la cursulŭ teologicŭ și preparandicŭ se primescŭ tinerĭ fără nicĭ o 
cunoștinșă a vreunei limbe străine. Cea maĭ mare măngăiare avemŭ, că preoțimea romănă din 
Bănatŭ cunóște și prețuește învățetura și cu abnegarea de sine daŭ prunciĭ pe la istitutele 
gimnasialĭ din Timișóră, Vececerecŭ, ș. a.  
 Décă e vorba de scólă avemŭ să facemŭ pe publiculŭ romănŭ cunoscutŭ cu principiulŭ 
ce sʼa pusŭ de Maiestatea Sea în privința scólelorŭ poporalĭ. „Scólele poporalĭ se vorŭ redica și 
susținé pe celtuiala comunelorŭ. Eŭ însă vréŭ pentru romănĭ a me afla aplecatŭ în modŭ de 
escepțiune a aplacida trecătórie timpuralĭ ajutórie din vistieria statuluĭ întrʼatăta, și acolo, în căt 
și unde se va arăta lipsa neîncungiurată.“ După știrile din Orăștiă nu maĭ încape îndoială, că 
comanda districtuale se va muta dela Belgradŭ acolo, căcĭ se înciriază cvartire. 

N o t a  l u ĭ  N e s e l r o d e  
înceiere. 

 Nicĭ în principiŭ nicĭ în faptă are convențiunea nóstră cu pórta în favórea credințioșilorŭ 
nostri ceva noŭ. Ea nu cuprinde vreo îndreptățire nóă, carea nu amŭ fi avutŭ noĭ de demultŭ, și 
cu carea nu amŭ fi potutŭ abusa, décă arŭ fi intențiunele nóstre de acestŭ feliŭ, cum ni se 
adscriu. De săntemŭ noĭ poternicĭ, atuncea nu ne trebuiescŭ. De săntemŭ noĭ slabĭ, atuncĭ prin 
astfeliŭ de convențiune nu ne potemŭ face periculoșĭ, acésta este așia adeveratŭ, încătŭ noĭ nicĭ 
odată nicĭ cʼamŭ cugetatŭ la aceea, ca să ne slobozimŭ în deosebĭ în întrebarea S. locurĭ, décă nu 
ne arŭ fi silitŭ pórta prin uitarea promisiunelorŭ de maĭ nainte, ca să solicitămŭ la dănsa a se 
susținea statusŭ cvo de acum a locurilorŭ sfinte, mi de nu arŭ fi respunsŭ pórta spre desvinuirea 
eĭ, căndŭ amŭ redicatŭ noĭ protestŭ asupra concesiunelorŭ, ce sʼaŭ făcutŭ cu paguba nóstră, 
cumcă în privința locurilorŭ sfinte arŭ consta cu Franția o convențiune, iară cu Rusia nu. 
 Noĭ însă nu amŭ pusŭ convențiunea, ca o condițiune fără care nu arŭ poté urma o 
înțelegere cu pórta, de și principeluĭ Mencicof la plecarea sea spre Constantinopole sʼa datŭ unŭ 
proiectŭ pentru convențiunea, ce arŭ fi fostŭ să urmeze, elŭ totușĭ a avutŭ înpoternicire, și 
deplină libertate a modifica espresiunele luĭ, sʼaŭ să o căștige în altŭ cuprinsŭ, care arŭ fi ațițatŭ 
maĭ puținŭ grigea porțiĭ și a altorŭ diplomațiĭ. În poterea acesteĭ înpoternicirĭ sʼa restrănsŭ 
principele Mencicof, după ce sʼa convinsŭ la sosirea sea în loculŭ destinatŭ, că proiectulŭ pentru 
o convențiune arŭ întimpina multe pedece, numaĭ pe lăngă cererea unuĭ sened adecă unuĭ actŭ, 
ce corespunde maĭ bine obiceiurilorŭ orientalĭ, și căruĭ să dă maĭ puțină însemnătate, decăt 
cuvăntuluĭ convențiune după dreptulŭ europénŭ alŭ popórelorŭ. Dóe puncte ale seneduluĭ, în 
urmarea cărora noĭ (în contrazicere cu știrele ziurnalelorŭ) nu dreptulŭ de întărirea alegereĭ 
Patriarhuluĭ din Constantinopole, ci simpla apărare a privilegielorŭ persónelorŭ bisericeștĭ, și a 
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temporalelorŭ, ce sʼa împărțitŭ dela pórtă de demultŭ celorŭ patru Patriarșĭ: aĭ Constantinopóleĭ, 
Antiohieĭ, Alecsandieĭ, și Ierusalimuluĭ, precum și episcopilorŭ și celuilaltŭ clerŭ maĭ înaltŭ, aŭ 
aflatŭ atătea contrazicerĭ, încăt principele Mencicof sʼa hotărătŭ a le lăsa cu totulŭ afară. Sʼa 
proiectatŭ darŭ altŭ sened, pentru alŭ căruĭ primire a stăruitŭ multŭ principele Mencicof. În 
sfărșitŭ după ce pórta a refusatŭ orĭ ce voru alĭ eĭ spre o înțelegere oblegătóriă reciprócă, în 
momentulŭ de pe urmă a deciaratŭ solulŭ nostrŭ, tocmaĭ după înșelesulŭ instrucțiuneĭ luĭ, cumcă 
décă va primi și subscrie pórta nota, a căreĭ copiă este alăturată, elŭ se va îndestuli cu acestŭ 
documentŭ, și îlŭ va privi ca o îndestulitóriă împăciuire și graniță. Aceste aŭ fostŭ în faptă cele 
de pre urmă condițiunĭ (ultimatulŭ) ce le a pusŭ cabinetulŭ rusescŭ. Amănarea porțiĭ de a primi 
îndreptățitulŭ actŭ, a mișcatŭ pe împoternicitulŭ nostru a se retrage la Odesa, și a întrerumpe 
relațiunele nóstre diplomatice cu pórta. 
 Concesiunele, ce aŭu urmatŭ cu încetulŭ în privința formeĭ, și ființeĭ proiectelorŭ se 
întindŭ și asupra terminuluĭ ce sʼa datŭ la începutŭ pentru primire lorŭ. După o așteptare mai 
îndelungată fără nicĭ unŭ fructŭ, i sʼa datŭ înviațiune să céră dela pórtă definitivŭ respunsŭ în 
timpŭ de 3 zile. De și principele acestŭ respunsŭ arŭ fi trebuitŭ săʼlŭ priméscă în 8 Maiŭ, totușĭ 
elŭ a părăsitŭ Constantinopolea numaĭ 21 Maiŭ. 
 După o negoțiațiune gré de maĭ multe lune, și după ce a secatŭ tótă concederea, ce a 
fostŭ cu potință, se vede Împeratulŭ de acum înainte silitŭ, a cere cu totdédinsulŭ simpla și 
hotărăta primire a proiectuluĭ de notă, Însă condusă de răbdare și de îndulgențiă sʼa înduratŭ 
Maiestatea Sea a concede porțiĭ încă unŭ terminŭ de o septemănă spre hotărăre. După 
decurgerea acestuĭ terminŭ se va vedea Împeratulŭ silitŭ, de și simțulŭ luĭ de pace se 
împrotivește la acésta, să iaie o pusețiune maĭ hotărâtóriă, ca săʼși căștige acésta satisfacere, 
carea pănă acuma sʼa nevoitŭ a o ajunge pe calea păceĭ. 
 Maiestatea Sea va compătimi adăncŭ și viŭ, că trebue să iaie o astfeliŭ de pusețiune. 
Orbirea și îndărjirea porțiĭ va porta vina, că a adusŭ pe Împeratulŭ întrʼo pusețiune, din carea 
Rusia, după ce a venitŭ pănă la marginele estreme ale moderațiuneĭ, nicĭ cu unŭ pașiŭ nu se póte 
retrage, fără să compromită vaza sea politică. 
 Împărtămește Dta tóte aceste singularitățĭ, și cele maĭ însemnate documente, ce săntŭ 
alăturate aci, Guberniuluĭ, la care eștĭ acreditatŭ. Noĭ poftimŭ pe gubernie să dee cea maĭ mare 
luareaminte acestorŭ documente, pentru că ele de locŭ arată nodulŭ gordiu alŭ întregeĭ întrebărĭ, 
pe care noĭ dorimŭ totdéuna aʼlŭ descălci pe calea păceĭ, de și se silescŭ să ne aducă acolo, ca 
noĭ săʼlŭ rumpemŭ, Așternăndŭ noĭ condițiunele de pe urmă cabinetelorŭ spre nepărtinitóriă 
vedere, lăsămŭ lorŭ deciderea asupra întrebăreĭ: óre fostʼaŭ cu potință după tóte divergențele 
importante, ce le a comisŭ pórta asupra nóstră, și pe lăngă tóte legiuitele temeiurĭ spre 
neîndestulire a ne mulțămi din partea nóstră cu maĭ puțină satisfacere. Unŭ esamine omenosŭ 
alŭ proiectuluĭ noteĭ va arăta, cumcă dănsulŭ fiindcă elŭ nu este compusŭ nicĭ în forma uneĭ 
convențiunĭ, nicĭ a uneĭ de amăndóe părțile oblegătórie tocmelĭ, nu póte nicĭ cătuĭ maĭ puținŭ să 
fie prejudițiosŭ potereĭ suverane a Sultanuluĭ. Din partea nóstră nu se ivescŭ cererĭ pre marĭ, cu 
care ne învinue prin tocmaĭ așia de vătămătóriă, căt și prin portarea nóstră de maĭ nainte 
nejustificătóriă necredință. Noĭ sperămŭ că acésta desfășiurare va ajunge, ca să pună stavilă 
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mincinóselorŭ faime asupra cererilorŭ nóstre. Noĭ sperămŭ maĭ departe, că ele vorŭ servi de 
dovadă, cumcă décă mizlócele ce le amŭ proiectatŭ maĭ pe urmă spre complanarea diferințelorŭ, 
ce sʼaŭ născutŭ din întrebarea sfintelorŭ locurĭ, vor fi refusate, și din ele sʼar naște o încurcătură, 
care arŭ strica pacea lumei, acésta respundere maĭ nainte de tote nu ne va atinge pe noĭ.         
   Cont. Neselrode. 
 Ce se atinge de ultimatŭ, principele Mencicof a cerutŭ dela Reșid pașa să subscrie, și să 
cunóscă următórea notă, ca o notă a stăpănireĭ turceștĭ în modulŭ următoriŭ: „Subscrisulŭ este 
înputernicitŭ dela Maiestatea Sea Sultanulŭ a da următória deciarațiune: 

1-o Cultulŭ ortodocsŭ orientale, preoțimea luĭ, biserica luĭ, și proprietățile luĭ, așia ca și 
așezemintele religióse ale luĭ vorŭ gusta în viitoriŭ fără nicĭ o atacare subt scutulŭ Maiestățiĭ 
Sele a Sultanuluĭ privilegiele și imunitățile, care le săntŭ asecurate de demultŭ, și care li sʼaŭ 
concesŭ de repețite orĭ prinn favórea împerătéscă și după temeiurile înalteĭ dreptățĭ — eĭ vorŭ 
lua parte la concesiunele, ce sʼaŭ datŭ la alte riturĭ creștineștĭ, tocmaĭ așia ca și ambasadorilorŭ 
străinĭ, ce săntŭ acreditațĭ la înalta pórtă, prin convențiune, mi deosebită hotărăre. 

2-o et 3-o Se reducŭ la restaurarea cupoleĭ a bisericeĭ S. mormăntŭ, la clădirea uneĭ 
biserice și unuĭ spitaliŭ în Ierusalimŭ. 

4-o Fermanele și cuviințiósele poruncĭ se vorŭ da celorŭ concernințĭ, preucum și 
Patriarșilorŭ, spre punerea în lucrarea acesteĭ préînalte mesure. Acésta a fostŭ totŭ ce a cerutŭ 
Rusia prin principele Mencicof maĭ pre urmă, și ce a refusatŭ pórta, carea însă totŭ a slobozitŭ 
fermanulŭ din 6 Iuniu atingătoriŭ de întrebarea acésta, care lʼamŭ înpărtășitŭ în Nr. 47. 

Décă punemŭ cererile, ce sʼaŭ enunciatŭ în ultimatulŭ luĭ Mencicof în păralelă cu 
sărbătorésca încredințare, ce se cuprinde în fermanulŭ din 6 Iuniu, atuncea se pare, ba este 
învederată, că pórta a primitŭ ultimatulŭ în faptă, dar nu vré săʼĭ dee forma cerută de Rusia, 
carea acésta o pretinde cu atătŭ maĭ mare îmbulzélă, cu cătŭ știe, că altfeliŭ va remănea și acestŭ 
fermanŭ unŭ documentŭ istoricŭ pe artiă, din care creștiniĭ de confesiunea luĭ vorŭ trage puținŭ 
folosŭ. — —   

Austria. Următoriulŭ actŭ interesante, ceʼlŭ publică Gazeta Vieneĭ, dă o lumină 
însemnată despre pusețiunea Austrieĭ în conflictulŭ ruso-turcescŭ: În maĭ mulțĭ ziurnalĭ este 
tipăritŭ unŭ respunsŭ calectivŭ, care larŭ fi datŭ înputernicițiĭ Austrieĭ, Anglieĭ, Franțieĭ, și 
Prusieĭ din Constantinopole la întrebarea înalteĭ porțĭ în priviința noteĭ maĭ de preurmă a 
principeluĭ Mencicof. După înștiințările, ce aŭ sositŭ aicea este celŭ maĭ mare temeiu a ne îndoi 
despre esistința uneĭ astfeliŭ de note, căcĭ de și acestĭ representanțĭ în 21 Maiŭ sʼaŭ colsultatŭ 
asupra identitateĭ acestuĭ respunsŭ, elŭ însă aŭ fostŭ trimisŭ de fiecare ambasadore în deosebi, 
dreptŭ aceea acésta notă arŭ fi identică iară cu colectivă. De aicĭ arŭ fi urmarea, cumcă Austria 
vré sășĭ păstreze independința sea la întrebarea acésta și în formă, ea nu vrea se mestece pașiĭ seĭ 
cu aceia aĭ Anglieĭ și Franțieĭ. Ce pusețiune însemnată este ciemată Austria a lua în causa 
orientale, despre acésta se aude numaĭ unŭ glasŭ în tótă Europa, e lucrulŭ cunoscutŭ că poterile 
maritime potŭ juca în causa acésta numaĭ o rolă secundariă, hotărărea de căpeteniă va atărna totŭ 
deuna dela puterea trupelorŭ pe uscatŭ. În măna Austriei zace dară cumpăna causeĭ orientalĭ, și 
nu este îndoială că atătŭ poterile despre oriente, căcĭ și cele despre apusŭ umblă după aliansa 
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Austrieĭ, iară presa Anglieĭ și a Franțieĭ a întrebuințatŭ și aceea apucătură măiestriósă să 
vorbéscă despre o alianță a celorŭ patru poterĭ marĭ. 

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 Împeratulŭ Napoleone alŭ 3-lé citește acuma cu luare aminte opurile, ce privescŭ la 
întrebarea orientale, și campania ruséscă din 1828. 
 În Bairutŭ a născutŭ o biduineză 6 pruncĭ (?) Poporulŭ privește acésta întemplare ca unŭ 
semnŭ de fruntificațiune a întregeĭ țere. 
 Din Persia vinŭ știri despre nenorocirĭ marĭ. În capitalea Teheranŭ domnește holera cu 
atăta furiă, de treĭ cincimi din poporŭ aŭ fugitŭ în munțĭ. 
 Valea din Șirasŭ ținutŭ făimosŭ pentru ale luĭ frumóse rose și strugurĭ, loculŭ de plăcere 
alŭ luĭ Hafiț, și Firdus, acelŭ ținutŭ în care geografiĭ punŭ raiulŭ pămăntescŭ, este pustiitŭ de 
unŭ cutremurŭ înfricoșatŭ. În cetatea Șiras au scosŭ 10,000 de trupurĭ de subt ruine, și e témă să 
nu se nască ciuma din ele. În Ispahanŭ a dóa capitale a secatŭ și făntăna, ce era unică cu apă 
bună de beutŭ. 
 Asupra conjurațiuneĭ din Franția sʼaŭ adeveri, că în dóe locurĭ a fostŭ atentate asupra 
viețiĭ Împeratuluĭ. 
 Maiestatea Sea ce. r. apostolică a aplacidatŭ statulŭ și lefele ale supremeĭ judecătoriĭ din 
Boemia. 
 Escelenția Sea ministrulŭ cultuluĭ și instrucțiuneĭ publice Contele Leone Tun a dăruitŭ 
1000 de galbenĭ, ce i sʼaŭ cuvenitŭ ca comisariŭ împerătescŭ la alegerea Arhiepiscopuluĭ din 
Olomuțiŭ, cleruluĭ seracŭ și mănăstirilorŭ dieceseĭ. 
 Din motivulŭ uneĭ întemplărĭ de pedépsă, a hotărătŭ curtea de apelațiune supremă, 
cumcă uciderea de copiĭ prin activitate positivă se póte întemea prin aceea, căndŭ muma din 
voință naște stăndŭ, ca să urmeze mórtea coliluluĭ prin căderea la pămăntŭ. 
 Maiestatea Sea ce. r. apostolică a anlacidatŭ înpărțirea Tiroluluĭ și a Foralberguluĭ în 4 
cercurĭ cu reședința în Insărucŭ, Bricsenŭ, Trientŭ, și Bregețŭ. 
 Ministeriulŭ Anglieĭ sʼa deciaratŭ întrʼo adunare mare cu 27 în contra a 11 voturĭ pentru 
Lordulŭ Palmerson, adecă pentru o politică energiósă, și la lipsă și pentru bătaiă. 
 Și în Sisecŭ și în pregiurulŭ luĭ sʼa simțitŭ în 2 Iun. cutrmurŭ de pămăntŭ, ce a ținutŭ maĭ 
lungŭ ca în Zagrabia. 
 Maĭ în tóte zilele se ținŭ conferințe în reședința împerătéscă, la care ia parte și 
Maiestatea Sea Împeratulŭ. 
 În Carlsbad trăiește pitariulŭ I. V. în vărttă de 92 anĭ, și se bucură de o succesiune 
prérară. Elŭ adecă are 6 copiĭ aĭ seĭ, 56 nepoțĭ, și 63 strănepoțĭ, cariĭ toțĭ trăiescŭ. Succesiunea 
luĭ întrégă sta din 180 capete, din careaŭ muritŭ 53. O fiiă a luĭ este măritată în Berlinŭ și a 
născutŭ dupʼolaltă 10 feciori. 
 Unŭ bărbatŭ plinŭ de duhŭ a fostŭ întrebatŭ maĭ deunăzĭ întrʼo soțietate, în care se 
politisa multŭ, óre cugetă elŭ că prafulŭ va juca o rolă de căpeteniă în causa orientare: „Da“ zisă 
elŭ: „încă numaĭ ca să uște șiróiele de negrélă, ce curgŭ la atăta scriere.“ 
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 Între mărturisitoriĭ de pace și agitătorĭ săntŭ mulțĭ, cariĭ nimicŭ nu dorescŭ maĭ tare decăt 
ca de locŭ la o fracțiune să bombardeze Odesa și să arză Sevastopolea, însă puținŭ se póte spera 
dela dănșiĭ, căcĭ eĭ arŭ fi ceĭ dintăĭ, cariĭ sʼar văieta asupra reuluĭ, ce iarŭ apuca fără veste la o 
întemplare ca acésta. 
 Guberniulŭ britanicŭ cercă mare greotate în aflarea uneĭ potrivite forme de regențiă 
pentru marele imperiŭ alŭ Indieĭ. 
 Regele Prusieĭ a slobozitŭ o ordinațiune prin care se oprește persónelorŭ militarĭ de 
religiunea evangelică în căsătoriĭ mestecate, a da făgăduință că vorŭ crește prunciĭ în religiunea 
catolică. 
 Judecătoria militare din Peșta a osănditŭ pre tălhariĭ Stefanŭ Armanițci și Ioane Stupca la 
mórte și acésta sentință se esecută prin plumbŭ în 25 Iuniu. 
 În Macovŭ în Galiția sʼa întemplatŭ în 22 Iun. la amézĭ o ruptură de nourĭ grozavă, și a 
făcutŭ multă pagubă. 
 În Parisŭ sʼaŭ făcutŭ de noŭ însemnate arestărĭ. 
 Ziurnaliĭ Anglieĭ nu se ocupă acuma atăta cu causa orientale, căt cu imperiulŭ indicŭ. 
 Maiestatea Sea Împeratulŭ a făcutŭ în 21 Iuniŭ o escursiune la S. Pöltenŭ. 
 Se aude cumcă Maiestatea Sea Împeratulŭ în urmarea nóueĭ organisagiunĭ arŭ aplacidatŭ 
Șema asupra fiitoriuluĭ statŭ personale și de lefĭ ale supremelorŭ judecătoriĭ cu préînalta 
resoluțiune din 14 Iuniu, și că curăndŭ se vorŭ escria concursurĭ pentru ocuparea posturilouŭ.                     
______________ 

Franția. 
 P a r i s ŭ  25 Iuniu. Înălțarea luĭ Lavalette la Senatore vré să se privéscă aicĭ ca o 
imitațiune a Împeratuluĭ Nicolaŭ, care tracteză pe ministrulŭ seŭ Mencicof cu acésta 
distincțiune; ea însă este maĭ nainte unŭ respunsŭ asupra invinuireĭ, ce aduce Contele Neselrode 
asupra ambasadoreluĭ Franțozescŭ în Constantinopole. Sʼa auzitŭ maĭ nainte că D. Delacour arŭ 
fi căpătatŭ inviațiune să se arate indulginte în priviința S. Mormăntŭ. Acésta a zăcutŭ în natura 
lucruluĭ, căcĭ politica cabinetuluĭ franțosescŭ este o politică plină de pace. Redicarea D. 
Lavalette la senatore este maĭ departe o dovadă, cum că Împeratulŭ Franțosilorŭ pășește cu tăriă. 
Nugățiunele, ce vreŭ să se fie observatŭ în cabinetulŭ Tuilerielorŭ în privința orienteluĭ, aŭ 
încetatŭ pe tótă întămplarea, căcĭ după modificațiunele din urmă, ce aŭ urmatŭ în cabinetŭ, a 
căștigatŭ D. Persini o hotărătoriă preponderanțiă. 
 Înștiințările „Ziurnaleluĭ de Francfortŭ,“ cumcă ministeriulŭ englezescŭ arŭ fi trimisŭ o 
notă împăciuitóriă cabinetului din S. Petersburgŭ, se ținŭ póte de acele cercărĭ, ce le face Rusia, 
ca să desfacă pe Anglia de către Franția. Aicea prinde opiniunea totŭ maĭ tare locŭ, cumcă 
cabinetulŭ Rusieĭ are intențiune de a amăna cu decisiunea sea, ca să se tragăne lucrulŭ, căcĭ 
armata ruséscă póte și iarna trece Prutulŭ, căndŭ flota Anglieĭ și a Franțieĭ va trebuĭ să sté subt 
angire. Se vorbește de securŭ, cum că între Anglia, Franția și Turcia sʼa făcutŭ învoială, ca 
Turcia îmbiarea de servițiu, ce i se face din tóte părțile, să o priméscă numaĭ cu încuviințarea 
amăndurorŭ poterĭ aliate. 



 

Pag. | 224

 Astăzi a sositŭ aicĭ unŭ curierŭ alŭ ambasadeĭ franțozeștĭ din Viena. Precum se aude 
depeșele D. Burcenei înștiințéză, că Austria aprobésă cererile Rusieĭ așia precumŭ săntŭ 
enunciate în cunoscuta notă cerculariă, și că arŭ fi însărcinatŭ pe D. Bruc a pune influința și 
mizlocirea sea în interesulŭ cererilorŭ ruseștĭ. Precăt se știe acésta a făcutŭ și stăpănirea 
prusiană. Franția dară este restrănsă numaĭ pe alianța Anglieĭ. Lucrulŭ însă e pinăitŭ, că 
diplomația ruséscă în Londonŭ îșĭ va pune capulŭ în petre, ca să împedece séŭ se disolveză 
acésta alianță. Este însă de așteptatŭ că totă acésta silință nu va ajunge nimica, căcĭ opiniunea 
publică, carea este o mare putere în Anglia, se enuncie maĭ energiosŭ pentru alianța cu Franția 
asupra Rusiei, decătŭ să i se pótă opune stăpănirea și de arŭ vré în adeverŭ. 
 „Asamble naționale“ vré să știe, că Țarulŭ nu va primi mizlocirea, dar bunulŭ servițiu 
alŭ Anglieĭ și Austrieĭ nuʼlŭ va lăpăda, elŭ precunóște că forma principeluĭ Mencicof a fostŭ pré 
țapănă, cabinetulŭ englezescŭ nrecunóște că Lordulŭ Stratfort a mercŭ pré cumplitŭ. Sultanuluĭ 
se vorŭ face niște concesiunĭ în formă, însă Țarulŭ îșĭ va umplea voia. 
 „Patria“ vré să știe, că Turcia nu se va împrotivi trecereĭ Rușilorŭ peste Prutŭ, ea însă nu 
se va slobozi în nicĭ o negoțiațiune diplomatică, pănă vorŭ fi Rușiĭ pe trenulŭ turcescŭ. Maĭ 
departe vré să știe „Patria“ cumcă guberniulŭ turcescŭ arŭ fi datŭ comandanțilorŭ seĭ trupe 
inviațiune să se țină defensivŭ la întemplărĭ, ca să nu dé nicĭ unŭ pretecstŭ Rușilorŭ la colisiunĭ 
serióse. 
 Din Londonŭ să se fie dusŭ știrea, cumcă flota englezéscă nicĭ la o întemplare nu va pluti 
pănʼla Constantinopole, nicĭ nu va întra în Dardanele. Décă acésta știre se va adeveri, atuncĭ 
despărțirea cabinetuluĭ din Londonŭ și Parisŭ, de care se vorbește atătŭ de multŭ, nu arŭ fi 
departe, de și trimiterea floteĭ în Dardanele destulŭ arată, că Anglia nu e aplecată a lăsa voia 
Împeratuluĭ Nicolaŭ în tóte. Unŭ bărbatŭ de statŭ cunoscutŭ să fie zisŭ maĭ deunăzĭ „Poterile 
apusene aŭ perdutŭ póte pentru totdéuna ocasiunea de a da Rusieĭ o lovitură de căpeteniă. Prin 
aceea că ele ocuparea principatelorŭ nu o aŭ privitŭ ca unŭ casŭ de resbelŭ, ele aŭ amănatŭ 
resbelulŭ numaĭ pe unŭ momentŭ, însă nu pentru totdéuna. 

______________ 
Anglia. 

 Pănă cătŭ cele mai multe corespundințe din Parisŭ asecureză, cum că imperatulŭ arŭ 
găndi cu maĭ mare dorŭ la o înțelegere separată cu Rusia, decătŭ să sté în casŭ de lipsă isolatŭ, 
afirmă „morning nostrŭ și hronicle“ că elŭ arŭ fi maĭ multŭ de cătŭ orĭ căndŭ aplecatŭ spre unŭ 
pașiŭ îndresnețŭ asupra Rusieĭ și că arŭ fi zisŭ la convorbirea sea din urmă în 21 Maiu către 
ambasadorele rusescŭ Ciselef: înștiințeză Dta Suveranuluĭ Dtale, că eŭ nu dorescŭ resbelŭ, de va 
veni însă la dănsulŭ, atuncĭ eŭ nu voiŭ fi celŭ de pe urmă, care pune sabia în técă. 
 L o n d u l ŭ  27 Iuniu. La întrebarea, óre trecevorŭ Rușiĭ preste Prutŭ, se respunde aicea 
că vorŭ trece. Cum că Rușiĭ aŭ amănatŭ cu acésta pănă acuma și aŭ datŭ Porțiĭ maĭ de multe orĭ 
resuflare, nu sʼa făcutŭ numaĭ pentru aceea, pentru că aŭ vrutŭ să măne lucrulŭ pănă la vărfŭ, ci 
și pentru aceea, căcĭ prin lunga amănare pregătirele se completéză. Astfeliŭ de lucru cere o 
potere mare maĭ nainte de ce se va scóte peste graniță, și se pare a fi pré probabile, că Rusia nu e 
tocmaĭ pregătită, ca să încépă operațiunele. Desciderea campanieĭ ungureștĭ a începutŭ numaĭ 
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dŭpă o pregătire de 3 lune, și pentru aceea este de așteptatŭ, că marșulŭ trupelorŭ ruseștĭ în 
principate se va amăna. Fiindŭ însă că tótă amănarea, carea nu începe cu încetarea pregătirilorŭ, 
numaĭ ce mărește poterea Rusieĭ, iară a porțiĭ o micșoréză, arŭ fi în interesulŭ păceĭ universalĭ, 
ca negoțiațiunele să se grăbéscă. Pregătirile Anglieĭ se continue.                      
______________ 

Rusia. 
 Ultimatusimulŭ Rusieĭ, pe care le refusatŭ pórta, se zice, că arŭ suna cam așia: Cumcă 
țarulŭ arŭ fi înțelesŭ cu cea maĭ mare supărare puținŭ prietenósa primire a proiectelorŭ 
prietenóse, ce lea slobozitŭ numaĭ din iubirea sea către portă, și că principele Mencicof arŭ fi 
vorbitŭ și lucratŭ perfectŭ amesuratŭ dorințeĭ stăpănuluĭ seŭ, cum că întrebarea asupra căreĭ nu 
se înțelege pórta cu cabinetulŭ din S. Petersburgŭ arŭ fi de natură curatŭ religiosă, și astfeliŭ, 
încăt în ea nu se va puté dovedĭ nicĭ o rătăcire a țaruluĭ cătŭ maĭ mică, și că pentru aceea Rusia 
nu pote scimba nimicŭ, nicĭ lăsa ceva din cererile sele, ca să potă însă orĭ ce nouă negoțiațiune 
înnoda asupra lorŭ, arŭ trebui maĭ nainte de tote ministeriulŭ de acum, care este vrăjmașŭ curțiĭ 
S. Petersburgŭ să facă locŭ la altulŭ, care arŭ fi maĭ prietenosŭ Rusieĭ. La descoperirea acesteĭ se 
aștéptă unŭ respunsŭ grabnicŭ; décă însă elŭ nu va corespunde așteptărilorŭ țaruluĭ, atuncea 
înalta portă va avea aʼși adscrie șieșĭ însușĭ, décă armata ruséscă îșĭ va scimba pusețiunea de 
acuma cu alta înaintătoriă, fără ca cu acésta să deciare Rusia nemizlocitŭ porțiĭ bătaiă. 
 După activitaea neobicinuită, ce se observă în S. Petersburgŭ, se vede, că Rusia vré să 
ocupe prencipatele cu totă seriositatea. Ba se pare a se pregăti ceva și maĭ cumpănitoriŭ, căcĭ 
flota din marea negră se pregătește de plinŭ pentru bătaiă Între matrozĭ domnește o aplecre mare 
spre resbelŭ, spre care multŭ aduce hotărătulŭ și plinulŭ de fapte caracterŭ alŭ principeluĭ 
Mencicof, care se zice că la plecarea luĭ din Constantinopole arŭ fi zisŭ, că se va întorce în 
deplină uniformă, și că acuma arŭ fi fostŭ maĭ pre urmă în vesmăntŭ civile acolo. Știrile din 19 
Iuniu ne spunŭ că înperatulŭ inspecționesă trupele, în zilele de pe urmă sʼa observatŭ că 
călătoria generalilorŭ arŭ fi maĭ încetatŭ. Numaĭ Generalele de infanteriă și membrulŭ 
consiliuluĭ de resbelŭ Cuprinovem a părăsitŭ S. Petersburgŭ. Dela publicarea noteĭ luĭ Neselrode 
opiniunea publică de maĭ nainte a căștigatŭ maĭ mare adeverŭ, cumcă Rusia nu va lăsa 
patronatulŭ legitimŭ, ce i se cuvine asupra bisericeĭ greceștĭ, și credințioșilorŭ eĭ în provinciile 
turceștĭ. Aicĭ se precunóște însă și pusețiunea grea, în care politica luĭ Reșid Pașa a adusŭ pe 
cabinetulŭ Rusieĭ. Alternativa a deciara resbelŭ séŭ a perde vaza și însemnătatea în ociĭ 
creștinilorŭ orientalĭ, se pare a se fi făcutŭ cu atătă maĭ simțitoriă, cu cătŭ la loculŭ celŭ maĭ 
înaltŭ nu se dorește resbelulŭ, dar nicĭ credințioșiĭ bisericeĭ greceștĭ nu arŭ vré să se vadă 
compromișĭ. 

______________ 
Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e  16 Iuniu. De căndŭ a începutŭ să iaie încurcătura ruso-turcéscă 
unŭ caracterŭ seriosŭ, sʼa așteptatŭ aicĭ cu o mare încordare ambasadorele austriacŭ. În cercurile 
politice de aicĭ se speréză că Austrieĭ ʼĭ va suncede a mizloci tréba. De aci se póte pricepe pentru 
ce alaltăerĭ se arătă în Tofana atăta bucuriă, căndŭ corabia Carolina, carea zace la corpulŭ de 
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aurŭ, dete semnalulŭ, că aŭ ajunsŭ internunciulŭ austriacŭ. Vaporiĭ Loiduluĭ ridicară flamura, 
așișderea și o corabiă anglică și americană traseră flamurele austriace și salutară cu obicinuitele 
salve. 
 Sultanulŭ a trimisŭ obicinuita vigiliă de onóre din vreo 20 de capete, și treĭ caĭ la Scela 
dela Tofana. 
 O mulțime de oamenĭ maĭ toțĭ austriacĭ petrecură ductulŭ dela scela Tofaniĭ pănă la 
palatulŭ ambasadeĭ. Cuvăntulŭ ce a ținutŭ ce. r. internunciŭ către persónele ambasadeĭ, făcu o 
impresiune plăcută, fiindŭ că elŭ corescpunsă demneĭ pusețiunĭ, ce ea Austria în lumea politică, 
și pusă un accentŭ pe aceea, că Austria este departe de a ataca drepturile altorŭ state. „Să 
trăiască Înperatulŭ“ cu care se încee cuvăntarea, află unŭ eho întreitŭ entusiasticŭ în adunare. 
Personalitatea internunciuluĭ este impuitóriă, și totodată ațițătóriă de încredere. 
 Astăzĭ sʼa lățitĭ faima de obște, cumcă D. internunciu la visita de erĭ, ce a făcutŭ înalteĭ 
porțĭ, arŭ fi fostŭ primitŭ cu brațele descise. Rifat Pașa să fie zisŭ: „Décă nu aĭ fi venitŭ Dta, 
amŭ fi mersŭ noĭ să te aducemŭ.“  Unŭ complimentŭ glumețŭ la unŭ ministru turcescŭ de obște 
seriosŭ este a se privi ca cevașĭ ecstraordinariŭ. Ce se aude despre deciarațiunele internunciuluĭ, 
ce le a datŭ ministrilorŭ turcești, ele sună în privința relațiunelorŭ Austrieĭ către Pórtă cu totulŭ 
prietenosŭ. Elŭ să fie vorbitŭ cam așia: “Eŭ me simtŭ pré norocosŭ, că săntŭ prin încrederea 
Maiestățiĭ Sele a Împeratuluĭ onoratŭ cu acésta misiune. După convingerea mea va zăcea în 
interesulŭ alŭ amăndurorŭ state, a ținea reciproca încredere, și a o estinde, și eŭ me voiŭ străduĭ 
însușĭ în aceasta direpțiune, ca să îndeplinescŭ intențiunea Maiestății Sele a Înpăratuluĭ, care 
subt înpregiurările de față vorŭ conlucra tóte spre aceea a susține starea păciĭ, de carea Europa 
are acuma atăta trebuință. Respunsulŭ ministrilorŭ se zice că arŭ fi esprimatŭ cea maĭ căldurosă 
mulțămită către Înperatulŭ Austrieĭ asupra acesteĭ înpărtășiirĭ. Ca unŭ semnŭ de primire plină de 
bucuriă a ambasadeĭ Austriace se privește și aceea, că internuciulŭ avu astăzĭ audiență la 
Sultanulŭ adecă doe zile după sosire. În privința constelațiuneĭ politice se aude că flota 
engleséscă și franțusescă aŭ ajunsŭ la Dardanele și aŭ întratŭ acolo.  

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 1. Iuliŭ Calend. noŭ. 
Aurulŭ ____________________________ 115½  
Argintulŭ __________________________ 1091/8 
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