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Depeșe Telegrafice. 
 L o n d o n ŭ  1 Iuliu c. n. Amendamentulŭ Lorduluĭ Stanleĭ pentru bilulŭ Indieĭ lʼa 
lepădatŭ causa de giosŭ. Maioritatea ministeriale a avutŭ 182 voturĭ. 
 H a n o v e r a  1 Iuliu. Camera a dóa e disolvată, întăia amănată. 

______________ 
Turcia luată din privința militare. 

 Nicĭ o Capitale în tótă lumea nu jócă pentru țéra, a căreĭ centru este ea, o rolă atătŭ de 
ponderósă, ca Parisulŭ pentru Franția. Nu este dară mirare, décă gazetele din Parisŭ fiindŭ 
nemizlocitŭ influințiate de mișcarea poternicieĭ Capitalĭ, ʼșĭ privescŭ părere lorŭ ca simțimentulŭ 
întregeĭ Franție. La acésta aŭ ele încătva și dreptŭ, căcĭ nu numaĭ guberniulŭ, dară ciarŭ și 
fiecare partidă ʼșia alesŭ Parisulŭ de centru. De aci póte orĭ cine pricepe, pentru ce unele gazete 
marĭ politice aŭ căzutŭ în greșéla aceea, de a judeca după mișcarea, care se arată în 
Constantinopole în privința conflictuluĭ cu Rusia, întréga stare a Turcieĭ. 
 Constantinopolea prelăngă tótă estinderea sea cea grozavă și pre lăngă împoporațiunea 
cea mare, este numaĭ o parte de totŭ mică a Turcieĭ, și influința eĭ morale și materiale se 
prețiuiește maĭ susŭ de cătŭ ce se cuvine din partea gazetelorŭ, deși a treia parte din milionulŭ și 
ziumătate de Oamenĭ, cariĭ se maĭ află în Turcia europénă, locuește în Constantinopole, și se 
silește a influința cătŭ se póte maĭ multŭ asupra celorŭ patru milióne de coreligionarĭ, cariĭ se 
află în țéră. În tóte gazetele nu se află decătŭ maĭ totŭ corespundințe din Constantinopole, și 
corespundințiĭ se parŭ a mesura tótă țéra după capitale, întocma precum judecă Franțoziĭ 
orientale după poesiele luĭ Lamartine. Astfeliŭ judecă eĭ valórea armateĭ turceștĭ după cea a 
corpuluĭ de gardă din Constantinopole, și mărimea pregătiriĭ lorŭ de bătaiă în tótă țéra după 
activitatea, ce o vedŭ în arsenalulŭ din Capitale. 
 Cine socotește, că încontra unuĭ vrășmașiŭ, cum e Rusia, e de ajunsŭ voia cea bună, 
însuflețirea și porunca, acela se înșélă. Încontra unuĭ vrășmașiŭ ca acesta se cerŭ armate bine 
organizate, și aceste sântŭ cu potință numaĭ înstate pe piciorŭ europénŭ, o astfeliŭ de organisare 
a armateĭ cere o circumspecțiune, o rutină din partea ampliațilorŭ, o cunoștință a izvórelorŭ 
țereĭ, pe care în Turcia cu bună sémă nu o veĭ afla. Ca să ne convingemŭ despre acestŭ adeverŭ 
nu e alta de lipsă, decătŭ ca să aruncămŭ o privire asupra Prusieĭ în a. 1813, căndŭ sʼa ridicatŭ 
asupra luĭ Napoleone. Prusia a fostŭ atuncĭ cu totulŭ în altă stare, decătŭ astăzi Turcia, a avutŭ o 
administrare fórte bună, o cultură înaintată, și unŭ numerŭ mare de soldațĭ aleșĭ și cercațĭ prin 
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bătăĭ. Și totușĭ a fostŭ de lipsă o potere adeveratŭ eroică, spre a pune în lucrare planulŭ luĭ 
Șarnhorst croitŭ încă din a. 1808, adecă punerea în picióre a uneĭ armate poternice încontra luĭ 
Napoleone. 
 Maĭ toțĭ corespundințiĭ ziurnalisticĭ din Constantinopole împărtășescŭ despre poterea 
armată a Turcieĭ niște date, care nicĭ decum nu se potrivescŭ cu esperinșa, ce ne amʼagronisitʼo 
prin bătăile statelorŭ civilisate. Gazeta naționale din Berlinŭ zice, că resultatulŭ resbeluluĭ, celuĭ 
din urmă între Muscalĭ și între Turcĭ a fostŭ numaĭ o întămplare órbă și acésta o zice pentru 
aceea, căcĭ Rușiĭ, căndŭ aŭ ajunsŭ în Adrianopole, aŭ fostŭ întrʼo stare de totŭ ticălósă. Maĭ bine 
arŭ fi nimeritʼo, de arŭ fi zisŭ, cătŭ de slabŭ trebuie să fie unŭ statŭ, căruĭʼĭ împune și o armată 
așia de ticălósă. 
 Adeveratŭ, că resbelulŭ e adese orĭ unŭ focŭ, alŭ căruĭ sfărșitŭ atărnă une orĭ dela o 
întămplare órbă, însă nʼa fostŭ așia în campania din urmă ruso-turcésă. După legea firéscă 
trebuie să scază poterea celuĭ ce atacă în mesura, în care elŭ merge totŭ maĭ nainte, și totŭ maĭ 
multŭ se depărtéză de izvórele sele, éră dincontră poterea apărătoriuluĭ trebuie să se măréscă 
totŭ maĭ multŭ, de ce se apropie maĭ tare de izvórele sele. Însă în campania din a. 1828 și 1829 
nu sʼa întămplatŭ acésta, ci din contră poterea turcéscă totŭ maĭ multŭ scădé, de ce se apropia 
maĭ tare de izvórele sele, și în fine, căndŭ sʼa înceiatŭ pacea, se risipise armata turcéscă cu 
totulŭ, și tocma acésta împregiurare arată totalea nepotință a împărățieĭ turceștĭ. 

Campania pomenită este o dovadă atătŭ de învederată despre totalea slăbițiune a Turcieĭ, și 
acésta slăbițiune e așia de nefiréscă, încătŭ trebue să zicemŭ că ea este urmarea elementuluĭ 
turcescŭ, și că e neʼncungiuirată, pănă căndŭ va domni acestŭ elementŭ. Décă Austria nu va 

deriva resbelulŭ pe țermuriĭ stăngĭ aĭ Dunăreĭ, atuncĭ nu va fi altă potere în stare de a împiedeca 
căderea împerățieĭ turceștĭ — față cu voia Țaruluĭ. Însă ce va fi atuncĭ? Acésta este alta 
întrebare, la care noĭ nu cutezămŭ a respunde. Ea se ține de sfera spiritelorŭ eminente.  

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  25 Iuniu. Dela o mănă prietenéscă ne veni Proclamațiunea, ce a slobozitŭ 
Generalele adjutante alŭ Maiestățiĭ Sele Împeratuluĭ tuturorŭ Rușilorŭ Principele Gorceacof 
către locuitoriĭ Moldavieĭ și aĭ Valahieĭ, la întrarea sea în Principate în 20 Iuniu. Pe care ne 
grăbimŭ a o înpărtămi publiculuĭ romănŭ, ca unuĭ, ce se póte multŭ interesa în privința acésta, ea 
sună așia: 

P R O C L A M A Ț I E . 
Lăcuitorilor Moldavieĭ și aĭ Valahieĭ. 

 M a i e s t a t e a  Sa  Împăratul Augustul meŭ stăpân, ʼmĭ a poruncit a ocupa pământul 
vostru cu corpul de armie a căria comandă a bine voit aʼm încredința. 
 Nu venim în mijlocul vostru nicĭ cu gând de a ne întinde cu stăpănirea, nicĭ cu scop de a 
prescimba așezămintele după care vă oblăduițĭ, și poziția politică pe care vʼa cezășuitʼo 
tractatele so emnele. 
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 Vremelniceasca ocupație ce sânt însărcinat a face Prințipatelor, nʼare altă țintire de cât 
aceea a uneĭ deadreptul și energică ocrotire în împregiurărĭ neprevăzute și grele, în care 
gubernul Otoman, nebăgând în seamă număroasele dovezĭ ale uneĭ adevărate alianțe, pe care 
Curtea I m p e r i a l ă  nʼa încetat aʼĭ da de la înceerea tractatuluĭ de la Andrianopol, răspunde la 
propunerile noastre cele maĭ drepte prin refuzurĭ, la sfaturele noastre cele maĭ neinteresate prin 
cea maĭ atingătoare neîncredere. 
 Cu a Sa îndelungă răbdare, cu a Sa statornică dorință de a păstra pacea în Orient, precum 
și în Europa, Împăratul se va feri de un răsboiŭ ofensiv împotriva Turcieĭ, pe cătă vreme 
dignitatea și interesele I m p e r i u l u ĭ  Săŭ îl vor ierta. 
 Iar în zioa în care M a e s t a t e a  Sa va dobândi satisfacția, ce i se cuvine, și cezășiurile 
ce este în drept a cere pentru viitor, Oștirĭle Sale se vor retrage în hotarăle Rosieĭ. 
 Lăcuitorĭ aĭ Moldavieĭ și aĭ Valahieĭ! Asemenea împlinesc o poruncă a M a e s t ă ț i ĭ  
S a l e  I m p e r i a l e, declarânduvă că venirea Oștirilor Sale în țara voastră, nu vă va impune 
micĭ sarcinĭ, nicĭ contribuțiĭ noă; că proviziile de hrană se vor plăti din casele noastre ostăsești la 
vreme cuvenită, și după prețurĭ ce se vor hotărâ maidinainte în înțelegere cu oblăduirile voastre. 
 Privițĭ viitoriul vostru fără grijă; Urmațĭ cu bună încredere ale voastre lucrărĭ plugăreștĭ, 
și speculațiĭ de negoț. Supunețivă la legiuirile care vă acârmuesc, și la autoritățile așezate, căcĭ 
prin credinciosa îndeplinire a acestor îndatorirĭ, vețĭ câștiga cele maĭ bune drepturĭ de a vă 
împărtăși de generoasa îngrijire, și de puternica ocrotire a M a i e s t ă ț i ĭ  S ale Împăratuluĭ.   
20 Iunie 1853 (iscălitŭ) Generale adiotant al M a i e s t ă ț i ĭ  S ale Împăratuluĭ tuturor 
Rosiilor.                Prințul Gorceacof. 
 S i b i i ŭ  26 Iuniu. Asupra înștiințărilorŭ, ce le făcurămŭ în Nr. trecutŭ alŭ „Telegrafuluĭ 
Romanŭ“ în privința întrăreĭ Rușilorŭ în principate și că pórta se va vedé silită să privéscă 
evinementulŭ acesta de casŭ de resbelŭ, are O. D. P. următóriele multŭ însemnătórie cuvinte: 
Aicea îșĭ staŭ înprotivă dóe fapte, care speranțelorŭ, ce le amŭ avutŭ cu încredere la 
moderațiunea cabinetelorŭ europene necurmatŭ, daŭ o lovitură simțitóriă. Décă citimŭ umilitele 
cuvinte, cu care încungiură „Ziurnalele de Constantinopole“ deciarațiunea porțiĭ, décă auzimŭ, 
că refusarea ultimatuluĭ sʼa făcutŭ în cea maĭ cruțătóriă și curtenósă formă, atuncĭ trebue să ne 
zicemŭ: décă o stăpănire recunoște fără nicĭ o reținere a sea pusețiune maĭ cinuitóriă, și totușĭ 
deciară, că se va apăra, atuncĭ aceea de pe urmă nu sʼarŭ fi făcutŭ, décă nu arŭ calcula la cutare 
șanțe. 
 Și acésta este, ce face lucrulŭ cu prepusŭ. Pănă acuma sʼa cugetatŭ, că décă vorŭ ocupa 
rușiĭ principatele danubiane, atuncĭ vorŭ întra și turciĭ în ele, pentrucă în poterea tractatelorŭ aŭ 
eĭ acestŭ dreptŭ comunŭ cu Rusia. Aci a fostŭ iarășĭ témă, cumcă la întemplarea uneĭ astfeliŭ de 
ocupațiune comună, fanatismulŭ vrășmășeștilorŭ oștirĭ ușiorŭ va venĭ la vreunŭ conflictŭ. Căcĭ 
însă pórta tocmaĭ trecerea Prutuluĭ vré să o ea dreptŭ casŭ de resbelŭ, este o nóă versiune, și 
décă asemănămŭ cu ea limba resbelică, care o enuncie și cele maĭ moderate gazete ale Anglieĭ în 
zilele din urmă, atuncĭ ne facemŭ aplecațĭ a găndĭ, că Anglia se căiește de sentința sea, că ea 
adecă nu va privi ocuparea principatelorŭ danubiane de unŭ casŭ de resbelŭ, și pentru aceea a 
sfătuitŭ Lordulŭ Recliffe pe cabinetulŭ turcescŭ, să facă acésta din partea sea. 
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 De și în Nr. trecutŭ alŭ Telegrafuluĭ romanŭ înpărtășimŭ cele de căpeteniă pasage ale 
ultimatisimuluĭ principeluĭ Mencicof, totușĭ fiindŭ că despre elŭ sʼaŭ redicatŭ iarășĭ totŭ feliulŭ 
de părerĭ, noĭ îlŭ înpărtășimŭ cititorilorŭ nostriĭ și în trecutulŭ întregŭ așia precum sʼa trimisŭ 
porțiĭ, ca citindulŭ după cuviință săʼșĭ facă și eĭ opiniune cuviițiósă. 

Ultimatisimulŭ Rusieĭ. 
 Acestŭ documentŭ istoricŭ, pe care îlŭ reproducŭ astăzĭ maĭ toțĭ ziurnaliĭ, este scrisŭ în 
forma uneĭ epistole către Reșidŭ Pașa și cuprinde următóriele:      Petropole, 19/31 Maiŭ 1853. 
 Domnulŭ meŭ! Împeratulŭ, strălucintulŭ meŭ domnitoriŭ tocma acum fu înștiințatŭ, 
cumcă trămisŭ seŭ a trebuitŭ să părăsiască Constantinopolea, în urmarea peremtoreĭ recusațiunĭ 
a pórteĭ de a lua asuprășĭ, față cu împerăteasca curte a Rusieĭ, o mică îndetorire, care arŭ fi în 
stare a o liniști despre cugetele apărătórie ale guverniuluĭ otomanŭ în privința cultuluĭ și a 
bisericeĭ ortodocse din Turcia. 
 După o deșartă petrecere de treĭ lune, după ce atătŭ prin graiŭ cătŭ și în scrisŭ sʼa 
încercatŭ totŭ ce a potutŭ inspira adeverulŭ, bunăvoința și aplecarea spre împăciuire; după ce elŭ 
în urmă sʼa ostenitŭ îndeșertŭ a cruța toțĭ scrupuliĭ Pórteĭ, prin modificațiunĭ succesive, la care 
elŭ se învoi după sunetulŭ și forma garanțielorŭ, pe care avea elŭ să le ceară, principele 
Mencicof a trebuitŭ săse resolve, pe care resoluțiune împeratulŭ a aflatʼo cu părere de reŭ, însă 
Maiestatea Sea nʼa potutŭ să nu o î n c u v i i ț e z ă  p e  d e p l i n ŭ. Escelenția vóstră săntețĭ 
cu multŭ maĭ petrunzetorĭ, de cătŭ să nu prevedeʼțĭ urmările din întrerumperea relațiunelorŭ 
nóstre cu guverniulŭ Înălțimeĭ séle. 
Escelențiea vóstră săntețĭ cu multŭ maĭ aplecațĭ la adeveratele și perdurătoriele interese ale 
suveranuluĭ și guverniuluĭ dvóstră de cătŭ ca, prevezândŭ evinemintele, ce sʼarŭ poté ivi și a 
cărorŭ respunzetate cade numaĭ asupra acelora, cariĭ le aŭ provocatŭ, să nu simțițĭ o profundă 
părere de reŭ. 
 Îndreptăndŭ eŭ așia darʼ scirsórea acésta către Escelenția vóstră, cu gonescŭ altŭ scopŭ, 
decătŭ, pănă ce este încă cu potință, a te pune în stare, ca să facĭ suveranuluĭ dtale o slujbă 
însemnătóriă. Subpune așia dară încă odată la cunoștința înnălțimeĭ sele adeverata stare a 
lucrurilorŭ, cumpătulŭ și dreptatea cererilorŭ Rusieĭ, marea vătămare, ce sʼa făcutŭ Împeratuluĭ, 
căndŭ cugetelorŭ luĭ, ce aŭ fostŭ totdéuna așia de prieteneștĭ și mărinimóse, i se opune întrʼuna o 
neîncredere fără cuvântŭ și o recusațiune fără desvinuire. 
 Demnitatea Maiestateĭ sele, interesele imperiuluĭ seŭ, glasulŭ conștiințeĭ sele nu iartă, ca 
să se mulțuméscă cu o asemenea tractare dreptŭ resplată pentru cugetele, ce le a avutŭ totdéuna 
pentru Turcia și dorește a le maĭ avé. Dreptŭ aceea ea este silită a cere o satisfacțiune pentru 
acésta și a protesta în contra renoireĭ acelora pe viitoriŭ. 
 Peste căteva septemăne trupele vorŭ primi poruncă a trece peste limițiĭ imperiuluĭ, nu 
spre a începe resboiulŭ, pe care Maiestatea Sea nu lʼarŭ porta bucurosŭ în contra unuĭ suveranŭ, 
pe care ia plăcutŭ aʼlŭ privi totdeauna ca pe unŭ aliatŭ sincerŭ, ci spre a avea amănă garanție 
materialĭ pănă la aceea clipită, căndŭ guveniulŭ ototmanŭ readusŭ la privințe maĭ drepte, va da 
Rusieĭ acele garanție moralĭ, pe care aceea de doĭ ani îndeșertŭ lea cerutŭ. 
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 Adumbrământulŭ de potă, pe care pricipele Mencicof ți la datŭ amănă se află încă în 
mănele dtale; grăbițivă Escelenția vóstră, după ceʼțĭ primi învoirea înălțimeĭ sele a sultanuluĭ, a 
subscrie aceea notă fără scimbare, și cătŭ va fi cu potință maĭ curândŭ a o trimite ambasadoreluĭ 
nostru la Odesa, unde se va maĭ afla elu. Eŭ dorescŭ prea multŭ, ca svatulŭ, careʼlŭ impărtășescŭ 
eŭ Escelențieĭ vóstre în acestŭ momentŭ decisivŭ, cu încrederea, ce o amŭ în izcusința și 
patriotrismulŭ dtele, să fie respectatŭ de către dta precum și de către colegiĭ dtele în divanŭ, și ca 
elŭ, în interesulŭ paceĭ, pe care și noĭ dorimŭ a o susținé, să se urmeză fără întărziere și reținere. 
    Primiți Escel. Vóstră ș. ce. l. (subscrisŭ) Neselrode.   
 Acestŭ ultimatisimŭ, după cum arătarămŭ în numerulŭ trecutŭ, a fostŭ lăpădatŭ de către 
Turcia prin o scrisóre îndreptată, cum zice ziurnalele de Constantinopole, către curtea dela 
Petropole, în care pórta arată cu cele maĭ împăciuitórie și serióse cuvinte, cuncă vaza, dreptulŭ și 
suverana eĭ neatărnare nu o eartă, ca să împliniască repețitele cererĭ ale curțeĭ din Petropole; în 
urmă pórta atinge și aceea, cumcă în întâmplarea căndŭ Rusia arŭ trece cu oștirile sele peste 
Prutŭ, ea se va vedé silită a privi în acestă împregiurare o deciarațiune de resboiŭ. — Póte că 
acestă espresiune a înduplecatŭ pe Balabine, secretariulŭ misiuneĭ ruseștĭ a lua cu sine tóte 
artiele din arhivele ruseștĭ și a le duce la Odesa. — Totŭ acelŭ ziurnale alŭ guverniuluĭ turcescŭ 
pune maĭ încolo în articululŭ seŭ mare temeiŭ pe cunoscuta soliditate de caractere, pe 
circumspecțiunea împeratuluĭ Nicolaŭ și pe dorința luĭ, ce a arătatŭ pănă acum, pentru pestrarea 
paceĭ și a ordineĭ legalĭ în tótă Europa, asemenea și pe conlucrarea tuturorŭ poterilorŭ celorŭ 
marĭ din Europa, care nișicŭ dorescŭ maĭ tare, de cătŭ ca săse pună odată capetŭ la o stare 
precariă, care depinde o influință atătŭ de rea asupra comerciuluĭ și a industrieĭ nu numaĭ în 
Turcia, ci în tótă Europa, și care și pănă acum a causatŭ daună însemnătorie în tótă privința. Nu 
este statŭ în Europa, care în înpregiurările de față să nu doréscă păstrarea ecilibruluĭ în Europa, 
propășirea cultuireĭ și a civilisațiuneĭ în Turcia și îmbunătățirea sorțiĭ pentru toțĭ locuitoriĭ eĭ fără 
osebire de religiune și naționalitate, însă ca să se pótă mizoloci unele ca aceste, trebue să se 
reîntoarcă pacea, liniștea și împrumuta încredere în inimele tuturorŭ, politica trebue să fie 
neamenințată, unanimitatea cabinetelorŭ trebue să țintească numaĭ la propășirea soțietățilorŭ și 
noriĭ, ce amenință cu dărăpănarea referințelorŭ, ce aŭ custatŭ între aceste doue curți, să se 
înlătureză fără cea maĭ mică întărziere, însă nu cu umilirea uneĭ seŭ alteĭ din ceste doue poterĭ 
împricinate. 
 Sʼa totŭ așteptatŭ ca Monitorele franțozescŭ săʼșĭ dé părerea asupra noteĭ conteluĭ 
Neselrode, elŭ însă păzindŭ o adăncă tăcere în privința acésta, a tipăritŭ în fruntea sea articululŭ, 
ce a eșitŭ asupra noteĭ acesteĭ în gazeta englezéscă, care stă subt influința cainetuluĭ franțozescŭ 
„Morning Post„ și de aceea se vede că monitorele este totŭ de aceea părere. Articululŭ acesta 
sună așia: Despre ținerea Rusieĭ domnește în Anglia numaĭ o opiniune, și acésta opiniune are 
rostulŭ seŭ în moțiunea, ce o va aduce Lordulŭ Clanricarde în joia viitóriă înaintea caseĭ de susŭ. 
Acésta moțiune va ținti întrʼacolo a vota o adresă către regina, a căreĭ cuprinsŭ arŭ fi „cumcă 
stăpănirea ruséscă a arătatŭ o politică, și a apucatŭ mesure, ce periclitéză independința și 
întregimea imperiuluĭ turcescŭ.“ În adresă se va securisa Maiestatea Sea, că ea póte cu încredere 
privi la zelulŭ și subpunerea caseĭ lorzilorŭ, décă se va lucra despre aceea, să se dee stăpănireĭ o 
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cordiale asistențiă, ca să se susțină credința despre tractate, „la care Anglia a luatŭ parte, și să se 
păstrză așezămintele politice și teritorialĭ, pe care se bazéză pacea Europeĭ, securitatea 
negoțiuluĭ și independința naționale a veciuluĭ nostru aliatŭ.“ În aceste vorbe săntŭ cuprinse 
privințele și simțimintele întregeĭ țerĭ, și nu póte fi îndoială că și stăpănirea se învoiește cu ele. 
Ea a și lucratŭ cu vărtoșiă trimițindŭ flota în dardanele, acésta flotă va face să triumfesă drépta 
politică englezéscă a bărbațilorŭ de statŭ, cariĭ ședŭ în consiliulŭ țereĭ. Despre asistenția Franțieĭ 
nu póte fi îndoială, și arŭ veni acuma, ce arŭ vré, noĭ totușĭ vomŭ căuta, ca bunulŭ dreptŭ, 
mulțămită aliateĭ pășirĭ a ambelorŭ poterĭ marĭ apusene, să căștige supremația. 
 Austria. Maiestatea Sea ce. r. apostolică sʼa înduratŭ cu prégrațiósa hotărăre din 21 Iun. 
c. n. a desființa normele, ce esistaŭ pănă acuma asupra caarențelorŭ de léfă militarĭ, și în loculŭ 
lorŭ a rănduitŭ alte dispusețiunĭ. Dreptŭ aceea tacsele de concediă, și de rescripte, ce se plătéŭ 
pănă acuma de către ce. r. ofițerĭ, vorŭ înceta cu totulŭ. În loculŭ lorŭ vorŭ întra la casurĭ de 
înaintărĭ tacsele de servițiu, care se vorŭ mesura cu o treime a mărimeĭ fieștecăreĭ lefĭ de pace, și 
după legile universalĭ de tacsă din anulŭ 1840 se vorŭ plăti în 12 asemenea rate. Lefile pănă la 
300 fl. pe anŭ săntŭ libere de tacse, și așia tacse de servițiu vine a se plăti la ocuparea maĭ 
dintăiŭ a vreunuĭ postŭ, numaĭ dela aceea sumă după mesura, ce sʼa arătatŭ în punctulŭ alŭ 
doilé, cu care léfa căștigată întrece suma de 300 fl. Pentru titule, care săntŭ sistematicește legate 
cu o gustare liberă de tacsă séŭ subpuse tacseĭ, nu se va maĭ plăti tacsa de caracterŭ. Tacsa de 
caracterŭ se va plăti numaĭ pentru concesiunea titulelorŭ de onóre, și se va redica după 
următóriele maĭ restrinse sume, și adecă pentru titulă de Locuțiinte primariŭ 20 fl, pentru titulă 
de Căpitanŭ 30 fl, pentru titulă de Maiorŭ 40 fl, de vice-colonelŭ 50 fl, de colonelŭ 100 fl, de 
generale Maiorŭ 150 fl, de Mareșalŭ campestre locuțiitoriŭ 200 fl, de generalĭ de artileriă séŭ de 
cavaleriă cu 500 fl. — Cu aceste înalte dispusețiunĭ însă nu săntŭ înceiate meliorațiunele în 
privința administrativă și finanțiariă. Maiestatea Sea ce. r. apostolică a orănduitŭ așezarea uneĭ 
comisiunĭ organisetórie. Sistema nóă de pensiune să fie și lucrată.    

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 Judecătoria marțiale din Peșta a osănditŭ pe Blanca contesa Teleci, pe Clara Lővei 
gubernante, și pe Elisabeta Erdeli fată de casă la contesa, pe cele dóe dintăiŭ pentru lesa 
Maiestate pe 10 anĭ la fortăreță, iară celeĭ de pre urmă sʼa socotitŭ cercetarea de 13 lune dreptŭ 
pedépsă. Acésta osăndă a căpătatŭ în 19 Iun. întărirea sea cu aceea modificațiune că și lorŭ sʼa 
socotitŭ numaĭ încisórea pe timpulŭ cercetăreĭ dreptŭ pedépsă. 
 În tipografia statuluĭ a eșitŭ cartea „Vecia Italiă slavică“ a făimosuluĭ Prof. Colar, în care 
arată că între popórele străvecĭ ale Italieĭ aŭ fostŭ și slavĭ mulțĭ. 
 Iarățĭ vinŭ dintóte părțile știrĭ despre vifore cumplite și despre rupturĭ de nourĭ, care 
cășiunară multe daune. 
 În dumineca trecută a săritŭ în otelulŭ Daum în Viena unŭ grecŭ ceva smintitŭ la minte 
din alŭ treilé catŭ de pe feréstră, și a remasŭ de locŭ mortŭ. 
 Beiulŭ dela Tunisŭ a pusŭ o parte din trupele sele spre dispusețiunea Sultanuluĭ la 
întemplare de sʼarŭ bate cu Rusia. 
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 În Parisŭ a începutŭ bursa iarășĭ a fluctua, căcĭ știrele despre resbelŭ săntŭ tare lățite. 
 Se zice că împeratulŭ Rusieĭ sʼarŭ fi deciaratŭ, că nicĭ unŭ jota nu va concede maĭ multŭ 
din pretensiunele sele. 
 În Constantinopole a încetatŭ totŭ comerciulŭ, și în casele private se îngrigestŭ ómeniĭ 
de provisiune, ca să nu móră de fóme la întămplarea uneĭ încideri. Cuririĭ vinŭ se ducŭ. 
 Comandorele Escadreĭ americane a datŭ Sultanuluĭ în audiențiă sărbătoréscă o notă a 
congresuluĭ din Vamingtonŭ, în care se făgăduește porțiĭ activŭ ajutoriŭ în protiva Rușilorŭ. 
 În 27 Iun. c. n. a cercetatŭ Maiestatea Sea Împeratuŭ scóla dela Tuln. 
 În Țéra romănéscă și Moldavia se daŭ vămile cu arendă pe 5 anĭ. 
 În Berlinŭ se vorbește, că fusiunea amăndurorŭ linie burbonice va urma în celŭ maĭ 
scurtŭ timpŭ, scrisorĭ private din Parisŭ nu îngăduie asupra acesteĭ întrebărĭ nicĭ o îndoială. 
 Precum se aude sʼa așternutŭ mi a dóa parte a reformeĭ învățemăntuluĭ în privința 
universitățilorŭ Maiestățiĭ Sele spre aprobare. — 
 În Austria săntŭ 10 universitățĭ, și 5 academie de drepturĭ. Dintre universitățĭ 6 săntŭ 
îndeplinite, la celelalte lipsescŭ singulare facultățĭ. După numerarea de pre urmă aŭ fostŭ 
cercetate aceste institute de 9546 de auzitorĭ. Personalele de învățetură numeră 583 de individe. 
Dintre auzitorĭ are universitatea Vieneĭ 2416, a Pavieĭ 1620, a Padueĭ 1560, din Praga 1390, din 
Lambergŭ 700, ceilalțĭ săntŭ împărțițĭ în Grapŭ, Insprucŭ, Olomuțiŭ, Cracovia, Peșta. Dintre eĭ 
săntŭ 8420 romano-catolicĭ, 377 greco-catolicĭ, 76 greco-neunițĭ, 202 protestanțĭ, 7 armenĭ, și 
463 jidovĭ, după naționalitățĭ săntŭ 2100 germanĭ, 2998 slavĭ, 329 italianĭ, 585 Magiarĭ, 65 
romănĭ, și 15 srăinĭ. 
 În 18 Iuniu a făcutŭ însoțirea din Constantinopole numită Teutonia, internunciuluĭ o 
serenadă strălucită. 
 În 28 Iuniu sʼa ivitŭ a zecé óră știrea înspăimăntătóriă la bursa din Parisŭ. „Rușiĭ aŭ 
trecutŭ Prutulŭ“ și strigarea făcu o impresiune ca și aceea a romanilorŭ „Anibale la pórtă.“  

______________ 
Anglia. 

 Gazeteĭ dela Berlinŭ „Craiț Țaitung“ se scriu din Londonŭ subt 23 Iuniu următóriele: 
Coșutŭ arŭ fi făgăduitŭ Porțiĭ la întemplarea prorumperiŭ resbeluluĭ unŭ corpŭ de volontarĭ 
magiarĭ de 10,000 de bărbațĭ subt comanda luĭ Clapca. Ce respunsŭ i se va fi datŭ din partea 
Guberniuluĭ turcescŭ, încă nu se știe, acésta e însă adeverŭ, că în zilele cele din urmă sʼa vezutŭ 
Ihazi, secretariulŭ luĭ Coșutŭ, mergăndŭ a dese orĭ în otelulŭ ambasadeĭ turceștĭ. Totdeodată sʼa 
vezutŭ din partea luĭ Coșutŭ năzuința, de a se înpăca cu maĭ mulțĭ generalĭ magiarĭ, cu cariĭ de 
unŭ timpŭ încóce din causa priuciniilorŭ sele sta pe piciorŭ reŭ. Așia a trimisŭ agitatorele în 
septemăna din urmă pe unŭ óreșĭ care Cuniari la Morițŭ Perțelŭ și la fostulŭ Ministru de resbelŭ 
Mesaroșĭ, cariĭ petrecŭ acum în insula Ierseĭ, și sântŭ uniĭ dintre ceĭ maĭ marĭ protivnicĭ aĭ luĭ 
Coșutŭ. Perțel însă și Mesaroșĭ se zice, că arŭ fi datŭ unŭ respunsŭ negativŭ trimisuluĭ luĭ 
Coșutŭ. — Ziurnaliĭ democraticĭ din Nev Iork și Vasinvton aducŭ totdeodată știrea, că 
împrumutulŭ faimosuluĭ magiarŭ arŭ avé trecere bună și arŭ afla părtinire la tóte clasele 
societățiĭ. În de obște în septemăna din urmă sʼa arătatŭ între tóte fracțiunele emigrațieĭ o îndoită 
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mișcare, ce cu deosebire se póte zice și despre refugiațiĭ franțozeștĭ. Cea maĭ activă parte dintre 
acestia se află în insula Ierseĭ, de unde totŭ întrʼuna trimetŭ la Franția brușure și pamflete 
revoluționarie. Asemenea și între refugiațiĭ germanĭ se vede o activitate maĭ mare, decătŭ de 
altădată. 
 După tóte aceste știrĭ se naște întrebarea, că óre fiva pórta atătŭ de neînțeléptă, cătŭ să 
priméscă ajutoriulŭ, ce i sʼa făgăduitŭ ? Prin acésta nu numaĭ, că atărnarea sea dela străinĭ arŭ 
mări-o prin aceea, că acum sʼarŭ face dependinte și dela volnicia unorŭ adunăture scóse afară 
din soțietatea omenéscă, dară totdeodată arŭ da dreptŭ altorŭ state încecinate, de a trage pe Pórtă 
la dare de sémă pentru primirea acestorŭ eleminte revoluționarie în armata sea, și ʼșĭ arŭ îmulțĭ 
numerulŭ inimicolorŭ seĭ, cariĭ și așia sântŭ destulŭ de poternĭcĭ. 
 L o n d o n ŭ  28 Iuniu. În ședința de erĭ întrebă Lordulŭ Lindhurst pe Președintele 
ministeriuluĭ, óre vré elŭ să pună pe masa caseĭ unŭ esemplariŭ alŭ noteĭ, ce sʼa publicatŭ în 
ziurnlele de S. Petersburgŭ, și a fostŭ subscrisă de Neselrode. La care i sʼa respunsŭ, că acésta 
elŭ nuʼi póte făgădui în momentulŭ de față, însă póte că în vreo căteva zile se va apleca. — 
Globe pune mare ponderositate asupra vorbelorŭ acestuĭ bărbatŭ cu influință mare cum era a 
mortuluĭ ducă de Velington. Între altele Globe asecuréză, că Franția și Anglia săntŭ tocmai așia 
puternice, ca și unite în hotărărele sele, ca să pună intrigelorŭ ruseștĭ capetŭ; (?) Franția nu va 
remănea îndărăptulŭ Anglieĭ, nicĭ Anglia îndărăptulŭ Franțieĭ. Ca o dovadă la acésta este, că în 
scurtŭ timpŭ va cruci o flotă franțozéscă în soțietatea celeĭ englezeștĭ în marea nordică. 
 Timesulŭ zice: Este fără îndoială tocmaĭ așia de politicosŭ cătŭ și dreptŭ lucru, că 
Sultanulŭ subt împregiurările de față, întărește privilegiele creștinilorŭ subpușĭ aĭ seĭ; însă nicĭ o 
concesiune va înpiedeca decursulŭ evinementelorŭ, séŭ va reținea creștinătatea în Europa 
turcéscă, fiindŭ că acésta este maĭ mare la numerŭ, maĭ ințeligente, și maĭ industriósă, a scimba 
pusețiunea unuĭ poporŭ subpusŭ și politicește neîndreptățitŭ, cu aceea a unuĭ poporŭ asemenea 
îndreptățitŭ, și óre căndŭ stăpănitoriŭ. Ce nóă ne zace la acésta întrebare maĭ tare la inimă, nu 
este, ca aceste provincie să remănă pentru totdéuna turceștĭ, ci ca să nu se facă ruseștĭ, și pentru 
aceea, cariĭ caută înaintea restaurareĭ creștinismuluĭ și a civilisațiuneĭ în acésta parte a Europeĭ, 
nu aŭ cevașĭ maĭ de doritŭ, decăt ca turcieĭ însușĭ să ajute spre edificarea imperiuluĭ resăriténŭ. 

______________ 
Franția. 

P a r i s ŭ  1 Iuliu. Astăzi aŭ pătimitŭ tóte artiele nóstre unŭ scăzemăntŭ ecstraordinariŭ. 
În inimile ómeniloru a întratŭ frică și nu se știe de ce. Se spune că nota, în carea pórta cere 
intervențiunea armată a poterilorŭ protectice în casŭ de arŭ trece rușiĭ Prutulŭ, arŭ fi în originale 
în mănile împeratuluĭ Ludovicŭ Napoleone. — Monitorele de erĭ cuprinde unŭ articulŭ, prin 
care zice: Admiralele Barone La-Susse, care a comandatŭ flota franțozéscă naintea 
dardanelelorŭ este scosŭ din postulŭ seŭ, și pusŭ la odihnă. Acésta știre a făcutŭ o sensațiune cu 
atătŭ maĭ mare în publicŭ, cu cătŭ déspre motivulŭ, ce a făcutŭ acésta mesură de lipsă, nu se știa 
pănă aci nimica. — Acuma se zice că împeratulŭ Franțozilorŭ arŭ fi tare năcăjitŭ pe elŭ, pentru 
că elŭ nu a plecatŭ de locŭ către Dardanele, ca să ajungă naintea floteĭ englezeștĭ acolo, ci maĭ 
zăbovindŭ icĭ colea a sositŭ cu 24 óre maĭ tărziu decătŭ ceea englezéscă, și că acésta a fostŭ, 
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care a făcutŭ onóre floteĭ englezeștĭ. — Împeratulŭ a fostŭ bare tulburatŭ la primirea știreĭ 
acesteĭ și a provocatŭ pe consiliulŭ ministeriale se depună pe negligentele admirale. În loculŭ luĭ 
este așezatŭ vice admiralele Hamelinŭ, unulŭ din ceĭ maĭ tinerĭ vice admiralĭ, însă energiosŭ, 
focosŭ și tare patrioticŭ oficerŭ. 

______________ 
Rusia. 

P e t e r s b u r g ŭ  22 Iun. Glasulŭ resboinicŭ a începutŭ în cele maĭ de pe urmă zile a se 
mări multŭ. Este hotărătŭ, că refusarea ultimatisinuluĭ va avé de urmare nemizlocită întrarea 
Rușilorŭ în principate. Cvartirariĭ aŭ și escrisŭ liferațiunea de provisiune acolo. Încurgerea 
flotelorŭ străine în dardanele va trage după sine nesmintitŭ trecerea rușilorŭ peste Dunăre. Se 
încredințéză, că nota de pe urmă, ce a datŭ înputernicitulŭ rusescŭ principele Mencicof în 
Constantinopole, a fostŭ scrisă întrʼo formă maĭ blăndă decăt ce i sʼa fostŭ prescrisŭ. Protestele 
și amennințările ale ambasadoreluĭ englezescŭ, și franțozescŭ, așia precum și apropoerea floteĭ 
englezeștĭ și franțozeștĭ nu aŭ înpedecatŭ, ca D. Balabine să nu dea Porțiĭ încă odată ultimatulŭ 
principeluĭ Mencicof. Elŭ a căpătatŭ totdeodată poruncă să aștepte unŭ respunsŭ necondițiunatŭ, 
„da“ séŭ „ba“ pănă la 16 Iuniu, — Ce a urmatŭ știmŭ. 

______________ 
Montenegro. 

 În țéra acésta mică muntósă este acuma pace și liniște. Trupele turceștĭ sʼaŭ retrasŭ de pe 
la granițe, numaĭ icĭ colea se maĭ vede căte unŭ arnautŭ. Principile se ocupă seriosŭ cu 
organisarea țeruțeĭ sele, pe care dorește a o apropia de civilisațiunea europénă. În 16 Iuniu sʼa 
întămplatŭ o serbătóre rădicătóriă de inimĭ, ce a aflatŭ consunanțiă în tótă țéra. Sʼa dusŭ adecă o 
deputațiune stătătóriă din Austriacĭ, și Montenegrinĭ la Mănăstirea Padmaini în Dalmația, ca să 
priméscă móștele vlădiciĭ Daniele ce a fostŭ îngropate acolo și să le ducă la Cetine. Asupra 
momentuluĭ redicăreĭ móștelorŭ se înștiințéză în modulŭ următoriŭ. Mănăstirea este așezată 
întrʼunŭ ținutŭ pré desfătatŭ. Serioșiĭ preoțĭ greceștĭ, căntecele lorŭ de jale, poporulŭ ce alergă 
de departe și de aprópe, a datŭ o icónă, ce se póte vedea numaĭ în acestŭ îndepărtatŭ ungiu alŭ 
pămăntuluĭ. Între făcliĭ aprinse însutite sʼa făcutŭ desgroparea. Pămăntulŭ revenosŭ a stricatŭ 
bogatele vesminte ale Mitropolituluĭ în decursulŭ timpuluĭ de 150 ani. Ca și pănsa păiangenuluĭ 
sʼa zdrumicatŭ remășițele luĭ căndŭ le aŭ scosŭ la aerŭ. O bucată nu sʼa pututŭ pricepe de este de 
lemnŭ séŭ de metalŭ, se vedé că a fostŭ partea constitutivă a cruceĭ. Unŭ mărŭ găunosŭ de 
fildișŭ, care se vede că a fostŭ însemnulŭ mitropolitanŭ, sʼa aflatŭ în grópă. După sevărșirea 
cerimonielorŭ bisericeștĭ, și după ce comisariulŭ montenegrinŭ a recunoscutŭ remășițele aceste 
de a le mitropolituluĭ, a făcutŭ comisiunea austriacă unŭ protocolŭ corespunzătoriŭ, ce sʼa 
subscrisŭ în dóe copie. Preoțiĭ aŭ pusŭ remășițele vecinicituluĭ întrʼunŭ coșciugŭ acoperitŭ cu 
catifea, ce a statŭ o óră în paraclisŭ. După acee lʼaŭ luatŭ Montenegriniĭ, și lʼaŭ dusŭ cu litia în 
țéra lorŭ între pușcăture și săltarea poporuluĭ. Așia se reduseră în patria sea remășițele unuĭ 
bărbatŭ, care a făcutŭ în Montenegro epohă.  

______________ 
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Turcia. 
 S m i r n a  1 Iuniu Trebele Turcieĭ se parŭ a se încurca pe zi ce merge totŭ maĭ tare. 
Nime se maĭ îndoește, cumcă la înteia pușcătură de tunŭ, va isbuti o resculare a tuturorŭ 
creștinilorŭ din Rumelia, Albania, Macedonia și Tesalia, pe unde poporimea turcescă se află în 
minoritate. Greciĭ o vorbescŭ aceasta pe față; se zice că arŭ custa o soțietate secretă, care este 
lățită peste tótă Turcia, și că aceea arŭ dispune despre sume însemnătorie de banĭ, ce sʼaŭ 
adunatŭ prin colecte de pe la mădulariĭ aceleia. Soțietatea aceasta arŭ avea în planŭ a se folosi 
de împregiurarea, căndŭ guverniulŭ turcescŭ va concentra mĭliția sea spre a întimpina oștirile 
ruseștĭ peste Dunăre, ca atuncĭ săʼșĭ pótă căștiga scopulŭ fără multă vărsare de sănge. 
 De și locuitoriĭ creștinĭ din Turcia săntŭ petrunșĭ de simțimintele cele nobili, ce le 
dovedește sultanulŭ de astăzĭ cu tótă ocasiunea, totușĭ eĭ știŭ din trista esperină, că deregătoriĭ 
ceĭ marĭ, în a acărorŭ mănă ajungŭ ordinățiunele acelui pentru punerea înlucrare, săntŭ lupiĭ cei 
vecĭ, ruginițĭ și corupțĭ în simțirile lorŭ, cariĭ privescŭ la creștinĭ numaĭ ca la niște cănĭ, prin 
urmare că dela uniĭ ca acestia puținŭ bine și puține reforme aŭ să aștepte. Locuitoriĭ creștinĭ, ce é 
dreptŭ, aŭ fórte puține arme a mănă; însă cu securile, topórele și alte unelte de ale economieĭ eĭ 
totŭ credŭ, că vorŭ fi în stare a face înteiulŭ atacŭ, pănă căndŭ să pótă pune măna pe arme, ce le 
așteaptă din Europa. 
 În Arsenalŭ la Constantinopole domnește o mare activitate, cu tóte că turciĭ se află în 
ramazamŭ. Între turciĭ fanatizĭ se află o partidă, carea la vreme de nevoie cugetă a da la o parte 
pe sultanulŭ și pe vugerniulŭ de astăzĭ, zicândŭ, că acestia prin reformele și toleranța ce aŭ 
arătatʼo către creștiniĭ de legea resăriténă aŭ produsŭ tótă nenorocirea, ce amenință astăzĭ 
Turcieĭ. În loculŭ sultanuluĭ de astăzĭ arŭ dori aceĭ fanaticĭ a pune pe faptele luĭ, care, după cum 
credŭ arŭ fi multŭ maĭ energicŭ și pănă acum încă desfășură multă ură și antipatiă către giaurĭ, 
pe lângă aceea dă semne despre o crudelitate și tirăniă nepilduită. — Combinăndŭ tóte aceste cu 
sănge rece, săntemŭ silițĭ a crede, că Turcieĭ, de cumva nu se va îndupleca a subscrie nota 
cabineculuĭ rusescŭ, la vreme de neboie i se vorŭ aprinde focurĭ, de care ea astăzĭ póte că nu 
viséză. 

 
Cu numerulŭ acesta se înceie abonamentulŭ pe ziumetate de 
anŭ. Cariĭ nu aŭ trimisŭ baniĭ nu vorŭ maĭ primi esemplare, 
căcĭ pe creditŭ nu se daŭ. 

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 4. Iuliŭ Calend. noŭ. 
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