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Depeșe telegrafice. 
 O d e s a  24 Iun. c. v. Pregătirile militarĭ se continue. Tălmaciĭ fosteĭ ambasade ruseștĭ 
în Constantinopole aŭ mersŭ la cvartirulŭ de căpăteniă pentru servițiu. 
 C e r n o v i ț ŭ  4 Iuliu. Erĭ la 9 óre diminéța aŭ începutŭ a întra rușiĭ din alŭ patrulea 
corpŭ subt generalele Danenbergŭ în Moldovia. O proclamațiune a principeluĭ Gorceacof a 
deciaratŭ scopulŭ ocupațiuneĭ și starea maĭ departe a oblăduireĭ țereĭ de pănă acuma. 
 C o n s t a n t i n o p o l e  27 Iuniu. Privința spre pace este prevalinte. Austria, Franția și 
Anglia pășescŭ ca mizlocitórie; cererile ruseștĭ să se fie primitŭ de pórtă după cuprinsŭ iară nu și 
după formă. Înbierea cu formarea unuĭ legionŭ de străinĭ nu sʼa primitŭ de Divanŭ. 
 L o n d o n ŭ  6 Iuliu. Morning Herald înștiințéză că sʼarŭ fi născutŭ în cabinetŭ o cértă 
pentru întrebarea turcéscă, și contele Aberdeen arŭ fi vrutŭ să ese din elŭ. După alte foĭ publice 
însă cérta arŭ fi așezată. 
 B e r l i n ŭ  7 Iuliu. Erĭ sʼa descisŭ conferințele generalĭ ale reuniuneĭ de vămĭ prin 
ministrulŭ de finanțiă, care astăzĭ a preșezutŭ. 
 B r u s e l a  7 Iul. Independința belgică înștiințéză, că marțĭ sʼarŭ fi aflatŭ unŭ complotŭ 
seriosŭ alŭ anarhiștilorŭ în Parisŭ. 
 S c u t a r ĭ  29 Iuniu. Întroducerea conscripțiuneĭ în Montenegro a ațițatŭ băgarea de 
sémă a deregătorielorŭ turceștĭ, care aŭ trimisŭ tunurĭ și trupe la graniță. 
 P a r i s ŭ  8 Iuliu. Poliția a prinsŭ în mizloculŭ mulțimeĭ de ómenĭ la întrarea opereĭ 
comice, care iarășĭ sʼa descisŭ, și în care a luatŭ parte împeratulŭ și împerătésa, doăsprezece 
individe armate cu pistóle și pumnarie, care se ținéŭ nainte de soțietatea secretă, și săntŭ cu 
prepusŭ despre unŭ atentatŭ asupra viețeĭ Împeratuluĭ, saŭ predatŭ în măna judecătorieĭ. 

______________ 
Monarhia Austriacă 

 Austria.  V i e n a  4 Iuniu c. n. În mizloculŭ diverselorŭ din parte contrazicătórielorŭ 
faime, ce circulaŭ erĭ, sʼa adeveritŭ totŭ maĭ tare știrea, că Maiestatea Sea Împeratulŭ Rusieĭ a 
slobozitŭ unŭ manifestŭ pentru întrarea rușilorŭ în principate. Corespundința austriacă adusă în 
faptă de și nu întregulŭ manifestŭ, totușĭ următoriéle pasage: După înștiințările din S. 
Petersburgŭ din 15 Iuniu c. n. a fostŭ dată porunca în adeverŭ pentru întrarea trupelorŭ în 
principate, și se crede că acésta va urma între 5 și 7 Iuliu (a urmatŭ în 2 Iuliu) în o mulțime maĭ 
mică (e vorba de dóe divisióne) întrʼunŭ manifestŭ cu datŭ din Petropole din 14 Iuniu. c. v. a 
încunóștințatŭ Maiestatea Sea a sea hotărăre subpușilorŭ seĭ cu aceea asecurare, că nu arŭ avea 
nicĭ acuma intențiunea a începe resbelŭ, ci Maiestatea Sea vré prin ocuparea principatelorŭ a 
avea numaĭ o zelogire în mănă, care să garantiseze imperiuluĭ rusescŭ restaurarea drepturilorŭ 



 

Pag. | 246

sele. Se maĭ adaogă: Rusia nu caută cucerirĭ, și ele nicĭ nuʼĭ trebuessŭ, și se enuncie din partea 
Maiestățiĭ sele Împeratuluĭ promtitudinea a reținea mișcarea trupelorŭ sele, décă pórta se va 
îndatora a păstra consciențiosŭ privilegiele bisericeĭ ortodocse.“ 
 De și ecstrabtulŭ din acestŭ manifestŭ este de totŭ laconicŭ, totușĭ nu se póte a nu se 
precunóște însemnătatea aceleĭ pasage, în care este enunciatŭ „Maiestatea Sea vré prin ocuparea 
principatelorŭ a avea o zălogire în mănă, care să cezășuiască imperiuluĭ rusescŭ drepturile sele.“ 
În aceste vorbe este enunciată neîndupecata tăriă a Împeratuluĭ Nicolaŭ pentru pretensiunele, ce 
le a pusŭ principele Mencicof, și nu se póte prevedé, cum să se pună acuma sfărșitŭ acestorŭ 
încurcăture pe calea diplomatică, décă pórta va vré să se resime pe aceea, cea ea numește 
dreptulŭ eĭ, iarășĭ așia neînduplecată ca și împeratulŭ Rusieĭ. Se va lucra despre aceea în ce 
modŭ se vorŭ grupi poterile Europeĭ pe lăngă una séŭ ceialaltă partidă litigante, și de aceea 
tocmaĭ în minutulŭ acesta este de mare însemnătate, cum se esprimă gazeta prusiană“ „Țeit“ 
asupra întrebăriĭ „Bătaiă séŭ pace?“ A porni fără întețitórie pricine subt relațiunele de față, „zice 
aceea gazetă“ o bătaiă, cere arŭ avea de urmare noue cutrierprĭ, arŭ fi o mare culpă asupra 
interesuluĭ universale europénŭ. Noĭ pentru aceea nu credemŭ că va urma resbelŭ, pentru că 
nicăirĭ nu este pentru elŭ vreʼunŭ motivŭ fundatŭ, nicăirĭ o dréptă causă pentru elŭ. În oriente 
maĭ puținŭ. Căcĭ aicĭ se potŭ tóte acele face, ce Rusia este îndreptățită a cere cu temeiŭ bunŭ. 
Aceea ce a cerutŭ Rusia în cérta sea cu pórta, a fostŭ asecurarea dreptuluĭ pentru credincioșiĭ 
bisericeĭ greceștĭ ortodocse în Turcia. Ea a maĭ cerutŭ afară de acésta concesiunea acesteĭ 
asecurărĭ de dreptŭ prin unŭ acrŭ serbătorescŭ nerevocabile, pentru că esperința a învățatʼo, că 
tóte alte feliurĭ de încredințărĭ nu aŭ datŭ îndestulitóriă garanțiă. Pórta însă nu a datŭ numaĭ 
credințióșilorŭ religiuneĭ greceștĭ ortodocse, ci totdeodată a concesŭ și credințioșilorŭ tuturorŭ 
altorŭ confesiunĭ deplina securitate de dreptŭ, și acésta a cezeșuitʼo ea acestora prin actŭ 
serbătorescŭ, cugetabile și cu potință, prin unŭ documentŭ, care lʼa publicatŭ în fața întregeĭ 
Europe creștine, și prin care ea astfeliŭ a ciematŭ tóte poterile europene la graniță. Rusia póte 
dară fi îndestulită cu aceea ce a făcutŭ Turcia, și noĭ cugetămŭ, că ea se va îndestulĭ cu acésta, 
pentru că Împeratulŭ Rusieĭ este unŭ principe dreptŭ și temătoriŭ de Dumnezeŭ, care nu se póte 
face nicĭ necredințosŭ cuvintelorŭ sele, nicĭ nu póte lucra în contra aceleia, ce elŭ a deciaratŭ 
pentru scopulŭ cererilorŭ sele. — Însă maĭ remăne unŭ punctŭ, care dă marĭ greotățĭ — adecă 
cererea Rusieĭ de satisfacție pentru înjuria, ce i sʼa făcutŭ de atătea orĭ prin frăngerea cuvăntuluĭ 
din partea porțiĭ. Dela acésta cerere cugetă Rusia, că nu póte să încete, fără săʼșĭ vateme vaza. 
Aicea zace fără îndoială o greotate, care póte periclita pacea seriosŭ, în cătŭ nu se vorŭ afla 
mizlóce, care să îndestuleze aceste cererĭ întrʼo conplanațiune pacinică. Dreptulŭ firescŭ însă 
cere, ca forma satisfacțieĭ cerute să nu fie astfeliŭ, ca ea să stea în disproporțiune către greotatea 
înjurieĭ, și nu e cu potință, ca să scadă demnitatea și vaza, décă va da elŭ auzŭ representațiuneĭ, 
ce se va face maĭ poterniculuĭ subveranŭ în privința acésta, cum va purcede acesta representare 
din partea înpretenită, și cum nu va lua o față de amenințare, care la cele de maĭ nainte înjurie 
arŭ maĭ adăoga una nouă. Cum că astfeliŭ de representațiunĭ se vorŭ face Împeratuluĭ Rusieĭ, 
avemŭ tótă speranța, și acésta noĭ amŭ zăriʼo și în misiunea generaleluĭ Giulai la S. Petersburgŭ. 
 V i e n a  7 Iuliu. Față cu ocuparea principatelorŭ: Moldavia și Romănia, care după cum 
știmŭ, a urmatŭ de plinŭ, însuflă cu atăta maĭ mare interesŭ tonulŭ, în care sʼa scrisŭ artia din 
urmă diplomatică, ce sʼa scimbatŭ între Rusia și înalta Pórtă. Acelŭ actŭ istoricŭ este respunsulŭ 
ce la datŭ Reșidŭ pașa la nota din urmă a conteluĭ Neselrode din data de 19 Iuniu. Ea are 
următoriulŭ cuprinsŭ:   
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 Domnulŭ meŭ: Mʼamŭ grăbitŭ a așterne sultanuluĭ strălucituluĭ meŭ domnŭ depeșa, care 
ascelenția vostră aʼțĭ binevoitŭ a îndrepta către mine în 19 Maiŭ. 
 Maiestatea Sea Sultanulŭ a arătatŭ totdéuna și cu totŭ prilegiulŭ cele maĭ înalte 
considerațiunĭ pentru Maiestatea Sea împeratulŭ Rusieĭ, pe careʼlŭ privește de unŭ aliatŭ sincerŭ 
și de unŭ vecinŭ binevoitoriŭ; înalta pórtă, fără a fi trasŭ căndva la îndoială mărinimósele 
intențiunĭ ale Împeratuluĭ, a trebuitŭ să veadă întrerumperea înprumutelorŭ nóstre relațiunĭ, ce 
din nenorocire sʼa făcutŭ, și care sʼa născutŭ din aceea împregiurare, că nu a voitŭ a recunóște 
adeverata nepotință de a satisface la cererile principeluĭ Mencicof prin unŭ actŭ diplomaticŭ 
întăritoriŭ de privilegiele bisericeĭ greceștĭ. Întrʼaceea ea are măngăierea, a vedea, cumcă ea din 
parteʼșĭ nʼa contribuitŭ nimicŭ la o astfeliŭ de formațiune a lucrurilorŭ. 
 Întrʼadeverŭ guberniulŭ otomanŭ a arătatŭ încă dela începutŭ cele maĭ bune și maĭ 
sincere intențiunĭ și a notificatŭ călile, care potŭ duce preste totŭ la o decisiune a întrebărilorŭ, 
cu a cărorŭ întregire a fostŭ însărcinatŭ principele Mencicof de către împeratulŭ seŭ, pe unŭ 
terenŭ atătŭ de greŭ, cum este cela alŭ trebelorŭ rituluĭ grecescŭ. Văzânduse ea încă și acum 
însuflețită de simțemintele cele maĭ gata spre împăciuire și nevrândŭ ea a denega încredințăriĭ, 
care arŭ fi în stare a nimici îndoielele ce sʼaŭ născutŭ în punctulŭ acesta, nădăjduia pórta dela 
recunoscuta înțelepciune a principeluĭ Mencicof, cumcă acestŭ trămisŭ se va mulțămi cu 
adumărământulŭ de notă ce i sʼa propusŭ în urmă, și care cuprinde tóte asecurațiunile ce sʼaŭ 
cerutŭ. Cu tóte aceste a evenitŭ o întâmplare demnă de compătimire. 
 Este adeveratŭ, că serenitatea sea principele Mencicof a împărtășitŭ conceptulŭ 
Seneduluĭ, pe care elŭ lʼa propusŭ maĭ înteiŭ, căndŭ âlŭ trămise de a doa óră, prescurtatŭ și în 
urmă unŭ adumărământŭ de notă, în care se află căteva scimbărĭ abătătorie dela compusețiunea 
primariă, fiă în espresiunĭ, fiă în redacțiunea și titlulŭ întreguluĭ. Însă totdéuna păstréză 
caracterele uneĭ îndetorirĭ diplomatice, și fiindŭ că una ca aceea nu se póte întruni nicĭ cu 
neatârnarea guberniuluĭ otomanŭ, nici cu deprinderea drepturilorŭ suverane ale sultanuluĭ, la 
motivele de o nepotință legale și faptică, aduse de către pórtă abia li sʼarŭ poté da nume de o 
refusă, și a se face din acele o vătămare mortificătóriă de cinstea Maiestateĭ sele a împeratuluĭ de 
Rusia. 
 Aŭ nu dă în urmă guberniulŭ rusescŭ, căndŭ se plănge în contra acesteĭ nepotințe și vede 
în ea unŭ semnŭ de neîncredere în binevoitoriele luĭ intănțiunĭ, căndŭ elŭ ignorează tóte 
asecurațiunile date de cătră înalta pórtă în modulŭ celŭ maĭ obligătoriŭ, și în fine deciară, că arŭ 
fi de trebuință ale aduce acele în forma unuĭ actŭ diplomaticŭ, nu dă elŭ însușĭ acolea o dovadă 
bătătoriă la oci despre unŭ defectŭ totale de încredere către cabinetulŭ otomanŭ, și aŭ nu se naște 
din aceastsă împregiurare ciarŭ pentru pórtă unŭ dreptŭ de ase plănge în contra acestuĭ defectŭ ? 
 Și cu tóte aceste înalta pórtă se provócă în privința aceasta la lăudatulŭ simțŭ de dreptate 
alŭ maiestatei sele împeratuluĭ de Rusia, precum și la înalta înțelepciune și la pacificele 
simțeminte ale escelențieĭ sele principeluĭ Mencicof, ce săntŭ cunoscute tuturorŭ. 

Maiestatea sea sultanulŭ tocma acum a întăritŭ de noŭ în unŭ fermanŭ provezutŭ cu 
înaltulŭ hatișerifŭ privilegiele, drepturile și imunitățile, ce sʼaŭ datŭ din vecime rituluĭ grecescŭ. 
 Î n a l t a  p ó r t a  e s t e  t o t  d é u n a  g a t a  a  r e p e ț i  î n  t o t ă  v r e m e a  
î n  m o d u l ŭ  c e l ŭ  m a ĭ  o b l i g ă t o r i ŭ  î n c r e d i n ț ă r i l e  ș i  
f ă g ă d u i n ț e l e, c e  s e  c o p r i n d ŭ  î n  a d u m ă r ă m â n t u l ŭ  d e  n o t ă,  p e  
c a r e  l ʼ a  d a t ŭ  p r i n c i p e l e  M e n c i d o f .  
 Depeșa, ce o amŭ receputŭ din partea escelențieĭ vóstre, zice, că trupele ruseștĭ vorŭ 
trece peste graniță. Deciarațiunea aceasta nu se póte suferi cu încredințările de pace și de 
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bunăvoința Maiestateĭ sele a împeratuluĭ; ea întrʼadeverŭ contrazice întratăta la tote ecele, ce 
este omulŭ îndreptățitŭ a aștepta dela o putere împrietinită, î n  c ă t ŭ  p ó r t a  n u  ș t i e  
d e  l o c ŭ,  c u m  s ă  o  p r i m i a s c ă  a c e e a.  P r e g ă t i r i l e  d e  r ă z b o i ŭ  ș i  
l u c r ă r i l e  d e  a p ă r a r e  o r d i n a t e  d e  c ă t r e  p ó r t ă,  s ʼa ŭ  p r o v o c a t ŭ,  
d u p ă  c u m  e a  a  d e c i a r a t ŭ  o f i c i o s ŭ  p o t e r i l o r ŭ , n u m a ĭ  p r i n  
î n s e m n ă t ó r i e l e  î n  a r m ă r ĭ  a l e  R u s i e ĭ,  p r i n u r m a r e  e l e  
f o r m e a z ă  n u m a ĭ  m e s u r e  c u r a t ŭ  d e  a p ă r a r e . 
 Neavândŭ guberniuluĭ intențiune dușmănósă către Rusia, âșĭ respică dorința, ca veciele 
relațiunĭ, pe care maiestatea sea de altminte le prețuește atătŭ de multŭ, și ale cărorŭ numeróse 
cunoscute emoluminte pentru ambele părțĭ săntŭ atătŭ de apriate, să se reașeză în starea lorŭ 
primitivă. 
 Eŭ nădejduescŭ cumcă curtea rusească va prețuĭ cu respectare plină de încredere loialele 
intențiunĭ ele înalteĭ porțĭ, și va lua în băgare de seamă adeverata nepotină, în care se află ea, de 
a corespunde la dorințele, ce se respică. Fiă, ca această nepotință să se respecteză așa după cum 
ea merită, atunci înalta pórtă, despre aceasta potŭ încredința pe escelenția vóstră: nu se va maĭ 
îndoi a însărcina pe unŭ trămisŭ estraordinariŭ, care arŭ avé a merge la Petropole, spre a 
reîncopcea negoțiațiunile și în uniune cu gubernulŭ maiestateĭ sele a împeratuluĭ de Rusia a se 
sili să căștige o învoire, care să fiă plăcută maiestateĭ sele și totușĭ să fiă astfeliŭ, ca pórta să o 
pótă primi fără a vedé atinse temeliele neatârnăreĭ sele, nicĭ ale autoritateĭ suverane a sultanuluĭ. 
 Escelenția vóstră potețĭ fi încredințațĭ, cumcă eŭ din parteʼmĭ dorescŭ din tóte poterile 
sufletuluĭ meŭ unŭ asemene resultatŭ. Me măngăiŭ cu credința că din partea dtale încă doreștĭ 
asemena.  Ve rogŭ pe escel. vostră ș. ce. l.  Reșidŭ-Pașa. 
 Espresiunile cele blănde, care se vedŭ în acéstă notă a porțiĭ, nʼaŭ avutŭ nice unŭ 
resultatu; căcĭ Rusia, după cum știmŭ, în urmarea acestorŭ deciarațiunĭ nʼa maĭ voitŭ a se 
slobozi la negoțiațiunĭ, ci a pretinsŭ primire necondiționată a propusețiunilorŭ sele din urmă, în 
vreme ce pórta a cugetatŭ, că prin slobozirea cunoscutuluĭ fermanŭ din 6. Iuniu ʼșĭ a respictatŭ 
pe deplinŭ propusețiunile sele cele din urmă. 
 Stăndŭ darŭ ambele poterĭ pe lăngă părțile lorŭ și nicĭ una voindŭ a se îndupleca la 
primirea condițiunilorŭ celeilalte, ce era maĭ firesc, de cătŭ ca relațiunile între aceste doue poterĭ 
să se întrerumpă, la care acum se maĭ adăugă și aceea împregiurare, că Rusia coprinse 
principatele Moldavia și Romănia. Ce va resulta din această înpregiurare, deo camdată nu 
săntemŭ în stare a prevedé; atăta însă aflămŭ în unŭ ziurnale de Viena, cumcă după știrile cele 
maĭ noue dela Constantinopole din 28 Iuniu c. n. A u s t r i a,  F r a n ț a  și E n g l i t e r a  
a r ŭ  p ă ș i  l a  m i z l o c ŭ  c a  î m p ă c i u i t o r i e;  în urmarea aceasta p o r t a  a r ŭ  
a v é  s ă  p l i n i a s c ă  c e r e r e a  R u s i e ĭ  d u p ă  c u p r i n s u l ŭ  e ĭ,  î n s ă  n u  
î n  a c e e a  f o r m ă  î n  c a r e  o  î m b r ă c ă  a c e e a. — 
 În contrazicere cu această înștiințare pacicifică citimŭ întrʼo scrisóre a unuĭ 
corespundinte dela Caliș cumcă marașalulŭ Pascievici arŭ fi părăsitŭ căpitatea Varșovia în 2. 
Iuniu seara pe la 8 óre și arŭ fi luatŭ drumulŭ către miazăzi, după foile oficialĭ, la fortăreața 
Ivangorodŭ. Alțiĭ earășĭ zicŭ, că mareșalulŭ nʼarŭ avé scopŭ a petrece în numita fortăreață, ci a 
se apropia de Prutŭ. 
 În privința acésta va fi de mare însemnătate ședința parlamentare din 8 Iuniu în Londonŭ, 
unde Laiarŭ îșĭ va așterne interpelațiunea sea în pricina diferințelorŭ ruso-turceștĭ și secretariulŭ 
dela ministeriulŭ celorŭ esterne va da doritulŭ respunsu. — Unele din gazetele frănțuzeștĭ îșĭ 
maĭ muiatŭ glasulŭ celŭ redicaseră în cotra Rusieĭ. 
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______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 Curăndŭ ne va aduce telegrafulŭ știrea despre sfărșitulŭ desbaterilorŭ în parlamentulŭ 
englezescŭ în privința întrebăriĭ orientalĭ. 
 Fără unŭ resbelŭ universale, fără cutrierarea ordineĭ în Europa nu e cu potință unŭ 
conflictŭ între poterile apusene, și marea potere din oriente. 
 Gazetele englezeștĭ scuipă fere și veninŭ pentru trecerea rușilorŭ peste Prutŭ. 
 În Smirna aŭ fostŭ ofițiriĭ de marină austriacĭ insultațĭ de către străinĭ, și pre urmă 
astfeliŭ atacațĭ de unulŭ a remasŭ mortŭ, iară alțiĭ săntŭ reŭ rănițĭ. La energiósa pășire a 
internunciuluĭ sʼa depusŭ Gubernatorele din Smirna. 
 Ofițirulŭ omorătŭ este Locuțiintele Barone Hacelberg. 
 Dumineca trecută a fostŭ să se citéscă manifestulŭ Împeratuluĭ Nicolaŭ în tóte bisericele 
din Polonia. Așișderea și trupelorŭ, ce vorŭ sta în paradă în numerŭ de 65,000, și subt solenă 
dumnezeéscă slujbă și pușcăture de bucuriă vorŭ ciema jutoriulŭ luĭ dumnezeŭ spre paza 
credințeĭ ortodocse. 
 Gazeta franțozéscă Pais zice: Rușiĭ aŭ trecutŭ Prutulŭ, ce sʼa perdutŭ cu acésta ? A de 
arŭ fi trecutŭ Dunărea arŭ fi cu totulŭ alta. 
 Asemăle zile, că flotele aliate nu aŭ voe să între maĭ nainte în Dardanele pănă nu arŭ fi 
Constantinopolea amenințată. 
 Regina Grecieĭ a sositŭ în 25 Iuniŭ în Viena. 
 Marele Logofătŭ Aristarhi a sositŭ în 25 în Viena. 
 În 25 Iuniu a sositŭ unŭ curierŭ din Constantinopole cu depeșe dela internunciŭ în Viena. 

Ministeriulŭ de învățemăntluĭ a primitŭ, ca pentru scólele poporalĭ din Ardélŭ să mérgă 
în totŭ anulŭ individŭ spre a se cualifica pentru învățetoriŭ în Viena pe spesele statuluĭ. 

Ministeriulŭ de învățemăntŭ a primitŭ pe ajutoriulŭ scóleĭ din Năsăudŭ Isacŭ Născuțŭ în 
instituulŭ dela S. Ana pe anulŭ 1854. 

Din Sinăuțŭ se scrie, că întrarea muscalilorŭ în principate a apăsatŭ tare comerciulŭ. 
Împeratulŭ Napoleone a avutŭ o maĭ lungă convorbire cu D. Hiubner, și între altele a 

zisŭ: Eŭ voiŭ lăsa împeratuluĭ Nicolaŭ în cătŭ se póte o ușă descisă, căcĭ nu este intențiunea mea 
a umili pe Rusia. 

Împeratulŭ Rusieĭ auzindŭ că pórta a lăpădatŭ ultimatulŭ a mersŭ în de plină uniformă la 
biserica luĭ Isaac, și la peptŭ a avutŭ încopciată o cruce, ca insemnŭ alŭ demnității sele, adecă a 
protectoreluĭ bisericeĭ ortodocse. 

În Segedinŭ a fostŭ judecațĭ la mórte păstoriĭ de vite Iosifŭ Vago, și Iosifŭ Spelpal pentru 
lotriă, și în 30 Iuniu sʼaŭ și înpușcatŭ. 

Internunciulŭ austriacŭ a deciaratŭ, că de nu va dobăndi satisfacțiă cuviințiósă pentru 
injuria ce sʼa făcutŭ ofițerilorŭ austriacĭ în Smirna, elŭ în 24 óre va întrerumpe relațiunele 
diplomatice cu pórta. 

La întemplarea unui resbelŭ pórta vré să facă pe Serascirulŭ Mehmed pașa de Șefulŭ 
armateĭ, și atuncĭ Omer Pașa va sta subt elŭ. 

Din motivulŭ scimbăreĭ tronuluĭ, Maiestatea Sea a hotărătŭ că nu va urma întărirea 
privilegielorŭ ce custaŭ întru totŭ, cĭ după împregiurărĭ unele singuratice vorŭ avea valórea sea. 

În academia de drepturĭ de aicĭ aŭ începutŭ ecsamenele lunĭ în 29 Iuniu. Iară în gimnasie 
vorŭ începe în lunea viitóriă. 
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În serbătórea SS. Apostolĭ Petru și Pavelŭ sʼa escatŭ în Dobra la 8 óre diminéța focŭ, 
care suflăndŭ văntulŭ, a prefăcutŭ întrʼunŭ timpŭ de 3 óre 10 case cu tóte cele de prin pregiurŭ 
în cenușă. Energióseĭ pășirĭ a ofițereluĭ acolo staționatŭ și a soldațilorŭ seĭ din regimentulŭ 
Parma, precum și celeĭ a altorŭ bărbațĭ energioșĭ are a se mulțămi, că înfuriatulŭ elementŭ nʼa 
causatŭ și maĭ mare pagubă. 

______________ 
Țéra romănéscă și Moldavia. 

 Iașĭ 3 Iuliu c. n. Întrarea rușilorŭ a începutŭ astăzĭ la 9 óre diminéța. Trupele ce întră maĭ 
întăiŭ pe la Sculenĭ și Leova se ținŭ de corpulŭ alŭ patrulea, care stă subt comanda generaleluĭ 
Danenberg. Astăzĭ vorŭ trece pe la Sculenĭ cu totulŭ 10,000. O proclamațiune a principeluĭ 
Gorceacof, ce sʼa publicatŭ astădiminéță deciară scopulŭ ocupățiuneĭ, și publică cum că nu se va 
scimba nimica nicĭ în instituțiele, nicĭ în modulŭ oblăduireĭ, și provócă pe locuitorĭ spre pacinică 
continuare a trebelorŭ sele și subpunere către auctoritățile ce custaŭ. — După Gazeta de 
Moldavia trupele ruseștĭ aŭ întratŭ în 21 Iuniu (3 Iuliŭ) în Iașĭ. 
 Despre poterea armateĭ ruseștĭ are „Corespundința austriacă“ următóriele date: Din 
izvorŭ securŭ amŭ înțelesŭ, cum că tăria întreguluĭ corpŭ de armată rusescŭ, ce întră în 
principate are 25,000 feciorĭ, și constă din o divisiune a corpuluĭ alŭ 4-lé și din una corpuluĭ alŭ 
5-lé. Celelalte 4 divisiunĭ a concernintelorŭ corpurĭ (fieștecare corpŭ constă din 3 divisiunĭ) staŭ 
în depusețiune și anume divisiunea a 2 și a 3 a corpuluĭ alŭ 4-lé la granița Moldavieĭ, iară 
divisiunea a 2 și a 3 a corpuluĭ alŭ 5-lé lăngă Odesa și Sevastopole. Comendantele corpuluĭ alŭ 
4-lé este generalele Danenberg, iară a corpuluĭ alŭ 5-lé Liuders. La întinsa dislocațiune a 
ambelorŭ acestorŭ corpurĭ, iară maĭ vărtosŭ aceluĭ alŭ generaluluĭ Liuders nu se póte presupune, 
că operațiunele de bătaiă să pășiască cu repezime. — Afară de generalele Danenbergŭ a maĭ 
întratŭ în 3 Iuliu și generalele Liuders în Moldavia. Totŭ în aceea zi sʼa spusŭ în Iașĭ din izvorŭ 
demnŭ de credință, cum că și Omer pașa vré să miște coprulŭ de armiă alŭ seŭ ce este 
concentratŭ la Șumla spre Țéra romănéscă. 

______________ 
Serbia. 

 B e l g r a d ŭ  28 Iuniu. Noĭ așteptămŭ în timpŭ maĭ scurtŭ la cea maĭ puțină arătare de 
resbelŭ mutarea scaunuluĭ stăpănireĭ de aicĭ în lăuntrulŭ țereĭ la Graguevațŭ. Pórta cere fiește 
înarmarea principatuluĭ fără să găndéscă la greotățile ce întimpină acesta la astfeliŭ de cerere. 
Serbia va poté, în cătŭ va merge a păzi neutralitatea décă se va începe resbelulŭ, însă ca ea să 
înarmeze pe țeranulŭ seŭ și săʼlŭ pună în răndŭ cu musulmaniĭ, la acésta îĭ lipsescŭ atătŭ 
mizlócele, cătŭ și voia. Și fiindŭ că refusarea acésta arŭ trage după sine bombardarea orașiuluĭ, 
trebuie să se îngrigéscă încă de pe acuma despre mutarea de aicĭ. Este lucrulŭ afară de tótă 
îndoială, că nu se va lupta nicĭ unŭ poporŭ resculatŭ în sute de miĭ de laturea porțiĭ, și décă va 
apela stăpănirea turcéscă la patimile popórelerŭ, ea va trimite protivniculuĭ seŭ tocmaĭ așia de 
numeróse trupe în castre, precum sʼaŭ redicatŭ pentrŭ causa sea, și atuncĭ se va face 
protectoratulŭ creștinilorŭ în oriente întrʼadeverŭ de misiunea trupelorŭ ruseștĭ. 

______________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ  2 Iuliu. Publiculŭ de aicea este de părere, că flotele Europeĭ apusene vorŭ 
face multă păradiă, însă pentru principate nu vorŭ slobozi nicĭ o pușcătură. Uniĭ punŭ vina pe 
indolenția Anglieĭ, alți pe lenevirea Franțieĭ. Întrarea Rușilorŭ în principate a înspăimăntatŭ 
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bursa. Glasulŭ poporuluĭ este aicĭ asupra Rusieĭ, și unelee gazete poftescŭ pe stăpărirea 
englezéscă ca să deciare resbelŭ Țaruluĭ.  

______________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  3 Iuliŭ. Nota „Monitoreluĭ“ în care se deminte înștiințarea 
„Constituționaluluĭ“ cum că stăpănirea franțozéscă arŭ fi pusŭ spre dispusețiunea porțiĭ unŭ 
numerŭ de ofițerĭ, are o însemnătate deosebită, fiindŭ că ea, pe cum sʼa înțelescŭ a eșitŭ numaĭ 
în urmarea uneĭ străbătătórie representațiunĭ a ambasadoreluĭ rusescŭ. Înștiințarea 
Constituționaluluĭ a fostŭ în faptă adeverată, căcĭ ministrulŭ de resbelŭ a respunsŭ la întrebările, 
ce i sʼaŭ pusŭ din maĭ multe părțĭ, că nu se va potea refusa concedia la aceĭ ofițerĭ, ce arŭ voi în 
casŭ eventuale să între în servițiulŭ porțiĭ, însă nu e adeveratŭ că pórta arŭ fi cerutŭ oficiosŭ 
acésta. Fie însă cum va fi, destulŭ că ambasadorele rusescŭ de locŭ după eșirea articululuĭ în 
Constituționalŭ a mersŭ la ministru și a cerutŭ demințirea acesteĭ știrĭ în Monitore. Ministru iʼa 
respunsŭ maĭ nainte, că stăpănirea este respunzătóriă numaĭ pentru articuliĭ, ce esŭ în Monitore 
ca ofițiosŭ, elŭ însă va împărtăși Împeratuluĭ cererea luĭ. Carea făcănduse, Împeratulŭ însușĭ a 
luatŭ condeiulŭ, și a redigatŭ articulŭ, ce a eșitŭ astăzĭ în Monitore. — După corespundința diin 
Parisŭ totŭ din 3 Iuliu speranțele despre pace căștigă totŭ maĭ multŭ terenŭ. Anglia sʼa hotărătŭ 
că nu va privi întrarea rușilorŭ în principate ca unŭ casŭ de resbelŭ, și apoĭ firește nu va afla în 
ea nicĭ dreptulŭ de a întra în dardanele. Franția, de și căpetenia eĭ de statŭ este tare hotărătă, nu 
va cuteza să iaie pe sine respunderea, ce arŭ urma din o astfeluĭ de disolvare a tractatelorŭ. 
Pusețiunea din lăuntru a Rusieĭ este în privința economică și politică cu totulŭ alta, decătŭ aceea 
a aceloralalte state europene; însă relațiunele de economiă ale popórelorŭ trebuie să sfătuiască la 
ținerea statuluĭ de maĭ nainte, și la grabnica luĭ restaurare, la întemplare de sʼarŭ strica, care însă 
sʼarŭ îngreona prin întrevenirea flotelorŭ, și pe lăngă neștiința, óre Rusia nu aʼrŭ face din acésta 
unŭ casŭ de resbelŭ, sʼarŭ espune Turcia unuĭ mare periculŭ, din care nu arŭ scóteʼo nicĭ 
ajutoriulŭ aliațilorŭ seĭ. Foile franțozeștĭ aŭ calculatŭ bine, cum că Țarulŭ arŭ poté numaĭ o parte 
mică a armateĭ sele pune în disponibilitate, mi aŭ numeratŭ bine poterile resbelice ale Turcieĭ, 
însă stăpănirile știŭ pre bine, că sfărșitulŭ acestorŭ arŭ fi totalea stăngere a Turcieĭ, în vreme ce 
Rusia póte că arŭ perde vreo căteva corabie, și arŭ avea vreo căteva porturĭ și cetățĭ împușcate. 
Trebue cugetatŭ la resultatŭ. Și în casulŭ celŭ maĭ norocosŭ arŭ trebui Turcia să se mulțuméscă 
a ținea aceea ce are, în vreme ce se espune pericululuĭ de a perde tóte. — Greșala Franțozilorŭ a 
fostŭ totdéuna a judeca tótă lumea după sine, a se înșela despre propriele sele și străine poterĭ, și 
a mesura pusețiunea altora după a sea. Momentulŭ celŭ de căpeteniă este că Anglia și Rusia aŭ 
să se témă de ecstremŭ, acésta o cere interesulŭ amvelorŭ părțĭ. Alŭ Anglieĭ pentru aceea, pentru 
că ea trage cea maĭ mare parte a trebuințelor sele din Rusia, și pentru că o parte mare a 
intereselorŭ pentru datoria de statŭ ruséscă merge în pungele bogațilorŭ englezĭ, și pe lăngă tótă 
vama mare productele eĭ de industriă află întrare în Rusia, care din contră are alte însemnate 
interese în Anglia. Maĭ pre urmă știe Anglia și Rusia, cumcă de arŭ veni între dănsele la unŭ 
resbelŭ, atuncĭ arŭ fi a dóa ediție a resbeluluĭ punicŭ. Arŭ fi lupta Cartageneĭ și a Romeĭ despre 
domnirea lumeĭ. Carea Lordulŭ Aberdeen o prevede fórte bine, și pentru aceea dănsulŭ, ca unŭ 
adeveratŭ englezŭ, ce are de cea maĭ mare însemnătate interesulŭ statuluĭ seŭ, se silește din 
resputerĭ a împedeca acestŭ conflictŭ. 

______________ 
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Rusia. 
 St. Petersburgŭ 28. Iuniu. Împeratulŭ Nicolaŭ a slobozitŭ din privința ocupăreĭ 
principatelorŭ dela Dunăre prin trupele sele următoriulŭ Manifestŭ: 
 Noĭ Nicolaŭ I din mila luĭ Dumnezeŭ împeratŭ și Auctocratore alŭ tuturorŭ Rușilorŭ, ș. 
ce. l. facemŭ prin acésta cunoscutŭ.  

Credințioșilorŭ și iubilorŭ Nostri supușĭ le este cunoscutŭ, că din timpurĭ străbune aŭ 
juratŭ glorioșiĭ Nostri antecesorĭ, de a apăra credința cea ortodocsă. 
 Din momentulŭ acela, în care ʼia plăcutŭ dumnezeeșteĭ providențe, ca să deviă 
erezitariulŭ tronŭ la Noĭ a fostŭ păzireaacestorŭ de elŭ nedespărțite și sfințite datoriĭ totdeuna 
obiectulŭ îngrigireĭ nóstre. Rezimatŭ în gloriosulŭ tractatŭ dela Cainargi care după aceea érășĭ 
sʼa maĭ întăritŭ prin serbătoreștĭ legăture cu, Pórta otomană, a avutŭ acésta îngrigire totdeuna de 
scopŭ, de a garantica drepturile Bisericeĭ ortodocse. 
 Însă spre a Nóstră adăncă măhnire sʼaŭ întămplatŭ, pre lăngă tóte năzuințele Nóstre în 
favórea drepturilorŭ și privilegiilorŭ Bisericeĭ Nóstre ceĭ ortodocse făcute, în timpulŭ din urmă 
numeróse acte de volniciă din partea Stăpănireĭ otomanice, care aŭ atacatŭ aceste drepturĭ, și 
aceste acte amenințaŭ în urmă cu nimicire totale starea lucrurilorŭ sacrată prin vécurĭ, și multŭ 
prețuită pentru credința ortodocsă. 
 Silințele Nóstre de a abate pe Pórtă dela astfeliŭ de fapte aŭ remasŭ fără de nicĭ unŭ 
succesŭ, și însușĭ serbătoresculŭ cucuvătŭ, ce ni lʼa fostŭ datŭ Sultanulŭ cu acésta ocasiune, sʼa 
ruptŭ curăndŭ după aceea. 
 După ce Ne aŭ secatŭ tóte drumurile sfătuireĭ și tóte mizlocele, de a dobăndi prin 
înțelegerea prietinéscă satisfacerea, care se cuvine cererilorŭ Nóstre, amŭ aflatŭ de neapărată 
lipsă a înainta trupele Nóstre în Principatele dela Dunăre ca prin aceea să arătămŭ Pórteĭ, unde o 
póte duce îndărătnicia eĭ. Cu tóte acestea însă cugetulŭ Nostru nicĭ acum nu e, de a porta 
resboiŭ, prin ocuparea Princiatelorŭ voimŭ să Ne asecurămŭ de unŭ zălogŭ, care între tóte 
împregiurările să Ne rezășuiască pentru restaurarea drepturilorŭ nóstre. 
 Noĭ nu căutămŭ cuprinderĭ de țere; Rusia nu are lipsă de ele. Noĭ ceremŭ, ca să se facă 
destulŭ dreptuluĭ legitimŭ și călcatŭ pe față. Noĭ săntemŭ gata, ciarŭ în momentulŭ acesta a 
împiedeca mișcarea trupelorŭ Nóstre; decă Pórta otomanică se oblévă că va păzi cu scumpătate 
întregitatea privilegiilorŭ ale Bisericeĭ ortodocse. 
 Décă însă îndărătnicirea și orbirea vorŭ voi contrariulŭ, atuncĭ Noĭ, ciemăndŭ pre 
Dumnezeŭ întrʼajutoriulŭ Nostru, ʼĭ vomŭ încredința Luĭ grigea de a decide în certa Nóstră, și 
plinĭ de încredere în măna Luĭ cea poternică, ne vomŭ slobozĭ la luptă pentru scutirea credințeĭ 
ortodocse. Datŭ în Petershofŭ în 14. zile (26) ale luneĭ luĭ Iuniu în anulŭ 1853, alŭ împerțăieĭ 
Nóstre alŭ 28 lea.    Subscrisŭ N i c o l a u. 
 După citirea acestuĭ actŭ nuʼșĭ va poté niminea ascunde, cum că în adeverŭ prin elŭ sʼa 
făcutŭ pașiulŭ hotărătoriŭ din partea Rusiei. Nicĭ odată nu sʼaŭ arătatŭ învinuirile așia de góle, 
nicĭ odată, în totŭ timpulŭ diferințelorŭ nu sʼa făcutŭ așia hiare promisiunĭ și oblegărĭ 
proprielorŭ sele popóre, și credințioșilorŭ seĭ, ca în acestŭ manifestŭ. Întrebarea, óre fi va 
trecerea peste Prutŭ ale oștirilorŭ ruseștĭ privită din partea Franțieĭ și a Anglieĭ de unŭ casŭ de 
resbelŭ, sʼa făcutŭ acuma de însemnătate subordinată față cu înțielesulŭ manifestuluĭ, care este 
și o deciarațiune de resbelŭ curată. Acuma nu maĭ încape întrebarea, cumcă totŭ atărnă dela 
pórtă, și noĭ sperămŭ că în consiliulŭ eĭ va stăpăni atăta moderațiune, ca să nu îngreoneze Rusieĭ 
onorificulŭ drumŭ de înpăcare, ce Austria se silește aʼlŭ dobăndi. 
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IV. 

Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană:                               M.         C. 
 fl. cr. 
Dela Părintele Nic. Dobrotă, Diaconŭ la Poiana 10 fl. Păr. Mihail Căndea 
Diaconŭ la Avrigŭ 5 fl. Ce. P. Petru Truță la Cricăŭ 10 fl. Nic. Mestecanŭ Par. 
la Mohu 5 fl. Suma  ̶  ̶ ̶ ̶ ̶  

 
 

30 
 Dela comunitatea din Tilisca, și anume din lada S. Bisericĭ 10 fl, 
Parohul Daniil Miclăușiŭ 5 fl, Par. Dimitrie Miclăușiŭ 5 fl, Par. Petru Iuga 2 fl, 
Capelanulŭ Ioan Iosof 5 fl, Titoru Ioan Scită 2 fl, Tit. Ioan Nan 1 fl. Judele 
Opan Bratu 1 fl, Nic. Haș 1 fl, Gavr. Bunea 1 fl, Simeon Frăcia H fl, Ars. Nan 1 
fl, Marian Mihai 1 fl, I. Bârzan 30 cr, Petru Zaic 30 cr, Par. G. Mihai 20 cr, O. 
Hănea 6 cr, I. D. Iuga 6 cr, I. Bărzan 10 cr, A. S. Miclăușiŭ 2 cr, A. Bănciosŭ 1 
cr, M. Șciopŭ 2 cr, I. Govosdie 6 cr, Zah. Ciorogor 2 cr, C. Iuga 2 cr, D. 
Preotescu 6 cr, Mar. Hănea 12 cr, M. Zeic 12 cr, G. Floare 20 cr,  I. Țoianŭ 10 
cr, M. Iuga 12 cr, I. R Biserică 12 cr, D. Samuilă 10 cr, V. Iuva 10 cr, A. Frăcea 
10 cr, I. T. Prică 20 cr, M. Bunea 6 cr, I. Haș 6 cr, S. Nan 2 cr, I. Iuga 3 cr, M. 
Oni Prică 6 cr, I. N. Bratu 20 cr, P. Bunea 10 cr, T. Nan 4 cr, B. Nan 10 cr, I. 
Florea 20 cr, G. Găvozdea 10 cr, G. Bârza 10 cr, V. Miclăuș 10 cr, S. Răceu 6 
cr, M. Iuga 3 cr, A. Miclăuș 10 cr, I. Frăcea 10 cr, M. Prică 20 cr, I. Voică 6 cr, 
S. Miclăuș 20 cr, I. Opriș 10 cr, D. Voică 3 cr, D. Nan 10 cr, I. Finopi 10 cr, P. 
Stoica 12 cr. I. Opri Popa 6 cr, P. Bunea 6 cr, M. Opriș 10 cr, Isaia Răceu 10 cr, 
G. Gligor 10 cr, Preotésa Popi Ioan 8 cr,         Suma colecteĭ din Tilișca     ̶   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 4
La care adoăgănduse suma publicată în numeriĭ trecuți de  ̶  ̶ ̶ 1437 16

Suma totală 1516 20
 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 9. Iuliŭ Calend. noŭ. 
Aurulŭ ____________________________ 116¾  
Argintulŭ __________________________ 109¾ 
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