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Depeșe telegrafice. 
 L o n d o n ŭ  8 Iuliu c. n. Interpelațiunea pentru cuestiunea orientale sʼa amănatŭ în 
parlamentŭ pănă la 11 Iuliu. 
 B e r l i n ŭ  9 Iuliu. Marele Ducă alŭ Vaimaruluĭ a muritŭ după o bólă îndelungată. 

L o n d o n ŭ  10 Iuliu c. n. Lordulŭ Palmerstonŭ a făptuitŭ în casa de giosŭ retragerea 
întrebăriĭ luĭ Loiard asupra causeĭ turceștĭ. Lordulŭ deciară, cum că guberniele Anglieĭ și a 
Franțieĭ săntŭ cu totulŭ înțelese, și că deslucirile publice arŭ lucra acuma stricățiosŭ asupra 
causeĭ orientalĭ. 

B r u s e l a  9 Iuliu. În cabinetulŭ englezescŭ sʼa hotărâtŭ, a nu privi de casŭ de resbelŭ 
ocuparea principatelorŭ. Flotele mediterane aŭ să stea afară de dardanele pănă la eventualea 
reclamațiune a Sultanuluĭ. 

______________ 
Fortărețele turceștĭ dela Dunăre. 

 Unŭ călătoriŭ descrieaceste fortărețe în următoriulŭ cipŭ. Vidinulŭ, celŭ dintăiŭ punctŭ 
întăritŭ lăngă Dunăre, e o grămadă de palisade putrezite, care prin vrʼo căteva racete se pótŭ 
pune în flacără. Înlăuntrulŭ luĭ, locuitŭ numaĭ de Turcĭ, cariĭ se socotescŭ a fi în securitate din 
partea Bulgarilorŭ rusolatriĭ, stă dintrʼo grămadă neregulată de colibe de (...)utŭ, ce la 
întămplarea uneĭ apărărĭ nu potŭ servi apărătorilorŭ de nicĭ o scutire. Arsenalulŭ și laboratoriulŭ, 
amăndóue cea maĭ mare parte din lemnŭ făcute, se află lăngă zidurile fortărețeĭ espuse cu totulŭ 
la foculŭ protivniculuĭ. Cele maĭ multe tunurĭ sântŭ așezate pe zidurile cetățiĭ împregiurŭ. Ele 
sântŭ menite a urla în onórea serbătóreĭ Bairamuluĭ în totŭ anulŭ odată. Pe lafete se află vrʼo 25 
de bucățĭ. Casematele sântŭ aprópe de ruină, șanțurile stricate și astupate. Împregiurulŭ celŭ 
estinsŭ alŭ fortărețeĭ cere la vreme de apărare 10,000 de ostașĭ. Servițiulŭ de garnisónă ʼlŭ 
împlinescŭ locuitoriĭ turceștĭ, cariĭ se numeră între Redif (apărătorĭ de țéră) și cariĭ facŭ numaĭ 
servițiurĭ de artileriă. În privința acésta facŭ flăcăiĭ turceștĭ înaintărĭ marĭ. Deși eĭ nu știŭ 
manevra după sistema artilerieĭ europene, dară defectulŭ acesta îlŭ suplinescŭ prin o desteritate, 
securitate și prețisiune minunată în pușcare. Fiindŭ că activitatea ofițiruluĭ turcescŭ nu e prin alte 
celea ocupată, decătŭ numaĭ prin învățarea singuraticilorŭ soldațĭ, dreptŭ aceea elŭ póte pune și 
întrebuința tótă iscusința sea spre scopulŭ acesta. La a. 1828 sʼa fostŭ încredințatŭ apărarea 
cetățiĭ parte locuitorilorŭ, parte volontarilorŭ, cariĭ veniaŭ de prin pregiurŭ întrʼajutoriŭ. În 
căteva zile și septemăne fortăréța Vidin nu se pote pune în stare de apărare, spre acésta se cerŭ 
anĭ întregĭ, ca să se înlăture neajunsurile. Înprotivirea, ce o vorŭ afla Muscaliĭ la Vidinŭ, va fi 
neînsemnată. 
 Nicopolea se află întrʼo stare și maĭ desolată, decătŭ Vidinulŭ. Décă sʼarŭ restaura 
zidurile și șanțurile eĭ cele stricate, spre care sfărșitŭ însă sʼarŭ cere lucru și timpŭ multŭ, și décă 
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țevele cele multe de tunŭ sʼarŭ provedé cu lafete, care însă arŭ trebui maĭ întăiŭ să se aducă dela 
Constantinopole, atuncĭ sʼarŭ poté acésta cetate, fără de a avé lipsă de atăta garnisónă ca 
Vidinulŭ, apăra cu sucesŭ bunŭ. 
 Rusciuculŭ caută de afară destulŭ de imposante, și privinduse de către Dunăre arŭ crede 
cineva, că acésta fortăréță este lucrulŭ timpuluĭ celuĭ maĭ noŭ, din causă că zidurile eĭ săntŭ forte 
albe, însă acésta este numaĭ o spoitură, ce ascunde putreziunea dinlăuntru, care nepricepătoriuluĭ 
se pare a fi o stare sănătósă. Celŭ ce o cunoște însă va trebuĭ, asemănăndŭ acésta fortăréță cu 
surorile eĭ, să zică: unum idemque (una ca alta). Décă tăria uneĭ cetățĭ arŭ sta în tunurĭ fără de 
lafete, atuncĭ arŭ trebuĭ omulŭ să zică, că Rușciuculŭ e unŭ locŭ giganticŭ de apărare. Nu se póte 
cuprinde cu mintea, că de unde are Turcia atăta mulțime de tunurĭ, care maĭ nu o veĭ afla la altă 
potere. Décă arŭ ști dănsa să se folosiască de acestŭ emolumentŭ, și acésta arŭ poté-o lesne face, 
căcĭ după cum sʼa zisŭ maĭ susŭ, Turciĭ aŭ mare aplecare spre artileriă, atuncĭ ea cu altŭ curagiŭ 
arŭ poté căuta în ociulŭ vecinuluĭ rusŭ. 
 Silistria este între tóte fortărețele cea maĭ grea de luoatŭ. Însă Moamedaniĭ ceĭ lăsătorĭ nu 
sʼaŭ silitŭ a direge stricările, care le aŭ causatŭ bombele ruseștĭ în resbelulŭ celŭ din urmă. 
Adeveratŭ, că aŭ trimisŭ înaintea cu căteva septemăne pe unŭ ofițirŭ prusiacŭ de geniă la 
Silistria, carele să cerceteze, să judece și să reporteze. Elŭ arŭ trebui să aibă o potere 
fermecătóriă, ca să pótă în căteva lune restaura macarŭ numaĭ palisadele. Póte că elŭ va aduce 
tréba acolo, ca celŭ puținŭ lucrulŭ de pământŭ să se săvărșiască, căcĭ lucrătorĭ de prin pregiurŭ 
potŭ recvira, însă totŭ, ce are a trece prin doue séŭ treĭ cercurĭ este datina în Turcia a nu se duce 
la desăvărșire. Valurile dela Silistria aŭ ruprure și gaure grozave, tunurile zacŭ și aci pe niște 
bărne putrede cu gurele căscate în aerŭ. Dar cumcă în Constantinopole punŭ mare pondŭ pe 
Silistria se vede din trimeterea pomenită a ofițerulŭ prusiacŭ, precum și de acolo, că numaĭ acum 
de curăndŭ sʼa făcut o scimbare în comanda fortărețeĭ. Décă nu ne înșelămŭ, Comandantele de 
acum alŭ Siliastrieĭ sʼa luptatŭ îna. 1828. și 1829 cu distincțiune în contra Muscalilorŭ.  

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 (Trimisŭ. Sibiŭ 12 Iuliu c. n. 1853.) 

 Atătŭ în Nrulŭ 50. alŭ Gazeteĭ Transilvanieĭ, cătŭ și în Nrulŭ 54. alŭ Gazeteĭ germane 
din Brașiovŭ a statŭ în cipulŭ uneĭ faime știrea, că unele regimente ruseștĭ ʼșĭ vorŭ lua drumulŭ 
către loculŭ menireĭ lorŭ prin Ardélŭ. 
 De și acésta știre, care în pripă a trecutŭ și în colónele Mesageruluĭ din Sibiiŭ, încă în 11 
ale acesteia, prin aceeașĭ faoie sʼa revocatŭ ca una, ce nʼare nicĭ unŭ fundamentŭ, totușĭ 
socotimŭ spre liniștirea publiculuĭ a împărtăși, că acesteĭ faime luate din aerŭ nu se póte da cu 
atătŭ maĭ puținŭ crezemăntŭ, cu cătŭ în împregiurările de față marșurĭ de trupe prin teritoriŭ 
străinŭ nu potŭ urma, decătŭ după ce arŭ fi fostŭ maĭ întăiŭ o înțelegere la olaltă, care lucru — la 
o asemenea întămplare — arŭ fi făcutŭ trebuințióse niște pregătirĭ pentru asecurarea provisiuneĭ, 
pentru căștigarea forspanelorŭ ș. m. d. 
 În deobște săntemŭ împuternicițĭ spre liniștirea publiculuĭ a face cunoscutŭ, că din partea 
Guberniuluĭ împerătescŭ austriacŭ nu sʼa datŭ știrilorŭ, ce sbóră icĭ colo, despre mișcări și 
concentrărĭ de trupe, nicĭ unŭ temeiŭ nicĭ prin conciemarea soldațilorŭ slobozițĭ, nicĭ prin 
adunarea de provisiune ș. m. d. prin urmare publiculŭ póte în privința acésta să fie cu totulŭ 
odihnitu. *) 
______________ 
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*)  Faima acésta sʼa fostŭ lățitŭ și pe la noĭ, ne avăndŭ însă redacțiunea „Telegrafuluĭ romanŭ“ 
nicĭ unŭ temeiŭ de aĭ da crezămăntŭ, ba din contră avăndŭ ea causă fundată de a o 
ținea de ceea ce era, adecă de bărfe luate de pe ulițe, nu iʼa datŭ locŭ în colónele 
”Telegrafuluĭ romanŭ.“ 

 

 Sibiiŭ 2 Iuliu Ziurnalele Loidŭ împărtășește știrea, că Guverniele Moldavieĭ și Romănieĭ 
arŭ fi datŭ comendantuluĭ trupelorŭ ruseștĭ o adresă de devoțiune, la care comandantele a 
respunsŭ în numele împeratuluĭ rusescŭ. În acestŭ respunsŭ nu numaĭ că se dă speranță, cumcă 
acésta causă se va desnoda pe cale pacinică, ci totodată se cuprinde asecurarea, că principatele 
vorŭ vi tractate cu tótă cruțarea, care e cu potință în împregiurările de ocupațiune, și că sʼa 
poruncitŭ trupelorŭ sub cea maĭ grea pediapsă, ca să păziască disciplina. 
 — Omer Pașa se afla în 1. Iuliu așezatŭ cu trupele sele în Bulgaria tocma în aceea 
posițiune, în care a fostŭ și antecesorele seŭ Husein Pașa la anulŭ 1828 înainte de trecerea 
Rușilorŭ preste Dunăre. De căndŭ sʼa făcutŭ la Șumla cunoscută întrarea Rușilorŭ în principate, 
aŭ începutŭ Turciĭ a arăta o activitate maĭ mare și a întări posițiunea lorŭ. Totŭ poporulŭ 
turcescŭ se conscrie pentru servițiulŭ militare, dară pănă acum încă nu sʼa slobozitŭ o astfeliŭ de 
prociemățiune, cum este datină a se slobozi, căndŭ se provócă Turciĭ la unŭ resbelŭ religiosŭ, la 
care întămplărĭ asemenea prociemățiunĭ sântŭ pline de fanatismŭ. 
 — De căteva zile se află la Buda în Ungaria unŭ Dervișŭ arabicescŭ dela Meca cu 
numele Islagi Ben Mohamed Omerov spre acelŭ sfărșitŭ, ca să se încine în Moșea unuĭ profetŭ 
moamedanŭ îngripatŭ acolo încă din timpurile, căndŭ aŭ  stăpănitŭ Turciĭ. Întrʼo zi începu a se 
încina Turculŭ meŭ afară de moșee, și fiindŭ că cu ceva maĭ nainte luase o cătime fórte mare de 
opiu, așia deveni întrʼo astfeliŭ de estasă încătŭ aŭ trebuitŭ săʼlŭ ducă în spitalŭ. 
 De lăngă Mureșiŭ 29 Iuniŭ. Unŭ corespundinte din Sasregenŭ raportăndŭ maĭ dăunăzi în 
Gazeta Transilvanieĭ despre sinodulŭ protopopescŭ gr. catolicŭ ce sʼa ținutŭ acolo, zice între 
altele, că Sinódele de maĭ nainte ținute la Romăniĭ din Ardélŭ arŭ fi fostŭ fără de nicĭ unŭ 
resultatŭ. Nu știmŭ décă acésta mărturisire aŭ provenitŭ din meștiință, séŭ din reutate, — noĭ 
încă ne simțimŭ datorĭ aceea mărturisire a o deciara de neadeveretă încătŭ se atinge de sinodulŭ 
diecesanŭ alŭ gr. resăritenilorŭ conciematŭ și ținutŭ subt președința Escelențieĭ Sele Domnuluĭ 
Episcopŭ Barone de Șaguna în l. luĭ Marțiŭ 1850. Acest sidonŭ nʼa lipsitŭ a trage după sine aci 
una aci alta urmare plină de folosŭ și de binecuvăntare pentru Romănĭ. Așia s. e. între celelalte 
cererĭ ale sinoduluĭ îndreptate către Maiestatea Sea Împeratulŭ, a fostŭ și acésta, ca M. Sea să se 
îndure a întinde dieceseĭ gr. resăritene mănă de ajutoriŭ pentru restaurarea bisericilorŭ arse și 
jefuite subt decurgerea revoluțiuneĭ, alŭ cărorŭ numerŭ se urcă preste 300, mi M. Sea prin pré 
înalta Sea resoluțiune din 31 Marțiu 1852 sʼa înduratŭ a aplacida spre acestŭ scopŭ casa statuluĭ, 
căte 30 miĭ pentru cele doue dicesene romăne din Ardélŭ. — Maĭ departe văzăndŭ sinodulŭ 
neajunsurile, cu care are a se lupta Episcopia din lipsa încăperilorŭ trebuințiose, și anume 
nepotința de a se pune institutulŭ teologico-pedagogicŭ alŭ dieceseĭ pe unŭ piciorŭ maĭ bunŭ, 
înainte de ce sʼarŭ îmulți încăperile Episcopieĭ, a hotărătŭ, ca să se maĭ cumpere o casă pe séma 
Episcopieĭ, și ca capitalele trebuințiosŭ spre acésta să se căștige prin o colectă. În urma acesteĭ 
hotărărĭ sʼa și pusŭ în lucrare acea colectă, care spre onórea fiilorŭ națiuneĭ nóstre iară maĭ 
vărtosŭ a bisericeĭ greco-resăriténe a fostŭ așia de bogată, încătŭ nu numaĭ că sʼa cumpăratŭ o 
casă mare în cetate pentru seminariŭ cu 20000 f. m. c, dar încă sʼa potutŭ agonisi și altă casă cu 
grădină întrʼunŭ suburbiu alŭ Sibiiuluĭ. — Maĭ încolo a așternutŭ Sinodulŭ rugare către M. Sea, 
ca să se îndure a resolva stipendiĭ pentru tineriĭ romănĭ de pe la scóle, și a demănda, ca la înaltŭ 
Guberniŭ alŭ țereĭ să se aplece în trebele cultuluĭ și ale învățemăntuluĭ pentru romăniĭ gr. 
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resăritenĭ fiĭ de aĭ acesteĭ biserice. Cumcă nici acésta rugare nʼa fostŭ zădarnică ne dovedește 
fapta. 
 Acesta fapte cugetŭ, că dovedescŭ din destulŭ, cumcă sinodulŭ dela Sibiiŭ din a 1850, de 
și nuʼșĭ a văzutŭ pănă acum împlinite tóte cererile sele, totușĭ a trasŭ după sine niște resultate 
pline de folosŭ și de bine pentru Romănĭ. De aceea corespundintele din Sasregenŭ nʼare dreptŭ 
apune și acestŭ sidonŭ în răndulŭ acelora sinóde, despre care se póte zice, că zgomotŭ e multŭ, 
și ispravă puțină !   Unŭ Preotŭ. 
 Siniiŭ 2 Iuliŭ. Spre completarea noteĭ Conteluĭ Neselrode, scótemŭ aicĭ din Gazeta de 
Moldavia traducerile unorŭ fermane, ce aŭ eșitŭ în privința locurilorŭ sfinte, la care se face 
provocare în nota maĭ susŭ atinsă, și nu le amŭ aflatŭ pănă acuma în alte Gazete. 

TRADUCEREA HATI-HUMAIONULUĬ. 
Scris deasupra Fermanuluĭ atingătoriŭ de Locurile Sănte. 

 „Dispozițiile acestuĭ de față Înalt Ferman al meŭ, cuprinzătoriŭ de rezultatul definitiv și 
adevărat a cercetărilorŭ complete ce de curând aŭ urmat între documentile vecĭ și contrazicătore, 
care se găsescŭ în mănile Grecilor, supușilor nostri și a călugărilor Franciĭ, privitoare de 
Santuarile din Ierusalim, pănă astăzĭ de certă, precum și confirmațiile Înaltelor Fermane ce se 
hărăzise Grecilor de cătră strălucițiĭ Nostri strămoșĭ, și maĭ ales de către adoratul Nostru părinte, 
și care în timp sʼaŭ întărit și sʼaŭ renoit și de cătră Noĭ, se va păzi fiecine, pentru tot deuna, de a 
face ceva în contra lor. 

TRADUCEREA FERMANULUĬ 
 Gubernatoruluĭ din Ierusalim, Veziruluĭ meŭ Hafiț Ahmed Pașa, Cadiuluĭ din Ierusalim, 
și membrilor consiliuluĭ din acea politie, salutare ! 
 „Neunire ce sʼaŭ născutŭ din timp în timp între nația Grecească și Latină din cauza a 
cătorva altare din năuntrul și din afara politieĭ Ierusalim, ivinduse încă și astă dată sʼaŭ format o 
comisie compusă din onorabiliĭ Mușirĭ, din venerabiliĭ Caziesceri, și din alte persoane spre a 
cerceta și a adeveri cvestia în tóate privirile eĭ. Rezultatul cercetărilor aceĭ Comisiĭ și a 
Consiliuluĭ ministerial convocat în urma acestia, aŭ fost că, locurile de contestație (de pricină) 
între ambele riturĭ sănt: Cupola cea mare a bisericeĭ C a m a m e; cupola maĭ mică din aceeașĭ 
biserică ce acopere locul numit Mormăntul Domnuluĭ Isus Hristos (Săntul Mormănt); peatra 
Ungereĭ, Giulgiuli (Golgota); tot din aceeașĭ biserică, boltele Fecioareĭ, S i t i  M a r i a m ; 
biserica cea mare din satul Vifleem, și Grota (peștera) ce se găsește de desuptul aceĭ bisericĭ, 
care este adivăratul loc al naștereĭ Domuluĭ Isus Hristos și mormăntul prefericiteĭ Mariĭ. 
 „Din aceste locurĭ, cupola cea mare fiind a toată biserica, pretenziile Latinilor aʼșĭ 
apropia escluziv acea cupolă, precum și cupola cea mică cu peatra Ungereĭ, Golgota, boltele, 
biserica cea mare din Vifleem, și locul Naștereĭ, nu aŭ nicĭ unŭ fondament de dreptate. Și de 
aceea, starea de față a toate acele locurĭ se întărește. 
 „Fiind că maĭ nainte se dăduse Grecilor; Laginilor și Armenilor, la fiecare căte o ceie 
dela cele două porțĭ despre Nordul [Șimal) și despre Sudul saŭ sudul vest (Ciăle] a Grotei 
Naștereĭ care se găsește în biserica cea mare cum și a uniea dintre porțile tot a aceĭ bisericĭ, lucru 
ce se întărisă și se confirmasă prin Fermanul hărăzit Grecilor în anul 1170 a Egireĭ, apoĭ aceasta 
va rămăne ast-feliŭ precum este. Cu tóte aceste, fiind că nu sʼaŭ învoit ca, s t a t u l c v o  
privitor pe această biserică, să se zmintească, precum nicĭ Latinilor să serbeze în ea, și întrʼun 
cuvănt, ca nicĭ o inovație să nu se întroducă din nicĭ o parte, orĭ în privirea trecereĭ din biserică 
la Grotă, saŭ sub orĭ și ce alt cipŭ, cum și sistemul urmat de o mulțime de anĭ să nu se jignească 
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acuma, de aceea, nu se va învoi și nu se va priimi nicĭ odinioară în privirea aceasta nicĭ un soiŭ 
de pretenție, și nu se va face nicĭ o scimbare în starea de față a porților sus ziseĭ bisericĭ. 
 „Cele două grădinĭ ce se țin de monastirea Francilor, și asupra cărora Latiniĭ aŭ întins 
pretențiĭ că, dupe documentele vecĭ și nouă ele se găsescŭ sub paza amănduror părților, se vor 
întări și de acum, după acelașŭ cip. 
 „Căt pentru Mormăntul prefericiteĭ Mariĭ, cu toate că Latiniĭ răzămănduse pe oarecare 
ordonațiĭ ce se găsăsc între mănile lor; aŭ maĭ pretins încă aʼl lua escluziv în proprietatea lor; și 
că, acéstă pretenție earășĭ nuʼĭ conformă cu dreptatea, dar fiind că în Săntul Mormănt în 
timpurile de față, Greciĭ, Armeniĭ, Asirieniĭ și Copțiĭ ășĭ serbează acum cultul lorŭ, adecă că 
sărbarea cultuluĭ în acele sfinte nu se cuvine escluziv numaĭ la un singur rit, sʼaŭ socotit că ar fi 
maĭ cu dreptate ca învoirea ce creștiniĭ de ritul Catolic o aŭ ab abtiquo, de a serba cultul lor 
întrʼun loc undeʼl serbează și celelalte riturĭ, că li se întărescă, numaĭ sub condiția de a nu se 
aduce nĭcĭ oscimbare în administrațiea Mormăntuluĭ și în starea luĭ de față. 
 „Fiind că astă hotărăre întărește și statornicește driturile căștigate, ce sʼaŭ hărăzit 
Grecilor, supușilor Meĭ, din partea strălucițilorŭ Meĭ strămoșĭ, și care sʼaŭ confirmat și sʼaŭ 
ratificat și prin Înaltele Fermane date din partea Me și onorate cu hatul Meŭ Imperial: driturĭ în a 
cărora păstrare stă cea maĭ vie a Me dorință, sʼaŭ priimit și de Imperăția Me, și sʼaŭ ordonat ca 
în urmarea acestora să nu se facă despre orĭ și ce parte nicĭ unŭ feliŭ de lucrare ce ar fi contrarie 
cu aceasă hotărăre. 
 „Acum Latiniĭ ășĭ îndeplinesc cultulŭ lor odată pe an, adecă la aniversala înnălțăreĭ 
Domnuluĭ Isus Hristos în năuntrul templuluĭ Cubet-ul-Mesead de pe muntile Olivilor din 
Ierusalim, în timp ce Greciĭ ășĭ fac rugămintele lor pe din afara aceluĭ templu. Însă fiind că în 
acel loc se găsește și un M i r a b a l  Islamismuluĭ și că prin urmare el nu poate fi păstrat 
escluziv pentru nicĭ un rit creștin, nu Ne sʼaŭ părut conform cu principurile Mele de dreptate, ca 
supuțiĭ guvernuluĭ Meŭ de ritul grecesc, să fie lipsițĭ de serbarea cultuluĭ lor în năuntru aceluĭ 
templŭ. Așa dar, cu condiție ca să nu se scimbe nimica, nicĭ să se jignească starea luĭ de față în 
care se găsește, și ca tot deauna precum este astăzĭ să fie la pórta acestuĭ templu un păzitoriŭ 
musulman, pe viitorime Greciĭ precum nicĭ Latiniĭ nu vor fi înpedecațĭ de a serba cultul lor și de 
aʼșĭ face rugăciunile lor în templul Cubet-ul-Mesead în zilele însămnate de cultulŭ creștinilor. 
Astă măsură se va însămna în arhive, pe margina Fermanuluĭ cătră giumătatea luneĭ Șeval a 
anuluĭ 1254. Asupra celor de maĭ sus Miʼam arătat hotărătoarea voință Impărătească, și sʼaŭ dat 
și o ordonanță Imperială, în puterea căreia sʼaŭ slobozit și acest Ferman, ornat cu Hatul Meŭ 
Suveran și încredințat în mănile națieĭ Greceștĭ. Când acest Ferman Imperial ășĭ va fi cunoscut, 
veĭ avea cea maĭ mare îngrijere ca să nu se întămple nimica din contra acesteĭ hotărărĭ, și 
călcătoriŭ înaltulŭ Meŭ ordin, orĭ din parte acelor ce mărturisescŭ ritul Grecescŭ, Arman, 
Asirian și Copt, saŭ din partea Latinilor. Acest de acuma. Înalt Ordin al Meŭ se va înregistra în 
arhivele tribunaluluĭ și se va lăsa între mănile Grecilor. 
 „Ățĭ veĭ pune tótă băgarea de samă, ca acest de față Ferman, să se ție și să se observe 
pentru tot deuna.“ 
 Dat în 1268, pe la mezul luneĭ Rebiul Acir (finitul luĭ Ianuarie, calendar veciŭ 1852).
  (vorŭ urma:)   

O nouă nenorocire pentru Turcia. 
 „Căndŭ se leagă nevoile de omŭ, apoĭ se ținŭ lanțŭ.“ Acestŭ proverbiŭ se póte aplica 
astăzĭ cu tótă dreptatea asupra Turcieĭ. Încă nu sʼa aflatŭ o cale secură, pe care să se potă 
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compune diferițele, ce domnescŭ între Rusia și Turcia în privința causeĭ orientalĭ, și iată, că 
ursita îĭ jură nóue prepastiĭ; nenorocirea o aduce, ca să se încurce de noŭ și cu Austria. 
 Întemplarea după o corespundință în O. D. P. din Constantinopole dela 30 Iuniu a 
decursŭ așia: Corveta austriacă-împerătéscă „Husaru“ a slobozitŭ angira înaintea Smirneĭ, cu 
scopŭ, ca să pótă pune măna pe unŭ aginte coșutianŭ, anume M ă r t i n ŭ  C o s t a , care 
călătorea dela Censtantinopole peste Smirna. Agintele a sositŭ întrʼadeverŭ la Smirna, și la 
porunca Căpitanuluĭ de corabiă sʼa și pusŭ măna pe elŭ spre a se duce pe corabia împerătéscă de 
statŭ. Costa se apără și se smulse din mănile piloțilorŭ austriacĭ, aruncănduse în mare; de acolo 
însăʼlŭ scóseră șiʼlŭ duseră în siguranță pe corabia austriacă. Comandantele uneĭ fregate 
americane, ce se afla acolo în stațiune, se puse la mizlocŭ și ceru estradarea luĭ Costa, despre 
care se zice, că arŭ fi fostŭ provezutŭ cu unŭ pasportŭ americanŭ. Căpitanulŭ nu cʼa înduplecatŭ 
a o face acésta, și lucrulŭ deveni înaintea gubernatoreluĭ turcescŭ Ali-Pașa. Acesta se aplecă 
spre cererea comandanteluĭ americanŭ, și fiindŭ că întrepășirea luĭ încă a fostŭ fără de ispravă, 
porunci de locŭ, ca corveta austriacă să se „cerneză“ prin dóue brige turco-împerăteștĭ. Fregata 
americană încă luă o pusețiune ce amenința pe corveta austriacă. (Aicĭ redacșiunea ziurnaleluĭ 
susŭ pomenitŭ îmĭ face reflecsiunea zicândŭ, că ce scopŭ arŭ fi avutŭ o astfeliŭ de pășire din 
partea Turciei și în o asemenea întemplare eșitʼarŭ fi oficialiĭ austriacĭ pe uscatu?) În zioa 
următóriă căpitanulŭ austriacŭ cu doĭ ofițerĭ de aĭ seĭ eșindŭ pe uscatŭ, întră în cafenéoa luĭ 
Bonifaciu și acolo află pe maĭ mulțĭ din refugiațĭ. De locŭ se escă între eĭ o cértă, care se sfărșĭ 
cu o grea răpire a celorŭ dinteĭ. Baronele de Brucŭ păși cu energiă în causa acésta și pretinse 
dela pórtă, ca să fie depărtațĭ toțĭ emigranțiĭ fără osebire, din monarhia turcéscă; pășirea luĭ va 
avé resultatulŭ hotărătoriŭ. Gubernatorele turcescŭ dela Smirna încă se va pedepsi fără îndoială. 
 Earʼ după ziurnalele de Triestŭ, care are date din Smirna de la 29 Iuniu, întemplarea a 
fostŭ așia: Mărtinŭ Costa, care a luatŭ parte în revoluțiunea magiară, după vremĭ a fostŭ 
întreținutŭ de înpreună cu Coșutŭ la Ciutahia și porni cu acesta la America, de unde se reîntórce 
încóce ca de vreo 8 lune. Consulatulŭ generale austriacŭ de aicĭ a orănduitŭ prinderea luĭ, și în 
urmarea acésta Costa în 22 ale luneĭ trecute séra pe la 6 óre fu prinsŭ în o cafenea, ce se afla 
aprópe de marină, de către luntrariĭ austriacĭ înarmațĭ și transpusŭ corabieĭ austriace împerăteștĭ 
„Husarŭ“ ce staționa aici, eraŭ artiele luĭ se secuestrară. Refigiațiĭ politicĭ, ce se afla aicĭ în 
numerŭ îtsemnătoriŭ, lățită fiindŭ între eĭ părerea, cumcă Costa arŭ sta subt apărarea americană, 
se alarmară forte tare în urmarea acesteĭ prinderĭ, și sosirea corveteĭ americane „St. Levi“ care 
tocma în 23 ale l. tr. nimeri aci din întemplare, le dede ocasiune a merge la comandantele aceleia 
și la consulele americanŭ D. Oflei și aʼlŭ ruga, ca să se întrepună pentru slobozirea luĭ Costa. 
Numițiĭ domnĭ aŭ și mersŭ întrʼadeverŭ la marginea corabieĭ Husarŭ și primiră în persónă dela 
Costa, pe careʼlŭ întrebară, cum că elŭ nu arŭ sta subt ocrotire americană. După ce se facu 
cunoscutŭ resultatulŭ acesteĭ pășirĭ, începu a ferbe înfricoșatŭ prin cetate, și în scurtŭ după aceea 
ferberea a și proruptŭ. În séra aceleĭ zile doĭ ofițiarĭ și doftorulŭ corăbieĭ Husarŭ Dr. Hubna, ceĭ 
dinteĭ în uniformă, iarŭ acesta în vestmintele civilĭ, merseră la cafenéoa luĭ Paulŭ Bonifacio, ce 
se află lăngă scela englezéscă, unde obicinuescŭ a întra óspețĭ din clasele maĭ nalte și încă 
însoțițĭ și decătre dame. 
 Cafegiulŭ, care știa de părerea ce domina în cetate, a svătuitŭ ofițerilorŭ, ca să nu se bage 
în periculŭ, ci să se reîntórcă în corabiă. Svatulŭ luĭ însă remasă fără de resultatŭ. Către 8 óre 
séra întrară în cafenea mai mulțĭ refugiațĭ șĭ merseră dreptŭ la masa unde oficiariĭ austriacĭ se 
afla vorbindŭ cu niște Smirnioțĭ, și fără a aștepta, ca acestia să le dee ceva ocasiune, năvăliră 
asupra acelora, trăgăndŭ pe locuținintele de fregată I. Auerhamer la pămăntŭ și bătăndulŭ 
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înfricoșatŭ. Celalaltŭ cadetŭ de naie baronele Oto de Hacelberg, care voia să se apere, primi o 
împunsetură de stiletŭ în cóste și ca să scape de o maltratare maĭ departe, sări în mare. Din dóue 
pistóle ce se slobiziră asupra ofițiruluĭ, unulŭ nu prinse focŭ, iar celelaltŭ nu nimeri. Tótă 
catastrofa acésta a fostŭ unŭ lucru de căteva minute, după care făptuitoriĭ îșĭ perdură urma. Pe 
doftorulŭ și pe celalaltŭ ofițerŭ, cariĭ se află pe calea însenătoșereĭ, îĭ duseră maĭ tărziŭ la 
corabia Husarŭ, și de acolo se trimiseră barce, ca să caute pe ofițerulŭ ce sări în mare, care însă 
se află numaĭ în zioa următóriă, în 24 pe la 3 óre de niminétă mortŭ. Elŭ se prinsese cu mănile 
de unŭ stălpŭ și acolo sângeră. La secțiune însă se dovedi, că împunsetura, ce o căpătase, a fostŭ 
mortiferă. Ucigașiĭ o luară la fugă și pănă în minutulŭ de față nu se potu pune măna pe eĭ. 
  Ucisulŭ se mormântă în 25. Tóte consulatele, aflară de celŭ  englezŭ și americanŭ, 
traseră bandiera ce de jale, Către 11 óre se porni conductulŭ dela spitaliulŭ obștescŭ, unde se 
afla cadavrulŭ ofițeruluĭ, prin ulița frăncéscă la biserica St. Marieĭ, unde avé a se așeza. 
Cunductulŭ stetea din feciorĭ de corabiă, din deregătoriĭ consulatelorŭ generale și din alțiĭ sudițĭ 
austriacĭ. Celelalte consulate afară de celŭ prusiacŭ, nʼaŭ fostŭ representate. 
 După o altă corespundință dela Smirna se zice, că poliția turcéscă nʼa făcutŭ nicĭ o pășire 
îndată după acéstă scenă sângerósă, ca să pună măna pe vinovațĭ, cariĭ umbla pe ulițe în susŭ și 
în ciosŭ; nicĭ că se luară în băgare de sémă reciamațiunele ce se făcură de către consulele 
generale. 
 În urmarea acestorŭ triste evineminte internunciulŭ austriacŭ nʼa lipsitŭ a cere dela pórtă 
satisfacțiunea cea maĭ eclatante. 
 Apoĭ după cum citimŭ în mai mulțĭ ziurnalĭ ci dată maĭ nouă pórta sʼa silitŭ a preveni 
cererile luĭ Brucŭ, căcĭ ea hotărâ a trimite unŭ comisariŭ alŭ seŭ, care în înțelegere cu 
cancelariulŭ consulatuluĭ, va pune la cale o cercetare seriósă, și va stărui, ca corifeiĭ aceleĭ 
întemplărĭ triste să se aresteze și să se dea în măna Austrieĭ. Gubernătorele dela Smirna Ali-
Pașa, cumnatulŭ sultanuluĭ nu numaĭ că se va depune din oficiu, lucru ce nu lʼarŭ supera prea 
multŭ, căcĭ domniĭ de soiulŭ acesta vinŭ bucuroșĭ la Constantinopole înderăptŭ, ci elŭ se va 
trămite totdeodată întrʼunŭ pașalicŭ îndepărtatŭ. Peste totŭ pórta se arată prea gata, în privința 
refugiațilorŭ, a face tóte, căte potŭ da dovadă Austrieĭ, cum că ea nu cugetă a favori pe ceĭ ce 
vorŭ să încerce turburărĭ în țerele austriace, învecinate cu Turcia. 
 Știrile cele maĭ noue ne spunŭ că pórta a și trimisŭ pe Cabuli Efendi ca comisariŭ la 
Smirna spre a face cele de cuviință la cercetarea după conflictulŭ ceʼlŭ avu corveta „Husarŭ“ cu 
refugiațiĭ. Ali-Pașa gubernatorele dela Smirna este depusŭ, și în loculŭ luĭ sʼa denumitŭ 
ministrulŭ de comeriŭ. Va să zică tóte intrigele ce sʼaŭ țesutŭ în Seraiŭ în favórea luĭ Ali-Pașa, 
remaseră fără resultatu.    

______________ 
Întămplări de zile. 

 În Semliu se va înființa pentru granița militare o cameră comerciale. 
 În 23 Iun. a muritŭ în Belgradŭ consulele generale rusescŭ D. Tumansci în vărstă înaltă, 
și sʼa înmormăntatŭ în 24 cu pompă mare, la carea a asistatŭ Mitropolitulŭ Serbieĭ. 
 Partida resboinică, carea în consiliulŭ ministeriale alŭ porțiĭ a doritŭ înaintarea trupelorŭ 
turceștĭ în principate, a remasŭ în minoritate către aceea, care a cerutŭ numaĭ unŭ protestŭ 
simplŭ asupra întrăreĭ oștirilorŭ ruseștĭ, ce se privește ca o frăngere de tractate. 
 Pórta continue pregătirile sele de resbelŭ cu tótă sărguința, însă pecătŭ se vede unele 
dintre impopurațiunĭ nu însetéză atăta după gloria resbeluluĭ, pecătŭ se temŭ de crănceniele luĭ. 
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 Monitorele nu aŭ făcutŭ nicĭ o observațiune la știrea despre trecerea rusilorŭ în 
principate. 
 În Triestŭ sʼa serbatŭ în 25 Iul. a 57 lé zi a nașteriĭ împeratuluĭ Nicolaŭ în corabia 
ruséscă, ce se află în portul de acolo. 
 Gazeta Imparțialŭ zice că refugiațiĭ din Turcia săntŭ fórte aroganțĭ, și că în 24 Iunĭu arŭ 
fi arsŭ icóna principeluĭ Mencicof.  
 Turcia a tremisŭ gălia Faițibarĭ cu maĭ mulțĭ ofițirĭ înalțĭ la Basica baĭ că să salute pe 
admiraliĭ Dundac și la Susse în numele stăpănireĭ. 
 Gazetele franțozeștĭ credŭ cu totŭ dédinsulŭ că prețulŭ auruluĭ, la mulțimea ce se află, va 
trebui să scază. Ziurnalele Deba are interesanțĭ date asupra cătimei auruluĭ, ceʼlŭ dă Austria și 
zice, că acésta parte a lumeĭ a datŭ în an. 1853 maĭ puținu 600 milióne și de nu va întra vreo 
stricare în anulŭ viitoriŭ va da 1000 milióne Francĭ.   

______________ 
Țéra romănéscă și Moldavia. 

 Iașĭ 25 Iuniu. Ecs. Sa Prințul Gorceacof, comendant an-șef a trupelor I-le în Principate, 
aŭ sosit în Iașĭ lunĭ în 23 Iunie. Atăt la marginea țăreĭ căt și la bariera capitaleĭ Esc. Sa sʼaŭ 
întămpinat cu tóte distincțiile cuvinite Înalteĭ Sale misiĭ. O companie de grenadirĭ moldovénĭ, 
înaintea Caselor D. Logof. C. Sturza, unde D. general anșef aŭ tras în cvartiră, aŭ făcut Ecs. S. 
onorurile militare.  
 Î. S. Prințul Domnitorŭ, sʼaŭ grăbit a face Esc. S. tot în ziua aceea a sa vizită, care îndată, 
ʼi sʼaŭ înturnat. A doua-zi, DD. Generaliĭ șĭ ofițirĭ statuluĭ major sʼaŭ priimit în palat de Î. S. 
 Astăzĭ ziua aniversală de naștere a M. S. I m p e r a t o r u l u ĭ  Rosieĭ augustul Protector 
a Moldavieĭ, Înaltul clerŭ aŭ serbat un tedeum în biserica Sănt. Spiridon, față fiind Prea Î. 
Domnŭ, Ess. S. D. Prințul Gorceacof și toțĭ generaliĭ și ofițeriĭ aflătorĭ în Iașĭ, foncționariĭ 
Rosienĭ și pămăntenĭ, reprezentanțiĭ curților străine și un mare număr de boierĭ. O salbă de 101 
tunurĭ a baterieĭ moldovene aŭ signalat astă solenitate. La astă ocazie Î. S. aŭ dat la palat un 
mare ospățŭ, la care aŭ asistat Ecs. S. Prințul Gorceacof, cu toțĭ generaliĭ și supra-ofițeriĭ precum 
și DD. ministrii. În cursul festinuluĭ, muzica militară suna cele maĭ frumose ariĭ, și Î. S. în mezul 
aclamațiilor entuziastice, aŭ încinat un toast în sănătatea și fericirea M. S. Î m p ă r a t u l u ĭ . 
 Precum ierĭ, deasemene și astăzĭ, aŭ trecut prin Iașĭ maĭ multe detașamente de trupe. Sara 
capitaliea aŭ fost luminată.  Gazet. de Mold.  

______________ 
Turcia. 

 Știrile cele maĭ noue din resăritŭ, după ziurnalele de Triestŭ, adeverescŭ părerea, ce 
domnește peste totŭ, cum că acum după întrarea rușilorŭ în principate diferințele ce domnescŭ 
între Rusia și Turcia se vorŭ înpăciui pe cale diplomatică, fără a se periclita pacea Europeĭ, și 
totușĭ cu naintarea interesuluĭ creștinilorŭ din resăritŭ. Faima, ce trece prin tóte organele publice, 
cumcă Austria, Prusia, Englitera și Franția pășescŭ în conțelegere între sine, este întrʼatăta 
adeverată, că între representanțiĭ acestorŭ patru poterĭ marĭ în Constantinopole sʼarŭ fi făcutŭ o 
învoire, ca să se siléscă a afla o cale de mizlocŭ între cererile Rusieĭ și respunsele Porțiĭ, care arŭ 
sta în aceea, ca punerea în lucrare a drepturilorŭ, ce sʼaŭ recunoscutŭ ciarŭ de către pórtă în 
privința creștinilorŭ, să se garanteză cu siguranță. Așia darʼ atuncĭ ceea ce dorește Rusia a i se 
asecura pentru sine prin unŭ tractatŭ separatŭ, sʼarŭ statornici prin o garanțiă obștéscă. În 
întemplarea acésta cererile Rusieĭ sʼarŭ încuviința după cuprinsŭ, însă nu după formă, de către 
toțĭ. Diplomațiĭ ceĭ maĭ de parte vezătorĭ zicŭ, că Rusia nʼarŭ avé nicĭ unŭ cuvântŭ a nu primi 
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acésta prietenéscă și binevoitóriă întremizlocire a poterilorŭ celorŭ marĭ, ci arŭ trebui săʼĭ pară 
bine, și să priméscă cu mulțămire o asemenea deslegare, prin care cererile eĭ se împlinescŭ peste 
așteptare, și i se dă ocasiune a eși din starea cea isolată, în care o vârâ procesura principeluĭ 
Mencicof, cea tăietóriă de nodulŭ gordianŭ. 
 Față cu aceste binevoitórie încercărĭ de împăciuire ziurnalele de Constantinopole începe 
a vorbi înrʼo limbă, ca și căndŭ ajutóriele, ce se apromiseră Turcieĭ din partea maĭ multorŭ 
poterĭ marĭ, arŭ fi și ajunsŭ la Varna și la Șumla. Elŭ repețește cererile Rusieĭ și în urmă deduse, 
că este cu neputință, ca pórta să i le împlinéscă acele, prin urmare că acésta din urmă nu va 
concede. Acestŭ ziurnale este maĭ încólo de părere, cum că o p r i v i n ț ă  g r e ș i t ă  nu va 
reporta învingere asupra iubireĭ de dreptate, de care este pătrunsŭ împeratulŭ Nicolaŭ, nizĭ că se 
va poté opune la glasulŭ celŭ potinte alŭ cabinetelorŭ și alŭ întregeĭ Europe. Apoĭ spre aʼșĭ întări 
zisele sele, face estracte din deosebite gazete engleze, frănceștĭ și germane. 
 Pe lăngă tóte aceste cuvinte de pace și de liniște, mișcările de trupe și de armată încă se 
facŭ în tóte părțile, atătŭ în Rusia cătŭ și în Turcia. La Varna, Șumla, Erzerumŭ și Trapezuntŭ se 
contragŭ trupe întrʼuna, și după cum se zice, la întemplare de prorumperea unuĭ resbelŭ 
Cercasieniĭ, cariĭ aŭ să se adune la acéstă cetate din urmă, se vorŭ pune subt comanda 
faimosuluĭ Șiamilŭ, care se bate cu muscaliĭ maĭ bine de 20 anĭ în Cercesia. Cortelulŭ primariŭ 
alŭ luĭ Omer-Pașa se află în Șumla, unde se trimiseră cu mare grabă tóte trupele de infanteriă, 
cavaleriă și artileriă, care aŭ fostŭ pănă acuma în Monastirŭ.  
 Pănă acum ostașiĭ se plătescŭ regulatŭ, asemenea se plătescŭ cu banĭ gata tóte 
subministrațiunile ce se facŭ pe séma milițieĭ. Se spune că spesele Turcieĭ ce le a făcutŭ pănă 
acuma cu oștirile, suie la 100 milióne leĭ. Miliția regulată, ce o póte pune Turcia pe piciorŭ de 
resboiŭ, o daŭ gazetele la 180,000, earʼ miliția națiunale séŭ cea neregulaă, care încă se află în 
arme, se dă a fi de 450,000. — În portŭ încă domnește mișcare mare. Vaporiĭ englezeștĭ și 
frănceștĭ trecŭ întrʼuna în susŭ și în giosŭ; admiraliĭ Dundasŭ și Lasusse ținŭ corespundințe vie 
cu representanțiĭ Englitereĭ și aĭ Franțieĭ. — Constantinopolea și provinciele săntŭ liniștite. — 
Décă fermanulŭ, ce sʼa datŭ de către Sultanulŭ în privința creștinilorŭ, va fi privegiatŭ de către 
poterile cele marĭ, atuncĭ lumea creștină are să mulțăméscă împregiurărilorŭ provocate de către 
Rusia, care aŭ contribuitŭ multŭ la gonirea unuĭ resultatŭ frumosŭ. Ear décă acestŭ fermanŭ nu 
va fi sprijonitŭ de către numitele poterĭ, atuncĭ se restaură statulŭ cvo, care întrʼadeverŭ nʼa fotŭ 
de suferitŭ. — 
 În 20 Iuniu serbară flotele englezo-frănceștĭ suirea pe tronŭ a regineĭ Victoria prin 
pușcăture de tunurĭ; earʼ seara se adunară toțĭ ofițeriĭ ceĭ maĭ de frunte la admiralele Dundasŭ, 
unde se așternu pentru 50 persóne, și după cină se redicară maĭ multe toaste, între care 
însemnămŭ cuvintele din toastulŭ luĭ Dundasŭ unde zice, că vrândŭ aceste doue flote a apela 
ordinea, nʼaŭ să se teamă de tótă lumea. —   

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 11. Iuliŭ Calend. noŭ. 
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