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Depeșe telegrafice. 
 P a r i s ŭ  16 Iuliŭ. c. n. După cum se vorbește măne va aduce Monitorele nota cea de pe 
urmă a Rusieĭ cu respunsulŭ cabinetuluĭ Franțosescŭ. Articulŭ înpăciuitoriŭ alŭ luĭ Pais e lucratŭ 
favorabile. 
 P a r i s  15 Iuliu. După Times aŭ rugatŭ ambasadoriĭ maĭ multorŭ poterĭ marĭ în 
Constantinopóle după încunoștiințarea despre ocupațiunea principatelorŭ danubiane pe 
sultanulŭ, ca să nu céră întrarea flotelorŭ în dardanele. Sultanulŭ arŭ fi acordatŭ cererea și sʼarŭ 
fi restrănsŭ numaĭ pe lăngă unŭ protestŭ. 
 B r u s e l a  15 Iuliu. Independanța belgică aduce știrea despre unŭ atentatŭ noŭ în 
piața concordieĭ scurtŭ după întemplările dela opera comică. 
 P a r i s ŭ  18 Iuliu. Speranța pentru păstrarea paceĭ se susține. Atătŭ Rusia cătŭ și Pórta 
sʼarŭ fi deciaratŭ pentru o pacinică deslegare. 
 P a r i s ŭ  18 Iuliu. Dintrʼo parte între Anglia și Franția, din alta între Grecia sʼaŭ făcutŭ 
înpărtășirĭ în privința înarmareĭ uneĭ besicabaĭ flotile, după care scésta nu se va pune în lucrare. 

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 Sibiiŭ 8 Iuliu. Feliuritele evineminte, în urma cărorŭ Ardélulŭ din vecime a începutŭ a se 
face teatrulŭ unorŭ întămplărĭ memorabilĭ și locuința trecătóriă orĭ statornică pentru feliurite 
popóre, ʼĭ aŭ asemnatŭ în privința anticvitățilorŭ și a istorieĭ o pusețiune ponderósă în șirulŭ 
celora lalte țere de corónă din Monarhia austriacă. 
 Afară de multe monumente mărețe, care sʼaŭ stricatŭ în decurgerea timpurilorŭ, se află 
totușĭ atătŭ pe la institutele publice de învățemăntŭ și prin museele țereĭ, cătŭ și pe la persóne 
private remășițe arheologice de totŭ feliulŭ, atătŭ din timpulŭ acela, căndŭ Ardélulŭ dimpreună 
cu celelalte provincie ale veceĭ Dacie constitua o provinciă a împerățieĭ romane și prelăngă 
numeróse coloniĭ romane primise și civilisațiunea și cultura romană, cătŭ și din așia numitele 
timpurĭ varvare înainte și după ocuparea acesteĭ țere prin Romanĭ. 
 Monumentele, care înfrumsețéză treptele ce. r. Bibliotece de curte în Viena și frumósele 
monumente de aurŭ, precum și cele mai marĭ medalióne de aurŭ, care se află astăzĭ în cabinetulŭ 
numismaticŭ din Viena, și care se potŭ numi u n i c e  în feliulŭ lorŭ, se tragŭ din Ardélŭ.   
 Numerulŭ acestorŭ aflărĭ arheologice nu se póte privi ca înceiatŭ, ci din contră prin 
descoperirĭ nóe din zi în zi se înmulțește totŭ maĭ tare. 
 Fiindŭ dară patria nóstră o comóră așia bogată de anticitățĭ fórte prețióse pentru istoriă, 
Serenitatea Sea D. Gubernatore alŭ țereĭ, netrecăndŭ pe lăngă tóte grigele, ce i le împune înalta 
Sea pusețiune, cu vederea acésta giurstare atătŭ de momentósă pentru istoriă, a slobozitŭ o 



 

Pag. | 286

ordinațiune țintuitóriă la păstrarea și descoperirea acestorŭ monumente, în care între altele se 
zice: Eŭ dorescŭ fórte tare, ca aceste memorabilitățĭ să se susțină, și învățațiĭ internĭ și ecsternĭ 
deviindŭ la a lorŭ cunoștință, se se pună în stare de a le face cunoscute, dară totdeodată să 
amuțéscă și imputarea, ce sʼa făcutŭ locuitorilorŭ acesteĭ țere, de multe orĭ pe dreptŭ, cu adecă eĭ 
arŭ fi recĭ și indiferonțĭ către venerabilele remășițe din timpulŭ trecutŭ, ― și să deștepte la tóte 
clasele împoporățiuneĭ băgarea de sémă cătră acele, și să se stărniască și hrănească simțulŭ 
pentru cruțarea și susținerea lorŭ. 
 Preoțiĭ și învățetoriĭ, ca uniĭ ce staŭ în atingere nemizlocitŭ cu poporulŭ, sântŭ maĭ 
vărtosŭ ciemațĭ a lucra în cămpulŭ acesta; decĭ dănșiĭ se învețe pe poporulŭ, ca se fie cu cinstire 
și cu cruțare către asemenea monumente, și décă o întemplare favorabile ʼlŭ duce la 
descoperirea vre uneĭ anticitățĭ, să o păstreze cu scumpătate, și să facă arătare la respectiva 
deregătoriă politică spre urmare maĭ departe. Meritele căștigate întru aflarea anticitățilorŭ vorŭ fi 
remunerate din partea înaltuluĭ Guverniŭ.  
 Și fiindŭ că adese orĭ se naște trebuința de a luoa copie de pe inscripțiunile antinitățilorŭ 
s. e. de la banĭ, maĭ vărtosŭ căndŭ dintrʼunŭ feliŭ se află numaĭ unŭ esemplariŭ, dreptŭ aceea 
asemenea copie se potŭ luoa fórte ușiorŭ, udăndŭ o artiă grósă (Racrarier) și puindu-o de asupra 
inscripțiuneĭ, peste care lovindŭ maĭ de multe orĭ cu o periă, se ia bine tótă inscripțiunea pe artiă, 
de unde uscănduse nu se maĭ șterge așia lesne. 
 B r a ș o v ŭ  18 Iuliu c. n. *  O frumósă serbătóre militare sʼa ținutŭ astăzĭ nainte de 
amézĭ aicĭ, la care a eșitŭ în paradă batalionulŭ alŭ 4-lé alŭ ce. r. regimentŭ din infanteriă 
contele Niuhan, care se desparte dela noĭ măne, și la care aŭ asistatŭ și D. generale maiorŭ și 
Brigadirulŭ Baronele de Ciolicĭ, corpulŭ ofițerescŭ dela regementulŭ Parma și Niujan, toțĭ 
amploiațiĭ civilĭ și militarĭ aĭ tuturorŭ vranșelorŭ de aicĭ în uniformă, și Magistratulŭ cetățiĭ 
acesteia. 
 Unŭ numerŭ frumosŭ de cocóne patriotice romane ale Brașovuluĭ a consacratŭ 
batalionuluĭ alŭ 4-lé alŭ regimentuluĭ Niujan, în semnŭ de mulțămitóriă aducere aminte, cumcă 
Maiestatea Sea cavaleresculŭ nostru Împeratŭ și Domnŭ a scăpatŭ în 18 Fevr. a. c. prin 
providența dumnezeéscă din mănile unuĭ ucigașiŭ scrintitŭ, o frumósă pantlică de stégŭ, carea 
pórtă următórea inscripțiune. Pe fața din lontru: Provedintieĭ din 18 Fevr. 1853. Pentru 
Imperatorulŭ, Patria, si onore. Pe cealaltă parte: Dedicatŭ de Femeile romane din Brașovŭ 18 
Iuliu 1853. 
 În biserica romănéscă din tărgulŭ grăuluĭ sʼa ținutŭ nainte de predarea pantliceĭ unŭ 
servițiŭ dumnezeescŭ solene, și la sfărșit sʼa căntatŭ imnulŭ populare de tinerimea scolariă 
romănă. 
 În piața naintea bisericeĭ romăneștĭ staŭ dóe mese acoperite cu catifea roșiă. Pantlica sʼa 
portatŭ din biserică pe o perină de catifea roșiă de damele romăne îmbrăcate în vestminte albe, și 
sʼa presentatŭ D. comendante prov. alŭ regimentuluĭ vice colonelulŭ de Greșce, unde Dna. Hagi 
Sivu a ținutŭ în limba germană următórea cuvăntare: 
 O întămplare a fostŭ ― o potemŭ numi favorabile ― care ne lăsă a ști, cumcă stégulŭ 
batalionuluĭ alŭ 4-lé alŭ ce. r. regimentŭ de infanteriă cont. Niuhan nʼarŭ fi înfumsețatŭ cu 
ovicinuita pantlică. 
 Cu bucuriă ne folosimŭ de acésta știre, și priminduʼo ca unŭ semnŭ alŭ ursiteĭ, spre a 
înnoda de ea unŭ durătoriŭ semnŭ de mulțămire pentru dumnezeésca providențiă ― carea în 18 
Fevr. anuluĭ acestuĭ a măntuitŭ sacrata, tinăra viață a pré înduratuluĭ nostru Monarhŭ din 
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ucigașea mănă a unuĭ scrintitŭ ― ne amŭ hotărătŭ noĭ femeile cu poterĭ întrunite, a căștiga 
pantlica, ce lipsea stéguluĭ batalionuluĭ alŭ patrule. 
 O dorință nimaĭ ne animă pe toate: aceea, a săvărși acestŭ lucru de mănă femeéscă încă 
nainte de plecarea acestuĭ eroicŭ regimentulŭ și a cavalerescilorŭ seĭ ofițerĭ din mezloculŭ 
nostru, și sălŭ potemŭ duce la nobila sea destinațiune. 
______________ 
*  Unŭ prietenŭ ne trimisă Gazeta Brașovuluĭ germană, ca să vedemŭ cele ce sʼaŭ făcutŭ acolo 
din partea cocónelorŭ romane. Noĭ publicămŭ dară cerimoniele aceste așia pre cum le aflămŭ 
descrise în gazeta pomenită, dar totdeodată ne esprimămŭ și părerea de reŭ, că nu se află nicĭ 
unŭ romănŭ în totŭ Brașovulŭ, care să ni le fie înpărtășitŭ dédreptulŭ.    Not. Redac. 
 

 Cu pașĭ fricoșĭ ne apropiemŭ noĭ cu acestŭ micŭ darŭ, a căruĭ devisă arată: cumcă 
pantlica-pe lăngă providenția dumnezeiască este dedicată Împeratuluĭ, Patrieĭ și glorieĭ. ― 
 Nu refusațĭ acestŭ micŭ semnŭ de sinceră stimă a femeilor romăne de aicĭ pentru 
poternica sprijónă a pré străluciteĭ case împerăteștĭ habsburgice, și recunóștețĭ întrănsulŭ unŭ 
eho slabŭ alŭ mulțămireĭ, și alŭ nemărginiteĭ încrederĭ a bărbațilorŭ uneĭ națiunĭ, acărorŭ 
credință și alipire către pré înalutulŭ tronŭ înperătescŭ, ― așia ca și pănă acuma, ― nu se va 
clătina nicĭ înviitoriŭ. Sperăndŭ că nu veșĭ da înderăptŭ unŭ darŭ ― de și micŭ ― încă ce vine 
întru adeverŭ din inimĭ patriotice simțitórie, nicĭ pentru înalta luĭ destinațiune, ve predămŭ multŭ 
stimate Domnule vice colonelŭ pantlica cu aceea rugare din inimă: ca să bine voițĭ a concede, ca 
ea de acum înainte pentru totŭ déuna se rămănă animată de stégulŭ batalionuluĭ alŭ patrulé alŭ 
mărituluĭ regimentŭ. Despărțirea mărituluĭ regimentŭ din mizloculŭ nostru ce ne stă înaintea 
unuĭ regimentŭ, alŭ căruĭ vitejĭ ostașĭ atătŭ pe cămpiele Italieĭ, cătŭ și pe pustele ungarieĭ aŭ 
biruitŭ hidra de o mie de capete a revoluțiuneĭ, și aŭ ajutatŭ în mirurile armateĭ de pacificațiune 
a căștiga stimă acereĭ duplicate austriace și în țere străine îndepărtate la țermiĭ mareĭ nordice, 
iară șie prin nobilea purtare și a dobănditŭ amórea locuitorilorŭ de acolo, acésta ne lasă 
înderăptŭ o plină de bucuriă aducere aminte de cele puține lune, în care Dvostră ca bărbațĭ 
cordațĭ și ostașĭ demnĭ aĭ cavaleresculuĭ nostrŭ Împeratŭ ațĭ petrecutŭ în mizloculŭ cetățiĭ nostre 
― și décă vreodată cuvăntulŭ împeratuluĭ în óră seriósă ve va ciema iarășĭ la luptă nóă, atuncĭ 
nu uitațĭ, că aicĭ vorŭ trimite credințioșiĭ națiuneĭ nóstre rugățiunile lorŭ către ceriu, ca 
Préputerniculŭ Dumnezeŭ să ducă stégurile Dbóstră, între care să fie și acestŭ decoratŭ de noĭ 
― la obicinuita biruință. 
 D. Vice colonelŭ de Greșce respunsă: 
 Eu Ve mulțemescŭ Dómnelorŭ în numele regimentuluĭ pentru frumósa, scumpa, și cu 
adeverată  devoțiune patriotică de Dvóstră lucrata pantlică de stégŭ, eŭ Ve mulțemescŭ pentru 
cuvintele prietenóse de părtinire, și pentru espresiunile de adeverate simțiminte patriotice și 
pentru manifestarea lorŭ. Acésta pantlică va înfrumseța stégulŭ nostru, și va fi atătŭ pentru 
batalionulŭ, cătŭ și pentru regimentulŭ întregŭ unŭ scumpŭ suvenirŭ nu numaĭ către loialea 
impoporațiune romană a Brașovuluĭ, ci și către întréga națiune, carea sʼa luptatŭ cu sacrifice 
celebre pentru unitatea Monarhieie. Dumnezeŭ să țină pe Împeratulŭ nostru spre gloria și spre 
întărirea frumóseĭ și mărețeĭ întregĭ ― Austriă.  S ă  T r ă i a s c ă  !  
 Cu o însuflețire mare întonă pompósa adunare, batalionulŭ și mulțimea poporuluĭ 
adunatŭ în piață „S ă  t r ă i a s c ă  de treĭ orĭ, trupele presentară, și musica regimentuluĭ căntă 
imnulŭ poporale pănă atuncĭ, pănă căndŭ se legă pantlica de stégŭ. După ce se pórtă flamura, 
carea în cele de pe urmă bătăliĭ și lupte a le regimentuluĭ ce. r. de infanteriă 30 a fălfăitŭ cu 
gloriă și onóre, în mizloculŭ trupelorŭ, a defilatŭ batalionulŭ, pe care lʼa comendatŭ 
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comendamentele luĭ D. Maiorŭ de Hencl așia de frumosŭ, cătŭ aŭ suprinsŭ pe toțĭ ținerea luĭ cea 
adeveratŭ militare. Se vedea, cum trupele ― între a cărora șire eraŭ mulțĭ recruțĭ, cariĭ numaĭ de 
vreo căteva septemăne au întratŭ în servițiŭ pentru Înperatulŭ și Patriă ― se silea, a face ale sele 
datorie din inimă, cu întristare cugetă fiește care la despărțirea acestuĭ bravŭ și plinŭ de gloriă 
regimentŭ, care prin spiritulŭ bărbătescŭ și eminente militare, ce lăcuește în elŭ, astăzĭ încă la 
țermiĭ Elbeĭ și a mareĭ nordice, în Italia și Tirolŭ, în Austria și Ungaria și în totŭ loculŭ unde a 
statŭ, este în cea maĭ bună aducere aminte, și numaĭ cu stimă, și onóre se numește de popórele a 
tóte limbele. 
 După ce aŭ defilatŭ trupele, a ținutŭ D. Generale vreo căteva cuvinte de mulțămire și 
recunoștiință către cocónele romăne, prin care aceste fură mișcate pănă la lacrămĭ. Atăta este ce 
amŭ aflatŭ în Gazeta germană despre o serbătóre adeveratŭ romănéscă ― Din știrĭ private amŭ 
înțelesŭ că stégulŭ înfrumusețatŭ cu acésta prețiósă pantlică lucrată de măne romăneștĭ, a statŭ 
tótă zioa desfășiuratŭ la Hauptvahtŭ spre privirea poporuluĭ, care se aduna în cete spre a vedea 
acestŭ scump odorŭ. Dela 7½ pănă la 9 óre fu musică naintea stéguluĭ, iară la 9 óre porni banda 
cu 100 făcliĭ spre casa D Orgidanŭ, unde eraŭ damele romăne adunate, căntăndŭ marșulŭ 
damelorŭ romăne compusŭ de capelmaisterulŭ Slaba, naintea caseĭ esecutară 3 piese romane, 
apoĭ merseră maĭ departe. ― Noĭ urămŭ dómnelorŭ nóstre brașovene îndelungă viață pentru 
întreprinderea acésta atătŭ de bine nimerită, și dorimŭ ca scinteile aceste patriotico eroice, ce aŭ 
începutŭ a se desfășiura în pepturile lorŭ, că nu se stingă nicĭ odată din inimele lorŭ. 

______________ 
(În c e e r e  d i n  G a z e t a  d e  M o l d a v i a.) 

 „În Mormăntulŭ prefericiteĭ Mariĭ, națiile creștine ce aŭ dritul de aʼșĭ îndeplini acolo 
cultul lor și de aʼl vizita, îl vor vizita și vor plini cultul lor acolo în toate zilele. Cu condiție 
numaĭ, ca să nu se pue nicĭ o pedecă la serbarea cultuluĭ și viziteĭ altor națiĭ; în toate diminețile, 
începănd de la răsăritul soareluĭ, va serba curs de o óră și giumătate fie-care nație, maĭ întăĭ 
Greciĭ, pe urmă Armeniĭ, și după dănșiĭ Latiniĭ. Acest mod de înorănduire sʼaŭ luat prin ordinul 
și învoirea Înalteĭ Porțĭ. 
 „Cele două grădinĭ ce se țin de monastirea Francicior din satul Vifleem, vor remănea, 
precum și în timpul trecut sub vegeerea națiilor Grecească și Latină, și vor fi întrebuințate 
precum sʼaŭ servitŭ cu dănsele și pănă acuma, fără ca să urmeze vre un drit de predomnire 
pentru nicĭ una din națiĭ. ― 
 „Fiind că nu sʼaŭ maĭ dat alte concesiĭ, afară de aceste, și care să se fi făcut din noŭ prin 
ordine oficiale cătră vre una din națiĭ, apoĭ, totul se va susține în starea actuală. 
 „Sfintele ce se găsesc acuma între mănile națiilor, Grecească, Latină și Armeană, orĭ în 
decomun saŭ numaĭ în parte, vor rămănea pentru tot deauna între mănile lor, precum e astăzĭ.“ 
 Acest act înfățoșindumiʼse și cerănduse autorizațiea Mea, Înalta Mea voință 
Impărătească sʼaŭ esprimat pentru punerea luĭ în lucrare, în înțelesul maĭ sus arătat. Ordinul 
Meŭ Imperial sʼaŭ dat pentru aceasta, și prin urmare sʼaŭ dat și sʼaŭ espeduitŭ acest de față 
Ferman Imperial, ornat cu autograful Maiestățiĭ Mele. Ear voĭ, Pașă, muftiŭ, și toțĭ ceĭlalțĭ pe 
cariĭ acest ordin ăĭ privește, cum ăl vețĭ cunoaște, vețĭ pune a se înregistra Fermanul Imperial de 
față în registrele Tribunaluluĭ, și vețĭ urma tot deuna și necontenit fără de nicĭ o scimbare, după 
cuprinderea luĭ. Știind aceasta, vețĭ avea credință în șahul Impărătescŭ. Scrisusʼaŭ în cele din 
urmă zile a luĭ Regebunicul, în anul o mie două sute șese-zăcĭ și nouă [Aprilie, calend. veciŭ 
1853] 
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 Traducerea unuĭ Ferman adresatŭ alesuluĭ Meŭ Bivir Hafiț Ahmet Pașa, gubernator 
Sangiaculuĭ de Ierusalim și celor atărnate de dănsul; Cădiuluĭ din Ierusalim. Muftiuluĭ și 
leitenantuluĭ din Naciă-ul-Eșraf, deosăbițĭ prin științele lor, și cătră alțĭ onorabilĭ membri aʼĭ 
Consiliuluĭ. 
 În anul 1257, sʼaŭ fost dat un ordin suveran pentru repararea a cătorva locuri din biserica 
Camame (Învierea] situată înnăuntrul Ierusalimuluĭ, care aveaŭ trebuință de a se repara; însă, Ne 
sʼaŭ raportat că încă nicĭ pănă acuma nu sʼaŭ făcut reparațiea cupoleĭ și că, fiindŭ că ea 
amenință a se ruina, este neapărată nevoe a se repara. Asta cʼaŭ recunoscut de adeverată și de 
cătră un ingineriŭ trimes înadins pentru aceasta la Ierusalim. Așa dar, cʼaŭ hotărăt prin Înalta Me 
autorizație suverană ca acea cupolă să se repareze cub a Mele drepte auspiciĭ din partea 
Guvernuluĭ Meŭ Imperial, în forma sa de față, și deacă se va face din contra, Patriarhul Grecesc 
din Ierusalim să fie autorizat a face observațiĭ spre a le înpedeca. 
 Pe lăngă aceste, deacă casele ce se țin de biserica sus zisă, și care sănt un spital 
musulman și o geamie, nu se vor puté legiuit dărăma, apoĭ ferestrele acelor case, ce aŭ vederea 
în năuntrulŭ cupoleĭ, se vor zidi și se vor încide trăgănduse zidŭ. 

Pentru acésta, acest de față Înalt ordin al Meŭ suveran, cuprinzătoriŭ a hotărăreĭ întru 
aceasta, sʼaŭ dat din Divanul Meŭ Impărătesc și sʼaŭ espeduit. 

Ear voĭ, alesule alŭ Meŭ vizir și cadiŭ, cănd vețĭ conoaște aceasta, prin cele maĭ sus 
scrise, că sʼaŭ hotărăt a se face reparațiune aceĭ cupole în forma sa de astăzĭ, din partea Me 
Impărătească prin un amploiat a d  h o c , te veĭ grăbĭ a o proclama și a începe unerea în lucrare. 
Veĭ murui încă și veĭ astupa ferestrele despre care maĭ sus se zice că aŭ vederea în năuntrul 
cupóleĭ, spre a înceta deʼnadată necuviințile. Veĭ ține aceasta de bună, și te veĭ încrede în Șahul 
Meŭ Imperialŭ.“ 

Scris în zilele din urmă a luĭ Regeb-unicul, în anul una mie două sute șese zecĭ și nouă 
[Aprilie. calend. veciŭ. 1853]  

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 Maiestatea Sea Împeratulŭ a dăruitŭ trupelorŭ celorŭ ce aŭ asistatŭ la petrecerea Sea în 
Olomuțŭ léfa pe 3 zile, și companieĭ cadețilorŭ 150 fc. 
 În septemăna trecută aŭ fostŭ bursa din Viena tare înpăciuită și plină de speranță, ca nicĭ 
odată. Rentele sʼaŭ suitŭ. 
 Se vorbește că proiectulŭ de înpăciuire alŭ Anglieĭ și Franțieĭ arŭ fi aflatŭ auzŭ în S. 
Petersburgŭ. 
 Anglia este tare aplecată spre pace. 
 Reciemarea Lorduluŭ Redcliffe să fie hotorătă din partea cabinetuluĭ englezescŭ, și în 
loculŭ luĭ sʼa rănduitŭ Lordulŭ Carlisle. 
 În 16 Iuliu a sositŭ în Viena Maiestatea Sea Împeratulŭ, Arhiducesa Sofia, Arhiduca 
Franțŭ Carolŭ, Carlŭ Ludvigŭ, și Ludvigŭ. 
 Astăzĭ se aștéptă aicĭ Măria Sea D. Episcopŭ romno catolicŭ Dr Hainald, care va 
întreprinde duminecă Taina ungeriĭ cu mirŭ. 
 Alaltăierĭ aŭ sositŭ aicea unŭ butalionŭ din regimentulŭ Parma, care va merge către 
Brașovŭ. 
 Erĭ a plecatŭ unŭ batalionŭ din regimentulŭ Hartman, către M. Oșorheiu. 
 Ministriulŭ de comerciŭ a opritŭ pe fabricanțiĭ de mizlócele mistice și cosmice, ca să nu 
se maĭ provóce la aprobațiunea facultățilorŭ medice, căcĭ prin acésta se facŭ multe înșelățiunĭ. 
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 Ministrulŭ din lăuntru alŭ Franțieĭ a făcutŭ cunoscutŭ prin telelrafĭ tuturorŭ prefecțilorŭ, 
cumcă din tóte părțile vinŭ știrĭ despre scăderea prețuluĭ bucatelorŭ, și că secerișulŭ sʼarŭ arăta 
pretutindenea bunŭ. 
 Londonulŭ a pomenitŭ unŭ cravalŭ săngerosŭ religiosŭ, însă nu între jidovĭ și creștinĭ, nu 
între catolicĭ și protestanțĭ, ci între catoliciĭ irlandezĭ și italienĭ. 
 Contele Giulai a ajunsŭ în 5 Iuliu bu vaporele rusescŭ Vladimirŭ în S. Petersburgŭ. 
 În lagerulŭ dela Țarscoieselo săntŭ pănă acuma preste 100,000 de trupe adunate. 
Manevrele vorŭ fi începutŭ în septemăna acésta. 
 Se vorbește că Rusia arŭ fi tare hotărătă să trécă trupele peste Dunăre décă pórta nu se va 
subpune la cererea eĭ. 
 Comendantele din Dardanele a căpătatŭ poruncă a lăsa liberă zioa și nóptea trecerea 
vapoarelorŭ, celorŭ ce se ținŭ de flotele aliate. 

______________ 
Principatele dela Dunăre. 

 De la întrarea în Moldova a trupelor I-le a Rusieĭ, maĭ multe regimente de pedestrime, un 
regiment de cozacĭ și două parcurĭ de artilerie, ce facŭ parte a corposuluĭ al 4-le de armie, aŭ 
trecut prin Iașĭ îndreptănduse în gios spre Dunăre. Țănuta cea frumoasă a acestor trupe și a lor 
disciplină minunată, aŭ atras admirarea generală. Corpul al cincile, aŭ trecut Prutul pe la Leova. 
Ecs. Sa Prințul Gorceacof, comendant anșef al armieĭ de ocupație, sʼaŭ vizitat alaltăierĭ de Prea 
Î. Domn, și Ecs. Sa aŭ mers maĭ în urmă la palat, spre aʼșĭ lua ziua bună, după care tărziŭ 
noaptea aŭ plecat în a sa călătorie spre Tecucĭ, acompaniat de D. D. generalmaioriĭ: Buturlin Ș 
șef a stubuluĭ și Sicstel comendantul de artilerie, Ecs. S. Gereral-Leitenant de Danenberg 
comendant a corpuluĭ al IV, de asemene aŭ purces pe la Roman. ― 
 Ecs. Sa D. Coțebue consiliar de stat actual și diriguitoriŭ cancelerieĭ diplomatice a 
Prințuluĭ Gorceacof, aŭ purces azĭ după general-cvartir. 
 ― DD. Vornicul Bisericesc M. Florescu, Clucerul Beliŭ, Budișteanu și colonelul N. 
Bibescu, aditaunt a Î. S. Prințul Stirbeĭ, aŭ sosit aice de la Bucureștĭ, spre a întămpina din partea 
Î. Sale pe Ecs. Sa Generalul an șef. 
 Ecs. Sa D. Logofătul C. Sturza, ministru din năuntru, purcede astăzĭ spre a face o 
călătorie de revizie în țara de gios. 
 Arșițile caniculeĭ aŭ propășit astă dată înaintea terminuluĭ normal, și sʼaŭ făcut foarte 
simțitoare, temperatura cea arzătoare a climeĭ africane, se pare domnind de doă săptămănĭ 
asupra cămpurilor noastre. Astă alăturare cu atăta se pare a fi maĭ dreaptă, că în locul boareĭ de 
apus, menite a recori atmosfera în istŭ anu-timp; astă dată suflă vănturĭ înecătoare de amează-zi. 
Termometrul Reomiurŭ, aŭ însemnat 36 grade la soare. Cu toate aceste, o fortună puternică, 
însoțită de o ploae repede, aŭ făcut de doă zile că aŭ scăzut mult temperatura.        Gaz. de Mold. 

______________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ  12 Iuliu. Nota cea maĭ nóă circulare a conteluĭ Neselrode, care sʼa tipăritŭ 
astăzĭ în tóte gazetele de diminéță, află la tóte organele nefaforabile judecată. Și fiindcă părerile 
preseĭ radicalĭ și toristice din septemăna de pe urmă tare se lovescŭ la olaltă, se va vedea lucrulŭ 
firescŭ, că ele și astăzĭ aŭ asemenea judecată. Este de însemnatŭ aspra critică a Timesuluĭ, și a 
Hronicleĭ, care în cuestiunea acésta sʼa arătatŭ maĭ sfiițiósă. Fiește care din foile aceste se arată 
suprinsă de pretensiunele Rusieĭ cele nóe, și fiecare din ele se teme în modulŭ seŭ, că se va 
îngreona pacinica deslegare a acesteĭ întrebărĭ. ― Nicĭ Globe nu se enuncie favorabile asupra 
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noteĭ luĭ Neselrode, însă elŭ totuțĭ vede potința uneĭ deslegărĭ pacinice. ― Unŭ Gentlemenŭ, 
care se subscrie „Anglicanusŭ“ a adresatŭ către Times o scrisóre lungă, a căreĭ înțelesŭ scurtŭ 
este următoriŭ: Pentru ce și spre ce sfărșitŭ îmĭ dă Anglia atăta silință a păstra și a scutĭ pe 
Turcia? „Noĭ Engleziĭ zice elŭ“ avemŭ unŭ respectŭ deosebitŭ naintea orĭ căruĭ dreptŭ, căștigatŭ 
prin lunga posedere, și nu amŭ vré să tragemŭ dela niminea vreunŭ lucru, a căruĭ posețiune se 
cuvine, precum elŭ găndește, luĭ, de și pretensiunele luĭ nu se potŭ totdéuna îmbina cu mintea 
omuluĭ sănetosă. Acésta se vede a fi causa pentru ce noĭ vremŭ să susținemŭ și pe Turcia în 
posesiunea provinciilorŭ, care le a căștigatŭ numaĭ prin cucerire, și pentru care nu aŭ făcutŭ 
nimica. Urmele cucerireĭ romanilorŭ se arată și astăzĭ în măiestriósele opere, ce le aflămŭ la totŭ 
pașiulŭ. Cuceritoriĭ Musulmanĭ aŭ înfrumsețatŭ India cu moșee și palaturĭ, și aŭ înmulțitʼo cu 
basene de apă și cu canale. Turciĭ din contră nu aŭ făcutŭ nimica. Nicĭ unŭ monumentŭ nu 
însémnă ținuturile, în care se întinde stăpănirea lorŭ. La monumentele ce se aflaŭ în 
Constantinopole și Atina nu aŭ adaosŭ nimica; ba eĭ aŭ lăsatŭ și acele ce aŭ fostŭ, să se strice și 
predeze, séŭ le aŭ întrebuințatŭ spre sfărșiturĭ próste. ― Pelicuiile Partenonuluĭ sʼaŭ 
întrebuințatŭ spre clădirea cocinelorŭ de porcĭ, și a grajdurilorŭ de vacĭ. Unica pretensiune spre 
posedarea Turcieĭ arŭ fi virtutea militare a lorŭ, însă și acésta a scăzutŭ fórte multŭ.“ După 
premisele aceste cere „Anglicanusŭ“ ca din ruinele Turcieĭ, presupuindŭ că acestŭ imperiu de 
patru sute de anĭ arŭ fi în adeverŭ aprópe de cădere, să se formese unŭ imperiu creștinescŭ, o 
conbinațiune asupra căreĭ precum zice elŭ, nu arŭ avea nimic nicĭ însușĭ împeratulŭ Nicolaŭ, 
care scutința creștinilorŭ a însemnatʼo de problema sea cea maĭ de căpeteniă. Scriitoriulŭ cere ca 
Anglia să iaie inițiativa apre acestŭ sfărșitŭ. 
 După „Morning Herald“ aŭ fostŭ Anglia și Franția nainte cu 3 septămăne înțelese, ca în 
momentulŭ, în care Rușiĭ vorŭ trece Prutulŭ, să între flotele în Dardanele. Însă Lordulŭ 
Aberdeen știu se susțină lucrulŭ așia, ca să nu le mérgă nicĭ o îndreptare. Căndŭ a venitŭ 
înștiințarea de întrare în Londra, atuncea însă sʼa fostŭ hotărătŭ nimica. Luĭ Npoleone a fostŭ 
gata să lucre, mi a provocatŭ pe Anglia să pășéscă la olaltă. Atuncĭ sʼa ținutŭ acelŭ consiliu 
ministeriale care a duratŭ maĭ gata cincĭ óre, și cu o pre mică maioritate se hotărâ a se trimite 
flota la Constantinopole. După acésta vru Londonŭ Aberdeen să se retragă ― o amenințare, de 
care se retrasă maioritatea. Se luă altă cale, adecă aceea a lăsa lucrulŭ drepteĭ judecățĭ a Lorduluĭ 
Stratfort, pe care acuma zace o atăta de grea cătŭ și nedréptă respundere. De aicea urméză, că 
organele stăpănireĭ Timesulŭ și Post aŭ dreptŭ în asertele sele, de și una contra zice alteia. Post 
se lasă pe curagiulŭ luĭ Stratfort, iară Timesulŭ pe lipsa curagiuluĭ Lordului Stratfortŭ, și Turcia 
este părăsită. 

______________ 
Franția. 

 Monitorele ce a eșitŭ în 17 Iuliu, aduce nota cerculare de pe urmă a luĭ Neselrode și 
respunsulŭ Ministruluĭ din afară alŭ Franțieĭ la dănsa, în acésta notă se jeluește Franția asupra 
țineriĭ Rosieĭ în unŭ momentŭ, căndŭ stăpănirile caută o deslegare pacinică a întrebăriĭ, și 
justifică portarea Anglieĭ și a Franțieĭ, care a lucratŭ numaĭ în urmarea amenințăriĭ, că Rusia va 
ocupa principatele dela Dunăre. Cabinetulŭ franțozescŭ lapădă cu energiă respunderea, ce i se 
impută, și este de părere că amăndóe situațiunile arŭ fi fostŭ analóge, căndŭ aŭ statŭ Rușiĭ de 
partea stăngă a Prutuluĭ și flotele în Besicabaĭ, prin urmare trebue să se crédă, că Cont. 
Neselrode a privitŭ flotele ca întrate în Dardanele, fiindŭ că elŭ a vorbitŭ despre o așezare 
maritimă a poterilorŭ apusene. Cabinetulŭ franțosescŭ trebue să țină ocuparea principatelorŭ de 
o violare a tractatelorŭ și deciară, că Rusia a trecutŭ Prutulŭ numaĭ în poterea dreptuluĭ 
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resbelicŭ, Pórta dară are după analogiă dreptŭ a descide îngustimea mareĭ dela Dardanele și 
bosforŭ flotelorŭ împreunate. Așia este ecpresiunea formulată a opiniuneĭ cabinetuluĭ Franțieĭ, 
de și acésta nu o escide dela cugetŭ a se osteni ca să ajungă o deslegare pacinică. Guberniulŭ 
înperatuluĭ rusescu se ba încunoștiința despre acéstă părere a cabinetuluĭ franțosescŭ prin D. de 
Castelvaiac. 

______________ 
Prusia. 

 Gazeta dela Carlsruhe publică ordinulŭ regeluĭ către armată în privința căsătorielorŭ 
mestecate precumŭ urméză: Unŭ emisŭ alŭ episcopuluĭ din Trier, care să se razime pe 
dispusețiunile unuĭ Breve papale, poruncește mireluĭ evangelicŭ la căsătoriĭ mestecate a depune 
în mănele episcopuluĭ séŭ acelorŭ parohĭ, pre cariĭ îĭ designéză elŭ, unŭ jurămăntŭ în poterea 
căruia elŭ se făgăduește că va consfinți copiiĭ seĭ bisericeĭ romano-catolice. La refusarea acesteĭ 
cererĭ este optimă căsătoria din puntulŭ de stațiune romano catolicŭ. Iară de va deplini elŭ acésta 
cerere, atuncĭ dreptŭ remunerațiune, i se concede ase arăta naintea parohuluĭ întrʼunŭ locŭ 
nesfințitŭ, și i se va primi deciarățiunea hotărăreĭ sele de căsătoriă, însă binecuvăntarea 
căsătorieĭ încă nu i seva înpărtăși. Aceasta mʼa silitŭ să deciarŭ, că eŭ voiŭ slobozi de locŭ din 
servișiulŭ meŭ pe fieștecare ofițerŭ, care arŭ face pașulŭ, ce deonestéză bărbatulŭ mi 
confesiunea evanțelică.   Subcrisŭ  F r i d r i h ŭ  V i l h e l m ŭ.   

______________ 
Turcia. 

 Știrea despre ocuparea principatelorŭ prin trupele muscăleștĭ dabea a ajunsŭ în 
Constantinopole în 7 Iuliu. O mișcare ecstra-ordinariă se arătă în tótă poporațiunea, și fiindŭ că 
tocmaĭ atuncĭ trecea pe aci unŭ numerŭ de trupe din Asia mică ce constaŭ din individe 
nedisciplinate și fanatice, eraŭ diregătăriele tare îngrigite pentru păstrarea linișteĭ în 
Constantinopole. Totŭ în aceea zi a trebuitŭ Reșidŭ Pașa să iasă din postulŭ seŭ, și în zioa 
următóriă iarășĭ primi postulŭ înderăptŭ. Toțĭ ambasadoriĭ se grăbescŭ a aduce porțiĭ servițiele 
sele, și proiectele de înpăciuire. Proiectulŭ ambasadoreluĭ franțosescŭ D. Delacour a fostŭ maĭ 
plăcutŭ dintre tóte proiectele de mizlocire ce sʼaŭ așternutŭ porțiĭ, și fiindŭ că înalta portă lʼa 
primitŭ, a și trimisŭ de noŭ unŭ curierŭ ecstraordinariŭ cu elŭ la Petersburgŭ, de unde se aștéptă 
respunsulŭ cu nerăbdare. ― Crisa ministeriale ce era se urmeze prin știrea despre ocupațiunea 
principatelorŭ sʼa împedecatŭ în interesulŭ uneĭ înpăciuitórie versiunĭ. 
 Dela Semlinŭ se scrie din 13 Iuliu. Omer Pașa pórtă comanda în Șumla. Trupele turceștĭ 
sʼaŭ pusŭ în marșŭ către părțile nordice ale Balcanuluĭ în valea Dunăreĭ, și se va așeza o liniă de 
poștă dela Vidinŭ pănă la Tulcea. La marginea maĭ din afară decătre sudŭ lăngă Lomŭ va ținea 
lagărŭ unŭ corpŭ de 10,000 ostașĭ póte că cu acea însărcinare, ca să lucre între Serbia și rușiĭ din 
Romănia. Vreocăteva miĭ de ómenĭ póte că se vorŭ concentra și la Rahova. Armata de căpeteniă 
ocupă iarășĭ Șumla, Paravodi, și Varna. Și așia se vede cumcă Șumla vreŭ să o facă de pivotŭ, 
iară corpurile din Lomŭ și Rahova se le întrebuințeze spre operațiunĭ. Acéstă arătare póte că e 
pre timpuriă, dar ea totușĭ are ceva adeverŭ. Décă trupele ce se vor aduna la Lomŭ și Rahova arŭ 
potea încide pasurile către Serbia, Sofia, și Filipopole, atuncea armateĭ de căpeteniă ruseștĭ nu 
remăne altă întrare decătŭ între Șumla și Varna. Însă de nu arŭ sta Rusieĭ marea négră încă din 
anulŭ 1829 spre dispusețiune, atuncea arŭ trebui alésă o liniă internă de operațiune în inima 
Bulgarieĭ spre Tărnava și Grabova, ca pe aci să pótă trece peste Gipcabalcanŭ la Marița 
roditóriă, și așia să pótă pune piciorŭ gépănŭ pe pămăntulŭ de resbelŭ centrale alŭ Turcieĭ. 
Vomŭ vedé, óre aduceseva armata de căpeteniă ruséscă în Romănia, ca săʼșĭ prepare punctele de 



 

Page | 293 Pag. | 293 

trecere la Nicopole, Sistovŭ, și Rusciucŭ. Tóte însă aceste coniecture, după știrile ce vinŭ din 
tóte părțile și săntŭ conglăsuitórie întrʼatăta, că Anglia și Franția va sfătui Turcieĭ să se subpună 
și să priméscă cererea Rusieĭ, căcĭ ea nu vrea protectoratŭ politicŭ, și că se vorŭ retrage și flotele 
din basicabaĭ, vorŭ remănea baltă, căcĭ astfeliŭ arŭ fi cea maĭ bună speranțiă că pacea nu se va 
turbura. 

 
VI. 

Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană:                 
                                                                                                                M.      C. 

    fl. cr. 
 Din  Protopopiatulŭ Hegiguluĭ, și anume din Comunitatea Eliopataculuĭ 
dela: P.Ce. P. Ioan Moga Protopopŭ 3 fl. 6 cr. G. Bucșa 12 c. G. Rauca 20 c. G. 
Potcóvă 10 c. M. Acsentie 10 c. G. Teocu 6 c. B. Zinu 6 c. N. Socaciŭ 6 c. N. 
Brânză 6 c. Z. Cețanŭ 6 c. V. Rauca 10 c. B. Blădăreanu 6 c. G. Dinu 10 c. D. 
Mamaligoiŭ 2 c. G. Cașuĭ 6 c. A. Băd. Cașuĭ 6 c. N. Mailat 20 c. B. Nema 10 c. 
N. Nema David 10 c. N. Socaci 10 c. G. Stoicu 6 c. A. Socaciŭ 10 c. G. Socacĭ 
20 c. I. Bozocia 6 c. M. Socaci 10 c. I. Dăndărău 3 c. G. Bodenu 3 c. N. Bucșa 
6 c. G. Vladŭ 6 c. N. Nema 6 c. M. David 10 c. N. Bodeanu 6 c. N. Mamaligoĭ 
12 c. G. Flocu 6 c. D. Bucșa 6 c. G. Bucșa Iun. 6 c. N. Moarcea 6 c. G. Mailat 
12 c. N. Iosif 6 c. S. Mailat 6 c. D. Toma 6 c. N. Tomi 10 c. A. Tomi 6 c. P. 
Tomi 6 c. N. Nașăștelŭ 3 c. A. Cașaș 10 c. N. Cașaș 20 c. N. Potcóvă 6 c. N. 
Birca 6 c. N. Anca 6 c. A. D. Ioji 6 c. G. Țânțărénu 10 c. G. Țânțărénu iun. 10 
c. G. Nema 10 c. G. Dan 6. c. G. Dan iun. 3 c. N. Persiĭ 6 c. G. Verza 10 c. D. 
Cașaș 10 c. I. Bișcoĭ 6 c. G Acsentie 10 c. D. Anca 10 c. N. Ileni 6 c. I. 
Ciorogariŭ 6 c. I. Dindeal 12 c. G. Scurtu 3 c. G. Mamaligoiŭ 6 c. N. Dăndărău 
10 c. G. Cașaș 6 c. M. Varză 3 c. văd. S. Cuculuĭ 6 c. văd. P. Varză 6 c. I. Rusu 
3 c. G. P. Varză 6 c. G. Anca 6 c. D. Varză 6 c. A. Brânză 10 c. G. Lupu 6 c. N 
Bodianu 6 c. N. Bodianŭ 6 c. D. Coșodariu 2 c. Suma   ̶   ̶
 ̶ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 28
 Dela comunitatea bisericéscă din Arpatacŭ  ̶  10 46
    „        „  „ „   Ariujdŭ  ̶ 2 -
      „        „  „ „   Hegigŭ  ̶ 4 38
    „        „  „ „   Agoștinŭ  ̶  4 -
    „        „  „ „   Ormeniș  ̶  4 -
    „        „  „ „   Vama Buzăuluĭ 3 26
    „        „  „ „   Budila  ̶  6 36
    „        „  „ „   Telŭ  ̶ 16 32
    „        „  „ „   Marcoș  ̶ 7 -
    „        „  „ „   Arini  ̶  1 52
    „        „  „ „   Filia Iarășŭ  ̶ - 28
    „        „  „ „   S. St. Georpiŭ ̶ 4 6

Suma 79 52
La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  ̶ ̶ 1659 36

Suma totală 1739 28
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Cursulŭ banilorŭ la Viena în 18. Iuliŭ Calend. noŭ. 
Aurulŭ ____________________________ 1153/8  
Argintulŭ __________________________ 1093/8 
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