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Depeșe telegrafice. 
 C o n s t a n t i n o p o l e  5 Iuliu c. n. O notă fórte înpăciuitóre a luĭ Reșid-Pașa este 
după cum se aude hotărătă a înainta negoțiațiunele de pace. Flota anglo-franțozéscă stă încă în 
Besica bai. Lumea negoțitoréscă este maĭ bine dispusă. 
 P a r i s ŭ  22 Iuliu. Depsre respunsulŭ din S. Petersburgŭ nu este încă nimicŭ cunoscutŭ, 
întrʼacea ambasada de aicĭ să fie căpătatŭ în privința acésta știrĭ fórte îndestulitórie. Scrisorile 
negoțitoreștĭ din Italia se temŭ de unŭ secerișŭ reŭ. 
 L o n d o n ŭ  21 Iuliu. Morning Hronicle deciară, că subscrierea Seneduluĭ, și maĭ 
departe ocuparea principatelorŭ danubiane nu arŭ fi cu potință, dar totușĭ are bună speranță 
pentru unŭ sfărșitŭ pacinicŭ. Globe ne asecuréză, că hotorărea curțiĭ din S. Petersburgŭ încă nu e 
cunoscută, și de aceea vestile despre hotărărea eĭ săntŭ a se privi cu precauțiune. 
 P a r i s ŭ  21 Iuliu. Vestĭ deosebite. În Lile sʼa făcutŭ numeróse arestărĭ politice. 

 ______________ 
Resboiulŭ și bună starea popórelorŭ. 

 Privindŭ cineva cu luare aminte la întrebarea de ceartă, care a pusŭ astăzĭ în mișcare pe 
Europa, începândŭ dela Caucasŭ pănă la munțiĭ Pirineĭ, ce despartŭ pe Franția de Spania, va 
vedé întrʼaceea ca unŭ firŭ roșu trăgânduse ideea, cum că Europa gonește pacea, o caută ca cu 
luminarea, și se silește din tóte poterile a o păstra cu orĭ și ce prețŭ. Năzuința acésta de a păzi 
pacea lumeĭ nu este unŭ ce noŭ. De 30 de anĭ în cóce diplomația nʼare altă treabă, de cătŭ a totŭ 
deslega la nodurĭ politice, și abia descurcă o încâlcitură, cândŭ eacă esă alta și maĭ încurcată. 
Lumea crede întrʼuna, că reporturile diplomatice săntŭ atătŭ de încordate, în cătŭ trebue să se 
rumpă, și totușĭ ele se reîntorcŭ în caregiata (văgașulŭ) lorŭ, nu prin măiestria și iscusința 
diplomațilorŭ, ci prin trebuința, ce o simtŭ adâncŭ tóte guberniele, de a păstra pacea. În veaculŭ 
trecutŭ ziumetatea din întâmplările, ce trecură peste Europa de 30 anĭ încóce, arŭ fi fostŭ prea de 
ajunsŭ, ca să reciame peste țerele eĭ furia resboiuluĭ, să le întorne tóte cu fundulŭ în susŭ; căcĭ 
atuncĭ se păré, ca și căndŭ ómeniĭ nʼarŭ căuta alta, de cătŭ numaĭ isvóre de ceartă și 
neînțelegere, ca apoĭ din acésta să se încaieră și încurce în bătăĭ, prin care să căștige aceea, ce a 
fostŭ căștigatŭ prin pacea ce sʼa înceiatŭ, și fiăcare pace atuncĭ nu era altŭ ceva, de cătŭ o 
armestere, care abia lăsa popórelorŭ atăta timpŭ, ca sășĭ pótă lega ranele și vătămările, ce le 
căștigaseră în bătaie. Acum, cănd săntŭ pricite de ajunsŭ pentru bătaie în tóte părțile, se punŭ 
tóte mizlócele în lucrare, ca să se împedece și cea maĭ mică lovire. Căndŭ la anulŭ 1830 în 
piațele Parisuluĭ se dede înteia lovitură tractatelorŭ dela anulŭ 1815, credea totŭ omulŭ cumcă 
franțosiĭ cu stindardulŭ tricolore vorŭ recăpăta totodată și pofta cea veciă de resboiŭ, ce o 
dovediră în timpulŭ bătăilorŭ napoleonide, și totușĭ regele lorŭ celŭ cerățenescŭ, cum âlŭ 
numește istoria, Ludovicŭ Filipŭ căută cu maĭ mare zelŭ după păstrarea paceĭ în Europa, de cătŭ 
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toțĭ naintașiĭ lui, pentru care lucru Europa se și grăbi aĭ aduce a sea ferbinte mulțămită, și nu zise 
nimicŭ nice la doua vătămare de tractatele dela 1815, căndŭ cu crearea Belgiuluĭ. O nouă 
revoluțiune doborâ tronulŭ regescŭ în Franția; republica âșĭ reapucă vecia devisă, însă nu și 
vecia poftă de bătaie. După aceea se rădică unŭ nume pe tronulŭ Franțieĭ, care se svăntură ca o 
sabiă trasă din teacă și eacă, și acesta se pare, voiește a fi unŭ eroŭ alŭ paceĭ. Căcĭ pacea, 
păstrarea paceĭ este cuvăntulŭ celŭ dinteiŭ ce ʼlŭ punŭ gazetele franțozeștĭ imperialĭ în gura luĭ 
Ludovicŭ Napoleone. Pacea este imperiulŭ, cu aceste cuvinte a salutatŭ împeratulŭ franțozilorŭ 
pe cetățenĭi seĭ și totŭ acésta a repețitʼo și în nota diplomatică ce a cerculatʼo pe la tóte curțile 
Europeĭ. 
 Englitera, acéstă poternică monarhiă a britanilorŭ, ce a storsŭ tridintele din măna luĭ 
Neptunŭ, zeulŭ apelorŭ, în ale căreĭ țerĭ late și întinse sórele nu maĭ apune nicĭ odată, acestŭ 
poporŭ englezescŭ atătŭ de sumețiŭ cu parlamentulŭ seŭ, cum îmĭ pune elŭ tótă silința, cum 
întrebuințéză tóte mizlócele, ca numaĭ să nu trécă peste aceea lină, care arŭ poté provoca 
resboiulŭ. Însușĭ țarulŭ, acelŭ stăpănŭ înfricoșatŭ în dóue părțĭ ale lumeĭ cércă o pace onorifică, 
o retragere cu cinste. Iubirea de pace a Austrieĭ nʼare trebuință de dovezĭ; ea nʼa trasŭ nice odată 
de bună voiă și ne silită sabia din técă. De unde acéstă iubire de pace a tuturorŭ statelorŭ din 
Europa ? Nu cumva le lipsescŭ poterile, mizlócele de a poté porta bătaia ? Nu cumba flotele și 
armatele lorŭ se află astăzĭ în stare maĭ próstă de cătŭ în timpurĭ cecĭ ? Aŭ nu se maĭ mulțiră și 
desăvârșiră mizlócele de a cotropi cetățile și de a omorâ ómeniĭ? Aŭ nu sʼaŭ maĭ îmulțitŭ baniĭ, 
productele pămăntuluĭ și ale industrieĭ, care se recerŭ pentru eciparea și conservarea armatelorŭ? 
 Însă tocma în acestŭ din urmă isvorŭ materiale zace pricina de căpeteniă a iubireĭ de 
pace, ce o arată tóte guberniele. Crescânda înflorire a agricultureĭ, industrieĭ, comerciuluĭ și 
navigațiuneĭ săntŭ pedecele cele maĭ de frunte ale resbeluluĭ. Cu tótă fabrica, ce se clădește din 
noŭ, i se naște resboiuluĭ unŭ dușmanŭ noŭ, cu tótă găléta de bucate, ce rodește pământuluĭ mai 
multŭ, iubirea de pace prinde rădăcine totŭ maĭ adâncĭ. Cu cătŭ o țéră și a eĭ locuitorĭ aŭ maĭ 
puținŭ de a perde, cu atăta săntŭ maĭ gata spre cértă și bătaiă acolo, unde este ceva de căștigatŭ; 
cu cătŭ crește maĭ tare bunăstarea și înflorirea uneĭ țere și a uneĭ națiunĭ, că cătŭ se mulțescŭ 
interesele maĭ tare, care aŭ suferitŭ prin resboiŭ, cu atăta o națiune se simte maĭ puținŭ ciămată 
și aplecată pentru portarea de resbelŭ, care în scurtŭ timpŭ póte nimici ostenelele de maĭ mulțĭ 
anĭ. Cercasieniĭ și Beduiniĭ află multă plăcere a se lupta și bate întrʼuna cu dușmaniĭ lorŭ, earʼ 
popórele, la care milióne de ómenĭ trăiescŭ din productele, ce se naintéză prin sudórea fețeĭ și 
prin astringerile spirituluĭ lorŭ, săntŭ pururea aplecate și iubitórie de pace. Numaĭ șese lune 
bătaie, și o mulțime de oci, cariĭ se coprindŭ astăzĭ cu facerea spigelorŭ celorŭ delicate în 
rotițele cele cu totulŭ fine ale ceasornicelorŭ de cilindrŭ vorŭ păusa dentru cătva timpŭ. 
 Cu naintarea însă a bunbstareĭ materialĭ merge mănă în mănă și ceea a spirituluĭ. În 
folosirea și întrebuințarea, ce se pricepŭ a face comerciulŭ și industria din mizlócele ajutătórie 
pe care le dă știința, le subministră arțile, zace arcanulŭ înaintăreĭ celeĭ marĭ și neauzite, pe care 
o făcură ambele acele în timpulŭ maĭ noŭ. Bucurosŭ ajută neguțetoriulŭ, fabricantele 
așezăminte, unde se cultivă ómeniĭ, ale cărorŭ descoperirĭ în misterióse domnire a natureĭ âĭ 
potŭ da noue ajutórie, ca săʼșĭ facă metalele maĭ strălucitorie, sășĭ tórcă firele maĭ subțirĭ, și săʼșĭ 
formeză coloriĭ maĭ descișĭ, ale cărorŭ desemne potŭ da productelorŭ sele maĭ multă grațiă șiʼĭ 
potŭ mizloci maĭ bună trecere. Bucurosŭ va plăti corăbierulŭ pentru păstrarea observatorielorŭ, 
unde se mesură ʼnălțimea stelelorŭ, décă de acolo îi vine invențiunea, cum săse știe elŭ întocmi 
maĭ bine pe deșertulŭ celŭ mare alŭ apelorŭ. Însă fiindŭ că știința nu înflorește în asaltulŭ 
resbelicŭ, și selbatica strigare a ostașilorŭ póte numaĭ încurca și strica cercurile cele artificióse 
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ale luĭ Arcimede, resbelulŭ va afla cu atăta maĭ mulțĭ contrarĭ și opunințĭ, cu cătŭ spiritulŭ și 
cultura naintéză maĭ tare. 
 Cu cătŭ unŭ poporŭ produce maĭ multe lucrurĭ, cu atăta cércă aʼșĭ descide maĭ multe 
piațe pentru vănzarea acelora; elŭ pășește în comerciu cu veciniĭ, le dă acelora lucrurĭ, care luĭ îĭ 
prisosescŭ și ea dela aceia de acele, ce elŭ nʼare. Atingerea se mulțescŭ, și cu ele mizlócele 
comerciuluĭ, călile neguțetoreștĭ, întocmirĭ prețióse, pe care resboiulŭ nu le naintează, ci din 
contră le strică și nimicește. Cu fiă care vapóre, ce se înființéză, cu fiă care drumŭ de ferŭ, ce se 
trage pănă la hotarulŭ vecinuluĭ, crește suma împusemitelorŭ, care în timpŭ de bătaie vinŭ în 
periculŭ de ase perde, crește însă și interesulŭ la țéra vecină de a se pune în comunicațiune ca 
acele, folosulŭ, ce se trage din acelŭ drumŭ de ferŭ, și pe care alŭ perde, âĭ vine omuluĭ cu greŭ 
și a cugeta. În aceașĭ mesură scade și antipatia, ce o are omulŭ asupra năravurilorŭ și datinelorŭ 
străine, ómeniĭ începŭ a se despreți maĭ puținŭ uniĭ pe alțiĭ, începŭ a se respecta după cuviință, 
prin urmare cu atăta maĭ anevoiă se potŭ hotprâ ase slobozi la măcelăritulŭ celŭ mare de frațĭ, pe 
care ómeniĭ ʼlŭ numescŭ resboiŭ. 
 Precum particulariĭ așia ciarŭ și statele se facŭ cu atăta maĭ puținŭ aplecate spre resboiŭ, 
cu cătŭ este maĭ mare averea lorŭ peste totŭ, cu cătŭ este maĭ mare proprietatea lorŭ în ceea ce 
privește la fondurile lorŭ spiritualĭ și materialĭ, cu cătŭ e maĭ mare suma venituluĭ, celŭ aduce 
agricultura, industria, măiestria și știința lorŭ, cu cătŭ crește maĭ multŭ numerulŭ miliónelorŭ ce 
înnotă pe mare, aŭ săntŭ pironite cu cilindre de ferŭ la pămăntŭ; cu cătŭ ele aŭ maĭ multŭ a 
perde, căndŭ vecinulŭ nʼare nimicŭ, și cu cătŭ ele potŭ căștiga maĭ multŭ dela acela, căndŭ elŭ 
este avutŭ. 
 Înțeligința a propășitŭ, înțeligința celorŭ ce ocărmuescŭ, întocma ca și a celorŭ 
ocărmuițĭ. 
 Cu cătŭ ține maĭ îndelungŭ pacea, cu atăta maĭ multŭ crescŭ și urmările eĭ, cu atăta maĭ 
anevoiă va fi a o strica. Securitatea cea maĭ bună pentru păstrarea peceĭ este însășĭ pacea. După 
pacea cea de 15 anĭ la anulŭ 1830 a urmatŭ o pace de 30 de anĭ, și acésta va trage după sine póte 
una și mai lungă. Décă arŭ potea Europa scóte ca să fie pace pănă la sfârșitulŭ acestuĭ veacŭ, 
atuncĭ dóră sʼarŭ asecura pacea cea vecinică pe pămăntulŭ veciŭ europénŭ.  

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  13 Iuliu. Ierĭ amŭ fostŭ martoriĭ uneĭ festivitățĭ frumóse patriotice, care sʼa 
întreprinsŭ de către comuna Sibiiuluĭ în învecinata pădure „Dumbrava“ numită. Pré bine ʼșĭ vorŭ 
aduce aminte cititoriĭ, că călătorindŭ Maiestatea Sea Împeratulŭ în anulŭ trecutŭ și prin acésta 
țéră, și petrecăndŭ cu acésta ocasiune 3 zile aci în Sibiiŭ, în 25. Iuliu a. tr. sʼa întocmitŭ în 
onórea presențieĭ pré înalte o serbătóre populare în susŭ numita pădure, la care aŭ fostŭ 
representate tóte naționalitățile, și unde cu deosebire Romăniĭ prin joculŭ călușerilorŭ avură 
norocire a trage atențiunea Maiestății Sele asuprăʼșĭ. Centrulŭ acesteĭ serbătorĭ a fostŭ unŭ 
stejarŭ mare și fórte bătrănŭ, de sub alŭ căruĭ umbră a privitŭ M. Sea la deosebitele jocurĭ ale 
feliuritelorŭ naționalitățĭ. Acestŭ stejarŭ dară, care împreună cu sine niște reminiscențiĭ atătŭ de 
prețióse pentru fie care inimă patriotică, a fostŭ la o septămănă după aceea pre lăngă o cerimoniă 
pompósă condecoratŭ cu numirea: S t e j a r u l ŭ  l u ĭ  F r a n ț i s c ŭ  I o s i f ŭ. În Zioa de erĭ 
însă, la unŭ anŭ după acelŭ evinemăntŭ norocosŭ, se sancționă acésta numire întrʼunŭ modŭ și 
maĭ eclatante. La invitațiunea comuneĭ se aflară față lăngă acelŭ stăjarŭ la 5 óre după amézĭ cele 
maĭ înalte notabilitățĭ din țéră, precum Serenitatea Sea D. Gubernatorele țereĭ Principele de 
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Șvarțenbergŭ, înalta generalitate, Escelenția Sea D. Episcopŭ Barone de Șaguna, Episcopulŭ 
romano-catolicŭ Măria Sea Dr. Hainald, apoĭ unŭ numerŭ mare de amploiațĭ, și o mulțime 
nenumerată de poporŭ. 
 Festivitatea se deșcisă cu o cuvăntare din partea Ortoreluĭ cetățiĭ D. Binder, carele 
descoperi, că comunitatea a hotărătŭ, ca numirea cea prețiósă a acestuĭ stăjarŭ să se esprime și 
prin semnŭ din afară. După aceea se aduce prin o deputațiune numerósă o tablă de aramă, și 
pănă căndŭ unŭ horŭ de bărbațĭ căntă unŭ imnŭ compusŭ anume pentru acésta zi dupe aria 
„Dómne ține pre Împeratlŭ“ tabla se afipse de stăjarŭ. Acésta tablă pórtă următórea inscripțiune 
în limba germană: S t e j a r u l ŭ  l u ĭ  F r a n ț i s c ŭ  I o s i f ŭ  î n  2 5  I u l i u  1 8 5 2. 
După ce înalțiĭ óspețĭ petrecură încă ca o óră aci, apoĭ se duseră maĭ în lăuntru în pădure la móra 
de aramă, undeʼĭ aștepta o masă pentru 60 de persóne, care ținu pănă către 10 óre. Aci se aduce 
mai înteiŭ unŭ toastŭ din partea consuleluĭ cetățiĭ pentru Maiestatea Sea Împeratulŭ, apoĭ altulŭ 
fórte potrivitŭ de către Rectorele și Profesorele de drepturĭ Dr. Miuler pe sănetatea Serenitățiĭ 
Sele Dluĭ Gubernatore. Societatea se desfăcu plină de mulțămire și voiă bună. 
 Sămbătă trecută se ținu ecsamenele celŭ de pre urmă în institutulŭ teologico-pedagogicŭ 
subt președinția Escelențieĭ Sele D. Episcopŭ Barone de Șaguma, și maĭ tărziŭ a fostŭ onoratŭ și 
cu presenția Escelențieĭ Sele D. Mareșalŭ capestre locuțiitoriŭ și adlatusŭ la înaltulŭ Guberniŭ 
Ioanne Bordolo de Boreo, care se mulțemi fórte bine cu respunsurile candidațilorŭ. Iară erĭ se 
ținu prin o liturgiă solene, la carea a pontificatŭ Escelenția Sea D. Episcopŭ g. res. „Te Deum“ 
pentru norocósa sevărșire a călugărițelorŭ ursuline Măria Sea D. Episcopŭ romano-catolicŭ Dr. 
Ludovicŭ Hainald taina ungereĭ cu s. mirŭ, care ținu maĭ bine de 4 óre. ― Acestŭ însemnatŭ 
óspe a ajunsŭ sămbătă pela 5 óre în cetatea nóstră și a fostŭ primitŭ din partea credințioșilorŭ seĭ 
cu toată cuviința. 
 Maiestatea Sea ce. r. apostolică sʼa înduratŭ cu préînalta resoluțiune din 5 Iuliu a. t. 
prégrațiosŭ a defige statulŭ personale și de salarie la locuțiința, ce are să se redice pentru 
Transilvania, și a ordina ca pentru acésta deregătoriă să se înființeze 1 Locuțiitoriŭ cu 8000 f. 
léfă și 8000 f. adaosŭ de funcțiune, în a 3-a clasă dietale. 1 Vice-președinte de locuțiință în a 4-a 
clasă dietale cu 5000 f. léfă. 1 Consiliariŭ de curte în a 5-a clasă, dietale cu 4000 f. léfă. 8 
Consilierĭ de locuțiință în a 6-a clasă dietale, 1 cu 3000 f. 3 cu 2500, și 4 cu 2000 f. léfă. ― 9 
Secaretarĭ de locuțiință în a 8-a clasă dietale 4 cŭ 1400 f. și 5 cu 12,000 f. léfă. 12 Concepiscĭ de 
locuțiință în a 9-a clasă dietale, 6 cu 800 și 6 cu 700 f. léfa. 10 Practicanțĭ de conceptŭ în a 12 
clasă dietale cu 300 f. léfă. ―  1 Directore de oficele ajutătórie în a 8-a clasă dietale cu 1400 f. 
léfă, 3 adjuncțĭ în a 9-a clasă dietale 1 cu 1000, 1 cu 900 și 1 cu 800 f. m. c. 16 oficialĭ în a 10-a 
clasă dietale 5 cu 700, 5 cu 600 și 6 cu 500 fl. ― 8 accesistĭ în a 12-a clasă dietale 4 cu 400, și 4 
cu 350 f. m. c. Unŭ ianitorŭ cu 400 f. 9 Servitorĭ 4 cu 300 și 5 cu 250, și monturŭ. 5 ajutorĭ de 
servitorĭ cu 216 f. 1 Portariŭ cu 216 f. și monturŭ. 1 Litografŭ cu 400 f. și 1 ajutoriŭ cu 216 f. 
léfă.   
 Austria. V i e n a  18 Iuliu. Vorŭ trece negreșitŭ vre o căteva zile pănă se va strănge 
setea după noutățĭ cu știrĭ despre noua versiune, ce se pregătește acuma în întrebarea orientale. 
Pănă căndŭ a fostŭ discusiunea descisă, pănă căndŭ sʼa consultatŭ în Parisŭ, Londonŭ și 
Constantinopole, amŭ înțelesŭ fragmente din aceste consultărĭ prin ziurnalĭ. Acuma însă 
deocamdată sʼa înceiatŭ suma acestorŭ consultărĭ, Franția și Anglia aŭ trimisŭ proiectele sele la 
S. Petersburgŭ, pórta încă a espeduitŭ întrʼacolo nóele eĭ propusețiunĭ, și unŭ omŭ de încredere 
cunoscutŭ alŭ Austrieĭ încă se află acolo. Tótă otărărea trebue să vină acuma dela Neva. S. 
Petersburgŭ însă are o gură pecetluită, presa ruséscă nu e pré împărtășitóriă, și noĭ vomŭ trebui 
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să așteptămŭ pănă se vorŭ întórce curieriĭ dela capitalea Rusieĭ înderăptŭ la Londra și Parisŭ, ca 
să știmŭ ceva maĭ aprópe despre hotărărea împeratuluĭ Nicolaŭ. 
 Este o minunată redicare și scădere în conflictulŭ ce domnește acuma între treĭ poterĭ 
marĭ. După ce a plecatŭ principele Mencicof din Constantinopole fără să fie izprăvitŭ ceva, după 
ce pórta refusă a subscrie nota, și neodihna Rusieĭ a se retrage din acésta nevoie sʼa făcutŭ 
învederată, sʼa cugetatŭ în Parisŭ și Londonŭ, ca să tragă folóse din acésta încălcitură a Rusieĭ, 
și să dea o lovitură préputerniceĭ vaze ruseștĭ. Trimiterea Escadrelorŭ la Besicabaĭ nu avu numaĭ 
de scopŭ, ca să întăréscă posițiunea materiale a porțiĭ, ci totdeodată se slăbéscă și pusețiunea 
morale a Rusieĭ. Décă sʼarŭ fi sfetitŭ acestorŭ poterĭ a reținea pe Rusia dela înplinirea 
amenințărilorŭ sele, și a împedeca ocupațiunea principatelorŭ danubiane, atuncĭ ea arŭ fi 
pătimitŭ o umilire, ce arŭ fo trebuitŭ săʼĭ slăbéscă vaza pe multŭ timpŭ. 
 Presa guberniuluĭ a amăndurorŭ poterĭ maritime sʼa esprimatŭ cu furiă asupra ideeĭ de a 
trece Prutulŭ, și aliatele gubernie aŭ deciaratŭ: amăndóe flotele staŭ Sultanuluĭ spre disposețiune 
din acelŭ momentŭ, din care elŭ va cere întrarea lorŭ în dardanele; și fiindcă pórta enunciasă că 
va privi ocuparea principatelorŭ ca unŭ casŭ de resbelŭ, trebuia să ne tememŭ, că întrarea 
Rușilorŭ în Moldavia va avea de urmare întrarea flotelorŭ franțoséscă și englezéscă în corpulŭ 
de aurŭ. Nimicŭ însă din tóte aceste ! Căndŭ a ajunsŭ știrea despre întrarea muscalilorŭ în 
principate la Constantinopole, avéŭ ambasadoriĭ poterilorŭ apusene acolo instrucțiune, că mișce 
pe Sultanulŭ, ca să nu cieme flotele, și Padișahulŭ pricepu firește acestŭ neambigŭ semnŭ. 
 Acuma lovitura ce se pregătisă Rusieĭ a căzutŭ în făntănă. Partidele staŭ iară asemenea, 
Rușiĭ de dincócĭ de Prutŭ, și flotele în fața apelorŭ turceștĭ. 
 Rusia însă mérsă unŭ pașiŭ maĭ departe; neîndestulinduse cu aceea, cum căʼșĭ aŭ 
restauratŭ vaza sea perfectŭ, și fiindŭ că ea nepăsănduĭ de amenințarea, ce i se pusă în contra, 
enunciata întrare o și sevărși, vrea să se foloséscă acum de pusețiunea sea ce se făcu favorabile, 
ca să prégătéscă contrariuluĭ o umilință. A dóa notă cerculare a cont. Neselrode eși, și deciară, 
că ea nu vré să știe nainte de deșertarea principatelorŭ pănă nu vorŭ porni de acolo amăndóe 
flotele. Și de se subpunŭ amăndóe aceste poterĭ maritime în faptă la acésta pretensiune, atuncĭ 
lovitura ce pătimește vaza lorŭ, va fi tocmaĭ așia de mare, cătŭ arŭ fi fostŭ de mare aceea, ce ele 
o aŭ fostŭ prégătitŭ pentru Rusia ! 
 Problema ministrilorŭ dinafară alŭ Franțieĭ și alŭ Anglieĭ este acuma maĭ puținŭ 
îndreptată întrʼacolo, ca să înpedece conflictulŭ între Sultanulŭ și pórtă, cătŭ a aduce 
negoțiațiunea de onóre între Rusia și propriele state ale lorŭ fără scădere în ecuilibriŭ. Și acésta 
este o problemă grea, décă încungiurarea resbeluluĭ se dorește cu orĭ ce prețiŭ, precum acésta se 
prévede totŭ maĭ tare și în contra mărețelorŭ modurĭ de vorbire, ce a întrebuințatŭ presa de lăngă 
Temsă ca și de lăngă Caina. Aŭ nu sʼaŭ deciaratŭ și ductoriĭ partideĭ radicalĭ în Anglia, Hume și 
Brig pentru politica Lorduluĭ Aberdeen ! În protiva astfeliŭ de contrari arŭ fi o minune, décă 
colosulŭ nordicŭ, ca să întrebuințămŭ o sepresiune multu obicinuită, nu se va face în tóte zilele 
maĭ colosale ! 
 Noĭ așteptămŭ cu încordare după știrile din S. Petersburgŭ, pănă însă vorŭ sosi aceste, 
noĭ nu vomŭ spera multŭ în vestile de pace și de resbelŭ ale gazetelorŭ din Parisŭ și Londonŭ, 
căcĭ precum ni se vede, nu este o mare deosebire între redactorele luĭ Globe și redactorele 
Constituționaluluĭ. 

______________ 
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Întămplărĭ de zile. 
 Maiestatea Sea Împeraturŭ sʼa înduratŭ a hotărâ, ca lăngă fie care Episcopiă de legea gr. 
resăriténă să fie căte doĭ Epitropĭ din statulŭ mirenescŭ. 
 La Șumla sʼa apucatŭ Omer Pașa a face unŭ lagărŭ intăritŭ. Délurile, care se estindŭ în 
giurulŭ Șumleĭ în forma unuĭ semicercŭ se provedŭ cu valurĭ de pămăntŭ, precum aŭ fostŭ și la 
anulŭ 1828, unde Rușiĭ aŭ aflatŭ mare împotrivire. De după aceste valurĭ, care acum se ridică de 
noŭ, aŭ fostŭ Romanțov la a. 1774, Caminsci la a. 1810 cu capetele sparte aruncațĭ îndărăptŭ. 
 După unŭ articulŭ în Monitore Rusia susține la Pecing în urma tractatelorŭ înceiate cu 
Cina, o misiune care constă din unŭ Arhimandritŭ, treĭ Preoțĭ, doĭ dascălĭ și patru tinerĭ, cariĭ se 
deprindŭ în limba cineză. Acésta misiune se renoiește totŭ la zece anĭ și face statuluĭ rusescŭ o 
celtuială anuale de 65,000 francĭ. Ea este cu atătŭ de maĭ mare importanță, cu cătŭ altorŭ 
Europenĭ nu le este calea descisă spre a străbate la Pecing. 
 Ofițiriĭ englezeștĭ de marină laudă flota franțoséscă. 
 După știrile, ce aŭ venitŭ dela cvartirulŭ de căpeteniă alŭ Prin. Gorceacof, nu se face 
îndélungulŭ Dunăriĭ din partea Turcieĭ nicĭ o pregătire de vreo trecere peste riŭ. 
 Turciĭ întărescŭ punctulŭ Prevaduluĭ între Șușla și Varna. 
 În 1 Iuliu sʼa celebratŭ zioa nașteriĭ împerăteseĭ Rusieĭ în tóte bisericile Moldavieĭ. 
 Totŭ așia și în bisericile tuturorŭ confesiunilorŭ în Polonia. 
 După știrile ce aŭ sositŭ la Viena în 21 Iuliu, Maiestatea sea împeratulŭ Rusieĭ sʼa 
hotărătŭ a se slobozi cu Franția Anglia, Austria și Prusia în priviința întrebăreĭ orientalĭ la 
negoțiațiunĭ, La acésta întórcere a lucrurilorŭ se zice, că arŭ avea parte esențiale ce. r. Generale 
Cont. Giulaĭ.   
 În Peciŭ sʼa judecatŭ în 11 Iuliŭ unŭ cutare Iosifŭ Staub din Nagi-Hagimaș prin 
judecătoria militare pentru aprinderea la mórte prin stréngŭ, și în lipsa Gădeĭ sʼa înpușcatŭ. 
 În luna luĭ Maiŭ sʼaŭ pusŭ 3,356.000 de scrisorĭ pe postă în monarhia nóstră. 
 Holera face în Copenhaga pașĭ înspămăntătorĭ. În 24 de óre sʼaŭ bolnăvitŭ 84 persóne, și 
aŭ muritŭ din ele 60. 
 După spunerea călătorilorŭ în Odesa se desvóltă cea maĭ mare activitate. 
 Asprimea noteĭ cerculare a conteluĭ Neselrode asupra cabinetelorŭ Franțieĭ și Anglieĭ se 
împută aceleĭ împregiurărĭ, căcĭ diplomatulŭ rusescŭ arŭ fi presubpusŭ, că flotele arŭ fi înaintatŭ 
în dardanele. 
 Timesulŭ escusă împutarea, ce sʼa făcutŭ flotelorŭ aliate în depeșa circulare a luĭ 
Neselrode, și întărește în publicŭ, că între ocupațiunea principatelorŭ danubiane, și ființa de față 
a flotelorŭ în Besica-bai nu este nicĭ o analogiă. 
 În 8 Iul. a căzutŭ în Brașovŭ grindină în greotate de 2 ― 3 loțĭ, și aŭ făcutŭ pagubă 
multă. 
 În S. Lelecŭ au arsŭ în 4 Iul. 36 case și 22 șiure. Géndarmiĭ aŭ scosŭ pe o babă bolnavă 
din flacără. 
 În gimnasiulŭ romano-catolicŭ din Brașovŭ sʼaŭ izprăvitŭ esaminele, și în 17 sʼaŭ 
împărțitŭ premiele. 
 Trupele muscăleștĭ aŭ ajunsŭ în 3 Iuliu în Bucureștĭ, și fură întimpinate de Eminenția Sea 
Mitropolitulŭ țereĭ și de clerŭ, în ornatŭ bisericescŭ cu crucea, și apă sfințită. 
 D. Epicopŭ Dr. Hainald a plecatŭ erĭ de aicea către Murăm-Oșorheiŭ.  

 
______________ 
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Principatele dela Dunăre. 
 Presa are în privința principatelorŭ următóriele știri: D. Gers consulele generale în Iașĭ, a 
datŭ Principeluĭ Gica încredințarea, că Țarulŭ nu vrea a se privi întrarea trupelorŭ sele în 
principate ca unŭ casŭ de resbelŭ, și că cabinetulŭ rusescŭ nu arŭ vedea bucurosŭ abdicarea 
principeluĭ. Ba ce e maĭ multŭ, sʼa datŭ și aceea încredințare, că guberniulŭ Rusieĭ va face, ce 
este prin potință, ca să restaure A u t o n o m i a  statelorŭ romane (?).  
 La festivitate, ce sʼa ținutŭ în zioa naștereĭ împeratuluĭ Nicolaŭ a lipsitŭ consulele 
englezescŭ, fără să fie bătutŭ tare la ocĭ. Principatele săntŭ la tóte punctele maĭ de căpeteniă 
provezute cu oștirĭ. 
 În împregiurările de față administrațiunea merge fără nicĭ o scimbare. Buletinulŭ oficiale 
în Nr. 43 descrie solenitatea, ce sʼa celebratŭ cu înpărțirea premielorŭ la scolariĭ ceĭ eminențĭ de 
însașĭ măna stăpănitoriuluĭ, în următoriulŭ modu: 
 B u c u r e ș t i . Lunĭ în 29 ale trecuteĭ lunĭ în urma ecsamenelor anuale ce sʼaŭ făcut, 15 
zile dearindul in toate clasele Colegiuluĭ național și în pensionatul D-luĭ Monti, celebrănduse 
împărțirea premiilor, M. Sa prea înălțatul nostru Domnŭ a binevoit a onora această celebritate cu 
a M. Sale aflare de față, însoțit de înalutulŭ cler și de deosebire notabilitățĭ civile și militare, și a 
incununa insușĭ M. Sa pe școlariĭ premianțĭ ce sʼaŭ alesŭ maĭ deosebițĭ din toate clasele. 
 Țeremonia sʼa început cu cuvăntul rostit din partea Eforiĭ școalelor de către Domnulŭ 
Director C. Bozianu, la care Măria Sa a răspuns precum aicĭ urmează: 
 Domnilor ! precum zicețĭ, zioa de astăzi este o adevărată zi de familie. 
 La tóte solemnitățile asistăm cu acea loare aminte și importanță ce știțĭ că dăm celor maĭ 
micĭ îndeletnicirĭ; iar aicĭ Ne simțimŭ pătrunsŭ de un osebitŭ simtimentŭ de bucurie și nădejde. 
 Socotim că instrucția publică este pusă pe cale bună: din zi în zi ea înaintéză și 
dobăndește o noă desvoltare in osebitele sele ramuri și de nu precum am dori, dar avem 
mărturisirea cugetuluĭ, că nimic nu sʼa neglijat din ceea ce putința Ne a ertat, atăt în partea 
instrucțiĭ, prin desvoltarea imvățăturilor, căt și în partea educațieĭ, prin înmulțirea internatelor și 
adăogirea unuĭ însemnător număr de stipendistĭ. 
  În sfărșit fie-care este incredințat astăzĭ, nădăjduim, că intinderea și intemeerea educațiĭ 
tinerimeĭ, și pregătirea viitoruluĭ eĭ este necoptenit obiectul celiĭ maĭ stăruitoare îngrijirĭ a 
gubernuluĭ. 
 Ațintirea Noastră toată este a da tinerimeĭ mijlóce de învățăturĭ, fără de a se instreina; 
căcĭ, iarășĭ o repetăm in tótă a Nóstră convincție, este rătăcirea cea din urmă de aʼș arunca cine-
va copilul in streinătate, în cea maĭ crudă vărstă, fără nicĭ o pregătire, și fără nicĭ o direcție. 
 Spre acest sfărșit, osebit de clasele colegiale, unde se urméză tóte invățăturile 
gramaticale și științifice, precum se cer și in alte părțĭ, ca pregătitóre pentru specialitățĭ, osebit 
de cursurile legilor, osebit de insemnătoare ramurĭ ale inginerieĭ civile, prin care se descid 
cariere tinerimeĭ; Noĭ am îngrigit a odihni și pe aceĭ părințĭ, care doresc să dea o maĭ mare 
desvoltare la invățătură copiilor in limbĭ streine, și am organizat institutul ce se dirijează de D. 
Monti, pe noă temeiurĭ, din care nu săntem la îndoială că se va dobăndi tot resultatul ce avem 
dreptul a aștepta: științele și caracterul Domnuluĭ Monti sănt îndestule cezășirĭ despre acésta. 
 Domnule Logofăt al Instrucțieĭ Publice, Domnilor Eforĭ, Domnule Director al Școalelor, 
primițĭ fie-care, cu prilejul aceștiĭ solemnitățĭ, mărturisirile celor maĭ sincere mulțumirĭ, pentru 
zelul ce puneșĭ la indeplinirea sarciniĭ ce vă este încredințată. 
 Domnilor, sănt misiĭ atăt de delicate, atăt de înalte, în căt orĭ-ce răsplată e mică pe lăngă 
aceea ce isvoraște din mulțumirea conștiințeĭ: Una din acestea este și misia D-voastră. 
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 Domnilor Profesorĭ cunoaștețĭ astăzĭ fără îndoială, silința și ațintarea guvernuluĭ spre 
desvoltarea și intemeerea Instrucțieĭ publice. 
 Misia Dumneavoastră, o repetăm, este o adevărată sacerdotă. Îndeplinițʼo cu demnitate și 
cu o religioasă pătrundere. Săntețĭ incredințațĭ astăzĭ, că osărdiile și conduita fie-căruia sănt 
prețiuite, și că din parte-Ne căutăm orĭ-ce prilej de a vă da dovezĭ. 
 Tinerĭ copiĭ ! încununațĭ școlarĭ, cariĭ vețĭ fi o zi laureațiĭ soțietățiĭ. Fițĭ zmerțĭ, 
sentimentul religios, sentimentul datoriilor și al cinsteĭ, respectul către bătrănĭ și povățuitoriĭ 
vostrĭ, să fie in toată vremea nedespărțit de voĭ. Stăruițĭ cu luare aminte la învățăturĭ; nu pierdețĭ 
zi. Minutele sănt scumpe și repede. 
 De ațĭ cunóște, cu cătă plăcere vă privesc și cu cătă nădejde vă încongiură inima 
Noastră! Precum astăzĭ vă puiŭ cununa pe cap ca școlarĭ, așa săntețĭ sigurĭ a mă găsi în 
viitoarele vóstre cariere, gata a vă încuraja și a da fie-căruia premiul virtuțiĭ și osirdeĭ sele. 
Despre aceasta avețĭ, copiĭ Meĭ, de acum cezășuire cu inceperea măsurilor luate despre calitățile 
celor ce aŭ a să primi și a înainta în slujbe publice. 
 Aceste frumóse cuvinte din gura Domnuluĭ stăpănitoriŭ trebuie să aibă mare 
însemnătate, și săntemŭ securŭ că nu aŭ căzutŭ pe pămăntŭ sterpŭ.  

______________ 
Franția. 

R e s p u n s u l ŭ  m i n i s t r u l u ĭ  f r a n ț o z e s c ŭ  D r o u y n  d e  L h u y sʼ  l a  a  
d ó a  d e p e ș ă  c e r c u l a r e   
a  c o n t e l u ĭ  N e s e l r o d e. 

  Acestŭ actŭ istoricŭ de atăta interesŭ ne simțimŭ îndetorițĭ aʼlŭ trece și în colónele 
Ziurnaleluĭ nostru, spre a se poté vedé ce întipărire a făcutŭ lăudata depeșă în săngele celŭ iute 
alŭ franțozilorŭ. 
 Domnu meŭ! O depeșă de cele maĭ nóe a Dluĭ conte Neselrode, pe care „Ziurnalele de S. 
Petropole“ o aduce la publică cunoștință îndată a doua zi după ce ea fu espedită la toate 
legațiunile ruseștĭ, a făcutŭ o întipărire asupra guberniuluĭ împăretescŭ, pe care maiestatea sea 
ʼșĭ demăndă sățʼĭ o facŭ cunoscută fără digresiune. Noă ne pare reŭ, cumcă în minutele, căndŭ 
tóte cabinetele se silescŭ din resputerĭ a afla o deslegare mulțemitóriă a greotățilorŭ de față, 
păzândŭ cumpătulŭ între tóte, Rusia îșĭ ea o pusețiune, care cu atătŭ maĭ multŭ zădărnicește 
resultatulŭ negoțiațiunilorŭ; ba la unele ca aceste gubernie le împune și îndatorirea de a respinge 
responsabilitatea cu care se face îndeșertŭ cercarea de a împovera politica lorŭ. 
 Nʼașŭ dori, domnulŭ meŭ, a me întórce la deslucirea ceʼțĭ amŭ făcutŭ pe deplinŭ; dar 
fiindcă contele Neselrode, spre a sprigini pretensiunile cabinetuluĭ de S. Petropole, se provócă 
tot déuna pe vătămarea, ce zice că arŭ fi făcutʼo pórta Rusieĭ, neplinindŭ făgăduințele, ce le a 
făcutŭ în a. 1852 solieĭ ruseștĭ în timpulŭ înteieĭ regulărĭ, privitórie la întrebarea S. locurĭ; me 
vedŭ silitŭ a repeți, cumcă fermanele, ce le slobozi sultanulŭ în urmarea misiuneĭ principeluĭ 
Mencicof, aŭ ștersŭ tóte temeiurile, pe care se maĭ poté rezima acea unică împutare, și décă 
acum unŭ guberniŭ maĭ are dreptŭ să redice vreo plănsóre bine întemeiată, acela de bună sémă 
nu este guberniulŭ Maiestățiĭ sele, alŭ Împeratuluĭ Nicolaŭ. 
 Cererile, pe care le formulă maĭ tărziu principele Mencicof, căndŭ obiectulŭ de căpeteniă 
alŭ misiuneĭ sele era căștigatŭ, în urmarea acésta nu maĭ avé a face nimicŭ cu acele, ce elŭ le 
căștigase dela pórtă, acum easă la lumină în Constantinopole o nóuă întrebare, o greutate nóuă și 
multŭ maĭ seriósă.   (Urméză.)  

______________ 
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Turcia. 
 Lipovariĭ, cariĭ forméză o sectă religiósă, după cum se zice, contrariă Rusieĭ, și cariĭ 
nefiindŭ suferițĭ de a eserge în Rusia cultulŭ lorŭ celŭ fórte abnormŭ, subt împeratulŭ 
Alecsandru aŭ fostŭ silițĭ a emigra, și a se așeza parte pe cealaltă țermure a Dunăreĭ la Tulcea, 
parte în insulele din Delta Dunăreĭ, pe căndŭ o parte maĭ mică aŭ remasŭ la Ismailŭ, aceștĭ 
Lipovanĭ să fi făcutŭ ― după o știre în Gazeta de Triestŭ ― planulŭ de a pune măna pe Ismailŭ, 
spre care sfărșitŭ aŭ și pregătitŭ 80 de luntri, bine înarmate. Însă fiindŭ apa fórte mare nu ʼșiaŭ 
potutŭ esecuta planulŭ, și întrʼaceea corespondința Lipovanilorŭ din Tulcea cu cea din Ismailŭ 
căzŭ în mănile Rușilorŭ. Acestia luară numaĭ decătŭ mesurele trebuințióse, care au fostŭ cu atătŭ 
maĭ tare de lipsă, cu cătŭ stăpănirea are acolo numaĭ 40 de brage cu tunurĭ. Acestĭ Lipobanĭ 
sântŭ aceia, cariĭ la a. 1828, căndŭ se afla împeratulŭ la asedia Șumleĭ, aŭ năvălitŭ asupra 
castrelorŭ ruseștĭ și aŭ omorâtŭ dóe regimente. Totdeodată se vorbea prin Odesa, că Omer Pașa 
arŭ fi cerutŭ dela principiĭ Moldavieĭ și Valahieĭ tributulŭ pe 10 anĭ înainte, care împregiurare 
arŭ fi îndemnatŭ pe Principele Gorceacof, ca să grăbéscă marșulŭ trupelorŭ sele. 

 
VII. 

Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană:                    M.         C. 
 fl. cr. 
Dela Ce. P. Ioane Sicoe Capelanŭ în Sohodolŭ  ̶ 20 
   „  P. Ce. D. Ioane Tipeiŭ Protopopŭ la Sebeșiŭ  ̶ 6 
   „  Ce. D. Nicolaŭ Lazarŭ Parohŭ  ̶ ̶ ̶  4 
   „  D. Ioanne Georgiu Onițŭ Neguțitoriŭ și curatorŭ 6 
   „  D. Samuile Radu Titorŭ  ̶ ̶ ̶ 6 
   „  D. German Vintilă Titorŭ  ̶ ̶ ̶ 2 
   „  D. Mihailŭ Georgiu Onițŭ Titorŭ  ̶ ̶ ̶ 1 
   „  D. Nicolaŭ Filipŭ Neguțitoriŭ  ̶ ̶ ̶  1 
   „ D. Văduva Rebeca Mihaile Onițŭ  ̶ ̶ ̶ 1 
   „  D. Ioanne Onițŭ Adiunctŭ  ̶ ̶  1 
   „  D. Georgiu Isacŭ Negoțitorŭ  ̶ ̶ ̶ 1 
   „ D. Dionisie Isacŭ Negoțitorŭ  ̶ ̶ ̶ 1 
   „  D. Georgiu Cristea  ̶ ̶ ̶ 1 
   „ D. Ioanne Cifeeŭ  ̶ ̶ ̶ ̶ 1 
   „   N. N.   ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 10 
   „  Lada Sf. Bisericĭ din Laz  ̶ ̶ ̶ 5 
   „  Ce. P. Ioanne Breaz Parohŭ  ̶ ̶ ̶ 5 
   „ D. Avraam Cucucean Învățetoriŭ  ̶ ̶  1 
   „  Hăpriĭ  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 2 
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