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Depeșe telegrafice 
 P a r i s ŭ  23 Iuliŭ c. n. „Asamble naționale“ înștiințéză, că Rusia nu se va hotără în 
privința proiectelorŭ ce aŭ sositŭ la S. Petersburgŭ, pănă nu se va da lorŭ consensŭ din partea 
Turcieĭ. 
 L o n d o n ŭ  22 Iul. Lordulŭ Ruselŭ deciară că negoțiațiunile cu Rusia pășescŭ maĭ 
departe, că însă ele pănă nu se vorŭ înceia, nu se potŭ face cunoscute, a discuta despre ele maĭ 
nainte, se pare a nu fi nicĭ lucru înțeleptŭ, nicĭ parlamentariŭ. 

______________ 
Causa Orienteluĭ după ocuparea Principatelorŭ și după nota din urmă a luĭ Neselrode. 

 
 Nota cerculare cea nouă a Conteluĭ Neselrode trebuie să uimească pe ziurmaliĭ 
englezeștĭ, franțozeștĭ și germanĭ, cariĭ privescŭ în Turcia unŭ statŭ plinŭ de viață, ce trebuie 
susținutŭ. Prin acésta notă a aruncatŭ Rusia poterilorŭ maritime mănușa de luptă. Óre redica-o-
vorŭ ele? Cu bună sémă o vorŭ face acésta, décă vorŭ avé prospectŭ pentru unŭ succesŭ bunŭ, și 
décă Pórta întrʼadevărŭ va poté dispune preste aceea potere militare, care i se ascrie. Décă însă 
poterile maritime nu o vorŭ face acésta, seŭ o vorŭ face însă cu succesŭ reŭ, atuncĭ scopulŭ, pe 
care lʼaŭ gonitŭ ele, a fostŭ greșitŭ și cu nepotință, orĭ că o vorŭ mărturisio ele acésta prin 
lăpădare de elŭ, orĭ că se vorŭ încredința despre aceea prin pățaniă. Nota luĭ Neselrode provócă 
pe poterule maritime de a și pune poterile lorŭ pentru nevătămata susținere a Turcieĭ, pe căndŭ 
Rusia o deciară pe față, că décă prin întrebuințarea poterilorŭ străine córdele politice se vorŭ 
întinde pré tare, dănsa va păși înainte pănă la resturnarea împerățieĭ turceștĭ. Acestŭ tonŭ 
energicŭ trebuie bine înșelesŭ, elŭ presupune, că Guberniulŭ turcescŭ e nepotinciosŭ, că nu pote 
să rabde nicĭ unŭ conflictŭ cu unŭ vrășmașiŭ poternicŭ, că tocma ajutoriulŭ poterilorŭ maritime 
atătŭ din causa contrazicerilorŭ, în care aduce pe pórtă cu multe principiĭ ale moamedanismuluĭ, 
cătŭ și pentru că o silește și împinge spre niște decisiunĭ fórte marĭ și importamțĭ ― trebuie să 
tragă după sine căderea semiluneĭ. Décă aceste presupunerĭ săntŭ temeinice, atuncĭ peterile 
maritime nu potŭ merge unŭ pașiŭ înainte fără să facă cu nopotință scopulŭ, pe careʼlŭ gonescŭ. 
De părerea acésta se pare a fi și ministrulŭ englezescŭ Lordulŭ Aberdeen, carele prin purtarea 
sea cea tămăndătóre dă dovadă, că și elŭ sʼar fi convinsŭ cumcă fiecare pașiŭ pe calea sileĭ póte 
să ducă pe Turcia către perire. Elŭ tămăndă, pentru că nu póte să fie scopulŭ guvernielorŭ 
franțozescŭ și englezescŭ de a năzuĭ spre ceva ce e cu nepotință și a ʼșĭ celtui poterile sele 
materialĭ și moralĭ fără de prospectŭ pentru succesŭ bunŭ. Din contră Austria arŭ poté să 
împiedece o năvălire asupra Turcieĭ; însă guberniulŭ austriacŭ are o politică adăncă și înțeléptă, 
nu vrea să scutiască și să apere ceea ce nu se póte susținé pe maĭ multŭ timpŭ. Față cu pericululŭ 
celŭ amenințătoriŭ și cu pregătirile cele grandióse din partea Țaruluĭ nu este nemica maĭ bine, 
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decătŭ a lăsa să cază ceea ce e de căzutŭ și nʼare vieață în sine. Dinastia absburgico-lotaringică 
va lăsa pe Turcia ursiteĭ sele, însă nu și pe peninsula grecéscă. Rusia de ocamdată nu cugetă să 
supune împerăția turcéscă de totŭ, căcĭ ea fără de lipsă nu voiește să îngită maĭ multŭ, de cătŭ ce 
póte mistui. Însă tocma ca să nu pótă Rusia suge în sine tótă Turcia, se va strădui Austria a da 
penisnuleĭ greceștĭ o altfeliŭ de pusețiune. Acésta póte Austria să o facă cu ajutoriulŭ poterilorŭ 
maritime. 
 Politica Rusieĭ în casulŭ de față e întrʼadeverŭ minunată, ea arŭ poté servi de modelŭ și 
pentru alțiĭ: scopurĭ moderate, scopurĭ care se potŭ ajunge, și pentru care la vreme de lipsă se 
vorŭ întrebuința tóte mijlócele. Neminea nʼarŭ póté înpiedeca pe Rusia, ca să ʼșĭ ajungă scopulŭ, 
decătŭ décă poterile europene sʼarŭ învoi la olaltă: C a  s ă  î n l ă t u r e  t ó t e  c a u s e l e ,  
a l e  c ă r o r ŭ  e f e c t e  f a c ŭ  c u  p o t i n ț ă  b a  n e n c u n g i u r a t ă  
i n f l u i n ț a ,  p r e p o n d e r a r e a  r u s i a s c ă. Pentru că Rusia a băgatŭ de astădată 
numaĭ puține trupe în principate, acésta o ascriu Rușiĭ scopurilorŭ celorŭ pacinice ale Țaruluĭ. 
Însă se parŭ a fi alte cause maĭ momentóse, pentru care nʼaŭ întratŭ maĭ multe oștirĭ în țerile 
danubiane. Maĭ înteiŭ se pare, că Rusia nu bagă multŭ în sémă poterea turcéscă, și știe, că Turciĭ 
sântŭ cu multŭ maĭ slabĭ, decătŭ să cuteze a trece Dunărea și a se lovi cu Rușiĭ. Lasămă să te 
lasŭ. Maĭ încolo Rusia nu voiește prin întrarea și petrecerea uneĭ armate maĭ marĭ să sugă prea 
tare țéra, de aceea vrea să o cruțe, ca măne poimăne, cerăndŭ trebuința de a rămăné maĭ multŭ 
timpŭ acolo, să nuʼĭ sece izvórele pentru proviantarea trupelorŭ. 

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  16 Iuliu. Îndependința belgică împărtășește din colecțiunea de documente, 
ce tocmaĭ acuma este subt téscŭ, următóriele scrisorĭ, care în privința întrebăriĭ orientalĭ săntŭ de 
fórte mare însemnătate. Dreptŭ aceea le facemŭ și noĭ cititorilorŭ nostriĭ cunoscute. Contele 
Neselrode către marele principe Constantinŭ.      S. Petersburgŭ 12 Fevruariŭ 1830. 
 „Scopulŭ de pe urmă alŭ relațiunilorŭ nóstre către Turcia este totŭ acela, ce ni lʼamŭ 
propusŭ în tractatulŭ dela Adrianopole și prin înceierea paceĭ cu sultanulŭ. A atărnatŭ numaĭ 
dela noĭ a merge la Constantinopole și a doborâ imperiulŭ turcescŭ. Nicĭ o potere nu sʼarŭ fi 
împrotivitŭ la acésta, nicĭ unŭ periculŭ nemizlocitŭ ne arŭ fi amenințatŭ, décă noĭ amŭ fi datŭ 
guberniuluĭ turcescŭ cea de pe urmă lovitură de mórte. După opiniunea Împeratuluĭ însă 
corepunsă acestŭ guberniŭ adusŭ acuma acolo, ca săʼșĭ țină esistința numaĭ subt protecțiunea 
Rusieĭ, și să împlinéscă pururea numaĭ datorințele Rusieĭ, intereselorŭ nóstre politice și 
comercialĭ cu multŭ maĭ bine, decătŭ orĭ ce nóuă combinațiune, ce ne arŭ fi silitŭ să estindemŭ 
teritoriulŭ nostru afară de cale, séŭ să substituămŭ în loculŭ imperiuluĭ osmanŭ state nóe, care cu 
poterea, civilisațiunea, industria, și avuția sʼarŭ fi făcutŭ curăndŭ rivalele nóstre. 
 Pe maĭ susŭ pomenitulŭ principŭ vru Maiestatea Sea Împeratéscă a regula relațiunile 
nóstre către divanŭ. Și fiindcă noĭ nu numerămŭ stricarea imperiuluĭ rusescŭ între dorințele 
nóstre, căutămŭ după mizlóce a susținea imperiulŭ acesta în statulŭ seŭ presente; și fiindcă 
Turcia ne póte fi folositóriă numaĭ prin prevenința eĭ, noĭ ceremŭ dela ea consciențiósa păzire a 
oblegațiunilorŭ, la care ea sʼa subpusŭ față cu noĭ, și grabnica ducere la sfărșitŭ a tuturorŭ 
dorințelorŭ nóstre“ 
 D. Taticef către D. Neselrode 15 Aprile 1826. 
 „Austria se va sili sincerŭ ca să mișce pe pórta a îndestuli cererile nóstre. Décă 
negoțiațiunile se vorŭ pune în lucrare la granița nóstră, atuncea eŭ voiŭ vigea cu folosŭ, ca să nu 
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se îngreoneze prin Austria, de va veni însă la resbelŭ, atuncĭ este mare probabilitate că Austria, 
pănă ce ne vomŭ restrănge noĭ numaĭ la ocuparea principatelorŭ, va remănea neutrale. 
 De ne vorŭ duce însă operațiunile armateĭ nóstre de ceea parte de Dunăre, și décă ele 
vorŭ trece balcanulŭ, atuncea eŭ săntŭ convinsŭ, că Austria, fiindcă în acestŭ casŭ arŭ fi 
ecsistința imperiuluĭ otomanŭ amenințată în gradulŭ celŭ maĭ mare, se va grăbĭ aʼșĭ asecura 
partea sea de pradă. 
 Acésta dispusețiune mi se pare atătŭ de probabile, în cătŭ décă turciĭ după ocuparea 
principatelorŭ danubiane nu se vorŭ grăbi a deciara subpunerea lorŭ, și décă se va îndelunga 
resbelulŭ, și atuncĭ décă scena resbeluluĭ nu se va transpune de ceea laltă parte a Dunăreĭ, 
ocupațiunea Romănieĭ mice, după părerea mea nu arŭ trebui neglesă, pentru că ea altfeliŭ se va 
ocupa de Austria. Nicĭ la o întemplare însă nu e témă, că Austriaciĭ se vorŭ deciara în contra 
nóstră. 

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 În 15 Iuliu se citi clasificația în gimnasiulŭ romano-catolicŭ de aicĭ, cu solenitate 
amesurată. 
 În Hevizŭ a lovitŭ fulgerulŭ și a arsŭ o casă și o șiură. 
 În zioa de S. Petru a ploatŭ în Clujŭ așia de tare, de părțile cetățiĭ maĭ îngiosite se 
înnecară prin apă, carea însă iarășĭ se retrasă după órecăteva óre. 
 Totŭ în acésta zi aŭ arsŭ în Răjnovŭ 16 șiure. 
 În Ocerec a căzutŭ o fată de 7 anĭ în făntănă, și sʼa înecatŭ. 
 În cerculŭ Magiar-lapoșiuluĭ sʼaŭ întemplatŭ frănture de nuorĭ, și aŭ înnecatŭ maĭ multe 
sate, și semănăturele lorŭ. 
 La Sasŭ-Regenŭ a bătutŭ pétra în 8 Iuliu, și a stricatŭ semănăturele, pómele și viile. 
 În Odesa sʼa ținutŭ în 4 Iuliu în biserica catedrale de acolo „Te Deum“ pentru scutirea 
bisericeĭ greco-resăritene, ce oa primitŭ Împeratulŭ asupra Sea. 
 Principele Danielo din Montenegro a împărțitŭ între vitejiĭ seĭ dela sevărșirea resboiuluĭ 
încócĭ 39 crucĭ din ordinele ce lʼa fundatŭ dănsulŭ, 117 medalióne de argintŭ și 74 de aurŭ. 
 D. Generale Maiorŭ cavalerŭ de Maierhoferŭ sʼa întorsŭ în 23 Iuliu dela misiunea sea 
din Serbia în Viena. 
 În Timișóră sʼa judecatŭ Francișcanulŭ Erasmŭ Tomecec de 61 anĭ de bătrănŭ, care a 
fostŭ și Starețŭ în mănăstirea Bacŭ, la prinsóre pe 5 anĭ pentru violațiunea de Maiestate în al 2-lé 
grad, dar pedépsa i sʼa ușiuratŭ pe 3 anĭ după ce sʼa degradatŭ din taina preotéscă. 
 În Parisŭ se aștepta între 8 și 9 Iuliu respunsulŭ cabinetuluĭ din S. Petersburgŭ. 
 Cetățenilorŭ tesinienĭ iarășĭ li se îngăduie a trece granița în Lombardia, pentru îngrigirea 
bunurilorŭ ce aŭ acolo. 
 Regina Anglieĭ a căpătatŭ vărsatulŭ micŭ, însă fără primejdiă. 
 Cetatea Faența sʼa pusŭ în statŭ de asediă pentru atentatulŭ, ce sʼa făcutŭ asupra 
gubernatureluĭ. 
 Căpitanuluĭ Stefanŭ Mesterhazi, carele pentru lesa maiestate a fostŭ judecatŭ la prinsóre 
pe 18 anĭ, sʼa iertatŭ restulŭ pedepseĭ din privința slabeĭ sele senătețĭ. 
 Colegiulŭ profesorale alŭ facultateĭ medice din Viena, sʼa deciaratŭ întrʼo consunanță 
pentru libertatea învățetureĭ.  
 În 5 Iul. a fostŭ în Parisŭ atătŭ de frigŭ, de ómeniĭ aŭ umblatŭ cu vestminte de iarnă, și 
uniĭ aŭ încălzitŭ odăile. 
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 „Univers“ căruĭ altfeliŭ nuʼĭ pré pasă de biserica resăriténă, împută gubernielorŭ, că prin 
moleșia lorŭ va să vină patriarhulŭ orientale, care era pănă acuma independinte, subt stăpănirea 
ruséscă. 
 „Siecle“ arŭ fi doritŭ ca în momentulŭ în care aŭ trecutŭ muscaliĭ Prutulŭ să fie trecutŭ și 
flotele aliate Dardanelele. 
 „Constituționalulŭ“ ne asecuréză că proiectele ce sʼaŭ așternutŭ Rusieĭ orĭ cum vorŭ fi de 
diverginte în formă, ele tóte cerŭ ca Rusia să dea garanțiă, că nu va ataca întregitatea Turcieĭ, și 
apoĭ Turcia să dea ceruta garanțiă pentru privilegiile bisericeĭ greceștĭ. 
 Înaltulŭ ministeriŭ de cultŭ și învățemăntŭ aŭ îngăduitŭ, ca convictele romano-catolice 
din Belgradŭ, Clujŭ, Odorheiŭ, M. Oșorheiŭ, și Cic-Șomlio iarășĭ să se descidă. 
 Erĭ sʼaŭ înceiatŭ esameniĭ în gimnasiulŭ evangelicŭ luteranŭ de aicĭ, cu o cuvăntare, și 
cu împărțirea premiilorŭ. 
 După cum amŭ potutŭ pricepe carantinele din Dalmația, Transilvania, și Bucovina au să 
se subpună la o reformă străbătătóriă însă totdeodată și țintitóriă la înlesnirea alișferișuluĭ și a 
comerciuluĭ. 
 În Copenhaga și în Calcuta seceră holera cu o furiă înspăimăntătóriă. 
 La petițiunea comuneĭ din Semlinŭ a se deciara acestŭ orașŭ de portŭ liberŭ nu sʼa datŭ 
ascultare dela locurile maĭ înalte. 
 Parisieni totŭ una vorbescŭ de proiectele ce sʼaŭ făcutŭ Țaruluĭ pentru Turcia, și vreŭ să 
știe, că unulŭ din ele sʼa și primitŭ. Napoleone se pare că nu va merge la băĭ. 
 Se vorbește că Turciĭ vorŭ scóte stégulŭ luĭ Mahomedŭ cătŭ maĭ curăndŭ. 
 Generaliĭ Austriacĭ cont. Giulai și Staininger săntŭ încvartirați în reședința împerătéscă 
în Peterhof. 
 Domnulŭ Moldavieĭ a aplacidatŭ în Mănăstirea Galata unŭ ospițiŭ pentru ómeniĭ bolnavĭ 
și neputințioșĭ. 
 Joĭ diminéța la 1 óră a fostŭ aicĭ în Iosefstat focŭ și a arsŭ unŭ grajdŭ, maĭ multŭ fănŭ și 
3 caĭ frumoșĭ.  

______________ 
Principatele dela Dunăre. 

 „Ceasulŭ“ ne înștiințéză, cumcă primirea rușilorŭ în Romănia a fostŭ préprietenéscă și 
onorifică, în Iașĭ, Bucureștĭ și Craiova sʼaŭ așezatŭ spitalurĭ pentru bolnavĭ, de și statulŭ 
sănetățiĭ soldațilorŭ este îndestulitoriŭ. Disciplina trupelorŭ merită tótă recunoștința. Numaĭ 
negoțitoria pătimește subt apăsarea nesiguranțieĭ relațiunilorŭ. Morile și luntrile ce staționaŭ 
pănă acuma de partea Țereĭ romăneștĭ sʼaŭ așezatŭ de partea cealaltă a Dunăreĭ. Apa Dunăreĭ a 
fostŭ pănă acuma tare lățită, și pentru aceea nu e de cugetatŭ despre trecerea de dincolo. Întrarea 
trupelorŭ a mersŭ tare grabnicŭ. 
 Din Lembergŭ înțelegemŭ, că trupe nóe sʼaŭ pusŭ în mișcare spre Prutŭ. Ca săʼșĭ 
asecureză comunicațiunea a făcutŭ rușiĭ la Leova unŭ nodŭ stătătoriŭ, și ʼșiaŭ descisŭ de aci 
drumulŭ în lăuntrulŭ țereĭ. 
 O scrisóre dela Iașĭ înștiințéză luĭ „Vandererŭ“ că trupele ruseștĭ pănă la 1000 care 
remănŭ acolŭ în garnisónă sʼaŭ trasŭ către Dunăre și Romănia, cărora sʼa însoțitŭ și miliția 
Moldavieĭ cu 6 tunurĭ; în scurtŭ timpŭ se aștéptă aicĭ marele Ducă Alecsandru, se vorbește că în 
strănsŭ incognito va să vină și împeratulŭ. La o înpăciure nu e maĭ multŭ de a găndi. ― Pănă 
acuma săntŭ în Moldavia, și Romănia dóe corpurĭ==160000 de feciorĭ și vorŭ trece în 16 Iuliu 
peste Dunăre. Aceste veștĭ sʼaŭ lățitŭ și pe la noĭ. 
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 La cererea luĭ Omer Pașa ca stăpănirea sărbéscă să dee contingentele seŭ de trupe și se 
tremită pe generalele Cnicianinŭ în cvartirulŭ de căpeteniă, după o desbatere furtunósă în 
cabinetulŭ serbescŭ sʼa hotărătŭ, cumcă Serbia la diferința între Rusia și Turcia nu póte lua altă 
pusețiune, decătŭ neutrale, că ea trebue să se pregătéscă pentru orĭ ce eventualitate, și de aceea 
are lipsă ea însașĭ de Cnicianinŭ.    

______________ 
Franția. 

 „Pais“ a căruĭ pusețiune între ziurnaliĭ franțizeștiĭ este cunoscută, vorbește despre nota 
circulare a Ministruluĭ Franțieĭ, după ce pune accentŭ pe moderațiunea eĭ, în următoriulŭ modu: 
„Rusia carea fu provocată a protesta în modŭ serbătorescŭ publicŭ, în fața atenteĭ Europe asupra 
fiecăreĭ cugetărĭ de cuceriă, asupra orĭ căreĭ tendință de o influință precumpănitoriă, asupra orĭ 
căreĭ usurpațiunĭ a dreptuluĭ de suveranitate și independință a sultanuluĭ, Rusia acésta nu cere 
maĭ multŭ decătŭ susținerea statuluĭ cvo, ce sʼa întăritŭ și sancționatŭ în înțelesulŭ vecilorŭ 
tractate stătătórie între amăndóe imperiale prin deciarațiunĭ formalĭ. 
 Turcia, carea nu a încetatŭ a da dovezĭ bătătorie la onĭ către toțĭ subpușiĭ eĭ 
nemusulmanĭ, se învoește acuma, ale concede drepturĭ, ce săntŭ maĭ întinse, decătŭ însușĭ acele 
ce lea cerutŭ Rusia, ea se învoește a garantiza neviolațiunea acestorŭ drepturĭ prin unŭ mizlocŭ, 
ce nu este nicĭ întrʼo priviință prejudițiosŭ auctoritateĭ suveranuluĭ lorŭ, și administrațiuneĭ din 
lăuntru a teritoriuluĭ lorŭ. 
 Întrebarea stă acuma pe acelŭ punctŭ, unde este adusă dintrʼo parte prin energiósa ținere 
a Franțieĭ și Anglieĭ, prin loiala silință a Austrieĭ, iară din alta parte prin înțelepțiunea și 
moderațiunea sultanuluĭ, și prin modificațiunile succesive ale pretensiunilorŭ ruseștĭ. 
 Noĭ zicemŭ: Este resbelulŭ subt aceste înpregiurărĭ cu potință? și póte onorea naționale 
sili la bătaie pe guberniele, pe care zace înalta responzabilitate a viitoriuluĭ și a fericireĭ 
poporelorŭ sele ? 
 Ba nu ! Însărcinarea diplomațieĭ este a afla dreptele forme ale uneĭ trasacțiunĭ, care 
totodată arŭ potea să cruțe tóte interesele, și orĭ ce simțițiune. Noi nu ne îndoimŭ nicĭ unŭ 
momentŭ despre aceea, cumcă acesta formulă se va așeza în espresiunĭ, ce vorŭ fi în stare a 
împăciui presentele și a garantiza viitoriulŭ. 
 Tăria Franțieĭ și a Anglieĭ va fi fostŭ dară de ajunsŭ, ca să desărece acésta grozavă 
întrebare de caracterulŭ seŭ europenŭ, și fiindŭ că ea să privește numaĭ ca o simplă diferință 
între doe state vecine, să se aducă la relațiunĭ, care pentru pacea și odihna Europeĭ nu are nimicŭ 
maĭ multŭ înspăimăntătoriŭ. 
 Este acesta unŭ actŭ de slăbițiune, séŭ nu e maĭ multŭ unulŭ de tăriă și demnitate ? 
 Să cumpănimŭ maĭ de parte, cumcă vegiarea poterilorŭ marĭ apusene nicĭ nu a slăbitŭ, 
nicĭ nu sʼa descordatŭ, decăndŭ poternica și loiala eĭ politică a ajunsŭ la pomenitele pline de 
însemnătate resultate. Ele vorŭ ști să înpedece, ca întrebarea să pérdă caracterulŭ, ce la căștigatŭ 
prin tractamentulŭ de pe urmă, și pe care nu ilŭ vorŭ lua nicĭ rătăcirile conteluĭ Neselrode nicĭ 
trecerea peste prutŭ. 
 De sʼarŭ face însă vreo pretensiune noă, vre unŭ actŭ maĭ nemizlocitŭ agresivŭ, de sarŭ 
pune rebdarea diplomațieĭ la probe noe, și sʼarŭ lepăda dreptuluĭ europénŭ o noă provocațiune, 
atuncĭ statele, care sʼaŭ întrepusŭ seriosŭ pentru apărarea Turcieĭ și pentru susținerea întregimeĭ 
eĭ, nu se vorŭ depărta ― să fimŭ securĭ despre acésta ― dela datorințele stăreĭ lucruluĭ, Franția 
nu va înceta nicĭ unŭ momentŭ ase reținea tăndălindŭ pe cărarea energieĭ, ce i se descide. 
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 Cercetările asupra atentatuluĭ se mănă cu energiă, și se desvoltă resultate noe despre 
comploturĭ secrete asupra viețiĭ împeratuluĭ, împeratulŭ nu a vrutŭ la începutŭ să crédă una ca 
acésta, și prefectulŭ de polițiă îlŭ convinsă despre tóte arătănduĭ pistolulŭ plinu, o parte a celorŭ 
prinșĭ a mărturisitŭ fapta, iară alta o tăgăduește cu tăriă. 

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.  (Înceiere.) 

 Soliĭ Franțieĭ, Austrieĭ Britanieĭ marĭ și a Prusieĭ, ce se află în Constantinopole, suprinșĭ 
de cererea Rusieĭ, se folosiră întrʼunŭ modŭ loiale de tóte poterile, spre a încongiura o frăngere, 
eĭ nʼaŭ datŭ svatŭ porțiĭ, ca să facă o opusețiune primejdiósă, și după ce eĭ recunoscură întrʼunŭ 
glasŭ, cumcă cererile Rusieĭ vatămă libertatea voieĭ și suveranitatea sultanuluĭ, aŭ lăsatŭ curatŭ 
în măna ministrilorŭ înalteĭ porțĭ responsabilitatea provenitóriă din mesurele, ce arŭ fi a se lua în 
acéstă pusețiune. Va se zică din partea acésta nu sʼa deprinsŭ nice cea maĭ mică înriurință asupra 
guberniuluĭ otomanŭ. 
 Părăsindŭ acum între aceste coniuncture principele Mencicof Constantinopolea și 
tăinduse tótă relațiunea între pórtă și Rusia, guberniulŭ franțezŭ în coʼnțelegere cu celŭ englezŭ 
a cugetatŭ, cumcă situațiunea este multŭ maĭ amenințătóriă, de cătŭ ca să nu fiă privegiată din 
apropiiere, de aceea flotele Franțieĭ și a Engliterieĭ luară demăndășiune a vâsla în Besica-Bai, 
unde ele ajunseră în luna luĭ Iuliu. Mesura acésta de preîngrigire nʼa avutŭ nice unŭ caracterŭ 
dușmănescŭ față cu Rusia, ea a fostŭ dictată imperiosŭ de către seriositatea împregiurărilorŭ și 
justificată pe deplinŭ prin resboiósele pregătirĭ, ce se făcură de maĭ multe lune în Besarabia și în 
portulŭ dela Sevastopole. 
 Perindŭ în cătva motivulŭ primariŭ de frăntură între Rusia și pórtă, acum întrebarea ce se 
poté pune în Constantinopole în acelŭ momentŭ, era întrebățiunea despre însășĭ esistința 
imperiuluĭ otomanŭ, și guberniulŭ împ. sele maiestățĭ nu va erta, căndŭ vinŭ în jocŭ interese de 
o așia mare coprindere, că nu iee de locŭ parte la influința și activitatea care i compete potereĭ și 
ranguluĭ seŭ, celŭ are în lume. La înfățișarea uneĭ armate ruseștĭ la granița turcéscă, Franția are 
dreptulŭ și îndatorirea a respunde prin înfățișarea floteĭ sele în Besica ―, întruʼnŭ baĭ, care stă 
descisŭ la fiă care potere marină, și se află dincóce de granița, peste care oprescŭ tractatele a 
trece în timpurĭ de pace. 
 Însușĭ guberniulŭ rusescŭ a datŭ în scurtă vreme dovezĭ despre trebuința mișcăreĭ a 
celorŭ doue flote. 
 Întrʼadevărŭ la 31 Maiŭ căndŭ era încă cu nepotință a ști în St. Petropole ce aŭ hotărâtŭ 
acele doue poterĭ marine, unde aceea hotărâre abia a potutŭ ajunge în 17. Iuniu, Contele 
Neselrode a trămisŭ porțiĭ unŭ ultimatisimŭ, care coprinde întrunŭ tonŭ fórte amenințetoriŭ  
ocuparea principatelorŭ dela Dunăre ce are să se facă în timpulŭ scurtŭ. Pe căndŭ se vesti 
hotărârea aceasta cu o pompă, care nu iartă pe guberniulŭ rusescŭ a o maĭ modifica, și pe căndŭ 
împeratulŭ Nicolaŭ o publică totŭ acésta în tótă Europa prin unŭ cerculariŭ din 11 Iuniu, că una 
ce nu sʼarŭ maĭ poté revoca, utuncĭ escadra nóstră se afla încă în Salamine și flota englezéscă 
încă nu părăsise Malta. 
 Aducândŭ aceste fapte întrʼo simplă combinațiune la olaltă, e de ajunsŭ spre a arăta, din 
care parte sʼa făcutŭ inițiativa, pe care Rusia pune acum silință a o depărta dela sine, spre a pune 
respunsetatea pe spatele Franțieĭ și Englitereĭ. Totŭ așia este de ajunsŭ combinațiunea aceasta 
spre a arăta, cumcă între împărtășirile, ce sʼaŭ făcutŭ în Parisŭ și Londonŭ, în privința pășirilorŭ 
ce se făcură deadreptulŭ de către Neselrode în Constantinopole, și între lăpădarea 
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ultimatisimuluĭ, vremea este atătŭ de scurtă, în cătŭ este cu neputință a întări, că acele doue 
poterĭ arŭ fi potutŭ deprinde ceva influință, în vreunŭ înțelesŭ, la Constantinopole. Nu, domnulŭ 
meŭ, eŭ ʼțĭ o spunŭ cu tótă tăria convingereĭ, cumcă guberniulŭ franțozŭ nʼare săʼșĭ facă nice cea 
maĭ mică mustrare în această causă însemnătóriă. 
 Elŭ depărtă dela sine înaintea conștiințeĭ sele și înaintea întregeĭ Europe respunsetatea ce 
ʼĭ o însușescŭ luĭ și întemeiatŭ pe cumpătulŭ ce lʼa păzitŭ, ce provócă, fărăr nice o temere, la 
judecata cabinetelorŭ. Neprivindŭ la scopulŭ celŭ deosebitŭ, pe care lʼaŭ avutŭ ambele 
demonstrațiunĭ, totŭ sʼarŭ fi maĭ potutŭ face ceva asemănare între pusețiunea acelora, pănă 
căndŭ armata ruséscă se află pe malulŭ stângŭ alŭ Prutuluĭ, earʼ flotele Franțieĭ și a Engliterieĭ 
slobozise angira în Besica-Baĭ. Din minutulŭ însă, căndŭ trupele ruseștĭ trecură peste râulŭ, care 
desparte împerăția ruséscă de cea turcéscă, acésta asemănare a peritŭ cu totulŭ. Acésta se vede a 
o recunoște Contele Neselrode însușĭ, căndŭ presupune, cumcă flotele se vorŭ fi aflăndŭ la 
Constantinopole, și pusețiunea militare, pe care o luară trupele Rusieĭ la Dunăre, o privește ca o 
mesură cerută de împregiurărĭ prin ocupațiunea maritimă făcută de Franția și Englitera. Flota 
franțoséscă și englezéscă, prin pusețiunea ce o are afară de Dardanele, nu vatămă pe nicĭ unulŭ 
din tractatele ce esistă, căndŭ din contra coprinderea Moldavieĭ și a Romănieĭ este o apriată 
vătămare a acelora. Tractatulŭ dela Adrianopole, care defige condițiunile protectoratuluĭ 
rusescŭ, hotărește fórte ciarŭ întâmplarea, căndŭ este iertatŭ acesteĭ poterĭ a întra în principate; 
căndŭ adecă privilegiile acestora arŭ fi vătămate de către Turcia. 
 La anulŭ 1848 căndŭ aceste țere fuseră ocupate de către rușĭ, ele se afla întrʼo mișcare 
revoluținariă, care amenința atătŭ siguranța lorŭ, cătŭ și pe ceea a curteĭ protectore și a celeĭ 
suzerane. Îmvoirea dela Balta-Limanŭ a hotărătŭ, că, dacă în terminŭ de șepte anĭ, sʼarŭ maĭ 
face aseminea turburărĭ, Rusia, de împreună cu Turcia, vorŭ poté pune la cale mesurele cele 
potrivite pentru restabilirea ordineĭ legalĭ. 
 Săntŭ astăzĭ amenințate privilegiele Moldavo-Romănieĭ? Isbutitʼaŭ mișcărĭ 
revoluțiunarie pe pământulŭ acelora ? Faptele dovedescŭ, cumcă pentru astădată nice se póte 
aplica tractatulŭ dela Adrianopole, nice celŭ dela Balta-Limanŭ. Cu ce dreptŭ darʼ aŭ trecutŭ 
rușiĭ peste Prutŭ? Cu ce dreptŭ altulŭ, decătŭ  cu dreptulŭ de resboiŭ, și încă de resboiŭ, alŭ 
căruĭ nume, ― eŭ o măturisescŭ acésta ― nu voiescŭ alŭ da pe față, care însă se deduce din unŭ 
principiŭ, bogatŭ de cele maĭ triste urmărĭ; în cătŭ omulŭ trebue să vină în uimire, cum de o 
potere mare, conservativă în unŭ gradŭ atătŭ de înaltŭ, pune în lucrare unŭ asemenea principiŭ, 
care nu țintește la altŭ ceva, d e  c ă t ŭ  l a  a p ă s a r e a  s t a t e l o r ŭ  c e l o r ŭ  m a ĭ  
s l a b e ,  î n  v r e m e  d e  p a c e ,  p r i n  s t a t e l e  c e l e  m a ĭ  t a r ĭ  c e  l e  
s ă n t ŭ  v e c i n e. 
 Interesulŭ obștescŭ alŭ lumeĭ se împrotivește la o asemenea doctrină, și pórta are unŭ 
dreptŭ netăgăduitŭ a privi în ocuparea acestorŭ doue principate, care pe lângă tótă 
organisațiunea lorŭ deosebită, ce o aŭ, formează o parte întregitoriă a împărățieĭ aceleia, unŭ 
actŭ de resboiŭ. De aceea, nice Turcia, nicĭ poterile care arŭ sări spre ajutoriŭʼĭ, nʼarŭ vătăma 
întru nimicŭ tractatulŭ dela 19 Iuliu 1841, căndŭ ea, adecă Turcia, arŭ descide Dardanelele și  
Bostforulŭ, ca să pótă intra flotele franțozeștĭ și englezeștĭ. Părerea guberniuluĭ Maiestateĭ sele 
împertășeștĭ în privința aceasta este tare, și de și elŭ nʼa perdutŭ încă speranța pentru o deslegare 
fericită a acesteĭ întrebărĭ, totușĭ eŭ amŭ inbiatŭ pe generalele Castelbajac, a face pe domnulŭ 
Contele Neselrode cunoscutŭ cu privirea nóstră, și aʼĭ împărtăși acésta depeșă. Totŭ odatăʼțĭ daŭ 
voiă a da domnuluĭ N. o copiă de pe acésta. Primițĭ domnulŭ meŭ încredințarea despre înalta 
mea stimă ș. ce. l.            Drouyn de Lhuys.     
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______________ 
Anglia. 

 „Timesulŭ“ aștépătă tóte cele bune dela proiectele ce sʼaŭ făcutŭ cabinetuluĭ din S. 
Petersburgŭ, elŭ însă nu se póte conteni a nu observa, că acuma a maĭ remasŭ redigerea formeĭ 
uneĭ note, însă tocmaĭ acésta este, care pănă acuma a făcutŭ atăté învăluelĭ. Apoĭ póte că țarulŭ 
se va arăta și aplecatŭ la negoțiațiunĭ pe unŭ momentŭ, ca să căștige timpŭ. Ca să lapede Rusia 
acestŭ prepusŭ dela sine, ea arŭ trebui să facă unŭ sfărșitŭ iute discusiunilorŭ, și să se lasă de 
periculósele sele pretensiunĭ. Timpulŭ îmbulzește cu atăta maĭ multŭ, cu cătŭ în Turcia altfeliŭ 
se póte naște o revoluțiune. Din conjurațiunea studențilorŭ de teologiă musulmanĭ, și din crisa 
ministeriale dela 9 ale acesteĭ lune se vede, că partida ultramohamedană scuipă fere de necazŭ 
asupra lăsătórieĭ ținerĭ a porțiĭ; turciĭ ceĭ ruginițĭ săntŭ asupra sileĭ proteguitórie, ce impune 
puterile protectrice creștine divanuluĭ tocmaĭ așia de înverșiunațĭ, ca și asupra ataculuĭ din 
nordŭ, eĭ sʼarŭ arunca dédreptulŭ în primejdia bătaeĭ, și de bună sémă sʼarŭ și cotrupi subt 
ruinele imperiiuluĭ lorŭ. ― 
 „Morning Hronicle“ se miră cătŭ de cerbicosŭ se ținŭ puterile apusene de o ilusiune 
periculósă. Ele adecă impunŭ țaruluĭ cu sila o dorință de pace, despre carea elŭ nu a datŭ pănă 
acuma nicĭ cea maĭ mică dovadă. 
 Maĭ de parte vestește timesulŭ că pregătirile, ce se facŭ în principate din partea Rusieĭ, 
nu arată cumcă împeratulŭ Nicolaŭ arŭ fi aplecatŭ spre pace, ba din contră după așezarea 
trupelorŭ și după făcutele contracte pentru aprovisionarea lorŭ, se vede că Rusia a pusŭ piciorŭ 
țépănŭ pe aceste pămănturĭ. Se maĭ vorbește că arŭ fi trimisŭ în tóte părțile și emisarĭ ca să 
fanatisese pe creștinĭ. 

______________ 
Turcia. 

 Față cu cele ce arătarămŭ în articululŭ „Franția“ unde diplomațiĭ daŭ atăta valóre 
fermanuluĭ, ce lʼa slobozitŭ cultanulŭ în favórea creștinilorŭ, aducemŭ o corespundință din 
Cernăuțŭ scrisă în  N. Ț. carea sună așia: Noĭ amŭ înțelesŭ că poporațiunea creștinéscă din 
Albania, Rumelia, Tesalia și alte provincie ale imperiuluĭ osmanŭ este bine informată despre 
cele ce se facŭ în Constantinopole, și se pregătește de o rescólă. De și creștiniĭ în Turcia săntŭ 
convinșĭ despre nobilele simțimente, care sultanulŭ le manifestéză în tóte zilele, eĭ totușĭ știŭ din 
trista esperință, că diregătoriele, întru a cărora mănă ajungŭ fermanele împerăteștĭ, puindule pe 
acele în lucrare nu le întrebue spre bunulŭ creștinilorŭ, ci în favórea moslemilorŭ, eĭ știŭ că 
aceste deregătorie săntŭ lupĭ flămănzĭ față cu drepturile creștinilorŭ și cu a lorŭ proprietate, că 
ale lorŭ simțimente se manifestéză destulŭ în numirea „căne creștinescŭ,“ ca să știe ce are 
impopurațiunea creștinéscă a aștepta dela ele. Precum se aude creștiniĭ aŭ puține arme la mănă, 
însă eĭ cugetă că se vorŭ ajuta cu securĭ, mi cu alte unelte de economiă căndŭ se vorŭ rescula 
pentru care aștéptă semnalulŭ. În Constantinopole se zice că arŭ fi încetatŭ totŭ negoțiulŭ. 

 
VIII. 

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

 fl. cr. 
Dela Ce. P. Ioane  Manta Parohŭ la Gura râuluĭ 5 fl. Ce. P. Ĭ. Geaja Par. la 
Beșa 5 f. I. Moldovénu totdécolo 2 f. alțĭ creștinĭ de acolo 3 f. Jupănésa Ana 
văduva lui Nic. Gavrilă fostuluĭ jude la Mohŭ 5 f. 24 c.                         Suma  

 
 

20 24
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 Din Protopopiatulŭ Hațeguluĭ: Dela Pré On. D. I. Pușcariŭ ce. r. jude 
cerculare 20 f. On. D. G. Moldovanŭ ce. r. controlorŭ de ofițiŭ cootrib. 5 f.  
              Suma 

 
 

25 ―
 Dela comunitatea bisericéscă gr. resăr. din Hațegŭ și anume dela P. O. 
D. Protopopŭ M. Macsimilianŭ 10 f. Jofica Todosie 10 c. I. Doboĭ 4 c. M. 
Streițarŭ 20. A. Muntian 6 c. C. Blaga 6 c. N. Boias 30 c. I. Ivasc 20 c. M. 
Moldovan 10 c. S. Muntian 10 c. I. Muntian 30 c. A. Petrovici 1 f. A. Cuciŭ 
20 c G Poppescŭ 10 c. M. Cismaș 10 c. N. Poppa 20 c. A. Cismaș 6 c. G. 
Nandra 6 c. T. Doboĭ 6 c. I. Teliucan 10 c. S. Celeniamț 6 c. T. Muntian 10 c. 
G. Vassi 20 c. Z. Lazaresc 6 c. P. Muntian 6 c. T. Poppesc 10 c. N. Muntian 6 
c. A. Poppesc 6 c. A. Poppesc 6 c. A. Toma 6 c. I. Todosie 6 c. I. Găină 6 c. I. 
Baiaș 6 c. A. Baiaș 30 c. Ce. P.G. Ciuciŭ capelanŭ 2 f. din baniĭ bisericeĭ 10 f. 
            Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 4
 Dela comunitatea bisericéscă gr. rerăr. din Hinidóra, și anume dela Ce. 
P. Simon Popovicĭ Par. 1 f. 11 c. D. I. Lengel 1 f. 20 c. D. I. Dima Epitropŭ 3 
f. D. N. Bocin 1 f. D. M. Rimbaș iun. 1 f. 20 c. Dela ceilalțĭ creștinĭ de acolo 5 
f. 29 4/5 c. din lada bisericeĭ 20 f.         Suma 

 
 
 

33 204/5 
 Dela comunitatea bisericéscă gr. resăr. din Covraj și aoume dela Ce. P. 
I. Seliștén Par. 1 f. P. Seliștén 1 f. I. Dumulesc 24 c. L. Dumulesc 24 c.  
S. Stărcan 24 c. A. Dumulesc 24 c. T. Dumulesc 24 c. L. Muntean 24 c.  
P. Neleșan 24 c. I. Dumoĭ 24 c. I. Băiec 24 c. D. Stărian 24 c. din lada 
bisericeĭ 2 f.             Suma  

 
 
 
 

8 ―
Dela comunitatea biser. gr. res. din  Gândaga 10 ―
  ”       ”        ”                  ” Vălcelele rele 2 ―
  ”       ”        ”                  ” Vălcelele bune 10 13
  ”       ”        ”                  ” Boșorodŭ 11 ―
  ”       ”        ”                  ” Luncanĭ 5 12
  ”       ”        ”                  ” Valea Săngeorsuluĭ 7 24
  ”       ”        ”                  ” Cicidu 2 ―
  ”       ”        ”                  ” S. Maria de Pétră 4 ―
  ”       ”        ”                  ” Streiŭ Săcelŭ 4 ―
  ”       ”        ”                  ” Crișanĭ 1 12
  ”       ”        ”                  ” Streiŭ Săngeorsŭ 3 ―
  ”       ”        ”                  ” Bațalariŭ 3 20
  ”       ”        ”                  ” Bretia romănă 3 ―
  ”       ”        ”                  ” Rea 1 27¾ 
  ”       ”        ”                  ” Vadu Nelațĭ 1 36
  ”       ”        ”                  ” Bărăștĭ 4 50
  ”       ”        ”                  ” Ceopea 5 ―
  ”       ”        ”                  ” Săcelŭ 4 ―
  ”       ”        ”                  ” Ohaba de sub pétră 6 ―
  ”       ”        ”                  ” Rușorŭ 8 ―
  ”       ”        ”                  ” Federĭ 2 ―
  ”       ”        ”                  ” Fizeșĭ 3 ―
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  ”       ”        ”                  ” Petroșanĭ 10 ―
  ”       ”        ”                  ” Livezenĭ 10 ―
  ”       ”        ”                  ” Petrila 11 ―
  ”       ”        ”                  ” Sălașu de susŭ 2 ―
”       ”        ”                  ” Silivașu de josŭ 1 20
”       ”        ”                  ” Cincișŭ 3 ―
”       ”        ”                  ” Baea luĭ Craiŭ 3 ―
”       ”        ”                  ” Teliulŭ 14 ―
”       ”        ”                  ” Nădăjdia de susŭ 10 20¾ 
”       ”        ”                  ” Ocolișu mare 7 ―
”       ”        ”                  ” Maceu 5 ―
”       ”        ”                  ” Streiu Plopi 8 ―
”       ”        ”                  ” Zlaștiu 2 ―
”       ”        ”                  ” Gelariu 3 ―
                 Suma 307 442/5 

 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de 1814 28
Suma totală 2122 122/5

 
 

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 25. Iuliŭ Calend. noŭ. 

Aurulŭ ____________________________ 115  
Argintulŭ __________________________ 108¾  
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