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Depeșe telegrafice. 
 C o p e n h a g a  25 Iul. c. n. Holera domnește aicĭ întrʼunŭ modŭ sfășietoriŭ de inimă. 
 L o n d o n ŭ  26 Iuliu. Insurgenția hinezéscă naintéză Nancingu este în măna 
insurgențilorŭ și Amaiŭ se va ocupa de eĭ. 
 P a r i s ŭ  27 Iul. Constituționalulŭ încredințiază a ști, cum că cabinetulŭ împerătescŭ 
rusescŭ nu este aplecatŭ a primi proiectulŭ de întrevenire alŭ poterilorŭ apusene. Elŭ preferéză 
să se înțelégă dédreptulŭ cu pórta. ― Din altă parte se zice că maĭ mulțĭ din ambasadoriĭ din 
Constantinopole aŭ căpetatŭ depeșe pentru pace favorabile. 
 P a r i s ŭ  24 Iul. Timesulŭ de astăzĭ nu pre are crezămăntŭ către resultatele 
negoțiațiunilorŭ de acuma, elŭ se teme de unŭ resbelŭ universale décă rusulŭ nu va deșerta 
principatele. 
 După știrile ce aŭ sositŭ din Marsilia din 27 Iul. arŭ fi venitŭ acolo cu vaporele 
„Caradoc“ care a părăsitŭ Besica bai în 21, știrea despre sevărșita înpăciuire în Constantinopole. 
 T u r i n ŭ  27 Iul. „Parlamento“ înștiințéză, că mulțĭ dintre refugiațĭ maĭ cu sémă ungurĭ 
și italienĭ sʼaŭ înbarcatŭ la Marsilia pentru Constantiinopole. 
 P a r i s ŭ  28 Iuliu. Faimele despre pace se ținŭ. Sicle a adusŭ știrea falsă cumcă Anglia 
arŭ cere să între în Dardanele. 
 Din Damascŭ se înștiințéză cu datu din 26 Iul. Fanatismulŭ turcilorŭ crește aicĭ și în 
Alepo. Gubernatorele a ciămatŭ pre ceĭ maĭ însemnațĭ dintre turcĭ și creștinĭ ca săʼĭ provóce a 
trăi în liniște. Gubernatorele din Alepo a prinsŭ 30 de fanaticĭ. 

______________ 
Starea Creștinilorŭ în Turcia. 

 Fiindŭ cu gazetele părtinitórie Turcilorŭ fórte adese orĭ zicŭ și întărescŭ, cumcă creștiniĭ 
de căndŭ cu concesiunile Sultanuluĭ de maĭ nainte și ale celuĭ de acum se bucură de o deplină 
scutire și siguranță în Turcia, și că strigarea după garantisaré drepturilorŭ lorŭ arŭ fi numaĭ 
productulŭ uneĭ facțiunĭ, care gonește niște scopurĭ politice ascunse, dreptŭ aceea nu va fi fără 
de care a împărtăși căteva date eșite la lumină prin cercetărĭ oficióse, despre nește fapte care 
sʼaŭ întămplatŭ în timpurile cele maĭ próspete în ținuturile turceștĭ învecinate cu țéra grecéscă, și 
care din destulŭ dovedescŭ, pănă în cătŭ sântŭ creștiniĭ de acolo supușĭ la brutalitatea și varvaria 
Turcilorŭ. În timpulŭ de față, căndŭ părerile sântŭ așia de tare împărțite pro și contra, faptele 
sântŭ celŭ maĭ sigurŭ barometru, după care să ne îndreptămŭ judecata nóstră. Documentele, din 
care scótemŭ aceste date, sântŭ raporturile consulatuluĭ generale grecescŭ din Ianina către 
Ministrulŭ trebilorŭ din afară din Atina. Sub 8/20 Maiŭ a. c. se facŭ cunoscute următoriele. D. 
Stilodemos, Demărhŭ la Tiamos, și agentele consulare din Arta a așternutŭ o suplică 
Arhepiscopuluĭ din Arta din partea a cincĭ creștinĭ arestațĭ. Acestia sântŭ sudițĭ aĭ Regeluĭ din 
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Grecia locuitorĭ din Tiamos și netrebniculŭ, în contra căruĭ sʼaŭ plănsŭ eĭ, este Husein Pașa, 
carele maĭ nainte a fostŭ comandante alŭ pasurilorŭ din Tesalia și din Epirŭ. Înnainte cu căteva 
lune năvălii acestŭ omŭ cu o bandă armată prin Pudoristi pe pămăntulŭ elenicŭ sub pretestŭ, că 
gonește lotriĭ, și duse cu sine pe aceĭ cincĭ creștinĭ peste graniță. Pe doue fete le încise în 
haremulŭ seŭ, după ce maĭ întăiŭ le a rușinatŭ. Sórtea celorlalțĭ nu o cunoscŭ nicĭ eŭ nicĭ 
rudeniile lorŭ. O astfeliŭ de faptă purcezătóriă din o cruzime varvară și sevărșită în timpulŭ de 
pace sub ociĭ locuitorilorŭ și aĭ consulilorŭ europeneștĭ póte servi Escelențieĭ Tale și tuturorŭ, 
cariĭ se intereséză de sórtea creștinilorŭ în Turcia, de dovadă, că sórta lorŭ cu nemica nu sʼa 
îmbunătățitŭ, pentru că varvaria Osmanilorŭ a remasŭ totŭ aceea. De óre ce Pașa dela Ianina 
nʼare nicĭ o jurisdicțiune asupra luĭ Husein Pașa, carele șede în Larisa, așia nuʼmĭ remăne alta, 
de cătŭ a aduce acésta la cunoștința Esce. Teale, și prin D. Tea la cunoștința ambasadoreluĭ 
Maiestățiĭ Sele din Constantinopole. 
 Întrʼo representare a aceluiașĭ consule generale către Rustim Pașa Mușirŭ și 
Guvernatorele generale alŭ Epiruluĭ și Albanieĭ, se zice, că banda, cu care a năvălitŭ Husein 
Pașa, arŭ fi constatŭ din 700. Albanezĭ. Elŭ a jefuitŭ acelŭ locŭ, și a răpitŭ cu sine 5 femeĭ dintre 
care treĭ sântŭ fetițe de 11, 12 și 16 anĭ. Consulele generale provócă dară pe Mușirŭ, ca să 
întrevină și să slobódă pe acele nenorocite. 
 În raportulŭ către ministrulŭ grecescŭ să zice maĭ încolo, că totŭ Husein Pașa arŭ fi 
prinsŭ aprópe de Arta încă cincisprezece creștinĭ și întréga familiă a Dluĭ Custorinca, și că pe 
tatălŭ familieĭ lʼa și omorătŭ. 
 Husein Pașa aduce de pretestŭ alŭ varvarielorŭ sele aceea înainte, că arestanțiĭ arŭ fi datŭ 
ajutoriŭ la niște lotriĭ. Ca să se asigureze în contra urmărilorŭ, ce póte trage după sine fapta lui, a 
silitŭ pe înainte stătătoriĭ maĭ multorŭ comunitățĭ, ca să se subscrie la călcăiulŭ uneĭ hărtie albe, 
pe care apoĭ dănsulŭ va scrie, ceʼĭ va plăcé. 
 Tatălŭ și muma celorŭ treĭ fete, care sʼaŭ adresatŭ către Arhiepiscopulŭ dela Arta aŭ 
venitŭ la consulele generale dela Ianina, i aŭ așternutŭ tóte decumentele și lʼaŭ rugatŭ pentru 
ajutoriulŭ dănsuluĭ și aʼlŭ regeluĭ. Despre sórtea celorlalțĭ arestațĭ nu știmŭ nemica; de altă parte 
auzimŭ, că Husein Pașa, ca săʼșĭ căștige favórea Pașeĭ dela Larisa, ʼĭ arŭ fi oferitŭ în darŭ pe cea 
maĭ frumósă din róbele sele. 

De atuncĭ aŭ trecutŭ dóue lune, și încă nu știmŭ, ce resultatŭ a avutŭ întrevenirea Pașeĭ 
dela Ianina și reciamațiunile ministruluĭ elenicŭ în Constantinopole. Noĭ avemŭ puțină séŭ nicĭ o 
nădejde de ajutoriŭ pentru eĭ și starea acestorŭ nenorocițĭ precum și ceea a țereĭ lorŭ va remănea 
totŭ aceea, pănă ce poterile creștine nu vorŭ da ajutoriŭ poternicŭ ca să scape de sub tirănia lorŭ.   

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  20 Iuliu. Nicĭ odată nu a fostŭ atențiunea Europeĭ maĭ tare încordată ca acuma 
în causa orientale, nicĭ odată nu aŭ vorbitŭ ziurnaliĭ de pace maĭ multŭ decătŭ de căndŭ aŭ 
trecutŭ oștirile ruseștĭ Prutulŭ. „Pacea nu se va turbura. ― Împeratulŭ Rusieĭ a primitŭ 
proiectele cabinetelorŭ înpăciuitórie, elŭ esté a plecatŭ spre pace“ săntŭ știrile, ce resună în tóte 
gazetele, și totușĭ ómeniĭ aŭ o frică mare de resbelŭ, totușĭ eĭ săntŭ maĭ neodihnițĭ decătŭ pănă 
nu trecuseră oștirile ruseștĭ Prutulŭ și nu era atăta vorbă despre pace. ― Starea acésta atăta de 
neodihnitoriă pentru toțĭ ómeniĭ ale cărorŭ cugete nu se țermurescŭ cu zioua de măne a datŭ 
ansă la deosebite coniecture ce unŭ ziurnale întrunŭ feliŭ, altulŭ în altfeliŭ le tălmăcește, și 
fiindŭ că în ele săntŭ desvoltate astfeliŭ de opiniunĭ și conbinățiunĭ, ce ne greșitŭ potŭ avé și 
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auctorisațiunea sea, așia dară nu lipsescŭ nicĭ de acele glasurĭ, care nu pré supunŭ că cabinetulŭ 
din S. Petersburgŭ arŭ fi aplecatŭ spre pace. 
 „Ziurnalele de Francfortŭ care se vede a fi bine înformatŭ despre cele ce se facŭ în S. 
Petersburgŭ zice: O depeșă telegrafică datată din 15 Iuliu din Parisŭ, și de locŭ după aceea alta 
din Berlinŭ înștiințéză, că diferințele ruso-turceștĭ arŭ fi așezate, acesteĭ înștiințărĭ sʼa datŭ 
crezămăntŭ din plinŭ fără să fie potutŭ spune cineva pe ce se razimă autenticitatea eĭ. 
Contrazicerea bătătoriă la ocĭ a acesteĭ depeșe cu nota circulare a ministruluĭ franțozescŭ a 
trebuitŭ să stărnéscă ideea, cumcă acésta séŭ este prétimpuriă, séŭ că arŭ fi numaĭ o manevră de 
bursă. Cu tóte aceste lumea nu încétă a crede că întrebarea de cértă este așezată. Décă însă este 
adeveratŭ, cumcă Anglia și Franția aŭ invitatŭ pe Monarhulŭ rusescŭ, ca elŭ în locŭ de scimbŭ a 
primireĭ ultimatuluĭ seŭ prin sultanulŭ, se concedă unŭ documentŭ în care elŭ arătănduse 
îndestulitŭ cu concesiunile, ce le a căpătatŭ, să deciare, că elŭ nicĭ căndŭ nu aŭ avutŭ 
intențiunea, ca să se mestece în trebile din lontru, și timporarĭ ale porțiĭ, séŭ să vateme 
suveranitatea porțiĭ, atuncĭ săntemŭ împoternicițĭ a crede, cumcă înpăciuirea întrebăreĭ de certă 
nicĭ decum nu e aprópe. 
 Monarhulŭ rusescŭ aŭ arătatŭ nu numaĭ poterilorŭ marĭ, cumcă elŭ nicĭ decum nu are 
intențiune a se mesteca în trebile din lontru ale porțiĭ, ci elŭ a deciaratŭ acésta sărbătorește în 
fața întregeĭ lume în ambele depeșe circularĭ ale conteluĭ Neselrode, unde zice că arŭ fi o 
tănguitoriă neînțelegere aĭ supune intențiunea cumcă elŭ arŭ vré să țintéscă totŭ întrʼunŭ tempŭ 
după unŭ protectoratŭ religiosŭ și politicŭ.   
 Maiestatea sea împeratulŭ Rusieĭ a căruĭ neclătită tăriă sʼa arătatŭ în tóte conjuncturile 
dela suirea luĭ pe tronŭ în a. 1825, a însemnatŭ de unica satisfacțiă căreia arŭ poté acorda, 
simpla primire a ultimatuluĭ celuĭ de pe urmă, și acuma vréŭ să facă acésta primire a ultimatuluĭ 
celuĭ de pe urmă, și acuma vréŭ să facă acésta primire atărnătoriă de o notă reciprocă, în care 
împeratulŭ Nicolaŭ, așia a zice silitŭ să deciare, ce elŭ de voe bună de atătea orĭ și așia 
serbătorește a făcutʼo adecă că elŭ față cu Turcia nu are intențiunĭ ambițióse, nu plane 
cuceritórie. 
 Acestŭ proiectŭ dară séŭ nu sʼaŭ făcutŭ Monarhuluĭ rusescu ce e de crezutŭ, séŭ de saŭ 
făcutŭ în adeverŭ, atuncĭ este mare probabilitate căʼlŭ va lepăda. 
 Din contră loidulŭ zice: Din francfortŭ se înștiințéză cumcă ambasadorele presidiale de 
confederațiune în ședința adunăreĭ confederațiuneĭ din 21 Iuliu a făcutŭ înpărtășirĭ fórte 
înpăciutorie în privința statuluĭ causeĭ orientalĭ, după care se póte aștepta o deslegare favorabile. 
  Corespundințiĭ din Parisŭ în O. D. P. din 22 Iuliu scriŭ că eĭ aștéptă cu mare 
încordațiune curierulŭ din S. Petersburgŭ, care să aducă respunsulŭ țaruluĭ la proiectele ce i sʼaŭ 
făcutŭ. 
 Bursa în nerăbdarea sea a și vezutŭ maĭ mulțĭ curierĭ venindŭ, cariĭ după cum se dorește 
o suire séŭ coborâre a cursurilorŭ, că fie adusŭ deosebite știrĭ. „Împeratulŭ Nicolaŭ“ zicŭ ceĭ ce 
voiescŭ scăderea cursurilorŭ“ a lepădatŭ proiectele de pace, ce i sʼaŭ făcutŭ, însă nu și 
mizlocirea Austrieĭ, décă și sultanulŭ îșĭ va lua mizlocitoriĭ. În acestŭ casŭ arŭ cere Rusia 
despăgubire, care atăta însemnéză, căt a nu deșerta principatele maĭ nainte decătŭ ce i se vorŭ 
plăti tóte celtuelile. Maĭ departe se zice că împeratulŭ Nicolaŭ nu va încopcia iarășĭ 
negoțiațiunile în causa acésta pănă nu vorŭ părăsi flotele aliate Besica-baĭ fără săʼșĭ retragă și 
elŭ oștirile din principate. ― Din contră ceĭ ce dorescŭ suirea cursurilorŭ zicu: că împeratulŭ 
Nicolaŭ sʼa arătatŭ fórte aplecatŭ la proiectele de împăciuire, și a rogatŭ pe Austria să iaie rola 
de mizlocitóriŭ. ― De vomŭ combina tóte aceste cu pregătirile ce se facŭ în principate, și cu 
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apropierea oștirilorŭ ruseștĭ totŭ în maĭ mare numerŭ către granița Turcieĭ, de vomŭ judeca că o 
potere ca a Rusieĭ nu a pusŭ oștirile sele în mișcare fără să socotéscă bine ce face, și că ea din 
punctulŭ careʼlŭ ocupă acuma nu se póte altfeliŭ retrage decătŭ numaĭ pe calea onorifică, 
militare eminente, atuncĭ săntemŭ și noĭ silițĭ a cugeta, că proiectele în forma ce se vorbește că 
sʼaŭ propusŭ Rusieĭ, nu vorŭ fi nicĭ odată primite. 
 Bănatu. V e r ș e ț i ŭ  29 Iuniu (ca primitŭ în 20 Iuliu.) Alaltăierĭ ne veni Arhipăstoriulŭ 
D. Emilianŭ Cengelațŭ Episcopulŭ Dieceseĭ Caransebeșo-Verșețuluĭ.   
 Întrarea și primirea luĭ fu pompósă, cu mare bucuriă și entusiasmŭ. Întăia deputățiune 
condusă de D. Protopopŭ Sofroniŭ Ivacicovici întimpină pre D. Episcopŭ cu unŭ cuvântŭ 
sârbescŭ în vecinulŭ satŭ nemțescŭ Moravița―distanță de o stațiune―; a dóua condusă de D. 
Protopopŭ Iacobŭ Popoviciŭ cu unŭ cuvântŭ romănescŭ rostitŭ de acesta întimpină pre D. 
Episcopŭ la hotarulŭ Orașiuluĭ de către satulŭ romănescŭ Geamŭ. Ajungândŭ D. Episcopŭ 
însoțitŭ de călărețĭ în orașiŭ, fu în piața mare întimpinatŭ de unŭ poporŭ peste sémă numerosŭ 
mi de clerulŭ ceʼlŭ aștepta în ornate bisericeștĭ sub conducerea Protopopuluĭ centrale D. Filipŭ 
Trandafirovici. Aci Présfinția Sea binevoi a se coborâ din caretă și între urărĭ entusiastice fu 
condusŭ de D. Protopopŭ în pavilonulŭ (cortulŭ) ce era așezatŭ în piață și decoratŭ întro formă 
surprinzetóriă. Deaci Măria Sea D. Episcopŭ înbrăcatŭ în Mantorosŭ purcese supt baldahinŭ 
însoțitŭ de clerŭ și de poporŭ între căntărĭ și resunetulŭ clopotelorŭ, pe cale asternută cu earbă și 
florĭ pe supt unŭ arcŭ de triumfŭ cu insripțiune serbéscă și romănéscă, către bisérica catedrale 
éră nainteĭ mergéŭ maĭ multe fetițe înbrăcate în vestminte albe aruncăndŭ florĭ înaintea Luĭ. 
Ajungândŭ în besérică se făcură îndatinatele rugățiunĭ de fericita sosire apoĭ rosti D. Protopopŭ 
Trandafirovici cu cunoscuta sea elocuențiă o cuvântare potrivită ce stârni o deosebită plăcere și 
impresiă întru toțĭ ascultătoriĭ. La acésta respunse Presf. Sea cu o învățetură arhipăstorale solidă 
către poporŭ punânduĭ la inimă iubirea către Dumnezeŭ și către beserica sea și credința și 
supunerea către Maiestatea Sea préînduratulŭ nostru Împeratŭ, apoĭ cuvântă și în limba 
romănéscă. După acéstă ceremoniă merse Présfinția Sea în reședință, acolo îlŭ întâmpină D. 
Protosingelŭ și Admnistratore a Mănăstireĭ Meseciuluĭ Metodiŭ Milancovici cu clerulŭ 
monacescŭ. După cuvântărĭ din amăndóue părțile a întratŭ Măria Sea D. Episcopŭ în salonŭ, 
unde i sa presentatŭ tótă preoțimea adunată. Séra se înlumină turnulŭ bisericeĭ catedralĭ, și după 
a opta óră se făcu serenadă: veniră maĭ întâiŭ copiiĭ de scólă serbĭ în salonŭ și căntară înaintea 
Dluĭ Episcopŭ și a mulțimeĭ adunate aci căntece de binevenire; apoĭ veni între facle lominătórie 
tinerimea clericale, și salută pre Arhipăstoriulŭ seŭ cu o opațiune, în care îĭ arătă sâmțimintele 
sele, și după ce ascultă respunsulŭ părintescŭ alŭ Présfințieĭ Sele înceiară serenada cu căntece 
melodióse cub ferestrile salonuluĭ între facle luminătórie încungiurate de o mulțime fórte 
numeróse de privitorĭ, cariĭ numaĭ voiéŭ a înceta cu strigările de urărĭ. Aceste urărĭ de căldurósă 
simpatiă vor resuna și deacum înainte în tóte părțile Dieceseĭ, după ce faima despre iubirea de 
dreptate și a fromóselorŭ însușirĭ ale iubituluĭ nostru Arhipăstoriŭ ne facŭ a crede și a nădăjdui, 
cumcă dânsulŭ va asculta părintește dréptele nóstre dorințe și prin cunoscuta sea înțelepțiune va 
ști căștiga inimele ciarŭ și a celorŭ maĭ înstrăinațĭ, și așia se va întări staululŭ turmeĭ sele spre 
lauda și Mărirea sea propriă și spre bucuria și fericirea turmeĭ sele care e însetată după 
măngăiere. Trăiască dară Présfinția Sea D. Episcopulŭ nostru Emilianŭ în întrégă sănătate mulțĭ 
fericițĭ anĭ, fie ca Numele Luĭ să se înscrie cu Litere nesterse întru inimele nóstre cele 
mulțemitórie !! ― 
 C r o a ț i a. Din Zagrabia se scrie, cumcă se adeverește pe de plinŭ, că deregătoria maĭ 
înaltă a țereĭ ce se numia pănă acuma „Tabla banale“ va înceta a se numi așia, și va porta și ea 
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nume de ce. r. locuțiință. Concursulŭ pentru posturile cele maĭ de giosŭ ale amploiațilorŭ sʼa și 
descisŭ, iară cele maĭ înalte săntŭ reservate resoluțiuneĭ préînalte. 
 Austria. V i e n a  26 Iuliu. Arestarea maĭ multorŭ tinerĭ din case însemnate de origine 
italienĭ, ce în cele de pre urmă 14 zile sʼa întămplatŭ aicea, a datŭ ansă la o mulțime de faime. 
Corespundintele Austriacŭ pășește în protiva acestora cu următória deciarățiune: 
 Unele arestărĭ ce sʼaŭ făcutŭ maĭ nainte în bunulŭ cămărescŭ de sare, și maĭ de curăndŭ 
în Viena aŭ datŭ ancă la faime neodihnitórie, că arŭ esista adecă unŭ complotŭ estinsŭ și 
periculosŭ, alacăruĭ scopurĭ finalĭ arŭ fi departe peste scopurile politice obșteștĭ. 
 Noĭ săntemŭ în stare a deciara din izvóre secure, cumcă aceste faime nu aŭ nicĭ unŭ 
temeiŭ. Ce se atinge anume de arestările făcute în bunulŭ cămărescŭ de sare, ce maĭ cu sémă aŭ 
contribuitŭ la lățirea faimeĭ acesteĭ, acolo sʼaŭ lucratŭ, încăt sʼa potutŭ pănă acuma cunóște din 
cercetărĭ, despre cluburĭ religióse. Fie dară publiculŭ înpăciuitŭ căcĭ nu este temeiŭ pentru ce să 
se îngrigéscă. 

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 În 21 spre 22 nóptea sʼa întemplatŭ în cetatea Șirac în Persia așia de îngrozitoriŭ 
cutremurŭ de pămăntŭ, de sʼa surpatŭ maĭ tótă cetatea și a cotropitŭ pe locuitoriĭ eĭ dormindŭ, 
maĭ multe de 12,000 trupurĭ mórte sʼaŭ scosŭ de sub ruine. 
 Despre vioițiunea coâmbletuluĭ între cvartirŭ de căpeteniă alŭ trupelorŭ ruseștĭ și între 
Rusia ne potemŭ face ideă, décă vomŭ socoti că 116 caĭ staŭ gata în tóte zilele în stațiunile de 
poștă pentru curierĭ. 
 Cumcă Împeratulŭ Nicolaŭ va merge spre inspecțiunea trupelorŭ, ce săntŭ în numerŭ de 
70,000 adunate la Varșovia lăngă Pavonsci se adeverește totŭ maĭ tare. 
 O parte din miliția mondovénă este trimisă din porunca luĭ Gorceacof ca să păzéscă 
magaziile și spitalele; ea are se facă și servițiu de escorte. 
 Se vorbește că Împerătésa Franțieĭ arŭ fi iarășĭ în stare binecuvăntată. 
 În Bănatŭ se speréză că noŭ organisata locuțiință îșĭ va începe lucrările sele în decursulŭ 
luneĭ luĭ Augustŭ. 
 Revoluțiunea despre care sʼa vorbitŭ că arŭ fi proruptŭ între studențiĭ de teologiă 
turceștĭ, nu sʼa adeveritŭ. 
 În părțile Muncaciuluĭ domnește tare disenteria (scursórea, inima rea.) 
 În Timișóra sʼa serbatŭ zioa din 17 Iuliu, în carea în anulŭ trecutŭ a întratŭ Maiestatea 
Sea Împeratulŭ în acésta cetate, cu cuvenită solenitate. 
 După știrile ce vinŭ din Bulgaria, Omer Pașa întăritŭ tare linia Dunăriĭ. 
 După scrisorĭ ce aŭ sositŭ în Iașĭ se crede cu temeiŭ, că trupele ruseștĭ, ce sʼaŭ adunatŭ 
dincolo de Prutŭ, vorŭ căpăta cu începutulŭ luĭ Augustŭ poruncă să între în principate. 
 Amploiațiĭ despărțemântuluĭ locuțiințeĭ din Pojunŭ aŭ depusŭ jurămăntulŭ în mănile 
Șefuluĭ conteluĭ Altems. 
 Ofițiriĭ ruseștĭ vorbescŭ fără sfială, cumcă este ușiorŭ și cu potință ca să se înceie pacea, 
însă pórta e pré seracă de a despăgubi pe Rusia pentru pregătirile de resbelŭ ce le a făcutŭ. 
 În loculŭ Escelențieĭ sele D. Bedeusŭ de Șarembergŭ este denumitŭ de președinte la 
comisiunea catastrale D. Consiliariŭ de finanțiă Vaidlilŭ. 
 Protestulŭ Porțiĭ în contra întrăreĭ muscalilorŭ în principate a ajunsŭ în 20 în Bucureștĭ, 
și principele la trimisŭ delocŭ la Focșanĭ, unde se află prin. Gorceacof. 



 

Page | 331 Pag. | 331 

 Se zice că principele Gorceacof arŭ fi datŭ luĭ Omer Pașa să pricépă că trecerea luĭ peste 
Dunăre sʼarŭ privi din partea Rusieĭ ca unŭ casŭ de resbelŭ. 
 Despre refugiatulŭ Costa se spune că va remănea pănă atuncĭ în spitalulŭ franțozescŭ, 
pănă nu se va hotărâ în Viena și Vasingtonŭ asupra luĭ.  

______________ 
Principatele dela Dunăre. 

 Luĭ Vanderer se scrie dela Dunărea de gios în 20 Iuliu. Lățirea potereĭ ruseștĭ îșĭ ea 
decursulŭ seŭ pe turburatŭ din nicĭ o parte, singuratice piceturĭ de cazacĭ săntŭ prodromulŭ 
urmăreĭ colónelorŭ de oștirĭ, și curăndŭ vorŭ fi ocupate tóte cetățile și punctele de partea stăngă 
a Dunăreĭ. Pe Dunăre încă începe căte o mișcare. Nainte cu doe zile se arătă naintea Galațilorŭ o 
Corabiă de resbelŭ cu patru luntriĭ marĭ de tunurĭ și aceste aŭ staționatŭ în portulŭ Galațilorŭ, se 
vorbește încă de 30 astfeliŭ de luntriĭ armate, care să fie hotărâte a lua pusețiune de a lungulŭ 
maluluĭ romănescŭ alŭ Dunăreĭ ca să sprijănéscă operațiunele armateĭ pe uscatŭ. Încvartirareĭ ce 
urméză necontenitŭ, aŭ începutŭ să fie ne suferită pentru locuitoriĭ Romănieĭ, de și soldatulŭ 
rusescŭ este blăndŭ, gata spre servițŭ, și la tóte aplecabile. Atătŭ ofițeriĭ cătŭ și soldațiĭ de răndŭ 
arată dorŭ după bătaie, căcĭ atuncĭ le umblă maĭ bine. Uniĭ dintre locuitorĭ se silescŭ a se face 
sudițĭ austiacĭ. Mulțĭ dintre romănĭ și din străinĭ cariĭ saŭ așezatŭ acolo se măngăie cu așteptarea 
cumcă Romănia se va face austriacă. De partea ceealaltă nu se vede că sʼarŭ lucra seriosŭ la 
vreo pregătire de apărare. Omer Pașa este totŭ în Șumla staționatŭ și are multă greutate a 
organisa unŭ corpŭ numaĭ ceva de doamne ajută.  

______________ 
Rusia. 

 Cu vaporele Neva, ce a plecatŭ în 20 séra din Cronstat- și a aunsŭ în 23 Iuliu în Liubec 
aŭ venitŭ nóe știrĭ dela S. Petersburgŭ. Acolo domnește de obște părerea că împeratulŭ va 
remănea nestremutatŭ pelăngă cererile sele și opiniunile aŭ fostŭ înpărțite numaĭ despre aceea 
óre poteseva hotărâ Anglia Franția și Turcia la o perfectă concesiune, ce arŭ învăluĭ o absolută 
umilire, séŭ nu. În unŭ numerŭ a mesageruluĭ din Odesa se înștiințéză despre principele 
Comnenos, ce trăiește în Londra, și a pășitŭ înainte ca unŭ pretendinte alŭ tronuluĭ din 
Constantinopole, care în adeverŭ sarŭ trage în linia dréptă dela imperațiĭ orientalĭ cariĭ aŭ 
stăpănitŭ în Trapezundŭ pănă la anulŭ 1562. Tatălŭ seŭ Dimitri Comnenos a fostŭ mersŭ subt 
Ludovicŭ alŭ 16 lé la Franția și a servitŭ după aceea în armata principeluĭ Conde. Maĭ tărziŭ a 
căpătatŭ elŭ dela Napoleone și dela Borbonĭ o pensiune de 4000 fr. și a muritŭ la anulŭ 1821 în 
vărsta de 71 anĭ ca generale Maiorŭ alŭ armateĭ franțozeștĭ. 
 Unŭ altŭ manifestŭ alŭ împeratuluĭ Nicolaŭ de și nu politicŭ sʼa publicatŭ în Albina 
nordică. Gazeta acésta înpărtășește adecă publiculuĭ o poesiă dela D. Ivanof ca unŭ productŭ alŭ 
entusiasmuluĭ, în care a devenitŭ Rusia prin evinemintele din urmă. Manifestațiunea 
entusiasmuluĭ rusescŭ a trecutŭ censura, și se póte privi ca însemnătóriă pentru disposițiunea 
curțiĭ și a poporuluĭ, de și nu și tocmaĭ impuitóriă pentru cele maĭ de aprópe întămplărĭ. 
 Cuprinsulŭ poezieĭ este cam acestŭ următoriŭ: Este încă de lipsă a vorbi și a arăta lumeĭ, 
căt de poternicŭ, și de mare este imperiulŭ nostru încununatŭ cu gloriă ? Nu arŭ fi lipsă de 
dovezĭ ca să învingemŭ orĭ ce îndoială. O știă acésta orĭ cine, că patria nóstră numaĭ are eĭ 
asemenea sóță. ― Dela marea îngiețată pănă la malulŭ pontuluĭ streluce amenințăndŭ și grozavŭ 
resunăndŭ unŭ milionŭ de baionete, pe oceanulŭ stăpănitŭ se plimbă sute de corabie, și în țéra 
nóstră fără marginĭ nu se stinge nicĭ odată purpuria rază a ziorilorŭ. 
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 Luminatŭ strelucescŭ flamurile nóstre în analiĭ glorieĭ. Cu mirare se uită statele 
îndepărtate la Maiestatea și poterea frumóseĭ nóstre patriĭ, pline de necazŭ asupra tăcuteĭ păcĭ, 
ce cunrinde pămăntulŭ nostru sfăntŭ; asupra mărimeĭ, ce a ajunsŭ în nevăzuta estindere, și 
asupra adăncŭ întinăriteĭ reminiscențiĭ de cămpiele nóstre (1813.) De multe orĭ sʼaŭ încercatŭ 
ele a semăna aicĭ semănța reuluĭ, fără să precugete, că silința lorŭ va remănea stérpă căcĭ 
creșterea plantelorŭ străine nu priiește în pămăntulŭ Rusieĭ. Căt de tare aŭ doritŭ ele a turbura 
odihna nóstră da nu le a succesŭ. Dabea luciră baionetele nóstre și se făcu de locŭ tăcere, pacea 
sʼa întorsŭ iară, și de naintea nóstră să încină tóte. 
  Noĭ săntemŭ încă poternicĭ, învăluițĭ cu gloriă și tarĭ ca și nainte. Dispunemŭ asupra 
multorŭ mizlóce, și săntemŭ pururea îngrozitoriĭ pentru vrăjmașĭ. Noĭ nicĭ nu căutămŭ nicĭ nu 
vremŭ învingerĭ noue, glorie noue pentru că și așia patria nóstră este fără marginĭ. Însă ca să 
tăiemŭ nodulŭ celŭ veciŭ și pentru drépta credință (pravoslaviă) apucă sfănta Rusiă poternica și 
îngrozitórea sea sabiă. 
 Bărfăe popórele ce vorŭ vré, spumege și turbe ca și undele de tempestate, Dumnezeŭ și 
înțeleptulŭ Nicolaŭ le va da o lecțiune de pace, din care se va ridica Rusia cu nouă gloriă.“ 
 La astfeliŭ de cuvinte nu póte fi îndoială că și cele maĭ recĭ și îngiețate inimĭ să facŭ 
capace de entusiasmŭ. 
 Gazetele Franțieĭ credŭ că pórta va pune o condițiune de căpeteniă pentru înpăciuire 
deșertarea principatelorŭ de trupele muscăleștĭ, și nu este nicĭ o îndoială că ea în privința acésta 
se póte lăsa pe ajutoriulŭ poterilorŭ mizlocitórie. 
 Mustafa Pașa și Reșid pașa nu vréŭ pacea orĭ cu ce prețiŭ zice Patria. Eĭ nu se sperie de 
lipsa bătăeĭ ca și colegiĭ lorŭ, amăndoĭ însă săntŭ bărbațĭ, cariĭ știŭ cumpăni însemnătatea uneĭ 
ajutorințe dela națiunĭ precum este Anglia și Franția și față cu poterniciĭ lorŭ aliațĭ îșĭ ținŭ de 
datorință a nu preocupa evinemintele. În divanŭ nu este nicĭ partidă de pace, cicĭ de resbelŭ, ci 
acolo săntŭ ministriĭ, cariĭ vréŭ independința imperiuluĭ turcescŭ. 
 „Independința“ zice că împeratulŭ Nicolaŭ nu a datŭ pănă acuma nicĭ Franțieĭ nicĭ 
Anglieĭ vreunŭ respunsŭ; în depema din urmă ce a trimisŭ ministrulŭ trebilorŭ din afară către D. 
Dela cour după primirea noteĭ circularĭ a doilé, vine unŭ pasagiŭ care sună cam așia: Eŭ nu știŭ 
ce parte aĭ luatŭ Dta la pașul acela, ce a înduplecatŭ pre Sultanulŭ să nu céră cam deodată 
întrarea flotelorŭ aliate în Dardanele, însă în punctulŭ la care a ajunsŭ acuma causa acésta, potŭ 
fi numaĭ mesurele energióse cu resultatŭ, mise pare că timpulŭ cruțăriĭ și alŭ privireĭ arŭ fi 
trecutŭ. 
 Bulgariĭ din Constantinopole, cu aŭ vrutŭ să subscrie adresa de muțemire ce aŭ așternutŭ 
greciĭ sultanuluĭ, din acea causă, căcĭ emancipațiunea poporuluĭ seŭ nu arŭ avea nicĭ o 
însemnătate, pănă nu se vorŭ pune în loculŭ popilorŭ greceștĭ de ceĭ bulgăreștĭ –da numaĭ vezi 
că acestĭ zicŭ iarășĭ a fi grecĭ precum le este obiceiŭ. Nicĭ unŭ poporŭ nu se grecește séŭ 
corcește acum atăta ca tocmaĭ bulgariĭ, cariĭ toțĭ créŭ să fie grecĭ. 

______________ 
 

Turcia. 
 Diplomațiĭ se zice că arŭ fi aflatŭ oulŭ luĭ Columbusŭ ca să pună curăndŭ sfărșitŭ 
întrebăreĭ acesteĭ atătŭ de amenințetóriă. Décă basa acésta de o maĭ departe negoțiațiune se va 
primi de către Sultanulŭ, și de către cabinetulŭ din S. Petersburgŭ, atuncĭ se vorŭ pune la o parte 
maĭ mainte tóte pușcele cele fatalĭ, ce de multe orĭ se slobodŭ căndŭ nicĭ nu aștepțĭ. 
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  Flota Anglo-franțozéscă a căreĭ presențiă în Besica bai a provocatŭ maĭ tare întrarea 
trupelorŭ ruseștĭ în principate, sʼaŭ celŭ puținŭ a datŭ pretecstŭ la acésta, se vorŭ mișca către 
casă, maĭ vărtosŭ că ele cu întrarea tómneĭ nu arŭ maĭ avea locŭ securŭ pentru lăpădarea 
angirelorŭ în Besica baĭ, și nu le arŭ remănea alta decătŭ să între în portulŭ dela 
Constantinopole, ce este asupra tractatelorŭ. Plecarea lorŭ din Besica bai arŭ avea de urmare 
deșertarea principatelorŭ de oștirile muscăleștĭ, fără să se compromită ceva onórea Rusieĭ. ― 
Massa cea mare însă a Turcieĭ nu este îndestulită cu faimele de pace. Omer Pașa se teme de 
însușĭ ómeniĭ seĭ. În Constantinopole se aude desŭ predicatulŭ creștinilorŭ. „Giaurŭ“ acestŭ 
predicatŭ se zice că larŭ fi datŭ sentinela ce stă naintea înalteĭ Porțĭ și unuĭ amploiatŭ dela 
ambasada uneĭ poterĭ, ce a eșitŭ din palatulŭ turcescŭ, unde întrasă cu trebĭ. Stăpănirea turcéscă 
apucă tóte mizlócele ca să nădușiască fanatismulŭ, ce sarŭ poté naște între popóre, pentru aceea 
de o camdată nu se va espune nicĭ căméșa ce a lăsat o dervișulŭ sfăntŭ nicĭ stégulŭ poporuluĭ. 
Vezibile că décă Rusia va măna lucrulŭ pré de parte atuncĭ căméșa acésta, și stégulŭ vorŭ lucra 
ceva, însă totŭ atuncĭ căméșa acésta póte și servi la mulțĭ de stréngurĭ de gătŭ. În provincie se 
punŭ pașe tot ómenĭ, alŭ cărora fanatismŭ este cunoscutŭ. 

 
IX. 

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

 
  

fl. 
 

cr. 

 Din Protopopiatulŭ M. O ș o r h e i u l u ĭ , și anume din cetatea M. 
O ș o r h e i ŭ: Dela P. O. D. Ilie Macelariŭ ce. r. Consiliariŭ de Pretură 10 fl, 
D. Șerban Lupu din M. Regen 20 f. 12 c. D. I. Maior din Abafaia 10 f. O. D. 
A. Șotropa Perceptor 5 f. D. M. Cozma cetășnŭ 2 f. D. D. Fogarași Senator 10 
f. D. I. Bardoși Neguțătoriŭ 5 f. D I. Fiulep 5 f. D. C. Calcovicĭ 5 f. 1 c. D. D. 
Boer 2 f. D. G. Sabo 4 f. N. N. 5 f.          Suma  

 
 
 
 
 

83 13
 I c l a n d u  M a r e: dela Ce. P. Z. Hodoșiŭ 1 f. lada bisericeĭ 1 f. 
A. Mihail Contor 10 c. I. Muntean Dascalŭ 12 c. S. Calin Curator prim. 1 f. G. 
Mailat Curator 1 f. D. Calin Jude 40 c. V. Silip Curator 20 c. I. Sengeli 
Notariŭ 20 c. I. Jovrea 24 c. D. Jovrea 24 c. G. Moldovan 24 c. D. Santa 6 c. 
A. Sand 6 c. A. Santa 12 c.            Suma 

 
 
 
 

7 18
 M. Bandu dela Ce. P. I. Hodoșiŭ Parohŭ 3 fl. T. Suciŭ 1 f. lada 
bisericeĭ 30 c. D. Tisa 20 c. P. Precupŭ 6 c. I. Surd 6 c. G. Silagi 10 c. I. 
Palagia 10 c. G. Lanțoșĭ 10 c. I. Aldea 10 c. I. Bota 10 c. M. Coman 10 c. G. 
Selistean 10 c. dela ceilalțĭ creștinĭ gr. resăriténĭ 3 f. 48 c.        Suma    

 
 
 

10 ―
 E g e r s e g ,  S ă n c r a i ŭ  și R e m e t e s e g, dela Ce. P. I. 
Săcălianŭ Parohŭ 1 f. dela lada bisericiĭ și crestiniĭ seĭ 4 f. 28 4/5c.         Suma  

 
5 284/5

 M. N a s n a   - - - - - - 3 27
 Orba, dela Ce. P. Samson Moldovan Parohŭ 2 f. Sandu Istinica  
  Curator 2 fl.               Suma 

 
4 ―

 M u ș i n ŭ , V e ș a  și C e b e l e   - - - 3 39
 B e r g e n i e   - - - - - - 4 ―
 M. P e t e a   - - - - - - 4 ―
 N. St. B e n e d i c  V. Póp 2 f. O. Póp 24 c. G. Póp 20 c. I. Póp 20 c. I.  
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  Huruban 33/5 c.             Suma 3 73/5

 C o r u n c a   - - - - - - 1 ―
 M a l o m f a l v a  - - - - - - 5 36

Suma 134 492/5 
 Din Protopopiatulŭ Turdeĭ, și anume dela cominitatea bisericéscă gr. 
resăr. din A g r i b i c i ŭ: Dela P. O. D. Administratore protopopescŭ Simeon 
Pan Moldovan 5 f. T. Dragotă 1 f. M. Ilieș 2 f. C. Tătar 1 f. M. Turén 1 f. I. 
Iova 1 f. T. Roșca 1 f. S. Iosivŭ 30 cr. N. Acim 1 f. A. Iosivŭ 1 f. I. Văscan 1 
f. C. Marinca 1 f. M. Dragotă 48 c. I. Petruț 402/5 c. M. Marinca 1 f. D. 
Tritean 24 c. S. Văscan 1 f. C. Turian 1 f. G. Crișan 1 f. M. Felecan 1 f. I. 
Turian 1 f. I. Bacinean 24 c. T. Turian 10 c. V. Iova 20 c. V. Boldor 16 c. V. 
Popa 10 c. T. Porcilă 24 c. I. Iuga 24 c. I. Sebeni 24 c. I. Ferdian 20 c. G. 
Bean 30 c. A. Ferdian 12 c. V. Marinca 30 c. M. Radŭ 30 c. I. Iova 24 c. S. 
Stoĭca 24 c. V. Dragotă 16 c. I. Vasinca 20 c. D. Sebeni 20 c. T. Sebeni 20 c. 
C. Tritean 20 c. M. Văscan 24 c. T. Surd 24 c. S. Ardelean 24 c. I. Crișan 24 
c. G. Petrișor 24 c. S. Petrișor 24 c. G. Petrișor 111/5 c. G. Aparhidean 24 c. G. 
Mocean 6 c. M. Mocean 6 c. M. Cun 10 c. S. Sârbŭ 1 f. T Surdŭ 12 c. I. 
Rogozan 12 c. I. Popa 6 c.                                                                          Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 113/5

 Din comunitatea T u r d e ĭ  v e c i e: Din lada bisericeĭ 3 f. 30 c. dela 
Ce. P. Paroh Ioann Balog 1 f. I. Sândian curator prim. 36 c. I. Deacu Titor 36 
c. P. Ciortea 24 c. T. Ciortea Tit. 12 c. A. Felezăŭ clopotariŭ 10 c. I. Tocaci 
Tit. 10 c. P. Socea 10 c. S. Tat 12 c. M. Zăhan 6 c. I. Zăhan 6 c. V. Zăhan 6 c. 
S. Petian 6 c. I. Dejan 6 c. I. Dejan sen. 6 c. I. Patian 6 c. T. Raț 6 c. A. Crișan 
6 c. D. Deacu 6 c. I. Stan 6 c. I. Dejan iun. 4 c. D. Felezeŭ 4 c. dela alțĭ 
creștinĭ 30 cr.                Suma   

 
 
 
 
 
 

9 ―
 Din comunitatea F e l d i o a r e ĭ: Dela Ce. P. Paroh Iovv Tarca 4 f. I. 
Fogarași Învățetoriŭ 1 f. V. Cămpean 10 c. P. Dămian 10 c. S. Dămian 10 c. 
M. Murășan 10 c. T. Dămian 6 c. I. Hărța 6 c. A. Hărța 6 c. N. Dămian 12 cr. 
L. Mărtin 10 c. S. Boldor 6 c. I. Negrea 10 c. N. Popa 6 c. T. Tritan 10 c. I. 
Popa 10 c. A. Văsănc 10 c. S. Ciugudean 10 c. I. Urs 6 c. P. Negrea 6 c. V. 
Tritan 6 c. S. Hérlea 6 c. I. Inocan 10 c. T. Nemeș 10 c. Z. Mărtin 6 c. T. 
Socacĭ 10 c.                 Suma  

 
 
 
 
 
 

8 22
 C u c e r d i a   - - - - - - 3 ―
 B a n a b i c   - - - - - -  393/5 

Suma 192 12 
3/5

 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de - - 2122 12 
3/5

Suma totală 2314 25
 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 25. Iuliŭ Calend. noŭ. 
Aurulŭ ____________________________ 115  

Argintulŭ __________________________ 108¾  
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