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Depeșe telegrafice. 
 

C o n s t a n t i n o p o l e  25 Iuliu c. n. Ședință mare a consiliuluĭ ministeriale la pórtă, 
iarășĭ s’a trămisŭ unŭ curierŭ la Viena. 

Ambasadoriĭ poterilorŭ marĭ să se fie învoitŭ în aceea, ca să se umple cererea Rusieĭ cu 
modificațiunĭ. Consunanța este maĭ liniștită, însă pregătirile de resbelŭ se continue. Gardele 
mergŭ la Șamla. Stégulŭ poporuluĭ, și căméșa sfăntă nu săntŭ încă scóse. 

P a r i s ŭ  3 Augustŭ. Unŭ articulŭ în „Timesŭ‟ cu cuprinsŭ neodihnitoriŭ, a apăsatŭ 
cursulŭ. 

P a r i s ŭ  4 Aug. Bursa e móle. „Pais‟ arată speranță, că Rusia va primi proiectulŭ 
vienezŭ de înpăciuire, și așia va susținea pacea. 

B e r l i n ŭ  4 Aug. Duca Georgiu din Sacsen-Altemburg a muritŭ. 
C o p e n h a g a  3 Aug. În ședința consiliuluĭ de statŭ de pre urmă a subscrisŭ regele 

unŭ hrisovŭ de statŭ, ce ciamă pe principele Hristianŭ din Gluigeburg spre întărirea tronuluĭ 
danicŭ décă va muri linia bărbătéscă a luĭ Friderihŭ alŭ III. Principeluĭ se va da numele 
„Principele de Danemarca.‟ 

L o n d o n ŭ  2 Aug. Lordulŭ Clarenton deciară în casa de susŭ, cumcă în urmarea 
ocupațiuneĭ principatelorŭ dela Dunăre, și a întreruptelorŭ relațiunĭ ale principilorŭ cu pórta 
consuliĭ britanicĭ arŭ fi căpătatŭ inviațiune a se retrage, și a cere deciarațiunĭ. 

P a r i s ŭ  3 aug. „Morning-Postŭ‟ vré a ști, cumcă Țarulŭ în contrazicere strigătóriă cu 
prociămățiunea luĭ Gorceacof arŭ fi opritŭ principilorŭ plătirea tributuluĭ la pórtă. Ultimatulŭ nu 
maĭ sufere o tămăndare maĭ departe, încă înainte de 10 August vomŭ ști, purcedeva Rusia 
înainte séŭ îndereptŭ. De nu se vorŭ primi propusețiunile fără zăbavă, atuncĭ nu maĭ este 
îndoială, că flortele aliate nu vorŭ fi avisate a întra în Dardanele. 

______________ 
Lupta intereselorŭ în causa orientale. 

 Cine privește la curgerea lucrurilorŭ din Turcia numaĭ cu puțină băgare de sémă, nu póte 
să nu cunóscă, că acésta, tocma de arŭ urma de ocamdată o împăciuire momentană, totŭ maĭ 
multŭ se apropiă de crisă, care ne silește a ne pune întrebarea, că óre mizlócele, pe care le 
întrebuințiază unele poterĭ pentru susținerea Turcieĭ, sântŭ de ajunsŭ? 
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 Este învederatŭ, că la Londonŭ și Parisŭ voiescŭ a susținé în oriente statulŭ vro, causa, 
pentru ce, o lăsămŭ necercetată; însă nu se póte nega, că interesarea pentru Turcia e maĭ multŭ 
politică și artificiosŭ produsă, decătŭ firéscă și de obște simțită. Décă în Anglia și Franția s’arŭ 
face apelațiune la poporŭ, că voiește elŭ susținea Turcieĭ cu orĭ ce prețŭ, ciarŭ și cu prețulŭ unuĭ 
resbelŭ, atuncĭ cu bună sémă în contra lucruluĭ acestuia arŭ fi totŭ așia de multe voturĭ, căte aŭ 
fostŭ odată pentru domnirea luĭ Ludovicŭ Napoleone, și acésta ciarŭ din una și aceeașĭ causă, 
pentru că poporulŭ voiește pace, ca să’șĭ pótă căuta de interesele sele materialĭ. Numaĭ politiciĭ 
de profesiune se vorŭ înferbănta pentru susținerea ecuilibruluĭ europenescŭ. Cumcă agitațiunea 
pentru Turcia nu pré merge înainte nicĭ în Anglia, se vede maĭ bine din tonulŭ preseĭ, care 
într’una se légănă, aci tace, ca să liniștéscă pe publicŭ, aci suflă în trămbiță de resbelŭ. Înainte 
numaĭ cu puține zile a cercatŭ Timesulŭ și alte foĭ, ca să predee causa orientale în măna Austrieĭ 
și a Germanieĭ, ca unora ce sântŭ maĭ interesațĭ în tréba acésta, dar fiindŭ că aceste n’aŭ arătatŭ 
zelulŭ așteptatŭ de a ’șĭ frige degetele pentru interesele Anglieĭ, așia acum se întrebuințéză tóte 
mizlócele spre a măna tréba pe contulŭ propriŭ pănă la culme, adecă pănă la o participare activă 
din partea Anglieĭ și a Franțieĭ la resbelulŭ Turcieĭ încontra Rusieĭ. Cumcă acesta doue poterĭ la 
o asemenea întămplare nu vorŭ poté lucra decătŭ numaĭ pe mare, este învederatŭ; cine știe, cătŭ 
e de cu greŭ și scumpŭ transportulŭ trupelorŭ pe apă, acela nu se va poté îndoi, că ele celŭ multŭ 
arŭ poté să ocupe și să apere Constantinopolea și încă căteva punte de lăngă mare, dară de aci 
încolo tótă Turcia dela Dunăre pănă la marea egeĭă ar poté pre lăngă tóte armatele, care se 
adecriŭ Turcieĭ în Constantinopole, Parisŭ și Londonŭ, prin o campaniă bine întocmită pănă la 
iarnă, séŭ celŭ multŭ prin o adoua campaniă începută maĭ timpuriŭ la primăvéră să cază în 
mănele Muscalilorŭ, de acésta nu arŭ scăpa nicĭ Erzerum nicĭ Batun; cine crede, că aceste 
resultate sântŭ cu nepotință, cu acela firește că nu ne potemŭ certa, unulŭ ca acela nu cunóște 
starea Turcieĭ, pe dănsulŭ ’lŭ va pote învăța numaĭ urmarea, firește că pré tărziŭ. Numaĭ o potere 
ar poté împiedeca unŭ astfeliŭ de evinementŭ, adecă Austria, însă noĭ ne îndoimŭ prelăngă tóte 
deducțiunile englezeștĭ, că óre Austria, care cunóște trebele în Turcia din izvóre maĭ secure, 
decătŭ ce sântŭ acele, de unde esŭ articuliĭ ceĭ cu tendință ai ziurnalilorŭ englezeștĭ și 
franțozeștĭ, și care are acolo alte interese decătŭ vinderea fabricatelorŭ dela Manșester și 
Birmingham, óre Austria depărtaseva dela politica eĭ de pănă acuma, ca să susțină o împerățiă, 
unde rebeliĭ italienĭ și magiarĭ daŭ tonulŭ, și unde credincioșiĭ ofițerĭ austriacĭ se omóră pe uliță, 
fără ca dregătoriele localĭ să facă ceva spre împedecarea fărădelegeĭ. Décă însă Austria cu trece 
de totŭ pe partea Anglieĭ și a Franțieĭ, atuncĭ poterile maritime vorŭ poté apăra Constantinopolea 
și încă căteva punte litoralĭ; dară mai multŭ nu potŭ face nicĭ ajunge; însușĭ impoporațiunea 
moamedană în Bosnia, unde e maĭ numerósă în Europa, arŭ trebui în scurtŭ timpŭ să se supună 
Rușilorŭ spriginițĭ de tótă impoporațiunea creștină, și așia acera rusescă arŭ triumfa în tótă 
Turcia. Óre prin acésta susținés’-arŭ statulŭ cvo, acésta întrebare să’șĭ o deslege fie care pentru 
sine; noĭ însă sântemŭ de părere contrariă, și numaĭ atuncĭ amŭ fi aplecațĭ a crede în scăparea 
Turcieĭ, căndŭ Rusia s’arŭ biruĭ într’atăta prin poterile maritime, încătŭ arŭ fi bună bucurósă de 
a lăsa prada din mănă, numaĭ ca să dobăndiască pace. Însă pentru acésta eventualitate n’avemŭ 
nicĭ o verosimilitate; adeveratŭ că la întămplarea unuĭ resbelŭ comerciulŭ în marea négră arŭ 
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scădé fórte, însă provientarea trupelorŭ arŭ consuma o mare parte din productele, care se 
esportaŭ pănă aci, apoĭ Muscalulŭ aduce bucurosŭ sacrificie pentru „sfăntulŭ resboiŭ‟, Odesa și 
Nicolaiev arŭ fi prin vănturile și apa cea neafundă din marea négră destulŭ de scutite, apoĭ ciarŭ 
de arŭ cădé în mănele poterilorŭ maritime, multŭ maĭ este încă pănă la Moscva, unde nu póte 
cineva străbate numaĭ cu căteva zecĭ de miĭ, fără de a se espune perireĭ secure. Asemenea și 
Dania arŭ apăra întrarea în marea resărituluĭ; la întămplarea cea maĭ rea arŭ fi Cronstadtulŭ maĭ 
greŭ de blocatŭ și atătŭ maĭ greŭ de luoatŭ, decătŭ Nicolaievulŭ, și tótă întreprinderea arŭ avea 
scopulŭ acela, ca să se nimiciască comerciulŭ maritimŭ, prin care însă maĭ puținŭ arŭ perde 
Rusia, care ’șĭ arŭ poté afla alta cale decătŭ Anglia, ce trage de acolo bucatele, cănepa ș. a. În 
astfeliŭ de împregiurărĭ arŭ potéa să căștige numaĭ poterile neutralĭ, adecă Germania și America; 
dar aceea nu o potemŭ crede, că Anglia ar face și acum ca maĭ nainte, adecă că arŭ sili pe 
poterile neutralĭ ca să scimbe posițiunea lorŭ cea pasivă cu alta activă, căcĭ atuncĭ s’arŭ încurca 
într’unŭ resbelŭ cu America, care ’i arŭ poté da o lovitură, de care nu ’șĭ arŭ veni așia curăndŭ 
érășĭ în fire. În astfeliŭ de împregiurărĭ e pré slabŭ prospectŭ, că poterile maritime vorŭ poté sili 
pe Rusia, ca să se retragă din teritoriulŭ turcescŭ.  (va urma.) 

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
  

 S i b i i ŭ   27 Iuliu. Presa europénă sʼa împărțitŭ în privința causeĭ orientalĭ în dóe părțĭ, 
din care una se cufundă totŭ maĭ tare în presimțirĭ resbelice, iară ceealalată nutrește cu tótă tăria 
speranța, că pacea nu se va turbura nicĭ celŭ maĭ puținŭ. Acésta însă nu arată alta nimica, decătŭ 
că causa acésta este încă atătŭ de încălcită, atăta de mistică, de nu se póte străbate nicĭ de 
diplomațiĭ ceĭ maĭ însemnațĭ, de aci urméză că speranțele, ce se nascŭ astăzĭ în ómenĭ pentru 
susținerea paceĭ, măne se turbură prin o știre cu îndoială, ce o aduce unŭ vapore, unŭ curierŭ 
dela locurile unde se crede că causa este cunoscută, ba de multe orĭ numaĭ auzirea, că arŭ fi 
sositŭ vreo știre din oriente scimbă tóte așteptările ómenilorŭ. 
 Gazetele franțozeștĭ scuipaŭ focŭ și fere asupra rușilorŭ pănă nu trecuseră Prutulŭ așia, 
cătŭ nu maĭ era nicĭ o îndoială cumcă la trecerea oștilorŭ muscăleștĭ se va respunde din partea 
poterilorŭ aliate cu întrarea flotelorŭ în Dardanele, și ce urmă? Întrarea rușilorŭ nu o înpiedecă 
niminea, și gazetele cele înfuriate amuțiră, și luară unŭ tonŭ maĭ domolŭ. Ca să cunóștemŭ maĭ 
de aprópe situațiunea causeĭ orientalĭ în momentulŭ de față, că ascultămŭ ce vorbește unŭ 
corespundinte, care se vede a fi despre acésta bine informatŭ în „D. A. Ț.“ Décă se va lăsa 
diplomația prin obicinuitulŭ eĭ drumŭ alŭ trebilorŭ, prin necontenita scriere de note a se reținea 
pănă la iarnă, fără să se deșerte principatele fără nicĭ o despăgubire, atuncĭ va fi Europa și pacea 
lumeĭ o jertfă însemnată a diplomațieĭ sele. Nimicŭ nu este maĭ ușiorŭ a dovedi decătŭ acésta. 
Noi trăimŭ acuma la mizloculŭ luĭ Iuliu. Décă sʼarŭ fi atacatŭ Turcia de Rusia prin o bătaiă în 
ființă, atuncĭ arŭ fi trecutŭ ceealaltă parte a vereĭ pănă ce Rusia arŭ fi ocupatŭ principatele. 
Resbóiele de maĭ nainte ne dovedescŭ acésta. În loculŭ acesteia Rușiĭ potură întra întrʼunŭ 
marșiŭ pacinicŭ în principate, și cu începutulŭ luĭ Augustŭ se vorŭ pregăti lăngă Dunăre a întra 
în Bulgaria. În timpulŭ ceʼlŭ arătarămŭ aŭ ajunsŭ după rușiĭ la unŭ resultatulŭ a coprinde o parte 
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bună din Turcia fără o pușcătură, fără să scóță sabia. De se va lăsa Europa și Turcia încă vreo 
câteva lune a se reținé prin lupte diplomatice, atuncĭ săntŭ tóte folósele resboiuluĭ din oriente 
pentru Rusia. Cu începutulŭ luĭ Augustŭ ea a concentratŭ tóte trupele eĭ fără cea maĭ puțină 
perdere lăngă Dunăre, și a strănsŭ provisiune de munițiă, și de hrană, a recunoscutŭ punctele de 
trecere, a pregătitŭ trecerea, și îĭ remăne încă timpŭ destulŭ de a nimici poterea Turcieĭ cu o 
lovitură puternică și a ocupa Constantinopolea. Căcĭ ce sʼa potutŭ pănă atuncĭ face din partea 
oposită? Turcia se va ruina pănă atuncĭ prin pregătirile de resbelŭ, și prin susținerea armateĭ sele 
din partea finanțiară cu totulŭ, entusiasmulŭ ce sʼa arătatŭ între muscanĭ se ca reci prin 
tămăndarea stăpănireĭ; voluntariĭ asiaticĭ, cariĭ acuma alérgă în lagăre cu cetele, se vorŭ întórce 
după veciulŭ lorŭ obiceiŭ la tómnă iarășĭ în derăptŭ în Asia. Flota Anglieĭ și a Franțieĭ nu vorŭ 
maĭ poté suferi furtunele măreĭ de tómnă și de iarnă, va trebui să se întórcă în porturile de unde a 
eșitŭ, ea nu va vré să ierneze în portulŭ dela Constantinopole, séŭ în altŭ portŭ alŭ mareĭ negre, 
pentru că décă arŭ propune resbelulŭ, și rușiĭ arŭ ocupa Dardanelele, atuncĭ ea nu arŭ maĭ avea 
locŭ de retragere, ci arŭ fi perdută. 
 Tocmaĭ așia puținŭ arŭ poté atuncĭ Anglia și Franția a trimite sultanuluĭ trupe și pe 
uscatŭ întru ajutoriŭ. Aceste tóte săntŭ așia de ciare, căt nu se potŭ din destulŭ recomenda 
politiceĭ conservative a izprăvi și a aduce cătŭ se póte maĭ de grabă causa turco-ruséscă în 
rănduială. Cum că trebile pănă în punctulŭ timpuluĭ de față procesără cam după cum desbătŭ 
corespundintele, nu e nicĭ o îndoială, muscalulŭ concentră trupele sele și ocupă tóte punctele 
maĭ însemnate dea lungulŭ Dunăreĭ și stă gata de a trece și Dunărea. Ziurnaliĭ trimitŭ 
împeratuluĭ Nicolaŭ proiecte de înpăciuire, și pănă eĭ buciumă în lungŭ și în latŭ că împeratulŭ 
Nicolaŭ este aplecatŭ ale primi, elŭ pășește în propusulŭ seŭ maĭ departe cu o consecuențiă de 
ferŭ, și dă de minciună pe tóte faimele despre înpăciuirea, ce după ziurnaliĭ oficialĭ nu arŭ fi 
departe. Cu cătŭ se luptă maĭ tare diplomația, cu atăta se vede a fi causa acésta maĭ încurcată. ― 
Căndŭ se adună la unŭ omŭ bolnav maĭ multe doctorĭ, bóla trebue să fie grea, și cu cătŭ i se 
prescriu maĭ multe medicine, cu atăta bóla este maĭ primejdiósă maĭ necunoscută, și sfărșiculŭ 
consultărilorŭ și alŭ sticlelorŭ celorŭ înmulțite cu medicină este mórtea, séŭ de și scapă 
bolnavulŭ de o camdată, elŭ însă remăne strictŭ și slăbitŭ de multele medicine atăta, cătŭ rarŭ 
maĭ vine în poterĭ, și ce nu sʼa întemplatŭ astăzĭ urméză măne. Ce e alta causa orientale, decătŭ 
o bólă grea a Turcieĭ, ce săntŭ consultările diplomatice, decătŭ consultărĭ de a o înlătura, și a 
ridica celŭ puținŭ pe Turcia iarășĭ pe picióre, care fiindŭʼĭ poterile secate, puținŭ o vorŭ maĭ 
ținea. 
 S i b i i ŭ  28 În decursulŭ luneĭ acesteia se ținură esameniĭ la tóte institutele din capitalea 
Transilvanieĭ, care se înceiară astăzĭ cu esamenele fetelorŭ catolice. 
 În cursulŭ trienale alŭ academieĭ de drepturĭ aŭ fostŭ imatriculațĭ 48 academicĭ, din cariĭ 
săntŭ 20 romănĭ. Aŭ izprăvitŭ cursulŭ 11 din carii săntŭ 4 romănĭ. Cu portarea auzitoriluĭ de 
drepturĭ romănĭ, afară de unulŭ, potemŭ fi îndestulițĭ, și afară de doĭ toțĭ aŭ eșitŭ cu calcule 
bune. Décă însemnămŭ, că între toțĭ a escelatŭ iarășĭ maĭ tare Ioane Papiu, ne facemŭ numaĭ 
detoria. 
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 În gimnasiulŭ supremŭ evangelico-luteranŭ și în scoalele realĭ, ce săntŭ legate cu elŭ a 
fostŭ numerulŭ scolarilorŭ 773 din aceștĭ 517 luteranĭ, 22 reformațĭ, 100 romano-catolicĭ, 15 
greco-catolicĭ, 114 greco-resăritenĭ, și 5 unitarĭ; după naționalitățĭ 607 germanĭ, 129 romănĭ, 34 
ungurĭ, 2 armenĭ, și unŭ dalmatinŭ. Studențiĭ romănĭ din gimnasiulŭ acesta săntŭ cu puține 
escepțiunĭ atătŭ în privința moralitățiĭ, cătŭ și a progresuluĭ demnĭ de tótă stima, unŭ Baciŭ, 
Manŭ, Iosifŭ, Parasciv, Moga, Drogman, Titus, Gabriele, Telea merită tótă stima nóstră. 
 Premiele se împărțiră în 17 Iuliu după ce ținŭ unŭ studinte o cuvăntare maĭ multŭ 
recitată, decătŭ înțelesă destulŭ de lungă. Din romănĭ nu se împărtăși nicĭ unulŭ cu premie. 
 În gimnaziulŭ romano-catolicŭ, care pănă acuma avu numaĭ 6 clase a fostŭ numerulŭ 
studențilorŭ 181. Din acestia aŭ fostŭ romăni 84 cea mai mare parte greco-resăritenĭ. Décă 
numerarămŭ în gimnasiulŭ luteranŭ capacitățĭ frumóse de romănă, nu maĭ puținŭ avemŭ să ne 
lăudămŭ cu de aceste și în gimnasiulŭ romano-catolicŭ. Unŭ Tincu, Lazarŭ, Burcea, Acsente, 
Boilă, Piso, Gus, Horat, Brotea, Cioranŭ, Trombitaș Anania, Bersan săntŭ totŭ atătea mlădițe 
frumóse ale națiuneĭ nóstre. ― Din acestia fuseră uniĭ premiațĭ iară alțiĭ publice lăudațĭ la 
înpărțirea premielorŭ, ce se ținu cu mare festivitate în 14 Iuliŭ. ― 
 Cu ocasiunea acésta se ținură și declarațiunĭ potrivite agerătórie de spiritŭ tinerilorŭ și 
însuflătórie de unŭ gustŭ maĭ sublime esteticŭ în limba germană, latină, magiară, și romănă. În 
acésta de pre urmă cuvântă scolariulŭ Avramŭ Tincu „Despre scopulŭ omuluĭ“ cu o elocuențiă, 
ce seceră plăcerea și aplausulŭ tuturorŭ auzitorilorŭ. Gestulŭ amesuratŭ, espresiunea modestă, 
mutarea tomuluĭ potrivită dederă cuvântătoriuluĭ o svavitate multŭ plăcută, curagiulŭ și foculŭ, 
cu care esecută Tincu acéstă cubântare uimi pe toțĭ ascultătoriĭ. 
 Studeniĭ de romănŭ pe lăngă datoriele sele cele scolastice, nu aŭ uitatŭ nicĭ de cele 
bisericeștĭ, eĭ aŭ cercetatŭ biserica în anulŭ acesta cu multŭ maĭ mare răvnă, ca pănă acuma, 
învățetura creștinéscă le aŭ fostŭ unŭ studiu esențiale, nu ca pănă acuma accidentale. DD. 
cateheți Protopopulŭ Pannovicĭ, și capelanulŭ epicopescŭ Begnescŭ șʼaŭ făcutŭ detorințele sele 
precum dovedi succesulŭ nu numaĭ materiale, ci maĭ vărtosŭ morale. ― Cestŭ de pre urmă se 
produce maĭ de multe orĭ la serbătorĭ și zile însemnate cu studințiĭ învățeceĭ aĭ săĭ și în cântărĭ 
armonióse. Iară în cele artifițióse adecă după note și armonia vocale ținu în zioa de S. Ilie D. 
Profesore Țencer proba din teĭă, carea de și nu potemŭ, vorbindŭ fără lingușire, a zice că a eșitŭ 
eclatante, dar totușĭ succesulŭ a fostŭ după părerea maĭ multorŭ ascultătorĭ măiestriĭ în arte 
destulŭ de bunŭ. Unŭ Dragomir, doĭ Adamovicĭ, Elĭ, Lazar, Cărete, Piso, Hania ș. a. ne daŭ 
speranțele cele maĭ bune, că vorŭ face pașiĭ cuviințioșĭ și în artea acésta atătŭ de frumósă și 
redicătóriă de inimĭ, care este totodată și atăta de conformă frumosuluĭ nostru ritŭ bisericescŭ. 
― Nicĭ în scóla gimnastică nu săntŭ romăniĭ ceĭ maĭ din urmă. 
 În institutulŭ pedagogico-teologicŭ aŭ fostŭ 84 candidațĭ, din cariĭ ceĭ maĭ mulțĭ eraŭ 
pregătițĭ în scólele normalĭ și gimnasialĭ. 
 În scolele normalĭ săntŭ peste o sută de romănĭ. Décă pe de o parte este sórtea studinteluĭ 
romănŭ să se tărăie cum póte, și luptănduse cu cele trebuințióse pentru traiulŭ viețiĭ să servéscă 
maĭ multŭ altuia de cătŭ șie, nu potemŭ nega că săntŭ dintre eĭ și de aceia cărora ursita le aŭ 
fostŭ maĭ favorabile, și totușĭ trebue să arătămŭ cu durere de inimă, că părințiĭ puținŭ îngrigescŭ 
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pentru eĭ, cugetăndŭ că e destulŭ décă mergŭ la scólă, îĭ lapădă prin cărcimele cele maĭ ticălóse 
fără să grigéscă maĭ departe pentru moralitatea lorŭ puinduĭ la niște ómenĭ de omenie. 
 Cu tóte aceste însă avemŭ să fimŭ de obște îndestulițĭ cu studințiĭ nostriĭ de aicĭ, și 
avemŭ speranța cea maĭ viă, că cu încetulŭ va peri spiritulŭ precoptŭ dintre eĭ, și vorŭ lua o 
direpțiune, carea îĭ va potea duce la fericire. 

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 În „:Presă“ citimŭ următória știre. Unŭ numerŭ alŭ femeilorŭ romăne, a sacratŭ 
Batalionuluĭ alŭ 4-lé din regimentulŭ Niujanŭ, ce garnisona în Brașovŭ o pantlică frumósă de 
stégŭ, cu inscripțiune potrivită în limba romănă, carea sʼa încopciatŭ de stégŭ cu corespunzetórie 
cerimonie în 18 Iuliŭ. 
 În totŭ Bănatulŭ este mare lipsă de poterĭ lucrătórie astfeliŭ, în cătŭ este témă, că 
secerișulŭ nu se potea face la timpulŭ seŭ. 
 Liferanțiĭ de provinciune pentru oștirea ruséscă în principate aŭ destulŭ de lucru, ca să 
umple magazinele. 
 Se vorbește, că marele Duce Constantin va merge la armata ocupătóriă prin Austria. 
 Esportarea vitelorŭ din Rusia sʼa micșoratŭ către Austria, iară către principate este în maĭ 
mare lățire. 
 Consunanța inimelorŭ în Serbia este apăsată. 
 Independințeĭ belgice se scrie din Constantinopole cu datŭ din 18 Iul. că Rusia cere dela 
Persia pentru o datoriă de 18 milióne rubl. Provinția Tauris, și fiindcă acésta constă maĭ multŭ, 
Rusia îĭ va plăti cătŭ face maĭ multŭ în banĭ sunătorĭ, cu tótă silința Turcieĭ ca să strice acéstă 
tocmélă, ea totușĭ se va înceia. 
 Vinerĭ aŭ arsŭ în Șura mică 76 de economĭ, ce avuseseră bucatele de vară strănse acasă. 
 Se scrie că în Baiurutŭ arŭ stăpăni o anarhiă perfectă. 
 În 26 Iul. sʼa înmormântatŭ în Șopron generalele Legedicĭ. 
 Întrʼo scrisóre din S. Petersburg din 26 Iul. se vorbește, că împeratulŭ nu va lăsa pe 
solulŭ porțiĭ înaintea sea, décă nu va aduce ultimatulŭ subscrisŭ. 
 Despre Rusia se zice întrʼo corespundință „Rusia lucră pănă căndŭ celelalte poterĭ se 
tocmescŭ, ea merge înainte pănă căndŭ celelalte totŭ se găndescŭ, și acuma a făcutŭ tóte ce a 
prezisŭ, șede pe malulŭ Dunăreĭ și aștéptă după vântŭ.“ 
 Din sinulŭ Divanuluĭ se scrie din 21 Iuliŭ: Dela începutulŭ septemăneĭ acesteia săntemŭ 
în unŭ adeveratŭ statŭ de frigurĭ, privința la pace séŭ bătaie se scimbă în tótă ora. Pusețiunea 
porțiĭ sʼa maĭ răitŭ, și se pare că Turcia va remănea singură în luptă cu colosulŭ nordicŭ. 
 În 17 Iul. aŭ avutŭ ambasadoriĭ Anglieĭ, Franțieĭ, Austrieĭ și Prusieĭ la Reșid Pașa în 
Baltaliman o conferință. Proiectele ce sʼaŭ făcutŭ acolo se parŭ a fi în consunanță cu depeșele 
primite, ce recomăndă o învoire în pretesniunile ruseștĭ. După aceea sʼa dusŭ Reșid Pașa maĭ 
nainte la sultanulŭ în Ceraganŭ și a ținutŭ séra o consfătuire cu ministriĭ turceștĭ. În 18 sʼa maĭ 
ținutŭ o consfătuire mare, și respunsulŭ se zice a fi decisivŭ refusătoriŭ. 
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 Respunsulŭ porțiĭ se fie următoriŭ: Nedreptățimea pretensiunilorŭ ruseștĭ a pusŭ pe 
musilmanĭ în așia mare întărâtare, încătŭ nicĭ unŭ consiliu ministeriale arŭ cuteza maĭ multŭ să 
concédă macarŭ o literă, afară de concesiunile făcute. Proclamațiunea împeratuluĭ rusescŭ caută 
se fanatiseze poporulŭ la resboiŭ religiosŭ. Turculŭ se va lăsa maĭ nainte a se tăia în bucățĭ decăt 
a se retrage, și décă resbelulŭ se va aprinde, atuncĭ sfărșitulŭ luĭ stă în măna luĭ Dumnezeŭ. 
Aceea însă este securŭ, că se va naște o luptă fanatică între deosebite popóră, și décă stă scrisŭ 
că Turciĭ să piară, atuncĭ eĭ borŭ îngropa subt ruinele sele pe dușmaniĭ lorŭ. 

______________ 
Principatele dela Dunăre. 

 Unŭ corespundinte alŭ ziurnaleluĭ de Francfortŭ, care nu a trecutŭ cu vederea îngrigirea, 
ce însuflă întrarea trupelorŭ ruseștĭ în principate în așia mare cătime, se silește a dovedi cu 
dovezĭ destulŭ de sofistice, cumcă tocmaĭ în colosarea desvoltare a potereĭ ruseștĭ ar zăcea cea 
maĭ mare garanțiă de pace „Prorociĭ resboiuluĭ“ zice elŭ, vreŭ se vadă óre care semnŭ alŭ unuĭ 
resboiŭ aprópe în însemnata mulțime a trupelorŭ ruseștĭ, ce a întratŭ în principate. După părerea 
nóstră este acésta din contră o speranță maĭ multŭ pentru susținerea păciĭ, căcĭ însemnatele 
poterĭ de trupe, ce staŭ în principate, arată turcilorŭ, cumcă ocupațiunea nu sʼa făcutŭ în urmarea 
uneĭ tălmăcirĭ a tractatuluĭ dela Baltaliman, ci pentru că pórta nu a vrutŭ să dee ceruta garanțiă. 
 De arŭ fi ocupatŭ unŭ numerŭ maĭ neînsemnatŭ principatele, atuncĭ arŭ fi potutŭ întra și 
turciĭ în Romănia și atuncĭ arŭ fi fostŭ resboiulŭ neîncungiuratŭ, poterea trupelorŭ de ocupațiune 
a luatŭ dela pórtă și idea uneĭ astfeliŭ de mesure, și înpregiurarea că acésta ocupațiune, pe cum 
se zice, sa făcutŭ cu 110,000 de oștire a îndepărtatŭ și potința unuĭ conflictŭ săngerosŭ. 
 Prorociĭ de resbelŭ credŭ însă, că și o maĭ mică putere militare arŭ fi fostŭ destulŭ pentru 
acésta. O așia însemnată putere de trupe ce încă totŭ se mai mărește zicŭ eĭ, că nu sarŭ fi potutŭ 
pune în mișcare, décă scopulŭ Rusieĭ nu arŭ fi altulŭ, decătŭ acela, ce sʼa publicatŭ. Apoĭ 
contele Neselrode a deciaratŭ serbătorește în depeșa sea circulare din 2 Iuliu în fața întregeĭ 
Europe în numele înălțatuluĭ seŭ Monarhŭ că aceste trupe nu întră în principate, ca să 
întreprindă asupra porțiĭ unŭ resboiŭ ofensivŭ, ci că din contră, pănă nu vorŭ fi silite spre acésta, 
îlŭ vorŭ încungiura. 
 Décă dară nu va începe pórta însașĭ lupta, décă ea din contră va păstra garanția morale, 
ce sʼa pomenitŭ în depeșa circulare, -ce se vede din protestuțiunea asupra ocupăriĭ principatelorŭ 
―, nu va pote fi vorba nicĭ întrʼunŭ feliŭ despre unŭ resbelŭ ofensivŭ din partea rușilorŭ. Însă 
fiindŭ că Rusia prin ținerea însușĭ a porțiĭ, seŭ prin o prégăbită mișcare a flotelorŭ aliate spre 
cornulŭ de aurŭ arŭ potea să fie silită a porta unŭ astfeliŭ de resboiŭ, atuncĭ arŭ silio privințele 
strategice și politice a pune pe picióre o putere militare de ajunsŭ, ce sʼa șĭ făcutŭ. Și tocmaĭ 
pentru că așia este întămplarea, și 200000 oștĭ săntŭ pregătite a primi lupta, d é c ă  v a  c e r e  
l i p s a, nu se va naște resbelŭ, ce în casulŭ contrariŭ nu arŭ fi fostŭ așia de securŭ. ― Negreșitŭ 
o argumentațiune tare pocită, carea însă cuprinde în sine multŭ adeverŭ. Principele Mihaile 
Obrenovicĭ a trămisŭ către auctoritățile Serbieĭ unŭ cerculariŭ, care se póte tălmăcĭ în multe 
modurĭ despre care însă în numerulŭ viitoriŭ. 

______________ 
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Rusia. 
 Se scrie din S. Petersburgŭ cu datŭ din 23 Iuliu. Împeratulŭ a slobozitŭ următoriulŭ 
manifestu: Cu mila luĭ Dumnezeŭ Noĭ Nicolaŭ I. Împeratŭ și Autocratore alŭ tuturorŭ Rușilorŭ 
ș. a. ș. a. ș. a. Prin manifestulŭ nostru din 1 Augustŭ 1834 amŭ rănduitŭ Noĭ recrutațiunea ce 
este de a se face în totŭ anulŭ în hotărâte părțĭ ale imperiuluĭ. Noĭ poruncimŭ acuma: 1. spre 
completarea potereĭ pe uscatŭ și mare, și în conformitatea unuĭ ucasŭ cuprinzătoriŭ de 
dispusețiunĭ specialĭ, ce totdeodată merge către senatulŭ îndreptătoriŭ, are să se facă recrutația în 
părțile resăritene ale imperiuluĭ în următóriele zecimĭ căte cu 7 suflete dela o miă, tocmaĭ în 
acelŭ modŭ, ca cum sʼa făcutŭ în anulŭ 1852 în părțile apusene ale imperiuluĭ. 2. Afară de aceștĭ 
să se ridice din gubernementele părțilorŭ apusene căte 3 individe dela fiecare miă, ca restulŭ din 
numerulŭ celorŭ 6 individe dela miă, care a datŭ partea acésta în recrutațiunea trecută maĭ 
puținŭ de cătŭ părțile apusene. 3. Din gubernemăntulŭ Pscovŭ, Vitepscŭ, Mohilevŭ, cărora prin 
manifestulŭ din 31 Oct. 1845 și 26 Septembre 1846 sʼa ertatŭ darea de recruțĭ din causa 
nepodireĭ bucatelorŭ pentru aniĭ 1846 și 1847, să se iaie restulŭ dela aceĭ recruțĭ cu 3 la miă, 
care aŭ remasŭ din anulŭ 1852, și dela jidoviĭ gubernementuluĭ 10 suflete dela miă pe temeiulŭ 
regulamentuluĭ de recrutațiune, ce sʼa slobozitŭ în privința acésta. 4. Recrutația are să se încépă 
la 1 Noembre și să se încee cu 1 Decembre. Sʼa datŭ în S. Petersburgŭ în 8 Iuliu în anulŭ după 
nașterea luĭ Hristos 1853 alŭ 28-lé alŭ stăpănirei Nóstre.                          Subscrisŭ  N i c o l a ŭ. 
 Urméză și dóe ucase către senatulŭ îndreptătoriŭ, și ministrŭ resbeluluĭ este însărcinatŭ 
prin rescriptŭ cu punerea la cale a acesteĭ ordinațiunĭ.  

______________ 
Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e  25 Iuliu. În vreocăteva zile așteptămŭ aicĭ 20,000 trupe noue, 
pe care le aduce flota egipténă, ce sʼa semnalisatŭ aicĭ. Europeniĭ să temŭ că noulŭ acesta 
elementŭ va înainta ferberea, ce și așia esistă în inimele poporațiuneĭ turceștĭ, și că trupele 
acelea, ce vinŭ aicea spre întărirea porțiĭ, vorŭ pote contribui spre aceea, ca o nefericită 
prorumpere a fanatismuluĭ se producă tocmaĭ unŭ resultatŭ contrariŭ. Cum că Rusieĭ arŭ veni 
bine o astfeliŭ de episodă, ce arŭ aduce tóte iarășĭ la întrebarea religiósă, ce crede aicĭ cam de 
obște, și de aceea guberniulŭ se silește încătŭ îĭ îngădue poterile, a pune frăŭ fanatismuluĭ. 
 Însă cum décă acesta se va întórce asupra luĭ însuși? Egipteniĭ nu săntŭ marsilianĭ a 
cărora întrare în Parisŭ la anulŭ 1793 produce scenele de care se temeaŭ. Eĭ însă săntŭ moslimĭ, 
ómenĭ ce vinŭ aicea să apere legea, iară nu politica, de care eĭ nu știŭ nimica. Religia este 
mizloculŭ de legătură și de atracțiune, ce aduce padișahuluĭ trupe din Asia și Africa; Semiluna, 
stégulŭ proroculuĭ săntŭ mizlocele, ce zgudue pe musulmanulŭ de răndŭ din flegma luĭ. Ceĭ pasă 
luĭ Hecuba? ceĭ pasă luĭ de disertațiunile diplomatice ale luĭ Reșid Pașa ? elŭ vrea să le pipăie, 
pentru că elŭ crede încă în ele, pentru că elŭ crede și în proroculŭ lorŭ. Vederea 
Constantinopoleĭ, acesteĭ mărețe cetățĭ împerăteștĭ este numaĭ în stare aĭ rădica entusiasmulŭ și 
credința în poterea sabieĭ turceștĭ. Aŭ nu cugetă însușĭ europénulŭ la privirea acesteĭ ne 
asemănate cetățĭ, cum că aicea este punctulŭ centrale alŭ unuĭ poternicŭ imperiŭ, și că o națiune 
care are astfeliŭ de capitale arŭ trebui să fie încă poternică și plină de viață. 
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 Moslimulŭ străinŭ, care vine aicĭ simte, bolditŭ de instinctŭ, cevașĭ asemenea, și pentru 
aceea sosirea trupelorŭ de ajutoriŭ egiptene însuflă grige și precum se zice, soldatulŭ de răndŭ 
este maĭ puținŭ de temutŭ ca ofițerulŭ. Décă partida resbeluluĭ, carea însă nu sʼa așezatŭ, nu este 
loiale, atuncea ea vine prin egiptenĭ întro ispită mare. În principatele dela Dunăre staŭ lucrurile 
de zece orĭ maĭ seriósŭ decătŭ ce se credeŭ la începutŭ și pentru aceea, căcĭ aŭ întratŭ acolo de 
zece orĭ maĭ multe trupe decătŭ ce se cugetă. Tributulŭ este opritŭ; relațiunile principilorŭ cu 
pórta săntŭ suspense. Sultanulŭ a poruncitŭ principilorŭ a părăsi țéra pănă săntŭ trupele ruseștĭ 
în ea, și a trece în ținutulŭ turcescŭ, însă nimenea nu știe de le a venitŭ acésta poruncă, și décă le 
a venitŭ îngăduiva comendantele supremŭ alŭ trupelorŭ ruseștĭ a urma poruncilorŭ sultanuluĭ. În 
ce contrastŭ este acésta cu prociemățiunea luĭ Gorceacof, care zice apriatŭ, „Ascultațĭ de 
prepusele vóstre deregătorie!‟ Consulele generale englezescŭ a plecatŭ de acolo cu bună sémă, 
și va pleca și agentele frănțosescŭ. Ocuparea principatelorŭ a avutŭ acuma cu totulŭ altŭ 
caracterŭ, ca altă dată și se vede cu multŭ maĭ puținŭ asemenea uneĭ cucerințe, ca ocupațiunĭ. 
Despre acésta se învoescŭ toțĭ turciĭ și neturciĭ. Însă se învoescŭ și despre aceea, că acestŭ statŭ 
de semiresbelŭ cu agitațiele luĭ religióse, cu paralisarea comerciuluĭ, și frica finanțiară numaĭ 
póte remănea maĭ multŭ în stadiulŭ acésta. 
 Tóte se înbulzescŭ spre hotărăre. Flotele în Besica-vaĭ săntŭ pline de bolnavĭ. 
Ambasadoriĭ săntŭ ostănițĭ de greoa și neșulțămitórea lorŭ însărcinare, D. Delacourŭ ca și 
Lordulŭ Redcliffe, Reșid Pașa aŭ perdutŭ încrederea către sine însușĭ, slăbănogulŭ sultanŭ se 
légănă între amăndoe partidele divanuluĭ, și tocmaĭ neenergia haracteruluĭ luĭ este, ce îlŭ scrie și 
reține dela partida resbelică. Însă în și afară de cetate săntŭ pré multe elemente înbulzătórie, și 
venirea egipténilorŭ este în tótă întămplarea unŭ esperimentŭ periculorsŭ. 
 Portofoliuluĭ maltesŭ se scrie din Alecsandria cu datŭ din 14 Iuliu, cum că în 13 séra la 8 
óre după obicinuitele rugățiunĭ, o mulțime maĭ mare de 200 copiĭ urmațĭ de maĭ mulțĭ Șeicĭ aŭ 
umblatŭ prin ulițele cvartirelorŭ ale Europenilorŭ și plesnindŭ cu mănele aŭ căntatŭ următórea 
strofă: I r r o c a m a n  î l  r a c ă m ,  r a b n a  i u a s u a r â  c u l t u n ,  a l a  d i n  
l i c s a r a  e l  c ă  f r ă n . Adecă: Milostive și îndurate Doamne, dă biruință sultanuluĭ nostru 
asupra precredințiosuluĭ poporŭ creștinŭ. Grămada acésta sʼa mișcatŭ după aceea către marină și 
a insultatŭ vreocățiva maltesĭ pacinicĭ. Uniĭ îĭ scuipiră și în față, și unulŭ asvărli și cu o pétră 
după eĭ, care din norocire nu a lovitŭ în locŭ periculosŭ. Unulŭ dintre maltesĭ adusă patrula, dar 
nu isprăvi nimicŭ. Larma a încetatŭ după ce sʼaŭ retrasŭ maltesiĭ, cariĭ acuma sʼaŭ întorsŭ către 
consulele englesescŭ pentru satisfacere. A fostŭ bătătotiŭ la ocĭ că paturla sa întălnitŭ maĭ de 
multe orĭ cu băiețiĭ, fără săĭ înpedece. 

 
XI. 

Publicarea sunelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

                                    M.    C. 
 fl. cr.
 Dela comunitatea gr. resărit. din cetatea Sibiiuluĭ, și anume dela: P. 
O. D. Dr. Pavelŭ Vasiciŭ referinte guberniale 20 fl. D. Nicolaŭ Guma 
Neguțătoriŭ 10 fl. D. Costa Trandafil Neguțătoriŭ 15 fl. D. Georgiu Zaharia 
Neguțătoriŭ 10 fl. D. Grigorie Mateĭ Neguțătoriŭ 25 f. D. Dimitrie 
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Andronicŭ Neguțătoriŭ 20 fl. D. Constantinŭ Grid Neguțătoriŭ 20 fl. D. G. 
C. Dimitriu Neguțătoriŭ 5 fl. D. Antonie Behniț Neguțătoriŭ 10 fl. D. 
Georgie Nedelcovicĭ Neguțătoriŭ 5 fl. D. Ioan Vlad Neguțătoriŭ 5 fl. D. 
Georgie Vlad Neguțătoriŭ 5 fl. DD. frațiĭ Popovicĭ Neguțătorĭ 5 fl. D. 
Georgie Molnar Neguțătoriŭ 5 fl. D. Petru Iglatovicĭ Neguțătoriŭ 5 fl. D. 
Ioan Hergota Neguțătoriŭ 5 fl. D. Nicolae Nicolau Economŭ 2 f. D. Dimitrie 
Popovicĭ Neguțătoriŭ 1 f.                                    Suma 

 
 
 
 
 
 

170 ―
 Dela comunitatea gr. resăr. din Clujŭ, și anume dela: D. Pavelŭ 
Papaiott curatorŭ primariŭ 3 fl. DD. frațiĭ Dimitrie și Georgie Trandafirŭ 2 f. 
Ce. P. Vasilie Roșescu Parohŭ localŭ 1 f. D. Naum Nastanŭ Maiestru de 
pardositŭ 1 f. D. Teodor Munténŭ Bucătariŭ 1 f. Căsianŭ Danŭ Agricol 1 f. 
Georgie Căpușan 24 cr. Ilie Căpușan Agricolŭ 20 c. Ioanŭ Murășanŭ Invalid 
milite 24 c. Irimie Dann 12 c. Teodor Cărăianŭ 10 c. Ioan Golomăozanŭ 
Fătŭ 6 c.               Suma 

 
 
 
 
 
 

10 36
Din Protopopiatulŭ Tărnăveĭ de sus, și anume dela: P. Ce. D. Ioane Alășénu 
Protopopulŭ și Parohŭ la Alma. 

 
10 ―

Dela comunitatea bisericéscă  Dărlosŭ - 5 ―
   „             „                   „ Șoimușŭ - 9 ―
   „             „                   „ Săcelŭ  - 7 49

    „             „                   „ Suplacŭ - 2 ―
   „             „                   „ Nadășu săsescŭ 1 30
   „             „                   „ Hetiurŭ - - 5 2
   „             „                   „ Șardŭ  - - 3 40
   „             „                   „ Lepindea - 4 ―
   „             „                   „ Boiŭ  - - 27 ―
   „             „                   „ Vadacutŭ - 3 18

Suma 258 55
La care adăogănduse suma publicată în numerii trecuțĭ de  - - 2535 452/5

Suma totală 2794 402/5

  
 

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 1. Augustŭ Calend. noŭ. 

Aurulŭ ____________________________ 1151/8   
Argintulŭ __________________________ 1081/4  
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