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Depeșe telegrafice. 
 
 P a r i s ŭ  „Monitorele“ aduce următórea notă: Înștiințările din S. Petersburgŭ din 3 
Augustŭ ne facŭ cunoscutŭ, cumcă împeratulŭ Rusieĭ arŭ fi primitŭ proiectulŭ de înpăciuire, ce 
a sositŭ dela Viena subt aceea condiție, ca elŭ să fie primitŭ și de pórtă fără nicĭ o scimbare, și 
atuncĭ se va deciara gata pentru primirea unuĭ solŭ turcescŭ în S. Petersburgŭ. 
 T r i e s t ŭ  8 Augustŭ. Bóla strugurilorŭ domnește și în Litorale întrʼo lățire mare. În 
Friaulŭ plóia depe urmă iarășĭ a înviatŭ speranța pentru secerișulŭ cucuruzuluĭ, ce era cu totulŭ 
perdută. 
 C o p e n h a g a  5 Aug. Holera a maĭ lăsatŭ din furia sea. 

______________ 
Lupta intereselorŭ în causa orientale. 

(Urmare.) 
 Maĭ departe se naște întrebarea, că décă Austria șĭ Prusia vorŭ fi silite a ținé cu Rusia, 
óre atuncĭ avé-vorŭ Anglia și Franția prospectŭ pentru unŭ succesŭ maĭ bunŭ? Cumcă poterile 
maritime nu vorŭ poté sili pe cele doue poterĭ germane, ca să iaie parte în contra Rusieĭ, este 
afară de tótă îndoiala; dară nicĭ din voiă bună nu o vorŭ face ele acésta, căcĭ aŭ destule cause, 
pentru care ele trebue să țină cu Rusia. Așia dară unŭ resbelŭ pe uscatŭ din partea celorŭ doue 
poterĭ apusene arŭ fi cu potință numaĭ încontra Austrieĭ și a Prusieĭ, dară aceste însoțite cu 
celelalte staturĭ ale Germanieĭ sântŭ așia de poternice încătŭ arŭ respinge orĭ ce atacŭ de către 
Rinŭ. Așia dară și în acestŭ casŭ, căndŭ Franția orbită de reminiscențiele napoleoniane arŭ 
căpăta poftă să trécă Rinulŭ, pré slabŭ prospectŭ arŭ fi pentru susținerea Turcieĭ. 
 În astfeliŭ de împregiurărĭ nu potemŭ presupune că Franția și Englitera lucră în 
adeveratulŭ interesŭ alŭ Turcieĭ, căndŭ necurmatŭ o întărătă și o face să crédă, ca căndŭ ele arŭ 
fi gata de a sacrifica și celŭ de pre urmă soldatŭ și fĭlerŭ pentru susținerea Turcieĭ în starea cea 
de astăzĭ; maĭ bune serviție arŭ face ele Turcieĭ, căndŭ sʼarŭ sili să o înduplece, ca să iaie 
astfeliŭ de mesure, prin care să se grantiseză drepturile omeneștĭ în privința creștinilorŭ din 
Turcia. Décă însă acésta nu se potrivește cu învățeturele Coranuluĭ, décă acesta trebuie susținutŭ 
așia cum e astăzĭ, în zădarŭ se opintescŭ poterile maritime de a galvanisa pe unŭ cadavru. Dar de 
se potŭ face acele concesiunĭ, atuncĭ nu e iertatŭ a le reținé singurŭ din aceea causă, căcĭ Turciĭ 
sântŭ proștĭ și bigoțĭ. Amŭ auzitŭ adese orĭ cărtindŭ asupra lingușitorilorŭ de pela curțile 
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principilorŭ, și asupra influințeĭ lorŭ ceĭ stricățióse; însă nu  numaĭ principiĭ ʼșĭ aŭ lingușitoriĭ 
lorŭ, ci și popórele, cărora de multe orĭ e cu multŭ maĭ greŭ a le spune adeverulŭ. Între aceste 
adeverurĭ neplăcute și nu bucurosŭ ascultate pentru popórulŭ din Anglia și Franția este acela, că 
nu sântŭ în starea face cu potință ceea ce este cu nepotință, adecă  a susținé Turcia pe unŭ timpŭ 
maĭ îndelungatŭ; ele potŭ pre lăngă înmulțirea datorieĭ de statŭ cu 150-200 milióne libre să maĭ 
împiedece căderea Turcieĭ pe vrʼo cățiva anĭ, dară de totŭ nicĭ cum și décă privimŭ lucrulŭ maĭ 
de aprópe, nicĭ nu zace în interesulŭ lorŭ de a împiedeca acésta, maĭ vărtosŭ în interesulŭ 
Anglieĭ nu, care acum începe a cunóște, că nu maĭ e scăpare pentru Turcia. Așia dară Anglia maĭ 
bine să se îngrigiască de aceea, ca căderea Turcieĭ să nu se întămple cu paguba eĭ, și numaĭ cu 
folosulŭ rivalilorŭ seĭ. În privința acésta fórte  multŭ a greșitŭ Anglia, căcĭ întrʼuna sʼa străduitŭ 
a nedreptățĭ și a slăbi pe Grecia; tocma aci arŭ fi fostŭ interesulŭ Angliei, ca sășĭ căștige 
simpatiele acestuĭ poporŭ, care se vede a fi menitŭ dela providență a împiedeca, ca să nu 
ereziască Rusia totŭ, séŭ celŭ puținŭ partea leuluĭ. Însă pre lăngă tóte aceste ni se pare, că 
Anglia pentru împărțirea Turcieĭ nu se va certa atătŭ cu Atstria orĭ cu Rusia, cătŭ maĭ vărtosŭ cu 
Franția. 
 Anglia ʼșĭ va întinde măna la Egiptŭ și la Siria, pe care poterile orientalĭ nuʼĭ le vorŭ 
denega, Franția însă nu se va învoi nicĭ de cum la acésta, căcĭ atuncĭ marea mediteraneă ʼșĭ arŭ 
perde caracterulŭ ca „mare franțozéscă“. Și tocma de aceea, pentru că Anglia nu se póte învoi cu 
Franția pentru Siria și Egiptŭ, se silescŭ ele a susținé Turcia cu orĭ ce prețŭ, ba încă se silescŭ a 
aduce pe Germania acolo, ca să scótă ea castanele din focŭ, pe care Lordulŭ Palmerston le a 
vârâtŭ pre afundŭ în jarŭ. Vază acum Anglia cum se va scóte din posițiunea cea ciudată, în care 
a adusʼ-o înflăcăratulŭ eĭ ministru ! Pășiască în sfărșitŭ la silă, ca dóră să maĭ căștige o învingere 
ca cea a luĭ Pirhu, după care nu e bine a urma adoua, căcĭ ea arŭ fi însașĭ perderea, atăta e ciarŭ 
și lămuritŭ, că unŭ resbelŭ alŭ poterilorŭ maritime încontra Rusieĭ numaĭ arŭ accelera căderea 
Turcieĭ, și că acésta dóră numaĭ sʼarŭ poté împiedeca, décă Pórta arŭ împlini cereriee Rusieĭ în 
favórea bisericeĭ resăritene. Decĭ dară maĭ bine și mai înțelepțește vorŭ lucra Anglia și Franția, 
décă ele, în locŭ de a sumuța pe Turcia și de a întărăta pe Rusia prin portarea lorŭ, se vorŭ sili a 
afla unŭ modŭ, de împăciuire, prin care să se iaie Rusieĭ totŭ pretestulŭ pentru o pășire maĭ 
departe, căcĭ atuncĭ vorŭ fi spriginite și de Austria și de Prusia. Éră de nu va urma acésta atuncĭ 
poterile germane nu ʼșĭ vorŭ lăsa posițiunea sea cea neutrale, și așia pórta nu va poté să scape de 
ursita cea meritată, stee apoĭ flotele europene în Besica Baĭ orĭ la cornulŭ celŭ de aurŭ.   

______________ 
Monarhia Austriacă  

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  31 Iuliu. „Corespundința austriacă“ aduce următórea fórte însemnată știre, 
care garantiséză pacea lumei. 
 P r o i e c t u l ŭ  d e  î n p ă c i u i r e  c e  s ʼ a  a d u m ă r a t ŭ  d e  c e .  r .  
c a b i n e t u l ŭ  î n  c a u s a  o r i e n t a l e  s ʼ a  p r i m i t ŭ  d e  c a b i n e t u l ŭ  
î m p e r ă t e s c ŭ  a l ŭ  R u s i e ĭ ,  ș i  f i i n d ŭ  c ă  r e p r e s e n t a n ț i ĭ  F r a n ț i e ĭ ,  
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A n g l ĭ e ĭ  ș i  a  R u s i e ĭ  s ʼ a ŭ  î n v o i t ŭ  c u  e l ŭ ,  e s e c u t a r e a  l u ĭ  
a t ă r n ă  a c u m a  n u m a ĭ  d e l a  p r i m i r e a  p o r ț i ĭ .  
 S i b i ŭ  31 Iuliŭ. (Trămisŭ) în numerulŭ 58. din Gazeta Transilvanieĭ subt rubrica 
Brașiovŭ 20. Iuliŭ, ― Unŭ amicŭ alŭ tinerimeĭ, înainte de a înșira cursulŭ Ecsamenelorŭ; 
vedemŭ că se apucă de a face unŭ comentariŭ pentru urzirea gimnasiuluĭ romănŭ din Brașiovŭ și 
pentru stăruința bărbațilorŭ, prin a cărora zelŭ fu maĭ înteiŭ nutrită scóla romănă din cetate. 
Acelŭ amicŭ alŭ tinerimeĭ seŭ că e venitŭ de curândŭ în Brașiovŭ, din care, causă elŭ nu cunóște 
începutulŭ și urzirea scóleĭ, ce a fostŭ la capela romănă, nicĭ pe toțĭ bărbațiĭ, cariĭ sʼaŭ 
sacrificatŭ de aĭ da aceĭ scóle unŭ începutŭ favorabile; orĭ că știe numaĭ dela 16. anĭ încóce și ce 
a fostŭ maĭ nainte ʼșĭ a auitatŭ cu totulŭ.  
 Așia dar ca să nu lăsemŭ pe amiculŭ tinerimeĭ nóstre a face erore, și ca să nu 
descurăgiămŭ pe aceĭ, pe cariĭ reportatoriulŭ ia făcutŭ uitațĭ, și maĭ cu  adinsulŭ pe unulŭ, carele 
și acum pune energiă a forma după cum ne e speranța o continuațiune de începutŭ bunŭ la o altă 
scólă rămană, voimŭ a aduce aminte amiculuĭ tinerimeĭ; Cumcă ceĭ dinteĭ învățiătorĭ de limba 
romană, șĭ care aŭ depusŭ totŭ ceĭ aŭ fostŭ prin putință, pentru învățiarea tinerimeĭ romane la 
scóla capeleĭ romăne din Brașiovŭ, aŭ fostŭ Demetriŭ Leca și Ioane Procopiŭ. Amăndoĭ acestĭ 
bărbațĭ sʼaŭ luptatŭ pănʼântrʼatitŭ cu intruducerea principiilorŭ de invățiăturile romane în numita 
scólă; încătŭ peste unŭ anŭ lea succesŭ a trage partea cea maĭ mare de copiĭ dela scóla capeleĭ 
greceștĭ și a punea pe părințĭ în cugetarea de a lucra pentru mizlóce de scolĭ superiorĭ. 
 Leca pentru silința cea mare ce pusă la aceea scólă deveni la o debilitate a sănetățiĭ atăta 
de mare, încătŭ a trebuitŭ a se retrage dela seriósa aceea întreprindere și a înbrățișa economia, cu 
care póte că și astăzĭ se ocupă; iar Procopiŭ servindŭ aprópe de treĭ anĭ numaĭ cu o plată de 100. 
f. în valută pe anŭ, căcĭ fondŭ nu era de unde să se pótă plăti maĭ bine, și pentru ca să aibe unŭ 
victŭ de tóte zilele, căcĭ cu plata dela scólă de abia poté aʼșĭ procura o îmbrăcăminte simplă, ― 
a trebuitŭ pe lăngă ostenitórea sʼa ocupățiune din scólă a fi Instructore afară în Blumena, care de 
dóă pătrarie de óră, la o casă unde avea a învăța 6. copiĭ; și de acolo pe ploie saŭ ninsóre să vină 
la scólă; ―  Ciemănduse apoĭ în Romănia, unde numitulŭ spera căʼșĭ va maĭ îndulcĭ sórtea; nu 
avea nicĭ atăte spese cu care să călătoréscă, pentru aceea fruntașiĭ Brașiovuluĭ făcură o colectă 
spre aʼlŭ ajiutora. După acestia precum se știe urmară renumițiĭ bărbațĭ, despre care 
reportatoriulŭ comentă. 
 Căndŭ cineva îșĭ propune a face unŭ pomelnicŭ, séŭ a enumera ómeniĭ, cariĭ depunŭ 
sacrificie lucrăndŭ în via Domnuluĭ pentru națiune, seʼlŭ facă așia, cătŭ să nu uite pe brʼunulŭ 
din ceĭ ce a lucratŭ în aceea viă în timpŭ maĭ nefavoritoriu. Că ne obositulŭ bărbatŭ Georgiŭ 
Barițĭ în soțietate cu Andreiŭ Mureșanu a lucratŭ îndestulŭ, este adevăratŭ; însă că nu aŭ fundatu 
eĭ aceea scólă este și maĭ adeveratŭ, și pentru aceea fundatoriĭ eĭ nu trebuia uitațĭ, căcĭ 
nerecunoscăndulisă ostenéla, vorŭ judeca; că mărinimoșiĭ Brașiovenĭ atuncĭ, cănd eĭ le învăța 
copiĭ prin o mare stăruință, și cu plată așia de mică, se arăta mulțămitorĭ, acum arŭ fi ingrațĭ, 
apoĭ ingratitudinea nu știmŭ să caracteriséză pe Brașiovenĭ, așia dar nu trebue ca unŭ astfeliŭ de 
epitetŭ să prindă locŭ în pagina istorieĭ Gimnasiuluĭ romănŭ din Brașiuovŭ. 

Unŭ amicŭ alŭ tinerimeĭ și alŭ adeveruluĭ. 
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  B r a ș o v ŭ  8 Augustŭ c. n. Serenitatea Sea D. Gubernatore militare și civile M. C. L. 
principele de Șvarțenberg a părăsitŭ astăzĭ nainte de prănzŭ cetatea nóstră, și merge prin 
Vașarheiŭ la Oitos, la care pasŭ se aștéptă principele de séră, și va sosi cu suita sea. Călătoria 
Serenitățiĭ sele va avea urmărĭ bune, așia p. e. ruinele Timișiuluĭ de susŭ se vorŭ retrage póte în 
scurtŭ timpŭ din ociĭ ómenilorŭ. D. Inginirŭ Goertner care este însărcinatŭ cu măiestriosulŭ 
drumŭ preste Predélŭ a seceratŭ lauda cuvenită, și recunoștință din partea Serenitățiĭ Sele. Erĭ a 
făcutŭ Serenitatea Sea o escursiune la pasulŭ Buzeuluĭ, și trecândŭ prin Préjmerŭ a fostŭ acolo 
primitŭ serbătorește, décolo lʼaŭ petrecutŭ călărețiĭ din Ptéjmerŭ, Bodila, Telu ș. a.  
 La reîntórcerea a cercetatŭ Serenitatea sea Zizinulŭ, unde a fostŭ atătŭ de strălucitŭ 
primitŭ, cătŭ sʼa suprinsŭ plăcutŭ atătŭ Serenitatea sea, cătŭ și suita luĭ. Tratarea ómenéscă și 
dulce a Serenitățiĭ sele, cu care sʼa obicinuitŭ a întimpina pe țerénĭ, iʼa căștigatŭ inimile 
tuturorŭ.              M. S. 

______________ 
Întămplărĭ de zile.  

  În 29 Iuliu a eșitŭ patentulŭ împerătescŭ despre întroducerea nóueĭ rănduelĭ a procedureĭ 
de pedepse. 
 Domnulŭ țereĭ Moldavieĭ a casatŭ pe maĭ mulțĭ amploiațĭ suvalternĭ, cariĭ posițiunea și 
talentulŭ seŭ lʼaŭ întrebuințatŭ spre plastografia unorŭ documente. 
 Ministeriulŭ din lontru a slobozitŭ către toțĭ Șefiĭ țerelorŭ ordinațiune, prin care se 
oprește șapca de uniformă a se porta la vestmăntŭ civile. 
 La Satmare a lovitŭ în zioa de S. Ilie fulgerulŭ între treĭ muerĭ, tocmaĭ căndŭ ele eserciaŭ 
maĭ bine limba. Una remasă mórtă, iară celelalte dóe scăpară cu puțină vătămare. 
 Țéra romănéscă sʼa deciaratŭ de băntuită de ciuma vitelorŭ, și de aceea iarășĭ sʼa 
înființatŭ carantina de 20 de zile pentru vite marĭ cornute. 
 Gazeta franțozéscă „laPresa“ a asemănatŭ lucrulŭ încurcatŭ alŭ diplomațieĭ în întrebarea 
orientale cu onorata nevastă a luĭ Ulise jupănésa Penelope, care a desfăcutŭ nóptea aceea, ce a 
țesutŭ zioa. ― 
 Maĭ departe zice totŭ aceea gazetă. Una din cele maĭ înbucurătórie părțĭ a le întrebăreĭ 
orientalĭ este aceea, cumcă ea totdéuna în fasele cele maĭ neînpăciuite lasă speranțeĭ o ușiă 
descisă. Proiecte urméze preste proiecte, o speranță piere numaĭ ca să facă locŭ la alta. 
 Decă arŭ refusa împeratulŭ Rusieĭ, zice „Patria“ și celŭ maĭ noŭ proiectŭ de împăciuire, 
atuncĭ i sʼarŭ fi oblegatŭ Austria a face causă comună cu Franția și Anglia asupra Rusieĭ. 
Respunsulŭ Țaruluĭ la acéstă înpărtășire se așténtă pe 16 Augustŭ. 
 În 7 Augustŭ a muritŭ generalele de artileriă Barone de Valden de dropică. 
 „Patria“ aduce o corespundință din Iașĭ cu datŭ din 20 Iuliu în care zice că dela S. 
Petersburgŭ arŭ fi venitŭ știre cum că principilorŭ Moldavieĭ și a Romănieĭ pe lăngă demnitatea 
și poterea sea nominale, cabinetulŭ rusescŭ le va da o regențiă din treĭ duari pe care îĭ va 
denume împeratulŭ. 
 Tóte trebele ce vorŭ aduce naintea acesteĭ regențiă, și ea le va hotărâ în instanția de pe 
urmă. 
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 Ne atărnătoriŭ de acésta faptă adeverată sʼa pusŭ pe țéră o liferațiune de naturalie. Afară 
de acésta săntŭ maĭ mulțĭ boĭarĭ tinerĭ, cariĭ șiʼa arătatŭ nemulțemirea cu ecsacțiele făcute din 
partea trupelorŭ ocupătórie, înșirațĭ între trupele muscăleștĭ, unde vorŭ avea a servi 3 anĭ. 
 Se spune că ingineriĭ se ocupă cu deliniarea planelorŭ capitalelorŭ Iașĭ, și Bucureștĭ, pre 
care vreŭ Rușiĭ să le întăréscă, ca să pótă ușiora operațiunele armateĭ ruseștĭ.  
 În Teatrulŭ naționale din Bucureștĭ se vorŭ da piese în limba rusescă. 
 Serbia a ridicatŭ carantina de vite, ce avea decătre Bănatŭ. 

______________ 
Principatele dela Dunăre.   

  
Principele Mihaile Obrenovicĭ a scobozitŭ unŭ circulariŭ către senatulŭ sărbescŭ, 

Ministriĭ, Mitropolitulŭ, și către ambele notabilitățĭ Vucici și Cnicianin. Acésta mărturisire a 
credințeĭ, întrʼunŭ timpŭ căndŭ partidele staŭ către olaltă cu multŭ maĭ pezișiŭ decătŭ orĭ căndŭ 
altă dată, nu este fără însemnătate. Mulțĭ cugetă cumcă Obrenovicĭ, cariĭ nainte cu 11 ani aŭ 
trebuitŭ să părăséscă țéra lorŭ, vorŭ veni iarășĭ la cârmă, și că tinărulŭ principe Mihaile va fi 
următoriulŭ luĭ Caragiorgevicĭ. Guberniulŭ cestuĭ de pe urmă a fostŭ maĭ cu sémă îngrigitŭ a 
cultiva țéra, și elŭ a avutŭ partida națiunale învecită, ce se zice a fi aplecată Rusieĭ, de vrejmașă. 
Puneseva tinărulŭ Obrenovicĭ în fruntea acesteĭ partide nemizlocitŭ, este greŭ de a dovedi. De 
arŭ fi elŭ către Rusia maĭ aplecatŭ decătŭ Caragiorgevicĭ, atuncĭ elŭ nu va fi de părerea țermurită 
a partideĭ naționalĭ în privința desvoltareĭ spiritualĭ. Dela alŭ 17-lé anŭ alŭ vărseĭ sele, de căndŭ 
elŭ după o regență scurtă, a trebuitŭ să părăséscă țéra, a trăitŭ elŭ în Germania numaĭ spre 
cultivarea sea. Influința Vieneĭ și a Berlinuluĭ asupra principeluĭ va fi de ajunsŭ, ca se păzéscă 
pe Mihaile Obrenovicĭ de o totale alipire către uniĭ locuitorĭ patriarhalĭ aĭ Serbieĭ. Cuprinsulŭ 
circulariuluĭ este următoriŭ:  
 Principele zice la începutŭ, că arŭ fi înțelesŭ, cum că sʼarŭ fi înpreșciatŭ o faimă 
vrăjmășéscă între națiunea sărbéscă despre dănsulŭ, elŭ dară află cu cale a informa poporulŭ 
despre aceste bănuele, Se vorbește despre dănsulŭ, că elŭ arŭ vré să lapede zizanie între națiunea 
sărbéscă, și că o întărâtă la rescólă, ca să ajungă iarășĭ la stăpănire. Elŭ încă arŭ fi fostŭ principe 
stăpănitoriŭ, și știe maĭ bine a judeca despre grigele și greutățile aceleĭ demnitățĭ. „Eŭ amŭ 
părăsitŭ“ zice elŭ maĭ departe „Belgradulŭ nu cu voia mea, însă ce să atinge de persóna mea eŭ 
prin acésta amŭ căștigatŭ maĭ multŭ, de cătŭ ce amŭ perdutŭ, căcĭ depuindŭ eŭ în tinerețele mele 
gréoa sarcină de stăpănitoriŭ, amŭ căștigatŭ timpŭ a me cultiva maĭ bine, a cunóște maĭ bine 
lumea și ómeniĭ, amŭ avutŭ pacea și regazulŭ unuĭ omŭ privatŭ, ca care trăiescŭ eŭ acuma.“ Maĭ 
departe principele se aperă asupra tuturorŭ tendințelorŭ ambițióse, nu lasă însă a se întórce de 
repețite orĭ la aceea, ce a căștigatŭ elŭ ca omŭ și caracterŭ. Elŭ cugetă că „décă arŭ fi destinată 
dela ursită întórcerea sea înderăptŭ atuncĭ elŭ dorește ca acésta să nu fie pentru niminea 
tănguitóriă, ci se stărnéscă bucuriă și părtinire. Însă și de arŭ remănea elŭ și maĭ îndelungatŭ în 
viața privată, elŭ nu va înceta a face bine singuraticilorŭ sărbĭ, ca și pănă acuma; îlŭ va dorea 
însă numaĭ despre aceea că acésta nu póte se facă pentru tótă țéra.“ Și faimele, că elŭ arŭ vré 
prin o revoluțiune să se întórcă în Serbia, și că arŭ vré săʼșĭ desbăgubéscă lista sea civile pe 11 
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anĭ, și foștiĭ seĭ amploiațĭ din casa statuluĭ și din confiscatele bunurĭ ale contrarilorŭ seĭ, le 
diciară principele de neadeverate. Nicĭ odată nu sʼa arătat elŭ repitoriŭ, elŭ are avere destulă, ca 
să trăiasă aci séŭ acolo după demnitatea sea, cine cunóște caracterulŭ și modulŭ viețiĭ sele de 
penă acuma, póte fi securŭ convinsŭ, cumcă elŭ la întemplare ca să se reʼntórcă în Serbia, nicĭ 
decum nu arŭ lucra așia, precum se arată, ci elŭ arŭ întrebuința din însașĭ lista civile a sea 
costulŭ pentru trebuințele națiunalĭ, ce altfeliŭ arŭ trebui să se acopere din casa națiunale. În 
sfărșitŭ zice principele, că elŭ la întemplare căndŭ sʼarŭ reʼntórce în Serbia nu ʼșiarŭ resbuna de 
vrăjmașiĭ seĭ, căcĭ elŭ știe, cumcă patrieĭ sele nimicŭ nu este maĭ de trebuință, decătŭ ca 
partidele să se înpece, înliniștéscă, și înpreune. Maĭ pre urmă zice principele „Eŭ nu cautŭ 
Domnia Serbieĭ, însă săntŭ gata a o primi, ca o detorie, décă arŭ cere interesulŭ și voia 
poporuluĭ“ și se îngrădește asupra tuturorŭ siluirilorŭ, căcĭ elŭ astfeliŭ de pașiŭ ʼlarŭ face numaĭ 
pe calea legale. Găndimŭ că care va citi cu băgare de sémă acestŭ circulariŭ, nu are trebuință a 
studia multŭ, ca să afle ce vré să zică principele Mihaile. 
 În privința acestuĭ cerculariŭ se esprimă corespundința Austriacă în următoriulŭ modŭ: A 
venitŭ la cunoștința publiculuĭ prin foile publice, cumăc Ecscnézulŭ Serbieĭ principele Mihaile 
Obrenovicĭ arŭ fi slobozitŭ în luna trecută unŭ circulariŭ către toțĭ medulariĭ senatuluĭ serbescŭ, 
în care se deciară în contra unorŭ faĭme despre tendința sea, și totŭ de odată vorbește despre 
potința viitorelorŭ eventualitățĭ. Acésta scrisóre a cășiunatŭ neodihnă, ba și o întărătare în 
Serbia, și ce. r. Guberniŭ care susține relațiunĭ amicabilĭ cu acésta vecină țéră, nu potu decătŭ 
după principiĭ celeĭ maĭ sincerĭ loialitățĭ, ce are către înprietenitele state, a reproba acestŭ pașiŭ a 
principeluĭ Mihaile, căndŭ ia venitŭ la cunoștință. Sʼa adeveritŭ însă, cum că omulŭ acestŭ 
tinerŭ pomenita scrisóre nicĭ decum nu arŭ fi slobozitŭ cu aceea intențiune, ca să facă nepăciuirĭ 
în Serbia séŭ săle înainteze, séŭ póte că se primezduiască starea stăpănireĭ în principatulŭ acesta, 
și ce póte aștepta cu încredere, că din acestŭ circulariŭ nu vorŭ eși nicĭ alte urmărĭ. nicĭ se va 
primejdui statulŭ recunoscutŭ în Serbia din partea acésta în orĭ ce privință. 
 Din Rușciucŭ se scrie cu datŭ din 18 Iuliu, cumcă toțĭ locuitoriĭ din Bulgaria aŭ să lucre 
la șanțurile de apărare, prin care economia cămpuluĭ tare se înapoiază. Pentru provisionarea 
fortărețelorŭ dela Dunăre, la care săntŭ active maĭ cu sémă luntrile englezeștĭ, se întrebue și 
vaporiĭ austriacĭ. În Cernavoda nu sʼa ținutŭ tărgulŭ, vânzătoriĭ ce veniseră acolo, aŭ aflatŭ 
loculŭ tărguluĭ ocupatŭ de soldațĭ, și fură gonițĭ de eĭ înderăptŭ, după ce le recuirară marfa de 
care avéŭ lipsă. 

 ______________ 
Franția.  

 P a r i s ŭ  3 Aug. De și astăzi nu aŭ venitŭ știrĭ din S. Petersburgŭ, care arŭ fi în stare a 
alarma spiritele, totușĭ consunanța între ómenĭ este tare apăsată. Deciarațiunile, ce le aŭ datŭ 
ministriĭ franțozeștĭ în parlamentŭ, nu săntŭ de totŭ înpăciuitórie, și uniĭ vreŭ a ștĭ, că 
ambasadorele franțozescŭ în S. Petersburgŭ arŭ fi înpoternicitŭ, la întemplare, ca respunsulŭ 
împeratuluĭ Nicolaŭ se ease nemulțemitoriŭ, să dé floteĭ poruncă a întra în Dardanele. Astăzĭ sʼa 
povestitŭ cumcă împeratulŭ și împerătésa vreŭ se facă visită regineĭi Anglieĭ. 

______________ 
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Anglia. 
 Din desbaterile parlamentuluĭ englezescŭ din 2 Aug. scótemŭ următoriele puncte în 
priviința causeĭ orientalĭ multŭ interesanțĭ. Marcisulŭ Clanricarde întrebă în casa de susŭ 
Guberniulŭ este luĭ cunoscutŭ, cum că principiĭ principatelorŭ Moldavieĭ și Romănieĭ arŭ fi 
denegatŭ la porunca ruséscă a da tributŭ sultanuluĭ?  Căcĭ prin acésta se vede, cum că Țarulŭ arŭ 
usurpa suveranitate asupra acestorŭ țere, unŭ actŭ, ce arŭ trebui nemizlocitŭ să ducă la bătaie, și 
de aceea o deslucirea grabnică și perfectă este aicĭ de cea maĭ mare însămnătate. Nu e cu potință 
ca Europa seŭ Franția, séŭ Anglia să pótă îngădui astfeliu de lățire a Rusieĭ pe celtuiala Turcieĭ. 
Eciulibriulŭ Europeĭ, onorea Anglieĭ, interesele materialĭ ale tuturorŭ claselorŭ, maĭ nainte de 
tóte în Germania, Franția și dintrʼo parte și în Anglia săntŭ amenințate, elŭ dară spereze, că 
întrebarea luĭ nu va fi necuviințiósă. Lordulŭ Clarenton asecură că elŭ întrebarea acésta o 
privește în aceea lumină, ca și întrebătoriulŭ. 
 O maĭ îndelungată espropiare a pomenituluĭ ținutŭ turcescŭ arŭ fi de cele maĭ însemnate 
urmărĭ nu numaĭ pentru pórtă, ci și pentru Europa, și anume pentru Anglia, elŭ póte împărtăși 
despre acestŭ obiectŭ următóriele: O depeșe a lorduluĭ Stratfortŭ din 17 Iuliu înștiințéză, cumcă 
consulele generale rusescŭ arŭ fi poruncitŭ principeluĭ Moldavieĭ a privi relaținile sele către 
pórtă ca șterse, și tributulŭ ce îlŭ trimite obicinuitŭ la Constantinopole săʼlŭ dee guberniuluĭ 
rusescŭ spre disposițiune, căcĭ de și nu se cugetă la aceea, ca să se modifice institutele din 
lăuntru ale Moldavieĭ, séŭ a scimba ordinea ce este înființată, totușĭ trebue suspinsŭ esercițiulŭ 
domniei suverane a porțiĭ pănă ține ocupațiunea, de și numaĭ pe unŭ timpŭ. După o depeșe a D-
Colcun generaleluĭ consule în Bucureștĭ din 22 Iuliu D. țereĭ romăneștĭ nu a primitŭ o astfeliŭ de 
înpărtășire, însă pórta a fostŭ spre acésta pregătită, și cugetă a porunci principilorŭ, să se 
îndepărteze din aceste provincie, și să încete din funcțiune. D-Colcun maĭ adaoge, cumcă atuncĭ 
arŭ fi necuviințiosŭ a maĭ lăsa consulele englezescŭ la postulŭ seŭ, și guberniulŭ britanicŭ nu a 
întărziatŭ nicĭ unŭ momentŭ, a înștiința pe lordulŭ Stratfortŭ, ca elŭ se aprobeze acésta părere, și 
de séră va pleca unŭ curierŭ către solulŭ nostru în S. Petersburgŭ, cu aceea inviațiune, ca să céră 
despre acésta dela Țarulŭ deslucire. 
 Și în casa de giosŭ a fostŭ provocatŭ guberniulŭ de lordulŭ Struart ca să dee respunsŭ 
totŭ despre acésta întrebare. La care a respunsŭ lordulŭ Ruselŭ: „Eŭ săntŭ acuma bucurosŭ a 
înpărtăși nobileluĭ meŭ amicŭ și caseĭ, ce potŭ înpărtăși. După ce solulŭ rusescŭ a părăsutŭ 
Constantinopolea, a fostŭ dorința guberniuluĭ britanicŭ, ca să se țină o conferință a tuturorŭ 
poterilorŭ, ca să se facă cu potință înpăcarea diferințelorŭ ruso-turceștĭ pe cale pacinică. Austria 
însă a fostŭ de părere, că pănă lucrulŭ remăne în statulŭ relațiunilorŭ diplomatice, conferința nu 
arŭ fi de doritŭ, afară numaĭ décă Țarulŭ prin atragerea principatelorŭ la sine barem pe unŭ 
timpŭ, arŭ pune sfărșitŭ statuluĭ cvo din Europa. După ce evinementulŭ acesta sʼa întemplatŭ, 
sʼa deciaratŭ Austria amesuratŭ părereĭ sele de maĭ nainte, a ținea o conferință, și a ciematŭ pe 
representanțiĭ celorlalte poterĭ marĭ în Viena. Ambasadorele rusescŭ nu fu de față la ea, iară 
representanțiĭ Anglieĭ, Franțieĭ și Prusieĭ luară parte. Sʼaŭ învoitŭ asupra óre cărorŭ puncte, care 
după opiniunea representanțilorŭ acelorŭ patru poterĭ marĭ sʼarŭ poté primi de Turciia și de 
Rusia cu onóre. Aceste puncte se bucurară de învoirea Anglieĭ și Franțieĭ, și după aceea, precum 
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ni se pare sʼaŭ espeduitŭ din Viena către S. Petersburgŭ și către Constantinopole. La acesta statŭ 
alŭ lucrurilorŭ va vedé casa prébine, că mie nuʼmĭ este cu potință a deciara, că o discusiune în 
privința acésta arŭ fi de doritŭ, séŭ se hotărăscŭ o zi pentru o discusiune. Cum se va apropia însă 
zioa amănăriĭ parlamentuluĭ, va fi guberniulŭ Maiestateĭ sele gata, a înpărtăși caseĭ atăta, cătŭ să 
lovește cu detorința luĭ. 
 D. Disraeli întrebă: Potŭ ministriĭ Maiestateĭ sele spune căndŭ se póte aștepta respunsulŭ 
din S. Petersburgŭ și Constantinopole la făcutele proiecte ? La care a respunsŭ lordulŭ Ruselŭ: 
Eŭ nu amŭ vré se eaŭ respundere pentru unŭ timpŭ hotărătŭ. Eŭ nu știŭ căte zile vorŭ fi de lipsă 
spre cercetarea proiectuluĭ. Cu bună sémă sʼa trimisŭ proiectulŭ din Viena în dumineca trecută, 
de aci póte Dumnéluĭ singurŭ a calcula, căndŭ sʼarŭ poté aștepta respunsulŭ. 
 Disraeli: O frasă în respunsulŭ nobileluĭ Lordŭ se pare întunecată. Se zisă că proiectulŭ 
vienezŭ arŭ fi căpătatŭ învoirea Anglieĭ și a Franțieĭ, óre nu și a Austrieĭ și a Borusieĭ ? 
 Ruselŭ: Proiectulŭ a fostŭ în faptă austriacŭ de și elŭ la începutŭ a venitŭ dela guberniulŭ 
franțozescŭ, și lʼa primitŭ fără îndoială și guberniulŭ prusianŭ. Cu resultatulŭ interpelațiunelorŭ 
acestorŭ săntŭ nemulțemite tóte gazetele maĭ independințĭ. Acțiile aŭ scăzutŭ. 
 O scrisóre în „Daile Nevs“ dela corespundintele eĭ din Neapole este fórte interesante, elŭ 
adecă afirmă fără sfială, că eĭ în Italia săntŭ maĭ bine informațĭ despre planele Rusieĭ, și ale 
Austrieĭ, decătŭ în Londonŭ și Parisŭ „Cu multŭ maĭ nainte de ce aŭ trecutŭ muscaliĭ Prutulŭ; 
zice elŭ“ țiamŭ scrisŭ de aicĭ, cum că împeratulŭ nu este hotărătŭ a se subpune la vreo mizlocire, 
astăzĭ însă îșĭ spunŭ cum că împeratulŭ este hotărătŭ cu tóte proiectele poterilorŭ apusene, ce aŭ 
să susțină pacea, să nu se retragă. 
 Întrʼo corespundință din Malta se ataca pășirea Anglieĭ în causa orientale cu o iponiă 
bisară în următoriulŭ modŭ: Anglia carea domnește peste marea mediteraneă dela bătaia din 
Abucirŭ, a silitŭ Grecia și Neapolea săʼĭ dee satisfacțiă, și tocmaĭ nainte de sosirea principeluĭ 
Mencicof în Constantinopole, a vrutŭ să céră și dela Toscana în causa luĭ Cravford socotélă, și 
să ocupe insula Elba ca unŭ zelogu de satisfacere prin admiralele Dundas, acésta Angliă ― cu 
durere zicŭ: ― a căzutŭ tare adăncŭ în nefericita causă turcéscă. Lordulŭ Stratfortŭ și Lordulŭ 
Carlisle în Constantinopole săntŭ însărcinați să róge pe toțĭ Monarșĭ și pe toțĭ ambasadoriĭ 
pentru pace. Lordulŭ Sratfort a fostŭ care a alergatŭ la Divanŭ ca săʼĭ țină o predică de pace, 
căndŭ a înțelesŭ că sarŭ fi denumitŭ ministriĭ din ceĭ ce săntŭ aplecațĭ spre resbelŭ, înfățișarea 
floteĭ englezeștĭ în Besica baĭ este discretă, ea pórtă numaĭ șlepulŭ floteĭ franțozeștĭ. ―  Lordulŭ 
Stratfortŭ în fine a căștigatŭ atăta, căt pórta vré să trimită către împeratulŭ Nicolaŭ unŭ solŭ. Elŭ 
nu crede că misiunea acésta va avea vre unŭ resultatŭ, însă pe lăngă ea se căștigă timpŭ. Tótă 
lumea străbate cu  vederea motivulŭ acesteĭ amóre de pace. Anglia, care părea trebuințiósă a 
trage din Odesa și Țéra romănéscă, să teme de fóme. Anglia, se teme și de castrele franțozeștĭ ce 
sântŭ formate pe malulŭ Manșuluĭ, ea se teme și de escadra ce se va constrănge la Șerburg. În 
Turcia și Persia poporulŭ este pentru bătaie. Guberniele săntŭ în contra eĭ însă nu fără pericolŭ 
pentru ele însușĭ, pentru că pănă în zilele nóstre aŭ fostŭ portătoriĭ de potere aceia, cariĭ aŭ 
ciematŭ poporulŭ la resbelŭ sfăntŭ. Întrʼo zi póte că veĭ înțelege cum că Abdulŭ Megitŭ și 
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ministriĭ luĭ sănsŭ dobărățĭ, care în limba revoluționariă a osmalimilorŭ atăta însămnéză cătŭ, că 
vorŭ fi strangulașĭ. 

______________ 
Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e  21 Iuliu. Agentele principeluĭ Gica a luatŭ zioa bună din 
Constantinopole deciarăndŭ cumcă: Fiindŭ că pórta a fostŭ prea slabă a opri întrarea trupelorŭ 
străine în Moldavia, protecțiunea eĭ nu maĭ are valóre pentru principatele dela Dunăre, și ele de 
acuma înainte vorŭ cunóște numaĭ protectoratulŭ rusescŭ. 
 Noĭ nu potemŭ decide în cătŭ se tălmăcește adeveratŭ rumperea relațiunilorŭ cu pórta din 
partea principatelorŭ, însă décă este adeverată acésta știre, atuncĭ totŭ lucrulŭ capătă o alta 
versiune, căcĭ după acésta știre subtragerea de subt stăpănirea turcéscă arŭ fi fostŭ maĭ multŭ 
spontaneă, decătŭ siluitóriă, óre în cuvintele aceste: „Fiindŭ că pórta a fostŭ prea slabă a 
înpedeca trupele străine să nu între în Moldavia“ nu arŭ zăcea o protestațiă cu multŭ maĭ tare în 
contra ocupărei ruseștĭ, decătŭ ce sʼarŭ fi potutŭ în altŭ modŭ enuncia de principele Moldavieĭ. 
― Ce sʼa prevezutŭ, sʼa și întemplatŭ. Pórta a refusatŭ a da învoirea sea noteĭ, ce sʼa formulatŭ 
la începutŭ de D. Brucŭ, și sʼa hotărâtŭ numaĭ la aceea, ca Reșid Pașa se trimită o scrisóre către 
cancelariulŭ de statŭ alŭ Rusieĭ, căreĭ este alăturatŭ fermanulŭ sultanuluĭ atingătoriŭ de cultŭ și 
protestația asupra ocupațiuneĭ principatelorŭ, și care totdeodată să enuncie speranța, că Rusia va 
cunóște tendința porțiĭ în deciarațiunea, că ea este gata a trimite solŭ ecstraordinariŭ la S. 
Petersburgŭ. Cumcă proiectulŭ acesta a Porțiĭ nu este în stare a ridica greotatea diferințelorŭ 
legănătórie, este lucrulŭ pipăitŭ, și se vede și de acolo, căcĭ garanția speciale, ce forméză 
sâmburile pretensiunilorŭ ruseștĭ, nu sʼaluatŭ în nicĭ o socotélă, fără să se fie înblănzitŭ lipsa de 
sine, că proiectuluĭ acestuĭ, care a venitŭ în forma uneĭ comunicațiunĭ turceștĭ la cabinetulŭ 
austriacŭ, nu se va da maĭ departe nicĭ o ascultare, ci să fie dusŭ altŭ proiectŭ de mizlocire cu 
învoirea altorŭ poterĭ din partea poteriĭ mizlocitórie către pórtă ca ultimatulŭ eĭ din urmă. 
 „Timesulŭ“ se pare însă că negoțiațiunea acésta de pre urmă în Viena o arŭ cuprinde cu 
totulŭ din alta parte, elŭ caută întrʼo corespundință din 2 Aug. a complana contrazicerile, ce se 
arătară în zilele de pre urmă în depeșe și faime, și cugetă, cumcă învoiala, ce vreŭ să o facă 
representanțiĭ celorŭ patru poterĭ marĭ, nu sʼarŭ fi primitŭ de Divanŭ. Elŭ adecă în loculŭ acesteĭ 
arŭ fi datŭ protestațiunea cunoscută în contra ocupăreĭ Moldavieĭ și a Romănieĭ. Din alta parte 
se spune, că arŭ fi zisŭ împeratulŭ Nicolaŭ, de și era aplecatŭ a da urecĭ ascultătórie 
descoperirelorŭ franțozeștĭ și englezeștĭ, cumcă elŭ după ce odată a primitŭ servițiulŭ bunŭ alŭ 
Austrieĭ, se rógă a se trimite la Viena tóte înpărtășirile atingătórie de acestŭ obiectŭ. Contele Bol 
și corpulŭ diplomaticŭ a ținutŭ de locŭ conferință, la care a domnitŭ cea maĭ mare înțelegere, 
atăta încătŭ prin feliulŭ acesta de negoțiațiunĭ sʼa căștigatŭ unŭ folosŭ mare, fiindŭ că 
opusețiunea în contra pretensiunilorŭ Rusieĭ nu vine maĭ multŭ numaĭ dela poterile apusene, ci 
dela tótă Europa. 
 Viena este și după pusețiunea sea geografică acelŭ punctŭ, din care se póte negoția cu 
cea maĭ mică perdere de timpŭ, iară Austria este statulŭ, căre are maĭ multŭ a se teme de o maĭ 
îndelungată ocupare a principatelorŭ și de perderea Dunăreĭ de giosŭ. Și fiindŭ că Austria a 
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primitŭ acum rola de conducătoriŭ în tréba acésta, se va vedea cu atăta maĭ tare îndatorată aʼĭ da 
în timpŭ de lipsă și recerutucŭ ajutoriŭ materiale. Maĭ întăiŭ după mulțĭ anĭ arŭ fi trecutŭ Austria 
și Prusia întrʼo întrebare a lumeĭ de partea Anglieĭ și a Franțieĭ. În scurtŭ proiectulŭ, ce sʼa 
încuviințatŭ în Viena din partea celorŭ patru poterĭ, și sʼa trimisŭ la Constantinopole, căcĭ óre 
care este compusețiunea luĭ, trebue să luămŭ că elŭ aperă neatărnarea sultanuluĭ, și relațiunile luĭ 
către sudițiĭ seĭ creștinĭ, și asecuréză deșertarea principatelorŭ danubiane. Orĭ ce proiectŭ, care 
nu arŭ coprinde aceste dóe puncte esencialĭ, arŭ fi o ironiă. Atăta și nimicŭ nu se știe maĭ multŭ 
despre statulŭ negoțiațiunelorŭ. Nu se cere însă nicĭ o agerime, ca să vedemŭ, că întrebarea nu se 
maĭ învârte pe lângă locurile sfinte, întrebarea de căpeteniă este acuma: Cătŭ să stee rușiĭ în 
Moldavia și Romănia, și cum să se scótă eĭ din aceste provincie ? 

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 8. Augustŭ. Calend. noŭ. 
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