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Abonamentul se face: 
tn Capitală lâ Ministe
riul Financelor. 
Prin judeţe la Auto

rităţile competinte. 
Va e~i în tote ~ele 

afară de Dumineci'. şi 
.11erbAto1ile cele mari'.. · 

MONITORUL 
Preţ. abona~entulul: 

Pe un an . . • 28 sf. 
pe ~ese luni . . 15 -
pe trei luni. • • 8 -

Insert. unui rând I leii 

JURNAL OFICIAL AL PRINCIPATELOR-UNITE. 

Jt;. 103. 

Bucurllftm•, 1 O maiu. 

Publicaţiuni Ministeriale. 

MINISTERIUL DIN -INTRU.-

Vined 11 Mafo 1862. (PJiî 103. 

MINISTERIDL JUSTIŢIEI. MINISTERIDL DE RESBEL. 

Primul Preşedinte al Curţi de Casaţiune. Imprimeria_ Ministerului'. de Resbel, are 
neapărată trebuinţă de înfiinţarea a una mie 

Considerând că t6te procesele pendinte la şepte sute cinci-~ec'î No. 1750 topuri hârtie 

Înalta Cµrte şi la Divanul Domnesc, care, în de deosebite forme, calităţi'. şi greutăţi'. ânse: 
virtutea art. 84 din lege, se trimitu la Curtea No. · 

de Casaţiune pentru a se cerceta de acesta în 150 Topud hârtie vînătă dupe modelul No. 1, 

Termenul contractului îndestulării oraşu- mărginirea atribuţiunilor ei,. iar nu în fond. în greutate de 8 funţi topul. 

lui Stirbefa cu articolul cărni, espirând la 11 -. Considerând că cel~ ~ai multe 'apeluri fă- 200 Idem hârtie vînată clupe m~delul No. 2, 

iun'iu ~iitor ş! ur1:1ând a se d~ ace~tă îndest~- cute ,şi adresa~e la sus arătatei~ CurţY, . suntu în greutate de 11 funţi topul. 

lare dm nuou · prm contract, sa hotarît a se ţ1- basate pe . motive de nemulţumue în fond, du- 500 Idem hârtie vînătă dupe modelul No. 3, 

· nea licitaţiune, dupe cum anunţă P~efectura pe atribuţiunile de atunci a citatelor curţr. în greutate de· 12 '/
2 

funţi topul. 

districtului prin raportul ~o. -4~96, wîn gilel~ Sub-scrisul găsesce de neapărat a face ţ>rin 200 Idem hârtie olandă dupe modelul No . 4, 

de 20, . 2 ~ Ş1 . 22 ale co rentei vlum, mam. . , ·. Monitor deşteptare tutulor părţilor interesate, în r,reutate de 12 ¼ funţl topul. 

Mm1sterml face cunoscuta acesta, spre sci- cari s'ar cun6sce în asemenea cas că ele tre- 200 Idem hâ~·t.ie vinătă dupe modelul No. 5, 

inţa tut!,llor celor. ce a~ ~ori,_ ~e ~ se . însărci- bue să presinte Curţei un memo;r desluşitor în greutate de_ 1 fi funţi topul. · 

na cu aretatul contract, Ş1 a 1 rnvita a se pre- a temeiurilor de casare ce -fiă-care ar v.oi a 500 ·Idem hârtie olandă dupe modelul No. 6, 

sinta la ~~nicipalitat~ în 1ilele_:nsemnat~ ~ai emite, în sprijinul ap~laţiuni ·ce are făcută, · în greutate de 29 funţi topul. 

sus înso<;~ţ: de cuvemta garanţia, spre a hcita. pentru a se pute considera dosarul ca pus în 1750 Peste tot una mie şepte sute cinci-4ec1, 

P. Mimstru I. Băbeann. w stare, şi a se •înainta instrucţiune lui prin ra- pentru a cărora dare prin antrepridă se face 

No . . 2003, anul 1862, mam 9. portorul prescris de lege._ Spre acest sfîrşit, cunoscut următ6rele condiţiuni: ' 

dupe consultarea Curţe1, sau ficsat un termen 1. Înfiinţarea acestei'. hârtii se va face în-
Din raportul D-lui Pi·efect de Buzeu No. de 50 dile inclusiv de la data ~Monitorului, în tr'una şi singura 1i, la 23 ale viit6rei luni'. · 

5831, m'am informat că la 14 apriliu espirat care va' eşi acestă publicaţiune; bine înţelegen- maiu, îndeplinindu-se în pretoriul Ministeriului , 

a dosit un Iancu Iţică cârciumarul din hanul du-se că dupe trecerea acestui termen, proce- la 12 ore punct, unde dorito.ri urmeză a'şr 
D-lui Gril!'orie· ·Statescu, cu datorie de 4o galb. sul se va socoti în temeiul art. 51 aliniatul depune garanţii'. valabile şi legalisate, precum 
osebit ele o liră luată împrumut de la D. Ian- 1 5 1 î · • şi oferte, deosebit sig·ilate fiii-care. 

a - ea, ca pns n stare, prm esp1rarea terme-
cu AnaStasiu. n ului de producere a memoarulu'î, şi ins truc- 2. Formele, cualităţile şi greutăţile hâ.rtiei se 

Semnele lui suntii : de î w d · 1 · :ri,r· 

h
. ţiunea se va înainta numai pe ceea ce se va vor ve n ori-ce ~1 a secţmnea 3-a .... a-r17~,n-r,1-.--------J 

La stat de mil}.Joc, fa<i,a prelungă, oe 1 afla în dosar, şi orf .,., mo=.oar s'ar pl·esmta ~enmm, 1aT preaar1::a ·s-e-vinnuepnm, 

ver41, perul castaniu, nasul g.ura protivite, în urma termenului _ citat. (sub · scutul art. 47) de doue luni socotit de la data î.ncheel'ei con

mustaţa pe buza, ca de ani 18, un semn la s~u dupe ce dosarul s'ar fi dat rap?rtorulul, tractuh11. 

gât din stânga, îmbrăcat cu vinghercă de pos- nu va mar fi coprins în instrucţiunea magis-, 3. Respunderea banilor se va urma dupe 

tav albastră, pantaloni de materie, în cap cu tratului raportor, ci va fi admis la grefă nu- predarea hârtii'. ce se va face în doue r.îndurl'. 

şapcă şi ghete în pici6re. ina:i'. ca O pled6rie ce se va citi . în giua tra- in timpul predăre'i'., prin înfă9işarea documen-

Ministeriul publică acesta şi obligă dre- tărei causei'. în audienţă publică. telor justificative ·verifiate de intendenţă şi şe-
getoriele administrative şi pe deputaţi comunali, v ful imprimerii dupe deplina predare_ a întreg·ei 

· d Iar. pentru pricinele intrate sau care ar 
a fi cu priveghiere pentru dovedirea, prm , erea C cuantităţ'i. 

intra de · acum înainte d'a dreptul I~ urtea 
şi înaintarea lui la 4iim prefectură. - 1 d 4. Antreprenorul însărcinat cu acestă a pro-· 

P. Ministru I. Băbeanu. de Casaţiune, dacă reclamaţiuni e e recurs visionare SP. va ma'î angaja d'a da în tot tim-
No. 2473, anul 1862 maiu 9. _ nu ar desluşi îndestµl motivele pe care'i se ba- 1 __ seză recursul, se face cunoscut că termenul a- pul . imprimeriei'. hârtia trebninci6să cu preţu 

- - · 6 I • contractat acum, întîmpinând ori_ când suma 
Din raportul D-lui Prefect de Vîlcea· No. doptat de curte pentru presentarea mem rum 

fi Cil!llităţi şi formei cerută. 
4749, m'am informat ca Licsandru Ioan Bur- prevegut de aliniatul al 5-lea a art. 51, va 
nică din comuna Gorunesci au -dosit, ale că- de 15 q.ile pentru pricinele urgente, şi de ~O 5. 4,.ntreprenorul nu va pute ÎnStrăina 

l d. w contractul la altă pers6nă fiind pentru indepli-
ruia signalimente suntu: gile pentru pe e or mare, care se va · numera . 

l w "w nirea lui'. supusu fă1_ ·ă reservă legiuirilor ţerel'., 
La stat de midloc, p~ruJ. capului'. negru re- de la diua -depuneri la grefă a ce ei antem re-

tegat, ochi-verq.i, ~ustaţa. galbenă, cu un neg clamaţiuni, reservându-se ·pururea părţe'i inte- ca şi supuşii ~omanr, fără d'a se pute adresa 

în obraz cu per, .ii ca de_ ani · 32, avend cu resate dritul acordat de art. 4 7, ânse, în acest la vre O protecţiune străină fiind supusul vre 
'ţ - uneia. 

dînsul şi tolb,ă de cercelărie. , cas, t~t numai ca o pled6rie . ce urmeză a se 
Ministeriul publică acesta şi obligă dre- asculta tn q.iiia înfă<;işări. 6. Îm casii de neîndeplinirea întocmai a 

h · 1 d · · t t· · d t ţ' co unalî cualităţi', formei .ii greutăţi hârtiei precum şi a 
g etone e a m1ms ra 1ve ş1 epu a 1 m , (Semnat) V. Sturzea„ 'ţ 

a fi cu priveghiere p' entru_ ,dovedirea, prin- predări la timp a cuantităţi contractată, dupe 
Primul g. refiei· · C. Romanescu. 1 · l 1 d w M" · t · 1 

derea şi 'naintarea lu'i'. la q.isa Prefectură. desvo tarea art1co e or e ma~ sus, m1s erm 

P. Ministru I. Băbeanu. ·va cumpera alta cu ori-ce preţu şi ori de unde 

No. ·24 7 4,· anul 1862, maiu 9. ----- în · socotela antreprenorului. 

D. Prefect al judeţului Ilfov prin raportul 
cu No. 7134, me anunţă că de către strejuito
rul de 4i al comunei Colintina, s'a găsi~ în 
qiua de 26 aprilfo trecut o traistă avend într'în
sa obiectele următ6re: 

3. Cămăşi'. negre, 1 legătură de gît, 1 
· pereche pantalon'i rupţi, şi cu meşină între dîn
şi, 1 gheroc de postav negru pe dînainte, şi 

gnl~ru cu căptuşelă roşie. · 
Sub-semnatul publică acesta spre cunos

cinţa tutulor, ca ori cine se va socoti în drept 
.de posesor . a acestor obiecte, să se înfă9işeze 
cu dove41 la Prefectura de Ilfov, spre a şi le 
priimi. 

P. 'Ministru I. Băbeanu. 
No, 3594, anul 1862, maiu 9. 

·D. Preşedinte al Trib. Civil Ilfov secţiu
nea III, prin raportul No. 3753, reproduce a

Ministru Col. I. Ghica.' 

No. 1394, anul 1862, aprillu 24. 

rătarea ce-I a făcut prin petiţiune D. Nicolae I=======~============ 
Opran, că adică a perdut actul legali'Sat de 
Trib. de comerţ în anul 1859 septembre 6 
No. 362 de cumpărăt6rea caselor cu locul 
lor din strada Colegiului de la D-ei Smaran
da Călineasca, cerere făcând pomenitul Pre
şedinte a se publica ca ori cine va fi avend a
cel act, să-l dea D-lui Opran în termen de doue 
luni'., căc1 în urmă nu va ma1 ave nici o va-
16re. În urmarea espusei cereri, Ministeriul 
face acestă publicaţiune spre cunoscinţa tutu
lor în de obsce. 

P. Ministru lW. Gr. Racoviţă. 

No. 4596, anul 1862, maiu . 10. 

MINISTERIUL CULTELOR. 

Construcţiunea unu'i zid de împrejmuire 
al Bisericel cu Sfinţi din podul Tîrgnlui de a-

fară, urmând a se da prin licitaţiune, se pu

blică ca doritori ce vor ave specialitatea ce

rută şi vor voi a se însărcina cu pr'e4isa lu

crare, să viie la Ministedu Ia 25. ale cuget6rei 

lunI maiu, când este a se ţine licitaţiune printr' 

·un singur concurs cu oferte înscris sigilate şi 

g e,ra.ţie, iar pentru cunoscinţa doritorilor de 

cbăpul esecutări pre~isei lucrări, se alătură pe 
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lingă acesta în copie devisul întocmit de D. Domni amatori all libertatea a vede în\ ria ,a pini la 15 octombre, depnindn-fi di-
. ori-ce rli acest material la pr_ efectura Poliţiel'. plomele de doctoraţi în drept. Concursu, se 

Arhitect monastiresc. 't 
Capitalei. va face în scris şi oral. 

P. Ministru S. Marcovici. 
No. 5771, ·anul 1862 maiu 8. P. Ministru Lupa~cu. 

No. 1859, anul 1862, maiu 8. 

Director I. Zalomit. 

' Cătăţ;imea 0-1 
biectelor. 

DESCRIEREA OBIECTELOR. 

=-=============· 

Administraţiunea generală a serviciului 
sanitar. 

Consiliul Municipal. 

Pentru pavarea din nuou a une'i părţi din 
strada numită Dndesci, _din suburbia Olteni, 

1 Lucru de păment. • , w comform cereri Domnilor proprietari respectivi 
. Dupe cererea înt~mpinată din partea D-lui fiind a se face licitaţiune în sala şedinţelor 

Stenj. cubici săpătură de păment.. a, Doctor primar al institutului'. de la Mărcuţa Consiliului Municipal la 22 din curenta lună 
şenţurilor, împreună_ cu transportul prin raportul No. 65, şi al Ec_ o_ nomuluirespec- . 

maiu, Gonsiliul face print'acesta cunoscut tu-
a lei. tiv cn No. 61, urmând a se înfiinţa obiectele de · tuior ca, doritorii d'a se insărcina cu efectua-

JI. Lucni de zidă1·ie.. mai 1· os necesarii pen'.tru întreţinerea băilor de · d rea lucrărei pavagiului pe ace~ parte e stra-
Stj. □ lucru de zidărie a temelie- acolo şi anume: dă, comform proiectului elaborat de D. archi-

lor în grosime de 4oue că.rămi4i, nu- 12 Bu·căţ'( bureţi _de mare, a 25 dramur'i'. tect ·al Capitale'i'., să viie la Municipalitate în a-
mai lucru a lei. bucata. rătata di la amia2i împreună cu cuvenitele ga-

Stj. □ idem a temelielor stîlpifor 4 Peri'î de ,frecat. ranţi1, 'confprin ~ficiului No. 1660, din anul 
porţilor c.elor mari în grosime de ~ 4 Goţi · flanelă albă. · 1850, spre a se pute face licitaţiune prin îQ.-

3 50 

t2 10 

O 84 

cărămii1 numa1 Jucru a lei. ' · 1 Chiee mare franţuzescă pentru şuru- deplinirea legiuitelor forme. . . . _ 
O · 34 · Stj. O idem a temelielor stîlpilor puri• În menţionata 4i suntii invitaţi a veni şi 

porţllor mici '.ţn grosime de. 2 _1!2 că-· .1 Deto mică. D-ni proprietari :respectivi, ca să asiste la. să-
I.avm1· rl' wl numai lucru a 1e'î 32. 2 Cioeane aramă pentru lipit, unul mare . d d . w " vîrşirea a ju ecaţmne1. 

Stj. O lucru de zidărie d'asupra şi altul mic, cu c6da de fer· , Membrii · Consiliului Municipal, .tl.l. Diuiitriescu, 
pămentulu'i în grosime de l i;2 cără_. . , 1 Deto de fer p.entru bătut cu.ie. c. Păltineanu. ,U. Ort!scu, 
miqi împreună cu tencuialii, şi înve: 3 Dalţi'. scobite de felurite mărimi', pentru No . . 3544, anul 1862, _ma'i'.u 8. , 
lindu. pe d'asupra cu olane _numai tăiat mucava. · · · 
lucru 40. 3· Legături de pile fer, :mari şi !mici. 

70 

1 96 
1 

Stj. □ lucru de zidărie a stîlpi por-· · 1 Oca cositor. 
ţilor celor mari în· grosime de 2 ½ Mehenghină de masă mare. 

PA.RTEA. lWEOFIC::IA.L~. 

cărămiq.i, împl'eună cu tencuiala ,nu- 1 Deto ·de masă mică. · 
, mai lucru a lei. 1 Perie pentru măturat la fumurile va- . BULETIN POLITIC. 

l 7G Stj. □ lucru de zidărie a stîlpi por- porul111, cu c6dă de sîrmă în lungime ,de pa-
ţilor mici împreună cu tencuiala a tr~ stenjeni. Principele Napoleon a sosit la Neapole 

levl 50. v ,1 • la 13 ina'iu st. n. la i;:~se ore ser.a. Salvele , 2 Raq.uri de fer pentru ra'tmt. . , 
6 Stîlp'i de învelit cu table de tin_i- 10 Perechi şurupuri de fer mari cu piu- cetăţi şi ale scadrelor au anunţat intrarea va-

chia albă îndouită mati lucru. sului în port. Ministrul Fraiicie'î, contramira-
liţele lor Iul Rigault de Genouilly, comandantul scadrei 

25 OOO Bucăţi cărămiqi -pentru 11 stenj. 10 Deto mici. 
1 cubici zidăria a 96. Ol d · f cuie. e~glese, ministri al marinei şi al casei rege u1 

11 l\{) 1 

110 
t 950 

2 

1 

Î-\no "",. ..:la , 'T1îro-o.vi!'l<'.Al'I, ·flo lei'... 
Căruţe nisip a lei. 
Olane pentru învelitul cbmei a lei. 

11 I. Lucru de tîrf!'plărie. 

Porţi mari de lemn ue stejar în for
ma planului No. 1, .de 1,10 îrialt şi 
1,35 lat cu colţare, verige şi br6sca 
de fer bun şi trainic. şi , de tre'i'. ori 
de . văpsit adică odată grundat şi · de 
dque ori · de văpsit cu văpsea ~artă 

în ulei mat, şi lucr~. a le1. · 
Portiţă mică cu un canat în forma 

plan~lu'i No. 1 de 1,10 ~tj. înalt· şi 
0,55, .lat cu fierăria şi br6scii;t trebu
inci6să . împreună cu văpsit mat şi 
lucru. 

Pentru scule, schele şi unelte 5
/ 100 • 

S'a esaminat şi s.e- verifică de .sub
scrisul am arătat suma de lei şepte 
mii patru sute patru-i'eci şi şese . 1/w 

(Sub-scris) Arhitect şi Membrul Cons. 

MINISTERIUL LUCRARILOR PUBLICE. 

1. eşce e .er pentru scos Italie'i s'aii dus de a_u salutat pe principele· pe 
1. Oo""'pas _ _daj;_g~, , .:.. 
1 O-că sacllz. b,~rdul \,asullll. • Desba't·clind la arsenal, a fost 

,
74 

• priirnit de ministri, de prefectul . provinciei~ 'de 
1, - ţeperig. , 
2 • •V 1. • sindicul sau mairul Nean1 ole'î, şi de către garda _:_ mmm pe~tru 1p1t. · 
2 _:_ uleiu. . naţională ce era înşiruită în trecerea sa. Re-
2. Oca văpsela · roşie. · gele îl aştepta pe pragul apartamentelor sale. 

S'~u otă.rit . a se ţine licitaţiune îO: preto- O ovaţiune entusiastă a însemnat trecerea sa 
· p. rin strade, şi abia intrând în palat a · cătat 

riul aceşte1 adµi~nistraţiuni _la 23 ale . cur_enteI 
să se arate în balcon cu Victor-Emanuil spre 

luni maiu la orele 2 dnpe amiarli', când suntii · 
1 

ul 
' a respunde ·prin presinţa sa la aclamări e m -

invitaţ'i DD. Doritori de a se înfăi;işa cu ofer-
ţimi, la strigările ei · de : Trăescă Francia, 

tele sigilate şi garanţiel0 D-lor în bună regulă 
4- ., • î ' · h · · · t •t I w • A ,. trăescă Roma, capitala Italie'i' ! spre concurenva 71 ne eerea . con rac u m, 1n ,,._ · , V _ V 

asemănare cu condiţiunile ce se potu vedeîn . . Pe. ca?d _acest~ rnamfestan dovede~cu pa: 
canc~larie, în t6te 4ilele de lucrare, . şi dupe- tnot_1şmul 1tahan ş: u~plu. de buc~ne V t6ta 
a.probaţiunea ce se va cia acestei licitaţiuni de .Pemnsula, p de~eşa dm M1lan_, pp.bhcata de 
către D. Ministru din Întm. · · Independinţa be_lgică, anunţă că Austria ·se re-
. . întăresce cu dece mii de 6men1 pe hotarele 

Inspector General Davila. Veneţiei şi cu' patru batali6ne de vînători pe 
No. ·4277, anul 18:62,· m~'iu 9· frontierele Ti.rolului. Este prea firesc lucru, 

===================c==iiice Independinţa, ca la Viena să nu prea· fiă 
Direcţi~nea lnstrucţi~nei publice. 

mulţumiţ'î de cele ce se petrecu acum la Nea
pole~ să aibă chiar 6re-care bănuelă, dar să 

Pentru pos.tul de Institutor de clasa · IV se 9req.ă ameninţaţi şi să caute a lua chiar de 
devenit vacant la oraşul Brăila, se publică acum dispos~ţiuni de aperare în contra unuf 
concurs pe q.iua de 8 iuliu viitor în · Bucu- pericol încă forte depărtat, acesta ne pare 6re-
·resc1;···· aspir~nţii la acest . post 'şi potu înscrie cum de necre4ut. ' . . 

Fiind-că nici la 8 marfiu trecut, 4iua des- numele D-lor în lista respectivă ce esistă în · Acelaşi jurnal anunţă încă -nisce sgomo-
tinată prin a doua publicaţiune No. 615, nu cancelaria direcţiuni, "pîhă la 3 ale citatei luni'. te i·espârn;lite la Bursa din Paris, dupe cari o 
s'a arătat doritori ca să cumpere materialul re- inclusiv, înfăP.ililând tot odată iii, atestate de stu- d' 1 · v fi · · tv î t -r"' "'. rupere 1p omatica ar 1mmen a n re guver-
mas de la şopronul . ce ,a fost înfiinţat, la -_ pre- di ele · ce va fi 'absolvit, de botez şi de mora- nul' Au.striei _şi al Franci ei ; adaogă • însă căi de 
fectura Poliţi_ei Capitalei, spre adăpostirea Iun- litate. · · · · -t ; 

0 
camdată, din norocire, nu este îngagiată de 

trelor, şi anume : De , la co;curenţ1 se · cere· să fi absolvif tm_ cât deslegarea cuestiuni romane. Astă cues-
77 Scânduri fărămate. · · · 1 t · 1 · · ,succes m1I1Imum ce e pa ru c ase primare. tiune se p6te deslega astăq.i fără a se slobo~i 
76 Laţi'. idem. · Director I. Zalomit. ' nici un tun în Europa, parti~ani cei mai în-
60 Gringl în patru much'i'. mari şi mici. foca~i'' ai unităţi · desavîrşite a Italiei cată să se 
"44 Ulmi mar'i'. şi mici'. Pentru gradata complectare ~ curs~rilor mulţumescă de acest progres mare. Acum 

de ia facultatea Juridică din Bucuresci', fiind .do1 ani iucrurile nn se afla în puntul acesta, 
necesitate de doui profesori, ·pentru a doua dar precum D. Cavur nu înceta de a o repe
catedră de ·drept ci.vil, român şi de dreptul ro- ta îh viaţă fiind, că concuista Romei era mai 
man, Direcţiunea Instrucţiuni publice , publi- 'nainte de t6te o concuistă morală, şi numai · 
că concurs pentru amândoue aceste ·catedre prin fori;a adeverului, · evidenţei, a necesităţi 
pentru qiiia de .20 octombre viitor. Domni absolute a lucrurilor se p6te repurta; astă con
concurenţ'i'. vor ti·ebui ·a se înscrie în canceh- cuistă este în fine în pre4iiia de a se rt,alisa ... 

· Ministeriul a d~cis a face o a treia pu• 
hlicaţiune de liciţaţiune, ficsâ.nd 4iiia de 22 ale 
curentei· 1uni maiu ; prin urmare, se face cu
noscut, ca DD. amatori ce vor voi să cumpe
re acel . material, să se presinte la · aretata 1i 
în pretoriul acestui Ministerru cu o_fe~te sigi
late în regulă. 
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Cuestiunea cea mare în. Germania este Ceea ce n'au putut dobîndi resculaţi din tendinţa ce arăt agenţii diplomatici de 
8 

inter-

astăqi cuestiunea Hessei-Electorale; scim că Nauplia s'a împlinit acum prin forc;a lucruri- veni într'un mod pre întins în afacerile aces

Electorul, în fac;a opunerii universale ce întîm- lor; ministerul grec 'şi a dat demisiunea; Ca- tei ţert Sistemul preconisat de dînşif ar con

pină Constituţiunea acordată în }-860, a po- merele s'au prorogat. D. Tricupi, însărcinat sista să mărginescă acţiunea · europeană numai 

prit, prin ordonanţa sa de la 26 aprilie din de a forma un cabinet, a refusat acestă mi- la aperarea pieţelor de comerciu deschise . nego-

urmă, d!3 a lua parte la alegeri pe cetăţeni siune. ţului şi a vecinătăţii lor incediate. Remâne 

cari nu şi ar fi formulat mai dinainte adesiu- să cunoscem.., daca eserţiunile precum şi pove-

nea lor la Constituţiunea din 1860. Electo- ţele lor suntii întemeeate·; dară fiind-că comi-
ratul întreg a protestat .în contra acestei nuoe Monitorul frances din 14 maiu publică tele Russel a anunţat că O să depuie pe biu-

cerinţe, şi a comunicat dietei a sa protestare. urrnăt6rea scris6re din 12 maiu de la Londra. roul Camerei t6tă c~respoidinţa diplomatică 

Cu tote silinţele represintantului Electo- Se speră că Regina va consimţi să ţiiă, cum de cu;:îndv urmat~ cu MinistJul de la Pekin şi 
rului care, în mai multe rînduri, s'a declarat se obicfouesce în s·eson, ceremonialele (lever) cu ceţ alţi agenţi, nu se p6ti prejudeca nimic 

-dispus a lua în băgare · de · semă propunerea şi (drawing-room). Dară aceste priimirI, care despre discuţiunea parlamen~riă pănă ce maI 

colectivă . a celor doă mari puteri germane, intereseză în puntul cel mai mai·e pe aristo- ănteiii nu se vor esamina accgte acte. 

·dar care voia să amâ1ă ori ce decisiune pînă craţia britanică, nu se vor ţine în acest an. Nou~atea pr~dări Nuouei Orleans fără vre 

l · d 1 · - v · t· o· t t t Regina vrea să ' păstreze cel mai strict doliii·, î t · · ·0 v · 
. a msce es u:1r1 mai m mse1 10 a a vo a o -~po nv1re ~e1:_1 „sa a su~pnn1 pe neasteptate 
propunerea atingetore de suspendarea nemi- cu t6te acestea a bine voit să autoriseze pe opmmnea publica m Anglia. Ia era necunos

-41ocită a ordonanţei de la 26 aprilie. lordul Chambelan să libereze certificate de cut că sentimentele unioniste s manifestaseră 
Generalul Willisen, însărcinat de regele- presentaţiune persanelor carr, în circumstan- cu vioiciune de la început într1 cestă mare ce

Prusie1 cu o misiune pe lîngă Elector, n'a pu- ţele 0rdinarii, erau admise să fiă priimite de tate, şi că trebuise un regim d terore ca să 
tut dobîndi o audienţă din partea acestur prin- MaieStatea Sa. AceStă importantă favore în le comprime J dară _se credea . ~ confederaţi~ 
cipe. În situaţiunea acesta, ocupaţiunea Elec- obiceiurile englese a foSt priimită ca un act de concentrasera forţe 1mposante şii:iă se vor în-

înaltă curtoasie din partea Reginei. · t · · · R v 
toratulu1 Hessei de către trupele federale cat~ po r1v1 cu v1gore. emane să SCin. daca des-
a fi privită ca iminentă. Amb~sadorii japonesi se înţelege că s'aii chider_ea · acestui port comerciultii~uropean va 

coprins în acestă mesură absolută, "i nu aii d h d î l 
Asupra cuestiunii Hessie1 Electorale Ju1·- f ' esc 1 e n ace aşi timp isvore d~trecurarea 

ost priimiţi de regiµă' de câ,t într'un chip mai bumbacului; este î.tidouială desprecesta, cAac· -
1 nalul des Debats, de la 14 maiu st. n., dă ur- puc;in şi de.- cât _oficios. Li s'a ~splicat ânse 

se vorbesce mult că predarea a foi:>nrecedata.-
măt6rele amănunte : motivele unei priimirI în felul acesta. E1 aii -,,-

de derăpănarea unor nemărginite - ~ătim1 de 
Dupe depeşele sosite eri .. seră 13: Paris fost resplătiţ'i'. pxin prii-mirea ce le ·a făcut 'bumbac. , f 

din Cassel şi diri Francfort, cată să privim ca înalta .societate, unde , . ca să întrebuinţăm Forţele tar'i'. ale Sudului snntii e · entrate 
iminentă o esecutare federală în co11tra Elec- testul esact, cată să 11cem că eI suntii la modă. · A • 

M b . b d acum m __ pregmrul Corinthulu'i'. şi pe '· pu~in 
torului HesseL În şedinta Dietei de la 8 maiu, em l'l am ·asa ei continues .preumblarea "i t b - d b • 

.t , re V ue s~- s_e ~a o nuoe ătae. Dară•ngleoii 
represintanttil Hessei-Cassel. spre respuns. la esaminările lor prin Londra • "i arată despre t - ··· d I d d 

, , s. raruesc_u ~n 1 _eea or e a ere e că inge-
0 propunere a celo_ r doi ministri al .Austrie1 tote lucrurile O curiositate in.telig·irită care, în 1 t 1 · d r1 e ca ş1 vie orie e nu vor servi e c~ă, în-
şi al Prusiei, declaraşe în termeni formali că aceStă ţeră, unde lumea s'a obici'.nuit să va1e flăcăreze patimele adversarilor şi să fa, uni- , 
-ordonanţa din 3 maiu asupra alegerilor nu se pe Asiatici cu totul alt-fel! aţîţă o mare simbatiă. rea şi mai anevoe. 

va retrage. . Suveranul Hessei n'a desaprobat . I_uţela . atacului p_rodus de curînd' de D. S'a petrecut o mică manifestaţiunea. so

conduita delegatulu1 seu. A refusat de a prii-, ~1sra1h în contra. cabme~ului, f9:,ce a , se teme ci etatea ~nglesă : S~mbăta Jrec1;1tă, adtarea 

mi pe generalul prusian Willisen, care a so- ca n~ se va termma sesmnea fare up. mare de la Lady Palmerston era mai numen_\ de 
:sit la 12 maiu la Cassel, avend cu sine o I conflict parlamentar între pa1;tide. In ade- cât ori când altă dată. 
Notă din partea Prusiei şi Austriei. Tot în ver se aştepta în cele din urmă 4ile la una I;umea ~l~rgâ în m~lţime spre a feeita 

'<!iiia aceea, consiliul Ministrilor Electu,:ului a c~ aceSta cu ocasiunea obligaţiuni V î~ c~re pe primul mm1stru pentru . discursul ce iro
'hotărît ca să nu .se supue as_ypi:a nici. unui sar vede guvernul de a, cere camert1 credite nunciase de curînd, 
_punt. Îndată ce Dieta din Frau"cfo~t s'a . in-· ~~ple~entarii pen!ru C011St:r:.11.C~J!mP.a yaselor 

format de acestă hotărîre s'a adunat· în şe- captuşite cu fer. In acest cas sar crede, dupe 
-.q.inţă estraordţnară. Ea ~ decis, cu majorita- cuventul ~-lui V Dişraeli î_n ~ontra înarmărei ~i Citim în qiarul des Debats din 15 maiu 

t e de 11 votud ca să se ia tote mesurile tre- condamnaţmnei pronunc1ata de acest orator următorea corespondinţă din Neapole. 

·-b ·• v 0 i·e a' împedi·ca punerea în lucrare în potriva politicei străjne · a cabinetului, că O depeşă de la Barletta, provincia Bari, 
UIIlCI se sp . l . fi . d· ' 1 d t c · î d" . eţv d l 9 V 1 

·s ordonenţei din 3 maiu în principat şi spre partit~ ţ~n ar ~uc;1~ VIf pus să ;o teze o,_ast-fe_ a a a n imm a e a maiu a 8 ore, 
d d l h It 1 D lt t anunţă destrucţiunea a doue mici bande care 

a ·sili pe Elector ca să priimescă propunerile e av aog~re ac 18 me 1f ea. a p~r e, sar pu~ 
Austriei şi ale Prusiei, pe.cari propuneri Dieta te, c~, ~ve~d în ve~er~lnufioua a~tudme a capul~ se arătaseră de douc ~ile pe fa frontieră, între 

le privesce în viitor ca pe ale sale: Al 4-lea opos~ţm~e1 î~ cestmm e n~nciar~, guvernul sa acestă provinciă şi Capitanata. 

·şi al 7-lea corp de armată fede:rală · ( contin- se marg1~~sca la sumele, votate deJa pentr~ bu~- Banda lui Ni~co-Nanco, parte de doue

gent prusian) se pregătescii a da mână ~e a- getele militare. C~ tote acestea p6~e c~ ca~1= q.eci omeni călări, eşise din pădurea de Lago

j utor DiEltei şi a ocupa, de va cere trebninţa, ~etul _vav m:rge _în~nt~, pentru ca_sa scie_ far~ pesole şi străbătea Murgiele ca să se întil

·Oraşele şi cetăţile principatulur. · Acum un- 1~~~Uia~a ca s~~ afla pr~otre ~îndu~·1le ~ar~tulm nescă cu barida lui Cazzo-Cristo. 

spre-1ece ani, puterea înaltă a Confederaţiuni ţeri ma1 ml~lţ1 membr~;, pu~1~ d1~puş1 sa ur- · ErI, o c'olonă de volontarr. călări, coman- . 

ordona ocupaţiunea acelieaşi ţeri; .însµşi cei mez~ pe şefi lor ~e ac,es_t terem ş1 să lucreze dată de David Mennuni, porni de la Canosa 

doi principi:° c~ri domnescu astăq.i · în Prusia la caderea l_ordulm Palmerston. la· Minervino. 

-şi Austria provoca sau primia ordonanţa Die- Opiniunea publică ~u tote acestea . merge Cele două bande unite fur'ă ajunse de 

' tei; aceleaşi 'trupe a căror intrare în Cassel o cu paşi iuţi pe calea economielor, naţiup.ea este ·Mennuni -ţn pădurea din Ruvo ; lupta începi}, 

-dorim în curind, coqlucra a cotropi acest o- de părere că chieltuielil.e f au suit la cea mai cinCJ'.-spre-1ece , dintre tîlhari fură omorîţi şi 
1·aş . Dar în anul 1851, Austria, Prusia, Dieta mare c;ifră ce s'ar pute acorda în timp de mai ·mulţi răniţi, printre cari Ninco-Nanco. 

-şi armatele sale, intervinea că să sancţioneze pace; şi că trebuiesc să se ·, oprescă la nivel.ul Cei-I-alţi tîlhari luară fuga lăsând pe loc ar

lovitura de Stat care desfiinţase, într'un mod în care se află acum, acesta . este un resultat mele şi caiL 

ilegal Constituţiunea dia 1Ş3 t. Astă41 ele în- ee să speră a se dobîndi prin concentrarea · O a doua depeşă din Bari, de astă-4I de 

t ervinii ca să restabilescă astă Constituţiune. esclusivă a forţelor asupra marineL · Se. pi·ii- dimineţă, de la 9 ore, anunţă că David Men

AtuncI ele aducea HesseI ' despotismul curat. mesce asemenea, fâră . distincţiune de partid, nuni, ·a ajuns la Cora.to cu cavaleria sa în 

AstăgI îi aducii un regim constituţionaţ sincer. -că 'income tax nu 's'ar putea menţine cu tacsa miq.locul ·aplaudărilor entusiaste ale popula

Ce a făcut 6re partitul liberal hessian ca să actuală, şi că dreptul impus asupra ceaiqlui ţiune1, care luă cai şi armele părăsite de.tilhari. 

aducă o prefacere atât de complectă.? Ce au face să se împuţineze într'1m chip forte serios Noµt:'iţile despre cele-I-alte provincii suntii 

putut face într'o ţeră ·aşa de mică, sau pe pă- consumaţiun'ea acestul articol. . Acestă tclsă se I cât se pote de bune; dfl cinc'i'.-spre-qece q.ile 

mîntul de esiliu ce 'ia priimit, nisce deputaţi confirmă prin chiar legile carî au impus aceste nu s'a ve4ut picior de bandit. Sub-prefectul 

despuiaţi de titlul lor, fi.isce . jurn1:1lişti con- tacse, ele nu au fost revestite de cât cu un de, la_ San-Severo anunţă în depeşa sa de as

.strîn~i a tăce, ca să schimbe cu desăvîrşire caracter transitoriu, şi pe tot anul suntii supuse tă-41 de dimineţă . că diferitele localităţi din 

disposiţiunile guvernelor ce le ·era f6rte ostile. la o nouă votare. .Ânse acesta este o stare Gargano ca.re erau- de doue luni mai mult de 

şi ca să facă a li se da o stare legală prin prl- legislativă care pune sistemul finan~iar al bnd- cât ori-care altele bîntuite de hoţi, suntu cu 

terea baionetehw ce li se luaseră? Nimic, de getului într'o posiţiune de incertitudine regre- totul liniştite. 

câtnumai de ,a remâ,nea credincioşi loru'şi, de a tabilă, pentru că în mare parte nu este-basat de Ast-fel Peschici, sătuc care vine la es-

aştepta cu răbdare, şi de a crede că timpul cât pe resurse provisorii'. tremitatea Garganului, a serbat într'un chip 

conspira pentru dînşi. Timpul n'a înşelat Cel'curile comerciali în relaţiuni cu China spontaneii sosirea Maiestăţii'. Sale la Neapole 

speranţa lor. · Rar şi mângâitor esemplu des- au manifestat intenţiunea lor de a atra""ge aten- cu focurî~ cu iluminaţiuni, cu preumblări, şi im

pre nestatorniciile lucruri.lor , omenesci din a: ţiunea Camerei asupra politicei ce se urmeză nuri patriotice. Clopotele de . la · tote biseri-

-cestă lume! într'acest imperiu depărtat. Ele se plâng de · cele erau puse în mişcare în acela~i timp. 
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L~ Carpino, tot în Gargano, steaguri tri- tanii guardelor naţionale ale arondismentelor Se pare că oraşul nu a opus împotrivire 

colore şi iluminaţiuni în sat şi pe câ.mpii. din Campania şi Eboli, cari 'I presintară a- când au apărut în port tunurile navdor federal1. 

- La Cagnano, focuri de bucurie în curs drese. · Acestă supunere instantanee cere o esplicaţiu-

de doue gile pe rînd şi aclamaţii'. vii'. pentru De la Salerna la Eboli, regele a căleto- ne anevoe de dat. 

regele Italiei: rit în mi1locul unor lungi . şireguri formate Ecă ce'a mal'. acreditată. Sentim'entul uni-

Evenimentul [ ileî este căletoria Maestăţii de populaţiuni şi guarde naţionale ; ajungend onist nu ar fi încetat nici o dată să fie puter

Sale la Salerna, ~ea ce a provocat în acestă la Eboli, clerul l'a priimit cu frunq.e de dafin nic la Noua Orleans şi în restul StatuluL În 

provinciă o demmst.raţiune p6te înc~ şi mai şi populaţiunea cu stindarde şi cu flori. diferitele votări pentru reunirea unei'. conveu-

mare de c~t ac@a de la Neapole dm 28, a- La doue ore trei-qeci de minute, Maiesta- ţiuni, partisanii uniuni dobîndiseră la votarea 

priliu._ tea Sa a plecat la Persano, unde a trebuit să comitatelor o incontestabilă majoritate, şi · a-

Victor-Emamel a plecat la Salerna pe se fi făcut erI o vînăt6re de lupi. cestă adunare să· face în vig6re de câ.t prin 

dru~ul de fer ·;n 4iua de 7 la opt ore dimi- Se anunţă pentru diseră înt6rcerea Ma- violenţă ordonanţa care a tărît pe popor în 

neţa. Pe tot llngul drumului, nu era nic1 o iestăţii'. Sale la Neapole. resbelul actual. 

casK care să JU fi fost împodobită cu stin- _____ Căderea Nouei-Orleans este netăgeduit 

darde ,tricolar( cu marca SavoieL evenimentul cel ma'î important din resbelul ac-

Maiestate, Sa s'a oprit la opt ore patru- CURIERUL din AMERICA. tual. Ea cată să ocasioneze intrarea imediată 

dec'î şi cinci minute Ia staţiun~a· de la Torre a Luisianei în sînul Uniunei, fiind-că po-

Annunziata, .. nde a fost priimit cu aplaudările · pulaţiunea vechei cetăţi francese se rădică 
. Se scrie din New-York, de la · 29 apriliu. 

unei numerJe populaţ;uni, .de un batalion din , la mai mult µe cuartul aceleia al Statului în-
, Metropola Luisiane'i'. se află astă-Ai în 

guarda naţinală, de· municipalitate, de lucră- 't treg. Ea va aye în urmă consecuenţe de 

tarii fabric, de arme, de autorităţile civile şi mâ.na trupelor-federale. necalculat pentru operaţiunile resbelului în 

judeciare j /i a urmat pe dată căleto,ria sa Sepa;atiştii ridica:;eră întăţ'iri spăimîntă- Onest. 

la Salem
5 

• t6re pentru apărarea locurilor apropiate de _ Navele federale potu să se urce fără ane-

La,~ţ;iunea Nocere'i regimentul ungure~c oraş. Ei · garniseră · ţermurile Misisipului cu voinţă în susul Misisipului pînă la Memphis, 

se afla , t arme şi a făcut 1:egeh,1.i onorurile baterii mascate · pe O întindere de mai mult să strîmtore2;e acest oraş de o parte, în tiru-

. cuvenit . de opt mile. Întinsese.ră ·peste latul rîuluI pul în care C0 mmodorul Foote 'l va ataca de 

Latlece ore de dimineţă, convoiul re- mari lanţuri de fer cu cad sperau să oprescă alta, şi a, restabili ast-fel în puc;in timp autoritatea. 

gal a~i ~s la staţiunea de la Victri. T6te trecerea navelor. ~Fortul Jackson, dintr'o parte Un1unei'. Misisipul va fi chiar de .atunciliber 

satele · prin prejur tremiseseră locuitorii lor cu artileria_ sa cea mare trebuia să cufunde şi deschis, de la isvorul pînă la îmbucătura 

br ţi ca pentru · serbăt6re ; mii de steagud t6te baStimentele cari ·s·'ar fi încercat să mergă lui, şi forţele naţionale, stăpîne pe marele rîii, 

fîlfie:: la sosirea Regelui, şi o pl6e de flori în vsuSul rîulni; portul Sant-Phil!ppe, de ce_a I vor tăia în deme bucăţi confederaţiunea Su

aco~ a pe Victor-Emanuel. alta parte, cu .cele 60 de tunun ce ave, n- dulni. Beauregard, cu armata sa concentrată 

·fupe ce priimi felicitaţii.mile autorităţilor dica inamicului or'l'.-ce speranţă de scăpare, la Corinth, s'ar pute afla ast-ftl într'o po

civiJ militare şi religi6se, Regele se sui în tră- în ca~ul câ.nd ar fi ,isbutit să p6tă forţa tre- siţiun~ g~avă. Daca va 1i bătut în lupta ce 

Sur
ki apucă spre Salerna în mid,locul unul cerea. Dindărătul acestor fortereţe chiar pe are sa ţie cu guvernul Halleck, nu mai va 
f' AV fi v b t •w I t"t6 ' . v ave înderetul lui nici un punt asupra căruia 

încJ!.Ît şireag d'@ nbue batali6ne de guardă naţio- nu! se a au. -~ ern P ~ 1 re, c;1nomere ~ap: sâ'şi readune forţele ca să încerce din nuou 

nai şi străbătu aceste 4 kilometrc-: pe un drum .t~şite cu fer~ şi acel f~imos Man3:ssas al carm s6rta armelor, Daca va învinge, nu . va pute 

tar~at cu flori de portocal, şi ale căruia laturi' pmten trebma, dup~ gisele comandorulu'i Hol- să profite de victoriă. De aceea şi se vor

eJu decorate într'un fel pictoresc cu arcuri lins, să spargă t6te fregatele federali, apoi în beşte că ar fi părăsit deja Corinthul, în-
fi.ne, . acea garnis6nă luisiană, . tare d~ 25.000 d!eptâ.ndu-se ~r~·e Memphis_, unde ar fi ot_ăr_ît 

d, triumf şi trofee de stindarde. De la Victri - ' - ~ - I t D 
6meni, caTe- trebuia să apere oraşul pînă la .sa se apere pma V a ves rem1tate. . ar mmi~ 

pină la Saler:ila nu fu de cât o necurmată acla- a· V t ·t t . v'l av î V î nu dovedesce înca ca aceste CODJecture suntu 

m::i,fomP,~ - . , c~a " m nr~~es .r.~roJ -~ .e _ :," sa ~, ~ p nfl> n cu fundament. . 

Maiestatea Sa asistă clupe balcdnul otelu- P~~ent mai ~m~ de cat sa lase sa mtre în- · Nu vom întergia să fim informaţI de ace-

lui'. prefecturei la defilarea gardei naţionale . şi tr msn: 6menu dm Nord. sta, fiind că forţele guvernului Halleck mergu · 

a t1;upe'î de liniă, apoi priimi diferi lele depu- 1 Şi .cu_ t6te. ac~stea flota fe? er~lă este la ac~m împotriva lui. şi cele d'ănt13Iu d?peş: ne 

taţiuni. S'a deosebit mai ales aceea a clerului New Orleans . ş1 stn~dardul Umumi a luat as- vor anunţ~ negreş1t o pi•e mare lovll'e mtre 

din provincia Sale:rna care ave în capul ei tăgi locul aceluia al D. Jefferson Davis! . acestl~ doue_ armat~.G k 1 - . 
. . ' · ._, p · · d · b" d ~ - v dv ncongmrerea or townu m contmue sub 

pe episcopul de Cava. Episcopul Cavei este . rm _ce şir ,e is m : ad aJuns aSta• , 1 comanda generalulal Mac Clellan, dară nimic 

unul dintre vechii liberali, şi purtarea sa a fqrţele naţiona:~ ~a ~ceSt vmvareţ resultat? A- nu ar~tă că operaţiunile mergu spre un stîrşit 

fost cu vioiciune apreciată de reg~. Regele-a ·ceSta ~u se ~~ie mea· as~a<}i_. Noutatea luări1 grabm~. Confede_raţi1 punu să. lncri;ze q.iiia şi 

mulţumit cu cordialitate sindiculuI Salernei a~es~mv o~aş şi a ocupaţmm sale de către u- n6~t.~av 60~0 ne~ri la cons~rucţn,nea ~mor nuoe 

care'i adresase un discurs. momşt1 sa anunţat de t6te jurnalele secesio- 'întarm, şi publicu~ aş~epta cu ner~bd~re . ca 

. . . . niste; dară fiind-că telegraful a încetat de _armata Potomaculm ş1 g·eneralul ei sa dea 

Smdicul, entmnasmat de vorbele bme-voi- f t· . " V • a probe despre dînsa. Se · afirmă că în scurt 

t6re ale lui Victor-Emanuel, . a strigat: "Pro- uncyi~~a puc;~~ 1
~ _lll'ma, V n~ se cun6s~e nic'î timp se va ~cie ceva despre acesta. . 

n vincia n6stră este gata la ori-ce sacrificii de una c;lm împreJ?ranle .can au caracter1sat a- . Corpunle de ar_?1ată. ale .generalilor Banks 

.,,6men'î şi b:mi'. ca să ajute pe Maiestatea V6s- c~st rp.are evemment. . , V ş1 _ Mac Lorv~ll suntu opr1ţ'î !n 1:1e!sul lor srn:e 

• 
1 

. · . V •v . Jurnalele de la Mobile, vestesce ca în ~o- R1chmond dm causa pr6ste1 stan a drumur1-

.ntra a trmmfarea Aumtaţu naţi~nale.,, . mentul în care vasele inamice au ajuns să trecă lor ş~ p.u înainteză- .~e câ.t încet .. P11:1ă acum 

Regele, ~pucand cu emoţmne cele doue fortul Jackson legea marţială s'a aşegat în t6t:'.i, n_?- au avutv să. svusţue în contra mamiculu'î de 

mâini ale sindiculu1, î'î gise „ 'fiu semă de vig6rea la Nuoua Orleans; , că tot bnmbacul c~t 6re mm mici _atacuri. _Ge_neralul Seces~io

"generosul concurs ce'm'i propuneţi ~i p6te t6t t bot 1 . f v d 1 , , ;V ' 1:1s! J~ckson se ~~trage dmamtea federalilor 
V • v . . • . • V ' --; • e s eam e e,_ a ara e ace ea necesaru la .fara sa comprom1ta forţele de care dispune. 

nCa v~m _ave ~est: puc;m trebvumţa de dînsul :,, ~ransportul · bamlor, acela al amuniţiuni- în momentul acesta · el se află pe ţermq.l ori

Smd1cul e1 q.ise, cu lacrami'. de bucuriă: lor, etc., s'au derăpănat şi că locuitori erau ental al Shenandoahulu'î. Punte pe rîii este 

„ O să mergem 6re la Ro~a, Sire?,, în prada celei ma1 mai·e ~onsternaţiune. bine păz~tă, şi A a luat t6te disposiţiunile c~v să 

Regele a l\espuns cu vocea sa cea ma,'( _ Ameruntele se oprescu aici, şi e prin pu. o înc"endiese cand se vor apropia w federalu. 

solemnă: 1 
tinţă ca înainte de trei sau patru dile să nu In dep~rtamentul _ g_eneraţulm . Fremvont, 

V 
. 1 R . · .c.1. A • • • • a· . ' ' generalul M1lroy a urmar1t pe mamic pîna în 

" om me1ge a, orna, ş1 iurte pe cunnd• se mal'. scie mm1c m împregmrările acestei'. · t •v Sh d h l v · · 

"Şi daca a'î o· mare dorinţă de a merge acolo drame interesante. _ D?-un( en;n oa ut~
1 11 

se apr1°P1
1
~ Bcu pku- · 

· . v î d ' N f d r •tv O . . c;mu corp e arma a a generau m an s. 

„pe rnme me b atoreză la acesta un jurăment.,, V V a:vea , e era a~ vnumi a onnectic~t ş1 care ,. Se scrie de la portul Munrai că oraşul 

La aceste · vorbe esplosia aplaudelor a a parasit la 12 aprihu s_trîmpt6rea dm Ouest, Norfolk se află într'o mare agitaţiune din causa 

fost de speriat; se paiea că bolţile prefecturei I~ i.p1bucătura Misisipulu'f, a dat raport de pute- n?utăţii de luarea N uoei-Orleans, · şi . ea se teme 

.aveau să se surpe. nle de caii mergeau să .ia parte la acestă du1 mo~ent . în m~ment ~e un a!ac din _parte~ 

L . v d • ,:i- R 
1 1 

V mare espediţiune şi cari erau . corpulm de arm.ata al general ulm Buruside, de 

a O ora upe amrn'ti ege e p ec~ de · M v ,.., AV fi V • • • • . aceea a trimis la South Mills t6te trupele ce 

la Salerna la P ersano, în miglocul unor nuoi ai antei~, ot:;:i. c~pitanulm Porter corn- s'Hu putut aduna ca să'i poprescă trecerea. 

aclamăH, lăsftncl 12,000 franci prefectulu'f ca pusă de 21 brik?rl sau schoonere armate fiă 
să le împarţă în bine-faceri. ' care cu un ?1ol'tiţ~ monstruo~ asvărlind bom-:- , 

E ntusiasmul şi - bucuria Salernitanilor au he d_e 24? l;v~e,. ş1 V în stare de a repe~i asu

întrecut ori-ce aşteptare, şi impresiunea ce a pra ma~icu N1 cmci bom~e pe . minut. 

lăsat în acestă populaţiune trecerea Regelui Apoi f~ota co~adoruh!1 Faragut compusă de 

este în adever adîncă. 35 ~ave_ ŞI _canomere ave~d colombiade şi tu1 
. . . . nun ghintmte de cel ma1 mare calibru, şi în 

M~ie~tatea S~ t:ecâ.~_d pe la ~attipaţlia, a în urmă de tot flota de transporturi ducend arma

fost prum1t d~ vtoţ_i ţera~u . de prm. preJU~ cu ta generalulul Butler, din care parte ave să se 

buc~:te_ de flo~i ~i vfo~uri de bucu~1~. Re~el_e sue în susul Misisipului şi parte să mergă să 

a n1mit pe smd1c1, Jtmtele mumcipal, capi- atace oraşul din partea lacului Pont chartram. 

Şeful pab1icBţiunilor oficiale. - St. A..11dPonic. 

Anunţ1u. 

_O poliţă la ordin deschis de lei 1,600, data 
30 marti'.u anul 1862, scadinţa la 30 maiu co
rent, sub-scrisă de Dicran Tomazoglu, o am 
pierdută, pentru care am făcut cunoscu şi o
norabilei Prefecturi prin petiţiunea la No. 1966. 
Ori cine o va fi găsit, va bine-voi ca . în ter- • 
men de 15 ~ile' să o aducă la Prefectură, de 
unde va lua recompensa, iar la ·din contra se 
va socoti ca o hârtie albă. Z. 
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