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Depeșe telegrafice. 

 

 B e r l i n ŭ  14 Noemv. c. n.  Ziurnalele de S. Petersburgŭ cuprinde o deciarațiune a 
ministruluĭ împerătescŭ rusescŭ de finanțiă, prin care pănă la 22 Noemvr. nu se pune 
embargo pe corabiele turceștĭ, care petrecŭ în porturile ruseștĭ. Tóte corabiele turceștĭ după 
eșirea acestuĭ terminŭ se vorŭ privi de lucrulŭ nimăruĭ și atuncĭ, décă nu vorŭ avea numaĭ 
avere turcéscă pe ele. Flamurele neutralĭ se vorŭ bucura de o libertate perfectă și décă se 
vorŭ continua vrăjmășiele. 
 După știrile telegrafice din Bucureștĭ din 9 Noem. sʼa auzitŭ acolo de vreocăteva óre 
bubuite de tunurĭ, însă nu se știa décă acésta se audŭ dela Oltenița séŭ Giurgiŭ. Tóte 
ecipașele de podurĭ ruseștĭ a plecatŭ dela Colintina la Giurgiŭ. Rușiĭ aŭ în Trateștĭ pe o 
înălțime doue óre îndepăratată dela Giurgiŭ în direpțiunea către Bucureștĭ 7000-8000 trupe 
așezate. Cuartirulŭ de căpeteniă rusescŭ se afla în 9 Noem. în Bădeștĭ 4 óre dela Bucureștĭ 
spre Oltenița, acolo merge măne cancelaria diplomatică. Turciĭ aŭ trecutŭ la Oltenița cam 
pănă la 17000 trupe regulate, 3600 bogĭ bugac și 4000 artilăriă. După cum se aude se află 
acolo generalele Prim și are să comandeze corpulŭ acela pănă va sosi precum se zice Șefulŭ 
ungurescŭ revoluționariŭ Clapca. După știrĭ private demne de crezutŭ, se spune cum că 
turciĭ aŭ fostŭ gonițĭ în 9 după insula dela Giurgiŭ prin generalele Soimonof. Corpulŭ 
turcescŭ la Calafatŭ se comandéze de Ismailŭ pașa, și să fie 24000 de feciorĭ tare. Rușiĭ aŭ 
concentratŭ la Budeștĭ 36000 de feciorĭ. Generale Budberg se aștepta la Bucureștĭ.  
 Carlsruhe 13 Noem. Arhiepiscopulŭ din Fraiburgŭ a îndreptatŭ o deciarațiune către 
Ministeriulŭ statuluĭ, prin care refusă imputarea despre neloialitate, și în conglăsuire cu 
capitululŭ înștiințéză, că vrea să rămănă îndrumulŭ pe care unblă. 
 Scrisorĭ din gazeta Triestuluĭ înștiințéză din Constantinopole în 7 Noem. 
următóriele: Se facŭ marĭ concentrărĭ de trupe la granița Asieĭ. Sultanuluĭ se dă numele de 
gasiă (învingăptoriŭ). O escapadă turcéscă sʼa dusŭ după corespundința acésta în marea 
négră. Serbia se va provoca să se deciare despre ținerea eĭ. Mare întețire de banĭ. Altfeliŭ în 
cetate pe lăngă fanatismulŭ resboiosŭ domnește pace. La Sțio saŭ arătatŭ pirațĭ. 
 După o depeșă telegrafică privată din Fraiburgŭ din 15 a escomunicatŭ 
Arhiepiscopulŭ de acolo înadeverŭ pe medulariĭ consiliuluĭ supremŭ bisericescŭ. 
 P a r i s ŭ  16 Novr. Din ceĭ învinuițĭ pentru cunoscutulŭ complotŭ săntŭ osăndițĭ 21 
iară 6 eliberațĭ. 

________________ 
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Principele Mihaile Gorceacof. 
 

 Între ceĭ din tăĭ bărbațĭ aĭ Rusiei, cariĭ potŭ da ceiele dela cămara ministeriuluĭ 
întrebăreĭ orientalĭ stă principele Gorceacof supremulŭ Comandante în principatele dela 
Dunăre pe trépta maĭ înaltă. Elŭ se trage dintrʼo familiă nobile ruséscă din cele maĭ vecie, 
străbuniĭ luĭ aŭ stăpănitŭ óre căndŭ neatărnatŭ Smolesculŭ. Elŭ este în vărstă între 60‒70 
anĭ, și a începutŭ cariera sea militariă în Artilăria de gardă înperătéscă ruséscă, a fostŭ la 
anulŭ 1828 Șefŭ de stabŭ la Cornulŭ Rucevicescŭ, (după aceea Crasoficescŭ) și a povățuitŭ 
la anulŭ 1829 obsidiunea dela Silistria și Șumla. În Campania poloneză 1831 a fostŭ Șefŭ 
stabale a conteluĭ Palen, sʼa rănitŭ la Grahovŭ, și pentru eroismulŭ, ce la arătatŭ acolo a 
fostŭ înaintatŭ la generale. Ca Comendante peste tótă artilăria sʼa arătatŭ elŭ voinicește la 
Ostrolenca, éră maĭ vărtosŭ în asaltulŭ dela Varșovia. După ce către sfărșitulŭ campanieĭ 
poloneze la anulŭ 1831 a luatŭ Pascievici murindŭ Dibici suprema comandă, sʼa făcutŭ 
Gorcécof după retragerea conteluĭ Tol șefulŭ stabuluĭ generale. În acésta cualitate a 
proiectatŭ elŭ planulŭ pentru asaltarea Varșovieĭ, a primitŭ după ce Pascievici în zioa din 
tăĭ se răni, și nu maĭ potu lua parte la luptă, și comanda supremă, și a săvârșitŭ a doua zi 
lupta și resbelulŭ întregŭ. Din acelŭ timpŭ a remasŭ elŭ în acéstă pusețiune fiindŭ la anulŭ 
1843 denumitŭ și de generale de artilăriă. La anulŭ 1846 sʼa făcutŭ gubernatore generale 
alŭ Varșovieĭ, și în acéstă cualitate a condusŭ trebile regatuluĭ polonezŭ în absenția sʼaŭ 
bolnăvirea Mareșaleluĭ Pascievici. La resboiulŭ ungurescŭ la anulŭ 1849 încă a luatŭ elŭ 
parte însemnată. Principele Gorceacof este celŭ maĭ poternicŭ representante alŭ simțuluĭ 
anti-germanŭ în armată, unŭ tipŭ perfectŭ alŭ partiteĭ ruso-slavice, alŭ ideelorŭ ruso-
slavice. Luĭ îĭ săntŭ urățĭ tărziiĭ și pururea în negoțiațiunĭ cuprinșiĭ germanĭ. Elŭ se distinge 
cu folosință prin nescimbatulŭ caracterŭ de onore și prin onestate. În Polonia a arătatŭ o 
iscusință mare a organisa o țéră ocupată, și a o stăpăni. ― Doĭ slavĭ poternicĭ staŭ dară către 
olaltă, însă unulŭ renegatŭ. 

________________ 

Monarhia Austriacă. 
Transilvania. 

 S i b i i ŭ  11 Noemvr. Erĭ a sositŭ aicĭ dela Viena Luminăția sea principele Miloșŭ 
Obreaovici și atrasă în Otelulŭ dela Cetatea Viena. Astăzĭ a pornitŭ Luminăția sea către 
Bucureștĭ. 
 Cu acéstă ocasiune, auzindŭ Luminăția sea despre fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană 
încă în Viena, a poftitŭ pe Escelenția Sea Părintele episcopŭ Barone de Șaguna la sine, și 
gratulănduʼĭ pentru întreprinderea acésta atătŭ de frumósă și folositóriă a dăruitŭ pe séma 
fundațiuneĭ 10 galbenĭ înperăteștĭ. Pentru care se aduce Luminățieĭ sele în numele tinerimeĭ 
nóstre cea maĭ sinceră mulțămită. 
 S i b i i ŭ  8 Noemv. După știri sosite dela Bucureștĭ Principele Gorceacof în 2 sʼa 
întorsŭ érășĭ acolo. 
 Cea maĭ mare parte a trupelorŭ care aŭ fostŭ concentrate între Budeștĭ și Negoieștĭ, 
a pornitŭ spre Romănia mică. 
 În 3 pe la amézĭ se încercară 2000 de Turcĭ la Turnŭ față cu Nicopolea a năvăli 
asupra unuĭ picetŭ de casacĭ, însă fără de căteva sute de casacĭ aruncațĭ îndărăptŭ cu o 
perdere de maĭ mulțĭ morțĭ și prinșĭ, unde din partea muscalilorŭ se răniră numaĭ doĭ cazacĭ. 
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 Știrea despre retragerea Turcilorŭ dela Oltenița a îmbucuratŭ pe Bucureștenĭ, 
făcănduĭ a crede, că dóră sʼa înceiatŭ unŭ armistițiŭ, dară întămplarea dela Turnŭ a nimicitŭ 
acéstă speranță. 
 La Calafatŭ aŭ întratŭ Turciĭ cam cu unŭ milŭ maĭ afundŭ în țeară. 
 Despre starea sănătățiĭ vinŭ din Romănia știri maĭ odihnitórie, în loculŭ colereĭ se 
ivescŭ disenterie și diaree și după reporturile mediceștĭ sʼarŭ fi întămplatŭ preste totŭ numaĭ 
162 casurĭ de coleră, dintre care 70 muriră și 92 se însenătoșiră. 
 S i b i i ŭ  9 Noemvr. (trămisŭ). Recunoștința este una din acele frumóse virtuțĭ, care 
nu numaĭ înalță caracterulŭ celuĭ ce face bine, ne dă ajutoriŭ, séŭ către care ne arătămŭ 
recunoscătoriŭ, ci ea ridică totŭ de odată și pe acelŭ alŭ recunoscătoriuluĭ, séŭ cuĭ sʼa datŭ 
ajutoriulŭ și sʼa făcutŭ bine. Din acestŭ punctŭ de vedere îndemnatŭ fiindŭ de maĭ mulțĭ 
pătimașĭ, de părințĭ duioșĭ, de pruncĭ mulțămitorĭ, de văduve lăcrămănde, de seracĭ 
neputințioșĭ, alergŭ la organulŭ Dvóstră, ca făcăndŭ în elŭ cunoscute faptele frumóse, 
faptele creștineștĭ, faptele sfinte și luĭ Dumnezeŭ plăcute ale unuĭ bărbatŭ care este onoratŭ, 
stimatŭ, adoratŭ de ceĭ maĭ mulțĭ locuitorĭ aĭ cetățiĭ nóstre, și de înpregiurulŭ eĭ, iară maĭ cu 
sémă de romănĭ, să ne arătămŭ recunoștința pentru a sea omenósă, blăndă și neposomorătă 
purtare, să ne arătămŭ mulțămirea publică pentru nepregetatele sele ostenelĭ ce lea pusŭ și 
le pune necontenitŭ la feliurimĭ de bóle ale părințilorŭ, pruncilorŭ, frațilorŭ, surorilorŭ, 
rudelorŭ și deaprópeluĭ iară maĭ vărtosŭ a seracilorŭ nostriĭ. 
 Cunoscănduĭ modestia și inima luĭ cea nobile nu așŭ îndresni săʼĭ spunŭ numele, 
décă nu așĭ fi convinsŭ că însușirile luĭ cele frumóse nu potŭ ținea nicĭ pe unulŭ la îndoială 
și la întăia privire, cum că acesta se cuvinŭ D o c t o r u l u ĭ  V a s i l i ŭ  S a b o  de aicĭ. 
Care apropiatŭ nu mulțămește recuperata sea séŭ a scumpeĭ sele familiĭ sănetate acestuĭ 
doctorŭ? Care studinte atacatŭ de bólă nu alérgă la bunulŭ nostru doctorŭ Sabo ? Care 
săracŭ din suburbiele cetățiĭ nóstre nu sʼa bucuratŭ în timpulŭ nevoeĭ sele de 
neposomărătulŭ nostru doctorŭ Sabo ? Din revărsatulŭ zileĭ pănă în amurgitulŭ nopțiĭ îlŭ 
vezĭ pe tóte ulițele, în tóte ungiurile, dela estremele cele maĭ de afară ale suburbielorŭ pănă 
în miezulŭ cetățiĭ nóstre. Colomăngăe părințiĭ îngrigiațĭ pentru prunciĭ lorŭ cariĭ zazŭ greŭ 
bolnavĭ; icĭ întinde medicina, ce a comperatʼo pe baniĭ seĭ unuĭ străinŭ studinte părăsitŭ de 
îngrigirea și mila părințiască séŭ unuĭ muncitoriŭ, care zace de lungóre, de tifusŭ numaĭ pe 
paiele góle încungiuratŭ de ticăloșiĭ seĭ pruncĭ plini de lacrămi. Totŭ cu acea inimă bună, 
totŭ cu aceĭ ocĭ miloșĭ, totŭ și cu acea față neposomărătă, dar totŭ și cu acea frunte 
îngrigiată întră elŭ în bordeie ca și în palate, la ceĭ săraci ca la ceĭ bogațĭ, nimicŭ nuĭ dă 
îndemnŭ, decătŭ numaĭ omenimea, nimicŭ nʼuĭ ridică interesulŭ de cătŭ recunoștința 
sufletuluĭ seŭ a fi ajutatŭ pe omŭ, alŭ fi scosŭ din bólă, alŭ da érășĭ întregŭ părințilorŭ seĭ, 
pruncilorŭ seĭ. ― Așĭ trebui să scriu foĭ întregĭ décă așĭ descrie tóte frumósele trăsure, care 
caracterisescŭ pe demnulŭ acestŭ bărbatŭ, nu potŭ însă retăcea că elŭ la bóle grele petrece 
nopțĭ întregĭ pe la pețiențĭ observăndŭ bolnavulŭ și măngăindŭ pe ceĭ ce plăngŭ în 
spăĭmântațĭ și cutreierațĭ de speranță și de frică înpregiurulŭ luĭ; că la ceĭ săracĭ nu numaĭ că 
nu face nicĭ o pretensiune de vreo remunerațiune, ci din contră cu o nobile delicateță întinde 
și ajutoriŭ pentru plătirea medicamentelorŭ. Nu potŭ ascunde nicĭ acea că pe străinĭ nu 
numaĭ căʼĭ tractése cu tótă delicateța, ci îĭ primește și în însușĭ cuartirulŭ seŭ cu tótă buna 
voință. ― Nu așŭ avea lipsă pentru aceste să provocŭ la mărturiĭ, décă nu amŭ fi fostŭ 
însărcinatŭ de unŭ amploiatŭ străinŭ, care maĭ deunăzĭ călătorindŭ pe aicĭ și fiindŭ fără 
véste atacatŭ de unŭ jungiŭ amenințătoriŭ de pericolŭ, a aflatŭ adăpostŭ și ajutoriŭ la 
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doctorulŭ nostru. Inima așia străbătătóriă, caracterulŭ așia frumosŭ și nobile la unŭ bărbatŭ, 
căruia este încredințată averea cea maĭ mare a omenireĭ-sănetatea, nu se maĭ potŭ ascunde, 
ci trebue să se facă de obște cunoscute nu pentru dănsulŭ, ci pentru noĭ. 

________________ 

Întămplări de zi. 
 Maiestatea Sea împeratulŭ va petrece după pré înaltele cerimonie de căsătoriă, care 
de bună sémă se vorŭ ținea în 24 Aprile c. n. vreocăteva septemăne în luna luĭ Maiŭ în 
Castelulŭ dela Lacsenburgŭ. 
 După înștiințărĭ din Belgradŭ se îndepartă de acolo și din alte fortăréțe turceștĭ toțĭ 
sudițiĭ ruseștĭ. Maĭ mulțĭ rușĭ cariĭ aŭ șezutŭ în Belgradŭ, între care și amploiatulŭ consulare 
D. Banof cu nevasta sʼaŭ dusŭ la Viena din acésta causă. 
 Din partea direcțiunilorŭ postalĭ nu se primescŭ espedițiunĭ de banĭ în provinciele, 
care săntŭ ocupate de trupele turceștĭ. 
 După o știre din Rușava nouă aŭ ajunsŭ în 29 Oct. în sătuțulŭ dela granița banatică a 
Austrieĭ Vorciorova o trupă de cavaleriă de 200 feciorĭ din Calafatŭ, precum se zice că să 
nimicéscă porunca ruséscă prin carea sʼarŭ fi opritŭ romănilorŭ subt pedépsă de morte a se 
lăsa cu vreunŭ turcŭ în negoțitoriă de orĭ ce nume. 
 Din Belgradŭ se înștiințéză cumcă Bosniaciĭ se adună în masă la granița serbiană de 
unde vréŭ să facă o invasiune în Serbia, ca să străbată pre drumŭ maĭ scurtŭ la cămpulŭ 
resboiuluĭ. 
 La Cececemetŭ sʼa judecatŭ Stefanŭ Petraș, țerénŭ din Maișa în Cumania mică 
pentru lotriă și posedarea armelorŭ nelegiuită la mórte, și acésta sentință sʼa pusŭ în lucrare 
în 28 Oct. 
 Corespundintele Coroneĭ din Parisŭ scrie, cumcă nainte cu căteva zile arŭ fi zisŭ 
împeratulŭ întrʼo convorbire cu unŭ ambasadore alŭ unuĭ statŭ italianŭ: „Eu cugetamŭ că 
resbelulŭ Europénŭ nu va veni nainte de anulŭ 1855 aŭ 1856, însă acuma cugetŭ altfeliŭ. 
Noĭ avemŭ dară o ocasiune favorabile și trebue să ne mișcămŭ. 
 Gazeta Timișóreĭ descrie ceremoniele instalațiuneĭ Présfințieĭ sele D. Episcopŭ alŭ 
Timișóreĭ greco-resăriténŭ Samuile Mașirevici, care sʼaŭ ținutŭ la 1 Noev. și la care a 
asistatŭ ca comisariŭ înperătescu Escecelenția Sea D. gubernatore civile și militare M. C. L. 
de Coronini.  
 În Constantinopole aŭ făcutŭ știrea despre învingerea turcilorŭ în Romănia mare 
zgomotŭ, și a înălțatŭ entusiasmulŭ turcilorŭ și maĭ tare. 
 Principele Moldavieĭ Grigiriŭ Gica a sositŭ în 4 Noemvrie în Viena. 
  În Belgradŭ sʼa publicatŭ unŭ hatișerif în care se face cunoscutŭ cum că resboiulŭ 
se va porta cu tóte mizlócele ce săntŭ porțiĭ în demănă, și că sultanulŭ sʼa hotărătŭ în 
primăvéră a se pune în frunté oștirilorŭ. 
 După o înpărtășire oficiósă a făptuitŭ ce. r. internunciŭ în Constantinopole Baronele 
Bruc dela pórtă o scrisóre veziriale către Omer Pașa, prin care se concede mocanilorŭ 
trecerea peste Dunăre cu acea însărcinare, ca să plătéscă maĭ nainte darea cu care săntŭ 
datorĭ porțiĭ, séŭ se garanteze plătirea eĭ prin garanțĭ. 
 În Abrudŭ ‒ satŭ aŭ spănzuratŭ în 4 Noem. pe Ioane Dance, și Gerasimŭ Vășdea 
pentru hoțiĭ. 
 Gazeta englezéscă „Postŭ“ zice: În momentulŭ acesta în care manifestulŭ îngrozește 
Europa apusénă, sosește unŭ curierŭ cu o depeșă dela contele Buol în Stambulŭ, care 
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coprinde unŭ proiectŭ rusescŭ pentru o negoțiațiune dé dreptulŭ cu pórta. Încă și nota 
circulare a luĭ Neselrode care sʼa trămisŭ la tóte cabinetele pórtă o limbă cu totulŭ pacinică. 
 „Heraldulŭ“ nu négă tótă motivirea în aceea pusețiune a manifestulŭ unde se arată la 
mulțimea refugiațilorŭ revoluționarĭ, Elŭ zice, cumcă e spre durere adeveratŭ, că espatriațiĭ, 
cariĭ se luptă subt semilună pórtă plane de resbunare în năvezile lorŭ. De sʼarŭ naște dară 
unŭ focŭ revoluționariŭ, atuncĭ larŭ avea pe consciința sea cabinetulŭ luĭ Aberdeen, căcĭ 
décă Anglia arŭ f tăiatŭ în eĭ cu sabia, acuma arŭ fi pericululŭ maĭ departe. De va învinge 
Turcia, atuncĭ ea pentru acésta nu va fi datoriă Anglieĭ cu mulțămire, de se va învinge ea, 
atuncĭ va trebui vina și urgia acesteĭ se cază cea maĭ mare parte pe Anglia. 
 Manifestulŭ împeratuluĭ Rusieĭ a făcutŭ în Londonŭ o sensațiune, din care încă nu 
se potŭ întrema ziurnaliĭ. Ceĭ de opozițiune nʼaŭ avutŭ lipsă de acestŭ manifestŭ, ca să 
înplătéscă din posițiunile luĭ o vargă pentru diplomațiă. 
 Întrʼo corespundință din Sibiiŭ în O. D. P. se zice că guberniulŭ principeluĭ Stirbeiŭ 
a fostŭ în tótă privința naționale, și nu se va uita în grabă. 
 După Gazeta Transilvanieĭ junimea studiósă din Oradia mare și aŭ alesŭ de 
conducătoriŭ la soțietatea literariă pe D. Profesore de limba și literatura roomănă Dionisiŭ 
Păscuț. 

________________ 

Franția. 
 Articululŭ Monitoreluĭ care sʼa telegrafitŭ despre Monifestulŭ înperătescŭ rusescŭ 
sună așia: 

Întrebarea ce se mișcă între cabinetulŭ din S. Petersburŭ și între înalta pórtă, este 
acuma destulŭ de cunoscută, și relațiunele, care lea luatŭ pe lăngă tóte silințele loiale ale 
diplomațieĭ europene, nu scimbă opțiunea eĭ. 

După ce a fostŭ săvărșită causa s. locurĭ în Ierusalimŭ, a reclamatŭ principele 
Mencicof în numele guberniuluĭ seŭ óre care garanție pentru susținerea privilegielorŭ ale 
bisericeĭ orientalĭ. Aceste garanție avéŭ relațiune numaĭ spre viitoriŭ, nicĭ o faptă decisivă, 
nicĭ o văietare a patriarhuluĭ din Constantinopole nu sʼa adusŭ ca motivŭ spre sprijinirea 
pretensiuneĭ a ambasadoreluĭ rusescŭ, și înalta pórtă sʼa grăbitŭ prin truʼnŭ hatișerifŭ, ce ʼla 
slobozitŭ sultanulŭ a întări de bună voe tóte imunitățile preoțeștĭ ale credințioșilorŭ 
greceștĭ. Îngrigirea Maiestățiĭ sele a împeratuluĭ Nicolaŭ pentru unŭ cultŭ, de care se ține 
mulțimea poporelorŭ sele, nu avea așiadară unŭ obiectŭ nemizlocitŭ, cu tóte însă aceste 
Franția, Austria, Anglia și Prusia a îndemnatŭ pe înalta pórtă a îndestuli făcutele pretensiunĭ 
prin încredințărĭ care arŭ fi conforme demnitățiĭ sultanuluĭ; și întregimeĭ suveranelorŭ sele 
drepturĭ. Conferința vieneză a cugetatŭ cum că arŭ fi aflatŭ o formulă, care arŭ fi potutŭ 
îndestuli amăndoue părțile. Divanulŭ pusă obiecțiunĭ acestuĭ proiectŭ de potă, care poterile 
le tănguiră, cărora însă cugetară a trebui să pórte atăta socotélă, ca să poftéscă pe cabinetulŭ 
din S. Petersburgŭ pentru lăsarea lorŭ. Acestŭ cabinetŭ însă nu numaĭ că a refusatŭ acesté, 
ci și deslucirile în care sʼa slobozitŭ contele Neselrode, ca să motiveze lăpădarea 
scimbărilorŭ, ce a fostŭ proiectate de Reșid Pașa, eraŭ astfeliŭ, încătŭ Franția, Austria, 
Anglia și Prusia recunoscură consunătoriŭ, cum că dănselorŭ nu maĭ este cu potință a 
îndemna pe pórtă la primirea simplă și necondiționată a noteĭ vieneze. Subt aceste 
înpregiurări sʼa determinatŭ Maiestatea Sea sultanulŭ a deciara resboiŭ. Acesta suveranŭ a 
lucratŭ între marginele plenipotențiĭ respundereĭ sele, însă nu este scsactŭ a zice, precum 
face acésta manifestulŭ rusescŭ, cum că poterile din tăie din Europa prin representațiunile 
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sele sarŭ fi silitŭ în zădarŭ a scutura orba cerbicositate a guberniuluĭ turcescŭ“. Cele din tăie 
poterĭ din Europa, maĭ alesŭ Franția și Anglia au recunoscutŭ din contră, cum că de și a 
lorŭ activitate înpăciuitóriă nu e secată, arangémentulŭ de intervențiune nu sar maĭ poté 
înceia subt condițiunĭ, alŭ cărorŭ periculŭ alŭ desfășiura a primitŭ pe sine cabinetulŭ din S. 
Petersburgŭ. Manifestulŭ înceie cu cuvintele: cum că Rusieĭ provocate la luptă nuĭ rămăne 
alta nemicŭ decătŭ a apuca armele, ca să siléscă pe Turcia la stimarea tractatelorŭ, însă elŭ 
nu dă nicĭ dispusețiunea a tractatelorŭ, care arŭ fi violatʼo Turcia. 

Prin  tractatulŭ dela Cutciucŭ Canargi sʼa oblegatŭ pórta a apera cultulŭ 
creștinescŭ în tóte Bisericele sele. Adresele, care le aŭ presentatŭ corporațiuile armenéscă și 
grecéscă sultanuluĭ dovedescŭ a lorŭ mulțămire pentru cea maĭ nouă facere de bine a 
sultanuluĭ. Tractatulŭ dela Adrianopole dă în favórea Moldovieĭ și Romănieĭ folosințe și 
privilegie, pe care lea prețuitŭ pórta pănă la acelŭ punctŭ, căndŭ ea nu a reciematŭ pe 
principiĭ Stirbeiŭ și Gica, cariĭ astăzĭ depunŭ regențiele sele nu prin unŭ fermanŭ alŭ 
sultanuluĭ, ci din porunca principeluĭ Gorceacof, care nu ia îngăduitŭ așĭ urma loialitatea 
sea ca subpușĭ aĭ sultanuluĭ. 

Totŭ acelŭ tractatŭ dela Adrianopole așéză Prutulŭ de granița a ambelorŭ imperie. 
Prutulŭ sa trecutŭ în deplina pace de către o armată ruséscă. Prin trecerea Dunăriĭ nu iaŭ 
turciĭ din partea sea ofensiva, eĭ caută a apela ținutulŭ turcescŭ, precum este întăritŭ de 
tractate asupra agresiuneĭ, a căreĭ începutŭ sʼa făcutŭ cu vreocăteva lune înainte. 
Intențiunea nóstră nu póte fi a întra întrʼo polemică nefolositóriă, însă ni se păru a fi ne 
apăratŭ de lipsă, a înfățișa adeverulŭ situațiuneĭ așia, precum noĭ îlŭ cuprindemŭ. 

Gazeta franțozéscă „la prese“ zice: Nu este alta alternativă, decătŭ Rusia trebue séŭ 
a recunóște că a mersŭ pré de parte, și să deșerte principatele séŭ că va urma bătaia cu tóte 
consecuențiele eĭ. Nu este deprisosŭ ca Rusia se simță, cum că ea este numaĭ una din cele 
treĭ poterĭ marĭ ale Europeĭ, și că năzuește pe nedreptŭ la rangulŭ celŭ maĭ naltŭ. Décă dară 
trebue să se pórte resboiŭ, atuncĭ acesta să fie unŭ resboiŭ dreptŭ, atuncĭ Franția să ajute pe 
Turcia în celŭ maĭ decisivŭ modŭ pe mare, uscatŭ și cu banĭ. Acuma este momentulŭ celŭ 
favoritoriŭ să nulŭ lăsămŭ să trécă nefolositŭ. Décă DD. Ciselef și Brunov vorŭ cere 
pesaportele sele, aceste să lisă dee, în trebele resboiuluĭ drumulŭ celŭ maĭ scurtŭ cumcă ceĭ 
maĭ puținĭ banĭ și sănge. Nu trebue nicĭ odată lăsate ranele să se cócă. Amŭ vezutŭ în cotrʼo 
au dusŭ mesurele de jiumetate ale Franțieĭ. 

În contra acestorŭ frase resbelice este interesante a vedea și pacinica limbă a luĭ 
„Assemle naționale“. Acésta foe nu tăgăduește că știrile de pre urmă săntŭ ponderóse, însă 
luĭ se pare că nu trecue esagerată portarea distanțieĭ lorŭ, décă și se crede că întrebarea 
acésta are să fie deslegată în sensulŭ resboiuluĭ Asemble naționale zice, că lovirea dela 
Oltenița este una din acele întămplărĭ militarĭ, care ambele părțĭ a socotitŭ și Reavoritóriă și 
nimené nʼare să vadă acĭ o luptă hotărătóriă. 

________________ 

Anglia. 
 L o n d o n ŭ  14 Noemv. c. n. Timisulŭ érășĭ se întórce dela predilecțiune pentru 
rușĭ și subpune manifestulŭ înperatuluĭ uneĭ critice, carea nu se distinge cu deosebită 
finătate în alegerea espresiunilorŭ. 
 „Retragerea“ zice ea „carea în acéstă țéră opiniunea pubilcă o impune cu dreptulŭ 
scriitorilorŭ, precum și stima cu care săntemŭ datori gubernielorŭ statelorŭ neatărnate în 
modulŭ usitatŭ ne arŭ fi potutŭ mișca a nu caracterisa acestŭ documentŭ așia precum i se 
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cuvine, décă țarulŭ însușĭ nu arŭ fi înlăturatŭ tóte regulele buneĭ cuviințe, și nu arŭ fi 
atacatŭ în cele maĭ cumplite espresiunĭ maniestulŭ vrășmașuluĭ seŭ“.   
 „Deciarațiunea guberiuluĭ turcescŭ se însémnă de către cea ruséscă de 
„prociămățiune mincinósă“ de și fieștecare cititoriŭ de gazete în Europa știe, cum că actulŭ 
turcescŭ în cătŭ sʼa atinsŭ de Rusia este nu numaĭ cu totulŭ adeveratŭ, ci și compusŭ în 
espresiunĭ cu totulŭ moderate“. 
 Posițiunea în manifestulŭ rusescŭ în care se zice, cum că poterile străine sʼaŭ silitŭ 
înzădarŭ a încovia cerbicositatea stăpănireĭ turceștĭ, se daŭ de Timesŭ de minciună în 
astfeliŭ de terminĭ, cariĭ nu se potŭ repețĭ în a lorŭ originariă ruditate. Poterile europene aŭ 
sfătuitŭ porțiĭ să se lese de resboiŭ pentru că ele aŭ cugetatŭ, cum că retragerea 
pretensiunilorŭ ruseștĭ sarŭ poté mizloci și prin alte mesure. 
 Doue din aceste poterĭ staŭ acuma turcilorŭ armate de laturĭ, și nicĭ celelalte poterĭ 
aprobéze cu totulŭ portarea Rusieĭ. Totŭ articulŭ Timesuluĭ maĭ de parte este așia plinŭ de 
amărăciune înprotiva Domnitoriuluĭ Rusieĭ, în cătŭ estractulŭ acestŭ scurtŭ este destulŭ, ca 
să se caracterisése părerea plineĭ de înfluință foĭ din Țiti. 

________________ 

Rusia. 
 Deodată cu publicarea manifestuluĭ împerătescŭ sʼa slobizitŭ către representanțiĭ 
ruseștĭ din țerele din afară următória depeșă circulare cu datŭ, 19 Octom: 
 Domnulŭ meŭ. Silințele, ce le amŭ pusŭ de optŭ lune de zile încóce, spre a ajunge la 
o împăciuire a diferințeĭ nóstre cu pórta otomană, aŭ remasŭ spre durere pănă acum fără de 
efectŭ; ba ce e maĭ multŭ, situațiunea se pare a se face în tóte zilele maĭ seriósă. Pe căndŭ 
împeratulŭ la întălnirea sea în Olomuțŭ cu încredințatulŭ seŭ amicŭ și aliatŭ împeratulŭ 
Franțiscŭ Iosifŭ I a oferatŭ cabinetuluĭ austriacŭ înlesnirĭ noue, spre a lămuri ne în 
țelegerea, ce a urmatŭ din causa motivelorŭ, pe care noĭ le amŭ desfășiuratŭ spre lepădarea 
modificațiunilorŭ făcute de pórtă în proiectulŭ de notă vieneză, pórta nebăgăndŭ în sémă 
sfaturile din partea representanțilorŭ europeneștĭ la Constantinopole, mi lăsănduse după 
boldulŭ cugetelorŭ sele celorŭ resboinice și alŭ entusiasmuluĭ muselmanicŭ, ne a deciaratŭ, 
precum știĭ, noă formalŭ resboiulŭ. 
 Acésta mesură pripită însă nu a scimbatŭ întru nimica simțimentele cele pacinice ale 
împeratuluĭ. Noĭ pentru aceea încă totŭ nu ne lăsămŭ de decisiunile cele enunciate la 
începutŭ în cerculariulŭ nostru din 20 Iuniŭ. 
 Atuncĭ Maiestatea Sea a deciaratŭ, că după ce a ocupatŭ vremelnicește principatele 
ca unŭ zălogŭ securŭ, care să fie menitŭ aʼĭ asecura ceruta satisfacțiune, nu cugetă a întinde 
maĭ departe mesurele de silă, și că va încungiura unŭ resboiŭ agresivŭ pănʼ atuncĭ, pănă 
căndŭ ʼlŭ vorŭ ierta demnitatea și interesele sele. 
 Încă și acum, căndŭ i sʼa adăogatŭ o provocațiune nouă, remănŭ totŭ acele 
intențiuniale înălțatuluĭ meŭ domnŭ. Aflăndune în stăpănirea zăloguluĭ materiale, ce ni lŭ 
daŭ principatele Moldavo-romăne pe care noĭ încă amesuratŭ făgăduințelorŭ date sântemŭ 
gata a le deșerta în momentulŭ, în care ni se va da satisfacțiune, de ocamdată ne vomŭ 
țermuri pre lăngă aceea, a ne păstra posițiunea nóstră în ele, remăindŭ în defensivă pănă 
căndŭ nu vomŭ fi silițĭ a eși din cerculŭ, în care voimŭ a mărgini acțiunea nóstră. Noĭ vomŭ 
aștepta ataculŭ Turcilorŭ fără a luoa inițiativa vrășmășielorŭ. 
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 Dreptŭ aceea numaĭ dela celelalte poterĭ va atărna, ca să nu să lățéscă marginile 
resboĭuluĭ, décă Turciĭ ʼlŭ voescŭ orĭ cu ce prețŭ asupra nóstră, și ca să nuʼĭ se dee altŭ 
caracterŭ, decătŭ pe care avemŭ noĭ de găndŭ a iʼlŭ lăsa. 
 Acésta situațiune așteptătóriă nu împiedecă continuarea negoțiațiunilorŭ. 
 Precum se înțelege de sine, nu se cuvine maĭ multŭ Rusieĭ acum, după ce i sʼa 
deciaratŭ odată resboiulŭ, a maĭ face propunerĭ de împăciuire. Căndŭ însă pórta fiindŭ maĭ 
bine desclucită despre interesele sele, maĭ tărziŭ va fi aplecată, a păși cu astfeliŭ de 
propunerĭ séŭ a primi unele ca acele, atuncĭ cu bună sémă nu împeratulŭ va fi acela, care va 
pune greutățĭ luăreĭ în socotință a acelora. 
 Acésta e deocandată Domnulŭ meŭ totŭ, ce ʼțĭ pociŭ spune în incertitudinea, în care 
ne aflămŭ, că óre dava pórta mesurelorŭ sele celorŭ resboinice nemizlocită urmare. 
Împertășește intențiunile nóstre eventualĭ cabinetuluĭ, la care eștĭ acreditatŭ. Încă odată veĭ 
arăta dorința înălțatuluĭ nostru Domnŭ, de a îngusti cătŭ se póte maĭ multŭ cerculŭ 
brășmășielorŭ, décă acelea în contra voieĭ luĭ arŭ urma, și de a cruța pe ceealaltă Europă de 
urmările luĭ.                 Neselrode. 
 Tóte gazetele laudă tonulŭ moderatulŭ alŭ acesteĭ note circulare, fiindŭ însă că ea a 
eșitŭ naintea de știrea despre nceputele vrăjmășie din partea porțiĭ, și cu o zi maĭ nainte de 
resboiŭ însuflătoriulŭ Manifestŭ alŭ împeratuluĭ Nicolaŭ, așiadară ea este învecită, și numaĭ 
póte avea nicĭ unŭ prețŭ. 

________________ 

Turcia. 
 Omer-Pașa a îndreptatŭ următoria prociemațiune către soldațiĭ seĭ: Soldațilorŭ 
împerăteștĭ! Décă noĭ vomŭ bate vrăjmașiĭ nostri vărtosŭ și cu inimă, atuncĭ noĭ nu vomŭ 
fugi, și ca săle potemŭ resplăti, vomŭ jertfi capulŭu și sufletulŭ nostru. Privițĭ la Coranŭ; 
Noĭ amŭ juratŭ pe Coranŭ. 
 Voĭ săntețĭ muselmanĭ și eŭ nu me îndoescŭ despre aceea, cum că voĭ vețĭ jertvi 
capulŭ și sufletulŭ vostru pentru religiă. Este însă între voĭ numaĭ unulŭ, care să se témă de 
resboiŭ, atuncĭ elŭ să o spună căcĭ este periculosŭ a păși cu astfeliŭ de ómenĭ înaintea 
vrăjmașuluĭ. Frica este o bólă a inimeĭ. Cine se teme se va întrebuința în spitale și în alte 
serviție; maĭ tărziŭ însă se va împușca orĭ cine, care va întórce dujmanuluĭ spatele. Voiniciĭ 
însă cariĭ vréŭ să se jertvéecă pentru tronŭ și religiă să remănă. Inima lorŭ este legată de 
Dumnezeŭ, eĭ săntŭ credințioșĭ religiei, și décă se arată inimoșĭ, atuncĭ de bună sémă 
Dumnezeŭ le va da biruința. Soldațilorŭ! Noĭ vremŭ să ne curățimŭ inima, și apoĭ să zidimŭ 
pe ajutoriulŭ luĭ Dumnezeŭ. Noĭ vremŭ să ne luptămŭ și să ne aducemŭ jertvă însușĭ pe noĭ, 
ca și părințiĭ nostriĭ, și asemenea precum eĭ niaŭ lăsatŭ patria nóstră și religia nóstră dreptŭ 
moștenire, așea trebue și noĭ să lăsămŭ totŭ acéstă moștenire fiilorŭ nostriĭ. Voĭ toțĭ știțĭ că 
scopulŭ viețiĭ acesteĭ stă întrʼaceea, a servi cu demnitate luĭ Dumnezeŭ și sultanuluĭ și așia 
a dobăndi ceriulŭ. Soldațilorŭ! Totinsulŭ care are onore în trupŭ trebue așia să cugete și 
servéscă. Dumnezeŭ să ne feréscă. 
 Ziurnalele de Constantinopole are unŭ buletinŭ despre cuprinderea fortărețeĭ ruseștĭ 
Cecbetilŭ, care așia sună: 
 În 28 Octom. ca în zioa, în care o divisiune a armateĭ europene a trecutŭ la Calafatŭ 
vitejește Dunărea, aŭ căștigatŭ trupele armateĭ asiatice unŭ emolumentŭ însemnatŭ preste 
care înalta pórtă în 2 a căpătatŭ știrĭ, a cărorŭ cuprinsŭ esențiale este următoriŭ: În nóptea 
din 27 se puse unŭ despărțemăntŭ micŭ stătătoriŭ din trupe neregulate și din unŭ batalionŭ 
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alŭ gardeĭ împerăteștĭ, ce campéză la Ciuruc-Su, în mișcare, spre a ataca fortulŭ rusescŭ 
Cecvetilŭ (St. Nicolau) care se află la țermuriĭ mareĭ negre, și era apăratŭ de 2 batalióne 
infanteriă, 3 companiĭ cozacĭ și o campaniă de artilăriă. În 28 căndŭ se făcé zioă sosiră 
trupele împerăteștĭ înaintea fortuluĭ, și ʼlŭ atacară pe neașteptate cu atăta decisiune și 
curagiŭ, în cătŭ după o luptă de maĭ multe óre ʼlŭ luară, cu tóte că a fostŭ apăratŭ cu mare 
tăriă. Venindŭ întrʼaceea niște trupe ruseștĭ dintrʼo fortăréță învecinată întrʼajutoriŭ, 
batalionulŭ gardeĭ împerăteștĭ i se aruncă înainte, dăndŭ focŭ asuprăʼĭ și apoĭ ʼlŭ atacă cu 
baionetulŭ. Eĭ fură învinșĭ deplinŭ și iute. În acéstă luptă de 4 óre perdură Rusiĭ fortulŭ 
Cecverilŭ, 2000 de pusce, între care 1500 de cualitatea întăia, 4 tunurĭ și 1000 feciorĭ. 
Perderea Turcilorŭ în feciorĭ a fostŭ nensemnată. Împerăteștile trupe aŭ prinsŭ vrʼo 100 de 
Muscalĭ, între cariĭ se află și fiiulŭ Principeluĭ Guriel, și dintre cariĭ patru în 2 aŭ sositŭ pe 
Vaporele „Șepef“ în Constantinopole. Ceilalțĭ sʼaŭ îmbarcatŭ pe „Taif“, care va nimeri azĭ 
(4) orĭ măne aci. Selim-Pașa, Comandantele supremŭ alŭ armateĭ supreme dela Batum, a 
datŭ cuviințiósele poruncĭ, pentru ca fortulŭ Celvetilŭ să se pună în statulŭ celŭ maĭ bunŭ 
de apărare. Armata dela Ceuruc-Su stă din 8000 soldațĭ regulațĭ, 6000 Redifĭ și 10000 
neregulațĭ.   

 
38.  

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

Din Protopopiatulŭ Sas-Sebeșiuluĭ fl. cr. 

 Din Comunitatea L o m a n ŭ, în valută. Dela Grig. Filimon 
Paroh 12 f. 30 c. iară L. Petros Par, D. Stenuț, S. Radu și O. 
Filimonésă căte 2 f. 30 c. A. Filimon, I. Luca, I. Iancu și L. Turcu căte 
50 c. I. Popa, I. Vlad, I. Stănilă, I. D. Filimon, T. Anca, I. O. Simiónă. 
I. Afrapt, M. Zemola, I. Paștu, I Milion, D. Georgie, G. Simtion, I. 
Stancu, S. Albu, N. Coșca, P. Alisie, P. Popa, D. Micu, P. Luca, T. 
Fulea, P. Corbean, G. Vlad, G. Măcinic și G. Filimon căte 25 c. I. 
Măcinic, I. Suciŭ, I. Lazar, D. Luca, I. Velcanŭ și P. Vlad căte 15 c. I. 
Avram 10 c. vv. cariĭ în arg. facŭ                          Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
― 

 Din Comunitatea Ș u t a g. Dela G. Stefan 2 f. 6 c. S. Stefan 1 
f. A. Cutianu 1 f. D. Mihailă V. 30 c. iară I. Gros cantor, M. Cernat 
cant. bătr. I. Cernat G. V. Gibescu, M. I. Gib văd. I. V. Tódea și M. 
Cernat căte 20 c. I. Lazăr 12 c. N. Bordeian 11 c. iară C. Delorénŭ, G. 
Gros, N. Bogdan crâsnic, I. Cătălină, I. Cernat, I. C. Bogdănel din D. 
J, P. Soră, I. Zămora și I. Lazăr căte 10 c. I. Nicóră, P. N. Gros, M. I. 
Cernat, P. Bogdan, I. P. Ilie, C. Cugerian clopotariŭ P. G. Dan toțĭ căte 
6 c. arg.                                                       Suma 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
31 

 Din Comunitatea S ă r ă c s ă ŭ , în valută. Dela B. Giula 2 f. 
30 c. I. Radoi Paroh 5 f. T. Suciŭ crâsnic 1 f. iară I. Pitariŭ, S. Iancu, 
T. Hurdubanŭ, S. Suciŭ, P. Ianc, T. Man, N. Albu, M. Suciŭ, N. Iosiv, 
A. Sursŭ, I. Porsol, P. Sursŭ, I. Piscincanŭ, G. Piscincanŭ, A. Drăgan, 
T. Siciŭ, S. Nosa, V. Sursŭ, I. Suciŭ, I. Sursŭ, C. Radu și S. Iosiv căte 
15 c. I. Radu și G. Drăgan căte 10 c.                               Suma 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
44 
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Suma 30 ― 

La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  5845 18 

Suma totală 5875 33 

 
 

Înștiințare. 
 Mineiulŭ luneĭ luĭ Fefruariŭ a eșitŭ de sub téscŭ; decĭ DD. prenumeranțĭ la acésta 
carte sântŭ poftițĭ a trimite după tomulŭ acesta. Ianuariŭ încă nu e gata de totŭ. Totdeodată 
se dă de știre, că încă totŭ se maĭ primește prenumerare pe acésta carte, și adecă pentru tótŭ 
trupulŭ de 12. Minnée nelegate cu 60 f. m. c.  

Dela tipografia diecesană în Sibiiŭ. 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 19. Noemvre Calend. noŭ. 
Aurulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 121½    
Argintulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒         1153/4 
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