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Depeșe telegrafice. 
  

S t o c h o l m ŭ  18 Aug. c. n. În Gotenburgŭ a preruptŭ holera.  
A x e n ŭ  20 Aug. D. Ducesa de Brabantŭ a călătoritŭ maĭ de parte după o primire fórte 

strălucită. 
Din tóte părțile resună cea maĭ viă bucuriă pentru logodirea Maiestățiĭ Sele a 

Împeratuluĭ. ― Înalta logodnică este născută în 24 Decembre 1837.  
______________ 

Bóla strugurilorŭ. 
  

Nu este nice o îndoială, cumcă unŭ numerŭ însemnătoriŭ a locuitorilorŭ nostri romănĭ 
din acéstă patriă se coprinde-bine, séŭ reŭ-cu plăntarea vițelorŭ de viie, și cu productulŭ ceʼlŭ 
scóte din acele, ʼșĭ plătește darea împerătéscă, se îmbracă pe sine și familiașĭ și, décă este numaĭ 
ceva deșteptŭ și pricepătoriŭ de o economiă înțeléptă, ʼșĭ maĭ sporește din anŭ în anŭ și 
numerulŭ vitelorŭ. Amŭ zisŭ, că se coprinde bine séŭ reŭ; nu că doară prăsirea și cultivarea 
vițelorŭ arŭ fi unŭ ramŭ de economiă, care nu respletește însutitŭ ostenelele țerénuluĭ 
muncitoriŭ, ci pentru că viieriĭ nostri din Transilvania-maĭ peste totŭ- nu se știŭ folosi de o 
cultură maĭ înțeléptă a viielorŭ, cum se face acésta în alte țere cultivate, din care apoĭ arŭ poté 
trage de treĭ și de patru orĭ maĭ mare folosŭ de cum tragŭ eĭ astăzĭ în a lorŭ veciă simplitate. Căcĭ 
ca să tăcemŭ despre altele, ce nʼarŭ căștiga romănulŭ nostru viierŭ, maĭ alesŭ căndŭ se întâmplă 
căte unŭ culesŭ, ca celŭ din 1834, 1841, 1846, căndŭ elŭ, îngriginduse de timpuriu, ca sășĭ 
clădiască o pifniță bună, ca săʼșĭ cumpere la timpulŭseŭ nește buțĭ trebuințióse, nʼarŭ fi silitŭ 
săʼșĭ vindă totŭ mustulŭ maĭ pe nimihŭ, ci șʼarŭ pune măcarŭ doue-treĭ buțĭ în pifnița sea și 
ținăndulŭ doĭ, treĭ anĭ, arŭ lua pe o vadră, cătŭ a luatŭ la culesŭ pe cincĭ. Noĭ cunóștemŭ romănĭ 
țerénĭ la Cutŭ pentru pildă, cariĭ în anulŭ trecutŭ, căndŭ nu potemŭ zice, că a fostŭ o recoltă de 
frunte, aŭ făcutŭ 10-15 buțĭ, de vinŭ și neavândŭ vase în ce săʼlŭ pună, aŭ fostŭ silițĭ alŭ da maĭ 
pe nimicŭ; darʼ îndeșertŭ cănțĭ tu romănuluĭ de aceste, căcĭ elŭ te ride și remăne pe lângă vecia 
datină, cum a apucatŭ dela moșĭ și strămoșĭ. Aicĭ trebue săʼĭ premergiĭ cu esemplu bunŭ, 
locuindŭ în mizloculŭ luĭ; căcĭ elŭ este oie blăndă, sărindŭ una în apă, sarŭ tóte după ea. Ce 
nʼarŭ căștiga romănulŭ viierŭ, căndŭ, maĭ alesŭ pe la Bobălna, Țelna, Bogaciu unde se face 
vinulŭ celŭ bunŭ, despre care zice Bencő în asea „Transilvaniă“ „aurata ergo nobis vina“, cu 
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prilejulŭ culesuluĭ elŭ arŭ alege bonele cele maĭ cópte și mustulŭ produsŭ din aceșe lʼarŭ așeza 
în vase deosebite, pe care păstrăndulŭ cățĭva amĭ, lʼarŭ poté vinde în butelie separate, dreptŭ 
vinŭ de desertŭ, cum se numește în lumea cea cultivată ! Aci însăʼmĭ vine aminte istoria 
ogaruluĭ, care fiindŭ gerulŭ ierniĭ fórte aspru și elŭ reŭ de frigŭ, se îndesa după cuptoriŭ cu tótă 
tăria, de undeʼlŭ maĭ alunga servĭtórea cu sburătura de lemnŭ, în cătŭ îlŭ ustura. „Lasă“ zice darʼ 
ogarulŭ întrʼuna de zice, sgârcitŭ după cuptoriŭ, „că o să vină véra și o săʼmĭ facŭ eŭ o căsuță 
mică, după cum săntŭ și eŭ“. Vinindŭ însă véra, și dăndŭ căldurele cele nădușitorie, ogarulŭ se 
întinsă la umbră și uitănduse peste sine cătŭ este acum de lungŭ, zice: „naiba o să lucre atăta“. 
 Însă nu era scopulŭ nostru de astădată a învăța pe romănŭ cum săʼșĭ cultive viia, nice ce 
să facă cu mustulŭ căștigatŭ, pe care la timpulŭ de nevoiă âlŭ știe elŭ băga și în gropĭ, ce le sapă 
în pământŭ, în cătŭ nu esă nice unŭ lucru de domne ajută, séŭ în putine, în care neguțetoriĭ ținură 
materialele lorŭ, în cătŭ după ce începe a ferbe, nu se alege nimicŭ; ci a ciăma luarea luĭ aminte 
asupra boleĭ strugurilorŭ, care de cățĭva anĭ încóce a începutŭ a pășĭ totŭ cu maĭ mare tăriă și a 
se estinde totŭ maĭ tare. Bóla acésta a începutŭ pănă acum a se încuiba pe la malurile de vie din 
țerele cele călduróse, unde se face vinulŭ celŭ dulce de Cipru, Italia, și Franția, care pe la noĭ se 
aduce și se vinde numaĭ în butelie. 
 Guberniulŭ nostru luăndŭ în dréptă băgare de sémă păgubirea și stricățiunea ce póte 
urma din estinderea acesteĭ bóle de strugurĭ asupra locuitorilorŭ seĭ, ce se coprindŭ cu prăsirea 
vițelorŭ de vie, a datŭ de timpuriŭ porunci, ca să i se facă din timpŭ în timpŭ reporturĭ despre 
pășirea ce face aceea bólă, și despre mesurele care sʼarŭ poté întrevui ca bunŭ resultatŭ în contra 
eĭ. Unŭ reportŭ de aceste face și faĭmŭsulŭ botanicŭ (cunoscătoriŭ de florile și ierburile 
pământuluĭ) Muțiu Tomasini, podesta dela Triestŭ, care trămițindŭ la unulŭ din prietiniĭ seĭ 
nește strugurĭ coprinșĭ de aceea bólă, nu lipsește aʼĭ alătura și următoriele știrĭ prea cumpănitórie 
pentru viierĭ: Triestŭ în Augustŭ 1853. „Este o gróză adeverată a privi la acéstă stricățiune. 
Foile-fără osebire-sʼaŭ stricatŭ maĭ tóte și nu vorŭ da nice unŭ venitŭ; la viele ce se află plăntate 
cu vițe în șirurĭ, abia se va culege pe a treia séŭ a patra parte cătŭ altă dată. Tóte mizlócele, căte 
se încercară pănă acum în contra lățireĭ acestuĭ reŭ, precum leșia, florea de puciósă, foiĭ de 
suflatŭ, stropirea cu apă de varŭ cu apă sărată séŭ cu apă de mare ș. a. d. sʼaŭ arătatŭ a nu folosi 
nimicŭ și altele anu se poté întrebuința de locŭ; totŭ așia fără de folosŭ a fostŭ și tăierea 
ugerilorŭ deasupra strugurilorŭ, măcarŭ că la începutŭ dela acésta se aștepta multŭ, în mizloculŭ 
acesteĭ complite stricățiunĭ avemŭ să ne însemnămŭ doue lucrurĭ, care din privințe, fisiologice 
doară vorŭ poté da căndva date, din care să se pótă cunóște maĭ bine ființa bóleĭ. Unulŭ este, că 
acum de treĭ anĭ încóce vița se silește a da cu multŭ maĭ numeróse flori. În primăvéra anuluĭ 
1851 se vezură florile în o mulțime și frumseță neobicinuită. Tótă lumea nădăjduia, că va fi unŭ 
anŭ de vinŭ binecuvântatŭ, însă partea cea maĭ mare a florilorŭ căzŭ, fără a aduce vrʼunŭ rodŭ. 
Struguriĭ remaseră secĭ și rarĭ; culesulŭ abia reeșĭ de mizlocŭ. În primăvera anuluĭ 1852 flórea a 
fostŭ și maĭ bogată; țeréniĭ începură a se îngrigi, că nu vorŭ avea vase de ajunsŭ pentru 
încăperea vinuluĭ; căndŭ eacă deodată începură a cădé florile ca și în anulŭ trecutŭ; ómeniĭ 
puseră vina, că în vremea înflorireĭ arŭ fi umblatŭ negure și ploĭ cu sóre. Însă îndată după 
sfârșitulŭ înflorireĭ se arătă fatala mucezélă; bóla se desfășiură propășindŭ în cursulŭ vereĭ, și se 
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apucă (vorbește despre ținutulŭ Triestuluĭ) maĭ cu dea dinsulŭ de struguriĭ ceĭ de natură acriă 
precum de malvaria, eria cu bóne roșietice, în vreme ce ceĭ cu totulŭ roșiĭ remaseră neatinșĭ. O a 
treia parte din culesŭ se perdŭ și în anulŭ acesta“. 
 „În anulŭ 1853 pe la luna luĭ Aprile florea era și maĭ bogată decătŭ în 1852 și 1851; din 
pricina timpuluĭ rece și ploiosŭ, ce domni de cu primăvéră, înflorirea se întărzie cu 10-12 zile. În 
vreme ce periodulŭ înflorireĭ aci cade dela 1. séŭ 2. Iuniu, pănă la 12 séŭ 15 ale uceleia, în anulŭ 
acesta începŭ la 15. Iuniu și ținu pănă la capetulŭ luĭ. Îndată după epoca acésta începŭ a se arăta 
bóla cu o tăriă nespusă, fără a se fi potutŭ pricepe din vreme vreo spuriă despre ea; în restimpŭ 
de 8. zile se încinse asupra malurilorŭ întregĭ de viiă, și totŭ ce a fostŭ coprinsŭ de ea sʼa supusŭ 
perițiunĭ. Nice undele de plóie, nicĭ seceta durătoriă și timpulŭ celŭ caldŭ, de care ne bucurămŭ 
astăzĭ, a fostŭ în stare să o împedece în a eĭ propășire. Căte odată se părea, că struguriĭ, ce eraŭ 
coprinșĭ de maĭ puțină mucezélă, îșĭ vinŭ în fire, ca și căndŭ poterea lorŭ de viiață arŭ fi apucatŭ 
désupra și mucezéla arŭ cădé, însă acésta a fostŭ numaĭ o înșelățiune gólă. Ciarŭ foiĭ ceĭ 
poternicĭ aʼĭ luĭ Dumnezeŭ –vântulŭ Bora-cate tocma acum bate înfricoșatŭ și strică cucuruzele, 
nu e în stare a sufla și a nimici materia cea cleiósă și urâtă, ce sʼa pusŭ pe bonele cele colnave“. 
 „Unŭ lucru vrednicŭ de mirare sʼa adeveritŭ pe deplinŭ, cum că adecă vițele cele tinere, 
care în anulŭ acesta aducŭ pentru înteia séŭ a doua óră rodă, aŭ remasŭ neatinse de bólă. Eŭ amŭ 
unŭ rândŭ de vițe, pe care leamŭ plăntatŭ la 1847 în mizloculŭ altorŭ șire de vițe bătrâne, și 
acele staŭ neatinse cu struguriĭ lorŭ, cariĭ de sine se înțelege că nu săntŭ așia numeroșĭ. Acésta 
întâmplare mi se spune și din alte părțĭ în conglăsuire. Atăta încă se știe, că vițele, care săntŭ 
maĭ puținŭ rădicate dela pământŭ, precum este datina acésta a le lăsa așia în malurile de vie dela 
Stiria, Austria, Dalmația (de și acésta se face din alte pricine) aŭ remasŭ neatinse de bólă, în 
vreme ce cele înălțate susŭ maĭ alesŭ la Pergolata, care este atătŭ de mănosŭ, săntŭ tóte coprinse 
de aceea.“, 
 Acéstă din urmă băgare de sémă ni o adeverește și domnulŭ Cinsiliariŭ de secțiune 
cavalerulŭ de Heiflerŭ, care în anulŭ 1852 avu ocasiune a observa bóla strugurilorŭ dela Boțenŭ 
și Triestŭ pănă la Neapole și Mesina și căruia i stetură de îndemănă maĭ multe împărtășirĭ atătŭ 
oficióse cătŭ și private. Din acele darʼ sʼa aflatŭ, că cu cătŭ se trage vița maĭ giosŭ, cu atăta este 
maĭ puținŭ superată de fatalea mucezélă ce o strică, și din contră cu cătŭ este maĭ susŭ, cu atăta 
stricățiunea este maĭ mare. În Șampania, unde vița se înalță pe plopĭ subțirĭ pănă la vârfulŭ 
acelora, stricățiunea în anulŭ trecutŭ a fostŭ fără marginĭ. Din contră împregiurulŭ Etneĭ, unde 
vița are parĭ fórte scurțĭ, bóla strugurilorŭ a făcutŭ fórte cuțină stricare. 
 În Stiria, Austria de giosŭ și în Ungaria încă sʼa arătatŭ la maĭ puține locurĭ, dar paguba, 
ce o a făcttŭ, este neînsemnătóriă. În tóte țerele aceste vița se légă de parĭ scurțĭ. 
 Ugeriĭ se luptă maĭ ușorŭ cu bóla; pericululŭ de molipsire este maĭ micŭ, fiindŭ că 
strugurulŭ e scutitŭ de vânturĭ și tóte mizlócele aicĭ sʼarŭ poté întrebuința maĭ ușorŭ. 
 Înaltulŭ ministeriŭ ce. r. de interne a provocatŭ pe domnulŭ Consiliariŭ de Heiflerŭ, ca 
din multele împărtășirĭ ce i se făcură din tóte părțile și din esperințele cele maĭ noue să facă unŭ 
reportŭ solidŭ despre acéstă bólă a strugurilorŭ. Acésta domnia sea o și făcu în 3. Augustŭ a. c. 
care reportŭ din preună cu cele doue, ce le dede totŭ acestŭ bărbatŭ préînvățatŭ la ministeriulŭ 
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de montanistică și de cultura țeriĭ în anulŭ trecutŭ și cu o precuvântare, se dede în tipariŭ la 
Seidelŭ în Viena sub titlŭ: „Înștiințărĭ despre mizlócele în contra bóleĭ de strugurĭ“. Acéstă 
broșurică este scrisă cu unŭ stilŭ dulce și ușiorŭ de priceputŭ, și coprinde numaĭ mizlóce 
practice, fără a se încurca în teorie secĭ. Între mizlócele, ce se recomândă ca practice în contra 
acesteĭ mucezelĭ, vedemŭ în loculŭ dinteiŭ puciósa și varulŭ. 
 Totŭ acolo aflămŭ o descriere cum se potŭ întrebuința și struguriĭ ceĭ coprinșĭ de bólă, 
spre a se scóte din eĭ unŭ vinŭ de mizlocŭ. ș. a. l.  
 Bóla acésta a strugurilorŭ deocamdată șia luatŭ calea dela apusulŭ de mézănopte spre 
resăritulŭ de méză zĭ. În anulŭ acesta se încinse și dea lungulŭ Dunăreĭ, și este témă, că în anulŭ 
viitoriŭ va isbuti în estindere maĭ mare; de aceea noĭ cagetarămŭ a nu fi fără de cale să facemŭ 
cunoscuțĭ pe viieriĭ nostriĭ cu acestŭ noŭ dușmanŭ alŭ crunteĭ lorŭ ostenelĭ, ciămăndule totodată 
luarea aminte asupra pomeniteĭ cărticele, care coprinde între altele și mizlóce preservative în 
contra eĭ, de care folosinduse, vorŭ poté încungiura o stricățiune ce le amenință.  

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
  

S i b i i ŭ  14 Augustŭ. „Corespundința austriacă“ aduce știrea despre primirea 
proiectuluĭ vienezŭ în Constantinopole, în următóriele cuvinte: După știrile din Bucureștĭ din 17 
Aug. c. n. arŭ fi ajunsŭ acolo știrea, cumcă Divanulŭ în consiliulŭ ce sʼa ținutŭ în 13 Aug. a 
înceiatŭ întrʼunŭ glasŭ, ca să îndemne pe sultanulŭ la primirea proiectuluĭ de împăciuire din 
Viena.“ La acésta știre zice „Presa, Noĭ credemŭ spre completarea acesteĭ știrĭ a maĭ poté 
adaoge cumcă noĭ auzimŭ, că înștiințarea telegrafică acesteĭ ponderóse fapte arŭ fi venitŭ către 
unŭ ambasadore din Viena alŭ uneĭ poterĭ marĭ dintrʼunŭ izvorŭ oficiosŭ din Bucureștĭ. Acésta 
împregiurare adusă în legătuință cu cunoscuta iubire de pace a sultanuluĭ, arŭ trebui să nu ne 
lese a ne maĭ îndoi, cumcă știrea cea maĭ aprópe va trebui să ne înștiințeze despre primirea din 
partea sultanuluĭ. ― O.D. P. face cu datŭ din Viena 20 Aug. în privința acésta următóriele 
băgărĭ de sémă: Așiadară divanulŭ a sfătuitŭ pe sultanulŭ la concesiunĭ. Óre puneseva sultanulŭ, 
a căruĭ caracterŭ móle după tóte descrierile, inclină maĭ multŭ spre concesiunĭ, decătŭ energiă, 
în contra opinieĭ mareluĭ seŭ consiliu? Niminea nu póte crede acésta. Adeveratŭ, că înțelesulŭ 
cuvăntuluĭ alŭ corespundințeĭ austriece este pré cu precauțiune căutatŭ; ea nu înștiințéză acésta 
știre ca posibilă, ci întrebuințéză espresiune „că arŭ“ în totŭ casulŭ nu se vede a fi acésta vreo 
depeșă, carea arŭ fi venitŭ dédreptulŭ din Constantinopole către cabinetulŭ austriacŭ, ci după 
conceptŭ a judeca este o împărtășire confidențiósă, carea pe subt mănă sʼa făcutŭ către 
principele, séŭ către alta persónă înaltă a armateĭ ruseștĭ la Bucureștĭ. Cu tóte aceste noĭ săntemŭ 
însă aplecațĭ a da știrilorŭ din Bucureștĭ deplină credință, din următóriele temeiurĭ: Maĭ nainte 
de tóte ne face a crede acésta amănarea uneĭ precise înștiințărĭ din Constantinopole, care este 
dovadă, că acolo să tămăndă lucrulŭ. Cine tămăndă lucrulŭ în astfeliŭ de pusețiune, acela nu este 
fanaticŭ, cine nu e fanaticŭ, acela este  domnulŭ simțurilorŭ sele, acela nu începe resbelŭ, unde 
tóte scimbările noroculuĭ săntŭ în contra luĭ. Cine prejudecă în astfeliŭ de casŭ, acela concede în 
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fine. Numaĭ unŭ focŭ cu flacără iute, o sumețiă ferbinte națiunale, o sălbatică turbare a credințeĭ 
apucă plinŭ de desperațiune sabia. Însă lipsescŭ tóte simtómele de acestŭ feliŭ. Căméșa 
proroculuĭ nu sʼa atărnatŭ, flamura sfăntă nu sʼa desfășiuratŭ ! Cumcă pórta este isolată, despre 
acésta nu se maĭ póte înșiela. Portarea Anglieĭ și a Franțieĭ este neambiguă. Dela momentulŭ 
acela, de căndŭ a deciaratŭ lordulŭ Aberdeen, cumcă tractatulŭ dela 1841 nu se privește de 
Anglia ca europénŭ, ca p. e. actele congresuluĭ dela Viena a trebuitŭ să știe Reșid Pașa unde este 
elŭ, și cătŭ de puținŭ póte calcula la unŭ ajutoriŭ energicŭ din partea poterilorŭ apusene. Astăzĭ 
unde aceste însașĭ îlŭ poftescŭ să facă cocesiunĭ, îĭ póte maĭ puținŭ plesni prin capŭ a cugeta 
despre o politică de oposițiune. 

Maĭ remăne dară frica despre ațițarea maseĭ poporuluĭ, de partida turcéscă veciă, și din 
tóte de evinemintele cu potință după sosiria floteĭ egipțiace. Însă minune ! Acésta flotă 
egipțiacă, ce nainte se aștepta cu speranță, și acuma sʼa făcutŭ înspăimăntătóriă, se semnalisesă 
întrʼuna fără ca să soséscă odată. O reține unŭ văntŭ contrariŭ. Óre văntulŭ acesta să nu bată din 
altă parte ? Se nu fie tractarea de altă natură ? Corespondintele nostru din Smirna ne a făcutŭ 
atențĭ la o faptă, ce pănă acuma nu sa atinsŭ. Însușĭ Anglia se vede că vrea să împedece venirea 
floteĭ, și se ridică mare îndoială, óre vasalitatea a vice regeluĭ din Egiptŭ merge așia de departe, 
cătŭ să se îngăduie întrarea floteĭ luĭ în Bosforŭ. Pe tótă întemplarea se parŭ comendanțiĭ 
flotelorŭ în Besica baĭ a avea instrucțiunĭ, ca în cătŭ se póte să opréscă o erupțiune fanatică, 
carea atătŭ creștinilorŭ, cătŭ și cabinetuluĭ luĭ Reșid, ce este aplecatŭ spre pace arŭ aduce 
pericolŭ. ― De vorŭ combina tóte aceste, potemŭ cu măngăiere a aștepta completarea acestorŭ 
știrĭ din Bucureștĭ. 

D e l a  m ă r g i n ĭ , 11 Augustŭ. Citirămŭ cu mare placere în „Telegrafulŭ romanu“ 
corespundința despre venirea Serenitățiĭ Sele a D. Principe gubernatore la Timișŭ, fiindŭ însă că 
maĭ săntŭ unele împregiurărĭ, care nu se atinseră în aceea corespundință, me grăbescŭ a vile face 
cunoscute ca adaosŭ la cele scrise. D. Principe gubernatore a urcatŭ Predelulŭ comitatŭ de toțĭ 
ceialalțĭ amploiațĭ militarĭ și ofițerĭ, și de consiliariuluĭ de finanțiă din Brașovŭ pe drumulŭ celŭ 
noŭ pe giosŭ în plóie, acolo sʼaŭ aflatŭ D. Comendante alŭ granițeĭ din partea țereĭ romăneștĭ 
Miculescu cu toțĭ granițeriĭ, și puinduĭ în posițiunea militare din preună cu ofițeriulŭ lorŭ aŭ 
salutatŭ pe Principele la sosire cu „presentarea puștelorŭ‟ Principele a binevoitŭ a întreba pe D. 
ofițerŭ Miculescŭ cătŭ de de parte săntŭ picetele unu de altulŭ, și la cătŭ timpŭ se scimbă 
grănițiariĭ, și ofițerulŭ ș. a. Amploiațiĭ dela Vama romănéscă nu sʼa arătatŭ din pricina plóeĭ. 
 După aceea luăndŭ Serenitatea sea în băgare de sémă monumentulŭ polcovniculuĭ 
cozăcescŭ Costin., ce căzu de măna ucigașă în 7 Iuniu 1849, a însărcinatŭ pe D. Inginierŭ 
Gertnerŭ ca să pue pétra maĭ susŭ, apoĭ se întórse pe plóie și noroiŭ pe drumulŭ celŭ veciŭ can 
tărziorŭ, unde primi dela Părintele Public în capela carantineĭ, ce este în Separația N. 5 
binecuvăntarea, după aceea vizită cvartirulŭ D. Directorŭ, cancelaria carantineĭ, și a 
revizoratuluĭ, apoĭ căsarma. Între altele sʼa vorbitŭ și pentru transmutarea vămiĭ de giosŭ aicĭ 
susŭ, ca să se pótă ușiora comerciulŭ, zicăndŭ că să se facă planulŭ unde și în ce locŭ să se 
așéză, ca la primăvéră să se și încépă clădirea zidirilorŭ de lipsă. Ce norocire mare arŭ fi acésta 
atătŭ pentru pasagerĭ cătŭ și pentru transportarea mărfilorŭ, nu este lipsă a maĭ desbate. ― În 
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Lunele trecute Iuniu și Iuliu avurămŭ espedițiunĭ însemnate de lănă de cucuruzŭ și de meiŭ, ce 
întrară întrʼo cătime însemnată, iară acum cu venirea muscalilorŭ aŭ maĭ încetatŭ tóte mărfele. 
Dela Bucureștĭ ne vinŭ-știrĭ înbucurătórie că pacea nu se va turbura, și că muscaliĭ se tragŭ de 
pela orașe spre dunăre. 
 Bănatŭ.  L i p o v e a  6 Augustŭ. Erĭ în ajunulŭ aniversarieĭ naștereiĭ Maiestățiĭ Sele 
Préînălțatuluĭ nostru Monarhŭ F r a n ț i s c ŭ  I o s i f ŭ  I-le a îmbrăcatŭ Orașulŭ nostru unŭ 
costumŭ pomposŭ și serbătorescŭ prin o iluminațiune strălucită. Astăzĭ la 8 óre diminéța vestiră 
bandițiĭ orașiuluĭ condușĭ de oficiantele de Polițiă pe ulițele maĭ însemnate, și căntăndŭ imnulŭ 
poporale și maĭ multe marșurĭ romane, festivitatea zileĭ, carea se făcu cu atăta maĭ strălucit, cu 
cătŭ și biserica și creștiniĭ nostriĭ serbéză astăzĭ „Scimbarea la față a măntuitoriuluĭ lumeĭ.‟ 
 La 9 óre se adunară oficianțiĭ diregătorielorŭ orașiuluĭ nostru și unŭ numerŭ mare alŭ 
locuitorilorŭ în biserică, unde D. Protopopŭ Țăranulŭ încongiuratŭ de maĭ mulțĭ preoțĭ localĭ a 
celebratŭ servițiulŭ dumnezeescŭ. ― Căntările se esecută după musica vocale de unŭ horŭ 
stătătoriŭ din 20 tinerĭ scolarĭ cu o precisiune bună astfeliŭ, cătŭ căntările aceste frumóse nu 
lipsiră a face cea maĭ plăcută impresiune nu numaĭ în creștiniĭ noștriĭ, dar și în ceĭ străinĭ, cariĭ le 
și enunciară meritata laudă. După citirea evamgelieĭ sʼa vărsatŭ din genuncĭ obicinuitele 
rugăciunĭ pentru bună starea, îndelunga viață, și pacinica stăpănire a prégrațiosuluĭ nostru 
Împeratŭ Franțiscŭ Iosifŭ 1-lé. La sfărșitŭ intonă tinerimea scolariă imnulŭ poporale. 

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 
 Baronele Maendorfŭ a plecatŭ la Montenegro-Se zice că arŭ duce ordinulŭ S. Aneĭ 
pentru principele Danilo. 
 În 14 Augustŭ a ținutŭ împeratulŭ Napoleone unŭ reviŭ mare peste tótă poterea armată 
din Parisŭ. 
 În Praga a bancrotatŭ Negoțitoriulŭ Gustavŭ Bier cu o sumă peste 160,000. 
 Regele Belgiuluĭ a datŭ D. Ministruluĭ Austriacŭ Buol ordinulŭ leopoldinŭ. 
 În Semestrulŭ de véră aŭ fostŭ în universitatea Vieneĭ 2257 studențĭ. 
 În Făgărașŭ sʼa înpușcatŭ Comisariulŭ G. 
 Holera sʼa lățitŭ în tótă Finlandia. 

______________ 
Turcia. 

  
C o n s t a n t i n o p o l e  8 Augustŭ. Înștiințarea despre deciarațiunea Consuleluĭ 

împerătescŭ Austriacŭ din Belgradŭ face rondulŭ seŭ prin tóte gazetele de aicĭ. Se spune că 
acésta deciarățiune arŭ fi făcutŭ mare impresiune la pórtă și în corpulŭ diplomaticŭ, și că treĭ 
curierĭ adecă unulŭ către ambasadorele englezescŭ, altulŭ către celŭ frănțusescŭ iară a treile 
către Capuciaia (agentele) principeluĭ din Serbia arŭ fi adusŭ de odată acésta știre, adecă: că 
consulele Austriacŭ în Belgradŭ D. Vececolonelŭ Radosavlievicĭ arŭ fi cerutŭ în numele 
stăpănireĭ sele dela principele Alecsandru, a se înpoternici unŭ corpŭ de armată austriacŭ să între 
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în Serbia, ca să pótă înfrunta nepăciuirea ce arŭ potea izbucni acolo în urmarea ocupăriĭ Moldo-
romănieĭ prin Rușĭ, și că la refusarea principeluĭ care, arŭ fi respunsŭ, că elŭ este în stare așĭ 
ținea țéra în odihnă, arŭ fi zisŭ D. Consule cumcă Austria la vreo ocasiune va merge maĭ 
departe. ― Maĭ încolo se spune că acésta deciarațiune arŭ fi datŭ ansă la conferințe diplomatice, 
în care ambasadorele Austriacŭ D. Bruc arŭ fi enunciatŭ încredințarea, că subt acésta de bună 
sémă nu se póte înțelege altŭ ceva, de cătŭ o garanțiă, că astfeliŭ de întrare nu arŭ avea în 
adeverŭ altŭ scopŭ, decătŭ a înpedeca erumperea uneĭ revoluțiunĭ, iară nu vreo agresiune către 
pórtă. Relațiunele turceștĭ ce ajungŭ din castre sună fórte favorabile, în totŭ loculŭ domnește cea 
maĭ mare activitate, și o vitejiă de leŭ nedumerită între soldațĭ; din tóte părțile alérgă tóte 
poporațiunile ca să îmbie pe pórtă cu servițiele sele ! ― Bine arŭ fi, de arŭ fi așia; dar după tóte 
fasele ce le vezuremŭ ne îndoimŭ tare. 

______________ 
 Cina. 

 
 Nu strică a arunca din cândŭ în cândŭ căte o privire și asupra lucrurilorŭ ce se întemplă 
în împerăția și regatele din celelalte părțĭ ale lumeĭ, anume asupra Cineĭ, despre care mulțĭ din 
cititoriĭ nostriĭ nʼaŭ avutŭ prilejiŭ a ști maĭ multŭ, decătŭ că Cina este o împerăție fórte veciă în 
Asia, încungiurată încă din timpurile străvecĭ cu zidŭ înfricoșatŭ, care pănă în minutulŭ de față 
nice unŭ dușmanŭ din afară nu lʼa potutŭ strica. Maĭ încolo, că în acéstă împerăție bogată pănă 
acuma nʼa fostŭ ertatŭ nice ciarŭ englezilorŭ a întra maĭ departe decătŭ pănă la o cetate așezată 
pe marginea măreĭ numită Cantonŭ, și încă la alte 5―6 porturĭ séŭ scele de mare. Dinastia 
împerătéscă de astăzĭ e de viță tătară, și domnește de maĭ multe sute de anĭ, se înțelege că prin 
despotismulŭ celŭ maĭ mare. Misionariĭ séŭ propoveduitoriĭ religiuneĭ creștine aŭ cercatŭ din 
timpŭ în timpŭ a se strecura și prin lăuntrulŭ acesteĭ împerățiĭ, maĭ alesŭ ceĭ de viță englezéscă, 
ocrotițĭ fiindŭ prin renumele ceʼlŭ aŭ engleziĭ de vitejĭ și de neguțetorĭ marĭ la cinezĭ. Căpitalea 
acesteĭ împerățiĭ este P e c i n g ŭ , earʼ a dóa cetate N a n c i n g ŭ . În acestă împerățiă, de unde 
și pănă unde, acum sʼa escatŭ o rescólă, pănă în minutulŭ de față nʼa fostŭ în stare a o sugruma, 
în cătŭ aceea în lunele trecute se vezu silită a cere întrevenirea englezilorŭ, a franțozilorŭ și a 
staturilorŭ unite din America, care staturĭ însă afară cu cale a se deciara de neutralĭ deocamdată. 
Pretrimițindŭ unele ca acestea ne va fi lesne a pricepe corespondința, ce urméză mai la vale din 
cămpulŭ bătălieĭ. 
 Știrile cele maĭ nóue dela H o n c o n g ŭ  slugescŭ pănă la 23 Iuniu și cele dela cetatea 
A m o ĭ  pănă la 19 Maiŭ. Din aceste, precum și din tóte împărtășirile cele maĭ noue, ce le 
avemŭ despre Cina, cunóștemŭ, cumcă resculațiĭ naintéză cu pașĭ giganticĭ, și că în scurtŭ se va 
alege tréba cu dinastia îmerătéscă de viță tătară, ce a domnitŭ pănă astăzi. E lucru vrednicŭ de 
însemnatŭ, europeniĭ, vorbindŭ astăzĭ despre aceștĭ resculațĭ, fie că dóră urmările cele bune ale 
rescóleĭ le aŭ însuflatŭ respectŭ, fie căʼĭ socotescŭ a fi pe aprópe pregătițĭ de a îmbrățișa 
creștinismulŭ, nice în una din gazetele engleze séŭ franțozeștĭ nuʼĭ maĭ numescu resculațĭ și 
rebelĭ, ci „patrioțĭ adeverațĭ.‟ Pe lăngă acésta acum se cunóște luminatŭ ca sórele, alŭ căruĭ fiiu 
se numia pănă acuma împeratulŭ din Cina, cumcă rescóla acésta a fostŭ pregătită de demultŭ, că 
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ea ʼșĭ aŭ avutŭ cine știe decăndŭ țesute soțietățile sele cele secrete și înfrățirile cele lățite prin 
tótă îmțerăția, și cumcă multe cetățĭ, de împreună cu ostașiĭ împerăteștĭ, ce se află în garnisónă 
la ele, aŭ așteptatŭ numaĭ minutulŭ în care să audă tropotindŭ caiĭ resculațilorŭ spre a trece de 
locŭ la stégurile acelora. Acésta sʼa vezutŭ maĭ apriatŭ la căderea cetateĭ A m o ĭ  în mănile 
resculațiloru. Încă în 13 Maiŭ primise consulele englezŭ dela deregătoria cetățiĭ înștiințare, 
cumcă o trupă rebelă de 3400 ostașĭ sʼarŭ apropia de cetate, și că totŭ aceia rebelĭ arŭ fi cuprinsŭ 
altă cetate bine întărită anume H a i h e n g ŭ , ce se află 12 mile maĭ însusŭ pe râulŭ Cangcovŭ, 
unde la celŭ din teiŭ mandarinŭ îĭ tăieră capulŭ. Consulele englezŭ pusă de locŭ la cale 
trebuințiósele pregătirĭ spre a aduce la securitate averea sudițilorŭ seĭ; în așteptare și pregătirĭ 
trecură 4 zile, căndŭ iată că în 18 Maiŭ în revărsatulŭ zileĭ se vezură o mulțime de corăbiore 
înarmate bine apropiinduse de cetate. Între locuitorĭ se împrăștie o frică mare; deodată se 
încuiară tóte prăvăliele; Cinezulŭ admirale împerătescŭ a datŭ ordine floteĭ sele ca să atace; însă 
spre neaștetare elŭ lucră cu atăta băgare de sémă, încătŭ dușmaniĭ resculațĭ potură eși la uscatŭ, 
fără a perde măcarŭ unŭ sufletŭ de omŭ. Abia se vezură rebeliĭ pe uscatŭ, căndŭ lucrulŭ se 
scimbă de locŭ. Întréga cetate aruncă masca giosŭ, poliția, ostașiĭ de mare, lucrătoriĭ, cu unŭ 
cuvântŭ toțĭ cetățeniĭ, cariĭ arŭ fi potutŭ să se apere, trecură cutoțiĭ în partea rebelilorŭ, adecă ca 
să vorbimŭ pe europeniă, se făcură „patrioțĭ adeverațĭ.‟ Maĭ nainte de tóte acum se scimbară 
deregătoriele prin suburbie. Rebeliĭ întrară pe la diregătoriele de vamă și puseră măna pe banĭ și 
pe alte lucrurĭ, ce se află acolo. Bărbațiĭ cu vestminte de cele mai próste, provezuțĭ cu totŭ soiulŭ 
de arme, purtară de grige, ca să se nimicéscă tóte hărtiele; întrʼaceea în privința caselorŭ vecine 
se portară cu tótă cuviința, nefăcăndŭ nimeruĭ vreo superare. Ostășimea, ce se afla în garnisónă, 
care póte că demultŭ stătea în înțelegere cu resculațiĭ, îșĭ făcu și ea détoria curatŭ cinezește, 
adecă pușcă pănă către amiazĭ atătŭ din tunurĭ, cătŭ și din muscete, fără a face cuiva vreo 
usturime, ear după amiazĭ se așezară la masă cu rebeliĭ. În modulŭ acesta se așezară tóte cu cea 
maĭ bună rănduială. Dintre cele patru porțĭ ale cetățiĭ învingătoriĭ rebelĭ pe una o lăsară ci voia 
descisă, ca să aibă mandariniĭ ușă de scăpare, décă vorŭ voi a se depărta, (care o și făcură); 
locuitoriĭ cuprinseră pe rebelĭ cu brațele descise, eșindule întru întimpinare înainte cu stégurĭ de 
subpunere; ferestrele caselorŭ se înfrumsețară cu florĭ, ómeniĭ dădea mărire luĭ Dumnezeŭ, că 
potură scăpa odată de jugulŭ veceĭ dinastie împerăteștĭ. Cu unŭ cuvăntŭ, tóte lucrurile aveŭ o 
față de rescólă europénă. Străiniĭ încă se arătară maĭ tărziu pe ulițele cetățiĭ; acestora li se deteră 
păzitorĭ, ca nu cumva să li se întămple ceva și eĭ se tractară cu o delicatețe, de care nu visară 
subt despotismulŭ veceĭ dinastie. Oștirile rebele de aci se traseră iarășĭ către râulŭ Tong-va. 
Peste totŭ nu căzură maĭ multŭ de cătŭ zece ómenĭ, și și acestia numaĭ din pricina uneĭ 
esplosiunĭ de pulbere puciósă. Décă va fi stăndŭ peste totŭ loculŭ credința oștirilorŭ împerăteștĭ 
pe asemenea piciorŭ, atuncĭ vezibine că o pace de vecia dinastiă împerătéscă din vița tătară. 
Ómenii aŭ și începutŭ a se precugeta, că ce se va alege din ecilibriulŭ politicŭ alŭ poterilorŭ 
asiatice, décă acum se va smulge decătre Cina Tataria cineză și Tibetulŭ; căcĭ ambele aceste 
provincie era întrʼunite numaĭ prin dinastia de pănă acum cu Cina. Despărținduse aceste, 
supremația peste ele cade și aci în măna Rusieĭ, care este cea maĭ dʼaprópe vecină. Avăndŭ apoĭ 
subt a sea stăpănire Lassa și unŭ râŭ de cele marĭ, cum este Sanpo séŭ Burampotorulŭ, atuncĭ ea 
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îșĭ descide o cale multŭ maĭ bună la India britanică, de cum o avea pănă acum prin pustiă. (În 
India a și începutŭ ómeniĭ a vorbi despre acésta; pentru aceea gazeta „Times“ află cu cale a 
demustra în numerulŭ de astăzĭ, cumcă în Asia nʼaŭ ómeniĭ a se teme de Rusia). În Cantonŭ 
domnește pace pănă acum. Rebeliĭ se întăriră fórte bine în Nancingŭ, a dóua capitale a Cineĭ. ― 
 Lupta acésta din Cina sʼa socotitŭ pănă acuma a fi națiunale adecă între seminția 
tartarică și mongolică, și numaĭ acuma decurăndŭ se vărsă lumină peste ea. Profesorele Naiman 
din Londra celŭ maĭ învățiatŭ Sinalogŭ în Europa încredințéze, că după documentele ce le are la 
mănă dela stăpănirea cea nóă din Asia resăriténă, aŭ venitŭ ordinățiunĭ ale Contraimperatuluĭ 
din Nangingŭ, care cu mirare pentru rebelĭ trebue să umple pe toțĭ în Cină. Acestĭ rebelĭ după 
spusa luĭ Naiman săntŭ creștinĭ adeverațĭ de religiune protestantică. Capiĭ revuluțiuneĭ săntŭ cea 
maĭ mare parte învățeceĭ de aĭ misionarilorŭ maĭ ci sémă de aĭ americanilorŭ. Căpetenia lorŭ, 
unŭ bărbatŭ care încă la anulŭ 1845 a fostŭ în prinsóre pentru legătuințe secrete cu creștiniĭ, a 
ciematŭ cu sfărșitulŭ luĭ Aprile pe misionariulŭ americanŭ Robert, ca săʼlŭ cercetéză în capitalea 
sea Nancingŭ, și să maĭ aducă și alțĭ lucrătorĭ în via Domnuluĭ. Apoĭ de arŭ remănea la 
creștinismulŭ acestŭ noŭ cinezescŭ și căte unŭ obiceiŭ și datine păgăneștĭ, totușĭ căderea 
păgănismuluĭ întrʼo înperățiă așia de poternică remăne unŭ evinementŭ de cea maĭ mare 
însemnătate istorică în tótă lumea. Însă în revoluțiunea acésta cineză sʼa maĭ mestecatŭ și altŭ 
factorŭ, ce este iarășĭ de cea maĭ mare însemnătate. Știmŭ că mandgiu Împeratulŭ întețitŭ de 
rebelĭ a cerutŭ ajutoriŭ dela Americanĭ, Englezĭ, Franțozĭ, Olandezĭ, și dela cetatea Hamburgŭ. 
Americaniĭ cariĭ precum se vede singurĭ aŭ ațițatŭ foculŭ revoluțiuneĭ în Cina aŭ datŭ ordine 
ambasadóreluĭ seŭ se remănă neutrale pănă nu va vedea încătrʼo cade noronulŭ. Dară nicĭ Rusia 
nu a șezutŭ cu mănele în sinŭ, căcĭi după cum ne spune Naiman după o știre privată din Șangaĭ 
Împeratulŭ Nicolaŭ arŭ fi trimisŭ la Octombre anuluĭ trecutŭ o soliă la Pecing, ca să înbie pe 
Mandgiŭ împeratulŭ cu ajutoriŭ. Țarulŭ vré pe acesta săʼlŭ trimită în celtueala sea, décă sʼarŭ 
înțelege Mandgiŭ aĭ da unele țere în Asia mizlociă, de arŭ primi acuma întețitulŭ împeratŭ 
ajutoriulŭ rușilorŭ, precum se vede fórte cu potință, atuncĭ se póte întămpla, ca statele unite și 
rușiĭ să se întălnéscă dușmănește în Asia resăriténă, séŭ America apusénă.   

 
15. 

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

Din Protopopiatulŭ Gurgiuluĭ: fl.  cr. 
 Din Comunitatea Toplița. Dela Teodor Popovicĭ Parohŭ 5 f. Ioan 
Cirstia curatore 1 f. Toader Stoian 1 f. Nicocae Ciobota 1 f. Constantin 
Babota 1 f. Ioan Stoian 1 f. Igna Ciobota 20 c. Georgie Pescan 20 c. Pavel 
Natia 20 c. Toader Voda 20 c. Nicolae Truța 20 c. Simion Truța 20 c. Simion 
Vuga 1 f. Ioan Moldovan 10 c. Filimon Vuga 10 c. Ioan Ușica 20 c. Georgie 
Tatar 20 c. Vasilie Ușica 10 c. Sim. Doaoe Vuga 10 c. Vasilie Vuga 10 c. 
Nicolae Fodor 10 c. Cirilă Vuga 20 c. Gavril Vuga 10 c. Iacob Vuga 10 c. 
Ioan Dumitru Ciobota 10 c. Nicol. Vuga 20 c. Michail Fodor 20 c. Dumit. 
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Vulcan 10 c. Vasil. Vuga 10 c. Toader Sbanca 20 c. Ioan Ciobota P. 10 c. 
Ioan Natia 20 c. Iliana Ciobota 10 c. Georgie Floria 10 c. Dumitru Marc 10 c. 
Grigorie Puiŭ 10 c. Cirilă Popa 10 c. Ioan Marc 10 c. Petru Caia 10 c. Vasilie 
Goia 10 c. Iacob Moldovan 10 c. Toader Vulcan 10 c. Ioan Popa 10 c. Gavril 
Popa 10 c. Lup Ciobota 10 c. Stefan Voda 6 c. Grigorie Goia 10 c. Constantin 
Natia 10 c. Toader Cristia 10 c. Toader Coșa 10 c. Ioan Braic 20 c.  
      Suma   
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 Din Comunitatea Idicelu. Dela Iosif Brancovianulŭ Paroh 2 f. Niculae 
Șvagoŭ notariŭ 1 f. Mihail Șvagoŭ 10 c. Petru Moldovan curator 30 c. 
Elisabeta Moldovan 10 c. Iacob Dumbrava învățetoriŭ 20 c. Lazar Oltian 
cantor 6 c. Grigorie Puiŭ 6 c. Dumitru Moldovan 4 c. Vasile Oncea 6 c. 
Vasilie Popovicĭ crăsnic 10 c. Ioan Tomșa 6 c. Georgie Bence 12 c. Ioan 
Șvagoŭ 4 c. Trifon Moldovan 6 c. Ioahimŭ Goga 2 c. Ioan Cornia 12 c. Petru 
Cornia 6 c. Teodor Covrig 10 c. Mihaile Covrig 7 c. Petru Faur 6 c. Petru Pop 
suci. 10 c. Toader Pop 6 c. Ioan Șvagoŭ 3 c. Pantilimon Pop 12 c. Iacob 
Oltian 4 c. Ioan Secuiŭ 6 c. Marian Lica 6 c. Mihaile Oltian cantor 6 c. Iacob 
Jebenițan 6 c. Georg. Șvagoŭ 10 c. Ila Covrig 24 c. Petru Covrig 1 f. din lada 
bisericiĭ 4 f.                                            Suma 
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26 

 Din Comunitatea Râpa de Josŭ. Dela Vasilie Popovicĭ 1 f. Grigoriŭ 
Șandor cantor 20 c. Toader Crăciun curator 10 c. Ioan Capră 20 c. Ioan 
Sulariŭ 40 c. Ioan Crăciun 10 c. Zaharie Crăciun 10 c. Ioan Sulariŭ Mihail 10 
c. Mihaile Crăciun Sim. 10 c. Ioan Covrig Erem. 6 c. Petru Sulariŭ Stef. 6 c. 
Georgie Oprea 12 c. Ilie Sulariŭ subjude 10 c. Filip Ionași 6 c. Andreiŭ 
Sulariŭ 10 c. Ionică Covrig 10 c. Ioan Crăciun G. T. 10 c. Ioan Covrig B. 10 
c. Ieremie Crăciun 20 c. Vasilie Cesa 10 c. Petriasă Crăciun 10 c. Petrea 
Crăciun din părăŭ 10 c. Ioan Crăciun M. 10 c. Tănasie Grodia 10 c. Ioan 
Crăciun Fil. 10 c. Melinté Crăciun 6 c. Gligor Netia 6 c. Ieremie Covrig 6 c. 
Zaharie Covrig T. 6 c. Pintea Georgie 5 c. Ioan Crăciun S. 6 c. Simion Covrig 
6 c. Dimitrie Crăciun 6 c. Vasilie Crăciun F. 10 c. Ioan Grodia S. 6 c. Ioan 
Covrig S. 5 c. Ionică Capră 10 c. Ioan Filimon M. 6 c. Ioan Covrig V. 10 c. 
Mihaile Sulariŭ 4 c. Nicolae Sulariŭ 6 c. Nicolae Grodia 6 c. Trifan Covrig 16 
c. Vasilie Crăciun 2 c. Mihailă Sulariŭ I. 6 c. Ioan Natuluĭ 10 c. Toader 
Crăciun S. 2 c. Mihaile Mafteiŭ 6 c. Ionică Sulariŭ P. 6 c. Teodor Grodia 10 
c. Andreiŭ Crăciun 10 c. Precup Cirilă 6 c. Florea Sulariŭ 20 c. Sanda 
Crăciun 3 c. Măria Sandi 1 c. Filipóie Covrig 10 c. Ioan Crăciun A. 10 c. 
Mihaile Covrig P. 4 c. Ioan Grodia P. 10 c.     

                                    Suma 
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52 

Dela P. Dimitrie Iosof Paroh la Galeș   ‒  ‒ 10  
   „    „  Ioann Pilțea Paroh la Sâmbăta răsăriteană 5  
   „    „   Ioann Macsimilian Paroh la Stupini   ‒ 5  
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   „    „   Ioann Eșan Paroh la Sâmbăta de josŭ   ‒ 5  
   „    „   D. Georgie Almășan Neguțătoriŭ și ctitor din Deva 5  

Suma 72 54 
La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  ‒ ‒ ‒ 3194 44 2/5 

Suma totală  3267 38 2/5 

 
  Cursulŭ banilorŭ la Viena în 22. Augustŭ. Calend. noŭ. 

Aurulŭ   _    _    _    _    _    _    _    _    _    114 5/8 
Argintulŭ    _    _    _    _     _     _    _    _   109 1/8

 
Redactor respunzătoriŭ: Dr. Vasici.  Editura și tipariulŭ Tipografieĭ diecesane 

 




