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Depeșe telegrafice. 
 C o n s t a n t i n o p o l e  26 Sept. O deciarațiune de resbelŭ nu e cu neputință, de și 
se aștéptă numaĭ o luptă locale. În Bosforŭ staționéză acuma 6 corabie englezeștĭ, 4 
frănțozeștĭ, 1 sardineză, 1 neapolitană, 1 austriacă, și 1 prusiacă. 
 S ț a c o v a  6 Oct. Maiestatea Sea ce.r. apostolică a sositŭ astăzĭ la 4¼ ore diminéța 
din călătoria dela Varșovia, a fostŭ de deregătoriele civilĭ și militarĭ cu reverință salutată, și 
a continuatŭ préînala Sea călătoriă după puțină zăbavă către Viena. 

________________ 
Împerăția turcéscă. 

 Cugetămŭ, că pentru maĭ mulțĭ dintre cititoriĭ nostri, cariĭ nʼaŭ avutŭ ocasiune a se 
coprinde de ajunsŭ cu științele, nu va fi fără de folosŭ a împărtăși în columnele acestuĭ 
ziurnale pe scurtŭ căteva date privitórie asupra pusețiuneĭ geografice și istorice a acesteĭ 
împerățiĭ, care pentru ferbintea cértă ce domnește între ea și între împerăția ruséscă, a 
ciămatŭ pré multŭ asuprățĭ luarea aminte a Europeĭ. 
 Împerăția turcéscă se află între gradulŭ 34 pănă la 48 alŭ lățimeĭ și între gradulŭ 33 
pănă 47 alŭ lungimeĭ geografice. Ea se învecinéză cu marea adriatică, cu împerăția 
austriacă, cu Rusia, Persia, Arabia, și marea roșiă. În ariă coprinde ca la treĭ zecĭ miĭ mile 
pătrate, pe care locuescŭ maĭ bine de douăzecĭ milióne de ómenĭ. Turcia europénă face ariă 
de 12,210 mile pătrate coprinzăndusă în aceea și Romănia, Moldova și Serbia, care se 
privescŭ ca părțĭ întregitorie ale împerățieĭ turceștĭ. Clima séŭ însușirea pămăntuluĭ în 
privința căldureĭ în Turcia europénă este peste totŭ blăndă și sănetósă, însă pentru 
apropierea de mare supusă la feliurite scimbărĭ repezĭ. Cu tóte aceste potemŭ zice, că iarna 
eĭ cea maĭ aspră în părțile de méză nópte abia ce póte mesura cu o recélă de primăvéră ce 
domnește pe la noĭ, pentru că acolo căndŭ estemaĭ frigŭ încă totŭ arată termometrulŭ 10 
grade de căldură. Stăpănirile Turcieĭ ce se află afară din Europa, coprindŭ o ariă maĭ mare 
de 20,634 mile pătrate, cu zece milióne de locuitorĭ. 
 Pe acestŭ pământŭ lățitŭ îșĭ întemeéră osmaniĭ în scurtŭ timpŭ domnia lorŭ. 
Originea și începutulŭ domnieĭ turceștĭ îlŭ pune istoria în sultanulŭ Osmanŭ, care sʼa 
așezatŭ în Bitinia, cu reședința la Brusa, de unde făcea necontenite incursiunĭ în contra 
grecilorŭ și a împerățieĭ bizantine. Orcanŭ feciorulŭ luĭ Osmanŭ la nulŭ 1326 a urmatŭ maĭ 
departe cu cuceririle începute de tatălŭ seŭ. Uniĭ istoricĭ zicŭ, că acesta arŭ fi fostŭ 
întemeietoriulŭ faimoșilorŭ ianicerĭ, o milițiă neregulată, care ajunsese a fi spaima 
popórelorŭ, și care a adaosŭ fórte multŭ la îmulțirea potereĭ turceștĭ. Subt domnirea luĭ 
Orcanŭ sʼa coprinsŭ Niceea și Galipoli și prin aceea sʼa pusŭ piciorulŭ în Europa. După 
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Orcanŭ a urmatŭ fiiulŭ seŭ Muradŭ I, despre care se zice, că séŭ elŭ a întemeétŭ pe 
ianiciarĭ, séŭ că i a adusŭ la o stare maĭ bună. Acesta a coprinsŭ Adrianopolea și a făcutŭ pe 
macedonenĭ tributarĭ. Învingerea luĭ cea din urmă ia fostŭ la Coșova în Serbia, la anulŭ 
1839, care însă a fostŭ silitŭ a o plăti cu viiața. Fiiulŭ acestuia Baiazedŭ sʼa încercatŭ a 
cuprinde Constantinopolea, însă nu ia reeșitŭ la cale și a fostŭ silitŭ a se mulțămi cu aceea, 
că a potutŭ face pe grecĭ tributarĭ. La anulŭ 1393 a încungiuratŭ Constantinopolea pentru a 
doa óră. Primejdia, ce amenința apusenilorŭ din partea acestuĭ sultanŭ, a fostŭ atătŭ de 
mare, în cătŭ Sigismundŭ regele Ungarieĭ a fostŭ silitŭ a predica o cruciadă în tótă Europa 
în contra turcilorŭ, în urma căreia sʼa adunatŭ o óste însemnată, cu care a plecatŭ în naintea 
luĭ. La a. 1396 oștirile se întălniră la Nicopolea, unde creștiniĭ suferiră o lovitură 
înfricoșată. În scurtŭ după aceea poterea luĭ Baiazetŭ trebuĭ să se întórcă asupra 
mongolilorŭ, cariĭ năvăliră în contra turcilorŭ subt renumitulŭ Tamerlanŭ. Înaintea acestuia 
a pornitŭ cu óstea însușĭ Baiazetŭ, însă la Angira a fostŭ bătutŭ de mongolĭ și înpinsŭ la a. 
1402. Mohamedŭ feciorulŭ celŭ maĭ micŭ aluĭ Baiazetŭ sʼa mutatŭ cu reședința la 
Adrianopole. După acesta veni la cărmă fiiulŭ luĭ, Amuradŭ alŭ II, care domni cu multă 
înțelepțiune 30 de anĭ. Acesta se încercă a coprinde Constantinopolea, făcu pe împeratulŭ 
grecilorŭ tributariŭ, începu bătaia cu unguriĭ, și atacă Belgradulŭ. Pe ungurĭ îi bătu la Varna 
la a. 1444 subt regele Vladislaŭ, de le a remasŭ numele. Totŭ acesta bătu și pe renumitulŭ 
Huniadŭ în bătaia dela Comova la a. 1449 unde ținu lupta cea înfricoșată treĭ zile. 
Mahomedŭ alŭ II se folosi de slăbițiunea grecilorŭ și atacă Constantinopolea în 6 Aprile 
1453, care la 29. Maiŭ în acelașĭ anŭ a și căzutŭ în mănile turcilorŭ. După coprinderea 
acesteĭ căpitale în scurtŭ urmă subjugarea Arpelaguluĭ, coprinderea Moreeĭ și a Bosnieĭ. 
Totŭ elŭ sʼa încercatŭ a coprinde și Belgradulŭ la a. 1455, dar nu ʼia eșitŭ la cale. Nu este 
nice o îndoeală, cumcă acestŭ sultanŭ înfricoșatŭ a umblatŭ cu ideea în capŭ să coprindă 
încă și Italia și săʼșĭ întindă domnia sea de parte în apusŭ. Din pricina acésta elŭ sʼa fostŭ și 
apucatŭ să atace Otrantulŭ. Însă dela acéstă espedițiune la reciămatŭ o rescólă, ce se escă în 
sinulŭ împerățieĭ sele, care voindŭ a o liniștĭ, a plecatŭ cu óste în partea loculuĭ, earʼ pe cale 
muri în vârstă de 51 anĭ, făcăndușĭ cu măna sea inscripțiunea de pe mormăntŭ: „Amŭ avutŭ 
în cugetŭ a coprinde Rodulŭ și pe superba Italiă“. Lumea a voitŭ a privi în Mohamedŭ 
numaĭ pe unŭ cuceritotiŭ crudele și pe unŭ varvarŭ perfidŭ; însă principiele și năravurile 
principilorŭ creștinĭ de pe acele timpurĭ nʼaŭ fostŭ destoinice aĭ însufla o ideă maĭ măreață 
despre ale lorŭ virtuțĭ, prin urmare elŭ îșĭ poté legitima a sea perfidiă, căndŭ îșĭ vedé 
interesulŭ seŭ de statŭ, ciarŭ cu esemplele acelora. 
 Pe căndŭ muri Mahomedŭ, fiiulŭ și următotiulŭ seŭ Baiazetŭ alŭ II se afla tocma 
coprinsŭ cu o peregrinațiune la Meca, care o întreprinse dela Amasia unde, se afla ca 
gubernătore. Acesta domni pănă la a. 1512, fără a pricinui creștinilorŭ marĭ neajunsurĭ; 
numaĭ pe venețianĭ îĭ strimtoră tare în Grecia, coprinzândule maĭ multe locurĭ. Acesta a 
fostŭ silitŭ să dea cărma în măna fiiuluĭ seŭ Selimŭ I, care după ceʼșĭ omorâ pe frațĭ, a 
portatŭ maĭ multe resbie norocóse, subjugăndŭ Armenia, Siria și Egiptulŭ. Una din 
îngrigirile luĭ cele maĭ de frunte a fostŭ a afla știrĭ despre totŭ ce se întâmplă și se vorbește 
în giurŭ de sine; acésta nu o poté face altfeliŭ de cătŭ prin spionĭ, de cariĭ avé atătŭ în 
adunările consultative ale dușmanilorŭ, cătŭ și în odăile de dormitŭ ale boierilorŭ seĭ, în 
cătŭ se făcuse proverbiŭ între turcĭ, că sultanulŭ va afla dininéță ce a vorbitŭ bărbatulŭ cu 
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femeea sea peste nópte. Următoriulŭ luĭ Selimŭ a fostŭ fiiulŭ seŭ Solimanŭ alŭ II, care pe 
dreptŭ se numeră între sutaniĭ ceĭ maĭ marĭ, ce aŭ stătutŭ odinióră. Acesta ʼșĭ începŭ cărma 
cu coprinderea Belgraduluĭ și a insuleĭ Rodusŭ în anulŭ 1522, și în scurtŭ după acésta, 
adecă la a. 1526 nimici pe ungurĭ la Mohaciŭ, coprinzândŭ maĭ tótă Ungaria și ducăndŭ o 
mulțime de creștinĭ în captivitate. La a. 1529 încungiură Viena, însă fără resultatŭ. 
În capulŭ acestuia încă întrase ideea de a se auca de Italia, maĭ alesŭ că la acésta îlŭ instiga 
și solulŭ franțozescŭ de Forestŭ; însă pofta nuʼșĭ o potu împlini. Atacarea Corfuluĭ la a. 
1537 trebui să o întrerumpă și săʼșĭ întórcă tóte poterile asupra Ungarieĭ, a căreĭ subjugare o 
maĭ îndeplinĭ pănă la a. 1541. În anulŭ următoriŭ Franția se întovărăși cu Turcia, în urmarea 
aceósta turciĭ depredară marginile Sicilieĭ și ale Italieĭ, earʼ franțoziĭ în însoțire cu turciĭ 
atacară cetatea Nița. Totŭ în acestĭ timpĭ germaniĭ se gătiră cu o espedițiune cruciată în 
contra luĭ Solimanŭ. Principele Ioahimŭ de Branderburgŭ primi comanda asupra armateĭ 
germane, ce se concentrase. Încercările din urmă a le luĭ Solimanŭ de aʼșĭ lăți împerăția nu 
se încoronară cu aceléșĭ resultate ca la începutŭ. Așia de esemplŭ planulŭ luĭ de a coprinde 
insula Malta se zădărnici prin vitéza apărare a cavalerilorŭ Ioaniți după o opumnare de cincĭ 
lune. Totŭ așia reŭ o păți Solimanŭ și cu opumnarea fortărețeĭ dela Sigetŭ, pe care o apăra 
faimosulŭ Zrini, și care de și căzu în mănile turcilorŭ, ea însă îĭ constă marĭ jertfe, adaugă, 
că Solimanŭ cu treĭ zile înainte de căderea aceleĭ cetățĭ, muri în 4 Sept. 1566. Subt 
împerăția acestuĭ mare sultanŭ a statŭ Turcia în culmea înflorirei sele; dela mórtea luĭ 
încóce a încetatŭ a da îndereptŭ, de și căteodată isprăvile din afară se păréŭ că păstréză 
floria și strălucirea din timpurile de maĭ nainte. De acésta a fostŭ convinsŭ marele vezirŭ 
Mustafa Ciuperli, care trăi cu unŭ vécŭ maĭ tărziŭ, căndŭ se plăngea, după cum spunŭ 
ómeniĭ, adeseorĭ, că „dela Solimanŭ încóce toțĭ sultaniĭ fără osebire aŭ fostŭ séŭ nebunĭ, séŭ 
tiranĭ, și că pentru împerățiă nu este altă scăpare de cătŭ décă se va pune la o parte acestŭ 
némŭ degeneratu“. De aceea nice că face trebuință, ca să înșirămŭ aicĭ numele unorŭ 
asemene domnitorĭ cum a fostŭ de esemplu Selimu alŭ II. Muradŭ alŭ III, Mohamedŭ alŭ 
III și alțiĭ. Lovirea cea înfricoșată pe mare, ce o suferi Turcia la L e p a n t o  în anulŭ 1571, 
a nimicitŭ frica și spaima ce o avé Europa apusénă de turcĭ. Décă învingătoriĭ sʼarŭ fi știutŭ 
folosi de aceea învingere după cuviință, atuncĭ e mare probabilitate că Constantinopolea 
cădea în mănele lorŭ. Cu tóte acestea marele vezirŭ Cara-Mustafa băgă de noŭ o frică 
cumplită în apusénĭ la anulŭ 1683 în 14 Iuliŭ, căndŭ încungiură Viena cu o armată 
înfricoșată. În acestŭ pericolŭ străbătătoriŭ Viena, și cu ea Europa apusénă, are aʼșĭ mulțămi 
a sea scăpare nemuritoriuluĭ eroŭ I o a n e  S o b i e s c i  regeluĭ Polonieĭ, care punănduse 
în fruntea oștirilorŭ sele și în a celorŭ adunate din Germania, împrăștiă pe varvarulŭ din 
resăritŭ și prin aceea înlătură primejdia, ce amenința cu cotropire Vieneĭ. Lovirile ce se 
întâmplară după aceea, aŭ adusŭ tréba acolo, în cătŭ la 26 Ianuariŭ 1699 se înceie pacea 
dela Carlovițŭ, în care Turcia pentru înteia dată a fostŭ silită a da înderăptŭ însemnătoriă 
coprinderĭ. Din minutulŭ acesta încóce împerăția turcéscă sʼa încurcatŭ totŭ maĭ tare atătŭ 
în bătăĭ săngeróse cătŭ și în desbaterĭ diplomatice cu Austria și Rusia, care doue staturĭ, ca 
vecine cu porta, întru atăta aŭ lucratŭ la slăbănogirea acelea, în cătŭ maĭ pe urmă numaĭ 
politica le opri a nu nimici de totŭ pe unŭ vecinŭ, care și fără de aceea nu le maĭ poté face 
nice o stricățiune. Sultanulŭ Ahmedŭ alŭ III, care la începutulŭ véculuĭ trecutŭ a ajunsŭ la 
cărmă (1702), a pusŭ tótă silința, ca să readucă în vază poterea împerățieĭ turceștĭ. Elŭ 
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coprinse multe locurĭ dela venețianĭ și înceie cu Austria și Rusia favoritória pace dela 
Pasarovițŭ la anulŭ 1718. Acestŭ sultanŭ inimosŭ fu resturnatŭ prin o rescólă a ianicerilorŭ. 
Demoralisațiunea acestorŭ ostașĭ în legătură cu neîntreruptele intrige, ce se țeseră în seraiŭ 
aŭ fostŭ simptomele cele din afară a le cădereĭ acestei împerățiĭ; ear pricina decăpeteniă a 
aceleia, după cum vomŭ vedé maĭ la vale, a zăcutŭ și zace în însășĭ natura și esenția acesteĭ 
domnirĭ. Poterea Rusieĭ sʼa făcutŭ și se face pe zi cemerge totŭ maĭ periculosŭ pentru 
Turcia.         (va urma). 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 † Dejŭ 5 Oct. c. n. Erĭ avurămŭ și noĭ dejeniĭ îndoită măngăiere sufletéscă. 
Gloriosulŭ nume Franțiscŭ Iosifŭ, pe care îlŭ serbarămŭ erĭ cu pompă cuviințiósă, ne dădu 
ocasiune a ne aduna cu toțiĭ în catedrala catolică de aicĭ, și a trimite ferbințile nóstre 
rugățiunĭ către ceriŭ pentru îndelunga viață și prosperitate a Préînălțatuluĭ nostru Monarhŭ. 
Mulțămirămŭ adecă din adânculŭ inimeĭ împeratuluĭ împerațilorŭ, pentru că ne aperă pe 
multŭ iubitulŭ nostru împeratŭ de tóte făuririle infernalĭ ale celorŭ depravațĭ, apoĭ îlŭ 
rugarămŭ, ca totŭ cu aceea mână dumnezeiască săʼlŭ apere și să niʼlŭ ție pănă la cele maĭ 
adăncĭ bătrânețe spre mângăierea și fericirea întreguluĭ seŭ poporŭ austriacŭ. 
 Totŭ erĭ după prânzŭ avurămŭ norocire a primi în mizloculŭ nostru pe Escelenția 
Sea D. M. C. L. Ioane Bordolo de Boreo adlatus înălțieĭ Sele Principeluĭ gubernatore 
Șvarțenbergŭ, care în călătoria sea ofițiósă, ne cercetă și pe noĭ. Esce. Sea fu întimpinată de 
preoțimea tuturorŭ confesiunilorŭ și de Magistratulŭ de aicĭ afară din cetate, iară din partea 
comandeĭ staționale și a amploiațilorŭ politicĭ, judiciarĭ și contribuționarĭ, cu șefiĭ lorŭ în 
frunte fu bineventată înaintea cvartiruluĭ de descălecare. 
 Esce. Sea cercetă încă erĭ maĭ multe branșe de aicĭ, iar astăzĭ la 9 ore onoră cu înalta 
Sea presențiă maĭ înteiŭ tribunalulŭ judecătorescŭ de țéră, și începândŭ dela a i se face 
cunoscută mărimea și curgerea lucrurilorŭ oficióse. După acésta îndreptă atențiunea Sea 
către judecătoria cercuale de aicĭ, unde asemenea se încunoștință despre starea lucrurilorŭ și 
a persónelorŭ, ce se află la deregătoria acésta, apoĭ întră în arestele tribunaluluĭ. Aicĭ luă cu 
démăruntulŭ tóte în cea maĭ mare băgare de sémă, îșĭ făcu observățiunile Sele cele 
prépotrivite asupra unorŭ articolĭ economicĭ, ascultă cu părintéscă blândeță pe maĭ mulțĭ 
dintre arestanțĭ, cariĭ cugetândŭ aʼșĭ maĭ ușiura sórtea, îĭ descoperiră greutățile eĭ, și 
vorbindŭ cu ungrulŭ ungurește, cu romănulŭ romănește, îĭ liniștĭ încâtŭ se putea. În sfărșitŭ 
cercetă Escel. Sea oficiulŭ culegătoriŭ de dare, și după ce luă în cunoștință lucrurile de aci, 
demândă órecare îndreptare în privința custodieĭ militarĭ, apoĭ se trase la cvartirŭ. 
 În liniștita conștiință, care provine din neobosita strădaniă de aʼșĭ împlini 
datorințele, îșĭ lingușescŭ amploiațiĭ intregiĭ judecătoriĭ de aicĭ, cumcă Esce. Sea a fostŭ de 
totŭ îndestulitŭ cu curgerea lucrurilorŭ judecătoreștĭ, și acésta cu atâta maĭ tare, pentrucă 
însușĭ binevoi a se esprima, că se vede, că acolo unde este astfeliŭ de președinte, care știe și 
vrea a povățui, și unde subordinațiĭ luĭ se străduiescŭ a învăța și a aplica legea, merge tréba 
bine.  
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 După prânzŭ la 2 ore se duce corpulŭ judecătorescŭ cu D. Președinte cavaleriulŭ 
Dimitriu Tabora în frunte la cvartirulŭ Esce. Sele, și ia poftitŭ călătoriă fericită și putere, ca 
să pótă purta sarcina cea grea oficiósă ! 
 Austria. V i e n a  6 Sept. Corespundința Austriacă scrie După știrile din Parisŭ a 
fostŭ la Bursă și în Ziurnale faimele de bătae predomnitórie, și nu aŭ smintitŭ a face o 
apăsare neplăcută asupra cursurilorŭ. Deciarațiunea de resbelŭ a porțiĭ se aștenta ca unŭ 
evinementŭ ce avea să urmeze. După o notă, ce se cuprinde despre acésta în Ziurnalĭ, se 
zice că în urmarea uneĭ hotărărĭ din 25 Sept. a sta pe lăngă cerutele modificațiunĭ în nota 
vieneză, arŭ fi deciaratŭ marele Divanŭ negoțiațiunele de ecshauste, arŭ fi rănduitŭ cele maĭ 
de pe urmă mesure de apărare, și arŭ fi recunoscutŭ, că a venitŭ timpulŭ, ca să fie pregătitŭ 
cu deciarațiunea de resbelŭ. Afară de acésta a fostŭ presupunerea, cumcă flotele 
mediteranee vorŭ fi trebuitŭ să stee în 9 ale luneĭ Oct. c. n. înaintea Constantinopoleĭ. Ce se 
atinge de conjuncturele, ce sʼaŭ escatŭ din acésta priviință în Ziurnaliĭ Parisuluĭ, nu ne 
potemŭ îndemna a le reproduce, fiindŭ că în tréba acésta numaĭ publicațiunele oficiose ale 
poterilorŭ apusene daŭ lumină destulă, și săntŭ conveniente, a hotără cursulŭ 
evinementelorŭ.   
 Precum înștiințéză o epistolă telegrafică privată de erĭ din Berlinŭ, se aștepta regele 
însoțitŭ de împeratulŭ Nicolau în 7 Octom. c. n. 
 După unŭ patentŭ împerătescŭ din 2 Octom. c. n. se restrăngŭ Evreĭ iarășĭ la cele 
dela 1848 în priviința agonisireĭ și posidereĭ de bunurĭ. 

________________ 
Întămplări de zile. 

 Maiestatea Sea împeratulŭ sʼa înduratŭ a ierta restulŭ încisoriĭ, ce maĭ avea să sufere 
preotulŭ reformatŭ Ciudi, pentru criminea de lesa Maiestate. 
 Sʼa datŭ concesiune, ca în garnisónele nesenătóse să se dee soldațilorŭ și rațiunĭ 
pentru vinŭ. 
 După scrisorĭ din Atena din 30 Sept. insula Tenedosŭ a fostŭ zguduită de cutremurŭ. 
 În periferia despărțemântuluĭ de locuțiință din Buda a fostŭ recolta anuluĭ trecutŭ 
maĭ slabă decătŭ de mizlocŭ, ba în unele locurĭ slabă de totŭ. ― Nicĭ în Croația și Slavonia 
nu e maĭ bună. 
 Se pare acuma a nu maĭ fi nicĭ o îndoială despre întrarea flotelorŭ aliate întregĭ în 
Dardanele. 
 La ambasadoriĭ Austrieĭ și aĭ Rusieĭ sʼa făcutŭ din partea Franțieĭ înpărtășire cumcă 
flotele aliate aŭ întratŭ numaĭ spre scutirea sudițilorŭ franțozeștĭ și englezeștĭ, ce se află în 
Constantinopole, și ca să apere peste totŭ creștiniĭ de volniciile fanaticilorŭ muselmanĭ. 
 După depeșa telegrafică de susŭ vedemŭ cumcă nu numaĭ corabie de resbelŭ 
englezeștĭ și franțozeștĭ aŭ întratŭ în Bosforŭ, ci și corabie ale altorŭ națiunĭ, și că astfeliŭ 
tractatulŭ din 1841 este fapticŭ anulatŭ de tótă Europa. 
 Maiestatea Sea ce. r. apostolică a denumitŭ pe principele de Borusia Friderihŭ 
Vilhelmŭ de colonelŭ proprietariŭ a vacanteluĭ regimentŭ de infanteriă Nr. 20.  
 Maiestatea sea împeratulŭ Rusieĭ a împărțitŭ o mulțime de ordurĭ ofițerilorŭ și 
amploiațilorŭ împerăteștĭ austriacĭ. 
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 Maiestatea Sea a rănduitŭ ca tuturorŭ trupelorŭ, care aŭ fostŭ în castrele dela 
Olomuțŭ, să se facă cunoscută a Sea înaltă îndestulire. 
 Maiestatea Sea împeratulŭ Rusieĭ a datŭ fiecăreĭ companie, carea a statŭ ca guardiă 
onóre naintea Monarhuluĭ pănă ce a fostŭ în Austria căte 100 de galbenĭ. 
 Despre consumarea ce se face în Parisŭ avemŭ următóriele date: 1200,000 hectolitre 
vinŭ, 50,900 hectolitre raciŭ, 22,000 oțătŭ, 175,000 bere, 1 milionŭ hectolitre făină, 
500,000 hectolitre strugurĭ, 70,000 boĭ, 20,000 vacĭ, 82,000 vițeĭ, 500,000 oĭ, 90,000 porcĭ, 
consumă mai departe de 12 milióne francĭ untŭ dulce, de 6 milióne oue, 8 milióne 
selbătăciĭ, și paserĭ, de 6 milióne peștĭ de mare, de 1 500,000 scoicĭ. În sfărșitŭ maĭ 
mistuește Parisulŭ de 22 milióne póme, legume, olóie, brănză, carne afumată, racĭ, melcĭ și 
pastete. Parisulŭ celtuiește pentru stomacŭ pe anŭ maĭ multŭ de ziumetate de miliard. 
Pentru desfătărĭ, mobile și toalete de treĭ ori atăta. Se nascŭ acolo în totŭ anulŭ 31,000 
copiĭ, din cariĭ 10,000 săntŭ nelegiuițĭ. 
 După știrĭ oficióse Turcia a înființatŭ o caractină de 5 zile pentru toțĭ călătoriĭ, cariĭ 
vinŭ din Țéra romănéscă subt pretestulŭ că graséză acolo colera, însă în adeverŭ, ca să de 
pe urma emisarilorŭ ruseștĭ de cariĭ se temŭ. Prin aceste mesure pătimescŭ multŭ economiĭ 
nostriĭ de vite. 
 Înălția Sea regéscă Arhiducele Albrehtŭ se aștéptă pe 23 Sept. în Ginsŭ, unde are să 
se pună unŭ monumentŭ pentru granițeriĭ ce aŭ căzutŭ acolo în anulŭ 1849. 
 Călătoria Maiestățiĭ Sele a împeratuluĭ Austrieĭ, și a regeluĭ Borusieĭ la Varșovia, și 
resultatele acesteĭ întălnirĭ a Monarșilorŭ ocupă multŭ lumea politică. 
 Scrisorile ce aŭ sositŭ pănă la 26 Sept. din Constantinopole întărescŭ știrea, că 
Sultanulŭ a fostŭ provocatŭ de divanŭ, ca să scóță stégulŭ luĭ Mohamedŭ. 
 Maiestatea Sea împeratulŭ sʼa întorsŭ în Joia trecută sănetosŭ din Varșovia după o 
absentare de 5 zile, și a fostŭ primitŭ cu cea maĭ umilită reverință din partea tuturorŭ 
branșelorŭ și a locuitorilorŭ capitaleĭ în curtea drumuluĭ de ferŭ. 
 Din Varșovia se scrie că Maiestățile Sele împeratulŭ nostru și regele Borusieĭ aŭ 
fostŭ primițĭ de împeratulŭ Rusieĭ cu cea maĭ strălucită pompă. 
 Precum se sună din Varșovia, Maiestatea Sea împeratulŭ va călători de acolo în 
scurtŭ timpŭ la Odesa, și va lua ruta prin Cievŭ, unde se va descide mărețulŭ podŭ, care 
este decurăndŭ clăditŭ. 
 Maiestatea Sea împeratulŭ nostru a rănduitŭ, ca satelorŭ din Montenegro, unde se 
arată lipsă de bucate, să se dee pesmețĭ din magaziulŭ de provisiune alŭ Dalmațieĭ. 
 După știrile ce aŭ venitŭ din Constantinopole prin Belgradŭ și ajungŭ pănă la 29 
Sept. c. n. nu sʼa făcutŭ nimicŭ în favórea păciĭ. 
 După o relațiune din 26 Sept. vreŭ uniĭ să știe, că Sultanulŭ în 20 Sept. a cerutŭ 
respunsŭ dela Șeic-ul islamŭ în timpŭ de 10 zile, óre este în primejdiă credința prin 
diferințele cu Rusia, séŭ nu? 
 După știrĭ din Grecia, se întărescŭ cetățile regatuluĭ acestuia, care zacŭ de partea 
norduluĭ. 
 Ceĭ maĭ făimoșĭ doctorĭ aĭ Monarhieĭ nóstre aŭ hotărâtŭ băile din Fiuredŭ în privința 
potereĭ vindecătórie maĭ bune decătŭ cele dela Ostende. 
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 „Siecle“ zice: Părerea nóstră asupra tendințeĭ Rusieĭ a fostŭ necontenitŭ totŭ aceea. 
Acesta potere vrea cu totŭ prețulŭ a dobăndi timpŭ, pentrucă îndelungita ocupare a 
principatelorŭ danubiane îĭ dă în ociĭ popórelorŭ eĭ, și ale întregeĭ Europe óreșĭcare mărime, 
pentrucă ea speréză, cumcă pregătirile de resbelŭ, la care este silită Turcia, îĭ va ruina 
finanțiele, și așia se va esca neîndestulirea atătŭ între creștinĭ, cătŭ și între turcĭ, și pentru că 
ea nu se lasă de idea a strica legătura anglo-frănțozéscă. 
 Gazeta universale aduce o depeșă telegrafică, după care pórta arŭ fi deciaratŭ Rusieĭ 
în 26 Sept. bătae, după ce aŭ lăpădatŭ în zioa de maĭ nainte tóte proiectele de înpăciuire. 
 De va veni întrʼadeverŭ la bătaie între Rusia și Turcia, zice „Postțaitung din 
Francfurŭ“ și flotele englezeștĭ și franțozeștĭ se vorŭ arăta naintea Constantinopoleĭ, atuncĭ 
și Austria va fi silită a apuca mesure militarĭ, și a lua posițiune lăngă granița Turcieĭ, ba 
póte și în însașĭ Turcia, și atuncĭ sʼarŭ adeveri faima de maĭ nainte, despre ocuparea Serbieĭ 
prin trupele austriace. 
 În Galiția și Bucovina a începutŭ a grasa colera, carea de și nu e préfuriósă, dar 
destulŭ ca să pună pe ómenĭ la grige. 
 Costa sʼa slobozitŭ, și se va îmbarca la America. 

________________ 
Principatele dela Dunăre. 

 După o scrisóre a unuĭ Doctorŭ din Bucureștĭ din 27 Sept. c. n. a ocupatŭ armata 
ruséscă linea Dunăriĭ și a întăritʼo în astfeliŭ de modŭ, încătŭ o atacare din partea Turcieĭ 
sʼarŭ numi nebuniă. Rușiĭ săntŭ domnitoriĭ tuturorŭ punctelorŭ de trecere, și aĭ scelelorŭ, și 
pentru acésta se facŭ de 3 lune cele maĭ ecsacte mesurărĭ. Dela Adacali îngiosŭ, unde 
Dunărea părăsește cuprinsulŭ Austrieĭ, săntŭ cunoscute următóriele pentru trecere 
conveniente puncte, pe care le aŭ întăritŭ Rușiĭ cu masse de trupe și baterie: 1. La Grahova 
désupra gureĭ Timoculuĭ desŭ la granița Serbieĭ. 2. O oră désupra și dingiosŭ de Vidinŭ. 3. 
Scela dela Acer Palanca. 4. Delocŭ subt Gibra Palanca. 5. Désupra gureĭ Jiuluĭ. 6. La Izlazŭ 
désupra gureĭ Oltuluĭ. 7. Din giosŭ de Nicopole. 8. Din giosŭ de Giurgiŭ. 9. Între Utarița și 
silistra. 10. Dóe milurĭ nemțeștĭ din giosŭ de Hărsova. 11. Lăngă Brăila. Maĭ tare sʼaŭ 
întăritŭ punctele de trecere lăngă Silistria și Muturnĭ, unde Dunărea este maĭ de 1000 de 
pașĭ lată, și pentru că țermiĭ Dunăreĭ săntŭ acolo ridicațĭ, și îngreunéză apărarea. 
 „Ciasulŭ“ înștiințéză despre starea lucrurilorŭ în Serbia: Ne vomŭ aduce aminte, că 
îndepărtarea ministruluĭ Garasanin a perdutŭ principeluĭ Alecsandru dintrʼodată 
popularitatea, din contră Miloșŭ o dobăndisă acésta. Amiciĭ luĭ triumfaŭ. Acésta stare a 
lucrurilorŭ se scimbă însă cândŭ Serbia era amenințată cu ocupațiunile străină, și principele 
Alesandru răndui o înarmare obștéscă, înpărțĭ plumbŭ și prafŭ, și poruncĭ să se întăréscă 
Graguevațŭ. 
 Subt aceste împregiurări se arătă D. Fonton în Belgradŭ, spuse nemulțemirea sea 
pentru înarmare dar se deciară pentru principele Alecsandru. La tóte stațiunele ținu 
cuvăntărĭ către țeranĭ, în care lăuda pe principele Alecsandru și pre ministriĭ seĭ, și le 
recomăndă credință către elŭ, ridicarea scólelorŭ, și pace. Elŭ nu ascunsă nicĭ aceea că între 
Rusia și Serbia a fostŭ ceva ne înțelegere, carea însă sʼa netezitŭ, și elŭ a venitŭ în Serbia ca 
să asecureze poporulŭ despre protecțiunea împeratuluĭ Nicolaŭ. Elŭ se arată către ceĭ maĭ 
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de frunte țeranĭ condescendinte, ce făcu o mare apăsare în poporŭ și așia dedu principeluĭ 
înderăptŭ o asecurată poternică pusețiune, și ridică érășĭ influința Rusieĭ. 

________________ 
Franția. 

  P a r i s ŭ  1 Oct. c. n. Cândŭ a eșitŭ împeratulŭ erĭ din ședința consiliuluĭ 
ministeriale se spune că arŭ fi zisŭ: „Lucrulŭ trebuie se iaie odată sfărșitŭ, noĭ nu vomŭ 
îngăduĭ.“  Totodată se asecuréză, cumcă nicĭ în armată, nicĭ în marină nu se dă concediă, 
carea firește că se tălmăcește așia, ca cândŭ trupele arŭ trebui să sté gătite de marșŭ. Întru 
totŭ aicĭ se privește pusețiunea lucrurilorŭ rezboiósă. Din partea Rusieĭ și a Turcieĭ 
pregătirile de rezboiŭ se continuă necurmatŭ. Nicĭ Anglia nu privește lucrulŭ în cea maĭ 
vederósă lumină, căcĭ o parte a floteĭ canaluluĭ a rădicatŭ angirele, ca să navigează spre 
întărirea floteĭ admiraleluĭ Dundas în marea mediteransă. Împeratulŭ Nicolaŭ vré să 
priméscă nota vieneză, însă fără modificațiune, Turcia din contră stă morțișŭ pe lăngă 
refusarea eĭ în origine. Conferințele dela Olomuțŭ, care sʼaŭ privitŭ aicea cu suspițiune, se 
însémnă ca unŭ momentŭ hotărâtoriŭ în politica cabinetelorŭ nordice. Franția și Amglia se 
apropie în urmarea acésta totŭ maĭ tare de pórtă, din contra Austria și Prusia se parŭ totŭ 
maĭ tare a se îndepărta de ea. 
 Așia staŭ lucrurile, și de nu arŭ fi acuma Octombre ci Maiŭ, atuncĭ amŭ putea cu 
securitate a ne teme de unŭ conflictŭ. 
 În Olomuțŭ a avutŭ lordulŭ Vestmorelandŭ o convorbire cu împeratulŭ Nicolaŭ. 
Împeratulŭ a apăratŭ totŭ ce sʼa făcutŭ pănă acuma din partea sea cu energiă. Misiunea luĭ 
în oriente, să fie zisŭ, este maĭ multŭ religiósă decătŭ politică. Maĭ demulte orĭ în decursulŭ 
convorbireĭ a zisŭ, că elŭ nu vrea bătae, nu a vrutʼo nicĭ odată, și că elŭ nu va începe 
vrăjmășiele, însă îndărjia Porțiĭ și periculósele svaturĭ ale emigrațiuneĭ ușorŭ potŭ aduce o 
întemplare pentru carea elŭ nu arŭ vrea se garanteze. Lordulŭ Vestmorelandŭ să fie zisŭ, 
cumcă divanulŭ précuminte a lucratŭ de nu a primitŭ îmbierea de a organisa legione străine, 
maĭ vărtosŭ poloneze. „Eŭ știŭ de ce să me ținŭ în privința acésta, să așteptămŭ viitoriulŭ“ 
să fie zisŭ împeratulŭ la sfărșitŭ. Lordulŭ Vestmorelandŭ a înștiințatŭ guberniulŭ seŭ, cum 
că din partea împeratuluĭ Nicolaŭ nu e de așteptatŭ vre o nouă concesiune. 

________________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ  3 Oct. Cu mare încordare se aștéptă aicĭ știrile din nordŭ. Din 
respunsulŭ Rusieĭ la întrarea flotelorŭ în  Bosforŭ se va vedea maĭ securŭ resultatulŭ 
întălnireĭ dela Olomuțŭ, care se asemenéză cu congresulŭ dela Laibahŭ și Verona. ― și că 
respunsulŭ Țaruluĭ va fi destulŭ de hotărâtoriŭ, ca să siléscă și poterile apusene la o 
hotărâre decisivă și sunătóriă, se crede tare pe lăngă cunoscutulŭ caracterŭ alŭ 
Autocratoreluĭ. Întrʼ-aceea agitațiune nu se așiază în țéră, în Birminghamŭ, și în 
Manșepsterulŭ iubitoriŭ de pace și de banĭ aŭ să se țină metingurĭ (adunărĭ) antirusice, așia 
precum și în Londra. Unele gazete zicŭ că Aberdeen arŭ fi numaĭ cu numele ministru 
primariŭ, mi aștéptă dimisiunea luĭ. Lordulŭ Palmerston, Rusel, și Clarendon aŭ să céră 
numaĭ ceva maĭ tarĭ mesure asupra Rusieĭ, ca să facă pe contele scoticŭ aʼșĭ lua zioa bună. 
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________________ 
Rusia. 

 Din Varșovia se înștiințéză că reîntórcerea împeratuluĭ iaŭ surprinsŭ pe toțĭ, fiindŭ 
că împeratulŭ se hotărâse a merge dela Olomuțŭ la Odesa, de nu și în castrele dela Dunăre. 
În mutata hotărâre a Monarhuluĭ se privește o scimbare a stareĭ evenimentelorŭ 
diplomatice, maĭ vărtosŭ, căcĭ dela reîntorcerea Țaruluĭ o neobicinuită mișcare se observéză 
și între soldațĭ. Duceseva și alŭ doilé corpŭ către principatele, séŭ se va desloca numaĭ, a 
străbătutŭ pănă acuma atăta de puținŭ afară, cătŭ și despre resultatulŭ conferințelorŭ dela 
Olomuțŭ, dar se crede de obște, că între amăndoĭ împerațiĭ sʼa făcutŭ cea maĭ strănsă 
legătură. 
 P e t e r s b u r g ŭ  28 Sept. Conversiunea la biserica grecéscă ortodocsa se face în 
mesura cea maĭ mare. În cele maĭ îndepărtate ținuturĭ ale Siberieĭ, care pănă acuma nu aŭ 
avutŭ nice o legătură cu drumulŭ celŭ mare, se înalțe biserice. Activitatea misionarilorŭ 
ruseștĭ se estinde acuma pănă la părțile nordostice ale Siberieĭ, și pănă la pămăntulŭ 
Ciaocuccilorŭ. Aicea a resăritŭ în a. 1848 întăia biserică creștină la țermiĭ laculuĭ Ledovici. 

________________ 
Turcia. 

 Știrile ce aŭ sositŭ din capitalea turcéscă pănă la 26 Sept. c. n. săntŭ următórie: 
Reșid Pașa a arătatŭ ambasadoreluĭ Anglieĭ și alŭ Franțieĭ întrʼo conferință, cumcă 
Sultanulŭ arŭ fi aplecatŭ a primi nota de împăciuire a Vieneĭ după proiectulŭ țaruluĭ, décă 
acestĭ arŭ mișca pe împeratulŭ la următoriele condițiunĭ. 1. Țarulŭ să se obligiază în viitoriŭ 
a nu se maĭ amesteca în trebile sudițilorŭ greceștĭ aĭ sultanuluĭ, unde din contră sultanulŭ 
lasă firește neatinse drepturile de pănă acuma ale bisericeĭ greceștĭ. 2 Rusia să se lése de 
tóte pretensiunele de despăgubire resbelică. 3 Împeratulŭ să se oblegeză fără de întărziare a 
deșerta principatele maĭ puținŭ baremŭ săʼșĭ retragă trupele în Moldavia. ― Ambasadoriĭ 
poterilorŭ apusene, cariĭ în zilele de pe urmă aŭ avutŭ maĭ multe conferințe cu ambasadoriĭ 
Austrieĭ și Borusieĭ, aŭ trimisŭ în urmarea acesteĭ înpărtășirĭ a luĭ Reșid Pașa curierĭ către 
respectivele sele gubernie, și nu e cu nepotință, ca partida resbelică, cu tóte că în divanulŭ 
din 25 Sept. a hotărătŭ întrʼo consunanță a provoca pe sultanulŭ a nu se maĭ slobizi în 
negoțiațiunĭ, să aducă lucrulŭ pănă acolo, ca numaĭ după sosirea respunsuluĭ din Londonŭ 
și Parisŭ să se hotăréscă la unŭ pașŭ decisivŭ. 
 De arŭ ședé pe tronŭ în loculŭ Sultanuluĭ de acuma tatălŭ seŭ, atuncĭ o astfeliŭ de 
provocare arŭ fi dusŭ la scóterea steguluĭ luĭ Mohamedŭ séŭ la o deciarațiune de resbelŭ 
fără reținere, la Abdulŭ Megitŭ însă potemŭ fi securĭ, cumca pănă nu vorŭ fi stórse tóte 
mizlócele, nu va începe nicĭ resbelulŭ. Abdulŭ Megitŭ a datŭ ambasadorilorŭ Anglieĭ și 
Franțieĭ la deciarațiunea acestora a retrimite iarășĭ flotele din Bosforŭ încredințarea, cum că 
arătarea flotelorŭ naintea Constantinopoleĭ îĭ dă o dovadă de dragostea a poterilorŭ apusene, 
și o securitate, că atătŭ elŭ, cătŭ și creștiniĭ din Constantinopole săntŭ scutuțĭ asupra orĭ 
căreĭ erumperĭ a fanatismuluĭ. ― Divanulŭ a deciaratŭ acuma a fi maĭ consultŭ a se scula 
cu energiă asupra Rusieĭ, însă elŭ lasă în disposițiunea Sultanuluĭ căndŭ și în ce modŭ să se 
facă acésta ― Sultanulŭ nu sʼa legatŭ în respunsulŭ seŭ, ci a înștiințatŭ pe Divanŭ, că elŭ 
pentru buna stare a imperiuluĭ este pururea îngrigitŭ, și nu va negliga nimicŭ, ce arŭ potea 
vătăma onorea și demnitatea coroneĭ sele. ― Unŭ corespundinte zice că sultanulŭ arŭ fi 
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datŭ învoirea sea la deciarațiunea de resbelŭ, și că concernintele fermanŭ despre acésta sʼa 
și emisŭ, și trimisŭ în cuartirulŭ de căpeteniă. Însă și după acéstă înștiințare se vede că 
acésta a făcutŭ sultanulŭ numaĭ la părere, pentru că numaĭ póte înfrăna fanatismulŭ și 
pentru că între doue rele a alesŭ pe celŭ maĭ micŭ. 
  

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 7. Octom. Calend. noŭ. 
Aurulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 116 5/8 
Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 112 5/8 

 
28.  

Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Borgouluĭ. fl. cr. 

 Din Comunitatea B o r g o‒M i z l o c e n ĭ. Dela P. Terentie 
Bogat Protop. 2 f. A. Orban capelan 1 f. G. Rusŭ cant. 10 c. S. Holbura 
12 c. P. Gița 24 c. T. Someșan 20 c. I. Tala 10 c. M. Pasere 12 c. I. Guț 
12 c. I. Pop 6 c. D. Budeșan 10 c. I. Vinca 20 c. V. Monda 20 c. V. 
Dan 20 c. S. Bordris 6 c. I. Cârstia 6 c. M. Bondris 20 M. Balan 6 c. E. 
Cucul 10 c. G. Bota 6 c. S. Cârstia 6 c. G. Teut 20 c. C. Cucul 10 c. M. 
Sucila 6 c. M. G. Manarca 12 c. T. I. Guț 10 c. G. Gița 6 c. G. Hulpia 6 
c. L. Pomana 6 c. T. Cot 5 c. I. I. Tala 6 c. T. Budeșan 6 c. V. Tala 6 c. 
I. Cârstia 6 c. G. Trisca 6 c. T. Hulpia 10 c. M. Buraga 20 c. I. Ganou 
6 c. A. Orban 2 c. S. Șut 6 c. T. Moga 10 c. I. Monda 10 c. I. Vlasa 12 
c. S. Balan 6 c. T. S. Ganou 6 c. G. Morarĭ 6 c. P. Curia 6 c. L. Platon 
6 c. M. Vlasa 6 c. A. Holbura 6 c. M. I. Bota 12 c. I. S. Moldovan 5 c. 
M. Balancan 6 c. T. Bondris 3 c. A. M. Monarca 20 c. L. Ganou 6 c. I. 
Costin 20 c. C. Ganou 6 c. M. Bogat 10 c. I. S. Pop 6 c. G. Morarĭ 6 c. 
M. Balan adiunct 12 c.  Din lada S. bisericĭ 6 f.            Suma   
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37 

 Din Comunitatea B o r g o‒J o s e p ĭ, în valută. Din lada 
bisericidĭ 13 f. 20 c. dela P. Vasilie Șut Paroh 2 f. 30 c. N. Țarca 
cantor 30 c. D. Șut crâsnic 20 c. S. Pahoile 6 c. L. Hulpia 6 c. I. L. 
Hulpia 6 c. M. Zdrobou 10 M. Zdrobou 6 c. M. Pahole 15 c. Ci. 
Zdrobou 6 c. L. Edian 5 c. I. Budăcan 9 c. D. M. Pic 4 c. I. Pic 15 c. N. 
Fonoge 6 c. P. Fonoge 10 c. I. Tala 6 c. S. Ruștii 1 f. Iac. Șortuș 3 c. I. 
Simzian 6 c. I. Macra 10 c. Il. Macra 6 c. F. M. Tămaș 7 c. S. Nat 8 c. 
T. Dan 6 c. M. P. Dan 6 c. I. Baci 7 c. D. L. Sabău 6 c. I. Bălan 5 c. L. 
M. Țarca 6 c. I. A. Țarca 6 c. Ce. Timbuș 6 c. N. Lunuța 12 c. I. 
Lunuța 5 c. G. Lunuța 3 c. I. Puțura 6 c. I. Tămaș 7 c. T. Ilea 6 c. I. Nat 
12 c. T. Nat 6 c. I. P. Țarca 6 c. T. Țarca 15 c. I. Anbreica 6 c. I. G. 
Baci 10 c. I. Badion 15 c. Ce. Budăcan 6 c. G. Tartar 15 c. N. Georgița 
7 c. L. Mania 6 c. G. Moldovan 6 c. Ce. Țarca 15 c. L. Bociansci 15 c. 
I. Munzat 10 c. S. L. Pahone 3 c. I. Puțura 6 c. N. Buraga  5 c. N. 
Ruscău 7 c. L. Ruscău 3 c. T. Lucuța 6 c. T. V. Lucuța 5 c. G. Lucuța 
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7 c. P. Șut 7 c. I. Torcilén 5 c. Ce. Someșan 12 c. C. Someman 25 c. N. 
I. Sorcian 15 c. I. Iujan 6 c. N. G. Moldovan 3 c. V. Bodica 7 c. L. Nat 
6 c.      în arg. face                     Suma 

 
 

10 

 
 
31 

 Din Comunitatea R u s ‒B o r g o, în valută. Din lada S. 
bisericĭ 12 f. 30 c. dela Teodor Buzdug Paroh 5 f. I. Buzdug condidat 
50 c. T. Ursacie curat. prim. 25 c. C. Onea învățet. 25 c. N. Bacia corp. 
25 c. L. Cirstia curat. 50 c. S. Griga 6 c. N. Moroșan 6 c. C. Bocea 15 
c. F. Cirstea 8 c. V. Cirstea 5 c. I. Prundarĭ 6 c. I. Astaliș 6 c. V. 
Parasca 15 c. P. C. Bacia văd. 9 c. I. Șold corppr. 6 c. S. Parasca 6 c. 
G. Rotariŭ 5 c. G. Griga 10 c. I. Pamașoiŭ 6 c. I. S. Tamașoiŭ 6 c. I. 
Ursacie 6 c. G. Ursacie 10 c. G. Reou 6 c. V. Reou 25 c. I. Șold 15 c. 
V. Rarasca 6 c. V. Plecat 25 c. C. Baloiĭ 15 c. M. N. Griga văd. 6 c. V. 
Brozbul 6 c. O. Socénŭ 6 c. P. Munzat 30 c. I. Bacia 15 c. G. I. Bacia 
10 c. S. Négu văd. 3 c.   în arg. face           Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 Din Comunitatea B u d u ș . Dela P. Teod. Popovicĭ Paroh 2 f. 
T. Trifănaș 20 c. S. Bișcăvan 10 c. I. Griga 10 c. I. Morarĭ 10 c. V. 
Griga 10 c. P. Lupasc 6 c. G. Lucesc 3 c. A. Popovicĭ 3 c.           Suma 

 
 

3 

 
 
12 

 Din Comunitatea Ș i m o n t e l e c , în valut. Dela L. Morariŭ 
25 c. M. Pasc 30 c. M. Pestean 15 c. I. Someșan 15 c. V. Pasc 15 c. S. 
Pasc 30 c. G. Urs 25 c. S. Lolici 10 c. P. Langa 25 c. L. Baci 15 c. T. 
Someșan 12 c. N. Costin 12 c. T. Nascu 18 c.      în arg. face       Suma  

 
 
 

1 

 
 
 
39 

 Din Comunitatea Ș i e u  m a r e . Dela Nic. Cimpian Paroh 40 
c. C. Câmpian cant. 26 c. G. Florița 2 c. I. Buta 2 c. G. German 2 c. M. 
German 2 c. I. Podar 2 c. S. Balmoș 2 c. C. Baerșa 2 c. T. German 2 c. 
I. Suci 2 c. I. Suci 2 c. I. Suci 2 c. V. Șula 2 c. T. Podar 2 c. I. Macarie 
4 c.                       Suma 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
― 

Suma 47 9 

 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  ‒ 4605 36 

Suma totală 4652 45 
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