
  

Pag. | 15 



 

Pag. | 16



  

Pag. | 17 

 



 

Pag. | 18

 



  

Pag. | 19 

 
 

Depeșe telegrafice. 
 V i e n a  12 Sept. c. n. Maiestatea Sea ce. r. apostolică sʼa înduratŭ a slobozi prin 
telegrafŭ următória ordinațiune către înălția Sea împerătéscă Arhiducele Albrehtŭ 
gubernatorele militare și civile alŭ Ungarieĭ: Vaporele „Albrehtŭ“ plécă tocmaĭ acuma dela 
Rușava cu insemnele de corónă ungureștĭ, ce sʼaŭ aflatŭ cu ajutoriulŭ luĭ Dumnezeĭ. Elŭ are 
se fie în Buda întimpinatŭ cu festivitatea cătŭ se póte maĭ mare, și insemnele săntŭ a se 
pune în capela casteluluĭ publiceĭ privirĭ pănă la ordinațiunea maĭ departe. 
 Acésta sʼa publicatŭ în Buda cu acelŭ adaosŭ, că vaporele se aștéptă acolo pe 15 
Septem. diminéța la 9 óre. 
 P a r i s ŭ  11 Sept. Pórta iarăși a cumpetarŭ 20,000 puște. 

________________ 
Întrebarea bisericéscă. 

(Înceiere.) 
 Gazeta grecéscă „Pandora“ ʼșĭ urméză desbaterea maĭ de parte, darʼ ce a maĭ 
frumosŭ, totŭ cu arme potrivite și fără a se slobozi la îngiurăture séŭ vorbe îngiositórie. Ea 
arată din puntŭ în puntŭ, că biserica Anatolieĭ (reseriténă) în a sea deplină desvoltare în 
locŭ de a escide spiritulŭ libertateĭ și alŭ desbaterilorŭ, ea a trăitŭ și a lucratŭ numaĭ în elŭ și 
prin elŭ. În urmarea și cu ajutoriulŭ aceluia ea a desbătutŭ și desfășuratŭ întréga sistemă a 
învățeturei creștine și în acela și prin acela a realisatʼo. Tóte sobórele recunoscute de către 
întréga creștinătate, ale cărorŭ canóne nuʼĭ slugescŭ numaĭ eĭ de temeiŭ, ci și celeĭ latine și 
în parte mare și celeĭ protestantice, sʼaŭ ținutŭ în resăritŭ de către părințiĭ de biserica 
grecéscă, fiindcă ceĭ de biserica latină după proporțiune le cercetaŭ fórte puținŭ, și așia 
întréga organisațiune dogmatică a creștinismuluĭ este unŭ opŭ elenicŭ, earʼ amăndóe, adecă 
atătŭ organisațiunea canonică, cătŭ și cea dogmatică săntŭ unŭ rodŭ alŭ studiilorŭ celorŭ 
maĭ adăncĭ, maĭ liberalĭ și străbătătórie, alŭ cărorŭ fundamente se rézimă pe cuvântulŭ 
dumnezeescŭ și pe învățetura și ordinea mântuințeĭ ce săntŭ confederate cu acela. Din 
contră biserica latină încă din timpulŭ primitivŭ a arătatŭ puținŭ gustŭ la libertatea 
cugetuluĭ și a desbatereĭ. Ea sʼa ținutŭ maĭ multŭ de lucrurĭ positive și ʼșĭ îndreptă ociĭ către 
interese politice. La ea sʼa reîntorsŭ, însă în altă formă, zisa cea veciă: „tu regere imperio 
populos Romane memento.“ Tu romane adățĭ aminte a cărmui popórele prin imperiŭ. Ciarŭ 
sectele cele nenumerate, care se desvoltară din biserica Anatolieĭ, daŭ dovadă despre 
spiritulŭ libereĭ investigărĭ și a neatărnateĭ precumpănirĭ între aĭ eĭ comemăriĭ. Earʼ décă 
biserica, spre aʼșĭ apăra zidirea credințeĭ și a cultuluĭ, ce a înființatʼo și înfrumsețatʼo subt 
acea egridă, a fostŭ silită a escide dela sine părerile religióse și pe autoriĭ acelora, cari nu 



 

Pag. | 20

daŭ în glasŭ cu ale eĭ învățeture, acésta după cum observă Mortorvil în istoria dreptuluĭ 
bizantinŭ, nu este alta, de cătŭ continuarea spirituluĭ grecescŭ din tóte timpurile în cea maĭ 
adeveretă a luĭ esențialitate: desfășurarea omuluĭ prin ale sele facultățĭ spiritualĭ. 
 Apoĭ décă aceste săntŭ așia, atuncĭ biserica grecéscă nu merită mustrările ce i se 
facŭ, ci mulțămirea națiunilorŭ creștine, o mulțămită, care arŭ trebui să fiă asemenea cu 
ceea ce se dede străbunilorŭ eĭ pănă căndŭ eraŭ încă păgânĭ. La aceia are să mulțămiască 
Europa cultura spirituale și politică, earʼ la aceștia desvoltarea și deplinirea învățetureĭ 
creștine și prin aceea a creștinismuluĭ. 
 Earʼ décă voiește cineva aĭ face mustrare, că a scosŭ din sinulŭ seŭ pe ceĭ ce sʼaŭ 
despărțitŭ de alŭ eĭ opŭ, séŭ pe ceĭ ce aŭ atacatŭ părțile eĭ, acela să nu uite, cumcă ea în 
privința acésta nʼa făcutŭ alta, de cătŭ a urmatŭ legea și natura fiăcăreĭ corporățiunĭ, care o 
urmară tóte bisericele, ciarŭ și aristocrația protestantică. Unde duce redicarea tuturorŭ 
barierelorŭ, și în urmarea acésta intrusiunea fiăcăreĭ părerĭ individualĭ în cercuitulŭ 
bisericeĭ, a esperimentatŭ „partea democratică a protestantismuluĭ,“ care prin aceea a venitŭ 
în primejdiă de a se nimici elŭ pe sine. 
 Cu tóte aceste biserica grecéscă, păzindŭ strinsŭ dogmele și canónele sele, în 
privința înoitorilorŭ nu sʼa ținutŭ de principiulŭ prigonireĭ, și nicĭ decum nu sʼa depărtatŭ 
de spiritulŭ suferințeĭ și alŭ moderațiuneĭ. În periodulŭ celorŭ noue sute de anĭ după 
desbinare, biserica orientale arată numaĭ o întemplare, unde unŭ tribunalŭ bisericescŭ a 
dictatŭ pedépsă trupéscă. Subt împeratulŭ Alecsiŭ Comnenu doftorulŭ Vasiliŭ, ca căpetenia 
uneĭ secte, ce se numia „Bogomiliĭ, (luĭ Dzeŭ plăcuțĭ) a fostŭ osânditŭ de către sinodulŭ 
dela Constantinopole, ca să se arunce în focŭ, și acéstă sentință sʼa și pusŭ în lucrare; însă 
acésta încă sʼa făcutŭ în contra glăsuireĭ canónelorŭ și cu mare reprobațiune. „Eu ve 
mărturisescŭ curatŭ“, zice patriarhulŭ dela Antiohia, Teodorŭ Balsamonŭ (în véculŭ alŭ 
12lé), că nice unŭ canonŭ bisericescŭ nu dictéză pedépsă; legile bisericeĭ nóstre nu știu 
despre vreo castigațiune trupéscă, care săntŭ atributele legilorŭ cetățene, și eŭ încă și acum 
me mirŭ, cum a potutŭ deveni sinodulŭ la aceea, ca să dicteză o asemenea pedépsă. Pe noĭ 
ne aŭ învățatŭ a despărți pe ereticĭ dela împărtășirea cu creștiniĭ, earʼ nu aʼĭ pedepsi“. Așia 
dar acesta a fostŭ uniculŭ actŭ alŭ silnicieĭ, trecătoriŭ peste țermiĭ potestateĭ, care ciarŭ 
pentru aceea nu cade bisericeĭ spre greutate. 
 În aceeașĭ lege a suferinșeĭ aŭ fostŭ coprinșĭ și evreiĭ, cariĭ în apusŭ aŭ fostŭ 
prigonițĭ, muncițĭ și arșĭ, séŭ nimicițĭ întrʼaltŭ modŭ încă maĭ reŭ de cătŭ ereticiĭ. Ciarŭ 
demnitariĭ bisericeĭ resăritene îĭ luară în apărarea în contra masacrărilorŭ ce le făcéŭ mesele 
poporuluĭ. Astfeliŭ de masacrărĭ se făcură cu evreiĭ la Candia în véculŭ alŭ 16lé. Plănsórea 
ajunse la cunoștința sinoduluĭ dela Constantinopole și patriarhulŭ Mitrofane scrise în anulŭ 
următoriŭ 1567 la diecesaniĭ seĭ din Candia, care atuncĭ se afla subt venețianĭ, spre a 
întimpina acelŭ escesŭ. „Noĭ deciarămŭ,“ zice elŭ, „că toțĭ creștiniĭ, cariĭ se facŭ vinovațĭ 
de asemene fapte de clevetire, maltratare și apăsare a evreilorŭ, preocupăndŭ pe deregătoria 
cea înaltă, și crezândŭ, că prin aceea facŭ unŭ lucru plăcutŭ luĭ Dumnezeĭ, din contră ciamă 
asuprăʼșĭ mănia atotputerniculuĭ Dumnezeŭ și cadŭ subt afuriseniă bisericéscă. Nedreptatea, 
orĭ în contra cuĭ sʼarŭ face aceea, remăne totdéuna nedreptate, și omulŭ care face reŭ orĭcuĭ, 
nu se desvinue prin aceea că reulŭ acela lʼa făcutŭ la unŭ omŭ de altă religiune. Domnulŭ și 
mântuitoriulŭ nostru Ic. Xc. a zisŭ în evangeliă: Nu facețĭ reŭ, și nu clevetițĭ pe nime. Elŭ 
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nʼa făcutŭ nice o deosebire, și nʼa iertatŭ, ca ómeniĭ cuvioșĭ să facă vreo stricățiune celorŭ 
necuvioșĭ. De aceea noĭ voimŭ, ca acéstă nelegiuire să se preîntimpine și faptelorŭ celorŭ 
rele să li se pună hotarŭ, și amŭ slobozitŭ hotărârea de față, care trebue să se citéscă în 
publicŭ în totŭ ostrovulŭ“. 
 Acesta este adeveratulŭ spiritŭ elenicŭ, demnŭ atătŭ de creștinismŭ cătŭ și de 
anticitatea veciă-elenică, care în biserica anatolică spre mărirea eĭ sʼa păzitŭ în tótă vremea, 
findŭ că inimele demnitarilorŭ eĭ nʼaŭ fostŭ aduse în confusiune prin alte interese. Décă în 
biserica apusénă a mersŭ lucrulŭ altfeliŭ, deslucirea séŭ dacă vrea omulŭ, și desvinuirea se 
póte afla în înpregiurările cele varvare ale poporățiunilorŭ, în contra cărora a avutŭ ea a se 
lupta și în împletecirea cu interesele politice și cu patinele în care a trăitŭ. Biserica 
Anatolieĭ în a sea simplitate nʼa avutŭ nice unŭ temeiŭ să o facă acésta. 
 Totŭ așia se portă biserica anatolică și în privința altorŭ biserice, cum este latina, 
arména, a monofisițilorŭ și a protestanțilorŭ, ce se află în giurulŭ eĭ, și pe căndŭ în Europa 
zăcea încă țere întregĭ subt apăsarea celorŭ ce credeŭ altfeliŭ, și se încuiaŭ de către cultulŭ 
străinŭ, unde domnește biserica grecéscă, catoliciĭ și protestanțiĭ sʼaŭ folositŭ și se 
folosescŭ peste totŭ loculŭ de aceiașĭ libertate a cultuluĭ, aŭ parte la drepturile cetățene și 
întrare la cele politice. 
 Totŭ cu acelașĭ triumfŭ combate auctorele grecŭ și pe celelalte zise ale publicistuluĭ 
franțezŭ, cumcă biserica grecéscă amestecă domnirea spirituale cu cea luméscă, și pe aceea 
o subpune la acésta. O afirmațiune ca acésta nʼarŭ fi unŭ ce suprinzătoriŭ pentru Europa, 
care pórtă în sinulŭ seŭ pe biserica anglică și pe cea luterană, însă în privința aceleĭ greceștĭ, 
întărindŭ omulŭ una ca acésta, se află „în deplină retăcire,“ fiindcă acésta ʼși a păzitŭ 
constituțiunea sea episcopale prin tóte periódele esistințeĭ sele, fără a atărna dela poterea 
luméscă, ea nu cunóște altŭ capŭ alŭ seŭ decătŭ pe Hs. și stăpânireĭ lumeștĭ nu a datŭ nicĭ 
odată influință aŭ decisiune în trebele credințeĭ, nice în întregulŭ teritoriŭ alŭ întocmirilorŭ 
canonice. Biserica a fostŭ și este subpusă numai la concisele silódelorŭ generalĭ, care se 
supravigiază de către demnitariĭ bisericeștĭ și se ducŭ în deplinire de către administrațiune. 
Décă bisericele în Europa a împreunatŭ tótă poterea întrʼunŭ capŭ, ele aŭ făcutʼo póte 
acésta și aci din nevoia pusețiuneĭ ce le strimtora față cu popórăle cele barbare și cu 
antagonistiĭ seĭ ceĭ marĭ, în vreme ce biserica resărituluĭ nʼa gonitŭ nice odată alte interese, 
decătŭ cele religióse. În locŭ de anarhiă și de dreptulŭ pumnuluĭ, de care aŭ fostŭ cercetate 
popórele apusene, resăritulŭ avea unŭ guberniŭ bine întocmitŭ și o soțietate cetețénă 
cultivată și procopsită. Amăndóe bisericele trăia în pace una către cealaltă, pănă căndŭ 
poterea papale, ce era necontestată și necondiționată în apusŭ, a începutŭ a se estinde peste 
biserica orientale, ce era dismembrată aristocraticește și representată prin patriarhiĭ seĭ, și 
prin aceea a descisŭ calea la shismă séŭ desbinare. De altmintre se știe care a fostŭ urmarea 
în Europa, căndŭ fundamentulŭ, pe care era clădită nemesurata potere papale sʼa suplinitŭ 
prin noua ordine a statelorŭ și prin cultura maĭ înaltă, și aceea în locŭ de a se reforma în 
conformitate cu noua pusețiune, voia să se țină nescimbată și nemizlocită. Urmarea a fostŭ, 
că o a doua shismă sfășiiă ciarŭ pe biserica europénă, a căreĭ rană se simte pănă astăzĭ. 
Pótese cineva mira, pentru ce biserica resăriténă a remasŭ scăpată de acéstă necomoditate ? 
Pentru că ea nuʼșĭ a părăsitŭ nice odată basea sea primitivă. 
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 În conflictulŭ acela, care a ruptŭ atătea țere europene dela poterea papale, ea suferi 
pagubă simțitóriă ciarŭ și în țerele careʼi remaseră credințióse. Ea nu maĭ este în Franția și 
în alte țere catolice ceea ce a fostŭ odată. Întrʼaceea îĭ remaseră suvenirile, tradițiunile, îĭ 
remasă o organisațiune poternică și în aceea speranță reînălțăreĭ și a viitórelorŭ urmărĭ. De 
aci se datéză caracterele eĭ celŭ agresivŭ, careʼlŭ are propriu. Acesta nu se află în 
protestantismŭ, pentru că organisațiunea și trecutulŭ luĭ i se împrotivește, cu atăta maĭ 
puținŭ în biserica resărituluĭ, care subt egida veceĭ sele constituțiunĭ, ce se baséză pe 
mitropolițĭ și patriarșĭ, îndeplinește cu liniște scimbățiunile în a eĭ administrațiune, care se 
nascŭ în decursulŭ timpuluĭ. ― Lăngă veciĭ mitropolițĭ dela Ierusalimŭ, Alecsandria, 
Antiohia, Constantinopole după desbinarea de Roma, se adăogară ceĭ dela Moscova și 
acuma ceĭ dela Atina, șiʼșĭ întemeiară scaunele lorŭ arhi-episcopeștĭ pe lângă cele 
îndreptățite din becime, ca mădularĭ de o potrivă îndreptățițĭ aĭ organismuluĭ „ecumeniceĭ 
bisericĭ ortodocse a luĭ Is. Hs., pe basea cea obștéscă după împreună-înțelegere și învoire, 
fără violențiă. 
 Earʼ în cele ce privește la dispusețiunile cele legiuite despre referința între biserică 
și statŭ, pentru care Europa sʼa certatŭ atăta vreme, acele în biserica grecéscă esistă încă 
totŭ așia, după cum se defipseră în novela 123, a luĭ Iustinianŭ și după cum se rectificară în 
Nomocanon Tit. IX. a luĭ Foțiu. Pe lângă tóte dispusețiunile aceste atătŭ de ascuțite și de 
solide ale dreptuluĭ canonicŭ se întindŭ certe în privința competințeĭ potereĭ lumeștĭ în 
causele bisericeștĭ délungulŭ istorieĭ bizantine, în care patriarșiĭ se silescŭ a se apăra în 
terenulŭ canonicŭ în contra abusurilorŭ făcute căte de unŭ împeratŭ, și cérta acésta încă nu 
se compusese, căndŭ întréga întrebare sʼa mormântatŭ deʼnpreună cu împerăția subt ruinele 
imperiuluĭ bizantinu; întrʼaceea și cérta arată, cumcă poterea spirituale în sfera sea nʼa fostŭ 
subpusă la cea mireană. Căcĭ cela ce este subpusŭ, nu se maĭ cértă, ci ascultă. Însă ce 
nescimbatŭ îșĭ ști apăra biserica grecéscă dreptulŭ seŭ în privința dogmelorŭ și a 
canónelorŭ, adeverește și constituirea bisericeĭ ceĭ noue a regatuluĭ grecescŭ, ca a uneĭ părțĭ 
din biserica ortodocsă a Anatolieĭ și a sinoduluĭ dela Atena, a căruĭ lege recunoscută de 
către poterea legislativă (eclesiasticos nomos) a păzitŭ cu credință și în frica luĭ Dumnezeŭ 
vecile bariere între ambele poterĭ. 
 Din aceste se vede, că domnulŭ St. M. Girardenŭ a fostŭ refruntatŭ după cuviință. 
Biserica grecéscă nu înnécă spiritulŭ libertateĭ și alŭ cercetăreĭ, ea a provenitŭ din acela, și 
acela este esenția și condițiunea viețeĭ eĭ, și ea se încide ca fiecare biserică în contra a totŭ 
ce se înpotrivește cu dogmele și canónele eĭ. Ea nu privește cu dușmăniă la alte confesiunĭ, 
și în tótă istoria sea nu sʼa vezutŭ ciămată a ataca pe altele, ci a se apăra numaĭ de atacurile 
altora. Și acum este ea în luptă peste totŭ pentru dreptulŭ și posesiunea sea. În urmă ea în 
teritoriulŭ seŭ nu a fostŭ subpusă la nice o potere luméscă, ci ea ʼșĭ a trasŭ marginile între 
ambele poterĭi și acele ʼșĭ le a știutŭ apera maĭ bine de o mie de anĭ. 
 Aceste citindule Girardenŭ, în 18 Augustŭ șʼa revocatŭ îm „Deba“ părerea sea de 
maĭ nainte zicăndŭ, că elŭ nʼa avutŭ scopŭ a vorbi despre biserica grecéscă, ci despre cea 
ruséscă. 
 Acestŭ articulŭ zdravănŭ îlŭ scóserămŭ din gazeta universale de Augsburgŭ, și îlŭ 
recomendămŭ spre o citire seriósă cu atăta maĭ multŭ, cu cătŭ elŭ desvóltă frumósele 
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însușirĭ ale bisericeĭ anatolice, séŭ greco-resăritene neunite, pe care ea le a știutŭ păstra dela 
întemeierea eĭ pănă în zioa de astăzĭ. 

________________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  5 Septem. Tărgulŭ de țéră trecu, și precum prevezurămŭ fu unulŭ din cele 
maĭ slabe. 
 P. P. Iesuițĭ continue totŭ de treĭ orĭ pe zi predicele sele. Ilustritatea Sea D. episcopŭ 
Dr. Ludovicŭ Hainald se află încă în mizloculŭ nostru. ― 
 Maiestatea Sea ce. r. apostolică sʼa înduratŭ cu préînalta hotărâre din 17 Aug. a 
încuviința așezarea și organisarea de treĭ direcțiunĭ de polițiă în Sibiiŭ, Clujŭ și Brașovŭ, și 
a aplacida pentru fieștecare unŭ directore de polițiă în a 7-é clasă dietale cu 1400 fl. léfă, 
500 f. paușalie de scrisŭ, și cvartirŭ naturale. 2 Comisarĭ în a 9-a clasă dietale, căte cu 1000 
și 800 f. Doĭ adjuncțĭ de conceptu căte 300 unulŭ. 3 Cancelistĭ, 1 cu 500 iară doĭ cu 400 f. 1 
Servitoriŭ de oficiu cu 250 f. și 4 Servitorĭ de polițiă cu 240 f. m. c. 
 Pentru ocuparea posturilorŭ acestora sʼa descisŭ concursŭ pănă la 24 Octombre c. n. 
 Austria. V i e n a  10 Septem. c. n. După o depeșă telegrafică a M. C. L. Conteluĭ 
Coronini gubernatorele militare mi civile în Voivodina sărbéscă și Bănanulŭ temesianŭ ce a 
sositŭ aséră sʼaŭ aflatŭ insemnele de coronă ungureștĭ lăngă Rușava, unde aŭ fostŭ 
îngropate. Corona S. Stefanŭ, globulŭ și crucea, sabia și sceptrulŭ nu săntŭ nicĭ cătŭ 
stricate. Pentru transportarea acestorŭ însemne de coronă pe vaporele „Albrehtŭ“ subt 
escortă cuvenită a îngrigitŭ gubernatorele militare și civiile, care spre scopulŭ acesta a 
mercŭ în persónă la Rușava. 
 La aflarea acésta face O. D. P. următória băgare  de sémă: Corona S. Stefanŭ, 
insemnele țereĭ ungureștĭ sʼaŭ aflatŭ și desgropatŭ lăngă Rușava. Încă nu se știe nimicŭ maĭ 
aprópe despre modulŭ aflăriĭ acesteĭ. Săntŭ ele descoperite prin întămplare ? Aŭ arătatŭ 
vreunŭ penitente loculŭ unde aŭ fostŭ ele îngropate? Fie acésta cum va fi, noĭ amŭ fi vrutŭ 
să fimŭ martorĭ la înbucurătória tremurare a mănelorŭ, care sepăndŭ aŭ datŭ de o dată peste 
lada tare, și căndŭ aŭ descisŭ lada și a zăritŭ strălucirea acestorŭ multŭ căutate Clenodie, ce 
feliŭ de simțire ce feliŭ de bucuriă înbătătoriă a trebuitŭ să simtă norocosulŭ aflătoriŭ. 
 Marea însemnătate politică a acesteĭ făimose și neașteptate aflărĭ va cuprindeʼo orĭ 
cine, însă ce nu póte fi bătătoriŭ la ocĭ pentru tótă lumea, acésta este tresura romantică cea 
maĭ secretă, care învie acestŭ evinementŭ. 
 În momentulŭ căndŭ toțĭ ociĭ săntŭ țintițĭ asupra orientuluĭ, căndŭ învecinatulŭ 
pămăntŭ romănescŭ, care se ține de legănătoriulŭ imperiŭ alŭ Osmanilorŭ este ocupatŭ de o 
armată străină, află mănile austriace acelŭ talismanŭ, pe care credința poporuluĭ magiarŭ îlŭ 
încungiură cu unŭ propriu lustru. Aŭ vrutŭ să tărăie din țéră sfințenia, însă sarcina se făcu 
pentru răpitoriŭ pré grea, și căndŭ veni la marginea țereĭ, atuncĭ trebui cu încetulŭ să créscă 
la o mărime înspăimântătóriă, poterile fermecătórie ce zacŭ în talismanŭ, nu vrură să 
părăséscă pămăntulŭ patrioticŭ, și fugătoriulŭ nuʼĭ remasă alta nimica, decătŭ la marginea 
cea maĭ îndepărtată a Ungarieĭ în fața mareluĭ râŭ patrioticŭ a îngropa afundŭ sfințenia. 
 Însă până ce dincolo în împerăția, unde fugiră eĭ, ferbe îngrozitoriŭ, viitoriulŭ se 
întunecă de nuorĭ confuzĭ, și popórele luptătórie, care cu greŭ ținură unŭ armistițiŭ lungŭ 
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ostenitoriŭ, amenință a se încăiera, se mișcă subt pétra de graniță, carea vasta Austriă 
desparte de imperiŭ turcescŭ, și sfănta spadă, și sf. corónă, care nu araŭ dedate se 
dormiteză, căndŭ dincolo o óste stă subt arme, se ridică, și se întorcŭ către măna și capulŭ, 
ce este ciematŭ să o pórte, și să o vibreze. Întórcerea clenodelorŭ imperialĭ ungureștĭ la 
potestatea heresiteriuluĭ lorŭ legitimŭ este unŭ evinementŭ, ce înceie o episcodă care 
sperămŭ că nu se va maĭ întórce nice odată. 

________________ 
Întămplări de zile. 

 În complotulŭ din Roma aŭ fostŭ amestecațĭ: unŭ advocatŭ, parohulŭ din San 
Lorențo Ruspoli și maĭ mulțĭ amploiațĭ. 
 „Copstituționalulŭ“ zice, că la întemplare ca Împeratulŭ Rusieĭ să nu  priméscă 
modificațiunile porțiĭ, Franția nu va părăsi pe Turcia. „Timesuluĭ“ însă i se pare, că este 
temeiŭ destulŭ, ca Franția să nu se hotărască spre acestŭ eroismŭ. 
 Scrisorile care aŭ sositŭ din S. Petersburgŭ spunŭ că pretensiunile porți aŭ făcutŭ 
cele maĭ rele apăsărĭ în Împeratulŭ Nicolaŭ. 
 Coșut vré săʼșĭ trimită fecioriĭ în colegie publice la Parisŭ. 
 Fóia militare din S. Petersburgŭ din 3 Sept. are următória Préînaltă scrisóre către 
generalele de artileriă contele Giulai: Spre dovada a nóstreĭ cu totulŭ aplecărĭ neamŭ 
înduratŭ, a ve concede breliantele la ordinele Alecsandru Nevcsi, care urméză aci, și ve 
remănemŭ pre aplecatŭ. În Ropșŭ 18 Aug. 1853.                        Subscrisŭ  N i c o l a ŭ . 
 Respunsulŭ ce se aștéptă cu mare încordare din S. Petersburgŭ la modificațiunile ce 
le a făcutŭ pórta, fiindcă arŭ fi potutŭ urma pănă acuma, face totŭ maĭ tare locŭ aceleĭ 
opiniunĭ, că cabinetulŭ din S. Petersburgŭ nu este aplecatŭ a aproba modificațiunile porțiĭ. 
 Prețulŭ grâuluĭ a scăzutŭ multŭ în Belgiŭ. 
 Patriarhulŭ Sărbescŭ Escelenția Sea D. Raiacicĭ a primitŭ în 29 Augustŭ cortenirea 
preoțilorŭ greco-resăritenĭ din Viena, și în septemăna acésta va sosi la Carlovețŭ. 
 Ministeriulŭ de cultŭ și de învățemântŭ a datŭ gimnasiuluĭ supremŭ reformatŭ din 
Debreținŭ publicitatea. 
 În Voivodina Sărbéscă și Bănatulŭ Temesianŭ va fi unŭ tribunalŭ judecătorescŭ de 
țéră în Timișóră, și patru tribunale de cercŭ la Lugoșŭ de țéră în Timișóră, și patru tribunale 
de cercŭ la Lugoșŭ, Bececerecŭ, Zomborŭ, și Novisadŭ. 
 Domnulŭ țereĭ Moldavieĭ a datŭ amesurate ordinațiunĭ pentru înzestrarea cleruluĭ. 
 Cu stăruința cuvioșieĭ sele a Egumenuluĭ Neonilŭ dela mănăstirea Némțuluĭ în 
Moldavia sʼa redicatŭ la acésta mănăstire 4 clase de învățetură, care aŭ primitŭ 
încuviințarea Domnuluĭ. 

________________ 
Principatele dela Dunăre. 

 B u c u r e ș t ĭ  2 Septem. Pórta a născocitŭ unŭ mizlocŭ cu totulŭ propriu pentru 
aʼșĭ restaura casele, ce sʼaŭ deșertatŭ cu totulŭ, adecă a cerutŭ dela stăpănirea sărbéscă 
tributulŭ pe 10 anĭ înainte, și acésta pórtă care nu să știe civernisi și ajutora pre sine însușĭ, 
încredințéză pe Serbia despre a eĭ sprijónă și scutire atătŭ asupra vrășmașilorŭ din afară, 
cătŭ și din lontru. Cumcă operațiunea acésta finanțiariă nu va succede, nu este nice o 
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îndoială, căcĭ Serbia nu are lipsă aʼși cumpăra ajutoriŭ, căndŭ ea îlŭ póte avea cerândŭ 
trebuința fără plată. 
 Întrebarea cu carea se ocupă publiculŭ nostru este primirea séŭ neprimirea 
modificațiunilorŭ turceștĭ din partea Rusieĭ. În cercurile maĭ înalte însă se face mențiune și 
despre aceea, că Rusia arŭ fi făcutŭ de locŭ pretensiune la pórtă, că acésta să se obligeze 
apriatŭ, că nu va trage pe domniĭ principatelorŭ după înceierea diferințelorŭ nicĭ la o dare 
de sémă, șiʼĭ va lăsa la posturile lorŭ. Acésta pretensiune a Rusieĭ este pre atăta de dréptă, 
pre cătŭ este și de doritŭ în folosulŭ păciĭ europene. Căcĭ în adeverŭ arŭ fi unŭ lucru fórte 
tănguitoriŭ, décă după deslegarea întrebăreĭ orientalĭ o cértă între pórtă și amăndoĭ domnĭ 
arŭ aduce odihna și pacea Europeĭ iarășĭ în periculŭ. 
 Gazeta de Moldavia din 23 Aug. ne aduce următóriele știrĭ 
 Aniversala încoronăreĭ Î. Sale Maiestățĭ împeratuluĭ Nicolae, Augustulŭ Protectorŭ 
alŭ Moldavieĭ, sʼaŭ serbatŭ aice Sămbătă în 22 a curgătórei prin unŭ tedeum solenelŭ cu 
rugĭ pentru cănătatea șĭ fericirea Monarhuluĭ, ce de 28 anĭ cu glorie domnește asupra 
Rusieĭ. 
 ― Conformŭ cu cererea, care înaltulŭ clerŭ și boerimea pătrunșĭ de unŭ sentimentŭ 
vrednicŭ de laudă, aŭ supusŭ Î. S. pentru rădicarea prin subscriere a unuĭ monumentŭ 
răposatuluĭ Mitropolitŭ Veniaminŭ, în unŭ noŭ ținterimŭ afară din capitală, DD. Postelniciĭ 
N. Istrati și G. Asaci făcăndŭ proiectulŭ cerutŭ, departamentulŭ cultuluĭ lʼaŭ supusŭ Prea Î. 
Domnŭ prin anafora, care prin apostilŭ lʼaŭ recomendatŭ sfatuluĭ spre observare. 
Cunoscăndŭ interesulŭ celŭ viŭ a publiculuĭ pentru realizarea dorințelorŭ sele, nu 
pregetămŭ a împărtăși de odată cetitorilorŭ prin alăturatulŭ suplementŭ atăt descrierea cum 
și planulŭ aceluĭ proiectŭ a căruia hotărăre definitivă se așteptă de la sfat.   *) 
 ― În 22 sʼaŭ făcutŭ strălucită cerimonie, în biserica catedrală, îngropăciunea 
hatman. Alecsandru Roset-Roznovano, ce după o îndelungată pătimire aŭ răposatŭ la 20 
Augustŭ. 
 ― Gioiea trecută aŭ ploatŭ în deosebite părțĭ ale Moldavieĭ de asemenea ceva și la 
Iașĭ, atmosfera sʼaŭ răcoritŭ puținŭ. Starea sănătățeĭ urméză a fi împăcătorie. 

________________ 
Rusia. 

 P e t e r s b u r g ŭ  2 Septem. Astăzĭ se împărțĭ aicĭ faima cum că diferința turco-
ruséscă este departe de dorita și poftita deslegare, însă nʼamŭ potutŭ afla décă sʼa făcutŭ 
acésta în urmarea respunsuluĭ din Viena. Se zice că pórta la persvasiunea Anglieĭ arŭ fi așia 
bine ca și lăpădatŭ proiectulŭ de împăciuire pe care Rusia lʼa primitŭ. Ea vré bătaie, așia se 
zice aicĭ, și o va și avea, precum a înștiințatŭ manifestulŭ Împeratuluĭ la timpulŭ seŭ. 
Manifestarea hotărâreĭ préînalute se aștéptă cu încordarre. Armata, biserica, și poporulŭ 
ortodocsŭ rusescŭ nu sʼarŭ minuna puținŭ, désă în loculŭ préînaltŭ sʼarŭ face concesiunĭ, 
după ce nota cerculare și atuncĭ, căndŭ principele Mencicof în ultimatulŭ, și contele 
Neselrode în ultimatisimulŭ seŭ, ce lʼa înmanuatŭ Rusia porțiĭ, a deciaratŭ, că a ajunsŭ la 
marginea estremă a concesiunilorŭ. 
 Faima cumcă consuliĭ englezeștĭ și franțozeștĭ din principate aŭ trasŭ bandierele 
giosŭ în urmarea mesurelorŭ, ce sʼaŭ luatŭ din partea Rusieĭ, nu a făcutŭ în cercurile maĭ 
înalte nice o sensațiune, iară în poporulŭ, ce politisésă pré puțină. Nu este de crezutŭ, cu ce 
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încredere se sine se iaŭ în batjocură aicĭ tote mesurele Anglieĭ și ale Franțieĭ, ce le iaŭ în 
priviința causeĭ acesteĭ în faorea Turcieĭ. Se zice în batjocură cumcă apostoliĭ păciĭ în 
Anglia arŭ fi căștigatŭ mulțĭ asecle pentru ideea lorŭ pentru o pace de o mie de anĭ, ― o 
ideă, ce rușiĭ ca cetățenĭ aĭ unuĭ statŭ militare, care îșĭ cunóște pusețiunea sea între Asia și 
Europa, póte că maĭ multŭ ca orĭ cară alta națiune o ține de himeră. 
 Cunoscutulŭ Poetŭ Ivanovŭ a maĭ descisŭ rostulŭ muselorŭ sele cu ocasiunea 
aniversareĭ de încoronare în 22 Augustŭ întrʼo poesiă, ce a eșitŭ în gazeta curțiĭ, și sună 
cam așia: Tótă patria este umplută de razele bucurieĭ; ea serbéză astăzĭ bunăstarea luĭ 
Nicolaŭ. Rusia luĭ trămite astăzĭ la piciorulŭ altariuluĭ către ziditoriŭ ferbințĭ rugățiunĭ 
pentru marele țarŭ.  
__________________ 
*) Îlŭ vomŭ împărtăși și noĭ. 
 
Între toțĭ împerațiĭ pământuluĭ stă elŭ maĭ poternicŭ și maĭ tare, căcĭ aŭ desfășiuratŭ din 
scutitórea sea Purpură peste o sută de popóre, și peste 7 mărĭ. Razele sfinteĭ sele corone 
strălucescŭ maĭ luminosŭ decătŭ lumina Sóreluĭ. Milione de trepte ducŭ la tronulŭ seŭ celŭ 
înălțatŭ. Elŭ este înțeleptulŭ, marele, poterniculŭ domnitoriŭ asupra potereĭ Rușilorŭ, carea 
a dăruitŭ Patria nóstră cu pace și gloriă. Elŭ este, a căruĭ poternică voință ia datŭ pace și 
fericire, și ia descisŭ cale largă spre înalte, și minunate discusețiunĭ. Dela țermiĭ Neveĭ pănă 
la ținuturile îngiețate ale Siberieĭ, dela vărfurile înalte ale Caucazuluĭ pănă la océnulŭ de 
nordŭ săntŭ în zioa acésta noe sfăntă tóte inimele numaĭ de elŭ umplute „Apoĭ după ce 
poetulŭ se rógă în vreocăteva strofe pentru viața țaruluĭ și pentru patriă, înceie cu unŭ 
entusiasmŭ: Pănă la sfărșitulŭ vecilorŭ să înfloréscă pururea și pururea subt domnirea luĭ 
Nicolaŭ ! 

________________ 
Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e   29 Aug. Pregătirile de resbelŭ se facŭ necontenitŭ, ba 
încă se pare că sarŭ lucra la aceste cu îndoită sărguință, așia ca căndŭ pórta arŭ prevedea că 
prin scimbările, ce lea făcutŭ în proiectulŭ vienezŭ arŭ fi adusŭ diferințele iarășĭ pe terenulŭ 
celŭ maĭ de nainte. După aceste și alte semne avemŭ causă destulă a crede, cumcă 
consiliariĭ de față aĭ sultanuluĭ se află pre unŭ punctŭ de stațiune cu totulŭ națiunale, care 
pănă va ținea, pusețiunea porțiĭ către Rusia trebue să fie vrăjmășéscă. 
 Aicĭ este o partidă care inclină spre Rusia și dorește pacea, acésta argumentéze așia: 
Pentru islamŭ a trecutŭ timulŭ de ocupare, și nuʼĭ remăne alta decătŭ a cugeta la susținerea 
sea. Să dămŭ dară creștinilorŭ, ce este a creștinilorŭ, și atunci vomŭ da islamuluĭ, ce este a 
islamuluĭ. Să luămŭ o pusețiune adeveratŭ pretenéscă către veciniĭ nostriĭ și atuncĭ le 
subtragemŭ maĭ bine mizlócele spre agresiune. Interesele materialĭ ale porțiĭ și ale 
vecinilorŭ seĭ se potŭ împrumutŭ numaĭ înainta. În celelalte noĭ să mergemŭ în lăuntru pe 
calea nóstră, să înbunătățimŭ finanțele, și administrațiunea nóstră și să nu ne îngrigimŭ de 
certele Europeĭ. În modulŭ acesta vomŭ susținea noĭ maĭ securŭ întregitatea și independința 
Turcieĭ, și vomŭ pune sfărșitŭ veciniculuĭ zgomotŭ alŭ întrebăreĭ orientalĭ. 
 Partideĭ acesteĭ de pace nu face oposițiune partida cea veciă resboiosă a Turcieĭ, ci 
așia numițiĭ reformatoriĭ eĭ, cariĭ aŭ luatŭ o spoială dela franțozĭ, și cariĭ ședŭ pe doe 
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scaune. Acésta partidă nu este fără idee politice, căcĭ și însușĭ Reșid Pașa se ține de ea, însă 
îndoiala este, că óre află ideele aceste plăcerea tuturorŭ poterilorŭ marĭ. Unŭ omŭ cu vază, 
care ce e dreptŭ se ține de politica Rusieĭ mia haracterisatŭ pe reformatoriĭ acestĭ turceștĭ în 
următoriulŭ modŭ. Precum este cam datina la ceĭ cultivațĭ de ziumetate, aŭ primitŭ și 
reformatoriĭ turceștĭ din lumea străină numaĭ ce e reŭ. Eĭ aŭ întemeiatŭ ziurnalĭ alărmătorĭ, 
coceteză cu opiniunea publică, și cugetă că cu frase deșerte cărora nu corespunde nciĭ o 
realitate, se potŭ guberna statele. Cugetele lorŭ politice mergŭ întrʼacolo: a face pe creștiniĭ 
din Turcia prin idee revoluționarie de vrăjmașiĭ acelorŭ vecinĭ, ce săntŭ legațĭ cu eĭ prin 
baierile credințeĭ, însă conservativĭ, iară pe sudițiĭ muselmanĭ, cariĭ singurĭ pórtă arma aĭ 
ținea prin fanatismŭ, și o frică pururea hrănită totŭ deuna gata spre luptă. Din acésta causă 
nu a succesŭ pănă acuma pe lăngă tóte reclamațiunile a pune sfărșitŭ agitațiilorŭ 
refugiațilorŭ din Turcia, pentru că tocmaĭ reformatoriĭ aŭ lipsă de politica refugiațilorŭ, ca 
să pregătéscă pe sudițiĭ creștniĭ, însă sudițiĭ creștinĭ înflăcărațĭ de idea revoluținariă de bună 
sémă nu se vorŭ face maĭ bunĭ sudițĭ aĭ sultanuluĭ, și fanatismulŭ turcilorŭ nu este cleiŭ maĭ 
bunŭ să țină laolaltă pe vrășmașiĭ confesionalĭ. 
 În nóptea din 30 spre 31 Aug. a lipitŭ o mână necunoscută pe părețĭ o 
„prociemățiune către turcĭ la resboiŭ.“ Poliția a ruptŭ vrʼocăteva depe părețĭ, cu tóte aceste 
însă cuprinsulŭ lorŭ a venitŭ la publicitate, și vrʼocățiva ambasadorĭ, se zice, că arŭ fi 
trămisŭ porțiĭ băgările lorŭ de sémă asupra acestorŭ prociemățiunĭ. În cele maĭ multe 
cercurĭ turceștĭ se arată indignațiunea asupra Anglieĭ și Franțieĭ pe față.  
 

 

 S i b i i ŭ . Aŭ eșitŭ de sub teascŭ în Tipografia diecesană Calendariulŭ pe 
anulŭ 1854 și costisește 14 cr. arg. legatŭ, eară nelegatŭ 12 cr. arg. ― 
 Se află de vânzare în Cancelaria Episcopéscă. Calendariulŭ acesta ésă acuma în al 
treilea annŭ, și precum în acestĭ doĭ annĭ trecuțĭ Redacțiunea luĭ sʼaŭ nevoitŭ a împărtăți 
lucrurĭ folositórie pentru poporulŭ nostru, și cu deosebire Economia, așia și pe annulŭ 
acesta aŭ continuatŭ ținta sʼa, și dorimŭ, ca ostenéla Redacțiuneĭ să afle doritulŭ seŭ 
sfărșitŭ, adecă îmbrățișarea din partea Poporuluĭ nostru, și folosulu seŭ. 
 

21. 
Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Brașovului III. fl. cr. 

 Din parohia 1-a a Orașuluĭ R ă ș n o v , în valută. Dela Rudolf 
Petric Paroh 5 f. Nic. Todie Prof. 2 f. 30 c. Ioan Armăsariŭ 5 f. Stan 
Pârvu 15 c. Nic Cărstolovan 15 c. Ioan Neag 5 c. Stan Ducariŭ 2 f. 
Stan Balca 25 c. Stan Proca 15 c. D. Ioan D. Oțelea 25 c. Ioan R. Savu 
6 c. Buc. Armăsariŭ 10 c. Geor. Popa 15 c. Ioan Petria 3 c. Buc. 
Brândușoiŭ 6 c. Dim. Ducar 1 f. 15 c. Ioan Nan 15 c. Dim. Oțelia 2 f. 
30 c. Dim. R. Oțelia 2 f. 30 c. I. Manea 15 c. I. Savu Vlad 25 c. Geor. 
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Dumitrașc iun. 15 c. Radu Manea 50 c. Buc. Lupŭ 15 c. Geor. 
Dumitrașc 15 c. I. Dim. Vlad 15 c. Dim. Hărmănénŭ 6 c. Radu 
Hărmănénŭ 3 c. I. Bărsan 15 c. Geor. Tătuc 5 c. Dim. Lazar 3 c. I. 
Ursŭ 6 c. Dim. Mateĭ 5 c. Ioan Nan Paroh 5 f. din Parohia luĭ 2 f. 30 c.   
în arg. face  

Suma 13 37 

 Din Comunitatea V u l c a n , în valută. Dela Nicolaie Rădoiŭ 
Paroh 2 f. 30 c. Buc. Comănoiŭ 25 c. Oprea Tătarŭ 12 c. Irim. Tătarŭ 6 
c. Georg. Preda  6 c. Oprea Vlădărénŭ 6 c. Dim. Șofran 12 c. Ios. 
Grosŭ 6 c. Geor. Frățilă  25 c. Maria Șușŭ 6 c. Geor. Brezénŭ 15 c. 
Ioan Staicu 15 c. Georg. Săcelénŭ 6 c. Ioan Constantin 6 c. Geor. 
Costantin 6 c. Dim. Muscoiŭ 6 c. Ioan Șerban 7 c. Nic. Săceșénŭ 8 c. 
Geor. Tătarŭ 6 c. Grig. Nartea 6 c. Ana Vințianŭ 6 c. Geor. Văsiĭ 6 c. 
Geor. Călburénŭ 10 c. G. Muntianŭ 15 c. Buc. Văsiĭ 6 c. Buc. Șoie 15 
c. Dragomir 6 c. Geor. Nécșŭ 6 c. Șéndru 15 c. G. Muscoiŭ 15 c. G. 
Pădure 6 c. Dim. Pupŭ 6 c. Ilie Clincĭ 15 c. I. Șutŭ 15 c. I. Prejmerénŭ 
6 c. I. Stănilă 6 c. I. Stănilă băt. 6 c. Nic. Pădure 6 c. I. Mateĭ 25 c. I. 
Marcu 12 c. Dim. Mămulă 15 c. Irim. Preda 15 c. Marcu Clinci 15 c. 
Maria Tătarŭ 6 c. G. Răjnovanŭ 6 c. Ana I. Clincĭ 6 c. I. Tătarŭ 15 c. 
G. Clincĭ 15 c. I. Răjnovanŭ 30 c. Dim. Dan 25 c.   în arg. face 
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 Din Comunitatea T o h a n u l u ĭ  n o ŭ, în valută. Dela Stan 
Băncilă Paroh 2 f. 30 c. Nic. Rozmanică Gocimanŭ 1 f. Buc. Băncilă 
50 c. Geor. Tătulea 1 f. I. Voicu Hamzea 15 c. I. Manoiloiŭ 52 c. Nic. 
Pucénŭ 11 c. Buc. Budaceca 15 c. I. Babeșŭ 15 c.  în arg. face  

  

Suma 2 51 

 Din Comunitatea Z e r n e ș t ĭ. Dela Vartol. Baiulŭ Preotŭ 2 f. 
Ioan Manole învățetoriŭ 6 c. G. I. Baiulŭ 6 c. Const. Ioanovicĭ 2 f. I. 
Garoiŭ 12 c. I. Coleș 14 c. Sora Tip văd. 11 c. Buc. Pleșa 2 c. I. 
Vuntoiŭ 2 c. Miron Moldovan 30 c. Morte Popa 20 c. 

  

Suma 5 37 

 Din Comunitatea P r e d é l u l u ĭ , în valută. Dela Ioan 
Tetulea Namesnicŭ și Paroh locale 5 f. Dim. Tetulea 2 f. 30 c. Ios. 
Tstulea 2 f. Nic Ionică Gociman 1 f. Geor. Buta 2 f. Dim Boboc 2 f. 30 
c. I. Stanciŭ 1 f. Ioan Țénă învățet. 1 f. Nic. Dușescu 25 c. Ioan Boșŭ 1 
f. I. Șerbu Boboc 25 c. Buc. Funariŭ 25 c. Buc. Corniță 25 c. I. Buta 
15 c. Buc. Bucșa 15 c. Radu Funariŭ bătr. 15 c. I. Bucșa 6 c. I. Ursŭ 3 
c. Buc. Cezu 3 c. Verte Ceznu 6 c. I. Murța 4 c. G. Runcianŭ 3 c. I. 
Rășică 2 c. I. Urzică 3 c. Buc. Beșoagă 3 c. Șerbu Boboc 2 c. Barbu 
Boboc 6 c. Buc. Petecilă 3 c. Nic. Balca 6 c. Buc. Boboc 6 c. Geor. 
Funariŭ 3 c. I. Opri Funariŭ 3 c. Buc. Albu 7 c.  dela maĭ mulțĭ 1 f.    

  

în arg. face                                                                        Suma 9 2 

 Din Comunitatea P ó r t a  B r a n u l u ĭ  în valută Dela Ioan   
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G. Olténŭ 24 c. I. Stanciŭ Voinescu 25 c. Stoica Voinescu 25 c. 
Coman Nenciu 15 c. I. Dim. Clinci 15 c. Staicu Voinescu 15 c. Stoian 
Voinescu 6 c. Buc. Noagea 15 c. I. Voicu Balca 6 c. Beit R. Gocim. 50 
c.  I. Săcelénŭ 15 c. G. Stanislav 15 c. Buc. Rădăcină 9 c. N. I. Flaija 
15 c. I. Buc. Țențu 15 c. I. Sărăcilă 9 c. I. Pet. Noagă 18 Buc. Jigăra 6 
c. Pet. Noagă 15 c. I. I. Nógă 6 c. I. Nógă 12 c. Earca I. Nógă 25 c. 
Geor. I. Flaija 11 c. Nic. Balca 25 c.     în arg. face 

Suma 2 37 

Suma 38 18 

 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecțĭ de  ‒
 ‒ ‒ ‒ ‒   

4039 
 

48 

Suma totală 4078 6 

  
 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 9. Septembre. Calend. noŭ. 

Aurulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 115 ½ 
Argintulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒     9 ¼ 

  

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




