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Depeșe telegrafice. 
 După sosirea știrelorŭ din Constantinopole din 15 Sept. c. n. Ulemaniĭ la 
demustrarea luĭ Șaih-ul-islam sʼaŭ căitŭu de pașulŭ, ce laŭ făcutŭ la Sultanulŭ. Procesiunea 
bairamuluĭ sʼa ținutŭ cu obicinuită pompă și Constantinopolea a fostŭ în pace. 
 O l o m u ț ŭ  26 Sept. Manevra cavalerieĭ nu sʼa ținutŭ din pricina plóeĭ. La 11 ore 
a fostŭ producțiunea trupelorŭ de geniă, înaintea Maiestățiĭ Sele pe Tafelbergŭ. La 4 ore a 
fostŭ masă de curte. Séra focurĭ artificióse.  

________________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  18 Sept. Erĭ către séră a sositŭ Escenelția Sea Părintele Episcopŭ Barone 
de Șaguna dela Șigișóră în întréga sănetate aicĭ, iară Ilustritatea Sea D. Episcopŭ Dr. 
Hainald a plecatŭ la Bălgradŭ. ― Și Serenitatea Sea principele gubernatore sosi astăzĭ în 19 
sănetosŭ în Sibiiŭ. 
 B r a ș o v ŭ  15 Sept. c. n.  Cel ce cunóște spiritulŭ comunitățilorŭ nóstre bisericeștĭ 
dʼaicĭ ne va concede, că aceste comunitățĭ sʼaŭ distinsŭ din vecime printrʼo tărie de credință 
către relegea părințilorŭ lorŭ, și nu maĭ puțin printrʼo fiiască pietate către capiĭ și 
Arhipăstoriĭ lorŭ: dʼaceea venirea Episcopilorŭ lorŭ în mijloculŭ lorŭ, sʼa ținutŭ totdʼauna 
ca o zi de serbătóre. Însă vinirea de astă dată a Episcopuluĭ lorŭ, a Escelențieĭ Sele D. 
Barone de Ș a g u n a , la Brașovŭ a fostŭ o zi de bucuriă în tótă puterea cuvântuluĭ. 
   Acéstă zi, care face epohă în analele bisericeĭ nóstre din Ardélŭ, merită a fi 
însemnată pentru maĭ multe privințe. Fiindcă impresiunile maĭ ușorŭ se sintŭ, de cătŭ se 
potŭ descrie, dʼaceea nʼaștepta, Domnule Redactore, dela acéstă desciere decătŭ o slabă 
icónă a bucurieĭ, ce de obște simțiră în zilele aste coreligionariĭ nostri dʼaicĭ. 
 Înștiințațĭ cu ceva maĭ nainte despre acéstă venire și scopulŭ eĭ, Joĭ 10 Sept. eșiră 
maĭ mulțĭ spre întimpinarea Escelențieĭ Sele: DD. protopopĭ Ioane Popasŭ și P. German 
însoțiți de maĭ mulțĭ Preoțĭ, așteptară pe Esce. Sea în Vlădenĭ; éră din DD. Negoțitorĭ ceĭ 
maĭ însemnațĭ eșiră pănă la Gimbav. La cuartir fu așezată tinerimea gimnasiale și normale 
de ămbe secsele în doă șirurĭ pe stradă, éră în curte pe trepte de amăndóă laturile era postate 
fetițe îmbrăcate în albŭ cu cununițe de florĭ în mănă.  
 Vinerĭ 11 Sept. înainte de prănzŭ, întrʼalțiĭ, Eforia școlariă și Profesoriĭ gimnasialĭ și 
normalĭ se înfățișară, și îșĭ esprimară fericitările cele maĭ sincere de bună venire. Cu care 
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ocasiune Esce. Sea iubită pe On. Eforiă și pe DD. Profesorĭ gimnasialĭ la o ședință ținăndă 
la 5 ore după prănzŭ în obieptulŭ venireĭ Sele. ― La ora prescrisă adunănduse Eforia și 
corpulŭ profesorale, Esce. Sea cu inima săltăndă și fața rizăndă de mulțumire bine vesti 
venirea daruluĭ de susŭ ― a grațiosuluĭ decretŭ, prin care, după umilita cerință a Eforieĭ 
scólelorŭ se concede voia a se descide cu începutulŭ an. scol. 185 ¾ Gimnasiŭ micŭ de 
legea greco-resăriténă aicĭ în Brașovŭ, se întărescŭ directorulŭ și profesoriĭ recomendațĭ de 
Eforiă, se promite și publicitatea îndată ce Eforia se va căpui și de alŭ șaselea profesorŭ, și i 
se va așterne În. Ministerŭ de cultŭ și învățemăntŭ o împărțire a orelorŭ amesurată planuluĭ 
de organisațiune, și o specificațiune maĭ deslucită a materieĭ de învățetură după clase. ― 
Acestŭ decretŭ se citi în origine și apoĭ se esplică din punct în punct de Escelenția Sea. Cu 
care ocasiune apăsă cu deosebire la loculŭ unde În. Ministeriŭ de cultŭ și învățemăntŭ, îșĭ 
arătară mare mulțemire cu jertfele ce le aŭ adusŭ pe altariulŭ învățetureĭ, atătŭ cele doue 
comunitățĭ bisericeștĭ romăne, cătŭ și alțĭ binefactorĭ privațĭ. După ce în vorbe ciare și 
precize a dețermuritŭ svera de activitate a Eforieĭ, a recomendatŭ profesorilorŭ silință fără 
pregetŭ, nepărtinire și seriositate întru împlinirea oblegațiunilorŭ lorŭ celorŭ grele, a poftitŭ 
pe binefactorĭ, ca fiăcare să binevoiască a depune jertfa sea anuale la începutulŭ fiecăruia 
anŭ scolasticŭ, apoĭ suprinse pe adunațĭ cu deciărățiunea: că și Escelenșia Sea voiește a se 
numera între binefactoriĭ, cariĭ sʼaŭ legatŭ a da în 10 anĭ pe fiecare anŭ căte 100 fiorinĭ 
mon. conv. și cu numerarea contingentuluĭ promisŭ se ridică ședința. 
 Séra față cu locuința Escelențieĭ Sele se înălță unŭ străparentŭ iluminatŭ cu 
insemnele episcopeștĭ și cu inscripțiunea: „Grațiă, lumină și Bucuriă ne vesteștĭ.“ Cu 
ocasiunea iluminățiĭ, junimea nóstră, care avea o inimă ce bate pentru totŭ ce e nobilŭ, 
împrovisă doue bande de musicanțĭ. 
 Sămbătă D. R. Orgidanŭ a datŭ Escelențieĭ Sele în onórea acestuĭ evenimentŭ unŭ 
prănzŭ împodobitŭ. 
 Duminecă Esce. Sea ținŭ în biserica St. Nicolae liturgie cu aceea mare cuviință, de 
care e primitoriŭ maĭ cu sémă cultulŭ nostru; citi îngenunciatŭ o rugățiune ferbinte pentru 
fericirea și bunăstarea a tuturorŭ acelora, cariĭ aŭ contribuitŭ la fundarea gimnasiuluĭ și a 
mărețuluĭ edificiu cu lucrulŭ, cu banĭ și cu svatulŭ, a făcutŭ parastasŭ pentru pomenirea 
binefacatorilorŭ celorŭ răposațĭ, a cititŭ molitva de ertare și deslegare pentru așezarea 
sufletelorŭ lorŭ în locŭ cu verdéță și odihnă, și a rostitŭ o cuvăntare fórte ziditóriă, în care 
cu obicinuitaʼĭ putere de cuvântŭ desvoltă spiritulŭ bisericeĭ nóstre celŭ cosmopolitŭ, 
tolerantŭ și neagresivŭ, legă de inima Directoreluĭ și a Profesorilorŭ, ca scólele nóstre și 
anume Gimnasiulŭ care, fiindŭ confesionale, are să fie unŭ razemŭ alŭ bisericeĭ, încă 
trebuie să se povățuiască de acestŭ spiritŭ măntuitoriŭ și salutare, și, după ce și aci arŭ fi 
lăudatŭ esemplarea iubire de jertvirea binefăcătorilorŭ, îĭ îndemnă părintește ca să nu se 
împuțineze cu inima și zelulu, ci să aducă la fine lucrulŭ celŭ bunŭ ceʼlaŭ începutŭ, care va 
fi unŭ monumentŭ al jertvireĭ și al dragosteĭ creștineștĭ, și unŭ esemplu strălucitoriŭ și 
doveditoriŭ că cătŭ potŭ face frațiĭ înpreunațĭ în dragoste, credință și nădejde!.. Tótă 
cuvăntarea, dar anume vorbele: „Iu b i ț i l o r ŭ  m e ĭ  f i i ĭ ,  a m ŭ  ș t i u t ŭ  c ă  o  
s ă  a v e ț ĭ  b u c u r i ă  m a r e  d e  d a r u l ŭ  î m p e r ă t e s c ŭ ,  a m ŭ  v e n i t ŭ  
s ă  m e  b u c u r ŭ  ș i  e ŭ  î m p r e u n ă  c u  v o ĭ ,  p r i m i ț i m ă  ș i  p e  
m i n e  l a  o s p ă ț u l ŭ  b u c u r i e ĭ  v ó s t r e ,“ făcură o întinărire în inimile 
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numeroșilorŭ credințioșĭ, de cariĭ era plină biserica, o bucuriă, care, cum amŭ zisŭ, maĭ 
ușorŭ se simte decătŭ se póte descrie. 
 În acestașĭ zi înainte de amiazĭ după finitulŭ servițiuluĭ dumnezeescŭ la cuartirulŭ 
Escelențieĭ Sele, se citi protocolulŭ ședințeĭ de Vinerĭ a Eforieĭ, se subscrise de Escelenția 
Sea și de alțĭ membriĭ aĭ Eforieĭ cu aceea modificațiune, că Escel. Sea deciară, că, îndată ce 
ʼĭ vorŭ îngădui împregiurările, promisulŭ din parteʼĭ contingentŭ, anualŭ de 100 fl. m. c. îlŭ 
va asecura pentru vecĭ printrʼunŭ capitale depusŭ în obleg. metalice a 5%. ― Ecsemplu 
demnŭ se lumineze pe toțĭ binefactoriĭ!. 
 La 3 ore după prănzŭ plecă Escelenția Sea urmatŭ de urările fiilorŭ Seĭ sufleteștĭ. 
 Așia decurseră zilele aceste de bună vestire și de vucuriă. Ve încredințeză, că 
venirea acésta a Escelențieĭ Sale la noĭ a strănsŭ nodurile dragosteĭ și a buneĭ înțelegereĭ ce 
légă și trebue să lege pe aceste comunitățĭ însemnate ale bisericeĭ nóstre cu Arhipăstoriulŭ 
lorŭ așa de tare încătŭ nicĭ o putere nu le va putea strica. 
 S i g i ș ó r a  în 16 Sept. Desvălirea monumentuluĭ Generaleluĭ Maiorŭ rusescŭ 
Grigoriŭ Iocovlievici Scariatinŭ care în 31/19 Iuliŭ 1849 lovitŭ de unŭ glonțŭ de tunŭ, șʼa 
aflatŭ sfărșitulŭ viețiĭ în cămpulŭ bătălieĭ aprópe de Orașulŭ nostru, sʼa sevărșitŭ astăzĭ cu 
tóte ceremoniile. 
 O festivitate, Orașiuluĭ nostru pănă acuma necunoscută. Din zilele trecute amŭ 
vezutŭ aduoănduce aicĭ miliția împerătéscă pedestrime, cavaleriă și artileriă, precum și erĭ 
alaltăerĭ strălucițiĭ și préstrălucițiĭ óspețĭ civilĭ, militarĭ și bisericeștĭ întrunŭ numerŭ 
însemnatŭ. Miliția ruséscă încă a fostŭ reprezentată prin Generalele rusescŭ principele 
Usarovŭ și alțĭ doĭ ofițirĭ, cariĭ din armata  ruséscă ce ocupă astăzĭ principatele romăneștĭ 
dela Dunăre, aŭ alergatŭ aicĭ spre a lua parte la serbătórea zileĭ consecrate conaționaleluĭ și 
consorteluĭ lorŭ de arme. Erĭ în murgitulŭ sereĭ amŭ fostŭ norocoșĭ a intimpina și pre 
Escelenția Sea D. Episcopŭ Barone de Șaguna. 
 Însemnătatea zileĭ ni o vesti aséră banda cavalerieĭ, care căntăndŭ naintea cvartiruluĭ 
Serenitateĭ Séle Principeluĭ gubernatore și comendanteluĭ de corpŭ Carolŭ de Șvarțenberg 
ne ținu pănă tărziŭ în sunetele sele armonióse. 
 Astăzi la 9 óre a eșitŭ întréga milițiă afară șʼa luatŭ pusețiunea în prejma 
monumentuluĭ ― care se află ridicatŭ pe unŭ locŭ ca de 10-12 Stănjinĭ désupra șesuluĭ 
cămpuluĭ între Orașŭ și Satulŭ deaprópe Ferihazŭ ― Pela 9½ óre începŭ a se mișca șirulŭ 
caretelorŭ ce ducéŭ pre ospețiĭ venițĭ, și poporulŭ de tóte clasele se grăbea a ajunge la 
loculŭ festivitățiĭ. Timpulŭ, care de lune întregĭ fără întrerumpere și pe la noĭ a fostŭ celŭ 
maĭ plăcutŭ și fără de cea maĭ puțină plóe, după ce erĭ se scimbă, înceu a ne amenința și 
astăzĭ, însă ca timpulŭ, după puține picăturĭ ― de care ospețiĭʼșĭ căuta scutința în corturile 
campestre întinse  ― sʼaŭ molcomitŭ spre nespusa bucuriă a tuturorŭ, maĭ alesŭ însă a 
milițieĭ care arŭ fi avutŭ a suferi maĭ multŭ ― La 10½ óre  trimbița a vestitŭ apropierea 
Serenitateĭ Sele a Principeluĭ Gubernatore de Șvarțenbergŭ cu generalitatea și întrégă suita, 
alăturea cu Generalele rusescŭ principele Usarov ― cariĭ toțĭ eraŭ în uniformă de gala cea 
mare, și apropiinduse de șirulŭ milițieĭ, banda dela Regimentulŭ Hartman și a cavalerieĭ aŭ 
întonatŭ imnulŭ poporale rusescŭ câtŭ a ținutŭ reviulŭ. După sevărșirea acestuia și după ce 
Serenitatea Sea cu cortegiulŭ întregŭ sa suitŭ la loculŭ monumentuluĭ, unde Preoțimea 
castrense cu superiorulŭ castrense P. Bobrovsci în frunte așezată înaintea uneĭ capele 
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ostășeștĭ față nu monumentulŭ încă învălitŭ, în al căruĭ patru ungiurĭ fâlfăia flamura 
austriacă și ruséscă, îlŭ aștepta pregătită, și după ce Serenitatea Sea principele Gubernatore 
de Șvarțenberg primi binecuvăntarea Preoțéscă și fu stropitŭ cu apă sfințită; Preoțimea 
stropi și monumentulŭ de patru părțĭ cu apă sfințită, éră bandele întrʼaceea întonaŭ imnulŭ 
populare austriacŭ. Superiorele castrense după aceea ținu o cuvăntare în limba germană 
către óspețĭ și către toțĭ ce eraŭ adunațĭ la acéstă festivitate; éră capelanulŭ castrense 
Bordolo se adresă către milițiă prin altă buvântare în limba poloneză, amăndoue amesurate 
însemnetateĭ zileĭ. Între salvele artilerieĭ și pedestrimeĭ de treĭ orĭ repețite, a căzutŭ apoĭ 
vălulŭ monumentuluĭ. 
 După aceea se celebră misa la care a pontificatŭ superiorele castrence II. Bubrovsci 
însoțitŭ de alțĭ patru capelanĭ ostășeștĭ și de doĭ preoțĭ franțiscanĭ din mănăstirea de icĭ, și 
apoĭ defilarea ostășimeĭ a finitŭ cerimonia. 
 La 2 óre a fostŭ prânzŭ mare la Serenitatea Sea Principele Gubernatore de 
Șvarțenberg unde din partea Serenitateĭ Sele se ridicară toaste pentru Maiestatea Sea 
împeratulŭ Nicolaŭ și pentru armata ruséscă, care din partea generaleluĭ și principeluĭ 
Usarovŭ se repețiră pentru Maiestatea Sea împeratulŭ nostru Franciscŭ Iosufŭ I. și pentru 
întréga armată austriacă. ― 
 Principele Generalele Usarovŭ cercetă după prânzŭ grópa în care sʼaŭ fostŭ așezatŭ 
remășițele Generaleluĭ Scariatinŭ, precum și Biserica greco-resăriténă de aici casa P. 
Protop. Zaharia Boiuc în care și de care aŭ fostŭ adăpostitŭ bravulŭ Generale în órele din 
urmă ale viețiĭ sale. 
 Austria. V i e n a  19 Sept. c. n. „Corespondința Austriacă“ are următoriulŭ multŭ 
însemnătoriŭ articulŭ: Décă personeĭ Maiestățiĭ Sele împeratuluĭ Rusieĭ se aduce în totŭ 
timpulŭ dela toțĭ conservativiĭ omagiulŭ, care se cuvine ceĭ maĭ strălucite adeverirĭ de cele 
maĭ înalte virtuțĭ de regente pe unŭ tronŭ din cele maĭ poternice ale pămăntuluĭ, atuncĭ 
cercetarea înălțatuluĭ Monarhŭ ce are curăndŭ să urmeză la Maiestatea Sea ce. r. apostolică 
cavaleresculŭ nostru împeratŭ și Domnŭ în lagărulŭ dela Olomuțŭ, este cu totulŭ 
conveniente, a umple pe fiecare patriotŭ austriacŭ cu o sincéră îndestulire. Prin acésta se 
adeverește înaintea ocilorŭ tuturorŭ neturburata perdurațiune a amicițieĭ și alianțeĭ între 
amăndoĭ înalțĭ suveranĭ, carea sʼa înrădăcinatŭ în personalea și strinsa atragere reciprocă, 
buna înțelegere, ce domnește între curțile și statele lorŭ și a lorŭ cordiale înrudire cu 
înnălțata casă domnitoriă regéscă prusiacă, carea la Olomuțŭ este representată prin 
prédemnutŭ principe, ce stă maĭ aprópe de tronulŭ și de inima Maiestateĭ sele regeluĭ 
Fridrihŭ Vilhelmŭ alŭ 4-lé, este cea maĭ secură garanțiă pentru perturbarea susținére a 
plinuluĭ de binecuvăntare principiŭ alŭ Auctoritățiĭ monarhice și alŭ păciĭ între poterile 
creștine. 
 O politică bună și adeverită, și pusețiunea geografică a Austrieĭ aŭ impusŭ ce. r. 
Cabinetŭ una din cele de căpeteniă probleme adecă ținerea păceĭ lumeĭ, și a teritoriuluĭ, și 
acésta silință a guberniuluĭ nostru în timpiĭ din urmă a căștigatŭ obștésca recunoștiință. 
Maiestatea Sea împeratulŭ Rusieĭ a arătatŭ acesteĭ năzuințe prin necondiționata primire a 
mizloculuĭ, ce a fostŭ spre înpăciuirea legănătórelorŭ diferințe ruso-turceștĭ propusŭ de 
Austria în coʼnțelegere cu poterile marĭ maritime, și a Prusieĭ, o mărinimósă părtinire, și 
sprijinire, și décă pănă în óra de față încă nu sʼa restauratŭ statulŭ în oriente, ce se dorea de 
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tótă Europa, causa și responzabilitatea precum se știe zace în alta parte. Este dară de 
așteptatŭ, cumcă acésta binevenită presențiă a înălțatuluĭ amicŭ aliatŭ alŭ gloriosuluĭ nostru 
împeratŭ și domnŭ în lagărulŭ Austriacŭ din Olomuțŭ, va asecura consunanța între statele 
marĭ vecine, și prin acésta și pacea între tóte poterile creștine pentru eventualitățile cu 
potință. Totŭ odată însă va adeveri de noŭ înalta și îndreptățita părtinire, care ambiĭ 
împrietenițĭ regeștĭ, vorŭ întinde fără scimbare sorțiĭ poporațiuneĭ creștine în Turcia. ― 
Cine sʼa îndoitŭ pănă acuma despre politica Austrieĭ în causa orientale, și în privința Rusieĭ, 
acela va vedea din acésta corespundință, cătŭ ia fostŭ de greșită părerea.   

________________ 
Întămplări de zile. 

 Maiestatea Sea împeratulŭ Nicolaŭ a sositŭ în 24 Septem. c. n. la Lagărŭ în 
Olomuțŭ. Maiestatea Sea împeratul nostru a eșitŭ înaltuluĭ Seŭ óspe pănă la Preraŭ înainte. 
 Maiestatea Sea ce. r. apostolică a dăruitŭ Maior-Auditoreluĭ Carger ordinariŭ S. 
Stefanŭ crucea de cavalerŭ pentru aflarea coróneĭ ungureștĭ. 
 În Segedin sʼa judecatŭ la mórte Antoniu Cuceora de 22 anĭ, pentru că a datŭ 
adăpostŭ la hoțĭ, și a fostŭ în prepusŭ pentru lotriă și silă, și acéstă osăndă sʼa și esecutatŭ în 
5 Sept. 
 Comunitatea din Daneșŭ auzindŭ că Escelenția Sea P. Episcopŭ Barone de Șaguna 
trece la Sigișóră a improvisionatŭ unŭ arcŭ de triumfŭ și așternăndŭ drumulŭ cu iarbă verde 
pănă la biserică a eșitŭ totŭ poporulŭ înbrăcatŭ serbătorește spre întimpinarea iubituluĭ seŭ 
Arhipăstoriŭ și între căntărĭ a petrecutŭ pe Esce. Sea în biserică, unde le a cuvăntatŭ ca unŭ 
părinte adeveratŭ. 
 După programa ce a eșitŭ dela gimnasiulŭ din Blajŭ în anulŭ trecutŭ aŭ fostŭ acolo 
inmatriculațĭ 263de studențĭ, din cariĭ aŭ remasŭ pănă la sfărșitŭ anuluĭ 243. După 
confesiunĭ aŭ fostŭ romano-catolicĭ 4, greco-catolicĭ 216, greco-resăritenĭ 24. După 
naționalitățĭ 240 romănĭ, 3 polonĭ, 1 germanŭ; 2 aŭ fostŭ stipendațĭ, 3 străinĭ, 1 privatistŭ. 
 Holera în Berlinŭ face pașĭ înspăimântătorĭ. 

________________ 
Principatele dela Dunăre. 

 Gazeta Timișóreĭ are o corespundință din Iașĭ cu datŭ din 4 Sept. care ne póte 
interesa și pre noĭ, și se cuprinde în urătóriele: Și aicĭ se părea că se aplécă tote spre pace, și 
în armata ruséscă întrase unŭ repaosŭ perfectŭ, erĭ séŭ alaltăierĭ aŭ sositŭ însă hotărâte 
poruncĭ dela Petersburg a se grăbi cu pregătirile pentru trecerea peste Dunăre, și a se îmulți 
provisiunea adunană în măgăzie înpătritŭ. Totŭ așia a căpătatŭ și comendantele 
batalionuluĭ, ce este aicĭ garnisonŭ ordine, să se pregătéscă, ca cum va sosi aicĭ altŭ 
batalionŭ din Besarabia, să plece spre Dunăre. Tóte arată spre bătaie. În regențiă și în 
administrațiunea țereĭ nu sʼa făcutŭ încă nicĭ o scimbare, totŭ ce aŭ scrisŭ în privința acésta 
gazetele străine, nu e adeveratŭ. Préiubitulŭ nostru Principe stăpănitoriŭ Gregoriu Gica 
stăpănește cu ministeriulŭ seŭ ca și pănă acuma, mi nu se vede nicĭ cea maĭ mică 
amestecare din partea poterniculuĭ statŭ împerătescŭ. Nicĭ însașĭ posta nu a fostŭ vreodată 
administrată de rușĭ. Însă custă aicĭ o administrațiune postale ruséscă, care mizlocește 
scrisorile, depeșele și baniĭ între Bucureștĭ și Iașĭ, acésta însă a custatŭ și nainte pe lăngă 
posta moldovenéscă, așia precum custă de demultŭ și o postă austriacă între Iașĭ, și 
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Cernăuțŭ, așia săntŭ și întărirea Iașilorŭ și a altorŭ cetățĭ în Moldavia numaĭ niște 
scorniture. 
 Din contră prin ivirea holereĭ epidemice ne amŭ înspăimăntatŭ tare. Ea a eruptŭ 
între așia numițiĭ pogonțiĭ, prin cariĭ se înțelegŭ țereniĭ din Basarabia, cariĭ aducŭ 
provisiunea după armată pe cară cu boĭ. Din acestĭ sʼaŭ adusŭ pănă acuma 16 în spitaliŭ, și 
10 au muritŭ. Între pămăntenĭ nu sʼa arătatŭ încă epidemia. Așia se vede că bătaia și holera 
vreŭ să ne cerce dintrʼodată. 

________________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  20 Septemb. Ziurnalele de Deba publică astăzĭ nota conteluĭ Neselrode 
către Bar. Maiendorf și înceie acésta împărtășire cu următoriele cuvinte: Cum a primitŭ 
Contele Buol acésta notă, a adunatŭ ambasadoriĭ Franțieĭ, Anglieĭ, și Prusieĭ la o conferință, 
și lea împărtășitŭ nota. După o discuțiune maĭ îndelungată sʼa înceiatŭ, a sta la sultanulŭ pe 
aceea, ca elŭ să ia înderăptŭ modificațiunile, și să priméscă nota vieneză fără modificațiunĭ. 
În urmarea acésta sʼa trimisŭ în 12 Sept. c. n. unŭ curierŭ cu instrucțiunĭ către internunciulŭ 
Bruc la Constantinopole. Representantele Austrieĭ este însărcinatŭ a deciara porțiĭ, cumcă 
décă elŭ cere dela ea necondiționata primire, elŭ numaĭ în înțelesulŭ guberniuluĭ seŭ lucră, 
și póte că și în înțelesulŭ celorlalte cu pórta aliate gubernie, a cărorŭ representanțĭ în Viena 
sʼa înțelesŭ cu contele Buol. Elŭ va maĭ deciara și aceea, cumcă acuma este casulŭ de pe 
urmă în care Austria împărțește consiliulŭ seŭ porțiĭ în cérta cu Rusia. Curierulŭ austriacŭ 
trebue să fie ajunsŭ în Constantinopole de doă séu treĭ zile, în Viena însă se crede, că pórta 
așteptă și instrucțiunĭ dea dreptulŭ din Parisŭ și Londonŭ, mainainte de ce se va hotără. 
Instrucțiunile nu vorŭ sosi pănă pela 23 Septem. și de aceea nu e de crezutŭ, că sultanulŭ se 
va potea hotără nainte de 25 acesteĭ lune. 
 P a r i s ŭ   21 Sept, c. n. În cuvăntarea, ce a ținutŭ împeratulŭ către trupe, a bătutu 
maĭ cu deosebi următórea posițiune la ocĭ: „în mizloculŭ păciĭ enerveze interesulŭ, și 
egoismulŭ în sfărșitŭ tóte „De aci vréŭ uniĭ să privéscă o condorere, cumcă Franția în causa 
orientale este osăndită la nelucrare. Împeratulŭ să fie observatŭ ambasadoreluĭ turcescŭ, 
cumcă elŭ arŭ dori ca sultanulŭ să numaĭ întărzie cu pacea, ce se dorește de tótă Europa, la 
care să fie respunsŭ ambasadorele, cumcă încă arŭ trebui speratŭ, însă este prétărziŭ, ca să 
se încungiure colisiunea între Rușĭ și Turcĭ. 

________________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ  21 Sept. c. n.  De erĭ a întratŭ întrebarea orientale, séŭ maĭ bine 
perplecsitatea și încălcitura de aicĭ în relațiune la acésta vecinică întrebare întrʼunŭ stadiŭ 
nou. „Morning Postu“ arată telegraficele știrea venită prin Parisŭ dela Viena din 19 Septem. 
cumcă la o ședință conferențiale poterile sʼarŭ fi depărtatŭ întrʼo privință, că adecă Austria 
nu sʼarŭ învoi de totŭ cu proiectulŭ ambelorŭ poteri apusene, a da Sultanuluĭ prin o notă 
colectivă garanțiă asupra mestecăreĭ ruseștĭ în viitoriŭ. Contele Buolŭ a deciaratŭ cumcă 
proiectulŭ de notă alŭ ministeriuluĭ din afară alŭ Franțieĭ nu forțésă destulŭ primirea luĭ, că 
sʼa dusŭ însă către internunciulŭ Brucŭ energiosă inviațiune cu acelŭ cuprinsŭ, cumcă după 
ce împregiurările nu îngăduescŭ o negoțiațiune comune, stă în puterea fiecăruia guberniŭ a 
da garanțiele, ce le află de bune, însă nainte de tóte este cea maĭ mare lipsă a cere, ca pórta 
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să priméscă nota originariă. Conferința vede pusățiunea lucrurilorŭ în Constantinopole fórte 
critică. ― Maĭ departe zice totŭ acésta gazetă: Cumcă Ruaia arŭ fi trimisŭ celorŭ patru 
poterĭ unŭ actŭ, care în Anglia sʼa primitŭ cu adăncă admirațiune. În care după ce Țarulŭ 
aduce temeiurĭ în detaiŭ pentru lăpădarea modificațiunilorŭ turceștĭ, se deciară și însușĭ 
asupra noteĭ bieneze. Elŭ nu vede aceea notă ― precum vreŭ cele patru poterĭ ― ca unŭ 
contra actŭ estremŭ, ca unŭ antipodŭ la nota luĭ Mencicof, ci ca unŭ documentŭ identicŭ cu 
aceea, ce cere dela Sultanulŭ dreptulŭ a se amesteca între elŭ și între sudițiĭ luĭ. Întrebarea 
stă dară acuma nu numaĭ ca atuncĭ, căndŭ a plecatŭ principele Mencicofŭ din 
Constantinopole, ci este încă înreutățită prin negoțiațiunile îndelungate fără nice unŭ 
resultatŭ.“ 
 După actulŭ de față alŭ împeratuluĭ Rusieĭ, zice „Morningŭ Postŭ“ maĭ departe, este 
Turcia în dreptŭ și Țarulŭ întrʼunŭ modŭ fatale în nedreptŭ. Turcia nu cuteza a subscria 
aceea notă pentru că Țarulŭ o interpretéză falsŭ. Modificațiunile sʼaŭ făcutŭ o lipsă, iară 
lăpădarea lorŭ prin Rusia este o hotărâtă faptă. Ce urméză de aci? Urméză ca să se arete 
triumfava ambițiunea ruséscă, și politica ruséscă de atacare. Noĭ avemŭ maĭ nainte a iscusi 
óre poterile apusene aŭ maĭ puțină resoluțiune de cătŭ Rusia. Palmerston, Ion Rusel, 
Clarendon săntŭ bărbațiĭ, cariĭ știŭ să conducă pe Anglia pe cărarea détorințiĭ, și strănsŭ 
legațĭ cu Franția, carea de căndŭ a venitŭ Napoleone la domnire a remasŭ cu noĭ în cordiale 
înțelegere, vomŭ susținea noĭ sfințenia tractatelorŭ și independința aliatuluĭ nostru cu o 
energiă, carea de nuʼĭ va succede aʼșĭ ajunge scopulŭ cu mizlóce pacinice, și cu influința 
morale, va pricepe a primi alegerea neîncungiudabile și a străbate cu poterea. 
 În 16 Sept. era mare spaimă, și multŭ de lucru în Balmoralŭ. O căsuță mică de 
lucrătoriă a luatŭ focŭ, și fiindŭ că sta alipit de castelulŭ regescŭ, unde se afla regina și 
familia eĭ, era témă să nu se aprindă și acesta. Principele Albertŭ, bărbatulŭ regineĭ, și cu 
miculŭ seŭ fiŭ principele de Valisŭ aŭ ajutatŭ bărbătește la stincŭ, și aŭ dusŭ upă, iară 
Maiestatea Sea regina a dirigétŭ cu înseșĭ mănele sele tulumbele cu mare precauțiune. 
Foculŭ se stinsă curăndŭ, și regina va îngrigi, ca căsuța arsă iarășĭ să se edifice. 
 „Morning hronicle“ are întrʼo scrisóre din Constantinopole între altele și următóriele 
pasage: Să nu cugete cineva că turciĭ, pe cariĭ noĭ îi numimŭ ignoranțĭ nu se interesaeză de 
noutățile zileĭ, fieștecare turcŭ politiséză acuma, și cum se zugrăvește lumea în capulŭ luĭ, 
arată cele maĭ fabulóse faime melodromatice ce se lățescŭ între eĭ. „Știțĭ că Lordulŭ 
Aberdeen“ zicŭ eĭ, aŭ căpătatŭ dela Țarulŭ o bute de aurŭ? vezĭ bine pe ascunsŭ. Însă pre 
lăngă tótă precauțiunea regina Victoria a luatŭ știre despre acésta, și a datŭ să taie capulŭ la 
celŭ mituitŭ, și apoĭ lʼa înțepatŭ în frigare spre spaima tuturorŭ. Efendi Palmerston este în 
loculŭ deculatuluĭ cu blana oficiósă învescutŭ și denumitŭ de Vezirŭ mare. Ce se atinge de 
regĭ, nu trebue să ne înșelămŭ că eĭ săntŭ aplecațĭ toțĭ Rușilorŭ. Învingerea Rusieĭ va înmii 
influința Țaruluĭ în creștiniĭ de legea luĭ, și nu e timpulŭ departe, căndŭ elŭ va trage tótă 
poterea la sine. Décă Rusia în cérta acésta va străbate cu voia sea, atuncĭ dragomaniĭ 
britaniceștĭ îșĭ vorŭ beli genunciĭ pe treptele de pétră ale porțiĭ, pănă ce tălmaciulŭ rusescŭ 
va llatera cu ministrulŭ. 

________________ 
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Turcia. 
 Mișcările ce se facŭ în capitalea turcéscă săntŭ însuflătórie de grige. După unŭ 
corespundinte de acolo se aștepta ca în 1 Septem. să se hotăréscă fiva bătae séŭ revoluție. 
Prin o deputțiune de ulemanĭ carea nainte cu vreo cătova zile a străbătutŭ în palatulŭ 
Cereganŭ și a storsŭ dela Sultanulŭ aidiențiă sʼa pusu acestuĭ terminŭ, ca pănă în serbătorea 
Burban-bairam să se hotăréscă, séŭ că vrea a apăra cu unŭ modŭ energicŭ după datoriă 
credința musulmană, și a apuca sabia înprotiva pretensiunilorŭ giauruluĭ moscovitŭ, séŭ că 
acésta deputațiune basată pe o „intva“ adecă pe unŭ comentariŭ de Coranŭ alŭ 
auctoritățilorŭ învățate, are săʼĭ amenințe cu depunerea după tronŭ, décă nu sʼarŭ simți 
capace a apără în arătatulŭ modŭ credința musulmană. De și poterea, ce dă coranulŭ 
padișahuluĭ este mare, elŭ totușĭ se póte depune prin legiuita sentință a luĭ Șaih-ul-islam 
fiindcă aceasta îlŭ deciară de rebelŭ înprotiva corocluĭ, seŭ de pecopace a umple poruncele 
coranuluĭ. Astfeliŭ sʼa depusŭ la anulŭ 1807 Sultanulŭ Selim alŭ 3 în 31 Maiŭ și urmașiul 
luĭ Mustafa alŭ 4 în Iul. 1808. 
 O corespundință din 12 Septem. c. n. în Gazeta de Triestŭ sună așia: A dóa 
serbătore a bairamuluĭ, carea începe măne, póte că va fi cea maĭ de pe urmă serbătóre 
turcéscă ce se serba pe pămăntulŭ europénŭ. Partida resbelică în și afară de ministeriŭ și a 
datŭ prin cele maĭ îndresnește pașurĭ tendința sea pe față a se folosi de acésta serbătóre și 
cerăndŭ lipsa a se vără prin cele maĭ estreme mizlóce la cărmă, a curățĭ ministeriulŭ în 
înțelesulŭ lorŭ de contrarĭ, și posturile vacanțĭ ale ocupa prin bărbațĭ din partida lorŭ. Ca să 
pótă lucra în acestŭ înțelesŭ, a făcutŭ partida unŭ pașŭ dreptŭ la Sultanulŭ, după ce acesta 
slabŭ regente prin scrisorile înspăimăntătórie, ce săntŭ culese de pe ulițe șĭ puse înaintea luĭ 
a fostŭ destulŭ de înspăimăntatŭ, Șeih-ul-islam, care pănă acuma a arătatŭ multă 
moderațiune, întețitŭ și prelucratŭ de partida resbelică a lăsatŭ prin o deputațiune de 
ulemanĭ sultanuluĭ pănă la serbătórea maĭ susŭ numită alegerea séŭ, să deciare rușilorŭ 
bătae, séŭ să se coboră de pe tronŭ. Șeihulŭ ca interpretatorele supremŭ alŭ coranuluĭ póte 
enuncia o astfeliŭ de sentință asupra Sultanuluĭ, și alŭ depune décă e maĭ tare. În casulŭ 
contrariŭ póte sultanulŭ décă e maĭ tare a dapune pe Șeih, și alŭ surgiuni séŭ aresta. Căcĭ o 
hotărăre religiósă și de dreptŭ în cetățile turceștĭ atărnă totŭ déuna dela potere. Coranulŭ 
zice totdéuna aceea, ce interpretatoriĭ luĭ îlŭ lasă să zică. Unŭ astfeliŭ de interpretatore este 
Șeihulŭ, séŭ și maĭ multŭ sultanulŭ ca imam. Cutezarea de acum a Șeihuluĭ arată însă, 
cumcă elŭ crede a avea poterea pe partea sea, séŭ că poterea partideĭ resbelice este atăta de 
mare în Ministeriŭ cătŭ Șeihulŭ trebue să i se subpună, căcĭ altŭ felŭ cade în periculŭ a fi 
înlăturatŭ, și postulŭ luĭ a se ocupa de altulŭ, care este aplecatŭ acesteĭ partide. Acestŭ 
însemnatŭ și plinŭ de consecuințe pașŭ sʼarŭ fi potutŭ cu atutŭ maĭ ușorŭ face din parte 
aresbelică, cu cătŭ oștirile și poporațiunea lʼarŭ fi  primitŭ cu plăcere. 
 După ce Lordulŭ Redclife și ambasadorele franțozescŭ aŭ fostŭ încunoștințațĭ 
despre acésta, eĭ aŭ mersŭ la pórtă și aŭ cerutŭ unŭ fermanŭ pentru trecerea liberă cu flotele 
prin Dardanele, care arŭ avea să vină la Constantinopole spre scutința creștinilorŭ. 
 Persónele bine informate vreŭ să știe, cumcă Rusia a cerutŭ dela Turcia dreptŭ 
despăgubire numaĭ provincia Laristanŭ, care de și e mică, dar pentru Rusia are atăta valóre, 
cătŭ Moldavia  și Romănia la olaltă.  
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 Cu tóte aceste pline de așteptare și de spaimă știrĭ, se vede că în Constantinopole 
sʼaŭ întorsŭ trebile. O corespundință din 15 Sept. c. n. ne aduce următórea știre: Nu puținŭ 
zgomotŭ cășiună petițiunea ulemanilorŭ de aicĭ. După ce sʼa lățitŭ în cetate gaima despre 
acésta, ne aŭ prinsŭ pe toțĭ creștiniĭ gróza, ce va fi cu noĭ. Acésta îngrigire ajunsă pănă la 
representanțiĭ curțilorŭ europene. Precum se vede aceștia îngrigiri fiindŭ și de esistința 
Sultanuluĭ, laŭ înbiatŭ cu ajutoriŭ prin aducerea flotelorŭ. Auctoriĭ petițiuneĭ aŭ fostŭ 
ciemațĭ oficiosŭ, ca să descopere dorulŭ și propusulŭ seŭ. Eĭ încresințară serbătorește, că 
scopulŭ lorŭ a fostŭ a da sunanțeĭ, ce domnește între poporŭ, armată și inteligință cuvinte, 
fiindŭ eĭ gata a jertvi pentru tronŭ săngele și bunulŭ, acésta intențiune aŭ vrutŭ eĭ a o pune 
pe artiă, ca să se încungiure orĭ ce intrigă, ce arŭ potea scrinti legiuitulŭ spiritŭ alŭ 
poporuluĭ, apoĭ deciarară, că eĭ se intereséză de creștinĭ tocmaĭ așia, ca și de bunulŭ lorŭ, și 
vorŭ împiedeca din tóte poterile orĭ ce cercare nedréptă asupra lorŭ. Aceste cuvinte în gura 
unorŭ persóne, ce săntŭ la Turcĭ sfinte, săntŭ de ajunsŭ a înpăciui stăpănirea, și pre toțĭ, 
cariĭ pentru ea aŭ vrʼunŭ interesŭ, și a mișcatŭ pe sultanulŭ a arăta recunoștința Sea 
bunăvoințeĭ representanțilorŭ, însă a și refusa totodată a lorŭ ofertă. Turciĭ ceĭ marĭ tremură 
de opiniunea publică, și de nu sʼarŭ fi temutŭ eĭ de neîndestulirea poporuluĭ la arătarea 
flotelorŭ aliate în Bosforŭ, eĭ de bună sémă arŭ fi spriginitŭ și primitŭ ofertulŭ 
ambasadorilorŭ, de aci se póte vedea ce încălciture se vorŭ naște la prorumperea uneĭ bătăĭ. 
Precum înnainte de întrarea rușilorŭ în principatele se auzia necontenitŭ că aŭ întratŭ rușiĭ, 
așia se împarte acuma faima despre întrarea corpuluĭ de armată a luĭ Liders în Serbia. 
Zicala este: Întămplările, ce aŭ să vină, lapădă umbra înainte, óre să se adevereze acésta și 
aicea ? Lucrulŭ fapticŭ este, cumcă impersiunea, ce a făcutŭ comisariulŭ rusescŭ în Serbia 
și primirea luĭ acolo, a pusŭ pe ómenĭ aici îngrige. 
 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 27. Septembre. Calend. noŭ. 
Aurulŭ   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒    116 1/8 
Argintulŭ       ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒       111 
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Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană : 

 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Orăștieĭ: fl. cr. 

  Din Comunitatea V a i d e ĭ , în valută. Din lada 
bisericeĭ 50 f. dela P. Iosif Cepentală Paroh 12 f. 30 c. Avram Sandiu 
jude 2 f. 30 c. I. Beserabă 50 c. I. Muntianŭ 50 c. A. Stoian C. 50 c. I. 
Iliașĭ 50 c. I. Crăciun 50 c. G. Grozza 50 c. I. Stroia 50 c. N. Stroia 50 
c. I. Stroia 50 c. P. Crăciun 50 c. G. Parvan 50 c. I. Solomon N. 50 c. 
V. Șarescu 50 c. N. Grozavŭ 50 c. V. Pricăsan 50 c. I. Georgie 50 c. F. 
Georgie 50 c. G. Oprianŭ 50 c. I. Nistor S. 50 c. M. Purvan 50 c. G. 
Tănasie 50 c. G. Băsărabă 50 c. I. Nedil 50 c. D. Ciuci 50 c. I. Vasilie 
50 c. I Ciuci 30 c. A. Vasilie 25 c. G. Crăciun 25 c. N. Bălan 25 c. A. 
Oprian 25 c. I. Buldia 25 c. Maria Coman 15 c. P. Purvan iun. 15 c. O. 
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Molan 15 c. P. Todor 15 c. N. Sulă 12 c. V. Iancu 12 c. I. Grosă 12 c. 
Vuța Stoian Ciuci 6 c. D. Iancu 8 c. V. G. Ciuci 6 c. V. Nedel 6 c. I. 
Ios. Stoian 6 c. A. Cipetali 6 c. I. Dănilaș 3 c. N. Ciuci 6 c. I. Nedel 5 
c. I. Muntian 6 c. I. Drăgoĭ 5 c. I. Grosa 9 c. I. I. Filimon 6 c. I. Bălan 
9 c. I. I. Petcu 50 c. A. Stănuț 25 c. A. Nisa 30 c. I. A. Nedel 15 c. I. C. 
Ciuci 5 c.  în arg. face                   Suma  
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 Din Comunitatea Ș i b i ș e l ŭ, în valută. Din lada bisericeĭ 2 f. 
30 c. dela Pascŭ Popa 2 f. 30 c. P. Romoșan 1 f. 40 c. P. Vițuluĭ 1 f. 40 
c. G. Preda 50 c. P. Ivan 50 c. P. Hățăgan 50 c. S. Preda 50 c. A. 
Balind 50 c. G. Rodoiță 50 c. P. Rodoiță 1 f. 15 c. I. Rodoiță 1 f. 15 c. 
A. Inișca 50 c. I. Curténŭ 50 c. I. Asoriți 1 f. P. Dudaș 25 c. I. Puican 1 
f. C. Romoșan 50 c. L. Picu 50 c. R. Costa 50 c. I. Dudașŭ 50 c. S. 
Georgițoiŭ 10 c. I. Dudașĭ băt. 50 c. S. Dobran 50 c. P. Stoica 50 c. S. 
Dănciulescu 50 c. I. Vinerénŭ 1 f. N. Romoșan 50 c. N. Dudașĭ 50 c.       
în arg. face                Suma  
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 Din Comunitatea B e r i u. Dela P. Trifon Popovicĭ Paroh 2 f. 
Lada bisericei 2 f.  Lada alodiale 3 f.        Suma  

 
7 

 
― 

 Din Comunitatea J e l m a r ĭ. Dela P. Nicolae Dregoțel 1 f. 30 
c. Ș. Fogarași 15 c. N. Cizmașŭ 12 c. M. Finișan 8 c. N. Bozeșan 12 c. 
Alec. Cizmașŭ 10 c. N. Cărnén 12 c. N. Drăgoĭ 10 c. I. Begdan 12 c. 
A. Celiman 12 c. I. Alb 12 c. I. Nuțŭ 9 c. N. Dervan 12 c. M. 
Homorodénŭ 12 c. P. Reociénŭ 7 c. C. Cărnian 11 c. P. Bozeșanŭ 12 c. 
L. Ioan 8 c. I. Mițariu 9 c. I. Tănasie 8 c. V. Crăncioa 3 c. I. Romoșan 
4 c. N. Cigmeian 8 c. I. Necșa 4 c. S. Homorodénŭ 9 c. P. Necșa 13 c. 
I. Bozeșan 10 c. A. Carice 16 c. A. Cizmașŭ 6 c.               Suma  

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
― 

 Din Comunitatea B i n ț i n ț. Dela Iosif Bota Paroh 2 f. Din 
Comunitate peste totŭ 6 f.                    Suma 

 
8 

 
― 

 Din Comunitatea P i ș c i n ț i. Dela Vasilie Popovicĭ Paroh 40 
c. O. Bâldfa 6 c. T. Vlaic 6 c. T. Urâțăsc 6 c. S. Rus 6 c. S. Rus 6 c. M. 
Gergin 6 c. T. Slaic 6 c. L. Urâțăsc 6 c. I. David 6 c. D. Nég 6 c. S. 
Oproesc 6 c. I. Todoresc 6 c. I. Todoresc 6 c. P. Nég 6 c. G. Todoresc 
6 c. A. Todoresc 6 c. V. Tănasă 6 c. I. Carica 6 c. Izr. Voinesc 6 c. A. 
Bota 6 c. T. Oproiesc 6 c. N. Tănasă 6 c. V. Hetel 6 c. T. Hetel 6 c. I. 
Rus 6 c. A. Costandin 6 c. I. Bota 6 c. V. Bota 6 c. A. Costandin 6 c. P. 
Constandin 6 c. M. Costandin 6 c. S. Bota 6 c. G. Urâțăsc 6 c. G. 
Finișaa 6 c. A. Carica 6 c. I. Urâțăsc 6 c. N. Nég 6 c. G. Nég 6 c. T. 
Grozăvesc 6 c. S. Grozăvesc 6 c. T. Crăciun 6 c. V. Crăciun 6 c. I. 
Crăciun 6 c. Ana Lăutaș văd. 6 c. M. Hetel 6 c. P. Hetel 6 c. L. Hetel 6 
c. P. Vlaic 6 c. T. Tănasă 6 c. Măr. Bucur văd. 6 c. A. Crăciun 6 c. P. 
Costantin 6 c. M. Todoresc 6 c. I. Stefan 6 c. Stanca Gergin 6 c. I. 
Vlaic 6 c. D. Urâțăsc 6 c. M. Oproesc 6 v. B. Tănasă 6 c. C. Puian 4 c. 
E. Borcan notariŭ 12 c. G. Popa 15 c. Avr. Levi ovreŭ 20 c. Ign. Friț 
ovreŭ 10 c. T. Stefan 3 c. M. Rus 4 c. I. Rus 4 c. I. Gergie 4 c. D. Vlaic 
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4 c. D. Hetel 4 c. G. Nég 4 c. L. Puian 4 c. L. Puian 4 c. Cătălina Puian 
4 c. I. Carica 4 c. I. Carica 4 c. G. Bucur 4 c. T. Carica 4 c. G. Vlaic 4 
c. I. Oproiesc 4 c. I. Oproiesc 4 c. T. Stefan 4 c. N. Oproiesc 4 c. M. 
Oproiesc 4 c. V Oproiesc 6 c.              Suma  

 
 
 

9 

 
 
 
― 

Suma 79 16 ½  

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

4439 42 ½  

Suma totală 4518 59 

 
 

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

 




