Loggia di San Giovanni (Piazza Libertà)
Nauna ang mga taga France at sumunod ang mga taga Austria
at ginamit nila bilang bantay ang mga militar.
Istatuwa ng kapayapaan (Piazza Libertà)
Napoleone Bonaparte ay nagpagawa ng istatuwa ng kalayaan para ipakita
ang trattoria ng Trattato sa Campoformido. Matapos ang pagkatalo ni
Bonaparte, Francesco I d’Asburgo ay iniregalo sa bayan ng Udine.
Kapehan Dorta-Fantini (tagiliran ng Via Mercatovecchio at paakyat sa palasyo)
Ang Caffè Dorta Fantini ang lugar kung saan nag-kikita ang mga mayayaman at upiyal ng Austria.
Sa sunod n palapag naruruong ang mga upisina ng Austria.
Osteria Al Commercio (Sa tagilirang Via Mercatovecchio at Via Rialto)
Ang Osteria ay ang lugar para mag-kita at matusa ng malaya at
mahinahon.

Palasyo
Ang palasyo ay ginamit ng mga taga France at
taga Austria para maging munisipio. Ang mga
taga Austria ng 1848 ginimit nila ang castello
para maging kulungan.

Osteria della Paolote (Piazza I Maggio, di fronte alla Madonna delle
Grazie)
Sa Osteria ay pinamamahalaan ng tatlong mgkakapatid na babae, ang
pinaka mataba (Paola sabeng Paolote) binigay ang pangalan tanyag ng mga
lokal. Ng taong ang mga baso at ang pangalan na tatlo ang kulay. Ang
pangalan ay naging « osteria della Nazione Redenta ». Natalo sa ribelyon
ng taong 1848 naging mabilis ang pagtatago ng mga baso at pangalan
hangang sa taon ng 1866.

Loggia Municipale (o del Lionello)
Ng taong 1815 ay ipinangak ang Lombardo
Veneto. Para sa okasiyon na magaganap na serimonya ng opisiyal na
may kasama na pangangako.
Caffè Meneghetto - ora demolito (Sa harap ng monisipiyo)
Sa Caffè Meneghetto duon ay nagaganap ang paguusap ng mga
kababayan ng malaya at mahinahon.

Convento della Madonna dei sette dolori e Chiesa dell’Addolorata
(Via Pracchiuso)
Simula ng taong 1805 mula ngayon ay naging ospital ng mga militar.

Piazzale G.B. Cavedalis
Pinangalan sa karangalan ng opisiyal ng Spilimbergo para sumale sa
pagbabangon ng taong 1848.

Palazzo Otellio - ora sede del Conservatorio (Piazza I Maggio)
Nung taong 1866 ang lugar ng direksyon ng mga kulungan.

Palasyo Lovaria (Via Zanon)
Ng taong 1853 ang marangal na Lovaria ipinahiram sa monisipiyo na
tinirhan l’ I.R. Mariskal ng hukbo tinyente komandante ng Civil at
Militar City at ang Lalawigan.

Ex Palazzo del Tribunale (Piazza del Patriarcato – angolo Via Treppo)
Ang matandang Seminario ay naging opisina ni Napoleone, kaya ang ospital
ng mga taga Austria at naging opisina ulet. Nga taong 1849 naging upuan
ng hukuman.

Piazza del Mercato (o San Giacomo o Matteotti)
Ng taong 1847 ay sumabog ang pag – aalsa ng mga babae laban sa
isang malaking halaga.

Palazzo del Patriarcato (Piazza del Patriarcato)
1821- 1822 Ferdinando IV ng Borbone hari ng dalawang Sicilie ay natulog,
habang papunta sa Lubiana para makipagkita para sa Santa Alleanza.

Palazzo Muratti (Via Zanon - Via Poscolle)
Noon ay naging punong-himpilan ng Austrian militar at sa 1848 ay
nilagdaan ang pagsuko ng Friuli.

Palazzo Belgrado (Piazza del Patriarcato)
1821- 1822 Ferdinando IV ng Borbone hari ng dalawang Sicilie ay natulog,
habang papunta sa Lubiana para makipagkita para sa Santa Alleanza.

Albergo Roma già Cavallino (Via Poscolle)
Nagastos sa gabi sa Silvio bilanggo Pellico pampulitika at iba pang mga
patriots.

Bahay ng mga ama Fillippini (sa Via Prefettura ngayon monisipio ng
katahimikan at kabutihan ng kapaligiran)
Noon ang pinaka monisipio ng mga polis ng gobernador ng kaharian Italico at
matapos yon ang Imperial Regia Deputazione, sa katapusan ng kaharian ng Italia.

Porta Poscolle
Ang pagtatangol ng Udine ay napigilan ng hukbo ng Austria sa Porta
Poscolle ng taong 1848.

Bahay ng (Viale Ungheria)
Naging opisina ng mga militar simula ng taong 1866.

Piazzale XXVI Luglio (1866)
Ibinigay sa pagpasok ng Italyano hukbo sa Udine.
Palazzo Antonini – Mangilli - del Torso (Piazza Garibaldi)
Si Garibaldi ay nakipag-usap sa mga taga Udine ng taong 1867.
sumunod yon ay inilagay ng isang rebulto sa kanya sa harap ng
palasyo at parisukat ay nakatuon (bago yon ang pangalan nito ay
Barbanti).

Kapehan Corazza – non più esistente (inizio di Via Vittorio Veneto)
Naroon ang kasino ng mayayaman, ito ay lugar na para sa mga may riserba.
Noon ang caffè Corazza ay ginagamet ng mga taga Austria at ng mga
pari.(malapit kung sa naroroon ang Duomo). Sa simula ng 1848 ngsimula na
puntahan ng mga opisiyal ng Austria.

Hotel Astoria (Piazza XX Settembre)
Sa ikasyam ng araw ng buwan ng agosto ng
taong 1866 ang Commissario regio Quintino
Sella ay nag-handa ng pagkikita na mahalaga
para makapaghanda para mapigilan ang
Austria. (puntod na nakadikit sa haligi)

Simbahan ng del Carmine (Sa via Aquileia)
Nuong 1848 aqy tinamaan n ng isang pasabog ng mga taga Austria habang
may nagaganap na ribelyon ng mga taga Udine
Piazza XX Settembre (1870)
Ang plasa ay ginawa para maging pasalamat
sa pag Roma.

Porta Aquileia
Ang pinto ay pinasabog ng mga pasabog ng Austria ng taong 1848.
Palazzo Prospero Antonini (via Rauscedo)
Ang palasiyo ay naging lugar ng mga rebel.

