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STUDIU INTRODUCTIV 

ColecŃia de Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările Române.  
C. Transilvania 

Volumul de faŃă constituie tomul al XI-lea al unei serii consacrate deja: 
colecŃia de Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările Române. C. Transilvania, 
publicată sub egida Academiei Române şi a Institutului de Istorie „George BariŃiu” 
din Cluj-Napoca. Începând cu primul tom din anul 1977, volumele seriei C a colecŃiei 
au apărut – deşi la intervale neregulate de timp – neîntrerupt până astăzi1, 
continuând ideea iniŃiatorilor ei.  
                                                 

1 RevoluŃia de la 1848–1849 din Transilvania, vol. I, 2 martie – 12 aprilie 1848, Academia de 
ŞtiinŃe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România, Institutul de Istorie şi Arheologie Cluj-
Napoca, sub redacŃia acad. Ştefan Pascu şi Victor Cheresteşiu, colectivul de elaborare a volumului:  
S. [Samu] Benkö, L. [Liviu] Botezan, A. [Ákos] Egyed, H. [Hilde] Mureşan, D. [Dénes] Károlyi,  
G. [Gelu] NeamŃu, P. [Pompiliu] Teodor, C. [Carl] Göllner, I. [Ileana] Bozac, I. [József] Kovács,  
S. [Simion] Retegan; colaboratori: M. [Marghioala] Bodor, M. [Maria] Maxim, I. [?] Glück,  
A. [Alexandru] NeamŃu, L. [Ladislau] Gyémánt, G. [György] Kovách; referenŃi: Şt. [Ştefan] Imreh, 
C. [Camil] Mureşan, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977; Documente 
privind revoluŃia de la 1848 în łările Române. C. Transilvania, vol. II, 12–29 aprilie 1848, Academia 
de ŞtiinŃe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România, Institutul de Istorie şi Arheologie Cluj-
Napoca, sub redacŃia acad. Ştefan Pascu şi Victor Cheresteşiu, colectivul de elaborare a volumului:  
S. [Samu] Benkö, L. [Liviu] Botezan, A. [Ákos] Egyed, H. [Hilde] Mureşan, D. [Dénes] Károlyi,  
G. [Gelu] NeamŃu, P. [Pompiliu] Teodor, C. [Carl] Göllner, G. [György] Bözödi, I. [Ileana] Bozac, I. 
[József] Kovács, S. [Simion] Retegan; colaboratori: M. [Marghioala] Bodor, M. [Maria] Maxim,  
I. [?] Glück, A. [Alexandru] NeamŃu, G. [György] Kovách; referenŃi: Şt. [Ştefan] Imreh, C. [Camil] 
Mureşan, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1979; Documente privind 
revoluŃia de la 1848 în łările Române. C. Transilvania, vol. III, 30 aprilie – 14 mai 1848, Academia 
de ŞtiinŃe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România, Institutul de Istorie şi Arheologie Cluj-
Napoca, sub redacŃia acad. Ştefan Pascu, colectivul de autori [!] al volumului: S. [Samu] Benkö,  
L. [Liviu] Botezan, A. [Ákos] Egyed, H. [Hilde] Mureşan, D. [Dénes] Károlyi, G. [Gelu] NeamŃu,  
C. [Carl] Göllner, M. [Marghioala] Bodor, I. [Ileana] Bozac, G. [György] Bözödi, P. [Pompiliu] 
Teodor; colaboratori: I. [József] Kovács, S. [Simion] Retegan, G. [György] Kovách, A. [Alexandru] 
NeamŃu, I. [?] Glück, I. [Ioan] Cicală, I. [János] Dani, referenŃi: Şt. [Ştefan] Imreh, C. [Camil] Mureşan, 
Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1982; Documente privind revoluŃia de 
la 1848 în łările Române. C. Transilvania, vol. IV, 14–25 mai 1848, Academia de ŞtiinŃe Sociale şi 
Politice a Republicii Socialiste România, Institutul de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca, sub redacŃia 
acad. Ştefan Pascu, colectivul de autori [!]: S. [Samu] Benkö, L. [Liviu] Botezan, A. [Ákos] Egyed, 
D. [Dénes] Károlyi, H. [Hilde] Mureşan, G. [Gelu] NeamŃu, M. [Marghioala] Bodor, K. [Kurt] Schmidts; 
colaboratori: C. [Carl] Göllner, I. [Ileana] Bozac, G. [György] Bözödi, P. [Pompiliu] Teodor, I. [Ioan] 
Chindriş, I. [János] Dani, A. [Alexandru] NeamŃu, E. [Eugen] Glück, G. [György] Kovách, S. [Simion] 
Retegan; referenŃi: Şt. [Ştefan] Imreh, C. [Camil] Mureşan, Bucureşti, Editura Academiei Republicii 
Socialiste România, 1988; Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările Române. C. Transilvania, 
vol. V, 26 mai – 4 iunie 1848, Academia Română, Institutul de Istorie Cluj-Napoca, sub redacŃia 
acad. Ştefan Pascu, colectivul de autori [!]: S. [Samu] Benkö, L. [Liviu] Botezan, A. [Ákos] Egyed, 
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Este vorba despre editarea cronologică şi, pe cât posibil, exhaustivă a bazei 
documentare referitoare la revoluŃia paşoptistă în Transilvania. Dificultatea unui 
asemenea proiect ambiŃios rezultă, pe de o parte, din amploarea documentaŃiei – 
mărturie stând volumele tipărite deja, iar pe de altă parte din multitudinea limbilor 
documentelor şi a paleografiilor aplicate, volumele colecŃiei prezentând documente în 
limbile română, maghiară, germană, alături de transcrierea originalelor figurând 
traducerile româneşti, precum şi regestele documentelor în limbile română şi germană.  

Meritul înaintaşilor noştri, cercetătorii modernişti de la Institutul clujean al 
Academiei, este cu atât mai remarcabil, cu cât iniŃiativele similare pentru seriile A 
şi B ale colecŃiei s-au pierdut demult pe drum. Seria A, destinată Moldovei, s-a 
realizat într-un singur volum, apărut în 1960, sub titlul: Documente privitoare la 
anul revoluŃionar 1848 în Moldova2. În 1983 s-au tipărit, tot într-un singur volum, 
Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările Române. B. łara Românească, 
12 martie 1848 – 21 aprilie 18503.  

Seria C a colecŃiei de Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările Române 
s-a bucurat de pasiunea şi strădania mai multor generaŃii de cercetători de la 
                                                                                                                            
D. [Dénes] Károlyi, G. [Gelu] NeamŃu, I. [Ioan] Chindriş, K. [Kurt] Schmidts, M. [Marghioala] Bodor, 
H. [Hilde] Mureşan; indicele: I. [Ioan] Bolovan; colaboratori: I. [János] Dani, S. [Stelian] MîndruŃ,  
I. [Ioan] Bolovan; referenŃi: S. [Simion] Retegan, T. [Teodor] Pavel, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1992; Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările Române. C. Transilvania, vol. VI,  
5–16 iunie 1848, Academia Română, Institutul de Istorie Cluj-Napoca, sub redacŃia colectivului de 
specialitate din cadrul Institutului de Istorie din Cluj-Napoca, cu o introducere de Camil Mureşan, 
colectivul de redacŃie: S. [Samu] Benkö, M. [Marghioala] Bodor, L. [Liviu] Botezan, A. [Ákos] 
Egyed, D. [Dénes] Károlyi, G. [Gelu] NeamŃu, H. [Hilde] Mureşan, I. [Ioan] Bolovan, I. [Ioan] 
Chindriş, E. [Ela] Cosma, S. [Stelian] MîndruŃ, K. [Kurt] Schmidts; indicele: I. [Ioan] Chindriş; 
redactor: Mihai Popa şi tehnoredactor: Sofia Morar, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998; 
Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările Române. C. Transilvania, vol. VII, 17–26 iunie 
1848, Academia Română, Institutul de Istorie „George BariŃ” din Cluj-Napoca, volum întocmit de: 
M. [Marghioala] Bodor, L. [Liviu] Botezan, G. [Gelu] NeamŃu, E. [Ela] Cosma, I. [Ioan] Chindriş,  
S. [Stelian] MîndruŃ, cu un cuvânt introductiv de acad. Camil Mureşanu, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2005; Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările Române. C. Transilvania, 
vol. VIII, 26–30 iunie 1848, Academia Română, Institutul de Istorie „George BariŃ” din Cluj-Napoca, 
volum întocmit de: M. [Marghioala] Bodor, E. [Ela] Cosma, G. [Gelu] NeamŃu; coordonator: Gelu 
NeamŃu; au colaborat: Attila Varga, Stelian MândruŃ, Liviu Botezan, Marin Balog, Hilde Mureşanu, 
Konrad Schmidts, Ákos Egyed, Samu Benkö; redactor: Alis Alexă, tehnoredactor: Mariana Mocanu, 
coperta: Nicoleta NegruŃ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007; Documente privind revoluŃia 
de la 1848 în łările Române. C. Transilvania, vol. IX, 1–5 iulie 1848, Academia Română, Institutul 
de Istorie „George BariŃiu” din Cluj-Napoca, volum întocmit de: Ela Cosma – responsabil de proiect, 
Marghioala Bodor, Attila Varga, Marin Balog, cu un cuvânt înainte de Gelu NeamŃu, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 2011; Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările Române.  
C. Transilvania, vol. X, Ancheta Kozma din MunŃii Apuseni. ContribuŃii documentare, Academia Română, 
Institutul de Istorie „George BariŃiu” din Cluj-Napoca, editori: Bodor Marghioala, Attila Varga; prefaŃă: 
Attila Varga; postfaŃă: Ioan Bolovan, Gelu NeamŃu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012. 

2 Documente privitoare la anul revoluŃionar 1848 în Moldova, DirecŃia Generală a Arhivelor 
Statului din Republica Populară Română, editori Gheorghe Ungureanu, Virgil Apostolescu, Felicia 
Cruceanu, Virginia Isac, Constantin Turcu, Bucureşti, 1960. 

3 Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările Române. B. łara Românească, 12 martie 1848 – 
21 aprilie 1850, redactori responsabili Maria Dogaru şi Apostol Stan, editori Paul Emanoil Barbu, 
Maria Dogaru, Beatrice Marinescu, Elisabeta Negulescu, Cornelia Popescu, Florica Ranca, Natalia 
Trandafirescu, Ion Vitan, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983. 
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Institutul din Cluj. Îi amintim aici, în ordinea cronologică a tomurilor apărute, pe 
specialiştii cu experienŃă în paleografia maghiară: Victor Cheresteşiu, Benkö 
Samu, Egyed Ákos, Károlyi Dénes, Kovács József, Glück I. [?], Eugen Glück, 
Ladislau Gyémánt, Kovách György, Bözödi György, Ştefan Imreh, Dani János, 
Stelian MîndruŃ, Marghioala Bodor; paleografia germană: Hilde Mureşan, Carl 
Göllner, Ileana Bozac, Kurt Schmidts; în paleografia română: Ştefan Pascu, Camil 
Mureşanu, Pompiliu Teodor, Alexandru NeamŃu, Liviu Botezan, Gelu NeamŃu, 
Simion Retegan, Maria Maxim, Ioan Cicală, Teodor Pavel, Ioan Chindriş, Ioan 
Bolovan. Dacă primele patru tomuri ale colecŃiei au cuprins o echipă impresionantă 
de 21 de editori, colaboratori, coordonatori şi referenŃi, ulterior numărul acestora a 
descrescut dramatic (vol. V – 15 specialişti, vol. VI – 13, vol. VII – 7, vol. VIII – 11, 
vol. IX – 5).  

Suntem astăzi, la volumul XI, în situaŃia unei echipe editoriale de numai trei 
cercetători activi (Iosif Marin Balog, Ela Cosma, Attila Varga), susŃinuŃi, deocamdată, 
de o colaboratoare de mare specialitate (Marghioala Bodor). De altfel, starea de 
fapt s-a consemnat prin dizolvarea micului colectiv de cercetători paşoptişti în 
cadrul sectorului de Istorie premodernă şi modernă. Acesta din urmă, cu un 
personal minim, editează nu mai puŃin de 3 colecŃii de documente: Izvoarele 
răscoalei lui Horea, cu două serii (Diplomataria şi Izvoare narative), Documente 
privind revoluŃia de la 1848 în łările Române. C. Transilvania şi Mişcarea naŃională a 
românilor din Transilvania (1850–1918).  

BilanŃului negativ al personalului de cercetare în prezent i se adaugă perspectiva 
deloc strălucită în viitorul apropiat, în ce priveşte atât angajarea de tineri cercetători, 
cât şi promovarea celor puŃini existenŃi.  

Având în vedere că, începând din 2003, Institutul de Istorie „George BariŃiu” 
a produs o adevărată pepinieră de doctoranzi şi doctori, sub coordonarea ştiinŃifică 
a reputatului analist al istoriei românilor ardeleni în timpul revoluŃiei de la 1848, 
Gelu NeamŃu, s-a perpetuat interesul pentru studierea tematicii paşoptiste.  

Totuşi, suntem datori să tragem un semnal de alarmă cu privire la strategia de 
urmat în cercetarea noastră. Ştiut fiind faptul că meseria paleografiei se deprinde în 
ani de zile, doar practicând munca cu documentele, dacă nu vom reuşi să întărim 
echipa proiectului editorial, colecŃia noastră de documente se va împotmoli la 
următoarele volume. Adică tocmai în perioada de maxim interes, în toamna anului 
1848, care aduce cu sine debutul evenimentelor belice din Transilvania, de o 
semnificaŃie fără precedent în istoria provinciei şi a naŃiunilor ei. 

Volumul XI, Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările Române.  

C. Transilvania, 6–31 iulie 1848 

Volumul de faŃă acoperă evenimentele şi starea de spirit a lunii iulie 1848 în 
aria transilvană. Problematica volumului este în mare parte inedită, infirmând 
impresia istoriografică generală a unei luni calme de vară, situată la confluenŃa dintre 
lunile primăverii acestui an fatidic, care au adus izbucnirea revoluŃiei, şi începutul 
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toamnei, când în Ardeal revoluŃia se radicalizează şi se transformă în război naŃional 
(Dumitru Suciu)4.  

Aceeaşi constatare s-a impus şi în volumul anterior, tratând primele 5 zile 
ale lunii iulie, conform aprecierii specialistului amintit mai sus, Gelu NeamŃu: 
„Cu toate că, prin prisma concepŃiei istoriografice încetăŃenite, zilele toride ale 
lunilor iulie şi august 1848 au fost mai degrabă o perioadă de respiro între avântul 
declanşării revoluŃiei în primăvara paşoptistă şi trecerea tumultuoasă din toamna 
anului 1848 la războiul civil, volumul IX al colecŃiei infirmă o atare imagine 
simplificată.” Mai departe, cercetătorul citat admite: „Este adevărat că scena 
politică sau socială nu este zguduită de evenimente teribile, răsunătoare. Sunt puse 
însă sub lupă evenimente şi situaŃii mărunte, de uzură, care, prin cumul, produc 
semnificaŃii majore”5. 

Vom ilustra, în continuare, problemele insolite, reflectate în documentele 
maghiare, germane şi româneşti din zilele de 6–31 iulie 1848, cu câteva excepŃii 
care exced acest interval de timp, căutând a extrage tocmai amploarea şi rolul unor 
situaŃii repetitive, care au condus lucrurile pe un făgaş imprevizibil. 

Documentele germane 

Aspectele sociale 

Numeroase acte provin de la forurile oficiale ale naŃiunii săseşti, reprezentate 
prin Universitatea naŃională săsească, avându-l în frunte pe Franz Salmen, comitele 
saşilor, apoi prin dregătoriile celor 9 scaune săseşti (Sibiu, Miercurea Sibiului, 
Sebeş, Mediaş, Sighişoara, Orăştie, Nocrich, Cincu Mare şi Rupea) şi 2 districte 
săseşti (Braşov şi BistriŃa)6.  

Chestiunea principală care preocupă oficiile scăunale şi locale săseşti o 
constituie colectarea dijmelor bisericeşti şi fiscale pe Pământul Crăiesc, în noile 
condiŃii, care pun sub semnul întrebării vechile instituŃii. Şi anume, recenta lege de 
abolire a zeciuielii fusese emisă de către Dieta transilvană, nu însă şi sancŃionată de 
către împărat. Prin forŃa împrejurărilor, până atunci întocmirea socială impusese 
plata dijmelor către clerul luteran săsesc, dar şi către Fiscul austriac nu doar saşilor, 
ci şi românilor, locuitori în majoritate numerică pe Pământul Săsesc. Aşadar, 
vechea legislaŃie îi obliga pe românii ortodocşi la plata dijmelor, dar acestea nu 
                                                 

4 Definirea războiului naŃional, în: Dumitru Suciu, SoldaŃi fără uniformă ai Landsturmului 
românesc şi starea protopopiatelor ortodoxe din Transilvania după Războiul NaŃional din 1848–1849, 
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, p. 18, 22.  

5 Gelu NeamŃu, Cuvânt înainte, în „Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările Române. 
C. Transilvania, vol. IX, 1–5 iulie 1848”, 2011, p. VI. 

6 Lucas Joseph Marienburg, Geographie des Großfürstenthums Siebenbürgen, Sibiu, im Verlag 
bey Martin Hochmeister, 1813, vol. I, p. 25–26.  
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erau încasate de Biserica Ortodoxă, ci de Biserica Evanghelică sau Luterană, de 
care aparŃineau saşii Pământului Săsesc şi foarte puŃini unguri (cum este cazul 
comunităŃii din Crizbav, districtul Braşov, doc. 172), precum şi de Biserica 
Romano-Catolică. După emiterea legii desfiinŃării zeciuielii, ba mai mult, în urma 
circularei episcopului Andrei Şaguna din iunie 1848, românii refuză să se mai 
supună impunerii dijmei. Ei trec la recoltarea bucatelor şi a fânului de pe câmp, 
aducându-le la casele lor şi sistând predarea bucatelor sub forma zeciuielii.  

În pofida demersurilor funcŃionarilor saşi, ale preoŃilor luterani înşişi sau chiar 
ale Consistoriului ortodox, Magistratele scăunale săseşti se izbesc de refuzul 
românilor de a mai achita dijmele şi se confruntă, pretutindeni pe Pământul Crăiesc, 
cu permanente tulburări şi revolte. Acestea se iscă atât în satele mixte, locuite de 
români şi saşi, cum sunt: Şura Mare sau CârŃa din scaunul Sibiului (doc. 193, 235 şi 
236), cât mai ales în numeroasele localităŃi curat româneşti, precum: Răşinari din 
Mărginimea Sibiului şi scaunul filial Sălişte cu cele 6 sate aparŃinătoare (Galeş, 
Cacova Sibiului, Tilişca, Sălişte, Sibiel, Vale)7; satele Pianu de Sus, Răhău şi Lancrăm 
din scaunul Sebeş; satul Ugra şi alte sate din scaunul Rupea; Topârcea, Ludoş şi 
Apoldu de Jos din scaunul Miercurea Sibiului (doc. 32, 33, 76, 95, 150, 235, 236).  

Succesiunea tulburărilor din Sălişte este bine documentată în volumul nostru. 
Inspectorul Michael von Huttern îi raportează la 7 iulie 1848 Magistratului sibian 
despre refuzul locuitorilor români din domeniul Sălişte de a mai presta sarcinile 
iobăgeşti, dijmele şi taxele. Mai mult decât atât, românii au proclamat libertatea 
cârciumăritului şi morăritului, desfiinŃarea monopolului pe vin. Conducători locali 
sunt Dumitru Miclăuş, preotul ortodox din Tilişca, şi sălişteanul Dumitru RăcuŃ, iar 
furia poporului se îndreaptă împotriva provizorului domenial (doc. 32, 91).  

În aceste împrejurări alarmante, comesul Salmen roagă, imperativ totuşi, 
Consistoriul ortodox din Sibiu să se deplaseze la Sălişte, şi să potolească populaŃia 
răsculată (doc. 33). Însuşi preşedintele interimar al Consistoriului ortodox, Moise 
Fulea, răspunde rugăminŃii comesului naŃiunii săseşti Franz von Salmen din 7 iulie 
1848. Raportează oficial că, în 9 iulie 1848, s-a deplasat la Sălişte, unde a căutat să 
lămurească poporul şi clerul adunat în biserică să se comporte împăciuitor şi să 
permită arendaşului domenial să-şi păstreze dreptul de monopol asupra vinului. 
Românii au replicat că ei se raportează la proiectul legii din 18 iunie 1848, de 
desfiinŃare a iobăgiei şi a taxelor aferente, înŃelegând că de aici decurge şi 
monopolul pe care ei l-au primit asupra vinului şi Ńuicii. Locuitorii din Sălişte îl 
învinuiesc pe inspectorul local sas că nu s-a prezentat personal în localitate pentru a 
le explica proiectul legii respective; mai cer posesoratului domenial să le adreseze 
în scris o solicitare cu doleanŃele sale. În schimb, clerul ortodox solicită solemn să i 
se transmită numele calomniatorilor, care au făcut acuzaŃia mincinoasă că clerul i-a 
îndemnat pe săteni să-l ameninŃe pe arendaş să-şi desfiinŃeze cârciumile, pentru a-i 
putea acŃiona în judecată pe aceştia pentru calomnie (doc. 90).  

La 11 iulie, comesul Salmen anunŃă Magistratul sibian că l-a desemnat pe 
preşedintele locŃiitor al Consistoriului ortodox să se deplaseze la Sălişte, unde să-i 
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bey Martin Hochmeister, 1813, vol. II, p. 251–252. 
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convingă pe românii revoltaŃi să renunŃe la solicitata libertate a cârciumăritului. Se 
pare însă că medierea lui Moise Fulea este cu totul lipsită de succes. De aceea, 
Salmen îi cere Magistratului să-l mai trimită o dată la Sălişte pe preşedintele interim 
al Consistoriului, însoŃit de un comisar, iar Guberniul să aprobe acordarea asistenŃei 
militare pentru aducerea sub ascultare a românilor din localitatea amintită (doc. 108). 
Totuşi, comunitatea oraşului Sibiu decide trimiterea la Sălişte a inspectorului local 
Michael von Huttern, însoŃit de comisarul Friedrich Schelker şi de actuarul Michael 
Heinrich, pentru a potoli tulburările din rândul românilor (doc. 109). 

La Răşinari, către finele lunii iulie 1848, inspectorul sas raportează o revoltă 
generală în localitate, solicitând Magistratului Sibiului trimiterea neîntârziată de 
asistenŃă militară. Primarul Daniel Ziegler îi transmite comesului Salmen raportul 
inspectorului din Răşinari (doc. 250). 

La Răhău şi Lancrăm, de asemenea, românii se împotrivesc a mai presta 
zeciuiala datorată clericilor saşi. Însă inspectorii din Sebeş au o atitudine ceva mai 
flexibilă decât în alte părŃi, întrucât ei admit că Universitatea naŃională săsească 
încă nu a lămurit pe deplin întrebarea, dacă obligaŃia zeciuielii le revine într-adevăr 
şi locuitorilor români ai Pământului Săsesc, cerând comitelui Salmen soluŃionarea 
chestiunii (doc. 76).  

Inspectorul Johann Friedrich Walther îi raportează Magistratului oraşului Sebeş 
plângerea preotului evanghelic din Răhău, Johann Michael Wellmann, căruia i s-a 
refuzat dijma cuvenită. Inspectorul a descins la faŃa locului, anchetându-l pe judele 
sătesc Oane Avram, care consideră că, în lumina noilor dispoziŃii, dijma nu mai 
aparŃine preotului, ci comunităŃii româneşti. O delegaŃie sătească, formată din acelaşi 
jude sătesc şi capul bisericesc Oane GoŃescu, l-a invitat la Răhău pe tânărul Ioan 
Costande, profesor de desen la orfelinatul Liceului Teresianum din Sibiu, care a sosit 
în sat însoŃit de alt tânăr din oraşul de pe Cibin, Nicolae Bătrâneanu. Inspectorul sas 
consideră că vizita celor doi intelectuali români avea scopul de a-i întări pe săteni în 
revolta lor. Refuzul românilor de a presta dijmele se întemeiază pe manifestul din 
iunie 1848, emis la Pesta de episcopul român ortodox Andrei Şaguna (doc. 122).  

Incidentul ia amploare, depăşind hotarele satului. Tânărul profesor de desen, de 
obârşie din Răhău, este tras la răspundere de direcŃiunea Liceului Teresianum din 
Sibiu. În zilele de 25 şi 26 iulie 1848, conducerea orfelinatului îl supune pe Ioan 
Costande la un interogatoriu, în legătură cu refuzul locuitorilor din Răhău de prestare 
a dijmei către preotul sas. În răspunsurile sale la cele nouă întrebări care i s-au pus, 
profesorul Costande relatează despre deplasarea sa în localitatea amintită în data de 
11 iulie 1848, fiind însoŃit de Nicolae Bătrâneanu, despre cuvântările Ńinute în faŃa 
comunităŃii şi despre acŃiunile sătenilor de care are cunoştinŃă (doc. 245). 

La Pianu de Sus, românii cer libertatea cârciumăritului şi desfiinŃarea monopolului 
de prelucrare a cărnii, dări alodiale publice până acum. În numele Magistratului din 
Sebeş, judele suprem Samuel Meister şi notarul suprem Johann Andreas Seiwerth 
transmit Guberniului cererea celor peste 400 de locuitori din Pianu (doc. 150).  

În scaunul Miercurea Sibiului, inspectorul dijmelor Johann Hahn îi raportează 
judelui regesc Michael Filtsch despre inspecŃia efectuată în Topârcea, Ludoş şi 
Apoldu de Jos, localităŃi scăunale lipsite cu totul de locuitori saşi, dar obligate să 
plătească dijma clericilor saşi. În toate trei satele, românii sunt decişi să refuze 
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prestarea dijmelor şi a sarcinilor iobăgeşti (doc. 97). La rândul său, judele suprem 
Filtsch se plânge comesului Franz von Salmen cu privire la refuzul românilor din 
Topârcea, Ludoş şi Apoldu de Jos de a presta dijmele clericale, trimiŃându-i raportul 
inspectorului Johann Hahn (doc. 110). 

Chestiunea fierbinte a desfiinŃării dijmelor fiscale şi preoŃeşti pe Pământul Săsesc 
este analizată pe larg, cu argumente pro şi contra, prin comparaŃie cu desfiinŃarea 
celorlalte sarcini iobăgeşti, în gazeta sibiană „Transsilvania”, care publică la 6 iulie 
1848 articolul lui Pestalozzi, intitulat Vom Zehnden (Despre dijmă). Autorul susŃine 
abolirea iobăgiei, nu neapărat şi a zeciuielii, pe care poporul săsesc ar fi primit-o 
„benevol, de dragul educaŃiei sale şi al păstoririi sale sufleteşti” (doc. 19). 

În acest context, au loc demersurile comitelui Franz Salmen pe lângă guvernatorul 
Teleki József, în vederea sistării dijmelor. La cererea comunităŃii oraşului Sibiu, 
comesul roagă Guberniul să poruncească dijmaşilor fiscali de pe Pământul Săsesc 
să se abŃină de la colectarea dijmelor fiscale, întrucât atât Ńăranii români, cât şi cei 
saşi se consideră la fel de îndreptăŃiŃi să refuze dijmele în chestiune (doc. 130).  

La 13 iulie Salmen informează Magistratul Braşovului asupra cererii sale 
adresate Guberniului, de a porunci sistarea colectării dijmelor fiscale pe Pământul 
Săsesc, bazându-se atât pe circulara episcopului Şaguna, cât şi pe mult-sperata 
sancŃionare imperială a legii Dietei cu privire la desfiinŃarea dijmelor (doc. 131). 
Ulterior, la 24 iulie, comesul saşilor revine la alte gânduri, transmiŃând ordin 
aceluiaşi Magistrat braşovean, să treacă la colectarea dijmelor clericale şi fiscale de 
la locuitorii saşi şi români ai districtului (doc. 222). 

În a treia decadă a lunii iulie 1848, autorităŃile săseşti renunŃă la comportamentul 
cu mănuşi. La 22 iulie, inspectorul sibian Carl Neugeboren scrie dregătoriei locale 
săseşti din Amnaş, somând comunitatea locală să presteze dijma, ca plată oferită 
propriilor ei preoŃi. În caz contrar, se va interveni prin folosirea execuŃiei militare 
(doc. 208).  

Preotul evanghelic din Amnaş, Johann Andreas Severinus, se îndârjeşte 
împotriva propriei sale turme, dar şi a dregătoriei săteşti. El trimite mai multe jalbe 
comesului saşilor, înfierând refuzul sătenilor şi al oficiului local de a presta dijma 
care i se cuvine pe anul în curs. Preotul îi caracterizează pe omloşeni drept 
„răzvrătiŃii principali ai sezonului” (doc. 214). Apoi se plânge din nou comesului 
Salmen că în Amnaş (Omloş) situaŃia a scăpat de sub control. Sătenii români şi saşi 
îşi aduc acasă bucatele nedijmuite, refuzând orice ascultare faŃă de dispoziŃiile 
Guberniului sau ale UnversităŃii naŃionale săseşti, fără teamă că se va trimite asupra 
lor execuŃia militară, cum li s-a întâmplat vecinilor lor din Apoldu de Sus. Preotul 
vrea o comisie de anchetare a instigatorilor, dar aceasta să vină sub pază militară, 
pentru a nu se expune riscurilor (doc. 224).  

În această situaŃie, comitele sas reacŃionează. Îl însărcinează pe Magistratul 
sibian să ancheteze speŃa amnăşenilor, care nu sunt doar renitenŃi faŃă de dijma 
clericală şi fiscală, dar, mai mult, îşi instigă şi vecinii la acelaşi comportament 
indezirabil. Salmen cere Magistratului să îi aresteze pe instigatori. De asemenea, îi 
solicită inspectorului responsabil să îi avertizeze încă o dată pe cei din Amnaş, să 
plătească dijma datorată preotului lor, ameninŃându-i că altfel vor suporta execuŃia 
militară, aidoma celor din Apoldu de Sus (doc. 234). 
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SituaŃia din Amnaş se repetă în copie indigo la CârŃa. Şi aici preotul sas 
Johann Daniel Kaestner este turnătorul locuitorilor saşi şi români ai satului, care 
refuză plata dijmelor, iar comitele saşilor şi Magistratul sibian ameninŃă satul cu 
execuŃia militară (doc. 235–236). 

La solicitarea Consistoriului ortodox din Sibiu, în vederea dispensării românilor 
care până acum au prestat dijme preoŃilor saşi, comesul Franz von Salmen procedează 
precum Pilat din Pont. El aruncă răspunderea asupra Guberniului transilvan care, în 
baza ordonanŃei guberniale din 15 iulie 1848, porunceşte explicit ca dijma de pe 
Pământul Săsesc să rămână, deocamdată, în starea de până acum şi să fie efectuată 
de către saşi şi români. În schimb, le cere preoŃilor români să repare greşeala făcută 
prin publicitatea acordată circularei episcopului Şaguna, care anunŃa desfiinŃarea 
dijmelor (doc. 243). 

Din partea UniversităŃii naŃionale săseşti, Salmen trimite cercurilor săseşti o 
dispoziŃie la 24 iulie 1848, prin care le cere colectarea dijmei fiscale. Districtul 
Braşovului dezavuează dispoziŃia comesului. La 28 iulie, Magistratul braşovean îşi 
exprimă opinia separată faŃă de cea a UniversităŃii săseşti în chestiunea desfiinŃării 
dijmei, arătând şi argumentând că nu acceptă colectarea dijmei fiscale (doc. 262). 
În data de 29 iulie, adunarea cercuală din Braşov decide să refuze categoric plata 
dijmei fiscale (doc. 273). Ziarul braşovean „Siebenbürger Wochenblatt” laudă 
iniŃiativa comunităŃii locale în privinŃa dijmei (doc. 274). 

De la BistriŃa, corespondentul Carl Wittstock îi trimite aceluiaşi ziar 
„Siebenbürger Wochenblatt” un comentariu extrem de critic la adresa ordonanŃelor 
emise de Guberniul transilvan şi de Ministerul ungar de FinanŃe cu privire la 
prestarea dijmei fiscale pe Pământul Săsesc, precum şi la adresa deciziei adoptate 
de Magistratul bistriŃean în vederea colectării dijmei. Apreciază că aceste dispoziŃii 
nu vor fi respectate la nivelul districtului BistriŃei, ceea ce poate genera răscoala 
făŃişă a Ńărănimii săseşti, urmată de intervenŃia forŃei militare de represiune. Fără  
a-i disculpa pe Ńăranii răzvrătiŃi, Wittstock aminteşte maltratările la care au fost 
supuşi locuitorii din Sărata, Bileag (Domneşti) şi Şieu (doc. 263). 

Aflat între ciocan şi nicovală, comitele saşilor caută îndrumare la tezaurarul 
Mikó Imre, concomitent preşedinte al Guberniului. Îi scrie o scrisoare în care face 
istoricul recentelor dispoziŃii contradictorii privitoare la desfiinŃarea şi reînfiinŃarea 
dijmelor pe Pământul Săsesc; apoi îi cere indicaŃii speciale şi stricte cu privire la 
dijmă din partea Guberniului transilvan; de asemenea, îl roagă să interzică expres 
clerului românesc să se mai amestece în problema zeiciuielii (doc. 271). 

Pe ordinea de zi sunt litigiile de hotar, precum cel între satele Roşia şi 
łichindeal (doc. 52), care sfârşesc în faŃa instanŃelor de judecată. Uneori, procesele 
se câştigă; este cazul recursului satisfăcător câştigat de trei locuitori români de la 
Felmer, din scaunul Rupea (doc. 96).  

La Braşov, conflictele sunt violente, datorită faptului că, în zona montană, 
există pământ insuficient şi, mai cu seamă, puŃine locuri de păşunat. Judele suprem 
Johann von Albrichsfeld scrie Guberniului, cu rugămintea de a se respinge solicitarea 
poştaşului Michael Groß din Timişu, de acordare a unui loc de păşune pentru caii 
săi, dat fiind refuzul vehement al comunităŃii locale, justificat de puŃinătatea 
păşunilor în Valea Timişului (doc. 132).  
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Lui Andrei Bucuroiu, castelanul din Bran, oficialul care îndeplineşte cea mai 
înaltă funcŃie administrativă pe domeniu, similară celei a comitelui suprem din 
comitate, i se adresează rugămintea din partea judelui suprem Albrichsfeld, să 
cerceteze plângerea arendaşului Ianache Sterie. Acesta a fost ameninŃat de 
contribuabilii din Sohodol şi Poarta, înarmaŃi cu coase, care i-au interzis să-şi dea 
câmpul arendat la cosit celor din Tohan. Dacă plângerea se va confirma, îi cere 
castelanului să îi aresteze pe capii instigării, Ion Betega din Sohodol şi Bucur Rait 
din Poarta (doc. 133).  

A doua zi, în 14 iulie 1848, castelanul Andrei Bucuroiu şi castelanul adjunct 
Andrei Deac îi răspund deja Magistratului. Din ancheta efectuată a rezultat că 
presupuşii instigatori Ion Betega şi Bucur Rait, reclamaŃi de arendaşul Ioan Sterie, 
au fost aruncaŃi fără vină în arestul castelului din Bran. Arendaşul este admonestat 
că s-a plâns fără motiv real. Totuşi, doi trabanŃi de la castel au fost postaŃi pentru a 
păzi fânul în litigiu (doc. 144).  

Câteva zile mai târziu, la faŃa locului, se deplasează şi inspectorul de Bran, 
Friedrich Fabricius, care, în 19 iulie, îşi prezintă în şedinŃa Magistratului braşovean 
raportul despre conflictul dintre arendaşul Ghenatie Steriu (Ianache Sterie) din 
Bran şi locuitorii din Sohodol şi Poarta, în legătură cu cositul fânului. Inspectorul 
enumeră măsurile punitive adoptate în urma anchetării părŃilor (doc. 191).  

La BistriŃa, în 10 iulie 1848, se consemnează în procesul-verbal al şedinŃei 
Magistratului oraşului şi districtului susŃinerea petiŃiei pe care episcopul Ioan 
Lemeny, Elias Verza şi încă 48 de persoane au înaintat-o recent Dietei, în numele 
românilor (doc. 98). 

Din Reghin ne întâmpină plângerea adresată DirecŃiunii PoliŃiei de către 
primarul oraşului Samuel Wilhelm Wagner, care incriminează faptul că a fost 
calomniat în numărul 42 al ziarului sibian „Siebenbürgischer Volksfreund”. Wagner 
cere relaŃii despre autorul articolului, pentru a-l putea acŃiona în judecată (doc. 184). 

Aspectele juridice. Procesul maierilor sibieni 

Cel mai impresionant tablou, ce cuprinde aspectele juridice în primăvara şi vara 
anului 1848, se conturează în tomul X al colecŃiei noastre, editat de Bodor Marghioala 
şi Attila Varga. Volumul este dedicat, în mod cu totul special, Anchetei Kozma din 
MunŃii Apuseni8. Aceasta s-a desfăşurat în perioada 14 iunie – 20 iulie 1848, la Zarand, 
fiind condusă de consilierii guberniali Kozma Pál, Nemegyei János şi Némethi János. 
Pe fond, ancheta a luat în vizor mişcările româneşti din MunŃii Apuseni din martie până 
la jumătatea lui iulie 1848, fiind audiaŃi nu mai puŃin de 318 martori.  

Procedurile au cuprins chestionare şi răspunsuri, declaraŃiile martorilor, procesul-
verbal sau protocolul anchetei, apoi formularea aşa-ziselor „capete de acuzare”, 
concluziile anchetei, care au condus la adoptarea măsurilor represive. „Este practic 
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Kozma din MunŃii Apuseni. ContribuŃii documentare, Academia Română, Institutul de Istorie 
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cea mai amplă anchetă realizată în timpul revoluŃiei, fiind un izvor documentar 
extrem de valoros.” (Ioan Bolovan, Gelu NeamŃu)9. 

Prezentul volum XI continuă reflectarea raporturilor juridice, în oglindă şi la 
scară mai mică. Include un şir de documente în limba română şi germană, 
referitoare la conflictul maierilor Sibiului, românii crescători de vite şi cai, cu 
oficialităŃile săseşti ale urbei. Conflictul culminează printr-un proces derulat timp 
de o lună şi jumătate, din 23 mai în 5 iulie 1848, la Tribunalul scăunal şi orăşenesc 
din capitala Pământului Săsesc.  

Procesul maierilor sibieni ocupă un loc aparte în economia volumului de faŃă. 
Pentru prima oară sunt înfăŃişate integral publicului românesc interesat actele unui 
asemenea proces desfăşurat pe Pământul Săsesc, cu originale în limba germană. 
Protocolul procesului (doc. 1), ca şi numeroasele documente conexe legate de speŃa 
maierilor sibieni (doc. germane 16, 17, 88, 89, 251, 252, 253, 261, 299, 300; doc. 
româneşti 139, 195, 201, 213) se regăsesc pe parcursul întregului volum, fiind 
intercalate la datele de emitere. Semnificativele documente juridice săseşti au fost 
depistate de Marin Balog în Fondul Magistrat, nr. 212, păstrat la Arhivele Statului 
din Sibiu, fiind transcrise şi traduse de Ela Cosma.  

Motivul pentru care istoricii nu s-au grăbit, până acum, să se aplece asupra 
unor procese, fie şi de natură civilă, ca cel menŃionat, constă în dificultatea transcrierii, 
întrucât notaŃiile grefierilor care au completat, la mai multe mâini, procesul-verbal 
al judecăŃii conŃin nenumărate prescurtări şi abrevieri, scrisul este pe alocuri aproape 
ilizibil datorită grabei şi oboselii grefierilor, iar termenii juridici de specialitate 
trebuie adesea deduşi, explicaŃia lor rezultând, de altfel, mai degrabă din context 
decât din precizări explicite. Efortul prelucrării documentelor juridice este răsplătit, 
însă, pe deplin, atunci când ele ne deschid accesul spre o lume necunoscută.  

Maierii Sibiului, numit şi Maierei (Măierei), se află în Oraşul de Jos, dincolo 
de Cibin. Ceea ce astăzi constituie probabil cel mai vechi cartier românesc al oraşului 
Sibiu era la jumătatea secolului al XIX-lea o suburbie, locuită de Ńărani români, 
liberi, în majoritate ortodocşi, numiŃi maieri (fermieri). Aici s-a înfiinŃat, la 1782–
1791, prima biserică ortodoxă românească din Sibiu, având hramul „Sfântul Luca”. 
Biserica a fost zidită cu agoniseala episcopului Ghedeon Nichitici, instalat la Sibiu şi 
înmormântat la Răşinari.10 În biserica „Sfântul Luca” se păstrează unul din cele mai 
vechi steaguri tricolore româneşti. Potrivit tradiŃiei, acest tricolor a fost purtat de 
credincioşii sibieni măiereni, conduşi de episcopul Andrei Şaguna, la Adunarea 
NaŃională de pe Câmpia LibertăŃii de la Blaj, din 3/15 mai 184811. 

La 1848, maierii sibieni aveau grădini, pe care le cultivau în apropierea 
locuinŃelor, dar erau mai ales proprietari şi crescători de vite. Problema capitală era 
                                                 

9 Ioan Bolovan, Gelu NeamŃu, PostfaŃă, în „Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările 
Române. C. Transilvania, vol. X, Ancheta Kozma din MunŃii Apuseni”, p. 710. 

10 Mircea Păcurariu, Istoria bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş 
până în 1918, Cluj-Napoca, 1992, p. 226. 

11 Raluca Buduşan, Obiecte de cult inedite, descoperite în cea mai veche biserică ortodoxă din 
Sibiu, în revista online „Sibiu 100%”, Cultura, 27 martie 2015, http://sibiu100.ro/cultura/40811-obiecte-de-
cult-inedite-descoperite-in-cea-mai-veche-biserica-ortodoxa-din-sibiu-galerie foto/#. VRkU1Xl0OUY. facebook; 
Ştefan MărculeŃ, Prima biserică a vechilor maieri din Sibiu, în „Ziarul Lumina”, 18 iunie 2010, online, 
http://ziarullumina.ro/prima-biserica-a-vechilor-maieri-din-sibiu-27315.html. 
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lipsa locurilor de păşune şi de fâneŃe, pentru hrana şi nutreŃul animalelor. Spre 
deosebire de ciobanii oieri din Mărginimea Sibiului12, care la munte aveau păşune 
din belşug şi nu intrau în concurenŃă cu saşii (care nu s-au ocupat niciodată de oierit), 
maierii crescători de vaci de lapte, de boi de jug şi de cai nu deŃineau la marginea 
oraşului nici pământuri, nici izlazuri, ajungând la conflictul deschis cu stăpânirea 
orăşenească.  

Obiectul procesului intentat împotriva lor este infracŃiunea săvârşită de 
maierii români, care intraseră cu vitele şi cu caii la păscut pe un câmp interzis, pe 
hotarul oraşului, lângă şanŃul dinspre Şura Mare, loc lăsat pârloagă în anul acela. 
Întrucât pătrunseseră de mai multe ori în locul interzis, paznicii de Ńarină le-au 
sechestrat vitele. Maierii însă şi-au eliberat de la sine putere vacile şi caii, motiv 
pentru care prezidiul Magistratului sibian s-a sesizat şi, în data de 18 mai, a depus 
plângere la Tribunalul orăşenesc şi scăunal sibian.  

Cinci maieri au fost consideraŃi principalii instigatori şi capi ai infractorilor. Potra 
(Petrea) Bestea, NiŃă Sântion, Nicolae Imberuş, Nicolae Todea şi Toader Ghizeşan 
(Moldovan) au fost audiaŃi în 23 mai, la deschiderea procesului, fiind supuşi unui 
interogatoriu amplu, cu consemnarea celor 34 de întrebări şi a concluziei primei zile a 
judecăŃii. Pe durata procesului, cei cinci au stat în arestul primăriei din Sibiu.  

În 24 mai au fost audiaŃi reclamantul principal, provizorul orăşenesc Andreas 
Goebbel şi cei doi paznici de câmp, George Sitof şi Toma Veseman, care fuseseră 
bruscaŃi de maieri în noaptea în care-şi eliberaseră prin forŃă vitele.  

În 25 mai 1848 s-a trecut la audierea martorilor Andreas Schnell, paznic al 
porŃii Burgerthor şi Samuel Weber, slujitor la asociaŃia meşteşugărească. S-a dispus 
administrarea unei probe unice, constând în biletul [!] depus de reclamantul 
Goebbel, cu numele pârâŃilor.  

Astfel, în baza listei lui Goebbel, numărul maierilor acuzaŃi s-a extins la  
17 învinuiŃi, celor cinci pomeniŃi mai sus adăugându-li-se: Nicolaie Şoandră, Ion 
Dăian, Potra Mărginean, Nicolae Morar, NiŃu Morar, Nicolae Bulea, Ilie Şelimbăran 
(Comănescu), Gheorghe Drăgan, Gheorghe Moldovan, Ilie Sântion, Lazăr łarcu, 
Nicolae Manciu. Acestora li s-a transmis citaŃie în 27 mai, iar între 1–9 iunie 1848 
s-a desfăşurat interogarea lor la tribunal.  

ToŃi acuzaŃii au arătat că problema lor nu era recentă, ci trena de ani buni. În 
urma iernii grele a anului 1848, rămânând fără nutreŃ pentru animale, au făcut 
numeroase petiŃii şi plângeri către Magistrat, pentru a li se atribui drept de păşune. În 
urmă cu câteva săptămâni se rezolvase, într-o oarecare măsură, situaŃia proprietarilor 
cornutelor de jug, pentru care s-a alocat o păşune. CeilalŃi, proprietari de cai şi vaci 
de lapte, nu au primit niciun răspuns. Atunci aceştia şi-au făcut singuri dreptate, chiar 
cu preŃul încălcării ordinii agrare stabilite prin hotărârea Magistratului sibian din 
1836. „Aşa că ne-a silit trista nevoie să folosim samavolnic această parte de hotar, 
care trebuia să rămână necultivată, conform vechii ordini agrare”, mărturisea NiŃă 
Sântion. ToŃi inculpaŃii şi-au recunoscut vina, declarând că preferă să-şi ispăşească 
pedeapsa şi să plătească răscumpărare, decât să-şi lase caii şi vitele să moară de 

                                                 
12 A se vedea cea mai recentă apariŃie editorială pe această temă: Nicolae Dragomir, Oierii 

mărgineni, ediŃie critică de Alexandru Păcurar, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014. 
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foame în lipsa păşunatului. În consecinŃă, chiar în vreme ce procesul se afla în 
derulare, boii, vacile şi caii maierilor continuau să pască pe hotarul interzis...  

Procesul-verbal al procesului s-a încheiat în 9 iunie şi a fost înaintat 
Magistratului. Acesta a constatat unele inadvertenŃe juridice [!], de fapt vicii de 
formă, pe care le-a semnalat în 15 iunie, astfel că procesul s-a reluat în 17 iunie 
1848. S-a completat protocolul cu o anexă, conŃinând depoziŃiile scrise ale 
provizorului orăşenesc Andreas Goebbel şi ale celor doi martori, Samuel Weber şi 
Andreas Schnell. Provizorul, de pildă, a insistat asupra faptei comise de maieri cu 
premeditare, dar a recunoscut şi că ceruse şi primise ajutor din partea primăriei:  

„Deşi le-am prins vitele de mai multe ori, dispreŃuind orice avertismente, 
cutezătorii maieri au continuat să pustiască câmpurile de Ńarină. De aceea, am făcut 
o cerere de asistenŃă [militară] la domnul primar, şi am obŃinut pentru acoperirea 
[apărarea] mea o întărire formată din călăreŃi orăşeneşti, care mi-au fost puşi la 
dispoziŃie. În 19 iunie, m-am deplasat la câmpurile cu pricina, am prins vreo 300 de 
vite, şi am venit până la curtea maierească a lui von Huttern, unde iarăşi se 
adunaseră mulŃi maieri. CâŃiva m-au rugat să nu le mân vitele mai departe, alŃii  
s-au referit la faptul că ei sunt oricând de găsit şi, în caz de nevoie, pot fi pedepsiŃi, 
dar, tocmai pe când două căruŃe încărcate cu fân împiedecau trecerea, alŃii au 
folosit ocazia ca să-şi mâne de acolo vitele. Vitele s-au împrăştiat în toate părŃile şi 
mi-au fost luate.”  

ReŃinem amănuntul că cele 300 de vite prinse de provizor şi călăreŃii orăşeneşti 
erau doar o parte din vitele maierilor, la fel şi lotul celor 17 incriminaŃi reprezenta 
doar o parte mică a proprietarilor români de vite.  

Protocolul s-a încheiat, din nou, în 5 iulie 1848. 
La 6 iulie, judele scăunal Simon Schreiber înaintează Magistratului sibian 

actele şi anexele anchetei împotriva maierilor sibieni (doc. 16). În aceeaşi zi, 
Tribunalul orăşenesc şi scăunal din Sibiu anunŃă public sentinŃa penală a procesului 
din 23 mai – 5 iulie 1848. În baza procedurii de cercetare extinsă, împotriva mai 
multor locuitori români din suburbiile Sibiului, cu privire la păşunarea neautorizată a 
câmpului de Ńarină şi la opoziŃia manifestată de aceştia faŃă de prinderea vitelor lor, 
Potra Bestea şi NiŃă Sântion sunt condamnaŃi la un arest de 6 luni la închisoare şi la 
25 de lovituri de băŃ, iar Nicolae Todea, Nicolae Comănici, Toader Ghizeşan 
(Moldovan), Nicolae Şoandră, Ion Dăian (Dejean), Potra Mărginean, Nicolae Morar, 
NiŃu (Ion) Morar, Nicolae Bulea, Ilie Şelimbărean, Gheorghe Drăgan, Gheorghe 
Moldovan, Ilie Sântion, Lazăr łarcu (łarcă) şi Nicolae Stanciu sunt condamnaŃi la 
un arest de 12 săptămâni la primărie, cu menŃiunea că toŃi cei condamnaŃi, chiar şi în 
cazul iniŃierii recursului la Guberniu, vor fi menŃinuŃi în arestul primăriei, până vor 
depune chezăşie că nu-şi vor mai mâna niciodată vitele pe câmpul de Ńarină (doc. 17).  

Nu numai că sentinŃa penală împotriva celor 17 inculpaŃi nu are niciun efect; ba 
mai mult, conflictul escaladează. La însărcinarea Magistratului, oficiul judecătoriei 
orăşeneşti dispune din nou prinderea vitelor aflate pe câmpul sibienilor.  

La 10 iulie 1848, primarul Daniel Ziegler, împreună cu Magistratul, îl 
informează alertat pe comitele saşilor Franz Salmen că maierii români ameninŃă  
să-şi elibereze vitele cu ajutorul unei mulŃimi populare. De aceea, împotriva acestora, 
primarul solicită de urgenŃă asistenŃă militară (doc. 88). Pe dată, comesul se 
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adresează Comandamentului militar suprem, solicitând neîntârziat ajutor militar 
împotriva românilor porniŃi să-şi elibereze vitele închise de saşi (doc. 89).  

Necazurile maierilor Sibiului sunt descrise pe larg, de la începuturile lor din 
1840 (!), în scrisoarea din 14 iulie 1848, trimisă de protopopul Petru Bădilă episcopului 
Andrei Şaguna. Savoarea limbajului şi năduful protopopului merită citate, cu atât 
mai mult cu cât din cele de mai jos se desprinde şi varianta românească a păŃaniilor 
necurmate ale maierilor: 

„Măria Ta! Aicea merg lucrurile tot încurcate. [...] Măerenii încă de vreo 8 ani 
de zile, de când au întrodus Stallfütterung13, au tot cerut de la Maghistrat, Gubern şi 
Împăratu[l] să le dea loc de păşună pentru vite, oi în zadar. În aprilie a.c. au cerut prin 
o jalbă din mai multe puncte stătătoare ca să le sloboadă hotaru[l] iar precum au fost, 
lăsând a treia parte de ogor pentru păşunea vitelor. Ci n-au putut dobândi nimica. În 
aprilie a.c. de iznou s-au rogat în mai multe puncte ca să le dea hotaru[l], adeca 
organele de păşune despre care pentru unele puncte au dobândit rezoluŃie, iar pentru 
păşunea vitelor i-au tot [a]mânat de azi pănă mâine şi nu le-au mai dat nici o 
rezoluŃie. Aşa oamenii, ne mai având ce face alta, au băgat vitele cu puterea în partea 
aceea unde să cerea să rămână ogoară şi aşa au păscut vitele pănă acuma.  

Saşii au vrut în vreo două rânduri mai tărziu a-i închide, dar n-au lăsat românii 
cu cuvânt, că de-i vor ajunge cu judecata, ei vor plăti. Însă la 10 iulie, din porunca 
comesului, au ieşit mai mulŃi slujitori saşi cu o companie de gardişti cu puştile pline 
pe hotar şi au adunat vitele românilor, căci la saşi[i], care aveau vite la păşune pe 
acolo, le-au făcut ştire de n-au avut vitele în acea zi, şi le-au mânat pe zoldoşi [?], 
unde le Ńinu închise de le mor de foame, de unde nu vor a le slobozi pănă nu vor da 
reversu [chezăşie] că nu vor mai mâna vitele pe hotar oprit şi vor plăti paguba făcută; 
care românii a o face, nu vor. Totuşi, unii dintr-înşii s-au slobozit şi la acea legătură 
şi ş-au luat vitele, iar la 90–120 de vite tot mai sunt acolo.  

Au umblat pe la domnii săseşti, ba şi la ghenerariul german [generalul austriac], 
care au trimis şi adjutantul său la comes, de au intercedat [intervenit] pentru români, 
ci fără de folos, că nu vreu a le slobozi vitele şi a-i căuta cu judecată, ci le Ńinu acolo 
flămânde. Astăzi au pornit 2 inşi la Clujiu cu rugare cătră Gubern, a li se face 
rânduială, ca să li se slobodă vitele şi a să rândui comisie streină, să cerceteze în acest 
lucru. În acest loc au păscut şi vitele Fleşerilor, ale GuşteriŃenilor şi Surenilor şi acum 
să plătească Măerenii. Nu ştiu ce vor mai face, aştepta-vor rezultatul de la Guberniu 
sau vor scoate vitele pe lângă reversul ce-l poftesc saşii.” (doc. 139) 

În 20 iulie, garda naŃională săsească, înarmată cu puşti, a prins din nou pe hotar 
vitele maierilor, care păşunau în locul cunoscut, cu gândul că, dacă românii nu-şi vor 
răscumpăra vitele, saşii le vor vinde „cu liŃitaŃie plus oferenti”. A doua zi le-au scos 
„în târg cu doba [toba]”, după cum povesteşte acelaşi protopop Petru Bădilă, iar până 
la amiază au vândut două vaci. Protopopul a avut o discuŃie încinsă cu senatorul 
sibian Herberth, căruia „i-am spus în ochi14 mişeliile câte le fac cu noi şi cu vitele 
Măeranilor, dar pe dracu[l] la cruce nu-l duci”. Între timp, de la delegaŃii maierilor 
plecaŃi la Cluj, la Guberniu, încă nu sosise nicio veste (doc. 195, 201). 
                                                 

13 Sistem de îngrijire şi hrănire a vitelor în stabulaŃie. 
14 Privindu-l în ochi, verde în faŃă. 
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Povestea maierilor sibieni ajunge până la Braşov, fiind publicată în nr. 58 al 
„Gazetei de Transilvania”, aşa cum putem citi în doc. 213. 

În data de 27 iulie, Tribunalul orăşenesc şi scăunal din Sibiu anunŃă Magistratul 
sibian şi acesta, la rândul său, Guberniul Transilvaniei că, la pronunŃarea sentinŃei 
penale de condamnare la arest a celor 17 maieri sibieni, care au păşunat cu vitele 
lor Ńarina interzisă, cei condamnaŃi, fiind nemulŃumiŃi de sentinŃă, la fel ca şi 
funcŃionarul fiscal, aflat de faŃă, iniŃiază recursul la cel mai înalt for al Marelui 
Principat transilvan (doc. 251).  

În aceeaşi zi, se depun chezăşii pentru câŃiva dintre maierii pedepsiŃi, respectiv 
pentru Niculaie Şoandră şi Ion Dejean, care se angajează să nu mai păşuneze vitele 
pe câmpul interzis şi se obligă să plătească amenda stabilită; de asemenea, pentru 
Lazăr łarcă, Gheorghe Moldovan, Ion Morar, Nicolae Morar, Nicolae Bulea şi 
Nicolae Stanciu, care trebuie să revină în arestul primăriei în 29 iulie 1848, la orele 
8 dimineaŃa (doc. 252, 253). Alte trei acte de chezăşie, depuse pentru maierii Ilie 
Sântion, Gheorghe Drăgan şi Nicolae Todor, aflaŃi în arestul primăriei, provin din 
data de 28 iulie (doc. 261). 

Ultimele două documente referitoare la pedepsele maierilor sibienii sunt 
târzii, din august, respectiv octombrie 1848. Le alăturăm celor expuse până acum, 
pentru completarea tabloului. Un certificat din 7 august 1848, eliberat de Tribunalul 
orăşenesc şi scăunal sibian, confirmă că maierii Nicolae Toader, Potra Bestea, NiŃu 
Sântion, Nicolae Comănici şi Toader Moldovan au fost aduşi în arestul primăriei în 
22 mai 1848, primul dintre aceştia fiind eliberat pe chezăşie în 25 mai 1848, iar 
ceilalŃi patru în 26 mai 1848 (doc. 299).  

La 28 octombrie 1848 Guberniului transilvan i se trimite de la Sibiu o listă, 
conŃinând numele şi pedeapsa celor 17 inculpaŃi în procesul maierilor sibieni. 
Pedeapsa cea mai mare, cu închisoare pe 6 luni şi pedeapsă de 25 de beŃe, este 
acordată capilor Potra Bestea şi NiŃă Sântion. CeilalŃi învinuiŃi: Nicolae Todea, 
Nicolae Comănici, Todor Ghizeşan sau Moldovan, Nicolae Şoandră, Ion Dăian, 
Potru Mărginean, Nicolae Morar, NiŃu Morar, Nicolae Bulea, Ilie Şelimbărean, 
Gheorghe Drăgan, Gheorghe Moldovan, Ilie Sântion, Lazăr łarcă şi Nicolae Stanciu 
au primit, în general, o pedeapsă de 12 săptămâni în arestul primăriei (doc. 300).  

Absolut toate metodele folosite de autorităŃile administrative şi judiciare 
săseşti, şi anume: capturarea şi sechestrarea vitelor, ameninŃarea maierilor cu 
asistenŃa trupei de călăreŃi orăşeneşti, sosirea gardiştilor saşi înarmaŃi, prinderea din 
nou a vitelor şi scoaterea vacilor la vânzare, arestarea maierilor, anchetarea şi 
condamnarea lor la închisoare, aplicarea sancŃiunilor corporale şi băneşti, au vizat 
pedepsirea şi înspăimântarea făptaşilor, pentru a-i determina să renunŃe pe viitor la 
folosirea păşunilor în cauză.  

Sub nicio formă, Magistratul sibian nu a avut în vedere niciun moment o 
soluŃie de a le acorda românilor dreptul la păşunat, de a le atribui o păşune.  

Pe de altă parte, maierii sibieni nu doreau titluri de proprietate, nici luarea în 
posesie, nici măcar luarea în arendă a unor părŃi de hotar. Ei cereau doar dreptul de 
folosinŃă asupra unei păşuni, pentru a putea asigura subzistenŃa vitelor şi cailor lor.  

Cum plângerile lor îndreptăŃite şi repetate nu au fost ascultate, în cunoştinŃă 
de cauză, maierii au încălcat legea nedreaptă, practicând păşunatul interzis.  
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SituaŃia înfăŃişată de documente reflectă un dialog al surzilor, confruntarea a 
două tabere cu interese paralele şi ireconciliabile. Impresionează disponibilitatea 
maierilor de a-şi elibera vitele şi caii cu orice preŃ, chiar cu preŃul pierderii propriei 
lor libertăŃi fizice.  

Aspecte dietale şi electorale 

Intervalul de timp acoperit de volumul XI de documente cuprinde închiderea 
Dietei transilvane de la Cluj şi alegerile pentru Dieta unificată de la Pesta.  

Raportul deputatului dietal Ludwig Brennerberg din 7 iulie, adresat comunităŃii 
oraşului Braşov, arată plecarea codeputatului său Elias Roth la Pesta şi întâmpinarea 
festivă la Cluj, făcută în 29 iunie 1848 comisarului regesc maghiar Vay Miklós 
(doc. 36). La fel, deputatul Joseph Bacon raportează către Magistratul din Sighişoara 
despre închiderea Dietei transilvane de la Cluj în 18 iulie 1848, ca şi despre plecarea 
către Pesta a codeputatului său sighişorean Carl Gooß în 13 iulie 1848 (doc. 202). 

DeputaŃii saşi la Dieta transilvană de la Cluj se întorc la casele lor, depunându-şi 
dările de seamă faŃă de publicul mandatar. Confruntarea dintre deputaŃii saşi unionişti 
şi cei antiunionişti, în chestiunea delicată a atitudinii faŃă de uniunea Transilvaniei 
cu Ungaria, se mută în paginile gazetelor. Redăm Offene Erklärung (DeclaraŃia 
deschisă), publicată în ziarul săsesc „Transsilvania” de către Konrad Schmidt, 
deputat dietal de Sibiu. Este o justificare şi un răspuns polemic la acuzaŃiile grave 
primite din partea deputatului dietal de Mediaş, Michael Brecht (doc. 60). 

Vechile prevederi referitoare la alegerile locale sunt înlocuite prin noua lege 
electorală, adoptată de Dieta transilvană de la Cluj şi aplicată, pentru prima oară, în 
cadrul alegerilor de deputaŃi pentru parlamentul unificat de la Pesta. În conformitate 
cu prescripŃiile UniversităŃii naŃionale săseşti, numai cetăŃenii care dispun de posesiuni 
în oraşe pot candida, respectiv pot fi aleşi în cadrul comunităŃilor orăşeneşti, aşa 
cum Magistratul BistriŃei confirmă în scrisoarea sa adresată Guberniului (doc. 22).  

Cu prilejul alegerilor pentru Parlamentul din Pesta se răspândeşte la Sibiu un 
manifest electoral anonim, adresat cetăŃenilor saşi ai oraşului, care îi cheamă pe 
aceştia la un vot conştient, pe care să îl acorde celor mai serioşi reprezentanŃi ai 
Sibiului. Ca exemple pozitive sunt propuşi profesorul Heinrich Schmidt, de la 
Academia de Drept din localitate, şi concipistul aulic Joseph Rosenfeld (doc. 212). 
Alegerile din Sibiu se desfăşoară în dimineaŃa zilelor de 24, 25 şi 26 iulie, cu 
publicarea prealabilă în gazeta „Transsilvania” a ordinii de participare la vot a 
străzilor şi vecinătăŃilor săseşti (doc. 227). Dintre cei trei candidaŃi înscrişi în cursa 
electorală, respectiv cei doi pomeniŃi în manifestul de mai sus, Heinrich Schmidt şi 
Joseph Rosenfeld, cărora li s-a alăturat Konrad Schmidt, fostul deputat la Dieta 
transilvană, sorŃii decid în favoarea primilor doi nominalizaŃi (doc. 292). 

Nenumărate nereguli sunt semnalate cu prilejul alegerilor parlamentare. 
Încălcarea legii electorale, fie şi a celei noi, este cuvântul de ordine la Cisnădie, 
datorită stabilirii unor liste restrictive, cuprinzând un număr prea mic, de numai  
17 cetăŃeni cu drept de vot. Comitele saşilor Franz Salmen îi semnalează Magistratului 
sibian situaŃia, solicitându-i revizuirea şi completarea listelor de alegători din Cisnădie 
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(doc. 57). La 10 iulie soseşte rezoluŃia Magistratului Sibiului, care dispune lărgirea 
cercului de cetăŃeni cu drept de vot prin cuprinderea membrilor breslei Ńesătorilor 
de lână din Cisnădie. Cu toate că modificarea legii emise de Guberniu poate fi 
operată numai de acesta, Magistratul sibian îl însărcinează pe inspectorul de 
Cisnădie să se deplaseze în localitatea respectivă şi să îi adauge pe listele de 
alegători pe membrii breslei amintite (doc. 92). 

Organizarea alegerilor este defectuoasă şi în oraşul Reghin. Articolul anonim 
din ziarul „Transsilvania” răspunde la întrebarea retorică: Wer ist Wähler in Sächsisch-
Reen? (Cine este alegător în Reghinul Săsesc?), arătând că aici s-a restricŃionat 
intenŃionat numărul persoanelor cu drept de vot şi s-a împiedecat cu bună-ştiinŃă 
accesul alegătorilor la locul de votare (doc. 94). 

Universitatea naŃională săsească impune delegaŃiei săseşti de 7 membri trimisă 
la Pesta să insiste asupra respectării condiŃiilor conŃinute în instrucŃiuni, altminteri 
Universitatea săsească nu poate accepta uniunea Transilvaniei cu Ungaria (doc. 74). 

La 8 iulie 1848, comunitatea orăşenească din Braşov dă glas unei opinii separate 
faŃă de deciziile antiunioniste ale UniversităŃii naŃionale săseşti. Comunitatea 
Braşovului face apel la Magistratul oraşului şi districtului, cerând rechemarea acasă 
a deputăŃiei săseşti trimise la Viena, anularea misiunii la Parlamentul german de la 
Frankfurt a celei de-a doua delegaŃii săseşti, iar comesul naŃiunii să fie determinat 
să se deplaseze la Parlamentul ungar de la Pesta, în calitate de conducător al 
naŃiunii (doc. 63). Într-adevăr, spre finele lunii iulie, Franz Salmen va pleca la 
Pesta, pentru a lua parte la lucrările parlamentului unificat (doc. 292). 

În schimb, Magistratul orăşenesc şi scăunal din Mediaş, în frunte cu primarul 
Daniel Gräser, îi cer UniversităŃii naŃionale săseşti lămuriri şi instrucŃiuni suplimentare 
în chestiunea uniunii Transilvaniei cu Ungaria, pentru deputaŃii trimişi în Parlamentul 
ungar (doc. 65). În răspunsul său către Magistratul din Mediaş, comesul Salmen le 
cere deputaŃilor parlamentari saşi să susŃină integral condiŃiile conŃinute în 
instrucŃiunile UniversităŃii naŃionale săseşti (doc. 148). 

Un alt document inedit de la Mediaş prefigurează viitoarea adunare a 
tineretului săsesc. La 29 iulie 1848, Magistratul oraşului şi primarul Daniel Gräser 
îl informează pe comitele Salmen asupra iniŃiativei lui Martin Schenker, student la 
Drept. Acesta a depus o cerere de aprobare a desfăşurării, la 13–15 august 1848 în 
oraşul de pe Târnava Mare, a unei adunări generale a tineretului. Magistratul 
medieşan trimite propunerea lui Martin Schenker la Sibiu, împreună cu propriile 
comentarii şi observaŃii, unele mai mult, altele mai puŃin favorabile. De asemenea, 
Magistratul din Mediaş înaintează UniversităŃii naŃionale săseşti trei propuneri, 
vizând modul de desfăşurare a preconizatei întruniri a tineretului săsesc (doc. 276). 

Aspectele administrative 

Documentele consemnează eforturile depuse de Ministerul ungar de la 
Budapesta şi de adepŃii săi din Marele Principat autonom, în speŃă Guberniul 
maghiar de la Cluj, pentru a transpune în realitate uniunea Ardealului cu Ungaria, 
proclamată în Dieta ardeleană la 29 mai 1848. În replică la iniŃiativele maghiare, 
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politica imperială este permanent reactivă şi defensivă. Forurile aulice de la Viena 
reacŃionează cu întârziere şi nehotărâre, provocând un vid de autoritate pe plan 
administrativ, cu repercusiuni negative asupra Transilvaniei. 

Primele măsuri ale Ministerului ungar Ńintesc planul financiar, asupra căruia 
se acŃionează prin mai multe pârghii.  

Prima pârghie este trecerea Tezaurariatului transilvan, o instituŃie austriacă cu 
sediul la Sibiu, în subordinea guvernului maghiar, care a urmăreşte să se înstăpânească 
asupra finanŃelor transilvane. Se porunceşte transferul la Buda al banilor aflaŃi în 
casieriile aerariale transilvane, precum şi al tuturor rezervelor de aur şi argint. Se ordonă 
categoric sistarea oricărui export de mijloace pecuniare spre Viena (doc. 2, 105).  

După desfiinŃarea Cancelariei aulice transilvane din capitala imperială prin 
politica faptului împlinit şi transferarea Tezaurariatului transilvan din reşedinŃa de 
pe Cibin în subordinea Ministerului ungar, prin încălcarea competenŃelor Ministerului 
austriac al Lucrărilor Publice, acesta din urmă solicită derutat preaînalte instrucŃiuni 
asupra modului de a se proceda în situaŃia dată (doc. 105). Toate forurile centrale 
intră în alertă, ceea ce nu reuşeşte să le facă mai eficiente.  

Documentele din volumul nostru dezvăluie două scrieri de mână ale împăratului 
Ferdinand, din care reiese marea îngrijorare a monarhului vizavi de problema pierderii 
de către imperiali a Tezaurariatului din Transilvania. Prima scriere de mână este trimisă 
ministrului c.c. de FinanŃe, baronul Krauß, cu indicaŃii sumare în chestiunea 
Tezaurariatului transilvan (doc. 188). Cea de-a doua, adresată arhiducelui palatin 
Ştefan, expune, într-un stil mai liber şi mai neconvenŃional, situaŃia dificilă şi ilegală, 
creată prin atragerea Tezaurariatului transilvan în sfera de influenŃă şi decizie a 
Ministerului ungar de FinanŃe. Împăratul îi solicită palatinului o declaraŃie detaliată 
asupra modul în care se poate rezolva situaŃia gravă creată (doc. 189). 

Altă pârghie de întărire financiară a guvernului proaspăt proclamat de la 
Budapesta vizează acumularea de noi lichidităŃi. În acest sens trebuie înŃeleasă 
chemarea ministrului ungar de FinanŃe, Kossuth Lajos, din 24 iunie 1848, cu privire 
la strângerea de contribuŃii din partea populaŃiei pentru contractarea unui împrumut 
de stat. OrdonanŃa kossuthiană este transmisă Magistratelor săseşti, pentru a o face 
cunoscută populaŃiei, aşa cum se întâmplă în districtul Braşovului (doc. 34).  

A treia pârghie este o inginerie financiară. Tot la iniŃiativa lui Kossuth sunt 
emise bancnote de hârtie fără acoperire, impuse populaŃiei din Ardeal. Prin ordinul 
Guberniului transilvan, Magistratul braşovean trebuie să forŃeze populaŃia să accepte 
bancnotele respective, cu care unităŃile militare îşi achiziŃionează alimentele şi alte 
necesităŃi (doc. 86). 

În scopul acaparării puterii efective, guvernul ungar, prin braŃele sale nou 
create: respectiv Ministerul de Război, condus de Mészaros Lázár, şi Ministerul de 
Interne, în frunte cu Szemere Bertalan, Ńinteşte strategic atingerea unor obiective 
militare şi paramilitare. Măsurile implementate pe plan militar (înfiinŃarea gărzilor 
naŃionale maghiare, recrutarea voluntarilor, introducerea jurământului ungar cu 
dezavuarea celui austriac, generalizarea tribunalelor de război) sunt menite să 
formeze şi să organizeze o forŃă combativă proprie, separată şi opusă faŃă de 
structurile armatei cezaro-crăieşti în Transilvania şi Banat.  
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În vederea recrutării propuse de Ministerul ungar, prin adresa gubernială din 
26 iunie 1848, agenŃiile consulare c.c. din Principatele Române au fost însărcinate 
de către Guberniul transilvan să le transmită tinerilor ardeleni să revină acasă 
pentru a fi recrutaŃi (doc. 143). 

Nici gărzile naŃionale maghiare nu sunt omise de poruncile venite de la 
Budapesta. La 21 iulie, primul-ministru ungar Batthyány Lajos porunceşte, prin 
intermediul unei ordonanŃe, supunerea sub incidenŃa legilor de război a gărzilor 
naŃionale ce vor porni marşul spre Ungaria. Acestea trebuie să depună jurământul 
maghiar. OrdonanŃa cu pricina mai reglementează constituirea şi funcŃionarea 
tribunalelor de război (doc. 198). 

O altă ordonanŃă a ministrului ungar de Război, Meszáros Lázár, aduce precizări 
legate de conscrierea voluntarilor pentru gărzile naŃionale maghiare (doc. 229). 

De fapt, politica de mână forte se impune odată cu introducerea generalizată a 
statariilor.  

Prin circulara Magistratului Braşovului din 12 iulie, Guberniul anunŃă 
înfiinŃarea statariului în scaunul şi districtul Braşov (doc. 113). Acelaşi Magistrat îi 
cere protopopului ortodox Petre Gherman ca clericii români din subordine să anunŃe 
public din biserică introducerea statariului, apoi să certifice anunŃurile făcute  
(doc. 119). ÎnfiinŃarea statariului se anunŃă, în duminica de 16 iulie, în bisericile 
evanghelice săseşti din Şomartin, scaunul Sibiului (doc. 183), şi din Hălchiu şi 
Crizbav, districtul Braşovului (doc. 163, 172). 

Şi în secuime se transmite anunŃul introducerii statariului şi al instituirii de 
către oficiolatul scaunului Ciuc a unor comisii de judecare a grănicerilor militari. 
Comunicarea din 30 iunie se face pe linie militară, din partea Comandamentului 
suprem al armatei c.c. din Transilvania către comanda celui de-al doilea regiment 
secuiesc de infanterie (doc. 160). 

În comitatele bănăŃene Caraş, Timiş, Torontal, Bačka şi în oraşele Timişoara, 
Sombor, Subotica, Arad, Pesta şi Seghedin se face cunoscută organizarea statariilor 
de război printr-o ordonanŃă, semnată de palatinul Ştefan şi de ministrul maghiar de 
Interne Szemere Bertalan la 19 iulie 1848 (doc. 179). Alt ordin al palatinului 
Ştefan, cosemnat de Szemere, este adresat comitatelor Bačka, Torontal, Ciongrad şi 
Cenad, şi oraşelor libere regeşti Sombor, Subotica, Seghedin şi Novisad. Se anunŃă 
numirea lui Moritz Szentkirályi, în calitate de comisar regesc extraordinar în 
comitatele şi oraşele din Banat, şi li se cere locuitorilor supunere deplină faŃă de 
trimisul Ministerului ungar (doc. 217).  

Aspectele militare 

Armata austriacă din Transilvania, cu Comandamentul militar general aflat la 
Sibiu, dar având o conducere bicefală, datorită prezenŃei la Cluj a comandantului 
suprem, generalul Anton von Puchner, şi în oraşul de pe Cibin a locŃiitorului său, 
generalul Alois von Pfersmann, manifestă o impardonabilă derută. Conducerea armatei 
austriece se confruntă cu ordine şi solicitări sosite atât din partea Guberniului ardelean, 
cât şi din partea guvernului maghiar prin comisarii săi trimişi în Transilvania, dar 
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nu primeşte indicaŃii din partea superiorului său de drept, Ministerul c.c. de Război, 
în pofida cererilor sale disperate.  

Cu toate acestea, rapoartele Comandamentului militar suprem al Transilvaniei 
se îndreaptă, în primul rând, către Ministerul austriac de Război de la Viena. 
Contele Latour, ministrul de resort, transmite adesea aceste rapoarte omologului 
său de la Ministerul c.c. de Externe. Un astfel de document se referă la observaŃiile 
directorului contumanŃei de la Timişu, doctorul Pavel Vasici, cu privire la situaŃia 
politică din Muntenia şi anunŃând sosirea la Sibiu a ardeleanului Ion Maiorescu, în 
calitate de revizor şcolar în łara Românească (doc. 168). 

DeŃinem mărturia extrem de concludentă a generalui Puchner, într-un raport 
adresat în data de 10 iulie 1848 ministrului austriac de Război, contele Latour, care 
ne îngăduie să înŃelegem presiunea extraordinară resimŃită de comandantul militar 
suprem al armatei transilvane, confuzia sa, lipsa ajutorului de la Viena. Baronul 
Puchner evaluează sintetic evenimentele desfăşurate în Transilvania în ultimele 
luni, analizând atitudinea ezitantă a autorităŃilor militare austriece, care au încercat 
să facă un joc de echilibristică în mijlocul intereselor naŃionale dezlănŃuite ale 
ungurilor, secuilor, saşilor şi românilor ardeleni (doc. 85).  

Scrisoarea lui Puchner dezvăluie elementele agravante ce au marcat conduita 
conducerii militare c.c. din Ardeal în primăvara şi vara paşoptistă. Spre deosebire 
de generalul Piret, comandantul suprem al armatei austriece din Banat, care a respins 
cu fermitate executarea ordinelor transmise via Budapesta, generalul Puchner s-a 
complăcut în inacŃiune şi temporizare. El a evitat să adopte măsuri radicale, care să 
pună capăt pretenŃiilor crescânde ale partidei ultramaghiare şi care să penalizeze 
atitudinea renitentă a grănicerilor secui, aşa cum însuşi recunoştea.  

Bătrânul general, bolnav de gută, a manifestat de la început o atitudine 
duplicitară în problema capitală a uniunii Transilvaniei cu Ungaria, încercând să nu 
tulbure aparenta prietenie austro-ungară şi dezavuând în fiecare moment demersurile 
românilor loialişti, deşi pe ascuns a adoptat măsuri mult prea timide de protejare a 
trupelor c.c., atrase în tabăra adversă prin mijloace mult mai persuasive şi mai agresive.  

Lipsa de autoritate a comandantului militar suprem Puchner şi evitarea asumării 
răspunderii care îi revenea de fapt va atrage după sine consecinŃe incalculabile. 
Conflictul româno-maghiar va escalada în lunile următoare şi se va tranforma într-un 
război interetnic extrem de sângeros. Considerăm ca principală vinovată conducerea 
armatei austriece, care nu şi-a îndeplinit misiunea şi prin lipsa sa de reacŃie a 
provocat dezastrul, lăsând naŃiunile ardelene să se devoreze între ele15.  

Pe de o parte, comandantul general Puchner pierde la Cluj un timp preŃios, 
din aprilie până la jumătatea lui iulie 1848, pe toată durata desfăşurării Dietei 
transilvane, jucând un rol secundar faŃă de calitatea sa de conducător al armatei c.c. 
din Transilvania. Pe de altă parte, la Sibiu generalul Pfersmann preia frâiele conducerii 
                                                 

15 Ela Cosma, Regimentele austriece, comandanŃii şi efectivele lor în Transilvania (1848–1849), 
în „Armies, Commanders, Leaders in Transylvania (1848–1849)/Armate, comandanŃi, conducători în 
Transilvania (1848–1849)”, ediŃie bilingvă, volum de studii coordonat de Ela Cosma, colecŃia Biografii 
Istorice Transilvane tom VII, Editura Argonaut (România) – Symphologic Publishing (Canada), 2013, 
p. 332. 
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Comandamentului militar, totuşi cu titlu provizoriu, justificându-şi orice decizie şi 
orice pas printr-o corespondenŃă asiduă cu Clujul (generalul Puchner, guvernatorul 
Teleki), cu Pesta (nou înfiinŃatul Minister ungar de Război, în frunte cu Meszáros 
Lázár), dar şi cu Comisariatul suprem al Ńării de la Sibiu.  

Nefericitul tandem care conduce destinele armatei c.c. în aceste momente 
tulburi este caracterizat astfel de Camil Mureşanu: „Generalul-comandant austriac, 
Puchner, e mereu consecvent cu sine: nehotărât şi depăşit de evenimente, norocit 
cu un adjunct ceva mai clarvăzător, dar şi acesta nu deplin lămurit de autoritatea de 
care trebuie să asculte. AmbiguităŃile curŃii vieneze sunt cele ce-i plasează pe 
subordonaŃii ei pe poziŃii ezitante”16. 

Trebuie să-i facem însă dreptate generalului Alois von Pfersmann, care 
vădeşte o atitudine mai tranşantă vizavi de tendinŃele excesive atât ale autorităŃilor 
civile ale Marelui Principat, cât şi ale noului Minister ungar de Război. De pildă, 
Pfersmann trimite ultimului menŃionat un răspuns amplu la solicitarea aceluia, 
refuzând în termeni diplomatici, dar fermi dorinŃa părŃii maghiare de a forma, pe 
spezele armatei austriece, în sânul regimentelor grănicereşti din Transilvania câteva 
batalioane de rezervă, pe care să le trimită în afara Marelui Principat, respectiv în 
Ungaria. Generalul imperial aduce argumentul că, procedând astfel, nu va putea 
asigura apărarea cordonului graniŃei transilvane (doc. 192).  

Fostul subaltern al generalului Pfersmann, locotenent-colonelul Gombos, 
proaspăt promovat la Ministerul ungar de Război, răspunde Comandamentului militar 
suprem c.c. al Transilvaniei din Sibiu la scrisoarea acestuia din 20 iulie 1848. În 
numele noilor săi superiori, Gombos cere conducerii armatei austriece, să dispună 
deîndată ca, afară de regimentele grănicereşti aflate deja în marş, să pună în 
mişcare spre Seghedin încă un batalion de la primul regiment secuiesc, cu un 
efectiv de cel puŃin 140 de soldaŃi per companie.  

Cunoscând prea bine situaŃia trupelor austriece din Transilvania, fostul maior 
şi fostul adjunct al regimentului secuiesc de husari adoptă o atitudine de superioritate 
faŃă de şeful său de odinioară, generalul Pfersmann. Într-un limbaj făŃarnic, 
Gombos îl asigură că trimiterea în Ungaria a regimentelor grănicereşti nu va afecta 
apărarea Ardealului, făcând promisiuni mincinoase cu privire la răsplata viitoare 
oferită soldaŃilor supuşi Ministerului ungar de Război (doc. 259). 

În altă epistolă, feldmareşalul-locotenent Pfersmann îi explică Ministerului 
ungar de Război că acum, odată cu pătrunderea trupelor ruse în Moldova şi înaintarea 
lor continuă în Muntenia, este imperios necesară apărarea graniŃelor Marelui 
Principat. O atenŃie specială trebuie acordată trecătorilor de la Timişu, Bran şi Turnu 
Roşu, iar oraşele Braşov şi Sibiu trebuie întărite. Pfersmann transmite informaŃii în 
legătură cu efectivele existente şi cu mişcările de trupe ordonate cu acest scop, prin 
dislocarea divizioanelor, batalioanelor, companiilor c.c. de infanterie, grenadieri şi 
dragoni (doc. 200). 

LocŃiitorul generalului comandant se opune cererii Guberniului de folosire a 
armatei austriece împotriva Ńăranilor răzvrătiŃi. Pfersmann stabileşte caracterul 
                                                 

16 Acad. Camil Mureşanu, Cuvânt înainte, la vol. „Documente privind revoluŃia de la 1848 în 
łările Române. C. Transilvania”, vol. VIII, 26–30 iunie 1848, 2007, p. VI. 
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inadmisibil al folosirii cavaleriei c.c. la arestări, atunci când există infanterie la 
dispoziŃie. Nota face referire concretă la cazul de la Şilea, unde comitelui suprem i  
s-a refuzat utilizarea trupelor de cavalerie pentru arestarea preotului ortodox de acolo 
(doc. 87). Generalul Pfersmann reuşeşte să Ńină piept insistenŃei cu care comitele 
suprem Kálnoky îi cere dislocarea de unităŃi militare în comitatul Albei de Sus (doc. 
5), pentru a le folosi împotriva românilor şi a tulburărilor iscate în satele româneşti. 

Este drept că guvernatorul transilvan Teleki József intervine adesea, cerându-i 
generalului Pfersmann personal să nu declanşeze anchetă împotriva învăŃătorului 
comunal Váradi şi a localnicului Stefan Nagy, care îi instigaseră la Racoş pe grăniceri 
din primul regiment românesc de graniŃă la nesupunere faŃă de autorităŃile imperiale 
şi, deci, la fraternizare cu revoluŃia maghiară (doc. 3).  

În schimb, Tezaurariatul transilvan de la Sibiu cere înlocuirea grănicerilor 
secui de la Ocna de Mureş, vinovaŃi de excesul din 13 iunie 1848, cu 20 de oameni 
ai unui regiment austriac de linie (doc. 25).  

Se confirmă plecarea din sediile de regiment a primelor unităŃi grănicereşti de 
secui. Acestea acceptă, deşi fără entuziasm, misiunea impusă de Ministerul maghiar 
de Război, de a părăsi teritoriul Marelui Principat autonom în direcŃia Ungaria. 
Extragem din jurnalele săseşti, precum „Satellit des Siebenbürger Wochenblatts” din 
Braşov, informaŃii legate de ruta grănicerilor detaşaŃi de acasă şi trimişi în Ungaria. 
SoldaŃii secui de la Făgăraş au fost convinşi de comisarul regesc Vay, dar şi de 
proprii lor clerici să pornească în marşul spre Seghedin, în joncŃiune cu cei din 
Turda, Aiud şi Abrud (doc. 64). Două escadroane de husari secui din Cătălina şi 
Mărcuş pornesc şi ele în aceeaşi direcŃie spre finele lunii iulie (doc. 256). Aflăm, de 
asemenea, despre dislocările trupelor c.c. din districtul Braşov (doc. 275). 

La fel se întâmplă şi în comitatele aparŃinând regatului Ungariei. De la Carei, 
maiorul austriac Schallenberg, comandantul diviziei a doua a regimentului de 
cavalerie uşoară „Contele Uma” nr. 6, îl informează pe vicecomitele comitatens în 
legătură cu ruta şi staŃiile de popas ale diviziei dislocate în comitatul Satu Mare 
(doc. 111).  

Totuşi, pe teritoriul Transilvaniei, feldmareşalul locŃiitor Pfersmann coordonează 
câteva acŃiuni de reeşalonare a trupelor imperiale. CorespondenŃa asiduă dintre 
Comandamentul general şi Comisariatul suprem al Ńării din Sibiu atestă mişcări de 
trupe şi detaşarea a numeroase unităŃi austriece de infanterie sau cavalerie dintr-o 
regiune în alta a provinciei (doc. 5, 6, 72, 73), planuri de concentrare din 8 iulie 
pentru perioada 16 iulie – 15 august 1848 a două dintre regimentele regulate de 
linie, respectiv regimentul de cavalerie uşoară „Arhiducele Ferdinand Maximilian” 
şi regimentul de dragoni „PrinŃul Eugen de Savoia” (doc. 58, 59), anunŃând apoi la 
12 iulie dislocarea următoarelor unităŃi militare: un batalion al celui de-al doilea 
regiment secuiesc; o divizie a regimentului de linie „Arhiducele Carl Ferdinand”; 
un batalion al celui de-al doilea regiment românesc; două escadroane ale primului 
regiment secuiesc (doc. 117).  

Ba chiar se preconizează trecerea prin Transilvania a unui transport de 
infanterie c.c. din Banat în GaliŃia. 156 de infanterişti de la regimentul „Baron 
Siskovich” pornesc marşul de la Timişoara la CernăuŃi (doc. 149). Alte comunicări 
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ale generalului Pfersmann către Comisariatul suprem se referă la detaşări de 
personal militar, cum ar fi convocarea maiorului Gombos, adjunctul comandantului 
regimentului secuiesc de husari, la Ministerul ungar de Război, sau contabilitatea 
militară pe semestrul I al anului 1848 (doc. 141, 142). 

În ceea ce priveşte înarmarea civililor, comitele Franz Salmen face legătura 
între Magistratul din Sebeş şi Comandamentul militar suprem de la Sibiu, rugându-l 
pe cel din urmă să repartizeze gărzii naŃionale cetăŃeneşti a saşilor din Sebeş un număr 
suplimentar de puşti din stocul deŃinut în arsenalul c.c. de la Alba Iulia (doc. 171). 
În schimb, locotenent-colonelul Donát, de la al doilea regiment secuiesc grăniceresc 
de infanterie, roagă Magistratul Braşovului să păstreze cele 33 de lăzi, conŃinând 
800 de arme de foc, destinate iniŃial gărzii civile de acolo, deoarece acestea 
urmează să fie transportate curând la arsenalul din Alba Iulia (doc. 294). 

Interesant este documentul, semnat de directorul Georg Bachner şi de comisarul 
Johann Kirchner de la DirecŃia PoliŃiei din Sibiu, for aflat în subordinea Magistratului 
orăşenesc, care se referă la situaŃia vagabonzilor, respectiv a persoanelor cu domiciliul 
în alte comitate ori scaune, surprinse „vagabondând fără destinaŃie” la depărtare de 
casă. Sub denumirea de „vagabonzi” putem să-i presupunem pe iobagii fugari de 
pe pământul comitatens şi refugiaŃi pe Pământul Crăiesc. Este cazul lui Ion Suciu 
din Dealu Mare, comitatul Hunedoarei, prins la Sibiu, conscris şi trimis de către 
comisia de recrutare sub escortă la locul de baştină (doc. 18). Magistratul Sibiului 
informează Guberniul în legătură cu trimiterea recrutului Ion Suciu la Dealu Mare, 
în comitatul Hunedoarei (doc. 161).  

Comandamentul militar austriac al Transilvaniei se confruntă cu situaŃia 
aparte a regimentelor de graniŃă, cuprinse încă din primăvară de febra înnoirilor.  
Pe baza petiŃiilor şi propunerilor primite din partea regimentelor grănicereşti 
transilvane în lunile aprilie-iunie 1848, la 8 iulie, se întocmeşte la Sibiu un 
document, în care Comandamentul suprem c.c. propune 16 măsuri de îmbunătăŃire 
a stării regimentelor de graniŃă şi anunŃă adoptarea provizorie a respectivelor 
măsuri, şi anume: a) reducerea vârstei pentru recunoaşterea invalidităŃii de la 60 la 
50 de ani şi a semi-invalidităŃii de la 50 la 45, ori chiar 40 de ani; b) scurtarea 
perioadei active la 10–12 ani de serviciu; c) solicitarea la înrolare a „Raportului 
proprietăŃii funciare şi al personalului disponibil”, pentru a se evita înrolarea 
concomitentă a tatălui şi a fiilor săi; d) şcolarizarea copiilor să înceapă nu de la 6, 
ci de la 7 ani; copiii între 8 şi 12 ani să frecventeze şcoala naŃională în ambele semestre, 
iar copiii grănicerilor mai săraci doar în semestrul de iarnă; să se desemneze din 
fiecare district de companie nu 25, ci 20 de băieŃi de grăniceri pentru şcoala 
germană trivială; e) din 1 septembrie 1848 Comandamentul general c.c. va plăti 
serviciului de cordon salariile şi raŃia de pâine, iar soldaŃilor din serviciul intern 
solda şi raŃia de pâine şi în afara districtului lor de companie; f) se propune acordarea 
plăŃii zilnice la executarea construcŃiilor sau a reparaŃiilor aerariale de orice fel, 
efectuate de grăniceri cu mâna de lucru sau cu tracŃiune animală; g) se propune ca 
forurile provinciale să deblocheze livrările de veselă şi rechizite, ca şi construcŃia 
gheretelor de cordon; h) limitarea obligaŃiilor impuse populaŃiei grănicereşti de a 
participa la lucrări militare şi publice; i) se propune vânzarea la preŃ scăzut a sării 
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către grăniceri; k) după respectarea prescripŃiilor forestiere, ale tricesimei şi ale 
poliŃiei sanitare de către grăniceri, acestora li se va permite libera construire de 
mori de măcinat, de apă şi de tăiat lemne; l) la cererea comandanŃilor de regimente 
de a dispune de banii rezultaŃi din veniturile munŃilor revendicaŃi, se permite alocarea 
unui avans de 50 de florini monedă convenŃională grănicerilor mai nevoiaşi şi maxim 
100 de florini monedă convenŃională brigadelor; m) sergenŃii de la comandamentele 
de companie şi de escadron vor primi din 1 septembrie 1848, pe lângă solda de 
până acum, o primă lunară de 4 florini; n) aidoma dijmelor, se va desfiinŃa şi 
„darea capeŃienă”, plătită de grănicerii secui călugărilor capucini; o) se susŃine la 
Guberniu extinderea cordonului sanitar până la graniŃa extremă a Ńării şi, deci, 
cuprinderea munŃilor expuşi cu păduri şi păşuni; familiilor de grăniceri husari li se 
va acorda bonificaŃia restantă pentru cai; p) se susŃine revendicarea ca fiecare husar 
călări să primească o sumă anuală de 24 de florini pentru întreŃinerea calului său de 
serviciu pe timpul celor 8 luni de iarnă; q) Comandamentul suprem acceptă solicitarea 
regimentelor româneşti ca banii amenzilor forestiere, proveniŃi din pădurile comunale 
ori ale munŃilor revendicaŃi, să nu mai intre în fondul de provente, ci în respectivele 
fonduri băneşti ale comunelor ori ale munŃilor revendicaŃi. Raportul de mai sus este 
trimis de Comandamentul militar general atât Ministerului austriac de Război, cât 
şi Guberniului transilvan şi Tezaurariatului, pentru grabnica intrare în vigoare a 
celor 16 măsuri (doc. 48).  

Cel de-al doilea regiment românesc de graniŃă cu sediul la Năsăud ne oferă 
documente de mare încărcătură programatică (doc. 99, 101). Seara zilei de 9 iulie 
1848 consemnează o primă mare adunare a reprezentanŃilor celor 44 de comune 
româneşti de grăniceri, care se întrunesc simbolic – ca o legătură cu înaintaşii –  
în „Ńintirimul” bisericii româneşti. Se stabilesc acum şi se enumeră în 15 puncte, 
sub literele a–p, gravaminele şi revendicările grănicerilor români (doc. 100).  

Acestea vor fi prezentate împăratului într-o suplică, redactată în limba germană 
şi datată la Năsăud, în 10 iulie 1848. PetiŃia către împărat se inaugurează printr-un 
scurt istoric al militarizării celor 44 de comune româneşti din Valea Rodnei, pentru 
a aduce apoi în faŃa monarhului plângerile şi rugăminŃile grănicerilor români în  
11 puncte, urmate de 9 dorinŃe speciale. Se cere: 1) dreptul nelimitat de proprietate 
asupra pământului, includerea fiicelor la moştenirea legală a pământului prin 
zestre, neînstrăinarea pământului prin vinderea sa către venetici; 2) redobândirea 
vechiului drept nelimitat de proprietate asupra arăturilor şi pajiştilor, de asemenea 
asupra pădurilor românilor grăniceri; 3) desfiinŃarea regaliilor şi a proventelor 
aerariale, recâştigarea drepturilor privind cârciumăritul, comerŃul şi abatoarele de 
carne, ca şi a veniturilor realizate din târguri, folosirea de către comune a veniturilor 
obŃinute; 4) administrarea de către comunele grănicereşti a banilor strânşi în 
casieriile comunale şi bisericeşti; 5) să se îngăduie folosirea vechilor uniforme de 
fabricaŃie proprie; 6) să înceteze robotele la construcŃiile aerariale şi reparaŃiile lor, 
la construirea noilor cvartire pentru ofiŃeri şi a drumului comercial de la Bârgău;  
7) scutirea de sarcina livrării lemnelor de foc către ofiŃeri, deoarece costurile sale 
depăşesc puterile grănicerilor; 8) salarizarea grănicerilor care Ńin paza vămii din 
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Joseni şi Tiha; 9) instituirea unei comisii mixte, nepartinice, compusă din români, 
maghiari şi saşi, care să judece litigiile de hotar; 10) să se permită accesul fără 
oprelişti la educaŃie tinerilor grăniceri, ce urmează instituŃii superioare de 
învăŃământ, şi celor dornici să se dedice unei meserii; 11) desfiinŃarea monopolului 
existent în anumite localităŃi. Cererile speciale sunt următoarele: a) cele 44 de 
localităŃi ale regimentului, având o populaŃie de peste 40.000 de suflete, să-şi 
aleagă singure reprezentanŃii; b) în cadrul regimentului să se repartizeze numai 
ofiŃeri cunoscători ai limbii naŃionale româneşti; c) introducerea tribunalelor cu 
juraŃi şi o influenŃă juridică mai mare acordată fruntaşilor aleşi de grănicerii români: 
judecători, juzi, venerabili; d) înfiinŃarea unei catedre de matematică pentru grănicerii 
români; e) depunerea jurământului în limba germană, dar prezentarea constituŃiei 
austriece să se facă în limba maternă; f) „Numele de valah ne-a fost dat de către 
slavi şi reprezintă o expresie care ne dezonorează. Maiestatea voastră să binevoiască 
a îngădui schimbarea acestui nume cu cel pe care l-am moştenit de la glorioşii 
noştri străbuni, romanii, şi de acum înainte în actele şi legiferările oficiale regimentul 
nostru să fie numit al doilea regiment românesc”; g) având în vedere puŃinătatea 
sesiilor parohiale şi a porŃiilor canonice, preoŃii greco-catolici să fie salarizaŃi de 
către stat; h) mărirea salariilor de mizerie ale învăŃătorilor şi subînvăŃătorilor;  
i) grănicerii români de la Năsăud susŃin întru totul petiŃia românească adoptată la 
Blaj la 15 mai 1848. Suplica grănicerească este semnată de locŃiitorul comandantului 
de regiment, locotenent-colonelul Urban, datorită „îmbolnăvirii” colonelului Jovich, 
şi de toŃi cei 88 de petenŃi din cele 44 de comune grănicereşti: Monor, Gledin, 
M.O. Falu [?], Morăreni, Budacu, Ragla, Şieu, Sântioana, ŞieuŃ, Tiha Bârgăului, 
Prund, BistriŃa Bârgăului, Moroşeni, Joseni, Suseni, Mijloceni, Rus, Rodna Veche, 
Maier, Ilva Mare, Rodna Nouă, Sângeorz, Sâniosif (Poiana Ilvei), Măgura Ilvei, 
Feldru, Ilva Mică, Beşa (Stejăreni), Rebrişoara, Rebra, Nepos, Parva, Salva, Telciu, 
Hordou, Bichigiu, Romuli, Zagra, Poieni, Găureni (Alunişul), Subplai, Nimigea, 
Mocod, Runcu şi sediul de stat-major de la Năsăud. Este cel mai complex şi cel 
mai important document programatic al grănicerilor români de la izbucnirea 
revoluŃiei (doc. 102).  

De o factură mai aparte sunt extrasele din protocolul de ordine (Befehls 
Protocoll) al DirecŃiei Şcolare a aceluiaşi regiment grăniceresc românesc din Năsăud. 
ÎnvăŃătorul superior Panga operează completările din 1 iunie – 7 iulie 1848 ale 
protocolului de ordine, conŃinând indicaŃiile metodologice transmise învăŃătorilor 
de la şcolile triviale şi primare; modelul de formular care trebuie completat cu lista 
absolvenŃilor; programul examenelor de absolvire care se vor desfăşura în zilele de 
29 iunie – 7 iulie 1848 la şcolile din 15 comune grănicereşti româneşti, şi în zilele 
de 15–18 iulie 1848 la şcolile din 10 comune grănicereşti româneşti (doc. 45, 145). 
Protocolul confirmă încheierea paşnică şi obişnuită a anului şcolar 1848 în cadrul 
şcolilor româneşti din teritoriul regimentului de la Năsăud. 

Un număr impresionant de documente militare inedite vizează Banatul. Ele 
au fost depistate de Attila Varga la Muzeul Banatului Montan din ReşiŃa şi au fost 
prelucrate parŃial în volumul de faŃă.  
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Omologul bănăŃean al comandantului suprem Puchner din Transilvania, 
generalul Piret este pe punctul de a-şi declina competenŃele. Într-o scrisoare, dată la 
Timişoara, în 10 iulie 1848, feldmareşalul Piret respinge cererea comisarului regal 
maghiar Vukovics, arătând că nu poate oferi ajutorul militar solicitat comunelor de 
graniŃă Uzdâni şi Debeljača, ameninŃate de raidurile cetelor înarmate de sârbi. Se 
pare că Ministerul ungar de Război l-a însărcinat însă pe feldmareşal-locotenent 
Bechtold cu comanda tuturor trupelor mobile din Banat, de aceea Piret îl îndeamnă 
pe Vukovics să adreseze pe viitor toate cererile similare noului comandat numit de 
Ministerul maghiar de Război, care încă se află la Seghedin (doc. 104). Într-o altă 
scrisoare din 19 iulie, generalul Piret, îl avertizează pe comisarul guvernului ungar 
Vukovics că, dacă va aplica pedeapsa cu moartea celor două persoane nevinovate 
condamnate de tribunalul statarial, Stanimovics şi Moiche [?], va trebui să se 
aştepte la consecinŃe politice nedorite (doc. 185). 

Comandamentul militar suprem al Banatului de la Timişoara primeşte din 
partea comandamentul de cordon al Dunării de Jos un raport detaliat, referitor la 
subunităŃile militare austriece dislocate la PlavişeviŃa, SviniŃa, Izbişte, Jassenova, 
Berzasca şi MilanovaŃ. Totodată se menŃionează pătrunderea militarilor turci în 
Muntenia (doc. 186). 

Aflăm evoluŃia detaliată a situaŃiei din zona cordonului Dunării de Jos, sub 
comanda maiorului c.c. Eisler, precum şi mişcările de trupe şi de populaŃie de la 
TisoviŃa, SviniŃa, Drencova, în baza rapoartelor căpitanului Lennich, comandantul 
companiei c.c. din Orşova Veche, şi al locotenent-majorului Mihanovich, comandantul 
detaşamentului c.c. de la PlavişeviŃa. Aceste rapoarte sunt înaintate comandei 
regimentului româno-bănăŃean (doc. 278, 279, 280). Către aceeaşi comandă se 
îndreaptă raportul căpitanului Puffer, ce descrie măsurile întreprinse în vederea sporirii 
siguranŃei teritoriului regimentului la Ravensca, Bănia, Rudăria, localităŃi aflate în 
vecinătatea trecătorilor de pe malul Dunării. Puffer propune instituirea unor posturi de 
apărare la Şopotu Vechi şi la Şopotu Nou. Elogiază vrednicia locotenentului Bilboi şi a 
sergentului Tătuca, explicând mişcările şi planurile trupelor sârbeşti (doc. 283). 

La porunca guvernului ungar, continuă formarea gărzilor naŃionale maghiare 
în Banat. Locotenentul Victor BoiŃei de la staŃia din Rusca Montană transmite mai 
multe rapoarte către comanda regimentului grăniceresc româno-bănăŃean, despre 
sosirea de la Lugoj a căpitanului pensionar Asboth, însoŃit de un membru înarmat 
al gărzii naŃionale maghiare, care a fost însărcinat de Ministerul ungar să organizeze 
garda naŃională la Rusca Montană şi la RuşchiŃa (doc. 112). Locotenentul BoiŃei îi 
cere pomenitului căpitan Asboth, iniŃiatorul gărzii naŃionale maghiare, să-şi 
prezinte împuternicirea primită de la Ministerul ungar. Asboth îi oferă însă o 
dispoziŃie neconcordantă, emisă la Budapesta în 16 iunie 1848 şi anexată raportului, 
referitoare la trecerea districtelor miniere din comitatul Caraş sub autoritatea 
ministerelor ungare de FinanŃe şi de Interne, precum şi la organizarea pe acest 
teritoriu a gărzilor naŃionale maghiare, odată cu înarmarea lor. Locotenentul BoiŃei 
solicită indicaŃii urgente (doc. 125). Locotenent-colonelul Gerlich, de la comanda 
regimentului româno-bănăŃean din Caransebeş, îi răspunde locotenentului BoiŃei, 
de la comanda staŃiei militare din Rusca Montană, că a luat la cunoştinŃă informările 
sale. I se ordonă să raporteze felul cum decurge organizarea gărzii naŃionale la 
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Rusca Montană şi RuşchiŃa. Comandamentul general al armatei austriece din Banat 
acceptă, se pare, constituirea gărzii naŃionale maghiare (doc. 126). 

De la Chichinda provine o scrisoare privată în limba sârbă, despre evenimente 
militare din zonă. Ea aparŃine unui tată, care-i scrie fiului său, tânăr revoluŃionar 
(doc. 151). Scrisoarea sârbească a fost interceptată de austrieci şi tradusă în limba 
germană. 

Epidemii, epizootii 

Epidemia de holeră izbucnită în Muntenia constituie un serios motiv de 
îngrijorare pentru autorităŃile administrative ale Marelui Principat. Rapoartele agentului 
consular c.c. Casimir von Timoni din Bucureşti, adresate Guberniul Transilvaniei de la 
Cluj, consemnează evoluŃia holerei în principatul vecin în 4–5 iulie 1848 (doc. 23), de 
asemenea, evoluŃia epizootiei în judeŃul Teleorman şi a holerei la Bucureşti în 3–9 iulie 
(doc. 107), din nou starea holerei în capitala de pe DâmboviŃa în 13–14 iulie (doc. 152) 
şi în 15–17 iulie, iar la Brăila în 6–13 iulie 1848 (doc. 178). 

În mod preventiv, din cauza posibilei răspândiri a holerei, la 8 iulie 1848 
chiar comandantul locŃiitor al armatei austriece din Transilvania anunŃă Comisariatul 
suprem al Ńării despre necesitatea concentrării subunităŃilor de cavalerie c.c., 
rugându-l totodată să asigure încartiruirea şi intendenŃa respectivelor subunităŃi pe 
durata perioadei de concentrare (doc. 53). 

RelaŃiile Ardealului cu Muntenia şi Moldova.  
Legăturile românilor de dincoace şi dincolo de munŃi 

AutorităŃile provinciale ale Guberniului, ca şi autorităŃile locale, prin glasul 
judelui suprem Johann Albrichsfeld din Braşov, sunt în continuare preocupate de 
problema refugiaŃilor români din Muntenia, fie că este vorba despre boierii 
Dumitru A. GhiŃulescu şi Alexandru Paleologu, suspectaŃi că ar fi participat la 
atentatul împotriva prinŃului Gheorghe Bibescu (doc. 35), fie de emisarii secreŃi 
Macorescu [?] şi Penescu (doc. 140). La jumătatea lui iulie, acelaşi Albrichsfeld îl 
informează pe guvernatorul Teleki în legătură cu zvonurile referitoare la 4 membri 
ai guvernului provizoriu din Muntenia, refugiaŃi la Braşov şi Vâlcele. Cere 
instrucŃiuni, dacă să li se permită şederea dincoace de munŃi insurgenŃilor din 
Muntenia, sau dacă aceştia trebuie trimişi în interiorul Ardealului (doc. 155). 

Dacă autorităŃile imperiale centrale de la Viena sunt complet apatice şi 
neinteresate de subiect, în schimb guvernul maghiar are o opinie bine precizată în 
acest sens şi adoptă măsuri imediate, pe care le aduce la cunoştinŃa Ministerului 
c.c. de Externe (doc. 114). Consiliul ungar de miniştri îi porunceşte baronului Vay 
Miklós, comisarul general maghiar al Transilvaniei, să acŃioneze pentru împiedecarea 
tulburării raporturilor amicale existente între Moldova şi Ungaria. I se cere să 
interzică recrutarea unei armate de voluntari împotriva Moldovei, iar pe boierii 
moldoveni fugari să-i transfere în interiorul Ńării (doc. 115).  
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Legăturile strânse dintre românii ardeleni şi cei din Principate sunt ilustrate 
prin implicarea celor dintâi menŃionaŃi în evenimentele revoluŃionare din Muntenia. 
Constantin Romanu-Vivu, ca membru al comitetului de propagandă de la Bucureşti, 
este însărcinat cu corespondenŃa ardeleană. În această calitate, el îi scrie o epistolă lui 
Simion BărnuŃiu, aflat la Sibiu. August Treboniu Laurian este aşteptat cu nerăbdare 
de către guvernul revoluŃionar din capitala Munteniei, pentru a fi cooptat în comitetul 
de propagandă, ce va coresponda cu toate jurnalele. Originalul românesc al scrisorii 
lui Constantin Romanu a fost, negreşit, interceptat de autorităŃile imperiale şi tradus, 
deoarece epistola ni s-a păstrat în limba germană (doc. 166). 

Cunoscutul publicist revoluŃionar Anton Kurz semnează în „Satellit des 
Siebenbürger Wochenblatts”, sub iniŃialele A.K., articolul Die freie Walachei und 
keine Russenfurcht (łara Românească liberă şi fără frică de ruşi). Elogiază eliberarea 
łării Româneşti în urma evenimentelor revoluŃionare şi faptul că influenŃa rusească 
aici a devenit imposibilă, panslavismul suferind o mare înfrângere. Se numără 
printre primii autori saşi care, referindu-se la români, pun în circulaŃie programatic 
numele de „Romanen”, în locul celui de „Walachen” (doc. 37). 

Însă bucuria victoriei revoluŃiei în Muntenia nu este prea îndelungată. La  
8 iulie, agentul consular Timoni îi transmite prezidiului Comandamentului militar 
suprem de la Sibiu informaŃii obŃinute de la Nicolae Bălcescu, membru al guvernului 
de la Bucureşti, referitoare la ocuparea iminentă a Principatelor Române de către 
trupele ruseşti şi cele turceşti. Se anunŃă şi dislocarea din Rusciuk a câtorva mii de 
soldaŃi otomani, îmbarcaŃi în cinci bărci mari (doc. 50).  

În aceeaşi zi, agentul consular c.c. de la Iaşi, August von Eisenbach, informează 
Comandamentul militar de la Sibiu despre intrarea trupelor ruseşti în Moldova şi 
intenŃia lor de a se deplasa spre Valahia (doc. 66). În baza raportului lui Eisenbach, 
comandantul interim Pfersmann îl anunŃă pe generalul Puchner că, în 6 iulie, a avut 
loc invadarea Moldovei de către ruşi. Cere indicaŃii cumulate de la comandantul 
suprem al forŃelor armate austriece şi de la guvernatorul Transilvaniei (doc. 116). 
Feldmareşalul-locotenent Puchner informează prezidiul Guberniului despre invazia 
trupelor ruse şi turce în Moldova şi Muntenia (doc. 129). 

Etnonimul românilor constituie subiectul a două articole, preluate din ziarul 
săsesc „Transsilvania” de la Sibiu. Autorul primului articol, publicat la 24 iulie 1848, 
este J.G.M., iniŃiale sub care bănuim că se ascunde Johann Gottfried Müller (n. 1796 – 
m. după 1870) din Orăştie, doctor în drept şi filosofie, din 1844 rectorul Academiei 
săseşti de drept de la Sibiu şi profesor la aceeaşi instituŃie17. Sub titlul Romanen oder 
Walachen (Români sau valahi), articolul ia în dezbatere denumirea „veche” de valahi, 
folosită uzual de germani pentru a-i desemna pe români. J.G.M. susŃine că preluarea 
denumirii „noi” de romani este nu doar lipsită de necesitate reală, ci şi producătoare de 
confuzii (doc. 225). Al doilea articol este o replică dată lui J.G.M. de către A.T.L., 
respectiv August Treboniu Laurian. Paternitatea publicistului român este neîndoielnică, 
el fiind, dealtminteri, foarte prezent şi activ în paginile ziarelor germane de epocă. 

                                                 
17 Ela Cosma, Saşi, austrieci, slavi în Transilvania şi Banat (Biografii de secol XIX şi din 

vremea revoluŃiei paşoptiste), colecŃia Biografii Istorice Transilvane tom II, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 2009, p. 219–221 (voce: „Müller, Gottfried”). 
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RevoluŃionarul român afirmă că fiecare popor trebuie numit de către străini după 
propriul său nume, care este chiar numele cel adevărat. Demontează argumentele lui 
Johann Gottfried Müller, demonstrând că folosirea denumirii de români (Romänen) 
exclude orice echivoc invocat de autorul sas (doc. 293). 

*** 
Documentele maghiare 

Caracterizare generală 

Documentele maghiare din luna iulie a anului 1848 care, în prezentul volum, 
se derulează pe parcursul a câtorva sute de pagini provin, în proporŃie covârşitoare, 
din arhiva Guberniului Transilvaniei păstrată la Budapesta, dar şi din arhive locale 
diverse. Ele sunt în măsură să ne ofere informaŃii preŃioase privitoare la evenimente 
de ordin economic, social, politic, militar şi ecleziastic care s-au derulat, cu o 
anume intensitate, în fostele comitate transilvănene din perioada revoluŃiei.  

Aceste surse, ce abia acum văd lumina tiparului, contribuie, în modul cel mai 
convingător posibil, la conturarea unei veritabile fresce a societăŃii ardelene şi bănăŃene 
deopotrivă, constituindu-se, astfel, într-un adevărat „barometru” al stării de spirit ce a 
guvernat atât elitele, cât şi marea masă a locuitorilor din acest areal. Conform surselor 
pe care le-am prezentat în lucrarea de faŃă, în acest interval de timp, spiritele au fost 
cuprinse de o vie efervescenŃă, sub cupola unor evenimente care şi-au pus amprenta, în 
mod decisiv, atât asupra destinului provinciei, cât şi a Ungariei în sine: 

1. Dieta transilvană a adoptat mai multe legi care au vizat aspecte importante 
precum: uniunea Transilvaniei cu Ungaria; legea electorală; legea privind alegerea 
deputaŃilor pentru parlamentul maghiar „pe baza reprezentării populare”; legea 
gărzilor naŃionale; legea agrară referitoare la desfiinŃarea robotei urbariale şi a 
taxelor băneşti; legea transformării în datorii de stat a posesiunilor domneşti 
urbariale ce au fost private şi expropriate; legea legată de consecinŃele abolirii 
relaŃiilor urbariale şi a altor zeciuieli cuprinse în articolul IV asupra corporaŃiilor 
(în sensul de proprietari colectivi); legea despre purtarea comună a sarcinilor 
obşteşti; legea presei privind desfiinŃarea cenzurii; legea deplinei egalităŃi în 
drepturi în cazul religiilor; legea cu privire la preŃul sării şi izvoarele cu apă sărată.  

2. Comisia ardeleană a unificării, sub conducerea fostului guvernator Teleki 
József, s-a deplasat la Pesta, în vreme ce Guberniul transilvan a fost lăsat  
ad interim în grija lui Mikó Imre, o persoană oscilantă între liberali şi conservatori.  

3. În ziua de 2 iulie 1848 a avut loc deschiderea festivă a Parlamentului 
maghiar de la Pesta.  

4. Tot acum, în luna iulie, activitatea presei româneşti ia amploare printr-o 
retorică înflăcărată în spirit naŃional, ca dovadă că, la Braşov, gazeta lui George BariŃiu 
„Foaie pentru minte, inimă şi literatură” publică poezia lui Andrei Mureşianu,  
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Un răsunet (Deşteaptă-te, române!), iar la Blaj apare primul număr necenzurat din 
„Organul naŃional” al lui Timotei Cipariu. 

5. Pe data de 10 iulie 1848, la Năsăud, a avut loc adunarea celui de-al II-lea 
regiment grăniceresc românesc, ocazie cu care s-a redactat o petiŃie către împărat. 

6. În ziua de 11 iulie 1848, Kossuth Lajos a propus legea recrutării, în vederea 
creării unei armate maghiare de 200.000 de soldaŃi. A fost legea care a determinat 
multă rezistenŃă din partea românilor, conducând, în final, la conflicte sângeroase. 

7. La 18 iulie 1848 s-a decis închiderea Dietei Transilvaniei de la Cluj18. 
Pe fondul sporirii nemulŃumirilor, dar şi a tensiunilor, în ziua de 24 iulie 1848 

se produce confiscarea armelor românilor. Contrar aşteptărilor, maghiarii nu sunt 
dezarmaŃi din motive de siguranŃă personală. Comisia Kozma pregăteşte raportul 
anchetei sale (doc. 221). 

O zi mai târziu, episcopul Andrei Şaguna a trimis de la Pesta o circulară prin 
care se dezavua Ńinerea de adunări secrete, considerate a fi primejdioase. Episcopul 
le solicita, în acest sens, enoriaşilor săi vigilenŃă şi ascultare (doc. 231).  

În tot acest interval de timp, tensiunile şi nemulŃumirile dintre români şi 
maghiari au crescut în intensitate şi nu întâmplător. Similar documentelor de 
arhivă, presa maghiară de epocă, ca de pildă „Pesti Hírlap”, atrăgea atenŃia asupra 
faptului că spiritul măreŃelor simŃăminte naŃionale i-a cuprins şi pe români, în 
rândul cărora activa un număr tot mai mare de oameni culŃi, mai mulŃi decât putea 
bănui cineva. Iar planurile şi aspiraŃiile lor – se accentuează în sursa de epocă – 
urmăreau unirea celor de aceeaşi origine şi de aceeaşi limbă într-un singur neam, 
într-o singură Ńară şi sub conducerea unui singur rege19.  

La data când membrii comisiei Kozma (consilierul gubernial Kozma Pál, 
consilierul montanistic Nemegyei M. János şi secretarul gubernial Némethi János) 
investigau tensiunile din MunŃii Apuseni, în luna iulie a anului 1848, ei descopereau 
aceste aspiraŃii înaintate ale românilor ca fiind similare cu cele ale întregului continent, 
unde populaŃiile, la nivel social şi mental, resimŃeau transformări profunde.  

Pe la începutul lunii iulie, spre exemplu, unul din liderii de frunte ai românilor, 
Avram Iancu, a trimis o scrisoare mai sus menŃionatei comisii guberniale, în care a 
precizat că toate cuvântările adresate de el poporului de-a lungul timpului au avut 
drept scop ca această forŃă primară, care era poporul, să nu fie folosită împotriva 
anumitor persoane sau contra anumitor naŃiuni, „pornind de la sentimentul că nu 
este duşman intern”20. În plus, a continuat el, „poporul trebuie să utilizeze forŃa primară 
numai în apărarea propriei existenŃe, atunci când aceasta este în primejdie”21.  

Răspunsurile şi opiniile consemnate de comisie sunt deosebit de importante 
pentru pulsul, atmosfera şi starea lucrurilor din MunŃii Apuseni, după adunarea de 
la Blaj, în vara anului 1848. Principala constatare este aceea a unei griji sporite, 
                                                 

18 Ela Cosma, Cronologia anilor 1848–1849 în Transilvania, în „Anuarul Institutului de Istorie 
«G. BariŃiu» din Cluj-Napoca”, tom. XLVI, 2009, p. 331–355. 

19 Varga Attila, PrefaŃă. RevoluŃia paşoptistă din Transilvania la răscruce. Elite sub lupa unei 
anchete: români şi maghiari în MunŃii Apuseni, studiu introductiv în vol. „Ancheta Kozma în MunŃii 
Apuseni. ContribuŃii documentare”, editori Varga Attila şi Marghioala Bodor, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2012, p. IX–XX. 

20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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mai ales în prima jumătate a lunii iulie, faŃă de organizarea românilor pentru a face 
faŃă presiunilor venite din partea administraŃiei.  

Comisia a constatat cu nemulŃumire şi faptul că simbolurile naŃionale româneşti 
(steagul românesc de atunci, în culorile roşu, alb, albastru) au început să fie folosite 
tot mai frecvent şi mai ostentativ, iar tendinŃele centrifugale ale românilor transilvăneni 
deveneau evidente.  

Dinspre cealaltă parte a CarpaŃilor, tot mai mulŃi români se refugiau în 
Transilvania astfel că, în ciuda presiunilor, ideile revoluŃiei reuşiseră să pătrundă 
adânc în conştiinŃa poporului tocmai prin intermediul preoŃilor şi al tinerilor 
revoluŃionari. Simion Balint, spre exemplu, un alt reprezentant de marcă al elitei 
politice româneşti, a menŃionat, nu o dată, că era necesară „unirea românilor din 
Ardeal cu cei din Moldova şi łara Românească” pentru a forma un singur regat. 

Un important element al mişcărilor sociale şi naŃionale, din intervalul de timp 
la care fac referire sursele de epocă analizate în volumul de faŃă, a fost chiar 
răspândirea acestor idei în mulŃime de către intelectuali, mai ales în cadrul unor 
adunări publice. Ele mai pun în evidenŃă şi alte aspecte care au întregit peisajul 
Transilvanei revoluŃionare în luna fierbinte a lui iulie 1848...  

Elitele politice maghiare şi relaŃia lor cu românii şi saşii 

Un prim aspect, care a marcat această conexiune deosebit de complexă, a fost 
problema deputaŃilor pentru Dieta pestană, programată să se deschidă în iulie 1848. 
Liderii maghiarilor ardeleni au intrat în „criză de timp”, iar pentru a rezolva 
problema, putea fi aleasă una din două soluŃii: fie deputaŃii Dietei feudale din Cluj 
să meargă in corpore la Dieta pestană, fie să se facă noi alegeri.  

Urmând prima soluŃie, deputaŃii fiind exclusiv maghiari (cu excepŃia câtorva 
saşi) şi unionişti, nu s-ar fi ridicat niciun fel probleme, dar s-ar fi putut spune că 
reprezentanŃii de la Cluj s-au dus în mijlocul revoluŃionarilor din Pesta, ceea ce nu 
le convenea lui Wesselényi Miklós, Bethlen János senior, Keméni Domokos, Zeyk 
József şi Zeyk Károly, Teleki Domokos22. 

Urmând cea de a doua soluŃie, se năştea un mare „pericol”, şi anume acela 
rezultat din principiile democratice; căci, la alegeri, majoritari fiind românii, în mod 
normal, aceştia ar fi obŃinut majoritatea locurilor de deputaŃi, iar ca antiunionişti, 
românii n-ar fi plecat la Pesta, ceea ce ar fi ridicat probleme serioase în Dieta Ungariei.  

Această stare de lucruri este consemnată de către Wesselényi Miklós, care 
preciza, între altele, că: „dorinŃa românilor de a exista ca naŃiune aparte, precum şi 
străduinŃele lor de a deveni influenŃi, este mai mare şi mai răspândită în poporul de 
rând decât în mijlocul slovacilor; această dorinŃă, de o înflăcărare tinerească, este 
aşa de fierbinte şi de vie, încât putem fi siguri că fiecare român îndreptăŃit va lua 
parte la alegeri cu cel mai mare devotament şi foc”23. Trebuia, deci, găsită o soluŃie 
la o situaŃie care risca să degenereze în modul cel mai serios posibil.  
                                                 

22 Gelu NeamŃu, RevoluŃia democratică de la 1848–1849 din Transilvania, în: „Istoria României. 
Transilvania”, vol. I, Cluj-Napoca, Editura „George BariŃiu”, 1997, p. 805–986. 

23 Ibidem. 
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Această precipitare s-a transmis şi ulterior, ca dovadă că, inclusiv în cazul 
alegerilor pentru posturile de comiŃi supremi, procedurile s-au urgentat şi ele, iar 
cei în cauză au fost invitaŃi ca, fără întârziere, să se apuce de treburile lor 
importante. Mai aflăm din surse şi că AlteŃa Sa Palatinul şi locŃiitorul regal l-a 
numit comite suprem al comitatului Alba de Jos pe baronul Kemény István; în 
comitatul Alba de Sus, pe Horváth János; în comitatul Târnava, pe baronul Bánffy 
János; în comitatul Solnocul Inferior, pe Veér Farkas; în comitatul Hunedoara pe 
contele, Kun Gothárd; în comitatul Dăbâca, pe contele Béldi Ferenc, iar în districtul 
Făgăraş a fost numit comite suprem contele Bethlen Gábor (doc. 27). 

O reacŃie fermă faŃă de aceste iniŃiative, văzute ca fiind unilaterale, a venit, 
întâi de toate, din partea comunităŃii naŃiunii săseşti, care nu a ezitat să trimită 
autorităŃilor maghiare un protest faŃă de numirea, în calitate de comisar regal, a 
baronului Vay Miklós, ocazie cu care ea şi-a exprimat nemulŃumirea şi faŃă de alte 
aspecte ce au provocat iritare. În ciuda aşteptărilor, răspunsul primit a început să 
agite şi mai mult spiritele, prevestind parcă furtuna de mai târziu.  

Se aminteşte faptul că legea nr. 1 privind uniunea celor două Ńări, Transilvania 
şi Ungaria, lege alcătuită în Dieta Transilvaniei, fusese deja sancŃionată de către 
suveran, pentru ca, mai apoi, să fie făcută publică în Dietă. Activitatea Cancelariei 
aulice transilvane, la rândul ei, a fost desfiinŃată, iar sarcinile pe care le avea iniŃial de 
realizat au revenit arhiducelui palatin Ştefan şi Ministerului ungar. Numirea baronului 
Vay Miklós este considerată pe deplin legitimă, arătându-se că Maiestatea Sa, 
deŃinând drepturi şi puteri depline, este în măsură să trimită un comisar regal, dacă 
acest demers îl consideră ca fiind necesar. Protestul naŃiunii săseşti este considerat 
ca fiind unul lipsit de valabilitate, motiv pentru care – se transmite comunităŃii – 
nici Guberniul nu îl poate susŃine (doc. 4). 

RelaŃia elitelor politice maghiare cu românii s-a deteriorat şi ea foarte mult, 
mai ales în condiŃiile în care activitatea Comitetului NaŃional Român din Sibiu, 
văzut ca un organism înfiinŃat în mod ilegal, a fost supusă unei investigări atente, 
considerându-se un imperativ dizolvarea imediată a acestuia. Fusese înfiinŃat în a 
doua zi a Adunării de la Blaj, atunci când s-a ales un comitet alcătuit din 25 de 
persoane. Acesta urma să-şi aibă reşedinŃa la Sibiu, având obligaŃia de a centraliza 
răspunsurile pe care urmau să le aducă delegaŃiile de la împărat şi Dietă. Ulterior, 
Comitetul trebuia să mai convoace o nouă adunare generală naŃională, pentru a 
dezbate rezultatele celor două înalte intervenŃii. Preşedinte al Comitetului a fost 
ales episcopul Andrei Şaguna, iar vicepreşedinte Simion BărnuŃiu24.  

Între ceilalŃi 23 de membri se aflau avocaŃii Ioan Buteanu, Avram Iancu, 
Florian Micaş, Alexandru Papiu Ilarian, Ioan Pipoş, Ioan Suciu, Nicolae Bălăşescu, 
Aron Pumnul, Alexandru Bătrâneanu, Constantin Romanul şi alŃii. Un criteriu 
pentru cei aleşi a fost domicilierea lor în Sibiu. Între cei care au stat un timp mai 
îndelungat alături de comitet s-au numărat şi următoarele personalităŃi: Samuil 
PoruŃiu, Eliseu Armatu şi Ioan Pinciu.  

Guvernatorul Teleki a primit un raport potrivit căruia, după unele informaŃii, prin 
manifeste trimise românilor în toată Ńara, Alexandru Papiu Ilarian şi Simion BărnuŃiu 
                                                 

24 Ibidem. 
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urmăreau a-i determina pe aceştia a se opune legilor în vigoare, mai ales uniunii, 
împiedicând-o chiar şi cu armele25.  

Aceasta i se părea cu atât mai grav, cu cât el fusese deja informat că noul 
Comitet săsesc se aliase cu Comitetul român. AlianŃa era confirmată şi de scrisoarea 
lui Ioan Hanea către Andrei Şaguna, trimisă de la Sibiu, în 9 iunie 1848. Artizanul 
acestei alianŃe româno-săseşti era profesorul Nicolae Bălăşescu.  

Tot la această dată, comisarul Perényi Zsigmond i-a raportat despre activitatea 
Comitetului NaŃional Român ministrului de Interne Szemere Bertalan, mărturisindu-i 
că a interceptat câteva scrisori, care l-au îngrijorat mult datorită îndrăznelii 
„înspăimântătoare” a năzuinŃelor „instigatorilor”26. Înarmat cu aceste scrisori, 
Perényi se prezentase în faŃa guvernatorului Teleki, care i-a subliniat faptul că a 
poruncit primarului din Sibiu să convoace Comitetul român şi să-i interzică Ńinerea 
oricărei şedinŃe. În plus, Bethlen János senior a primit şi el ordin de a merge la 
Sibiu, în calitatea sa de comisar gubernial, cu o forŃă militară corespunzătoare, iar 
acolo să dizolve imediat Comitetul. Mai trebuia apoi să recurgă şi la o investigare 
serioasă a membrilor acestui comitet. Baronul Perényi era conştient că arestările nu 
vor reprezenta un demers uşor, motiv pentru care l-a asigurat pe Szemere Bertalan 
că va folosi multă precauŃiune în „aplicarea unor măsuri dure, într-o asemenea 
atmosferă încordată”27.  

Încercând să pună evenimentele de la MihalŃ pe seama Comitetului NaŃional 
Român, ba chiar şi pe seama lui Simion BărnuŃiu, Kemény Domokos şi Bethlen 
Gábor au sosit la Sibiu în 13 iunie pentru a face cercetări (doc. 7). Ei au raportat 
Guberniului că, formal, Comitetul luase hotărârea de autodizolvare, el funcŃionând, 
totuşi, clandestin. Cu acea ocazie au fost puşi sub acuzare: Simion BărnuŃiu, 
Alexandru Papiu Ilarian, Ion Buteanu, Constantin Romanul, Aron Pumnul şi 
Nicolae Maniu. Pentru a se salva de arestare, mulŃi dintre membrii Comitetului au 
trebuit să se retragă în satele din jurul Sibiului.  

În plus, la Câmpeni, unde începuse şi răscoala lui Horea, Avram Iancu, care 
era şi el membru al Comitetului, i-a chemat pe moŃi să se înarmeze.  

La Sibiu au fost arestaŃi Nicolae Bălăşescu şi August Treboniu Laurian. S-a 
încercat şi prinderea lui Simion BărnuŃiu, însă el a reuşit să fugă în ultimul moment, 
sărind pe fereastră.  

După adunarea a treia de la Blaj, din luna septembrie 1848, Comitetul va 
parcurge o nouă etapă, sub numele de Comitetul de PacificaŃiune. Acesta va fi 
recunoscut de către Comandamentul general militar austriac din Sibiu, devenind 
astfel primul „guberniu românesc” din Transilvania28.  

În timp, Comitetul NaŃional Român a fost pe deplin recunoscut şi de către toŃi 
românii, astfel că aceştia, indiferent de nivelul lor social, s-au raportat la el ca la o 
instanŃă politică de primă autoritate. Spre exemplu, un document de la mijlocul 
lunii iulie, ne precizează faptul că, în comitatul Dăbâca, preotul ortodox Gheorghe 
Ioan, precum şi preotul greco-catolic Ioan Popa, în duminica de după adunarea de 
                                                 

25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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la Blaj, cu prilejul slujbei bisericeşti, au anunŃat poporul adunat în biserică abolirea 
deosebirilor dintre religiile lor, independenŃa bisericii orientale şi supunere în viitor 
numai la poruncile primite de la Comitetul Român (doc. 10). 

În altă ordine de idei, una dintre cele mai grave urmări ale decretării uniunii a 
fost intrarea în vigoare şi în Transilvania a legii de recrutare propusă de Kossuth 
Lajos, la 11 iulie 1848, spre a fi votată de către Dieta Ungariei. Legea prevedea 
mobilizarea unui contingent de 200.000 de ostaşi, destinaŃi, în principal, a lupta 
împotriva aspiraŃiilor de eliberare naŃională a sârbo-croaŃilor şi a celorlalte 
naŃionalităŃi nemaghiare29.  

Ministerul de Război ungar a trecut la aplicarea acestei legi, pentru moment, 
ordonând recrutarea primilor 60.000 de oameni, înainte ca legea să fi fost sancŃionată 
de împărat. Acest viciu de formă o va face să fie nevalabilă în ochii românilor, saşilor 
şi, un timp, chiar pentru unele jurisdicŃii secuieşti. Trebuie apoi remarcat că indignare 
producea mai ales formula jurământului, cuprinsă în această lege, care prevedea ca 
toŃi locuitorii înrolaŃi, indiferent de apartenenŃa lor etnică, să lupte, până la ultima 
picătură de sânge, „pentru neatârnarea naŃiei maghiare”30. Se mai prevedea ca toate 
activităŃile în armata nou creată să se desfăşoare în limba maghiară.  

NeŃinându-se cont de aceea că legea nu fusese sancŃionată de împărat, încă de 
la sfârşitul lunii iulie, comisiile de recrutare au pornit la sate pentru a face conscrierea 
noilor recruŃi. ForŃând această acŃiune „ilegală” în ochii poporului, recrutările se 
vor izbi de o rezistenŃă dârză şi generalizată, cuprinzând, de data aceasta, atât 
Transilvania, cât şi Banatul şi Partium, ceea ce conferea din nou un aspect unitar 
revoluŃiei româneşti31. AutorităŃile erau însă ferm hotărâte să facă recrutările, ceea 
ce a învrăjbit şi mai mult relaŃiile dintre români şi maghiari (doc. 38, 39, 40, 41, 44, 
61, 106, 219, 260, 268, 291). 

La mijlocul lunii iulie, spre exemplu, comisarul gubernial Vay Miklos menŃiona 
într-un raport că fricŃiunile între grăniceri şi nobilii privilegiaŃi în Trei-Scaune şi 
Sfântu-Gheorghe au luat forme mai agravate. Acolo, la chemarea comitetului suprem şi 
a comandantului tuturor gărzilor civile, el a făcut o inspecŃie a gărzilor civile şi a 
constatat că nu existau arme suficiente, iar situaŃia era tensionată. PreoŃii români au 
declarat şi ei, cu fermitate, că Ńin la naŃionalitate şi la folosirea limbii lor (doc. 54).  

Într-o altă situaŃie, aflăm despre investigarea şi interogarea preotului greco-
catolic Grigorie Elecheş din Răzoare, arestat şi închis la Cluj pentru instigare, 
împreună cu alŃi 6 tovarăşi ai săi. Din procesele verbale întocmite, precum şi din 
anexele alăturate, reieşea că mai sus-menŃionatul cleric, în urma unei scrisori care 
i-a fost expediată de la Sibiu şi care, mai apoi, a fost trimisă de el mai departe unui 
teolog din Blaj, i-a instigat pe români împotriva maghiarilor, îndemnându-i la 
procurarea armelor, la confecŃionarea coaselor şi lăncilor (doc. 82). 

În zona regimentelor de graniŃă s-a menŃinut aceeaşi stare de agitaŃie. Ni se 
spune că, în seara zilei de 9 iulie, au ajuns la Năsăud toŃi reprezentanŃii mai de 
frunte ai cetăŃenilor şi preoŃilor români. Ca loc al adunării a fost ales Ńintirimul 
bisericii. La orele 8 dimineaŃa, cei prezenŃi au enumerat următoarele plângeri:  

                                                 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
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a) dreptul la pământuri şi păduri; 
b) din conscripŃii să se şteargă denumirile de fiscal şi iobag; 
c) veniturile din arendări să fie vărsate în casieriile comunităŃilor; 
d) folosirea acestui fond să fie liberă, iar controlul să se exercite de un comitet 

mixt, format din persoane civile şi ecleziastice; 
e) hainele militare să fie confecŃionate din postavul făcut de soŃiile grănicerilor; 
f) cei 17.000 de florini, care se reŃinuseră pentru lemne din salariul ofiŃerilor, 

să rămână în visteria statului; din dobânzile acestei sume să se acorde burse acelor 
tineri, care doreau să urmeze şcoli superioare sau să înveŃe meserii; 

g) robotele de toate felurile să fie anulate, iar edificarea diverselor clădirilor 
camerale să se facă prin licitaŃii; 

h) reprezentarea în Dietă să se facă prin deputaŃi aleşi; 
i) ofiŃerii să cunoască limba poporului; 
k) în caz că, în regiment, se vor numi ofiŃeri străini, tot atâŃia ofiŃeri români să 

fie angajaŃi la alte regimente; 
l) să se acorde dreptul păstrării limbii, al naŃionalităŃii şi religiei; 
n) textul constituŃiei să fie prezentat în limba română înainte de depunerea 

jurământului (doc. 101). 
După cum se poate vedea, problema agrară apare pregnant menŃionată în cele 

de mai sus, dovedindu-se a fi un aspect extrem de important ce trebuia, finalmente, 
să îşi găsească mult dorita soluŃie, nu doar în formă declarativă sau scriptică, ci şi 
în viaŃa de zi cu zi. Tensiunile care au continuat să apară în sânul societăŃii, chiar şi 
după emiterea legii privind desfiinŃarea robotei urbariale şi a taxelor băneşti, au 
dovedit că soluŃionarea ei, aplicată la nivel practic, nu mai suporta întârziere… 

Problema agrară 

Aşa cum reiese şi din documentele de arhivă, pentru iobagii care veneau de la 
adunarea de la Blaj, iobăgia era ca şi desfiinŃată; în realitate însă, cei care depuseseră 
acolo jurământul promiseseră că vor contribui „după putinŃă” la desfiinŃarea ei. 
AlŃii ştiau că iobăgia fusese, de fapt, desfiinŃată demult, dar nemeşimea fusese 
cea care, din perfidie, a ascuns scrisoarea eliberatoare în înŃelegere cu episcopul 
Ioan Lemeni32.  

În şedinŃa a VII-a a Dietei de la Cluj s-a luat în discuŃie punctul 4, ocazie cu 
care baronul Wesselényi Miklós a rostit o cuvântare înflăcărată, din care reieşea 
faptul că el era perfect conştient de nedreptatea existentă şi de anacronismul 
iobăgiei. Guberniul, la rândul său, a luat măsuri în vederea tipăririi unui text despre 
desfiinŃarea iobăgiei, care le-a fost citit Ńăranilor în duminica Sfintei Treimi, pe 
când se hotărâse a se proclama ştergerea iobăgiei. Este vorba despre „PreînştiinŃarea” 
semnată de guvernatorul Teleki József şi secretarul său Bíró Józef33. 

Entuziasmul n-a fost mare, deoarece mulŃi manifestau încă o serie de 
nemulŃumiri vis-à-vis de pământurile luate în momentul comasărilor, de opreliştile 
                                                 

32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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întâlnite cu ocazia tentativei de recuperare a pădurilor şi fânaŃelor, dar şi în privinŃa 
drepturilor regaliene (cârciumărit, morărit, pescuit, vânat etc.), care rămâneau în 
mâna nobililor proprietari34. 

Comisia de anchetă Kozma, care se afla în MunŃii Apuseni, a luat şi ea pulsul 
populaŃiei pentru a constata care era atmosfera în noul context creat. După citirea 
decretului guvernatorului, Avram Iancu, care era de faŃă, a mulŃumit cu demnitate 
în numele Ńăranilor, asigurând comisia că ei vor menŃine ordinea şi liniştea, dar, în 
ceea ce priveşte bunurile „cămării regale” pe acel domeniu, cu pădurile, pietrele, 
apele şi cu tot hotarul lor, considera ca fiind pe deplin justificată intenŃia moŃilor de 
a revendica, pe calea legii, dreptul asupra acestor bunuri. Au urmat apoi o serie de 
reclamaŃii care au scos în evidenŃă faptul că aplicarea legii a întâlnit, în teritoriu, o 
serie de obstacole ce au generat multe tensiuni35.  

Astfel, Guberniul a fost obligat să constate tot mai frecvent, din memoriile 
primite din diverse părŃi ale Transilvaniei, nu doar o creştere a nemulŃumirilor ce 
au condus la tulburarea liniştii publice, dar şi la apariŃia mai multor abuzuri care au 
provocat o serie de îngrijorări. Aşa după cum relevă şi documentele din luna iulie, 
autorităŃile politice par, adesea, să fie depăşite de situaŃie, nemaiputând să găsească 
soluŃii optime pentru a detensiona problemele ivite în comunităŃile româneşti, 
germane şi maghiare deopotrivă, provincia începând să semene tot mai mult cu un 
veritabil „butoi cu pulbere”.  

În atare condiŃii, aflăm că, spre exemplu, în comunitatea Sânzieni, familia 
Bartok, care se afla sub conscriere militară secuiască, a ocupat cu violenŃă prin 
focuri de puşcă cele două sesii aflate în proces ale nobilului Köntzei Károly, pe 
care le poseda pe drept de la baronul Apor la Sânzieni, perturbând astfel, în mod 
flagrant, liniştea publică. Deşi a intervenit somaŃia autorităŃii dregătoreşti şi a 
comandamentului de regiment în vederea restituirii sesiilor ocupate în mod ilegal, 
reacŃia arogantă de refuz ce a urmat nu a lăsat decât să se înŃeleagă faptul că idei 
precum inviolabilitatea persoanei şi securitatea averii tindeau să îşi dilueze 
conŃinutul, fiind, astfel, necesară intervenŃia militară în forŃă (doc. 8). 

Într-o altă localitate, la Sociova, un anume Budai Ferenc a conceput un lung 
memoriu, pe care l-a trimis autorităŃilor maghiare comitatense, subliniind că nu are 
de gând să fie sclavul nimănui. El considera că datoria sa civică era supunerea faŃă 
de legile cele drepte. În plus, amintea circulara gubernială, trimisă în urma 
dispoziŃiei Ministerului ungar, care menŃiona că „pământurile domneşti şi alodiale 
rămân în proprietatea moşierului, iar fostul iobag care trăieşte pe aceste pământuri 
are datoria de a presta robote şi a plăti arendă, iar cine nu procedează astfel va plăti 
zilele de lucru la un preŃ ridicat. Cel care refuză aceste obligaŃii nu poate să fie 
constrâns de nimeni la prestarea obligaŃiilor” (doc. 295). 

La BreŃcu, în memoriul trimis autorităŃilor maghiare, se cerea permisiune 
pentru uzitarea dreptului statarial împotriva celor ce atentau cu violenŃă la 
securitatea persoanei şi averii. Se cerea înfiinŃarea judecătoriei statariale împotriva 
tulburătorilor de linişte, dar şi contra celor care atacau, în mod violent, persoanele 
şi averile, solicitare la care Guberniul regesc a răspuns pozitiv (doc. 9). 

                                                 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
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Cei au care s-au opus cel mai mult la aplicarea legii au fost reprezentanŃii 
clerului care, în noile condiŃii, ar fi pierdut o serie de avantaje. Astfel, conform 
unui raport trimis Guberniului la mijlocul lunii iulie de către pastorii luterani din 
localităŃile ApaŃa, Crizbav, Turcheş şi Cernatu, aceştia se plângeau că populaŃia 
zonelor pomenite a refuzat să le dea zeciuiala care corespundea salariului pe un an, 
realitate pentru care eforturile lor au rămas neplătite (doc. 13). 

Episcopul romano-catolic al Transilvaniei, Kovács Miklós, a trimis şi el un 
memoriu la Guberniul regesc, în care pomenea despre petiŃia parohului romano-
catolic din Ilieni, Ferencz Antal, care arăta că populaŃia sătească din Sâncraiu a 
ocupat violent acea portio canonica aparŃinătoare parohiei din Ilieni. Înaltul prelat 
catolic solicita adoptarea de măsuri eficiente, pentru ca beneficiile şi toate veniturile 
preoŃilor, ca şi ale celor aflaŃi în slujba bisericii, să rămână neatinse (doc. 14). 

Baronul Samuel Schaller von Löwenthal, la rândul său, se plângea în jalba sa 
că urbarialii săi din Şieu, care locuiau pe loturi exclusiv alodiale, nu mai voiau să 
presteze slujbe, în pofida legii adoptate şi enunŃate în public despre urbariat. De 
asemenea, ei nu mai Ńineau seama de interdicŃiile privind folosirea pădurilor, 
considerând ca fiind ale lor atât dreptul de măcelărit, dar şi cel de pescuit. Sunt 
motivele pentru care cunoscutul baron solicita ca mai sus pomeniŃii urbariali să fie 
constrânşi, măcar pentru bani, să muncească (doc. 15). 

Locuitorii de rând Létsi István, Turgyán Makavéj, Benedek Makavé, László 
András din Sânmihaiu de Jos şi Sânmihaiu de Sus, localităŃi ale scaunului Arieş, au 
conceput şi ei o plângere împotriva moşierului lor, Nagy Elek, din localitate. Acesta, 
după enunŃarea abolirii serviciilor urbariale, continua să-i oblige la prestări domneşti. 
Cei în cauză refuzau acest lucru, motiv pentru care, prin intermediul primjudelui 
nobiliar, apoi prin intervenŃia vicejudelui regesc, s-au văzut constrânşi la corvoadă 
pe baza puterii unei circulare elaborate într-un mod necunoscut (doc. 26).  

Asemenea abuzuri au fost trimise, deci, Guberniului în număr foarte mare, 
din diverse sate ale provinciei (doc. 51, 83, 147, 156, 206).  

Departe de a putea fi rezolvată cu uşurinŃă, problema agrară s-a dovedit a fi 
un veritabil „nod gordian”, care a adâncit şi mai mult falia dintre elita politică 
maghiară şi populaŃia majoritară a provinciei. La aceasta a contribuit şi suflul nou 
de idei şi atitudini, cimentate prin intermediul elitelor politice româneşti, care au 
încercat să continue în Transilvania proiectele pe care nu au reuşit să le ducă la bun 
sfârşit dincolo de CarpaŃi, unde revoluŃia a fost înăbuşită mult mai devreme. 

RelaŃia cu românii de peste CarpaŃi 

Acest aspect a constituit, cu siguranŃă, unul din cele mai interesante şi mai 
incitante capitole din istoria revoluŃiei paşoptiste transilvane şi trebuie pus în 
legătură cu lupta pentru realizarea Dacoromâniei, adică unirea tuturor românilor 
într-un singur stat independent. Proiectul în sine a reprezentat una dintre aspiraŃiile 
de frunte ale românilor la 1848–1849.  

Din marele torent al luptei pentru Dacoromânia, în cursul revoluŃiei se va 
cristaliza şi o mişcare distinctă, ce îşi propunea ca mai întâi să realizeze unirea 
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românilor din Imperiul habsburgic, adică a celor din Transilvania, Banat, Partium 
şi Bucovina, aceasta, ca prim pas al marii uniri. De fapt, tendinŃele dacoromâniste 
generale şi acelea ale realizării României austriece (sau intracarpatice) au coexistat 
permanent în tot cursul revoluŃiei36.  

Cea de a doua cale de propagare a ideii Dacoromâniei s-a realizat prin dascălii 
ardeleni şi bănăŃeni întorşi din Principate. Dintre cei mai activi îi menŃionăm pe 
Constantin Romanul-Vivu, August Treboniu Laurian, Ioan Maiorescu şi, înainte de 
1848, pe Eftimie Murgu.  

Cea de a treia cale de răspândire a dacoromânismului a constituit-o activitatea 
în Transilvania a refugiaŃilor şi a altor persoane din Moldova şi łara Românească. 
MulŃi dintre refugiaŃi erau consideraŃi „emisari”, fiind urmăriŃi pas cu pas – aşa 
cum ceruse, de altfel, generalul Puchner încă în 30 martie 184837. 

Despre acest aspect, documentele epocii ne oferă o serie de informaŃii preŃioase. 
Spre exemplu, în 10 iulie, Guberniul a fost informat în legătură cu arestarea unui 
individ suspect, care susŃinea că s-a născut la Iaşi şi se numea „Rousso Alexandru”, 
cum consemna Wéer Farkas, comitele suprem al comitatului Dăbâca. Este vorba 
despre nimeni altul decât poetul şi ideologul revoluŃionar basarabean Alecu Russo, 
la 1848 în vârstă de 29 de ani. El fusese autorul volumului Cântarea României 
tipărit în 1850, personalitate care, de fapt, se născuse la Chişinău. Bagajele îi 
fuseseră percheziŃionate, fiind interogat de către o comisie special numită în acest 
scop (doc. 103). 

InformaŃiile despre acest suspect, arestat în ziua de 9 iulie în comitatul Solnocul 
Interior, cu ocazia trecerii sale prin Dej, de către autorităŃiile de acolo, apar şi într-un 
raport ulterior. Din paginile acestuia aflăm că, în urma derulării unei interogaŃii 
amănunŃite, s-a reuşit scoaterea la iveală a unor detalii interesante. Înaintea 
evenimentelor de la Iaşi din 29 martie, suspectul menŃionat, având un paşaport oficial 
cu semnătura proprie a domnului Moldovei, s-a îndreptat spre Paris, cu scopul de a se 
sfătui asupra problemei Modovei cu concetăŃenii săi aflaŃi în capitala FranŃei. Dar, 
întâlnindu-i pe aceştia la Viena, şi tot acolo fiind pus la curent cu lucrurile petrecute la 
Iaşi, împreună cu ceilalŃi tovarăşi ai săi, s-a întors în grabă de la Viena spre Moldova.  

EvoluŃia situaŃiei din Moldova nu i-a permis însă lui Russo intrarea în Ńară, 
motiv pentru care s-a deplasat din Bucureşti în Transilvania, iar de aici din nou la 
Pesta, în speranŃa că îi va întâlni acolo pe doi concetăŃeni de-ai săi: pe „Ranta Bazil” 
şi „Kusa Sándor”, conform ortografiei documentului maghiar, cel din urmă fiind 
tocmai Alexandru Ioan Cuza. Dar cei doi amintiŃi, precum a presupus numitul 
deŃinut, plecaseră deja în Bucovina, iar apoi la CernăuŃi. Russo s-a reîntors în 
Ardeal, îndreptându-se, prin Sibiu, Cluj şi Dej către CernăuŃi, pentru a se întâlni cu 
concetăŃenii săi adunaŃi acolo. În timpul mişcărilor derulate, CernăuŃiul s-a dovedit 
a fi locul de refugiu al moldovenilor. La CernăuŃi funcŃiona un comitet moldovenesc 
format din 3 membri, având ca preşedinte pe Costache Negri şi ca secretari pe 
Petre Casimir şi Gheorghe Sion, cu care Alecu Russo se afla în contact.  

Pe drum, Russo a fost prins la Dej şi arestat în 9 iulie, după cum s-a 
menŃionat deja. Din scrisorile scrise în limba franceză, care au fost găsite asupra sa, 
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respectiv din procesul-verbal întocmit nu a reiese pe deplin, dacă numitul Russo a 
participat la mişcările din Ardeal. În cele din urmă, neexistând nicio dovadă că 
numitul deŃinut nu ar fi venit ca cetăŃean moldovean refugiat, s-a considerat că 
poate să-şi continue drumul pe teritoriul transilvan cu paşapoartele sale, acestea 
fiind găsite în regulă şi ştampilate (vizate) corespunzător peste tot.  

Singurul aspect care l-a făcut suspect a fost acela că s-au găsit asupra sa mai 
multe exemplare tipărite din procesul-verbal al adunării române de la Blaj. Dar după 
cum declarase el însuşi, pe acestea le-a luat de la o cunoştinŃă nu cu intenŃie rea, ci 
cu scopul de a le distribui. Ba mai mult, n-a negat nici faptul că, fiind la Sibiu, din 
curiozitate, a vizitat şi adunarea de la Blaj. Dată fiind situaŃia, în 30 iulie 1848, s-a 
propus punerea sa în libertate după trei săptămâni de arest petrecute la închisoarea 
din Cluj (doc. 281).  

Însă impresiile temniŃei clujene reies limpede din rândurile trimise de 
revoluŃionarul moldovean lui Vasile Alecsandri: „În Ungaria liberă mi-am pierdut 
libertatea! Strigătul maghiar: Ellyen szabadság însemnează lanŃuri pentru români!” 
Scrisorile lui Alecu Russo din închisoarea paşoptistă au fost publicate postum38. 

Asemenea cazuri, de refugiaŃi suspecŃi, s-au înregistrat şi mai târziu ca 
dovadă că – aflăm din surse – la 19 iulie 1848, judele regesc al Braşovului este 
avertizat de către Guberniu în legătură cu anumiŃi indivizi, precum Macorescu, 
Penescu, Cretzulescu şi Paleologu, care se refugiaseră din łara Românească la 
Braşov şi care, în calitate de spioni, erau bănuiŃi că se ocupă de tulburarea păcii 
interne a Ńării. Aceştia trebuiau să fie ŃinuŃi sub atentă observaŃie, iar în momentul 
în care demersurile lor trădau cea mai mică urmă de instigare la revoltă, urmau să 
fie trimişi îndată acasă. Judelui i se mai cerea să facă tot posibilul pentru a anihila 
influenŃa lor în Transilvania, în condiŃiile în care, conform înştiinŃării venite din 
data de 16 iulie, mai mulŃi revoluŃionari înarmaŃi din łara Românească intenŃionau 
să vină în Transilvania prin Pasul Predeal (doc. 180). 

Această veritabilă peregrinatio politica se explică, neîndoielnic, şi prin contextul 
existent în Principate pe care îl prezintă, în mod detaliat, însuşi mitropolitul 
Munteniei, Neofit, în cadrul unei lungi scrisori trimise, din Bucureşti, la 8 iulie 1848, 
către consulul general rus Kotzebue în Valahia. Documentul de mare însemnătate, 
pe care îl redăm în volumul de faŃă, a fost depistat în Arhivele NaŃionale din Londra, 
Foreign Office, de către Varga Attila, care a realizat, de asemenea, prelucrarea sa 
completă din limba franceză. 

Din cuprinsul documentului aflăm că evenimentele revoluŃionare au atras 
atenŃia autorităŃilor, în modul cel mai serios, asupra stării de lucruri, asupra situaŃiei 
Ńării, asupra mersului afacerilor conduse de noul guvern şi, mai ales, asupra atitudinii 
poporului.  

Ni se spune despre abdicarea PrinŃului Bibescu, „pe care nici sfaturile prietenilor 
săi, nici implorările noilor miniştri desemnaŃi prin voinŃa poporului şi numiŃi de el nu 
au putut să-l determine să rămână în fruntea Ńării”. Decizia în sine a tulburat, cu 
adevărat, spiritele, date fiind posibilele consecinŃe ale unei anarhii, dar temerile s-au 

                                                 
38 Au apărut în: Alecu Russo, Scrieri postume, editor Petre V. Haneş, Craiova, Editura Scrisul 

Românesc, f.a. [1946], p. 144–150. 
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dovedit a fi nefondate. Noul guvern şi poporul din întreaga capitală, pentru a-şi dovedi 
sentimentele de devotament faŃă de patrie, de abnegaŃie sau de detaşare înaintea 
oricărui interes personal, veniseră în număr mare la reşedinŃa mitropolitană, solicitând 
cooperarea mitropolitului în toate aspectele care priveau statul.  

Mai aflăm din scrisoarea mitropolitului Neofit că un complot al unor instigatori 
insignifianŃi, conturat pentru a seduce o mică parte a garnizoanei, avându-i în frunte 
pe domnii colonei Odobescu şi Solomon, a deranjat ordinea şi liniştea publică. 
Poporul însă a deconspirat acest complot, cu calm şi voinŃă fermă, calităŃi pe care 
le-a şi dovedit apoi eliminând orice demers reacŃionar, fără a se recurge, astfel, la 
un act de răzbunare (doc. 49).  

Grija elitei politice şi ecleziastice româneşti faŃă de menŃinerea bunelor 
raporturi cu marile puteri vecine a fost pe deplin justificată, mai ales în condiŃiile în 
care, în luna iulie a anului 1848, situaŃia creată pe plan intern genera suficiente 
motive de îngrijoare.  

Conform surselor, respectiv aşa cum rezultă din înştiinŃarea adresată din 
Bucureşti, la 29 iulie, de către emisarul N. Ferencz ministrului de Interne de la 
Pesta, comandantul suprem al trupelor otomane de intervenŃie, Süleiman Paşa, era 
pe punctul să intervină în łara Românească în fruntea unei puternice armate, 
eveniment care se va şi petrece la Giurgiu în ziua de 31 iulie 1848. În atare 
circumstanŃe, Süleiman Paşa era aşteptat la GalaŃi de către Talaat Effendi, comisarul 
extraordinar trimis de otomani în Muntenia la 1848, şi Kotzebue, consulul general 
rus în Principatele Române. Talaat Effendi cunoştea faptul că toate cheltuielile 
pentru trupele otomane şi cele ruseşti trebuia să le suporte domnitorul Moldovei, 
Mihail Sturdza, dar acesta nu se simŃea tocmai în siguranŃă, motiv pentru care  
şi-a trimis soŃia la Constantinopol, iar mobila locuinŃei şi bijuteriile a început să le 
pună în vânzare. IntervenŃia rusă în Moldova, pentru restabilirea ordinii, se va 
dovedi şi ea devastatoare în contextul în care „ruşii au pustiit Moldova precum 
lăcustele”. Emisarul guvernului ungar sugera trimiterea în interiorul Transilvaniei a 
fostului domn al Munteniei, Gheorghe Bibescu, refugiat la Braşov şi acuzat că se 
ocupa de intrigi (doc. 272).  

Principatele Române se aflau, aşadar, într-o situaŃie extrem de delicată, ceea 
ce a generat, în iulie 1848, un exod al elitelor sale politice spre alte zone, spre 
Transilvania cu precădere. Date fiind condiŃiile mai puŃin favorabile, atât pe plan 
intern, cât şi extern, chiar dacă nu s-a reuşit traducerea în faptă a Dacoromâniei, din 
cauza presiunii imperiilor din jur, a reieşit foarte limpede că lupta pentru conturarea 
ei a constituit un capitol important al revoluŃiei românilor din Transilvania şi un 
element esenŃial de legătură cu conaŃionalii din celelalte provincii româneşti.  

Boli şi calamităŃi naturale în vara anului 1848 

În paralel cu precipitarea evenimentelor de pe scena politică, care parcă 
prevesteau tensiunile de mare amploare de mai târziu, calamităŃile naturale survenite 
şi ele în peisaj în vara lui 1848 nu au făcut decât să sporească gradul de nesiguranŃă 
în sânul locuitorilor Transilvaniei. Bolile şi calamităŃile au contribuit şi mai mult la 



 XLVI 

apariŃia unei imagini dezolante, aşa cum rar s-a conturat în trecutul provinciei, atât în 
comunităŃile locuite de români, cât şi în cele ale maghiarilor şi saşilor deopotrivă.  

Astfel, conform unui document de la Făgăraş, din 6 iulie, aflăm că, în urma 
decretului ministrului ungar de Interne, s-a hotărât realizarea unui raport în care să 
se prezinte detaliat situaŃia existentă la faŃa locului. Potrivit celor menŃionate, 
situaŃia ordinii publice a districtului Făgăraş era cât se poate de liniştitoare, 
exceptându-se pârâurile din munŃi care erau umflate din cauza ploilor ce cădeau de 
patru zile. Într-un atare context, autorităŃile locale şi-au exprimat teama legat de 
faptul că circulaŃia, îngreunată din pricina aceasta, risca să devină precară, iar 
pagubele de cereale şi fân să crească (doc. 21). 

Pe lângă riscul inundaŃiei, holera şi-a făcut şi ea simŃită prezenŃa, motiv pentru 
care medicii, trimişi de către de către Ministrul maghiar al Agriculturii, Industriei şi 
ComerŃului în vederea examinării holerei epidemice ce domnea în Principatele 
Române, au reuşit să revină cu date concrete, aşa cum preciza circulara din 9 iulie 
1848, emisă de forul ungar menŃionat. Din rapoartele medicilor reieşea că epidemia 
era mult mai blândă şi mai puŃin periculoasă comparativ cu cea din 1831, însă exista 
riscul extinderii ei într-o manieră foarte greu de controlat. A fost şi motivul pentru 
care autorităŃile guvernamentale maghiare au solicitat episcopilor şi clerului din 
localităŃile transilvănene ca, în momentul apariŃiei bolii, atât de la amvon, cât şi în 
discuŃiile particulare, să-i îndemne pe credincioşi la un mod de viaŃă raŃional, respectiv 
la îngrijirea bolnavilor şi un comportament corespunzător faŃă de ei (doc. 68). 

Ministrul maghiar al Agriculturii, Industriei şi ComerŃului mai solicita jurisdicŃiilor 
sanitare şi medicale, ca spitalele existente să fie puse în starea necesară, iar în caz 
de lipsă sau insuficienŃă a acestora, în fiecare oraş şi localitate casele potrivite să 
fie transformate în spitale şi dotate apoi cu cele necesare; aici urmau să fie duşi, 
pentru vindecare, bolnavii care necesitau îngrijire urgentă.  

În cazul răspândirii bolii, se cerea mărirea, conform necesităŃilor, a numărului 
de spitale provizorii. Pentru distribuirea mai uşoară a medicamentelor, se dispunea ca, 
în cazul izbucnirii epidemiei, farmaciile să fie dotate cu medicamente, iar acolo 
unde acestea nu existau, medicul primar să le procure în cantitate suficientă, pentru 
a le distribui medicilor de plasă.  

O atenŃie deosebită era acordată hranei, care nu trebuia să fie vândută în forme 
dăunătoare sănătăŃii. Cei decedaŃi urmau să fie ŃinuŃi ori în casele lor, ori în capelă, 
până la termenul fixat, interzicându-se înmormântarea lor înainte de constatarea 
decesului de către un expert. Acolo unde nu se găsea capelă, una dintre casele de la 
marginea localităŃii trebuia să fie folosită într-un atare scop.  

Întrucât experienŃa dovedise încă din anul 1831 că izolările şi carantinele 
obişnuite nu reuşiseră să limiteze extinderea epidemiei, din contră aceste măsuri 
produseseră spaimă, împiedicând şi comerŃul, s-a anunŃat că, în cazul izbucnirii 
epidemiei, nu se va face niciun fel de izolare şi nu va fi blocată circulaŃia (doc. 69). 

Altă circulară, din 13 iulie, emisă de Ministerul ungar al Agriculturii, Industriei 
şi ComerŃului viza jurisdicŃiile din Ungaria şi Transilvania şi conducerile bisericeşti, 
cerându-le să ia toate măsurile necesare în cazul izbucnirii epidemiei în forma sa 
violentă (doc. 199).  
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În ciuda măsurilor preconizate, după data de 20 iulie, holera s-a răspândit în 
localităŃile Dac, Augustin, Hăghig şi Budila, din secuime, situate în apropierea 
graniŃelor cu Principatele Române. Judele regesc din scaunul Trei Scaune, Horváth 
Adalbert, raporta că, la Dac şi Augustin, au decedat numeroase persoane în urma 
bolii, iar la Vâlcele au venit în jur de 60 de familii din łara Românească şi Moldova 
(doc. 237). 

Pe de altă parte, în centrul Transilvaniei, în comitatul Albei de Sus, înştiinŃările 
îngrijorătoare trimise de căre Reményik Károly, judele nobiliar al cercului Hăghig, au 
scos şi ele în evidenŃă că epidemia luase forme agresive în această zonă, motiv pentru 
care, în intervalul 11–19 iulie, au şi decedat un număr de 16 persoane (doc. 239).  

Alături de avertizările sale, şi alŃi medici au Ńinut să informeze Guberniul 
privitor la faptul că, în mai multe localităŃi ale Transilvaniei, din districtele 
Braşov, Făgăraş şi din scaunul Sibiu, au izbucnit epidemiile de holeră şi 
dizenterie, care au provocat moartea unui mare număr de locuitori. Din acest 
motiv, medicii considerau oportun să raporteze Guberniului că, de comun acord 
cu juzii Ńinutului, bolnavii găsiŃi au fost consemnaŃi şi trataŃi împreună cu medicii 
locului (doc. 257 şi 282). 

Judele regesc al Braşovului a înaintat şi el prezidiului Guberniului un raport, 
în care preciza că o mulŃime de lăcuste, venind dinspre Trei Scaune, prin Hărman şi 
Petreşti, a ajuns la Braşov. Vis-à-vis de această invazie, exista temerea că valul de 
lăcuste ar putea să fie urmat de un altul şi mai mare, riscând, astfel, să pună recolta 
în pericol. În faŃa unei atare situaŃii, Guberniul a solicitat adoptarea unor măsuri 
ferme, astfel că, în momentul în care dregătoriile de plasa şi cerc informau despre 
primele semne de apariŃie a lăcustelor, totul să se desfăşoare de asemenea manieră, 
încât pierderile să fie cât mai mici (doc. 266).  

În ciuda eforturilor depuse, pagubele înregistrate au fost considerabile, contribuind 
la aceasta şi confruntările violente ulterioare care s-au înregistrat nu doar în 
Transilvania, ci şi în restul provinciilor locuite de români. 

Banatul revoluŃionar în iulie 1848 

Pe lângă problematicile deja menŃionate, documentele lunii iulie legate de 
revoluŃia de la 1848 din Banat oferă, de asemenea, o serie de informaŃii preŃioase 
referitoare la relaŃia cu sârbii, la derularea evenimentelor revoluŃionare în comitatul 
Caraş sau la personaje cheie precum Eftimie Murgu sau comisarul regal Vukovics 
Sebı.  

În ceea ce îl priveşte pe Eftimie Murgu, conform surselor, încă din ziua de  
9 iunie 1848, când a apărut la Lugoj, comitele suprem al comitatului Caraş, Gyürky 
Pál, s-a declarat încântat de prezenŃa sa, raportând ministrului maghiar de Interne 
că Murgu a fost primit cu multă bucurie, iar discursul său adresat poporului s-a 
devedit a fi în spirit filomaghiar.  

PoziŃia lui Murgu de atunci, dar şi de mai târziu, nu se poate explica decât 
prin ceea ce el însuşi a afirmat în interogatoriile sale, la care a fost supus de către 
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austrieci. Împăratul, „prin decret”, îi subjugase pe români ungurilor, „împotriva 
voinŃei noastre”. Deoarece românii ardeau „între două focuri, prigoniŃi şi de unguri şi 
de nemŃi, ungurii având stăpânirea, am trebuit să mă arăt cu politica”, susŃinea el39.  

Murgu a fost, deci, într-o situaŃie complicată. Cel mai corect a explicat-o, poate, 
contemporanul său, Alexandru Papiu Ilarian care, dându-şi seama de duplicitatea 
lui Murgu şi a mai multor intelectuali bănăŃeni şi ungureni, declara textual că aceştia 
doreau „să fericească pe românii de acolo” pe căi „măiestrite”. Şi Kossuth Lajos l-a 
intuit, deoarece, în pofida tuturor discursurilor şi proclamaŃiilor filomaghiare ale 
revoluŃionarului bănăŃean, liderul ungar a respins ferm şi dur cererea lui Murgu de 
înarmare a poporului român care, în frunte cu un „căpitan”, urma să lupte alături de 
maghiari împotriva sârbilor, replicând că, înarmaŃi fiind, mâine românii se pot 
„întoarce împotriva ungurilor”40.  

Trebuie avut în vedere însă şi un fapt ce confirma suspiciunile lui Kossuth 
faŃă de fidelitatea lui Murgu. Într-adevăr, până la urmă, Murgu a refuzat să 
îndeplinească misiunea cea mai periculoasă pe care i-a dat-o Kossuth, aceea de a 
provoca sciziune în Comitetul NaŃional Român de la Sibiu41. 

În altă ordine de idei, adunarea populară de la Lugoj din 15/27 iunie 1848 a stat 
mult timp în atenŃia autorităŃilor, atât înainte de a avea loc, cât şi după încheierea ei. 
La convocarea acesteia, Eftimie Murgu a Ńinut seama că fruntaşii români întruniŃi la 
Pesta hotărâseră o mare adunare populară la Timişoara, pe 25 iunie.  

Aprobarea pentru a Ńine această adunare au primit-o doar cu condiŃia ca 
adunarea să nu adopte niciun fel de hotărâri, ci doar să formuleze deziderate. 

În dimineaŃa zilei de 27 iunie, în acordurile muzicii, poporul s-a adunat pe 
Câmpul – numit şi aici ca şi la Blaj – al LibertăŃii. Cu urale entuziaste, Eftimie 
Murgu a fost proclamat preşedintele adunării. S-au ales doi secretari: Aloisiu Vlad, 
pentru protocolul în limba maghiară, respectiv Ştefan Ioanescu, notarul oraşului 
Lugoj, pentru protocolul în limba română.  

Coroborând izvoarele româneşti şi cele maghiare, se pot sintetiza următoarele 
puncte, solicitate de adunarea românească de la Lugoj, din 15/27 iunie 1848:  

1) ÎnfiinŃarea unei armate populare româneşti; înarmarea acesteia în termen 
de 6 zile.  

2) Căpitanul suprem al acestei armate să fie Eftimie Murgu; să existe câte un 
căpitan pentru fiecare din cele trei comitate; limba de comandă în armata populară 
să fie cea românească.  

3) Recunoşterea limbii române ca limbă oficială în tot Banatul; limba 
maghiară să se folosească doar în corespondenŃa cu guvernul.  

4) IndependenŃa bisericii ortodoxe române din Banat, prin destituirea celor 
doi episcopi sârbi de Timişoara şi VârşeŃ42.  

Adunarea a depus jurământ pe constituŃia Ungariei (nu a Austriei), respectiv, 
pe credinŃa către naŃionalitatea română.  
                                                 

39 Gelu NeamŃu, RevoluŃia democratică de la 1848–1849 din Transilvania, în: op. cit., p. 805–986. 
40 Ibidem. 
41 I.D. Suciu, RevoluŃia de la 1849–1849 în Banat, Bucureşti, 1968, p. 106–120. 
42 Ibidem. 
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Însă Vukovics Sebó, comisarul guvernului maghiar în Banat şi Ungaria de Sud, 
care Ńinuse să supravegheze adunarea prin oamenii săi, nu s-a declarat mulŃumit de 
rezultatul ei şi nu întâmplător43. 

După adunarea de la Lugoj, odată cu luna iulie 1848, Eftimie Murgu a 
încercat să-şi realizeze programul în calitatea sa de deputat în Dieta de la Pesta, 
alături de grupul deputaŃilor români din care unii se vor retrage foarte repede. De la 
început se vor desolidariza de grupul naŃional român Gavril Mihali, Iosif SaplanŃai, 
Atanasie Deşco şi Vichentie Bogdan, care erau de orientare filomaghiară. Nu va 
mai apărea între români nici Iosif Irimie (Irinyi), iar Iosif Ambruş, cu ocazia 
discutării limbii de predare în şcolile elementare, în 26 iulie, va părăsi definitiv 
cauza naŃională. DeputaŃii români au depus eforturi mari în cadrul Dietei. Ei au 
încercat să transpună în viaŃă dezideratele adunărilor de la Pesta şi Lugoj, care vor 
rămâne însă simple tentative fără niciun rezultat palpabil44. 

Despre toate acestea, comisarul regal Vukovics Sebı i-a trimis Guberniului 
transilvan, la 27 iunie, un raport detaliat, în care, între altele, a Ńinut să sublinieze că 
hotărârea adoptată în adunarea de la Lugoj, referitoare la episcopii din Timişoara şi 
Vršec, a depăşit sfera de competenŃă a adunării. Referitor la hotărârea adunării în 
forma redactată, ea nu se putea transpune în practică, fără ca pacea şi ordinea să nu 
fie conturbate, căci planul de înarmare a românilor era considerat inacceptabil şi 
periculos pentru ordinea constituŃională (doc. 29). 

Veştile primite din partea comitatului Caraş nu erau cele mai îmbucurătoare. 
În memoriul său, dat la Pesta în 7 iulie 1848 şi înaintat guvernului maghiar, 
Brukenthal Mihály raporta că, în regiunea de graniŃă a Banatului, o ceată de tâlhari 
iliri începuse acŃiuni de jaf. După toate informaŃiile culese, s-a stabilit că aceştia nu 
erau ostaşii unei puteri, ci erau pur şi simplu nişte tâlhari. Brukenthal Mihály arăta 
că aceştia lansaseră ideea potrivit căreia „acum a sosit timpul când toŃi, chiar şi 
aceia care secole de-a rândul au supt sângele inimii maghiarilor, se pot întoarce 
împotriva lor, bizuindu-se pe propriile lor puteri şi cutezanŃe. Ei au fost destul de 
temerari să ridice armele împotriva Coroanei maghiare şi a patriei, să ameninŃe 
securitatea persoanei şi averii, să atace cu mâinile lor tâlhăreşti proprietatea 
statului; au fost destul de cutezători să revolte făŃiş populaŃia de grai sârbesc din 
Ungaria împotriva naŃiunii şi a guvernului maghiar.” 

În atare condiŃii, autorul memoriului cerea să se întreprindă măsuri aspre, 
pentru ca ceata de tâlhari să fie dispersată, iar în plus să fie împiedicată repetarea 
unor fapte asemănătoare, care „pot cel mai mult să înrâurească asupra accentuării 
bănuielilor şi care, fără îndoială, sunt stigmatizante. Căci ar fi un semn stigmatizant 
ars pe numele de ungur, ce ar întuneca faima şi gloria sa de odinioară, cucerită cu 
bărbăŃie şi vitejie, dacă posteritatea ar ajunge să spună că marea naŃiune maghiară 
n-a reuşit să înfrâneze ceata de tâlhari răsculaŃi, care a fost destul de temerară să 
tulbure pacea Ńării şi să pericliteze securitatea cetăŃenilor”.  

Brukenthal mai amintea că o mare parte a poporului din Caraş „nu mai plăteşte 
impozitul de casă (capitaŃia), nu-şi îndeplineşte muncile comune, în general nu-şi 
recunoaşte nicio îndatorire şi în multe locuri refuză supunerea faŃă de funcŃionari. 

                                                 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
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Aceasta este cât se poate de trist, căci este sigur că o asemenea situaŃie, cu cât va Ńine 
mai mult, cu atât se va răspândi mai tare, până ce totul va fi târât în vâltoarea 
dezordinii. Pentru fiecare concetăŃean situat de partea constituŃionalismului e şi mai 
tristă şi deosebit de dezolantă acea stare de spirit a poporului, care a fost semnalată de 
repetate ori, potrivit căreia el nu trebuie să lupte cu ceata de tâlhari, ci să se predea.” 

Ceea ce a stârnit multă îngrijoare a fost şi constatarea că poporul, în multe 
locuri, nu dorea să contribuie la recrutarea celor 3.000 de oameni, număr stabilit de 
către Ministerul maghiar pentru apărarea graniŃelor bănăŃene, considerându-se că, 
dacă vor veni sârbii, aceştia vor ocupa doar averile nobilimii şi ale moşierilor. În 
plus, „poporul din comitatul Caraş este adept al împăratului, dar crede că ceva 
provine de la împărat numai dacă îi spune un ostaş. De asemenea, consideră ca 
fiind din voinŃa împăratului numai ceea ce este susŃinut de ostaş în calitate de om al 
împăratului. De aceea, se întâmplă de foarte multe ori că poporul din comitat cere 
lămuriri fie de la comandantul suprem militar al Banatului, fie de la generalul din 
Caransebeş, dând crezare cuvintelor lor”. 

Brukenthal Mihály ajungea la concluzia că, pentru a se determina poporul să-şi 
îndeplinească obligaŃiile, pentru ca autoritatea funcŃionărească şi respectabilitatea 
autorităŃilor jurisdicŃionale să fie restabilite, pentru ca erupŃia dezordinii să fie 
anticipată, iar populaŃia din comitat să fie apărată de ceata de răsculaŃi şi toată 
regiunea să fie salvată, trebuia pusă în practică detaşarea în sânul comitatului a unei 
armate, într-un număr nu prea mare, dar totuşi suficient. Pe lângă aceasta – se afirma 
în document – „avem datoria să declarăm deschis şi sincer, cum se cuvine unor 
concetăŃeni constituŃionali, că atât conducerea [comitatului] Caraş, cât şi fiecare 
locuitor al comitatului Caraş nutresc o încredere nemărginită faŃă de guvernul 
maghiar” (doc. 30). 

Ca o completare la cele de mai sus, comisarul regal Vay Miklós anunŃa, la 
18 iulie 1848, guvernul maghiar de la Pesta, în legătură cu raportul oficial al 
vicecomitelui comitatului Caraş, Jakabfy Kristóf. Din raportul lui Jakabfy reiese că 
Nicolae Bojincă şi tovarăşii săi Vasile Nicolaevici, Vasile Albini şi Avram MihuŃ 
erau împuterniciŃi, prin hotărârea unanimă a adunării comitetului, să adune şi să 
înarmeze mai mulŃi soldaŃi, care să fie folosiŃi sub conducerea lui Bojincă, pentru 
atacarea grupurilor de răsculaŃi din Ńinutul OraviŃei (doc. 169).  

Înarmarea acestor trupe s-a dovedit a fi importantă şi pentru un plus de 
siguranŃă, mai ales în condiŃiile în care, pe un alt front, s-au reluat luptele dintre 
gărzile maghiare şi poziŃiile sârbeşti de la VlaicovăŃ. În ziua de 11 iulie 1848, din 
tabăra de la Alibunar, pornise asupra VârşeŃului un contingent de 3.000 de soldaŃi 
sârbi. La intrarea în oraşul VârşeŃ, sârbii au fost întâmpinaŃi de armata imperială 
austriacă a colonelului Blomberg, dar şi de husarii maghiari conduşi de maiorul 
Eszterházi. În scurtă vreme, sârbii au fost împrăştiaŃi, iar cei doi comandanŃi ai lor, 
Dimitrije Stanimirović şi Naum Kojić, au fost capturaŃi şi spânzuraŃi, din ordinul 
comisarului guvernamental ungar Vuković. Era un semn cât se poate de evident că, 
în Banat cel puŃin, în acest interval de timp, „războiul tuturor contra tuturor” 
(bellum omnium contra omnes) începea să intre în faza sa violentă45.  
                                                 

45 Miodrag Milin, Sârbii la 1848–1849 în Banat şi Voivodina, în: „Analele Banatului. Serie nouă. 
Arheologie şi Istorie”, XIX, Timişoara, 2011, p. 377–400.  



 

 LI 

*** 
Documentele româneşti 

Caracterizare şi problematică 

La fel ca şi în volumele precedente ale colecŃiei, documentele româneşti sunt 
mult mai puŃine numeric decât cele maghiare sau germane, fapt explicabil în primul 
rând prin aceea că românilor le lipseau instituŃiile prin care să se exprime, singure 
bisericile ortodoxă, greco-catolică şi presa de limbă română preluând acest rol, în 
condiŃiile în care în întreaga administraŃie de stat se folosea doar limba germană şi 
cea maghiară. Totuşi, volumul de faŃă se distinge prin faptul că, din ansamblul celor 
300 de documente, peste 35 sunt elaborate în limba română, ceea ce reprezintă 
aproximativ 12% din total, semnificativ mai multe faŃă de volumele anterioare. 

Problematica documentelor româneşti care acoperă perioada 6–31 iulie 1848 
este cea specifică acestei faze a evenimentelor. Sunt deopotrivă prezente aspectele 
politice, dar şi cele sociale, relaŃia românilor cu maghiarii şi cu saşii, relaŃie marcată 
desigur de evoluŃia deciziilor politice, de măsurile legislative ale autorităŃilor (între 
care introducerea statariului, legea desfiinŃării dijmelor ecleziastice, apoi, ulterior, 
cea privind recrutările), care au avut un impact major în modelarea stării de spirit la 
nivelul tuturor comunităŃilor din Transilvania. 

AcŃiune şi speranŃă în jurul episcopului ortodox Andrei Şaguna 

Dintre liderii românilor, care se fac auziŃi în această perioadă şi care se exprimă 
prin documentele redate în prezentul volum, se distinge personalitatea episcopului 
ortodox Andrei Şaguna, extrem de activ în aceste zile, în acŃiunile sale pentru 
reprezentarea intereselor românilor la nivelul celor mai înalte foruri politice de la 
Viena, Innsbruck şi Pesta. După ce participase, în luna iunie, la delegaŃia românească 
care a prezentat, la Innsbruck, memoriul către împărat, privind poziŃia românilor faŃă 
de uniune şi programul lor de revendicări, Şaguna se întorcea la Pesta, unde încerca 
să evalueze ce se putea realiza pentru cauza românilor în acel context.  

Desigur, evenimentele din iulie şi parŃial din august relevau faptul că între 
români şi unguri zarurile nu fuseseră aruncate, iar o parte dintre români, grupaŃi în 
jurul lui Şaguna, mai sperau în acceptarea măcar parŃială a revendicărilor lor 
propuse în Programul de la Blaj. Ne aflăm încă în faza legalistă şi paşnică a 
revoluŃiei. Însuşi episcopul român ortodox era pentru o acŃiune paşnică şi legală şi 
vedea în această atitudine calea cea mai sigură pentru atingerea scopului.  

Revelatoare, între altele, este în acest sens scrisoarea lui Şaguna, expediată 
din Pesta la 14 iulie, către Consistoriul ortodox din Sibiu, prin care episcopul cerea 
în mod expres să-i fie aduse la cunoştinŃă eventuale cazuri în care vreun protopop 
sau preot a creat agitaŃii în rândul poporului (doc. 138).  

Fidel celor stabilite cu prilejul delegaŃiei româneşti la Innsbruck, când acesteia 
i se recomandase să se adreseze „măritului ministeriu unguresc”, Şaguna poartă 
tratative cu ungurii la Pesta şi încearcă să-şi liniştească credincioşii, să menŃină 
climatul paşnic pentru terminarea cu succes a tratativelor.  
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Stă mărturie elocventă, în acest sens, circulara sa din 18 iulie, în care îi informa 
şi îi asigura pe credincioşii săi din Ardeal de „mila şi grija bunului nostru împărat”, îi 
îndemna să asculte de adminstraŃie care era expresia autorităŃii împăratului, să 
trăiască în pace şi bună înŃelegere cu celelalte naŃiuni (doc. 170). Aceeaşi circulară îi 
informa pe români că „împăratul nostru prea înălŃat ne îndeamnă cu jălbile noastre 
către ministeriul său cel unguresc”, tocmai în ideea ca episcoul român să primească 
de la poporul său necesara legitimitate de a negocia cu autorităŃile de la Pesta.  

Numai că realitatea politică a momentului arăta destul de diferit, pentru că 
„înălŃatul împărat” domnea, dar nu guverna, iar adevărata putere aparŃinea 
guvernului şi Dietei de la Pesta. Deşi Şaguna s-a adresat legal şi formal acestor 
foruri capabile să îndeplinească dorinŃele românilor, acestea nu erau nici pe departe 
dispuse să realizeze acest lucru, fapt înŃeles şi intuit încă şi mai devreme de 
gruparea autonomistă bărnuŃiană, care avea mari rezerve faŃă de tratativele cu Dieta 
de la Cluj, apoi cu guvernul de la Pesta.  

Despre acŃiunile lui Şaguna la Pesta liderii români aveau, aşadar, o poziŃie 
destul de nunaŃată, nuanŃare pe care o vor formula destul de clar tinerii raliaŃi în jurul 
lui BărnuŃiu şi care cereau expres comisiei regnicolare şi, implicit şi episcopului, „să 
se Ńie strâns de hotărârile de la Blaj şi de petiŃiile înaintate împăratului şi guvernului 
de la Pesta”. Totodată, gruparea amintită se declara în continuare adepta prudenŃei şi 
moderaŃiei, pentru a nu periclita cauza românilor prin „abateri nebune”, însă atrăgea 
atenŃia că „mulŃi pierd din vedere interesele generale ale naŃiunii şi tractează despre 
căcării” (doc. 75).  

Implicarea elitelor bisericeşti româneşti 

La rândul ei, adresa Consistoriului ortodox către Şaguna, expediată în 11 iulie 
1848, dezvăluie că între elita politică autonomistă bărnuŃiană şi cea paşnică şi legală 
şaguniană au izbucnit conflicte serioase privind preluarea conducerii mişcării şi 
schimbarea tacticii46. Consistoriul îl informează pe Şaguna despre atitudinea negativă a 
Comitetului NaŃional Român, faŃă de el ca episcop şi reprezentant al forului bisericesc, 
pe care-l acuză că nu acŃionează împotriva uniunii Ardealului cu Ungaria. În aceste 
condiŃii, Consistoriul afirma că acesta şi preoŃii care propovăduiau supunerea faŃă de 
legi nu mai erau ascultaŃi de poporul, care asculta tot mai mult de adversari ai uniunii, 
ce susŃineau anarhia şi libertatea în toate lucrurile permise şi nepermise.  

Un motiv în plus de decepŃie pentru români l-au constituit alegerile pentru 
Dieta de la Pesta. Nu degeaba, protopopul Petru Bădilă din Sibiu îl informa pe Şaguna, 
la 14 iulie, despre modul cum se realizaseră alegerile, constatând cu amărăciune: 
„Aşadar noi tot acolo rămânem unde am fost. Numai de unie [uniune] ne sună mai 
în vânt, căci dacă nu putem alege, apoi ce folos de unire” (doc. 139).  

La fel, protopopul tractului Dobra, Nicolae Crainic, îi făcea cunoscute 
episcopului condiŃiile în care au avut loc alegerile pentru Dietă în comitatul 
                                                 

46 Vezi RevoluŃia transilvană de la 1848–1849. Date, realităŃi şi fapte reflectate în documente 
bisericeşti ortodoxe, volum întocmit de Dumitru Suciu (coordonator), Alexandru Moraru, Iosif Marin 
Balog, Diana Covaci, Cosmin CosmuŃa, Loránd Mádly, Bucureşti, Editura Asab, 2011, doc. nr. 4,  
p. 100–101. 
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Hunedoarei. Protopopul relata că aşa-zisele alegeri au fost organizate fără ca 
românii să fie primiŃi sau să aibă posibilitatea de a-şi propune proprii candidaŃi. 
Mai mult, acelaşi preot adăuga că, atunci când acesta a invocat nevoia respectării 
legii, a fost declarat „întărâtător bujtogatás [instigator]”, fiind ameninŃat cu 
represalii din partea gărzii naŃionale maghiare. „Gazeta de Transilvania”, editată la 
Braşov de George BariŃiu, semnala în numerele sale din 15 şi 19 iulie 1848 despre 
terorismul cu care s-au desfăşurat alegerile de deputaŃi din comitatul Hunedoarei, 
candidatura lui Nicolae Crainic fiind respinsă din start, la Deva, iar alegerea lui 
Constantin Papfalvi la Hunedoara fiind anulată şi respinsă de către comisia de 
verificare a credenŃionalelor deputaŃilor sosiŃi la Dieta din Pesta (doc. 175 şi 176). 

Pe acest fond au început tot mai numeroase cazuri de conflicte dintre români 
şi unguri.  

Unii preoŃi nu erau nici ei atât de legalişti, precum îi dorea Şaguna, Consistoriul 
de la Sibiu sau autorităŃile mghiare, acestea din urmă ameninŃându-i adesea cu 
„cinstita temniŃă”. Atitudinile de nesupunere a preoŃilor, consideraŃi de autorităŃi 
lideri ai românilor, erau dur şi ferm reprimate.  

Este cazul preotului Ştefan Iacovici din Mureşeni, despre care relatează 
protopopul Partenie Trombitaş, în reclamaŃia sa adresată către dregătoria scăunală a 
Mureşului, şi despre care arată că stă de mai multă vreme închis în temniŃa din 
Târgu Mureş, în urma denunŃului contelui Lázár Jószef (doc. 205). 

De altfel, tot mai multe veşti din diverse locuri ale Transilvaniei, unele 
prezentate în presă (doc. 220, 241), descriu represiunile la care sunt supuşi românii. 
Astfel, articolul publicat în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, la 25 iulie, 
releva faptul că din satele de pe valea Mureşului sunt trimişi în temniŃele din 
Reghin şi Turda câte 3–4 oameni acuzaŃi de atitudini antiunioniste. La acestea se 
adăugau execuŃiile militare de la Iclandu Mare, Iclandu Mic şi LechinŃa de Mureş 
(doc. 241). La Abrud, românii sufereau pagube şi învinuiri şi suportau prezenŃa 
acolo a unor trupe militare de secui şi polonezi, încartiruiŃi pe seama localnicilor, 
cu toate că nu s-a putut demonstra de către comisia gubernială de anchetă vreo 
faptă reprobabilă săvârşită de români (doc. 140). 

Pe de altă parte, sunt dezvăluite şi tot mai numeroasele tensiuni, care apar între 
mireni şi acei preoŃi care aleg să Ńină cu ungurii şi chiar să faciliteze represiuni la 
adresa românilor. Este cazul parohului unit din Luduş, care „a trimis în mai multe 
rânduri oameni în temniŃă” (doc. 241). Această realitate, din ce în ce mai vizibilă, în 
care unii preoŃi români se plasau de partea autorităŃilor, genera adesea conflicte între 
adepŃii celor două atitudini faŃă de unguri şi revoluŃie, deoarece adesea tinerii români, 
aşa-zis radicali, nu ezitau să-i considere trădători pe toŃi acei preoŃi care, obligaŃi sau 
nu, citeau în biserici dispoziŃiile autorităŃilor şi legile uniunii.  

De altfel, Consistoriul ortodox de la Sibiu îşi manifesta îngrijorarea cu privire 
la aceste aspecte, cerându-i în mai multe rânduri episcopului Şaguna să-şi precizeze 
mai clar poziŃia sa şi a liderilor români din jurul său, în caz contrar, subliniau 
membrii Consistoriului, ei nu-şi mai puteau asuma răspunderea faŃă de reacŃia 
poporului contra acelor preoŃi.  

În faŃa numeroaselor abuzuri, mai ales a celor legate de execuŃiile militare,  
atât de împovărătoare prin costurile lor, românii apelează la autorităŃile politice şi 
ecleziastice, îşi manifestă nemulŃumirea pe toate căile, inclusiv prin presă. Astfel,  



 LIV 

la 31 iulie 1848, „Gazeta de Transilvania” relata despre cazul de la Sălcut, unde 
preotul român şi sătenii au fost supuşi unei execuŃii militare, formată din 165 de 
soldŃi secui, căreia autorităŃile locale au încercat să-i dea o aparanŃă de legalitate 
(doc. 298).  

În alte cazuri similare, preoŃii şi protopopii, în disperare de cauză, se adresează 
Consistoriului ortodox, căruia îi cer să intervină pe lângă episcopul Şaguna, pentru ca 
aceste execuŃii militare să nu se mai repete. Un asemenea exemplu îl constituie 
plângerea trimisă Consistoriului de către Ioan Orbonaş, protopopul Iliei, în legătură cu 
execuŃiile militare suferite de satele Vişca şi Valea Poenii (doc. 297). De bună seamă 
că efectele acestor plângeri nu vor fi benefice, de vreme ce numărul execuŃiilor militare 
şi al represiunilor a crescut de la o săptămână la alta în perioada următoare.  

Aspectele sociale 

În volumul de faŃă sunt ilustrate, de asemenea, conflictele sociale care s-au 
maifestat destul de acut în această perioadă, la nicio lună după decretarea formală a 
desfiinŃării iobăgiei. Actul de la 18 iunie a devenit, curând, un instrument de 
manipulare pentru autorităŃile maghiare, dar şi pentru (fosta) nobilime. Aceasta, în 
condiŃiile în care conflictele sociale nu făceau altceva decât să le adâncească pe 
cele naŃionale, prin simplul fapt că majoritatea iobagilor în cauză erau români, iar 
proprietarii nobili erau unguri.  

În atari circumstanŃe, o analiză corectă asupra chestiunilor sociale, care au 
dominat toate fazele revoluŃiei – de la cea paşnică şi legalistă, la cea a războiului 
naŃional – nu trebuie să separe cele două componente, socialul şi naŃionalul, pentru că 
ele s-au născut şi au evoluat împreună de-a lungul istoriei Transilvaniei şi, începând 
cu naşterea naŃionalismului modern, au căpătat şi un suport ideologic pe măsură. De 
altfel, în realitate, revoluŃia de la 1848 nu a adus nici pe departe o soluŃionare a 
problemei agrare şi de proprietate în Transilvania. A dus însă această acută problemă 
la un înalt grad de instrumentalizare, a transformat-o în armă de propagandă de o parte 
şi de alta, creând astfel din problema agrară un element cu potenŃial uriaş de conflict.  

Documentele cu tematică socială, incluse în volum, sunt destul de numeroase, 
fiind reprezentate atât cele de limbă maghiară, germană, cât şi cele româneşti. În 
cazul acestora din urmă, se regăsesc două tipuri de probleme majore, care au dominat 
agenda evenimentelor din luna iulie: abuzurile marilor proprietari şi ale autorităŃilor 
locale, cu privire la drepturile de proprietate şi la nerespectarea desfiinŃării obligaŃiilor 
de tip feudal, cea de-a doua problemă majoră constituind-o abolirea dijmelor 
ecleziastice pe Pământul Crăiesc şi efectele acestei măsuri asupra românilor. 

Despre modul cum nobilimea locală înŃelegea să pună în aplicare patenta de 
desfiinŃare a iobăgiei ne vorbeşte un document prin care, la 18 iulie, reprezentanŃii 
satului Cuşma, din comitatul Dăbâca, se plâng episcopului Şaguna că moşierul 
local continuă abuzurile, deşi obligaŃiile iobăgeşti au fost desfiinŃate (doc.164).  

Sătenii reclamă, în scrisoarea lor, felul cum „domnul locului nu se pleacă sub 
poruncă împărătească şi asupreşte satul cu puterea domnului solgăbirău [...] şi zice 
cătră săteni că împăratul nu are putere pe satul lui”. Asemenea atitudine vine să 
confirme, încă o dată, realitatea vremii, conform căreia, în ierarhia puterii, deşi la 
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vârful ei se afla uneori o autoritate capabilă şi dispusă să reformeze, să ia măsuri în 
interesul poporului, la mijloc se interpunea o nobilime conservatoare şi arogantă, 
protejată de structurile locale ale administraŃiei şi justiŃiei, ba chiar reprezentată 
chiar de acestea, încât oricât de generoase erau intenŃiile de modernizare şi reformare 
venite de sus, ele nu puteau trece spre baza piramidei, care trebuia să fie principala 
beneficiară a acestora. De la împăratul Iosif al II-lea până la neoabsolutismul anilor 
după 1850, aceasta a fost soarta Transilvaniei.  

În aceeaşi notă se înscriu alte trei documente, care relevă abuzurile stăpânilor 
de pământ, după abia câteva luni de „libertate revoluŃionară” (doc. 209, 228, 287). 
Astfel, românii din Întorsura Buzăului constatau că, în acele părŃi, iobăgia „anevoie 
vrea a se rupe”, cerându-i episcopului Şaguna să intervină la Pesta pentru cauza lor 
(doc. 209), la fel cum, în aceiaşi termeni, au făcut-o şi românii din comunitatea 
învecinată, Vama Buzăului. Aceştia din urmă se plângeau în jalba lor de starea 
materială deosebit de dificilă, exprimând totuşi aceeaşi nădeje pentru îmbunătăŃirea 
sorŃii lor (doc. 228). Locuitorii din Zagon se plângeau, la rândul lor, de abuzurile 
stăpânilor de pământ, într-o scrisoare colectivă trimisă episcopului Şaguna la 30 iulie 
1848 (doc. 287).  

Trebuie de asemenea amintit, în acest context, că acelaşi tip de abuzuri le 
îndurau şi iobagii maghiari, care reclamau că, în continuare, sunt supuşi la prestaŃii 
iobăgeşti şi abuzuri din partea administraŃiei locale. Este cazul foştilor iobagi din 
Şoimeni, care, la 16 iulie, relatau situaŃia lor comisarului regal Vaj Miklós şi cereau 
investigarea abuzurilor săvârşite de judele local, Balász Lajos (doc. 156). 

Problema dijmelor ecleziastice se reflectă, în documentele lunii iulie 1848, 
drept una dintre cele mai importante, în condiŃiile în care o lege în acest sens fusese 
elaborată de Dieta transilvană şi, deşi nesancŃionată încă de împărat, începea a fi pusă 
în aplicare, totodată producând primele efecte. Această lege i-a vizat depotrivă pe 
saşii şi pe românii locuitori pe Pământul Crăiesc. Cel puŃin în relaŃiile dintre români 
şi saşi, această chestiune poate fi considerată drept cap de afiş, fiind intens reflectată 
în documentele inserate în acest volum, fie ele româneşti sau germane47. 

Motivul numeroaselor tensiuni ivite în această chestiune l-a reprezentat şi 
interpretarea pe care românii au dat-o circularei lui Andrei Şaguna din iunie 1848, 
din care aceştia au înŃeles că nu mai trebuie să se supună obligaŃiei de a achita 
dijma. Lucrurile s-au complicat şi mai mult în momentul în care, la 24 iulie, 
comesul Salmen trimitea o circulară prin care cerea colectarea dijmei fiscale, fapt 
care a generat atitudini vădit opoziŃioniste, nu numai din partea românilor, ci şi a 
multor comunităŃi săseşti.  

Vizavi de problema dijmelor şi de complicaŃiile pe care legea desfiinŃării lor 
le-a produs în Ardeal, episcopul Şaguna simŃea nevoia să dea explicaŃii guvernului 
de la Pesta şi, în atitudinea sa consecvent legalistă, să se disculpe pentru modul 
cum circulara sa din iunie a fost interpretată de către români în punctul referitor la 
dijmele bisericeşti (doc. 230).  

În realitate însă, lucurile erau mult mai complicate, aşa cum o relevă raportul 
protopopului Ioan Moga către episcopul Şaguna. Protopopul descria confuzia care 
domneşte în rândul oamenilor, determinarea lor de a se împotrivi presiunilor venite 
                                                 

47 Vezi supra, în Studiul introductiv, „Documentele germane – Aspectele sociale”. 
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din partea saşilor. Raportul trăda şi o altă realitate, conform căreia, în situaŃia de 
confuzie, de măsuri şi interpretări contradictorii, autoritatea clerului ortodox era pe 
cale de erodare cu fiecare zi (doc. 244).  

Consistoriului ortodox de la Sibiu nu-i rămânea altceva de făcut, în această 
situaŃie, decât să apeleze din nou la Şaguna, ca acesta să intervină la Pesta, în vederea 
regelementării situaŃiei, Ńinîndu-se cont de aşteptările românilor şi amintindu-se 
riscul conflictual al nerezolvării favorabile a acestei chestiuni (doc. 255).  

Colaborarea revoluŃionară panromânească 

Desigur, ştirile despre evenimentele de la sud de CarpaŃi sunt receptate şi în 
Transilvania pe calea presei, a rapoartelor şi informaŃiilor oficiale, a corespondenŃei 
private: liderii români ardeleni sunt informaŃi despre starea de lucruri de la 
Bucureşti, situaŃia guvernului provizoriu, îngrijorările produse despre posibila 
intervenŃie a Rusiei (doc. 196).  

Reies şi intenŃiile, mai mult sau mai puŃin concrete, de colaborare revoluŃionară 
panromânească, într-o fază a derulării evenimentelor, în care la sud de CarpaŃi domnea 
o stare de incertitudine, în vreme ce în Transilvania calea de păstrare a dialogului cu 
ungurii – aluzie la planurile lui Murgu – era tot mai des dezavuată (doc. 284).  

Nu în ultimul rând, se impune, de asemenea, consemnat faptul că presa 
românească din Transilvania şi-a asumat, chiar în condiŃiile vitrege ale momentului, 
un discurs coerent despre ideea de revoluŃie, adresat tuturor cititorilor români, de o 
parte şi de alta a CarpaŃilor. Relevant este în acest sens articolul de fond, publicat 
în „Gazeta de Transilvania” la 12 iulie 1848 (doc.120). Autorul definea conceptul 
de revoluŃie, arătând că în łara Românească avem de-a face cu o revoluŃie în 
sensul propriu al cuvântului. Însă, spre deosebire de alte cazuri, ameninŃarea la 
adresa revoluŃiei din Muntenia venea atât din interior, cât şi din exterior, dinspre 
Rusia. Autorul articolului sublinia că actuala generaŃie n-ar mai trebui să se teamă 
de Rusia, aşa cum se întâmplase în deceniile trecute, deoarece avea acum alături 
„spiritul naŃional şi patriotic”, care va duce la triumful naŃiunii române, cu condiŃia 
ca toŃi liderii ei să acŃioneze înŃelept, altruist şi dezinteresat, de fapt în direcŃia unui 
singur interes – cel naŃional. 

În aceeaşi notă se înscrie şi corespondenŃa Mariei Eliade, semnată la Vâlcele, 
în 17 iulie 1848, publicată în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură” şi intitulată 
Întâmpinări frăŃeşti. Autoarea îşi manifesta, între altele, admiraŃia pentru contribuŃia 
liderilor români la cauza revoluŃiei de la sud de CarpaŃi, căci „apostoli ca aceştia 
ne-au dat acum dreptate, frăŃie şi unire, ne-au dat constituŃia” (doc. 167). 

Dealtfel, entuziasmul naŃional manifestat de o parte şi de alta a CarpaŃilor era 
cel mai bine exprimat pe calea presei. Este şi motivul pentru care cele mai 
reprezentative articole şi informaŃii din presa lunii iulie se regăsesc în acest volum, 
completând celelalte surse documentare. 

Iosif Marin Balog 
Ela Cosma 

Varga Attila 
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LISTA ABREVIERILOR 

Arhive 

Arh. Bis. Sf. Nicolae = Arhiva Bisericii Sfântul Nicolae din Şcheii Braşovului, 
Braşov. Fond Bran. 

Arh. Cons. Ort. Sibiu = Arhiva Consistoriului Ortodox din Sibiu.  
A.M. Sibiu = Arhiva Mitropoliei din Sibiu. Fond 12/Pr. 1848–1850. 
M.O.L. Budapesta. Fond G.P. = Magyar Országos Levéltár (Arhivele NaŃionale 

Maghiare) din Budapesta. Gubernium Transylvanicum (In Politicis). 
M.O.L. Budapesta. Fond G.P. = Magyar Országos Levéltár (Arhivele NaŃionale 

Maghiare) din Budapesta. Gubernium Transylvanicum Elnöksége (Praesidialia). 
M.O.L. Budapesta. Fond H9 = Magyar Országos Levéltár (Arhivele NaŃionale Maghiare) 

din Budapesta. Az 1848/1849-i Minisztériumi Levéltár. Belügyminisztérium. 
Elnöki iratok. 

Ö.St.A. Viena. Haus-, Hof- und Staatsarchiv = Österreichisches Staatsarchiv din 
Viena. Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Kabinettskanzlei Ministerratsprotokolle. 

Ö.St.A. Viena. Kriegsarchiv = Österreichisches Staatsarchiv din Viena. Kriegsarchiv. 
Schriftenabteilung. 

SJAN Braşov = Serviciul JudeŃean al Arhivelor NaŃionale ale României Braşov, 
din Braşov. Fonduri: Actele Magistratului 1848; Acte privind RevoluŃia de la 
1848–1849; Arhiva Oraşului Dumbrăveni. 

SJAN Cluj-Napoca = Serviciul JudeŃean al Arhivelor NaŃionale ale României Cluj, 
din Cluj-Napoca. Fonduri: Arhiva Comitatului Alba de Sus; Mikó Imre. 

SJAN Miercurea Ciuc = Serviciul JudeŃean al Arhivelor NaŃionale ale României 
Harghita, din Miercurea Ciuc. Fond: Arhiva Scaunului Ciuc. Actele prim-
judelui regesc. 

SJAN Sibiu = Serviciul JudeŃean al Arhivelor NaŃionale ale României Sibiu, din 
Sibiu. Fonduri: Universitatea NaŃională Săsească; Zimmermann. 

SJAN Sfântu Gheorghe = Serviciul JudeŃean al Arhivelor NaŃionale ale României 
Covasna, din Sfântu Gheorghe. Fonduri: Arhiva Scaunului Sfântu Gheorghe; 
Arhiva Trei Scaune. Actele prim-judelui regesc. 

SJAN Sighetul MarmaŃiei = Serviciul JudeŃean al Arhivelor NaŃionale ale României 
Maramureş, din Sighetul MarmaŃiei. Fond: Arhiva Comitatului Maramureş. 

SJAN Timişoara = Serviciul JudeŃean al Arhivelor NaŃionale ale României Timiş, 
din Timişoara. Fonduri 465, 467. 

Biblioteci 

Bibl. Acad. Rom. = Biblioteca Academiei Române din Bucureşti. Fonduri: 
CorespondenŃă; Manuscrise româneşti. 
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B.C.U. Cluj = Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. 
Fond: Periodice. 

Presă 

„Foaie pentru Minte, Inimă şi Literatură”, Braşov, nr. 27 din 5 iulie 1848. 
„Intelligenzblatt zum Siebenbürger Boten”, Sibiu, nr. 52 din 3 iulie 1848. 
„Közlöny”, Pesta, 4 iulie 1848. 
„Organul NaŃional”, Blaj, nr. XIII din 28 iulie 1848. 
„Pesti Hírlap”, Pesta, 4 iulie 1848. 
„Satellit”, Braşov, nr. 53 din 3 iulie 1848. 
„Transsilvania. Beiblatt zum Siebenbürger Boten”, Sibiu, nr. 52 din 30 iunie 1848; 

nr. 53 din 3 iulie 1848. 

CărŃi 

Documente privind … = Documente privind revoluŃia de la 1848 în łările Române. 
Seria C. Transilvania, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1982 (vol. III); 
1992 (vol. V); 2005 (vol. VII); 2007 (vol. VIII). 

Silviu Dragomir, Studii … = Studii şi documente privitoare la revoluŃia românilor din 
Transilvania în anii 1848–1849, Sibiu, 1944 (vol. I–II); Cluj, 1946 (vol. III). 

Ember Gyözö, Iratok … = Iratok az 1848-i magyarországi parasztmozgalmak 
történetéhez, Budapesta, 1881. 

Dumitru Suciu (coord.), Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Diana Covaci, 
Cosmin CosmuŃa, Mádly Loránd, Date, realităŃi … = Date, realităŃi, fapte 
reflectate în documente bisericeşti ortodoxe, Bucureşti, Editura Asab, 2010. 

Ion Varta, RevoluŃia de la 1848 … = RevoluŃia de la 1848 în łările Române. 
Documente inedite din arhivele ruseşti, Chişinău, Editura Arc, 1998. 

Studii 

Costin Feneşan, InformaŃii noi privind … = InformaŃii noi privind revoluŃia din 
Transilvania în vara anului 1848, în „SargeŃia”, XIV, 1979. 
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LISTA REGESTELOR 

1. Sibiu, 23 mai – 5 iulie 1848. Protocolul procesului maierilor Sibiului, 
desfăşurat la Tribunalul orăşenesc şi scăunal din Sibiu. Procesul-verbal include: la 
23 mai 1848 interogarea primului convocat (constitut) Potra Bestea sub întrebările 
1–9; interogarea celui de-al II-lea convocat NiŃă Sântion sub întrebările 10–16; 
interogarea celui de-al III-lea convocat Niculai Todea sub întrebările 17–22; 
interogarea celui de-al IV-lea convocat Nicolae Comănici (Tunsu) sub întrebările 
23–28; interogarea celui de-al V-lea convocat Toader Ghizeşan (Moldovan) sub 
întrebările 29–34; concluzia zilei de 23 mai 1848 cu privire la interogatoriile celor 
consideraŃi principalii instigatori şi capi ai infractorilor; în ziua de 24 mai 1848 
audierea reclamantului, provizorul orăşenesc Andreas Goebbel sub întrebările 35–37, 
şi a celor doi paznici de câmp George Sitof, sub întrebarea 38, şi Toma Veseman, 
sub întrebarea 39; concluzia zilei de 24 mai 1848, urmată de reaudierea primilor 
doi convocaŃi Potra Bestea şi NiŃă Sântion, cu reluarea întrebărilor 8 şi 18, precum 
şi de confruntarea celor doi convocaŃi cu paznicii de câmp George Sitof şi Toma 
Veseman, prin reluarea întrebărilor 38 şi 39; în 25 mai 1848 administrarea de probe 
din partea reclamantului Andreas Goebbel, care depune un bilet cu numele 
maierilor acuzaŃi, prin care se extinde numărul acestora la 17 învinuiŃi; audierea 
martorilor Andreas Schnell, paznic al porŃii Burgerthor, şi Samuel Weber, slujitor 
la asociaŃia meşteşugărească; în 27 mai 1848 citarea la tribunal a unui număr mare 
de convocaŃi; între 1–9 iunie 1848 interogarea, sub întrebarea 40, a următorilor 
convocaŃi: al VI-lea Nicolaie Şoandră, al VII-lea Ion Dăian, al VIII-lea Potra 
Mărginean, al IX-lea Nicolae Morar, al X-lea NiŃu Morar, al XI-lea Nicolae Bulea, 
al XII-lea Ilie Şelimbăran (Comănescu), al XIII-lea Gheorghe Drăgan, al XIV-lea 
Gheorghe Moldovan, al XV-lea Ilie Sântion, al XVI-lea Lazăr łarcu, al XVII-lea 
Nicolae Manciu; în 9 iunie 1848 încheierea protocolului şi înaintarea lui către 
Magistratul Sibiului; la semnalarea Magistratului din 15 iunie 1848 cu privire la 
unele inadvertenŃe juridice, procesul se reia cu începere din 17 iunie 1848, cu 
completarea la protocol a anexei cu depoziŃiile scrise ale provizorului orăşenesc 
Andreas Goebbel, ale martorilor Samuel Weber şi Andreas Schnell; protocolul se 
încheie, din nou, în 5 iulie 1848. 

2. Viena, 6 iulie 1848. Protocolul Consiliului de miniştri cuprinde raportul 
ministrului austriac de FinanŃe care anunŃă desfiinŃarea Tezaurariatului transilvan 
c.c. şi subordonarea acestei autorităŃi Ministerului ungar de FinanŃe. 

3. Cluj, 6 iulie 1848. Guvernatorul transilvan Teleki József către locŃiitorul 
comandantului general militar de la Sibiu, Alois von Pfersmann. La cererea celui 
din urmă, de a se dispune deschiderea anchetei în legătură cu instigarea grănicerilor 
din Racoş la insubordonare faŃă de autorităŃile imperiale de către învăŃătorul 
comunal Váradi şi de către localnicul Stefan Nagy, guvernatorul arată în răspunsul 
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său că respectivele fapte nu pot fi considerate de natură penală şi nici nu pot 
constitui obiectul vreunei anchete.  

4. Cluj, 6 iulie 1848. Adresa Guberniului Transilvaniei către Ministerul maghiar 
prin care îl informează că s-a răspuns petiŃiei comunităŃii săseşti cu privire la 
numirea în Transilvania a comisarului regal maghiar Vay Miklós, atrăgându-se 
atenŃia că şi naŃiunea săsească trebuie să se supună ordinelor venite din partea 
Minsterului ungar, în sensul legilor adoptate şi sancŃionate deja.  

5. Sibiu, 6 iulie 1848. Comandantul locŃiitor al armatei austriece din 
Transilvania, Pfersmann, către guvernatorul Teleki. Îi comunică dislocarea unor 
unităŃi ale regimentului c.c. de dragoni de Savoia din comitatul Albei de Sus la 
Racoş şi Hoghiz şi din districtul Făgăraş la Feldioara. În urma cererilor repetate ale 
comitelui suprem al Albei de Sus, Kálnoky, suficiente forŃe regulate c.c. au fost 
concentrate în acest comitat, astfel încât comitele nu are motive reale de a obŃine 
asistenŃă militară suplimentară.  

6. Sibiu, 6 iulie 1848. Generalul Pfersmann aduce la cunoştinŃa Comisariatului 
suprem al Ńării că un transport de 510 oameni, destinat completării regimentului de 
infanterie „Baron Siskovich”, va porni în 15 iulie 1848 din TihuŃa spre Cluj, apoi 
120 de oameni dintre aceştia se vor deplasa prin Alba Iulia, unde li se vor alătura 
alŃi 65 de oameni, spre Timişoara. Se cere Comisariatului suprem să asigure 
intendenŃa transportului în staŃiile de popas. 

7. Cluj, 6 iulie 1848. Guberniul este înştiinŃat despre înfiinŃarea unei comisii, 
formate din baronul Kemény Domokos şi contele Bethlen Gábor, care să supravegheze 
activitatea Comitetului NaŃional Român de la Sibiu. 

8. Cluj, 6 iulie 1848. Sala Mihály şi Incze Mihály către nobilul scaun Trei 
Scaune. Se face referire la faptul că familia Bartók din Sânzieni, care se afla sub 
conscriere militară secuiască, în ziua de 8 iunie 1848, a ocupat două sesii cu 
violenŃă, prin focuri de puşti, perturbând, în mod flagrant, liniştea publică. Aceste 
sesii erau în proces, fiind ale nobilului Köntzei Károly care le poseda pe drept de la 
baronul Apor la Sânzieni. În plus, familia Bartók s-a împotrivit atât somaŃiei 
dregătoreşti, cât şi ordonanŃei comandamentului de regiment de a restitui aceste 
sesii ocupate în mod ilegal. 

9. Cluj, 6 iulie 1848. Sala Mihály şi Istvánffi Pál către nobilul scaun Trei 
Scaune. Acesta este informat că, în cadrul unui memoriu, Consiliul din BreŃcu a cerut 
permisiunea pentru uzitarea dreptului statarial împotriva celor ce atacă securitatea 
persoanei şi averii cu violenŃă. Numitului consiliu i se cere ca persoanele arestate în 
jurisdicŃia sa, pentru culpele sus menŃionate, să fie trimise în faŃa pomenitei 
judecătorii a scaunului filial Kézd, întrucât înaltul Guberniu transilvan a considerat 
de prisos să acorde şi Consiliului din BreŃcu drepturi de judecătorie. 

10. Cluj, 6 iulie 1848. Dregătoria scaunului Miercurea este informată că mai 
mulŃi preoŃi ortodocşi din comitatul Dăbâca, Gheorghe Ioan, recte Ioan Gog, 
precum şi Ioan Popa, în duminica ce a urmat după adunarea de la Blaj, cu prilejul 
slujbei bisericeşti, au anunŃat poporului adunat în biserică abolirea deosebirilor 
dintre religiile lor, ale românilor, independenŃa bisericii orientale şi supunere în 
viitor numai faŃă de poruncile primite de la Comitet NaŃional Român. 
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11. Cluj, 6 iulie 1848. Guberniul îi răspunde comitelui suprem al comitatului 
Dăbâca cu privire la petiŃia lui Iuon Barna din Giula, care reclamase abuzuri 
comise faŃă de el, cu ocazia conscrierii recruŃilor. 

12. Cluj, 6 iulie 1848. Sala Mihály şi Némethy János către Magistratul din 
Braşov. Se face referire la înştiinŃarea sosită de la consulatul Ńarist din Moldova, 
datată la 15 mai 1848, potrivit căreia consulatul imperial rus din Iaşi nu va putea 
elibera şi viza paşapoarte străinilor care ar dori să meargă în Rusia, exceptându-i pe 
aceia care posedau moşii sau firme comerciale. 

13. Cluj, 6 iulie 1848. Magistratul oraşului Braşov este înştiinŃat că păstorii 
de suflete luterani din localităŃile ApaŃa, Crizbav, Turcheş şi Cernatu se plâng 
pentru că populaŃia aşezărilor pomenite a refuzat să le dea zeciuiala, care 
corespundea salariului pe un an. Se cere ca locuitorii din zonele menŃionate să se 
achite de zeciuiala datorată preoŃilor. 

14. Cluj, 6 iulie 1848. Sala Mihály şi Istvánffi Pál, din nou, către nobilul 
comitat Trei Scaune. Se menŃionează memoriul episcopului romano-catolic al 
Transilvaniei, Kovács Miklós, din data de 16 iunie 1848, trimis Guberniului 
transilvan. În acesta se pomeneşte petiŃia parohului romano-catolic din Ilieni, 
Ferencz Antal, privitor la faptul că populaŃia sătească din Sâncraiu a ocupat, în 
mod violent, în ziua de 9 iunie, portio canonica aparŃinătoare parohiei din Ilieni, pe 
care sătenii din Ilieni o deŃineau încă din 1780. Se cere retrocedarea ei. 

15. Cluj, 6 iulie 1848. Baronul Samuel Schaller von Löwenthal se plânge, în 
jalba sa, că urbarialii din Şieu, care locuiau pe terenuri exclusiv alodiale, nu doresc 
să presteze servicii, datorită legii adoptate şi enunŃate în public despre urbariat. 

16. Sibiu, 6 iulie 1848. Judele scăunal Simon Schreiber pune la dispoziŃia 
Magistratului Sibiului actele anchetei desfăşurate între 23 mai – 5 iulie 1848, 
precum şi anexele anchetei împotriva mai multor maieri români, vinovaŃi că şi-au 
mânat vitele pe o păşune neautorizată. 

17. Sibiu, 6 iulie 1848. Tribunalul orăşenesc şi scăunal din Sibiu anunŃă 
public sentinŃa penală a procesului maierilor sibieni din 23 mai–5 iulie 1848. În 
baza procedurii de cercetare extinsă, împotriva mai multor locuitori români din 
suburbiile Sibiului, cu privire la păşunarea neautorizată a câmpului de Ńarină şi la 
opoziŃia manifestată de aceştia faŃă de prinderea vitelor lor, Potra Bestea şi NiŃă 
Sântion sunt condamnaŃi la un arest de 6 luni la închisoare şi la 25 de lovituri de 
băŃ, iar Nicolae Todea, Nicolae Comănici, Toader Ghizeşan (Moldovan), Nicolae 
Şoandră, Ion Dăian, Potra Mărginean, Nicolae Morar, NiŃu Morar, Nicolae Bulea, 
Ilie Şelimbărean, Gheorghe Drăgan, Gheorghe Moldovan, Ilie Sântion, Lazăr 
łarcu şi Nicolae Manciu sunt condamnaŃi la un arest de 12 săptămâni la primărie, 
cu menŃiunea că toŃi cei condamnaŃi, chiar şi în cazul iniŃierii recursului la 
Guberniu, vor fi menŃinuŃi în arestul primăriei, până vor depune chezăşie că nu-şi 
vor mai mâna niciodată vitele pe câmpul de Ńarină.  

18. Sibiu, 6 iulie 1848. DirecŃiunea poliŃiei, prin directorul Georg Bachner şi 
comisarul de poliŃie Johann Kirchner, îi raportează Magistratului că Ion Suciu din 
Dealu Mare, comitatul Hunedoarei, a fost prins la Sibiu vagabondând fără 
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destinaŃie şi, de aceea, comisia de recrutare l-a recrutat ca militar în locul său natal. 
Informarea se trimite şi Guberniului. 

19. Sibiu, 6 iulie 1848. Articolul lui Pestallozi, Vom Zehnden (Despre dijmă), 
publicat în gazeta sibiană „Transsilvania”, dezbate una din chestiunile fierbinŃi ale 
lunii iulie 1848, desfiinŃarea dijmelor fiscale şi preoŃeşti pe Pământul Săsesc, prin 
comparaŃie cu desfiinŃarea celorlalte sarcini iobăgeşti. 

20. Dej, 6 iulie 1848. Wéer Farkas îl anunŃă pe ministrul ungar de Interne că 
a primit actul de numire a sa în calitate de comite al Solnocului de Mijloc. 

21. Făgăraş, 6 iulie 1848. Vicecăpitanul Étedi Jakab György raportează 
Guberniului despre situaŃia ordinii publice din districtul său. El îşi exprimă temerea 
că, din cauza ploilor, râurile se vor umfla, circulaŃia va deveni îngreunată şi precară. 
În plus există riscul ca pagubele din cereale şi fânaŃe să crească mult din motivul 
sus menŃionat. 

22. BistriŃa, 6 iulie 1848. Magistratul oraşului şi districtului BistriŃa, precum 
şi judele suprem Georg Filkeni răspund solicitării Guberniului transilvan, raportând 
că numai cetăŃenii care dispun de posesiuni în oraş pot candida în cadrul comunităŃii 
orăşeneşti, situaŃia din BistriŃa fiind conformă cu prescripŃiile UniversităŃii naŃionale 
săseşti. 

23. Bucureşti, 6 iulie 1848. Agentul c.c. alagenŃiei consulare austriece de la 
Bucureşti către Guberniul Transilvaniei de la Cluj. Îi raportează despre evoluŃia 
epidemiei de holeră la Bucureşti. 

24. [Fără loc,] 6 iulie 1848. Contele Kun Gothárd, comitele suprem al 
nobilului comitat Hunedoara, este informat în legătură cu raportul căpitanului de 
grăniceri din Răcăşdia, din 3 ale lunii, depus la comandamentul respectivului 
batalion. Aici, dregătorii militari îi acuză pe învăŃătorul comunal Várady Dániel şi 
pe cetăŃeanul nobil Nagy István, în legătură cu aŃâŃarea soldaŃilor faŃă de superiori 
şi refuzul acestora de a se supune. 

25. [Fără loc,] 6 iulie 1848. Referatul maiorului Gombos, adjunctul 
comandantului regimentului secuiesc de husari, în care se prezintă cererea 
Tezaurariatului de înlocuire a grănicerilor secui de la Ocna de Mureş, vinovaŃi de 
excesul din 13 iunie 1848, cu 20 de oameni ai unui regiment de linie. 

26. [Fără loc,] 6 iulie 1848. Locuitorii de rând Létsi István (Leci Ştefan), 
Turgyán Makavéj (Turdean Macavei), Benedek Makavé (Benedict Macavei), 
László András (Laslău Andrei) din Sânmihaiu de Jos şi Sânmihaiu de Sus, din 
scaunul Arieş, se plâng în jalba lor împotriva moşierului Nagy Elek din localitate. 
Acesta, după enunŃarea abolirii serviciilor urbariale, vrea să le impună prestări 
domneşti. 

27. Budapesta, 7 iulie 1848. Ministrul ungar de Interne Szemere Bertalan 
anunŃă nominalizările care au fost făcute la recomandarea sa şi a palatinului regal 
pentru funcŃiile de comiŃi supremi în Transilvania. Ministrul informează Guberniul 
transilvan că, întrucât din cauza fixării Dietei ungare pentru ziua de 2 ale lunii a 
rămas puŃină vreme, a considerat neapărat necesar ca numirile făcute privind 
posturile de comiŃi supremi în această parte a patriei comune să fie aduse la 
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cunoştinŃa persoanelor numite şi respectivelor autorităŃi în mod direct şi nemijlocit, 
pentru ca cei numiŃi să-şi ocupe posturile fără întârziere. 

28. Budapesta, 7 iulie 1848. Ministrul ungar de Interne Szemere Bertalan 
către comiŃii supremi şi juzii regeşti ai Transilvaniei. Acestora li se atrage atenŃia 
că, deschizându-se Dieta de la Pesta, potrivit legii, ei ar trebui să se prezinte la 
munca legislativă a patriei. În plus, li se mai pune în vedere că a participa la 
adoptarea legilor este o datorie pentru a menŃine ordinea şi liniştea, iar a salva Ńara 
prin ordine şi domnia legilor, de asemenea, nu este o datorie mai mică. Ministrul le 
cere celor convocaŃi ca, în cazul în care situaŃia revoluŃionară s-ar acutiza, să 
înştiinŃeze forurile superioare despre imposibilitatea participării lor. 

29. Budapesta, 7 iulie 1848. Ministrul maghiar de Interne Szemere Bertalan 
către comisarul regal Vukovics Sebı. Se face trimitere la raportul acestuia din data 
de 27 iunie 1848, referitor la adunarea populară românească din Lugoj. Ministrul 
împărtăşeşte opinia comisarului potrivit căreia hotărârea adoptată de adunare 
referitoare la demiterea episcopilor sârbi ortodocşi din Timişoara şi Vršec 
depăşeşte competenŃa adunării respective. La fel şi planul de înarmare a românilor 
este considerat inacceptabil şi periculos pentru ordinea constituŃională. Poporului i 
se cere să respecte legitimitatea hotărârilor emise de autorităŃi şi să se comporte cu 
supunere faŃă de toate ordonanŃele legale ale conducătorilor bisericeşti. Szemere îi 
cere comisarului regal să procedeze cum consideră mai bine în respectiva situaŃie.  

30. Pesta, 7 iulie 1848. Memoriul lui Brukenthal Mihály către guvernul de la 
Pesta, în privinŃa situaŃiei tensionate din comitatul Caraş unde acesta susŃine că ar 
exista o „ceată de tâlhari iliri”, care jefuiesc satele de la graniŃă. După ce expune 
starea de spirit din zonă, îşi exprimă îngrijorările cu privire la sentimentul de 
nesiguranŃă al populaŃiei şi cere detaşarea acolo a unui corp de armată. 

31. Cluj, 7 iulie 1848. Magistratul din Braşov este informat de către 
funcŃionarul gubernial Tamási despre memoriul prin care se cere schimbarea 
ordonanŃei Guberniului nr. 7091 din anul trecut, potrivit căreia se permite 
comercianŃilor de limbă română din Braşov, care nu înŃeleg limba germană, să 
poată depune jurământul în limba română cu prilejul cooptării lor printre cetăŃenii 
juraŃi şi funcŃionari ai oraşului. Guberniul cere confirmarea din partea Magistratului 
Braşovului dacă mai susŃine satisfacerea respectivei cereri. 

32. Sibiu, 7 iulie 1848. Raportul inspectorului Michael von Huttern către 
Magistratul Sibiului, despre tulburările din Sălişte şi din celelalte 6 localităŃi 
româneşti aparŃinătoare domeniului, în legătură cu desfiinŃarea tuturor sarcinilor 
iobăgeşti, a dijmelor şi a taxelor, cu proclamarea dreptului de cârciumărit. 

33. Sibiu, 7 iulie 1848. Comitele saşilor Franz Salmen solicită prezidiului 
Consistoriului ortodox să se deplaseze la Sălişte, pentru a calma spiritele agitate de 
preoŃii români şi protestele legate de libertatea cârciumăritului. 

34. Braşov, 7 iulie 1848. Magistratul oraşului şi districtului braşovean face 
cunoscută chemarea ministrului ungar de finanŃe Kossuth, din 24 iunie 1848, cu 
privire la strângerea de contribuŃii din partea populaŃiei, pentru contractarea unui 
împrumut de stat. 
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35. Braşov, 7 iulie 1848. Judele suprem Johann Albrichsfeld îi raportează 
guvernatorului Transilvaniei despre sosirea la Braşov a doi boieri munteni, 
Dumitru A. GhiŃulescu şi Alexandru Paleologu, suspectaŃi că ar fi participat la 
atentatul împotriva prinŃului Gheorghe Bibescu. Îi relatează măsurile întreprinse 
pentru siguranŃa vieŃii fostului domn al łării Româneşti, aflat şi el la Braşov şi cere 
instrucŃiuni în legătură cu cei doi suspecŃi.  

36. Braşov, 7 iulie 1848. Raportul deputatului dietal Ludwig Brennerberg 
către comunitatea oraşului Braşov relatează despre plecarea codeputatului braşovean 
Elias Roth la parlamentul de la Pesta şi întâmpinarea festivă la Cluj, făcută în 29 
iunie 1848 comisarului regesc Vay Miklós. 

37. [Braşov, 7 iulie 1848.] Cunoscutul publicist revoluŃionar Anton Kurz 
semnează în „Satellit des Siebenbürger Wochenblatts”, sub iniŃialele A.K., articolul 
Die freie Walachei und keine Russenfurcht (łara Românească liberă şi fără frică de 
ruşi). Elogiază eliberarea łării Româneşti în urma evenimentelor revoluŃionare şi 
faptul că influenŃa rusească aici a devenit imposibilă, panslavismul suferind o mare 
înfrângere. Se numără printre primii autori saşi care, referindu-se la români, pun în 
circulaŃie programatic numele de „Romanen”, în locul celui de „Walachen”. 

38. Deva, 7 iulie 1848. Váradi János, jude suprem, şi Ribitzey János, vicenotar, 
către Guberniul transilvan. Acesta este informat cu privire la cârciumarul din 
BinŃinŃi, Havszka Imre, care a săvârşit împotriva naŃiunii maghiare o faptă de 
pronunŃată instigare. Din rapoartele anexate şi din copia audierii blânde a 
investigării, Guberniul este rugat să binevoiască a constata că, în urma acestor 
mărturii, s-a dispus, în mod oficial, ca vicecomitele Sándor Gergely să se grăbească 
atât cu procedura depunerii jurământului, cât şi cu intentarea şi dezbaterea 
procesului împotriva instigatorului Hovszka Imre care a fost trimis la închisoarea 
comitatensă. 

39. Imper, 7 iulie 1848. Judele suprem Kováts Dániel de la Magistratul din 
Târgu Secuiesc primeşte informaŃii despre comandamentul celui de-al doilea 
regiment secuiesc, care a înştiinŃat dregătoria scaunului Ciuc în legătură cu 
încăierarea sângeroasă petrecută la 17 iunie 1848 în pădurea orăşenească de acolo. 
În urma încăierărilor dintre localnici, un cetăŃean a fost grav rănit, iar un altul a 
decedat. Se specifică şi faptul că a fost numit asesorul nobiliar Balási Sándor ca 
membru al comisiei mixte de anchetă, cu misiunea să participe la lucrările de 
investigare, pe care să le continue la Şumuleu, fiind solicitat din partea comisarului 
detaşat la regimentul militar. 

40. Semeria, 7 iulie 1848. Pe baza ordinului nr. 316 dat de către prim-judele 
regesc referitor la organizarea gărzilor civile la sate, Bora Dávid, jude regesc din 
plasa Olt, răspunde următoarele: a constatat că, în unele localităŃi, nu s-a reuşit 
deocamdată constituirea gărzilor, dar după somaŃia sa, în cele din urmă, s-au 
format asemenea gărzi, în măsura posibilităŃilor, peste tot. ExcepŃie a făcut doar 
satul Fotoş. 

41. Târgu Secuiesc, 7 iulie 1848. Kováts Dániel, jude suprem, şi Szabó Dániel, 
protonotar, către Guberniul transilvan. La solicitarea ordonanŃei dată de Ministerul 
maghiar de Interne, cu nr. prezidial 366 din data de 20 iunie 1848, se raportează că 
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nu s-au săvârşit contravenŃii în jurisdicŃie, iar poporul a rămas liniştit precum un 
fluviu în albia sa. 

42. Aiud, 7 iulie 1848. Boér Ferenc, jude suprem, şi Kováts Elek, vicenotar, 
către Guberniul transilvan. Informează despre o înŃelegere dintre oraşul Alba-Iulia 
şi comunitatea din Miceşti în chestiunea unor locuri de pădure şi păşune şi refuzul 
proprietarilor de a înainta actele de proprietate în cauză. Se specifică faptul că s-a 
luat la cunoştinŃă ordonanŃa Guberniului nr. 6206 din data de 26 mai 1848. În baza 
acesteia, s-a decis strângerea de la proprietarii din Miceşti şi înaintarea actelor de 
proprietate privind neînŃelegerea dintre oraşul Alba-Iulia şi comunitatea din 
Miceşti, în chestiunea unor locuri de pădure şi de păşune. 

43. Coşeni, 7 iulie 1848. Nagy András, vicejude regesc, aminteşte judelui 
suprem despre decretul cu numărul prezidial 317, privitor la ajutorarea concetăŃenilor 
care erau ostaşi secui din Făgăraş şi care primeau o soldă modestă. Sumele trebuiau 
colectate în acest nobil scaun Trei Scaune prin donaŃii benevole. Îi comunică 
colectarea sumei de 360 de florini din plasele scaunului, sumă pe care o trimite 
judelui suprem pentru suplimentarea soldei soldaŃilor secui staŃionaŃi la Făgăraş. 

44. Coşeni, 7 iulie 1848. Nagy András, vicejude regesc, îi scrie judelui 
suprem şi despre ordonanŃa emisă la 20 iunie 1848, care dispune atât transformarea 
grănicerilor secui în gărzi naŃionale, cât şi necesitatea raportării de informaŃii 
despre numărul de soldaŃi pe localităŃi, despre exerciŃiile militare, dar şi despre 
regulamentele lor de funcŃionare. 

45. Năsăud, 1 iunie – 7 iulie 1848. ÎnvăŃătorul superior Panga, de la DirecŃia 
Şcolară a Regimentului grăniceresc românesc nr. II, completează în protocolul de 
ordine (Befehls Protocoll): indicaŃiile metodologice transmise învăŃătorilor de la 
şcolile triviale şi primare; modelul de formular care trebuie completat cu lista 
absolvenŃilor; programul examenelor de absolvire care se vor desfăşura în zilele de 
29 iunie – 7 iulie 1848 la şcolile din 15 comune grănicereşti româneşti. 

46. [Vama Oltului], 7 iulie 1848. Scrisoarea lui Nicolae Ionescu către 
George Nica de la Braşov în care îi relatează detaliile şi impresiile călătoriei sale 
spre łara Românească, trecând prin sud-estul Transilvaniei. 

47. Viena, 8 iulie 1848. Contele Eszterházi Pál către primul ministru al 
Ungariei; trimite petiŃia Ordinelor Transilvaniei privind propunerile de legi, arătând 
că această petiŃie nu mai are obiect, de vreme ce Dieta Transilvaniei se dizolvă prin 
votarea uniunii, iar legile ungare vor intra în vigoare şi în Transilvania. AnunŃă că a 
trimis la Innsbruck, pentru preaînalta sancŃionare, atât legea uniunii, cât şi ordinele 
regale privind închiderea Dietei Transilvaniei. 

48. [Viena, Sibiu,] 8 iulie 1848. Pe baza petiŃiilor şi propunerilor primite din 
partea regimentelor grănicereşti transilvane în lunile aprilie–iunie 1848, Comandamentul 
militar suprem de la Sibiu întocmeşte un document, în care, sub punctele a–q, 
anunŃă şi expune un set de 16 măsuri de ameliorare a situaŃiei regimentelor de 
graniŃă, împreună cu adoptarea provizorie a acestor măsuri şi dispoziŃii, până la 
ordine ulterioare ale Ministerului c.c. de Război. 

49. Bucureşti, 8 iulie 1848. Scrisoare în limba franceză, trimisă de mitropolitul 
Neofit al Munteniei către consulul general al Rusiei în łara Românescă. Se face 
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referire la situaŃia politică din Principatele Române, după abdicarea principelui 
Bibescu şi la relaŃia cu Rusia după acest moment.  

50. Bucureşti, 8 iulie 1848. Agentul consular austriac Casimir von Timoni îi 
transmite prezidiului Comandamentului militar suprem de la Sibiu informaŃii 
obŃinute de la Nicolae Bălcescu, membru al guvernului de la Bucureşti, referitoare 
la ocuparea iminentă a Principatelor Române de către trupele ruseşti şi cele 
turceşti. Se anunŃă şi dislocarea din Rusciuk a câtorva mii de soldaŃi otomani, 
îmbarcaŃi în cinci bărci mari.  

51. Cluj, 8 iulie 1848. Ministerele maghiare sunt informate că Ordinele şi 
Stările transilvane întrunite la Dietă au adoptat articolul 10 sancŃionat ulterior, 
privind organizarea neîntârziată a judecătoriilor obişnuite şi superioare şi punerea 
acestora în funcŃiune, în vederea rezolvării conflictelor între moşieri şi foşti iobagi 
în problema naturii pământurilor, în baza legilor transilvane şi a prevederilor 
dreptului civil. 

52. Sibiu, 8 iulie 1848. Comitele Salmen roagă să primească instrucŃiuni de 
la Guberniu, în litigiul de hotar dintre Roşia (azi în jud. Sibiu) şi łichindeal, având 
în vedere că decizia gubernială în această chestiune a fost atacată de comuna ultim 
menŃionată cu recursul la împărat, pe când comuna Roşia insistă asupra punerii în 
executare a deciziei amintite. 

53. Sibiu, 8 iulie 1848. Comandantul locŃiitor al armatei austriece din 
Transilvania, generalul Pfersmann, anunŃă Comisariatul suprem al Ńării despre 
necesitatea concentrării subunităŃilor de cavalerie c.c. din cauza posibilei răspândiri 
a holerei, rugându-l totodată să asigure încartiruirea şi intendenŃa respectivelor 
subunităŃi pe durata perioadei de concentrare. 

54. Sibiu, 8 iulie 1848. Baronul Vay Miklós către ministrul ungar de Interne, 
Szemere Bertalan. Cel dintâi aminteşte despre faptul că plecarea sa la Alba Iulia a 
suferit modificări. FricŃiunile între grăniceri şi nobilii privilegiaŃi din Trei Scaune şi 
Sfântu-Gheorghe au luat forme mai agravate, ceea ce reclama prezenŃa sa în afara 
Alba Iuliei. Descrie vizitele efectuate la Turda, Alba Iulia şi Sibiu, unde inspectează 
gărzile constituite şi celelalte trupe militare, relatând totodată şi despre starea de 
spirit a românilor şi saşilor. 

55. Cluj, 8 iulie 1848. Rezumatul raportului din 8 iulie 1848 al comitelui 
suprem al comitatului Alba de Jos, baronul Kemény István. Se arată faptul că 
Fiscul deŃine în comitat destul de mari întinderi de domenii, în unele precum: 
Câmpeni, Zlatna, Baia de Sus şi Abrud având judecătorii obişnuite şi două 
judecătorii superioare. Aceste judecătorii se ocupă cu problemele de avere iscate 
între foştii urbariali şi, în mai toate cazurile, le-au şi rezolvat pe acestea. 

56. Cluj, 8 iulie 1848. Primarului din Sibiu i se pune în vedere, de către 
comisarul maghiar Csány, că solicitarea autorităŃilor maghiare de a primi articolele 
jignitoare care au apărut în ziarele „Siebenbürger Bote” şi „Transsilvania” nu a fost 
dusă la îndeplinire. Se mai cere în plus şi expedierea declaraŃiilor de motivare din 
partea redactorilor celor două publicaŃii.  

57. Sibiu, 8 iulie 1848. Comitele saşilor Franz Salmen îi semnalează Magistratului 
sibian încălcarea prevederilor noii legi electorale, prin stabilirea la Cisnădie a unui 
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număr prea mic de numai 17 cetăŃeni cu drept de vot. Îi cere remedierea situaŃiei 
prin revizuirea şi completarea listelor de alegători din Cisnădie. 

58. Sibiu, 8 iulie 1848. Plan de concentrare pentru regimentul de cavalerie 
uşoară „Arhiducele Ferdinand Maximilian” în perioada 16 iulie – 15 august 1848, 
semnat de maiorul Gombos, cu specificarea staŃiilor de cvartir. 

59. Sibiu, 8 iulie 1848. Plan de concentrare pentru regimentul de dragoni 
„PrinŃul Eugen de Savoya” în perioada 16 iulie–15 august 1848, semnat de maiorul 
Gombos, cu specificarea staŃiilor de cvartir. 

60. Sibiu, 8 iulie 1848. Articolul Offene Erklärung (DeclaraŃie deschisă), 
publicat în „Transsilvania” de Konrad Schmidt, deputat dietal de Sibiu, răspunde 
acuzaŃiilor aduse autorului de către deputatul dietal de Mediaş, Michael Brecht, în 
chestiunea delicată a atitudinii şi a voturilor antiunioniste ale deputaŃilor saşi din 
Dieta transilvană. 

61. Aiud, 8 iulie 1848. Comitele suprem Kemény István junior către 
guvernatorul Transilvaniei. Subliniază că este imperativă finalizarea anchetei privind 
evenimentele de la MihalŃ şi declanşarea acŃiunii penale contra deŃinuŃilor. Cere, 
totodată, întărirea prezenŃei militare în zonă. 

62. Ditrău, 8 iulie 1848. Puskás Ferenc, notarul scaunului Gheorgheni, către 
prim-judele regesc; arată că membrii gărzii civile secuieşti au fost conscrişi în cele 
nouă sate ale scaunului Gheorgheni, fără deosebire de stratificarea lor pe stări. În 
acest loc a observat o oarecare divergenŃă, căci garda compusă din armeni a rămas 
separată. Îşi exprimă speranŃa că situaŃia se va rezolva şi aici. 

63. Braşov, 8 iulie 1848. A) Comunitatea orăşenească face un apel către 
Magistratul Braşovului, cerând: a) rechemarea acasă a deputăŃiei săseşti trimise la 
Viena; b) anularea misiunii la parlamentul german de la Frankfurt a celei de-a doua 
delegaŃii săseşti; c) comesul naŃiunii să fie determinat să se deplaseze la 
parlamentul ungar de la Pesta, în calitate de conducător al naŃiunii. B) Magistratul 
braşovean răspunde comunităŃii că trimiterea delegaŃiilor săseşti nu mai poate fi 
anulată, fiind decisă în confluxul naŃional săsesc din 26 iunie 1848, iar dreptul 
comitelui naŃiunii de a participa la parlamentul de la Pesta este încă neclar stabilit. 

64. [Făgăraş, 8 iulie 1848.] NotiŃă informativă, publicată în „Satellit des 
Siebenbürger Wochenblatts” din Braşov, despre soldaŃii secui de la Făgăraş, care 
au fost convinşi de comisarul regesc şi de clericii lor a porni în marşul spre 
Seghedin, în joncŃiune cu cei din Turda, Aiud şi Abrud.  

65. Mediaş, 8 iulie 1848. Magistratul orăşenesc şi scăunal din Mediaş, ca şi 
primarul Daniel Gräser cer UniversităŃii naŃionale săseşti lămuriri, dacă deputaŃii în 
parlamentul ungar trebuie să aibă în vedere şi condiŃiile III şi IV ale instrucŃiunii 
elaborate de către această Universitate în chestiunea uniunii Transilvaniei cu 
Ungaria. Răspunsul forului sibian din 15 iulie 1848 este afirmativ. 

66. Iaşi, 8 iulie 1848. Agentul consular c.c. Eisenbach către Comandamentul 
militar suprem de la Sibiu. În nota sa informează despre intrarea trupelor ruseşti în 
Moldova şi despre intenŃia lor de a se deplasa spre Valahia. 

67. [Fără loc,] 8 iulie 1848. Vertány János, arendaş, arată că a luat în 
arendă, la 18 decembrie 1845, în localitatea Ojdula din scaunul Kézd, părŃi din 
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domeniile Annei Nalátzi, soŃia lui Darnotzi János. Între timp a pierdut slugile, prin 
urmare nu dispune de personal cu care să efectueze semănăturile de toamnă. Se 
cere nobilei oficialităŃi să ia în considerare pagubele suferite. 

68. Budapesta, 9 iulie 1848. Circulară adresată episcopilor de către Ministrul 
maghiar al Agriculturii, Industriei şi ComerŃului. Conform acesteia rezultă că 
medicii, care au fost trimişi în vederea examinării holerei ce se extindea în 
Principatele Române, au revenit din misiune. Din rapoartele lor reiese că epidemia 
se arată mai blândă şi mai puŃin periculoasă decât cea din 1831, însă există riscul ca 
ea să ameninŃe şi Transilvania, mai ales că unele semne ale ei se manifestă deja la 
graniŃă. Episcopii trebuie să ceară preoŃilor subordonaŃi luarea măsurilor necesare 
pentru limitarea efectelor epidemiei de holeră.  

69. Budapesta, 9 iulie 1848. Circulara Ministrului ungar al Agriculturii, 
Industriei şi ComerŃului către toate jurisdicŃii sanitare şi medicale. Acestora li se 
cere să se îngrijească ca spitalele existente să fie puse în starea necesară, iar în lipsa 
acestora, în fiecare oraş şi localitate, casele potrivite să fie transformate în spitale şi 
să fie dotate cu cele necesare. În cadrul lor trebuiau găzduiŃi cei care necesitau 
îngrijire. Se mai specifica faptul că, în cazul răspândirii bolii în proporŃie mai mare, 
să se mărească, conform nevoilor, numărul acestor spitale provizorii. 

70. Cluj, 9 iulie 1848. Contele Mikó Imre către Guberniu. Este vorba despre 
raportul trimis lui în data de 8 ale lunii de către comitele suprem al nobilului 
comitat Alba de Jos, baronul Kemény István. Aici se cere menŃinerea, încă o 
vreme, a tribunalelor domeniilor fiscale, regale şi episcopale existente în acest 
comitat, pentru înlăturarea obstacolelor din calea justiŃiei. Acest raport este înaintat 
Guberniului în vederea luării măsurilor necesare. 

71. Cluj, 9 iulie 1848. Guvernatorul îi răspunde comitelui suprem al comitatului 
Alba de Jos, cu privire la procesul-verbal al anchetei de la MihalŃ şi la solicitarea 
menŃinerii armatei în comitat. 

72. Sibiu, 9 iulie 1848. Generalul Alois von Pfersmann solicită Comisariatului 
suprem al Transilvaniei tabela de marş pentru cel de-al doilea escadron al 
regimentului de cavalerie uşoară „Arhiducele Ferdinand Maximilian”, dislocat la 
Orăştie în data de 16 iulie 1848. 

73. Sibiu, 9 iulie 1848. Comandamentul militar suprem, prin generalul 
Pfersmann, roagă Comisariatul suprem să asigure intendenŃa şi cazarea escortei de 
28 cavalerişti de la Zagon, care porneşte în 15 iulie 1848 spre Reteag, de unde va 
aduce la Rupea 30 de cai de remontă. 

74. Braşov, 9 iulie 1848. Magistratul braşovean face cunoscută solicitarea 
UniversităŃii naŃionale săseşti impusă delegaŃiei săseşti de 7 membri trimisă la 
Pesta, de a insista asupra respectării condiŃiei II din instrucŃiuni, altminteri 
Universitatea săsească nu poate accepta uniunea Transilvaniei cu Ungaria. 

75. Sibiu, 9 iulie 1848. De la Sibiu, George BariŃiu primeşte detalii despre 
misiunea episcopului Andrei Şaguna la Innsbruck, luându-se în discuŃie programul, 
respectiv revendicările naŃionale ale românilor şi implicarea intelectualilor pentru 
succesul acestor demersuri. 
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76. Sebeş, 9 iulie 1848. Jude regesc interimar Johann Wachsmann se adresează 
comitelui Salmen. Reclamând, pe de o parte, refuzul satelor curat româneşti Răhău 
şi Lancrăm de a presta zeciuiala datorată clericilor saşi şi pe de altă parte, 
constatarea inspectorilor din Sebeş că Universitatea naŃională săsească nu a lămurit 
dacă obligaŃia zeciuielii revine şi locuitorilor români ai Pământului Săsesc, îi cere 
soluŃionarea chestiunii.  

77. Corunca, 9 iulie 1848. Toldalagi Ferenc către unul din consilierii aulici 
ai Transilvaniei. MenŃionază că, în cadrul comitatului, este linişte, secuii fiind cei 
care privesc cu ochi invidioşi eliberarea Ńăranilor. Ei speculează ca să obŃină înapoi 
siculica haereditas-ul după ce moşierii o vor redobândi de la Ńărani, intrând ei în 
posesia acesteia. 

78. [Fără loc,] 9 iulie 1848. Conform scrisorii comisarului regal plenipotenŃiar 
din Ardeal, baronul Vay Miklós, deschizându-se sinodul reformaŃilor din provincie, 
reprezentanŃii reformaŃilor de acolo, pe lângă manifestarea omagiului faŃă de 
Ministerul maghiar, şi-au exprimat în faŃa numitului comisar dorinŃa ca, la 
consfătuirea protestanŃilor din Ungaria Ńinută la 1 august 1848, să poată participa 
prin delegaŃi aleşi dinainte. 

79. Pesta, 10 iulie 1848. CorespondenŃă pentru presa de la Braşov, semnată 
de Ion Bran, în care este criticată aspru legea electorală care-i exclude pe români de 
la drepturile politice. Este comentat modul cum au decurs alegerile pentru dietă în 
zona Braşovului şi cum românii au fost dezavantajaŃi de către saşi. 

80. Cluj, 10 iulie 1848. Consiliul Tezaurariatului transilvan este înştiinŃat că, 
după ce uniunea Ardealului cu Ungaria a fost sancŃionată prin lege, în privinŃa 
corespondenŃei sale oficiale cu oficialităŃile din Ńara unită cu care, în prealabil, a 
corespondat în limba latină, Guberniul a început şi va continua să corespondeze în 
limba maghiară. Guberniul Transilvaniei îi cere Consiliului tezaurarial regal 
introducerea limbii maghiare în locul celei latine în toate actele şi corespondenŃa 
oficială. 

81. Cluj, 10 iulie 1848. Circulară către toate jurisdicŃiile din Ńară. În urma 
deciziei comisiei militare de cercetare s-a alcătuit o scrisoare de investigaŃie 
împotriva studentului la filosofie Fritsch József, învinuit de participarea la 
evenimentele violente care au avut loc în zilele 12, 13, 14, 15 şi 16 ale lunii iunie 
1848. Scrisoarea de investigaŃie a fost trimisă de Guberniul din Cehia. 

82. Cluj, 10 iulie 1848. Guberniul către comitele suprem al comitatului Cluj 
în legătură cu interogarea preotului greco-catolic Grigorie Elecheş din Răzoare, 
acuzat de instigare. Guberniul anunŃă că suspendă urmărirea penală, cu condiŃia ca 
numitul să declare în scris că nu va mai lua parte la „acŃiuni de instigare”. 

83. Cluj, 10 iulie 1848. ReprezentanŃii comunităŃii din localitatea Lacu, 
aflată în comitatul Dăbâca, anume Kiss Ferenc, Balla István şi Rác Irimia, se plâng 
în petiŃia lor că procesul privitor la păşune a fost câştigat cu mult timp în urmă, dar 
din cauza neglijenŃei comisarilor detaşaŃi ei nu ajung să se bucure de bunul 
dobândit pe cale legală. 

84. Cluj, 10 iulie 1848. Circulară care precizează semnalmentele studentului 
la filosofie Fritsch József, cerându-se cercetarea locului său de şedere, iar în cazul 
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arestării el să fie predat comandamentului militar cel mai apropiat, în vederea 
escortării sale la comisia militară din Praga. 

85. Cluj, 10 iulie 1848. Feldmareşalul-locotenent baronul Anton von Puchner 
se adresează ministrului austriac de Război, Latour, într-un document extrem de 
important. Scrisoarea sintetizează şi interpretează evenimentele în curs de desfăşurare 
în Transilvania. Comandantul general aflat la Cluj devoalează scenariul maghiar, 
conform căruia, la deschiderea Dietei, naŃiunea română ar fi urmat să militeze mai 
întâi pentru obŃinerea statutului de a patra naŃiune, ca să poată fi reprezentată în 
Dietă. Totuşi, această linie a fost repede abandonată, iar Dieta nu a fost o opŃiune 
pentru români. Sunt dezvăluite, apoi, după proclamarea uniunii cu Ungaria în Dieta 
clujeană, motivaŃiile reale ale partidei ultramaghiare, reprezentată de nobilimea din 
Dietă. Aceasta a căutat prin toate mijloacele să-şi atragă de partea sa regimentele 
grănicereşti c.c. de secui, fie transformându-le în gărzi naŃionale maghiare, fie 
determinând plecarea acestora din secuime spre Ungaria, de fapt pentru a-i folosi 
pe secui în beneficiul propriu, ca trupe de execuŃie militară împotriva românilor şi 
saşilor. Puchner îşi justifică atitudinea de protejare a trupelor renitente secuieşti, 
prin dorinŃa de a nu da amploare unei situaŃii incendiare. Generalul austriac arată 
amestecul guvernului maghiar în afacerile militare transilvane şi îşi recunoaşte 
comportamentul evitant faŃă de dispoziŃiile primite de la Pesta. La fel se manifestă 
după sosirea la Cluj a comisarului plenipotenŃiar maghiar Vay, care subminează 
autoritatea comandantului austriac. În orice situaŃie, de vină sunt alŃii, Puchner omiŃând 
să-şi asume vreo răspundere. În finalul scrisorii, îşi anunŃă intenŃia de a pleca în 
concediu, întrucât împăratul i-a aprobat o cură balneară necesară refacerii sănătăŃii!  

86. Braşov, 10 iulie 1848. Guberniul îi cere Magistratului braşovean să 
impună populaŃiei să accepte bancnotele cu care unităŃile militare îşi achiziŃionează 
alimentele şi alte necesităŃi. 

87. Sibiu, 10 iulie 1848. LocŃiitorul generalului comandant Pfersmann scrie 
Guberniului despre caracterul inadmisibil al folosirii cavaleriei c.c. la arestări, 
atunci când există infanterie la dispoziŃie. Nota face referire concretă la cazul de la 
Şilea, unde comitelui suprem i s-a refuzat utilizarea trupelor de cavalerie pentru 
arestarea preotului ortodox de acolo. 

88. Sibiu, 10 iulie 1848. Primarul Daniel Ziegler şi Magistratul sibian îi transmit 
comesului saşilor Franz Salmen că, la însărcinarea Magistratului, oficiul judecătoriei 
orăşeneşti a dispus prinderea vitelor aflate pe câmpul sibienilor. Proprietarii români 
de vite ameninŃă să-şi elibereze vitele cu ajutorul unei mulŃimi populare. De aceea, 
împotriva acestora, primarul solicită de urgenŃă asistenŃă militară. 

89. Sibiu, 10 iulie 1848. Comitele saşilor Salmen îi cere Comandamentului 
militar suprem susŃinere militară împotriva românilor porniŃi să-şi elibereze vitele 
închise de saşi. 

90. Sibiu, 10 iulie 1848. Preşedintele interimar al Consistoriului ortodox din 
Sibiu, Moise Fulea, răspunde rugăminŃii comesului naŃiunii săseşti Franz von Salmen 
din 7 iulie 1848. Raportează oficial că, în 9 iulie 1848, s-a deplasat la Sălişte unde a 
căutat să lămurească poporul şi clerul adunat în biserică să se comporte împăciuitor şi 
să permită arendaşului domenial să-şi păstreze dreptul de monopol asupra vinului. 
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Românii au replicat că ei se raportează la proiectul legii din 18 iunie 1848 de 
desfiinŃare a iobăgiei şi a taxelor aferente, înŃelegând că de aici decurge şi monopolul 
pe care ei l-au primit asupra vinului şi Ńuicii. Locuitorii din Sălişte îl învinuiesc pe 
inspectorul local sas că nu s-a prezentat personal în localitate pentru a le explica 
proiectul legii respective; mai cer posesoratului domenial să le adreseze în scris o 
solicitare cu doleanŃele sale. În schimb, clerul ortodox solicită solemn să i se 
transmită numele calomniatorilor care au făcut acuzaŃia mincinoasă că clerul i-a 
îndemnat pe săteni să-l ameninŃe pe arendaş să-şi desfiinŃeze cârciumile, pentru a-i 
putea acŃiona în judecată pe aceştia pentru calomnie.  

91. Sibiu, 10 iulie 1848. Magistratul Sibiului aduce la cunoştinŃa posesoratului 
celor 7 juzi din domeniul Sălişte, raportul inspectorului de Sălişte von Huttern 
despre tulburările din 6 iulie 1848 iscate în sânul populaŃiei româneşti a celor  
6 localităŃi domeniale, în frunte cu preotul Dumitru Miclăuş şi cu sălişteanul 
Dumitru RăcuŃ, în legătură cu libertatea cârciumăritului. 

92. Sibiu, 10 iulie 1848. RezoluŃia Magistratului Sibiului, referitoare la 
cererea comitelui Salmen din 8 iulie 1848 de completare a listelor de alegători din 
Cisnădie, are în vedere lărgirea cercului de cetăŃeni cu drept de vot prin cuprinderea 
membrilor breslei Ńesătorilor de lână din Cisnădie. Cu toate că modificarea legii 
emise de Guberniu poate fi operată numai de acesta, Magistratul sibian îl 
însărcinează pe inspectorul de Cisnădie să se deplaseze în localitatea respectivă şi 
să îi adauge pe listele de alegători pe membrii breslei amintite. 

93. Braşov, 10 iulie 1848. Baronul Vay Miklós către ministrul ungar de 
Interne Szemere Bertalan. Cel dintâi menŃionează, între altele, că, în data de 1 a 
lunii iulie 1848, s-a întâlnit cu Gött şi BariŃiu, redactorii revistelor germane şi 
române din Braşov, iar discuŃiile purtate au fost deosebit de fructuoase. S-a pus 
problema ca cei doi redactori să fie somaŃi să se angajeze contra cost la traducerea 
şi publicarea ordinelor ministeriale ungare apărute în ziarul „Közlöny”. 

94. [Reghin,] 10 iulie 1848. Articolul anonim apărut în ziarul sibian 
„Transsilvania”, Wer ist Wähler in Sächsisch-Reen? (Cine este alegător în Reghinul 
Săsesc?), arată organizarea defectoasă a alegerilor deputaŃilor parlamentari din 
acest oraş, demonstrând numeroasele încălcări ale noii legi electorale provizorii. Se 
desprinde concluzia că, la Reghin, s-a urmărit în mod intenŃionat atât restricŃionarea 
numărului de persoane cu drept de vot, cât şi împiedecarea accesului alegătorilor la 
locul de votare.  

95. Rupea, 10 iulie 1848. Judele suprem Daniel Sifft şi Magistratul scaunului 
Rupea scriu la Guberniu, în chestiunea desfiinŃării dijmelor bisericeşti. Clerul 
român şi varii comunităŃi româneşti, între care cea din Ugra, au cerut ca românii să 
fie excluşi de la prestarea acestora. Magistratul din Rupea cere Guberniului o 
dispoziŃie unitară asupra dijmelor de pe Pământul Săsesc. 

96. Rupea, 10 iulie 1848. Judele suprem Daniel Sifft şi Magistratul din 
Rupea anunŃă Guberniul Ńării despre recursul satisfăcător câştigat de trei locuitori 
români din Felmer. 

97. Miercurea Sibiului, 10 iulie 1848. Inspectorul dijmelor Johann Hahn îi 
raportează judelui regesc Filtsch despre inspecŃia efectuată în Topârcea, Ludoş şi 
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Apoldu de Jos, localităŃi scăunale lipsite cu totul de locuitori saşi, dar obligate să 
plătească dijma clericilor saşi. În toate trei satele, românii sunt decişi să refuze 
prestarea dijmelor şi a sarcinilor iobăgeşti. 

98. BistriŃa, 10 iulie 1848. Magistratul oraşului şi districtului BistriŃa 
consemnează în procesul-verbal de şedinŃă răspunsul său faŃă de recenta petiŃie a 
românilor înaintată Dietei de către episcopul Ioan Lemeny, Elias Verza şi de încă 
48 de persoane.  

99. Fără loc, fără dată [Năsăud, înainte de 10 iulie 1848]. ProclamaŃia în 
limba română, adresată „Cătră ostaşii grăniceri români din Ardeal!”, le cere 
acestora respectarea constituŃiei Austriei şi îi îndeamnă să purceadă la depunerea 
jurământului c.c., în schimb să respingă noul jurământ maghiar. Grănicerii români 
să nu părăsească Transilvania, decât la porunca expresă a împăratului, altminteri 
nu; să nu accepte să lupte sub alt steag decât cel negru-galben. De asemenea, li se 
cere să-şi manifeste deschis dragostea faŃă de naŃiunea română şi faŃă de împărat.  

100. Năsăud, 10 iulie 1848. „Gazeta de Transilvania” publică un articol 
despre conferinŃa grănicerilor celui de-al doilea regiment românesc de graniŃă, cu 
sediul la Năsăud, Ńinută în seara de 9 iulie 1848, în cimitirul bisericii româneşti, cu 
participarea a doi deputaŃi din fiecare sat grăniceresc. Se enumeră în 15 puncte, sub 
literele a–p, gravaminele şi revendicările grănicerilor români. Acestea vor fi 
prezentate într-o suplică împăratului. 

101. Năsăud, 10 iulie 1848. Se face referire la cererea înaintată de mai mulŃi 
preoŃi în frunte cu vicarul episcopului, în numele întregului regiment românesc de 
graniŃă, în vederea prezentării la Năsăud a unor delegaŃi care să facă cunoscute 
diverse plângeri legate de taxe şi muncile prestate.  

102. Năsăud, 10 iulie 1848. PetiŃia sau suplica regimentului II românesc 
grăniceresc către împărat, în limba germană. După un scurt istoric al celor 44 de 
comune româneşti, se înfăŃişează plângerile şi rugăminŃile grănicerilor români în 
11 puncte, al 11-lea având 9 subpuncte. Este cel mai complex dintre documentele 
grănicerilor români până în iulie 1848. PetiŃia este semnată de 88 de petenŃi din 44 
de comune, ca şi de locŃiitorul comandantului de regiment, locotenent-colonelul 
Urban, datorită „îmbolnăvirii” colonelului Jovich.  

103. Dej, 10 iulie 1848. Wéer Farkas, comitele suprem al comitatului Dăbâca, 
către Guberniul Transilvaniei. AnunŃă arestarea lui Alexandru (Alecu) Russo, pe 
care îl trimite la Cluj pentru a se dispune cele necesare în acest context. 

104. [Timişoara, 10 iulie 1848.] Feldmareşalul Piret către comandantul 
Vukovics, despre situaŃia comunelor de graniŃă Uzdâni şi Debeljača, arătând că nu 
poate oferi ajutorul militar solicitat, iar pe viitor toate cererile similare trebuie 
adresate noului comandat numit de Ministerul maghiar de Război. 

105. Viena, 11 iulie 1848. Protocolul Consiliului de miniştri consemnează 
referatul Ministerului Lucrărilor Publice referitor la afacerile montanistice din 
Transilvania. După desfiinŃarea Cancelariei aulice transilvane şi subordonarea 
Tezaurariatului transilvan Ministerului ungar, prin încălcarea competenŃelor 
Ministerului austriac al Lucrărilor Publice, acesta din urmă solicită instrucŃiuni 
imperiale asupra modului de a se proceda în situaŃia dată. 



 

 LXXIII 

106. Cluj, 11 iulie 1848. Guberniul Transilvaniei către stările nobilului scaun 
Ciuc, prin care se comunică ordinul Comandamentului militar suprem referitor la 
interdicŃia scoaterii din Ńară a prafului de puşcă şi a altor feluri de muniŃie militară, 
cerând, totodată, supravegherea oricărui transport de acest fel. 

107. Bucureşti, 11 iulie 1848. Agentul consular c.c. von Timoni informează 
Guberniul de la Cluj, în legătură cu evoluŃia epizootiei în judeŃul Teleorman şi a 
holerei la Bucureşti. 

108. Sibiu, 11 iulie 1848. Comesul Salmen anunŃă Magistratul sibian că l-a 
desemnat pe preşedintele locŃiitor al Consistoriului ortodox Moise Fulea să se 
deplaseze la Sălişte, unde să-i convingă pe românii revoltaŃi să renunŃe la solicitata 
libertate a cârciumăritului. Medierea lui Moise Fulea a fost cu totul lipsită de 
succes. Cere Magistratului să-l mai trimită o dată la Sălişte, însoŃit de un comisar, 
iar Guberniul să aprobe acordarea asistenŃei militare pentru aducerea sub ascultare 
a românilor din localitatea amintită. 

109. Sibiu, 11 iulie 1848. Hotărârea promulgată de comunitatea oraşului 
Sibiu, în legătură cu tulburările de la Sălişte, se referă la trimiterea inspectorului 
local Michael von Huttern însoŃit de comisarul Friedrich Schelker şi de actuarul 
Michael Heinrich la Sălişte, pentru a-i lămuri pe români să renunŃe la pretenŃiile lor 
şi să se potolească. 

110. Miercurea Sibiului, 11 iulie 1848. Judele suprem Michael Filtsch îi 
trimite comesului Franz von Salmen raportul inspectorului Johann Hahn (vezi supra, 
doc. de la Miercurea Sibiului din 10 iulie 1848), referitor la refuzul românilor de a 
presta dijmele clericale. 

111. Carei, 11 iulie 1848. Maior Schallenberg, comandantul diviziei a doua 
a regimentului de cavalerie uşoară „Contele Uma” nr. 6, îl informează pe 
vicecomitele comitatens în legătură cu ruta şi staŃiile de popas ale diviziei dislocate 
în comitatul Satu Mare.  

112. Rusca Montană, 11 iulie 1848. Locotenentul Victor BoiŃei de la staŃia 
din Rusca Montană raportează către comanda regimentului grăniceresc româno-
bănăŃean despre sosirea de la Lugoj a căpitanului pensionar Asboth, însoŃit de un 
membru înarmat al gărzii naŃionale maghiare, care a fost însărcinat de Ministerul 
ungar să organizeze garda naŃională la Rusca Montană şi la RuşchiŃa. 

113. Bucureşti, 11 iulie 1848. Raport despre sosirea trupelor ruseşti la Focşani, 
la frontiera Valahiei. După o lungă deliberare, în care au fost discutate şi respinse 
diverse proiecte, membrii Guvernului provizoriu din Muntenia au adoptat, fără 
opoziŃie, măsura de a se refugia cu toŃii, cu excepŃia mitropolitului, în Transilvania. 

114. Pesta, 12 iulie 1848. PreşedenŃia Consiliului ungar de miniştri către 
baronul Vay Miklós, comisarul general maghiar al Transilvaniei. Acestuia i se 
ordonă să ia măsuri pentru împiedicarea tulburării raporturilor amicale existente 
între Moldova şi Ungaria. I se cere să interzică recrutarea unei armate de voluntari 
împotriva Moldovei, iar pe boierii moldoveni fugari să-i transfere în interiorul Ńării.  

115. Budapesta, 12 iulie 1848. Primul ministru ungar scrie Ministerului austriac 
de Externe despre măsurile întreprinse în privinŃa boierilor munteni refugiaŃi la 
Braşov. 
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116. Sibiu, 12 iulie 1848. Comandantul interim Pfersmann îi scrie comandantului 
general Puchner că, în baza raportului agentului consular c.c. din Moldova, August 
von Eisenbach, în 6 iulie a avut loc invadarea Moldovei de către ruşi. Cere indicaŃii 
cumulate de la comandantul suprem al forŃelor armate austriece şi de la guvernatorul 
Transilvaniei. 

117. Sibiu, 12 iulie 1848. Generalul Pfersmann cere Comisariatului suprem 
al Ńării să întocmească planurile de marş, conform necesarului pentru caii de 
transport ai batalionului celui de-al doilea regiment secuiesc şi pentru divizionul de 
husari secui destinat schimbului. De asemenea, vor fi dislocate următoarele unităŃi 
militare: un batalion al celui de-al doilea regiment secuiesc; o divizie a regimentului 
de linie „Arhiducele Carl Ferdinand”; un batalion al celui de-al doilea regiment 
românesc de graniŃă; două escadroane ale primului regiment secuiesc. 

118. Braşov, 12 iulie 1848. Circulara Magistratului către braşoveni, în care 
Guberniul anunŃă înfiinŃarea statariului în scaunul şi districtul Braşov. 

119. Braşov, 12 iulie 1848. Magistratul Braşovului îi cere protopopului 
ortodox Petre Gherman ca şi clericii din subordine să anunŃe public din biserică 
introducerea statariului, apoi să certifice anunŃurile făcute. 

120. Braşov, 12 iulie 1848. Articolul de fond anonim Osebirea între revoluŃia 
łării româneşti şi între alte revoluŃii europene, publicat în „Gazeta de Transilvania”, 
defineşte, mai întâi noŃiunea de „revoluŃie”, arătând apoi că mişcarea din Muntenia 
din 11 iunie 1848 este o revoluŃie care se deosebeşte de altele europene datorită 
ameninŃării cu intervenŃia armată a Rusiei. Scrutând viitorul, autorul articolului îşi 
exprimă speranŃa că spiritul naŃional şi patriotic al românilor îi va alunga pe 
muscali şi va conduce la triumful naŃionalităŃii române. Boierilor şi bărbaŃilor de 
stat ai Ńărilor româneşti li se adresează îndemnul de a demonstra că sunt patrioŃi 
înŃelepŃi şi dezinteresaŃi. 

121. Braşov, 12 iulie 1848. Articol publicat în „Gazeta de Transilvania” sub 
forma unor scurte ştiri din diverse zone ale Transilvaniei şi Ungariei despre 
evenimentele revoluŃionare. Se relatează despre alegerile de deputaŃi pentru Dieta 
ungară desfăşurate în comitatul Bihor, la Marghita (28 iunie 1848), Beiuş, Borod, 
unde au avut loc mari violenŃe între minoritatea maghiară şi majoritatea românească, 
exclusă de la exercitarea drepturilor electorale. Ştirile mai prezintă votarea propunerii 
lui Kossuth (11 iunie 1848) de constituire a unei armate ungare de 200.000 de soldaŃi 
şi a unui împrumut de 42 milioane florini de argint. Se amintesc şi hotărârile adoptate 
în cadrul conferinŃei episcopilor catolici de la Pesta (4 iunie 1848). 

122. Sebeş, 12 iulie 1848. Inspectorul Johann Friedrich Walther îi raportează 
Magistratului oraşului plângerea preotului evanghelic din Răhău, Johann Michael 
Wellmann, căruia i s-a refuzat dijma cuvenită. Inspectorul a descins la faŃa locului, 
anchetându-l pe judele sătesc Oane Avram, care consideră că, în lumina noilor 
dispoziŃii, dijma nu mai aparŃine preotului, ci comunităŃii româneşti. O delegaŃie 
sătească, formată din acelaşi jude sătesc şi capul bisericesc Oane GoŃescu, l-a 
invitat la Răhău pe profesorul de desen Costande din Sibiu, care a sosit în localitate 
însoŃit de alt tânăr [Nicolae Bătrâneanu], pentru a-i întări pe săteni în revolta lor. 
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Refuzul românilor de a presta dijmele se întemeiază pe manifestul din 18 iunie 
1848, emis la Pesta de episcopul român ortodox Andrei Şaguna.  

123. Sfântu Gheorghe, 12 iulie 1848. Huszti Sámuel, urbarial, către comisarul 
regal ungar, contele Vay Miklós. Este vorba despre o plângere în care se menŃionează 
că înaintaşii lui Huszti Sámuel au locuit în Chilieni din cele mai vechi timpuri, iar 
el a trăit tot în intravilanul lor. Acolo a început să facă gospodărie, plătind 
impozitul cuvenit. Însă mai târziu, sesia a început să fie cultivată de arendaşi care 
vânau numai profitul lor, prin urmare a fost păgubit de ei. Sesia, ulterior, a fost dată 
în zălog, iar el, din cauza mai multor pierderi de animale, nu a putut presta robotele 
cerute, în consecinŃă a fost privat de pământurile ce i se cuveneau. 

124. Sfântu Gheorghe, 12 iulie 1848. Regimentul secuiesc de husari roagă 
Magistratul braşovean să intervină pe lângă avocatul Martin Szente care să îl 
convoace pe locuitorul moldovean Gligor Cerchez să se prezinte în data de 7 august 
1848 în faŃa tribunalului regimentului de la Sfântu Gheorghe. 

125. Rusca Montană, 12 iulie 1848. Locotenentul Victor BoiŃei de la staŃia 
din Rusca Montană raportează din nou către comanda regimentului grăniceresc 
româno-bănăŃean despre căpitanul Asboth, iniŃiatorul gărzii naŃionale maghiare 
căruia i-a cerut să-şi prezinte împuternicirea primită de la Ministerul ungar. Asboth 
i-a oferit o dispoziŃie neconcordantă, emisă la Budapesta în 16 iunie 1848 şi 
anexată raportului, referitoare la trecerea districtelor miniere din comitatul Caraş 
sub autoritatea ministerelor ungare de FinanŃe şi de Interne, precum şi la 
organizarea pe acest teritoriu a gărzilor naŃionale maghiare, odată cu înarmarea lor. 
Locotenentul BoiŃei solicită indicaŃii urgente.  

126. Caransebeş, 12–14 iulie 1848. Locotenent-colonelul Gerlich, de la 
comanda regimentului româno-bănăŃean din Caransebeş, răspunde locotenentului 
BoiŃei, de la comanda staŃiei militare din Rusca Montană, că a luat la cunoştinŃă 
informările sale. I se ordonă să raporteze felul cum decurge organizarea gărzii 
naŃionale. Comandamentul general al armatei austriece din Banat acceptă, de 
asemenea, constituirea gărzii naŃionale maghiare. 

127. Iaşi, [9–12 iulie 1848]. „Gazeta de Transilvania” informează şi comentează 
intrarea ruşilor în Copou, la Iaşi, în 9 iulie 1848, şi protestul consulilor străini din 
12 iulie 1848 faŃă de ocuparea militară Ńaristă a Moldovei. 

128. Pesta, 13 iulie 1848. Sub semnăturile lui Eftimie Murgu şi Aloisie Vlad 
se publică, în ziarul pestan „Amicul Poporului”, rezoluŃia cu privire la deciziile 
adunării conduse de Eftimie Murgu, în chestiunea separării românilor din Banat de 
ierarhia bisericească sârbă, pentru a se evita atragerea acestora la cauza panslavistă, 
contra Ungariei. Se insistă asupra necesităŃii numirii unor vrednici bărbaŃi din 
rândurile clerului românesc, care să ocupe scaunele ierarhice vacante şi să 
reglementeze relaŃiile cu Biserica ortodoxă sârbă.  

129. Cluj, 13 iulie 1848. Feldmareşalul-locotenent Puchner informează 
prezidiul Guberniului despre invazia trupelor ruse şi turce în Moldova şi Muntenia. 

130. Sibiu, 13 iulie 1848. La cererea comunităŃii oraşului Sibiu, comesul 
Salmen roagă Guberniul să poruncească dijmaşilor fiscali de pe Pământul Săsesc să 
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se abŃină de la colectarea dijmelor fiscale, întrucât atât Ńăranii români, cât şi cei saşi 
se consideră la fel de îndreptăŃiŃi să refuze dijmele în chestiune. 

131. Sibiu, 13 iulie 1848. Comitele saşilor Franz von Salmen informează 
Magistratul Braşovului asupra cererii sale adresate Guberniului de a porunci 
sistarea colectării dijmelor fiscale pe Pământul Săsesc, având în vedere atât 
circulara episcopului Şaguna, cât şi sancŃionarea imperială a legii Dietei cu privire 
la desfiinŃarea dijmelor. 

132. Braşov, 13 iulie 1848. Judele suprem Albrichsfeld se adresează 
Guberniului, cu rugămintea de a se respinge solicitarea poştaşului Michael Groß din 
Timişu de acordare a unui loc de păşune pentru caii săi, dat fiind refuzul vehement 
al comunităŃii locale, justificat de puŃinătatea păşunilor în Valea Timişului. 

133. Braşov, 13 iulie 1848. Judele suprem Johann von Albrichsfeld îl roagă 
pe castelanul Andrei Bucuroiu din Bran să cerceteze plângerea arendaşului Ianache 
Sterie, care a fost ameninŃat de contribuabilii din Sohodol şi Poarta, înarmaŃi cu 
coase, care i-au interzis să-şi dea câmpul arendat la cosit celor din Tohan. Dacă 
plângerea se va confirma, îi cere castelanului să îi aresteze pe capii instigării, Ion 
Betega din Sohodol şi Bucur Rait din Poarta. 

134. Karlovci (Karlowitz), 13 iulie 1848. Patriarhul sârb Iosif Rajačić către 
români. Este un îndemn de ridicare împreună la arme, ca fii credincioşi ai 
împăratului Ferdinand, pentru apărarea ideilor sfinte de libertate, egalitate şi 
frăŃietate contra centralismului de stat maghiar. 

135. Blaj, 13 iulie 1848. Consistoriul episcopal al Bisericii greco-catolice, 
sub semnătura notarului Ştefan Manfi, trimite o circulară către vicarii, protopopii, 
viceprotopopii şi preoŃii diecezei Făgăraşului. Se redă rezoluŃia imperială referitoare 
la aprobarea cererilor românilor, care sunt însă aşezaŃi sub grija Ministerului ungar. 
Se enumeră, în 8 puncte, drepturile naŃionale, civile, bisericeşti câştigate de români. 
Se transmite îndemnul la ascultare şi supunere faŃă de autorităŃi.  

136. Pesta, 14 iulie 1848. Episcopul Andrei Şaguna îi solicită ministrului 
ungar de Interne înştiinŃarea cu privire la sporirea numărului delegaŃiei româneşti 
regnicolare care va sosi la Pesta. 

137. Pesta, 14 iulie 1848. Ministrul maghiar de Interne îi cere, la rândul său, 
episcopului Andrei Şaguna să i se transmită lista cu delegaŃii români care erau deja 
la Pesta în chestiunea uniunii. 

138. Pesta, 14 iulie 1848. Episcopul Andrei Şaguna către Consistoriul de la 
Sibiu; cere să i se raporteze dacă vreun preot sau protopop din eparhie a incitat 
poporul la răscoală şi în ce sate s-au decis execuŃii militare. 

139. Sibiu, 14 iulie 1848. Protopopul Petru Bădilă către episcopul Andrei 
Şaguna. Protopopul se plânge ierarhului privitor la aceea că nu îşi pune speranŃe în 
alegerea deputaŃilor dietali din rândul românilor, care să fie reprezentaŃi proporŃional 
cu numărul lor. Se mai arată că s-a adresat o cerere comisariului regal ungar, 
baronul Vay Miklós, pentru ridicarea dijmelor, dar, din păcate, fără rezultat. 

140. Sibiu, 14 iulie 1848. Generalul Pfersmann semnalează prezidiului 
Guberniului prezenŃa la Braşov a refugiaŃilor din Muntenia, în frunte cu domnul 
Bibescu şi cu emisarii secreŃi Macorescu [?] şi Penescu. 
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141. Sibiu, 14 iulie 1848. Generalul Pfersmann îi scrie Comisariatului suprem 
despre convocarea maiorului Gombos, adjunctul comandantului regimentului 
secuiesc de husari, la Ministerul ungar de Război. 

142. Sibiu, 14 iulie 1848. Altă scrisoare a comandantului locŃiitor Pfersmann 
către Comisariatul suprem are în vedere contabilitatea militară pe semestrul I al 
anului 1848. 

143. Braşov, 14 iulie 1848. În şedinŃa Magistratului se prezintă adresa 
gubernială din 26 iunie 1848, în care se arată că agenŃiile consulare c.c. din 
Principatele Române au fost însărcinate să le transmită tinerilor ardeleni să revină 
acasă pentru a fi recrutaŃi. 

144. Bran, 14 iulie 1848. Castelanul Andrei Bucuroiu şi castelanul adjunct 
Andrei Deac răspund la solicitarea din 13 iulie 1848 adresată de Magistratul 
braşovean. În urma anchetei a rezultat că instigatorii Ion Betega din Sohodol şi 
Bucur Rait din Poarta, reclamaŃi de arendaşul Ioan Sterie, au fost aruncaŃi în arest 
în castelul de la Bran, fără a fi vinovaŃi câtuşi de puŃin. Arendaşul este îndemnat la 
moderaŃie în comportament, cu atât mai mult cu cât nimeni nu l-a afectat până 
acum în veniturile sale. Castelanii au postat doi trabanŃi de la castel pentru păzirea 
fânului în litigiu. 

145. Năsăud, 14–27 iulie 1848. ÎnvăŃătorul superior Panga, de la DirecŃia 
Şcolară a Regimentului grăniceresc românesc nr. II, completează în protocolul de 
ordine (Befehls Protocoll) programul examenelor de absolvire care se vor desfăşura 
în zilele de 15–18 iulie 1848 la şcolile din 10 comune grănicereşti româneşti. 

146. [Fără loc,] 14 iulie 1848. Scrisoare trimisă baronului Anton Puchner, 
comandantul suprem al armatei austriece din Transilvania, în care se face referire 
la situaŃia celor doi deŃinuŃi, Simion Balint şi Iosif Moga, anchetaŃi de comisia 
gubernială pentru agitarea poporului. Se specifică faptul că mai sus menŃionaŃii 
prizonieri nu pot rămâne în închisoarea de la Abrud, căci, din motive de siguranŃă, 
se recomandă mutarea lor la Alba Iulia.  

147. Cluj, 15 iulie 1848. Contele Mikó Imre înştiinŃează Tezaurariatul transilvan 
privitor la aceea că Guberniul a fost informat, prin înştiinŃarea Magistratului din 
Sebeş, despre declaraŃia românilor din scaunul respectiv, cum că ei intenŃionează să 
refuze plata decimei. Se mai specifică faptul că legea VI, care prevedea desfiinŃarea 
decimei, nu a fost sancŃionată de împărat, prin urmare decimele se vor lăsa în starea 
lor de până atunci. 

148. Sibiu, 15 iulie 1848. Răspunsul comesului Salmen, adresat către 
Magistratul din Mediaş la interpelarea acestuia din 8 iulie 1848, cere deputaŃilor 
parlamentari saşi să susŃină integral condiŃiile conŃinute în instrucŃiunile UniversităŃii 
naŃionale săseşti. 

149. Sibiu, 15 iulie 1848. Comandantul locŃiitor al armatei austriece din 
Transilvania, Pfersmann, roagă Comisariatul suprem al Ńării să pună toate necesităŃile 
la dispoziŃia unui transport de 156 de infanterişti de la regimentul „Baron Siskovich”, 
care a pornit marşul de la Timişoara la CernăuŃi. 

150. Sebeş, 15 iulie 1848. Judele suprem Samuel Meister şi notarul suprem 
J. Andreas Seiwerth, în numele Magistratului din Sebeş, scriu Guberniului despre 
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cererea locuitorilor din Pianu de Sus ca prelucrarea cărnii şi cârciumăritul, dări 
alodiale publice până acum, să fie desfiinŃate. Cei peste 400 de locuitori cer 
libertatea cârciumăritului, iar propunerea lor este înaintată de Magistrat Guberniului. 

151. Chichinda, 15 iulie 1848. Scrisoarea privată în sârbă, cu traducere 
germană despre evenimente militare din zonă, aparŃine tatălui unui revoluŃionar 
tânăr, care îi scrie fiului său. 

152. [Bucureşti,] 15 iulie 1848. AgenŃia c.c. din Muntenia şi agentul consular 
Timoni informează Guberniul transilvan despre evoluŃia holerei la Bucureşti. 

153. Budapesta, 16 iulie 1848. Ministrul ungar de Interne Szemere Bertalan 
către ministrul maghiar de Război Mészáros Lázár. Acestuia i se pune în vedere că, 
situaŃia fiind una staŃionară din punctul de vedere al ordinii şi al liniştii publice, 
regimentul de călăreŃi care funcŃiona în comitatul Sătmar, pe data de 13 iulie 1848, 
a pornit de acolo. Dar pentru a preîntâmpina posibile alte tulburări se cere aducerea 
de soldaŃi care să păzească zona.  

154. Cluj, 16 iulie 1848. Tabel realizat de către comisarul Szabó József care 
prezintă o imagine detaliată în ceea ce priveşte numărul recruŃilor în gărzile 
naŃionale maghiare. 

155. Braşov, 16 iulie 1848. Judele suprem Albrichsfeld îl informează pe 
guvernatorul Teleki în legătură cu zvonurile referitoare la: 4 membri ai guvernului 
provizoriu din Muntenia, refugiaŃi la Braşov şi Vâlcele, dintre care CreŃulescu a 
solicitat vizarea paşaportului; pătrunderea a 24.000 de ruşi în Moldova. Cere 
instrucŃiuni, dacă să li se permită şederea dincoace de munŃi insurgenŃilor din 
Muntenia sau dacă aceştia trebuie trimişi în interiorul Ardealului. 

156. Şoimeni, 16 iulie 1848. Cererea foştilor iobagi din Şoimeni către 
comisarul regal ungar Vay Miklós. Tamás Mihály, Tamás Antal, Tamás Elek, 
[Tamás] József şi András, urbarialişti din Şoimeni din Ciucul de Sus, menŃionează 
că au prestat servicii urbariale domnului comisar şi jude Balázs Lajos, fără a primi 
simbrie timp de cinci ani. Ei consideră că prestaŃiile depuse au fost prea mari şi 
aspre, iar uniunea adoptată va însemna că slugile fiecărui domn vor primi 
drepturile pentru care îşi făceau slujba, iar robotele vor fi abrogate. łăranii cer 
investigarea şi înlăturarea abuzurilor lui Balázs Lajos. 

157. Bandul de Câmpie, 16 iulie 1848. Scrisoarea protopopului Partenie 
Trombitaş către episcopul Şaguna, pe care îl roagă să intervină ca fraŃii Iosif şi 
Zaheu Hodoş să fie numiŃi într-un serviciu public. 

158. Dobra, 16 iulie 1848. Nicolae Crainic, protopresbiter (protopop) ortodox, 
către episcopul Andrei Şaguna. Ierarhul este înştiinŃat în legătură cu şedinŃa 
desfăşurată în data de 10 ale lunii iulie 1848 în comitatul Hunedoara pentru 
alegerea deputaŃilor dietali. Rezultatele nu au fost pe măsura aşteptărilor românilor 
care cereau reprezentare proporŃională. 

159. Zlatna, 16 iulie 1848. George BariŃiu este înştiinŃat că deputaŃii locali 
Anghel (Angyal) şi Dobra nu au primit invitaŃia de a merge la şedinŃa de alegere a 
deputaŃilor pentru Dieta ungară. În plus, în zonă, autorităŃile au trecut la confiscarea 
unor cărŃi chiar şi de la poştă.  
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160. Sibiu, 17 iulie 1848. Din partea Comandamentului militar suprem al 
armatei c.c. din Transilvania, generalul Pfersmann raportează Guberniului transilvan 
că a transmis din 30 iunie 1848 celui de-al doilea regiment secuiesc de infanterie 
anunŃurile introducerii statariului şi instituirii de către Oficiolatul scaunului Ciuc a 
unor comisii de judecare a grănicerilor militari. 

161. Sibiu, 17 iulie 1848. Magistratul Sibiului informează Guberniul că Ion 
Suciu din Dealu Mare, comitatul Hunedoarei, prins la Sibiu vagabondând fără 
destinaŃie, a fost recrutat ca militar în locul său natal.  

162. Năsăud, 17 iulie 1848. Vicarul greco-catolic Macedon Pop trimite o 
circulară către preoŃii celui de-al doilea regiment românesc de graniŃă, cerându-le 
ca, în aceste timpuri critice, să se abŃină de la vorbe aŃâŃătoare şi necumpătate. 

163. Hălchiu, 17 iulie 1848. Preotul Georg Schwarz scrie Magistratului 
braşovean că în 16 iulie a anunŃat în biserică înfiinŃarea statariului. 

164. Cuşma, 17 iulie 1848. ReprezentanŃii satului Cuşma către episcopul 
Andrei Şaguna, prin care se plâng că moşierul local continuă abuzurile, deşi 
obligaŃiile iobăgeşti au fost desfiinŃate. Cer, de asemenea, ca satul lor să fie inclus 
în zona graniŃei militare. 

165. Mediaş, 17 iulie 1848. Ştire, publicată în „Gazeta de Transilvania”, 
despre rezultatul alegerilor de deputaŃi parlamentari din Mediaş, despre violenŃele 
secuilor împotriva saşilor la Dârlos şi Dumbrăveni şi despre arestarea preoŃilor 
români din Blăjel şi Budiu. 

166. Bucureşti, 17 iulie 1848. Traducerea din română în germană a scrisorii 
lui Constantin Romanu către Simion BărnuŃiu se referă la corespondenŃa emitentului cu 
August Treboniu Laurian. Acesta din urmă e aşteptat la Bucureşti de către guvernul 
revoluŃionar, pentru a fi cooptat în comitetul de propagandă, ce va coresponda cu 
toate jurnalele, Constantin Romanu-Vivu fiind însărcinat cu corespondenŃa ardeleană. 

167. Vâlcele, 17 iulie 1848. CorespondenŃa Mariei Eliade, publicată în 
„Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, se adresează redacŃiei ziarului braşovean 
şi se intitulează Întâmpinări frăŃeşti, arătând atmosfera de entuziasm naŃional 
românesc de-o parte şi de alta a CarpaŃilor. 

168. Viena, 18 iulie 1848. Ministrul austriac de Război, contele Latour, îi 
transmite Ministerului c.c. de Externe un raport al Comandamentului militar suprem 
al Transilvaniei. Aici se face referire la scrisoarea lui Paul Vasici, directorul 
contumanŃei de la Timişu, conŃinând observaŃiile sale referitoare la situaŃia politică 
din Muntenia şi anunŃând sosirea la Sibiu a revizorului şcolar muntean Ion 
Maiorescu. 

169. Pesta, 18 iulie 1848. Comisarul regal Vay Miklós transmite în legătură 
cu raportul oficial al vicecomitelui comitatului Caraş, Jakabfy Kristóf, din care 
reiese că Nicolae Bojincă şi tovarăşii săi Vasile Nicolaevici, Vasile Albini şi 
Avram MihuŃ au fost împuterniciŃi, prin hotărârea unanimă a adunării comitatului, 
să adune şi să înarmeze o mulŃime care să fie folosită, sub conducerea lui Nicolae 
Bojincă, pentru atacarea grupurilor de răsculaŃi din Ńinutul OraviŃei. 

170. Pesta, 18 iulie 1848. Circulara episcopului Andrei Şaguna către 
credincioşii săi, prin care îi îndeamnă la supunere şi ascultare faŃă de împărat şi faŃă 
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de legile Ńării. Îi îndeamnă, de asemenea, să trăiască în deplină armonie cu toŃi 
cetăŃenii şi în frică faŃă de poruncile lui Dumnezeu. 

171. Sibiu, 18 iulie 1848. Comitele saşilor Franz von Salmen se adresează 
către: a) Magistratul din Sebeş, b) Comandamentul militar suprem din localitate, 
rugându-l pe cel din urmă să repartizeze gărzii naŃionale cetăŃeneşti a saşilor un 
număr suplimentar de puşti din stocul de la arsenalul c.c. din Alba Iulia. 

172. Crizbav, 18 iulie 1848. Preotul ungar evanghelic Alexander Molnár îi 
scrie judelui suprem Johann von Albrichsfeld, certificând faptul că, în 16 iulie 
1848, a anunŃat introducerea statariului pe o perioadă de trei luni. 

173. Dumbrăveni, 18 iulie 1848. Magistratul din Dumbrăveni adresează o 
plângere Guberniului transilvan. AnunŃă că locuitorii din Dumbrăveni vor plăti 
dijma doar până la finele lunii octombrie, deoarece legea nu-i mai obligă la 
prestaŃia acesteia. 

174. Sohodol, 18 iulie 1848. Locuitorii Geoanca George Iambor, Ilie Furdui, 
I. Gligorie, Nicolae Goichis, I. NariŃă Ispas, Sicoe Puca a Petrii, Sicoe Iosif HahuŃ, 
Sicoe Vasilie Duşa, Gaba Ispas Dâmbău, Avram Furdui, I. Pătru, Pătru Furdui, I. 
Ispas, NariŃă Ioan NăuŃ şi Toma Vasilie adeveresc faptul că, de bună voie şi pe 
chezăşia lor, au luat împrumut 500 de zloŃi în valută socotită de la părintele 
Demetrieş, cu termen de aşteptare trei săptămâni, pentru a plăti cheltuiala cătanelor 
care au venit în execuŃie în satul Sohodol. 

175. Braşov, 18 iulie 1848. „Gazeta de Transilvania” din Braşov preia din 
„Közlöny”, ziarul oficial al noului guvern ungar, relatarea dezbaterilor dietale de la 
Pesta din 18 iulie 1848, pricinuite de: a) verificarea deputaŃilor şi respingerea 
deputaŃilor români Ioanescu din Bocşa, Ioan Dragoş din Beiuş, Constantin Papfalvi 
din Hunedoara; b) dezertarea unui escadron de husari maghiari din armata austriacă 
din GaliŃia şi trecerea acestora de partea maghiară; c) propunerea de a pune 
sechestru pe averile bisericii croate din Ungaria; d) propunerea de închidere a 
Dietei ungare şi întoarcere a deputaŃilor acasă. 

176. Braşov, 18 iulie 1848. AnunŃul, publicat în „Gazeta de Transilvania”, 
despre închiderea Dietei transilvane de la Cluj în 18 iulie şi o ştire preluată din 
„Vasárnapi Ujság” despre terorismul cu care s-au desfăşurat alegerile de deputaŃi 
din Deva, cu excluderea românilor şi arestarea protopopului Nicolae Crainic. 

177. Braşov, 18 iulie 1848. Ştirea, publicată în „Gazeta de Transilvania”, 
informează despre rezultatul alegerilor deputaŃilor dietali din Braşov şi despre 
refuzul prestării dijmelor în acest district. 

178. Bucureşti, 18 iulie 1848. Agentul consular Timoni informează Guberniul 
transilvan despre evoluŃia holerei la Brăila şi Bucureşti. 

179. Pesta, 19 iulie 1848. OrdonanŃa semnată de palatinul Ştefan şi de 
ministrul maghiar de Interne Szemere Bertalan, adresată comitatelor şi districtelor 
din Banat, anunŃă instituirea şi organizarea statariilor de război. A fost publicată în 
„Siebenbürger Wochenblatt – Zweite Ausgabe”. 

180. Cluj, 19 iulie 1848. În urma decretului Comandamentului militar 
suprem cu numărul 815, judele regesc al Braşovului primeşte însărcinarea să fie 
vigilent faŃă de românii care au venit în Braşov din łara Românească, ei fiind 
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suspectaŃi că ar putea provoca tulburări. În cazul în care acestea s-ar produce din 
vina lor, ei să fie trimişi înapoi. 

181. Braşov, 19 iulie 1848. Protocolul şedinŃei Magistratului braşovean 
include raportul inspectorului Friedrich Fabricius din Bran, despre conflictul dintre 
arendaşul Ghenatie Steriu (Ianache Sterie) din Bran şi locuitorii din Sohodol şi 
Poarta, în legătură cu cositul fânului, precum şi măsurile punitive adoptate de 
inspector în urma anchetării părŃilor. 

182. Braşov, 19 iulie 1848. Articol despre abolirea dijmelor apărut în „Foaie 
pentru minte, inimă şi literatură”, în care sunt comentate efectele benefice ale 
acestui act pentru români. Autorul argumentează necesitatea ca ceea ce datorau 
credincioşii români în contul dijmei să se adune într-un fond bănesc naŃional, din 
care să se acopere cele mai stringente nevoi ale naŃiunii române. 

183. Şomartin, 19 iulie 1848. Preotul Samuel Gebauer anunŃă Magistratul 
braşovean că a făcut cunoscută circulara acestuia din 12 iulie 1848, referitoare la 
introducerea statariului. 

184. Reghin, 19 iulie 1848. Primarul Samuel Wilhelm Wagner se plânge 
DirecŃiunii de PoliŃie despre calomnierea sa în numărul 42 al ziarului sibian 
„Siebenbürgischer Volksfreund” şi cere informaŃii despre autorul articolului, 
pentru a-l putea acŃiona în judecată. 

185. Timişoara, 19 iulie 1848. Comandantul suprem al armatei austriece din 
Banat, generalul Piret, îl avertizează pe comisarul guvernului ungar Vukovics că 
aplicarea pedepsei cu moartea în cazul lui Stanimovics şi Moiche [?], condamnaŃi 
de tribunalul statarial, fără a li se fi dovedit vinovăŃia, poate atrage după sine mari 
agitaŃii politice. 

186. Orşova Veche, 19 iulie 1848. Comandamentul de cordon al Dunării de 
Jos transmite prezidiului Comandamentului militar suprem al Banatului de la 
Timişoara un raport dens, în care descrie situaŃia pe teren a subunităŃilor militare 
c.c. de la PlavişeviŃa, SviniŃa, Izbişte, Jassenova, Berzasca, MilanovaŃ, oferind, de 
asemenea, informaŃii despre pătrunderea militarilor ruşi şi turci în Muntenia. 

187. [Pesta], 19 iulie 1848. Scrisoarea lui Ioan Bran probabil către George 
BariŃiu. Relatează despre activitatea comisiei regnicolare de la Pesta, precum şi 
despre incidentele legate de construcŃia noului pod peste Dunăre. 

188. Innsbruck, 20 iulie 1848. Scrierea de mână a împăratului Ferdinand 
către ministrul c.c. de FinanŃe, baronul Krauß, cu indicaŃii în chestiunea desfiinŃării 
Tezaurariatului transilvan şi subordonării acestuia Ministerului ungar de FinanŃe. 

189. Innsbruck, 20 iulie 1848. Scrierea de mână a împăratului Ferdinand 
către arhiducele palatin Stephan în care îi expune situaŃia dificilă şi ilegală creată 
prin desfiinŃarea Tezaurariatului transilvan şi atragerea acestuia în subordinea 
Ministerului ungar de FinanŃe, cerându-i o declaraŃie detaliată asupra modalităŃii de 
rezolvare a acestei situaŃii. 

190. Budapesta, 20 iulie 1848. Baronul Vay Miklós, comisar regal maghiar, 
este informat privitor la armele din Alba Iulia în legătură cu care ministrul ungar al 
Apărării a decis să ia măsurile necesare. Se mai face referire şi la raportul din data 
de 10 iulie 1848 care ia în discuŃie problema ziarelor săseşti şi române din Braşov, 
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cerându-i-se comisarului publicarea, în conŃinutul acestora, a dispoziŃiunilor 
ministeriale ungare. 

191. Bucureşti, 20 iulie 1848. Scrisoare în limba engleză, trimisă de consulul 
general britanic în Principatele Române, Robert Gilmour Colquhoun, către sir 
Stratford Canning, ambasadorul Angliei la Constantinopol. Se face o prezentare 
detaliată a realităŃilor social-politice din łara Românească şi Moldova, precum şi a 
relaŃiei acestor Ńări cu Transilvania.  

192. Sibiu, 20 iulie 1848. LocŃiitorul comandantului suprem al armatei c.c. 
din Transilvania, generalul Pfersmann, trimite Ministerului ungar de Război o 
scrisoare detaliată, în care exprimă în termeni diplomatici refuzul de a alcătui 
batalioane de rezervă ale regimentelor grănicereşti şi a le disloca în afara Marelui 
Principat, întrucât, procedând astfel, nu va mai fi posibilă apărarea necesară a 
cordonului graniŃei transilvane. 

193. Sibiu, 20 iulie 1848. Comitele saşilor Salmen comunică Magistratului 
Sibiului despre răzvrătirile saşilor şi românilor din Şura Mare, care refuză prestarea 
dijmei clericale, cu nominalizarea presupusului instigator Micki Schneider. 

194. Braşov, 20 iulie 1848. Scrisoarea unui grup de comercianŃi braşoveni 
(Ioan Iuga, Rudolf Orghidan şi Luca Buciuli) către episcopul Andrei Şaguna; îi cer 
episcopului ca, alături de ceilalŃi deputaŃi aflaŃi la Pesta, să reprezinte cât mai bine 
cauza românească; îl roagă să-i sprijine pentru recunoaşterea rolului comercial al 
Braşovului şi înfiinŃarea acolo a unui tribunal comercial. 

195.  Sibiu, 20 iulie 1848. Protopopul Petru Bădilă îl informează pe 
episcopul Andrei Şaguna despre problema dijmelor bisericeşti, pe care românii de 
pe Pământul Săsesc sunt în continuare obligaŃi a le plăti. Ierarhul află că, în unele 
locuri, dijma s-a încasat şi de la românii din parohia sa. Totuşi, Tezaurariatul 
transilvan le-a permis dijmuitorilor, pe sub mână, ca pe români să nu-i silească la 
darea dijmei şi să ia aceasta numai de la cei care o oferă de bună voie. Protopopul 
relatează totodată despre alegerile de deputaŃi de pe Pământul Crăiesc. 

196. Sibiu, 20 iulie 1848. Scrisoarea lui Alexandru Papiu Ilarian către 
Golescu prin care îi relatează despre starea de lucruri de la Bucureşti, situaŃia 
Guvernului provizoriu, precum şi operaŃiunile de întărire a pazei graniŃei la Braşov 
şi Turnu Roşu. 

197. Turda, 20 iulie 1848. Ştirea, publicată în „Gazeta de Transilvania”, se 
referă la companiile secuieşti din Turda şi Aiud. 

198. Pesta, 21 iulie 1848. OrdonanŃa prim-ministrului maghiar Batthyány Lajos, 
publicată în gazeta braşoveană „Siebenbürger Wochenblatt – Zweite Ausgabe”, în 
care se porunceşte supunerea sub incidenŃa legilor de război a gărzilor naŃionale ce 
vor porni marşul spre Ungaria, depunerea de către acestea a noului jurământ 
maghiar, modul de constituire şi funcŃionare a tribunalelor de război. 

199. Cluj, 21 iulie 1848. Contele Mikó Imre informează Guberniul transilvan 
că, în 13 iulie 1848, Ministrul ungar al Agriculturii, Industriei şi ComerŃului a emis 
circulare către jurisdicŃiile din Ńară, privind imperativele ce trebuiau luate pentru 
combaterea holerei. Se mai arată că posibilele măsuri, care nu au fost amintite în 
circulara gubernială anterioară, urmează să fie aplicate şi în Ardeal. 
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200. Sibiu, 21 iulie 1848. Comandantul interim de la comanda supremă a 
armatei austriece din Transilvania, feldmareşalul-locotenent Pfersmann, explică 
Ministerului ungar de Război că pătrunderea trupelor ruse în Moldova şi înaintarea 
lor continuă în Muntenia face necesară apărarea graniŃelor şi, mai cu seamă, a 
pasurilor Timişu, Bran şi Turnu Roşu, precum şi întărirea punctelor Braşov şi 
Sibiu. Îl informează asupra dislocării unităŃilor şi subunităŃilor c.c. de infanterie, 
grenadieri şi dragoni, ordonate cu acest scop.  

201. Sibiu, 21 iulie 1848. Protopopul Petru Bădilă către episcopul Andrei 
Şaguna; îi relatează despre insistenŃa saşilor de a colecta în continuare dijmele 
bisericeşti şi de la români, precum şi despre alte divergenŃe care au loc în 
continuare între români şi saşi pe Pământul Crăiesc. 

202. Sighişoara, 21 iulie 1848. Deputatul dietal sighişorean Joseph Bacon 
raportează către Magistratul din Sighişoara despre închiderea Dietei transilvane de 
la Cluj în 18 iulie 1848 şi despre plecarea către Pesta a codeputatului său 
sighişorean Carl Gooß în 13 iulie 1848. 

203. CaŃa, 21 iulie 1848. Iosif Stan, administratorul protopopiatului Cohalmului 
(Rupea) către episcopul Andrei Şaguna; îi relatează despre stările de lucruri din 
protopopiatul său, arătând că domneşte ordinea şi liniştea şi că toate poruncile şi 
ordinele date de autorităŃile politice şi ecleziastice sunt respectate. 

204. Săcărâmb, 21 iulie 1848. Preotul ortodox din Săcărâmb şi notarul 
cercual cer să li se restituie suma de 1000 fl. din fondul bisericesc al întreprinderii 
miniere, utilizată ilegal pentru cumpărarea de obligaŃiuni de stat şi, totodată, 
separarea celor trei fonduri bisericeşti administrate în comun. 

205. Târgu Mureş, 21 iulie 1848. Protopopul Partenie Trombitaş către 
dregătoria scăunală a Mureşului; se plânge că siguranŃa averii şi a persoanei nu este 
respectată în toate cazurile, dându-le exemplu pe preotul Ştefan Iacovici din 
Mureşeni, care a fost arestat la 14 iunie în toiul nopŃii şi stă închis în temniŃa din 
Târgu-Mureş în urma denunŃului contelui Lázár Jószef; susŃine că s-a încălcat o 
dispoziŃie monarhică din 1836, potrivit căreia persoanele ecleziastice trebuiau 
judecate în primul rând de un tribunal bisericesc şi abia apoi de unul civil, dacă 
erau găsite vinovate. 

206. Lemnia, 21 iulie 1848. Varga Márton şi Varga István din Lemnia cer 
autorităŃilor competente să împiedice trecerea sesiei lor şi a clădirilor aferente în 
mâna lui Ütös István, argumentând că toate acestea le-au aparŃinut lor înainte, 
putând să şi dovedească aceasta prin martori, adică prin oameni mai în vârstă din 
satul lor.  

207. Cluj, 22 iulie 1848. Guberniul Transilvaniei către Procuratura fiscală şi 
Magistratul de la Sibiu, în legătură cu ancheta asupra lui Aron Pumnul şi Nicolae 
Solomon, acuzaŃi de instigare. Se cere o severă supraveghere a acestora. 

208. Sibiu, 22 iulie 1848. Senatorul şi inspectorul sibian Carl Neugeboren 
scrie dregătoriei locale din Amnaş, somând comunitatea locală să presteze dijma, 
nu sub acest titlu, ci ca plată preoŃească oferită clericilor aparŃinând confesiunii lor, 
sub ameninŃarea folosirii execuŃiei militare în caz contrar. 
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209. Întorsura Buzăului, 22 iulie 1848. Plângerea locuitorilor din Întorsura 
Buzăului către episcopul Andrei Şaguna, prin care enumeră abuzurile pe care le 
exercită în continuare asupra lor stăpânii de pământ. Expun starea materială 
deosebit de grea în care se află, fiind nevoiŃi să ia în arendă de la secui pământurile 
pe care le muncesc. Cer să fie puşi în drepturi după legea de desfiinŃare a iobăgiei. 

210. Abrud, 22 iulie 1848. Un corespondent din Abrud al „Gazetei de 
Transilvania” relatează despre plecarea comisiei guberniale, însărcinate cu anchetarea 
presupuselor abuzuri româneşti. Pe durata anchetei, românii învinuiŃi au fost ŃinuŃi 
în arest: preoŃii Simion Balint, Ilie Cojocariu, Nicolae Fodor, Ioan PatiŃa şi civilii 
Gheorghe Balea, Ion Corcheş, Ion Danghea, Samuil Morariu, Petre Ionete,  
Iosif ŞuluŃ-Şterca şi Todor Tioc. Comisia a refuzat să-i confrunte pe pârâŃi cu 
pârâşii, dar nu a reuşit să dovedească vina celor dintâi, astfel că i-a eliberat. Cu 
toate acestea, părintele Simion Balint a rămas la închisoare. Între timp, continuă 
excesele gărzii naŃionale maghiare, care fiind înarmată îi bate pe români cu patul 
puştilor şi îi sfâşie cu baionetele. Sătenii români din împrejurimile Abrudului sunt 
siliŃi să plătească uriaşa sumă de 8.000 de florini pentru intendenŃa celor 415 
soldaŃi, dintre care 300 secui, trimişi asupra lor în execuŃiune militară.  

211. [Braşov], 22 iulie 1848. Alte ştiri din „Gazeta de Transilvania” menŃionează 
că: a) deputăŃia transilvană, trimisă la Dieta pestană pentru discutarea uniunii, încă 
nu şi-a început lucrările, iar din cei 9 membri iniŃiali ai deputăŃiei 4 au fost 
înlocuiŃi, iar ceilalŃi 5 nu sunt recunoscuŃi de guvernul ungar; b) preoŃii români din 
Câmpia Transilvană sunt maltrataŃi de către oficialii comitatenşi; c) a sosit la Dej, 
în drum spre Seghedin, batalionul regimentului II românesc de la Năsăud care, la 
ordinul maiorului Leo Pop, a depus jurământul pe constituŃia austriacă, nu pe cea 
maghiară; de aceea, ziarul ungar „Hiradó” cere pedeapsirea maiorului român.  

212. Sibiu, 23 iulie 1848. Manifestul electoral anonim adresat cetăŃenilor 
saşi ai Sibiului, Liebe Sachsenbrüder (Dragi fraŃi saşi), îi cheamă pe aceştia la un 
vot conştient, pe care să îl acorde cu prilejul alegerilor pentru parlamentul din Pesta 
deputaŃilor celor mai serioşi şi mai reprezentativi ai Sibiului, nominalizându-i pe 
profesorul Heinrich Schmidt, de la Academia de Drept din localitate, şi pe 
concipistul aulic Joseph Rosenfeld. 

213. Sibiu, 23 iulie 1848. Ştirea, publicată în „Gazeta de Transilvania”, reia 
şi rezumă relatarea conflictului dintre proprietarii români de vite din Şura Mare şi 
saşii sibieni. 

214. Amnaş, 23 iulie 1848. În scrisoarea sa către comesul Salmen, preotul 
evanghelic Johann Andreas Severinus înfierează comportamentul renitent al oficiului 
local din Omloş şi refuzul locuitorilor satului de a presta dijma care i se cuvine pe 
anul în curs, considerând că omloşenii sunt răzvrătiŃii principali ai sezonului. 

215. Lisnău, 23 iulie 1848. Raportul lui Barabás Mihály din Lisnău către 
prim-judele regesc, în care anunŃă înfiinŃarea gărzii naŃionale maghiare la nivel 
local. 

216. Lugoj, 23 iulie 1848. Jakabffy Kristóf, vicecomite al comitatului Caraş, 
face o prezentare detaliată cu privire la situaŃia trupelor austriece, aprovizionarea 
lor şi mişcările tactice pe care le execută în diferite localităŃi din Banat.  
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217. Pesta, 24 iulie 1848. Ordinul palatinului Stephan şi al ministrului 
maghiar de Interne Szemere Bertalan către comitatele Bačka, Torontal, Ciongrad şi 
Cenad şi către oraşele libere regeşti Sombor, Subotica, Seghedin şi Novisad a fost 
publicat în „Siebenbürger Wochenblatt – Zweite Ausgabe”. AnunŃă numirea lui 
Moritz Szentkirályi în calitate de comisar regesc extraordinar în comitatele şi 
oraşele din Banat, descrie compteneŃele cu care a fost investit acesta şi cere 
locuitorilor supunere deplină.  

218. Budapesta, 24 iulie 1848. Ministrul ungar de Interne Szemere Bertalan 
către Guberniul transilvan. Se face referire la realităŃile existente în Ńinutul Făgăraş, 
cu un accent special pe situaŃia evreilor şi pe activităŃile pe care aceştia le-au depus 
în zonă. 

219. Cluj, 24 iulie 1848. AutorităŃile comitatului Alba de Sus sunt informate 
despre situaŃia din satele Buia şi Veseud, unde ordinea şi liniştea au fost tulburate. 
În biserici se citesc proclamaŃii ale românilor, agitându-se spiritele, gata oricând de 
revoltă.  

220. Cluj, 24 iulie 1848. Scrisoare trimisă autorităŃii comitatului Turda în 
legătură cu investigarea preotului greco-catolic M. Bodoni, acuzat de instigare la 
violenŃă.  

221. Cluj, 24 iulie 1848. Scrisoare înaintată Ministrului ungar al JustiŃiei, 
episcopului romano-catolic al Transilvaniei, autorităŃii comitatului Alba de Sus şi 
Tezaurariatului transilvan. Este o privire generală asupra situaŃiei din provincie, cu 
referire detaliată la violenŃele care s-au produs pe fondul unor mari nemulŃumiri 
legate de realităŃile existente pe domeniile marilor proprietari. 

222. Sibiu, 24 iulie 1848. Comesul Salmen se adresează Magistratului 
Braşovului, avizându-l să treacă la colectarea dijmelor clericale şi fiscale de la 
locuitorii saşi şi români ai districtului. 

223. Braşov, 24 iulie 1848. Iosif Barac, George M. Burbe, Ioan M. Burbe, cu 
toŃii aleşi de cătră adunarea naŃională de la Blaj pentru a merge ca deputaŃi din 
partea comunităŃii române din Braşov la Dieta din Cluj pentru a protesta, în numele 
naŃiunii romane, contra uniunii Ardealului cu Ungaria, semnează o adeverinŃă, prin 
care se atestă că au primit de la sfânta biserică răsăriteană din Braşov 160 florini 
renani monedă convenŃională, pentru acoperirea cheltuielilor de drum necesare. 

224. Amnaş, 24 iulie 1848. Preotul evanghelic Johann Andreas Severinus se 
plânge din nou comesului Franz Salmen că în Omloş situaŃia a scăpat de sub 
control. Sătenii români şi saşi îşi aduc acasă bucatele nedijmuite, refuzând orice 
ascultare faŃă de dispoziŃiile Guberniului sau ale UnversităŃii naŃionale săseşti, fără 
teamă că se va trimite asupra lor execuŃia militară, cum li s-a întâmplat vecinilor 
lor din Apoldu de Sus. Preotul solicită o comisie de anchetare a instigatorilor, care 
să sosească sub pază militară corespunzătoare. 

225. Sibiu, 24 iulie 1848. Articolul intitulat Romanen oder Walachen 
(Români sau valahi), publicat în ziarul sibian german „Transsilvania” şi semnat de 
J.G.M. (Johann Gottfried Müller, ?), este un eseu argumentativ asupra numelui 
românilor acordat de străini şi de ei înşişi. Articolul dezbate denumirea veche de 
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valahi, folosită uzual de germani pentru a-i desemna pe români şi respinge 
preluarea denumirii noi de romani. 

226. Mediaş, 24 iulie 1848. O ştire publicată în „Gazeta de Transilvania” 
arată împuşcarea de către nemeşul local a preotului român din Daia, la 17 iulie 
1848, din cauză că preotul îi ceruse nemeşului să-şi împuşte câinele, care muşcase 
pe copilul preotului. Nemeşul a preferat să-l împuşte pe preotul român, iar 
preoteasa şi-a pierdut minŃile. Altă ştire este transmisă de un negustor român sosit 
de la Abrud, care arată: a) plecarea comisiei de anchetă, fără a-i elibera din 
închisoare pe Simion Balint şi Iosif Moga; b) confiscarea armelor de la români;  
c) satelor româneşti li se impun cheltuieli de 2–3.000 de florini pentru întreŃinerea 
soldaŃilor secui şi polonezi; d) calomniile lui Josika Miklós la adresa românilor în 
„Pesti Hírlap”; e) bătaia soldaŃilor secui cu cei austrieci şi cu românii din Şard. 

227. Sibiu, 24–26 iulie 1848. Ordinea de participare a străzilor şi vecinătăŃilor 
la votările din Sibiu, desfăşurate în 24, 25 şi 26 iulie dimineaŃa, este anunŃată în 
gazeta „Transsilvania”. 

228. Vama Buzăului, 24 iulie 1848. Plângerea locuitorilor din Vama Buzăului 
către episcopul Andrei Şaguna, prin care enumeră abuzurile pe care le exercită în 
continuare asupra lor stăpânii de pământ. 

229. Pesta, 25 iulie 1848. OrdonanŃa ministrului ungar de Război, Meszáros 
Lázár, referitoare la conscrierea voluntarilor pentru gărzile naŃionale maghiare, este 
publicată în „Siebenbürger Wochenblatt – Zweite Ausgabe” din Braşov. 

230. Pesta, 25 iulie 1848. Andrei Şaguna către Ministerul JustiŃiei; cere să se 
respecte şi în Transilvania în întregime, articolul de lege care prevede abolirea 
dijmelor. 

231. Pesta, 25 iulie 1848. Episcopul Andrei Şaguna îşi exprimă nemulŃumirea 
faŃă de faptul că, la Sibiu, s-ar Ńine adunări pe ascuns, care ar da poporului rândueli 
în numele său. De aceea, el decide să declare deschis, în faŃa publicului românesc, 
că, dacă se fac astfel de adunări ascunse, acelea nu sunt nici cu ştirea, nici cu voia, 
dar nici potrivit ideilor sale.  

232. Cluj, 25 iulie 1848. Contele Mikó Imre către juzii supremi, prin care 
solicită să se dea ordine medicilor civili să efectueze examenele medicale pentru 
recruŃii armatei voluntare de honvezi. De asemenea, cere să fie numit un comisar 
civil de control pe lângă fiecare comandament de recrutare. 

233. Cluj, 25 iulie 1848. Ministerul maghiar de Interne este informat despre 
situaŃia creată de alegerile de deputaŃi în comitatul Alba de Sus, cu un accent pus 
pe situaŃia românilor care nu şi-au putut atinge scopul în această privinŃă. 

234. Sibiu, 25 iulie 1848. Comesul saşilor Franz von Salmen însărcinează 
Magistratul sibian să ancheteze speŃa locuitorilor din Amnaş care refuză să presteze 
dijma clericală şi fiscală, instigându-şi la refuz şi vecinii, şi să îi aresteze pe 
instigatori. De asemenea, solicită inspectorului responsabil să îi avertizeze încă o 
dată pe cei din Amnaş să-i plătească preotului lor dijma, căci, în caz contrar, vor 
suporta execuŃia militară, aidoma celor din Apoldu de Sus. 

235. CârŃa, 25 iulie 1848. Preotul evanghelic Johann Daniel Kaestner 
reclamă comesului Salmen comportamentul renitent şi ilegal al Ńăranilor saşi şi 
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români din CârŃa care refuză dijma clericală şi care îşi recoltează de pe câmp 
bucatele nedijmuite. 

236. Sibiu, 25 iulie 1848. [Comesul Salmen] îi transmite dregătoriei locale 
din CârŃa avertismentul că va face uz de execuŃia militară, dacă sătenii vor refuza 
în continuare prestarea dijmei. 

237. Vâlcele, 25 iulie 1848. Horváth János către Guberniu. Acesta este 
informat despre evoluŃia holerei în satele Augustin, Hăghig şi Budila. Aici, în ciuda 
intervenŃiei medicilor, boala a făcut multe victime. În plus se mai arată şi că, la 
Vâlcele, au venit în jur de 60 de familii din łara Românească şi Moldova.  

238. Prešov, 25 iulie 1848. Samuil Corcheş către episcopul Andrei Şaguna; 
îi mulŃumeşte pentru făgăduinŃele de a-l numi preot militar la Câmpeni şi roagă să i 
se reconfirme această promisiune. 

239. Metiş, 25 iulie 1848. Motok Ferencz şi Szabi Antal către Guberniu. Ei 
fac referire la problemele cauzate în zonă de holeră, specificându-se în detaliu care 
sunt simptomele bolii, dar şi faptul că, în ciuda intervenŃiei medicilor, numărul 
victimelor s-a înmulŃit. 

240. Abrud, 25 iulie 1848. Articol publicat în „Gazeta de Transilvania” în 
legătură cu ancheta de la Abrud şi despre prezenŃa acolo a unor trupe militare 
încartiruite pe seama românilor. O corespondenŃă semnată colectiv de „Poporul 
român din Abrud şi împrejuru-i” continuă relatarea, publicată în „Gazeta de 
Transilvania”, despre încăierile soldaŃilor secui şi polonezi dislocaŃi la Abrud, despre 
confiscarea armelor românilor şi despre păstrarea a 100 soldaŃi polonezi, încartiruiŃi 
în casele românilor. Românii suferă pagube şi învinuiri, cu toate că nu s-a putut 
demonstra de către comisia de anchetă vreo faptă reprobabilă săvârşită de ei. 

241. Fără loc [de la Mureş], 25 iulie 1848. Articolul semnat în „Foaie 
pentru Minte, Inimă şi Literatură” de I.M. (Ion Mărgineanu), în numele mai multor 
români din localităŃile de la Mureş, acuză măsurile foarte aspre adoptate de 
Guberniul transilvan împotriva poporului, a foştilor iobagi români. Se descrie 
starea de spirit a locuitorilor din satele din jurul Luduşului, unde mulŃi români sunt 
asupriŃi şi pedepsiŃi de către maghiari pentru atitudinea lor contra uniunii. 
Corespondentul de pe valea Mureşului arată că sunt azvârliŃi în temniŃele din 
Reghin şi Turda câte 3–4 oameni din fiecare sat de pe Mureş, ca şi un număr mare 
de preoŃi, cu toŃii participanŃi la adunarea de la Blaj din mai 1848. ExecuŃii militare 
se petrec la Iclandu Mare, unde au fost aduşi 60 de dragoni; românii din Iclandu 
Mare, Iclandu Mic şi LechinŃa de Mureş sunt prigoniŃi. Este, de asemenea, relatată 
ostilitatea care s-a creat între preotul greco-catolic din Luduş şi credincioşii români, 
deoarece acesta era de partea autorităŃilor politice, cerând represiune contra 
românilor. Preotul unit din Luduş este în conflict cu sătenii, pe care îi trimite la 
puşcărie. Se face un apel către fraŃii unguri, porniŃi pe o cale rătăcită, să se 
comporte mai conciliant, căci prin robie şi temniŃe nu îi pot câştiga pe români de 
partea lor,şi nici nu îi vor convinge să accepte uniunea. De asemenea, preoŃii 
români sunt îndemnaŃi să Ńină cu poporul întru toate. 

242. Braşov, 25 iulie 1848. George BariŃiu face referire la scrisoarea sa, 
trimisă în ziua de 8/20 iulie 1848, răstimp în care se prefiguraseră două evenimente 
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neplăcute: ameninŃarea turcilor într-un număr mai mare şi un complot împotriva 
Guvernului provizoriu din Muntenia. El cere precauŃie în corespondenŃă şi 
trimiterea unui emisar la Constantinopol. 

243. Sibiu, 26 iulie 1848. Comesul saşilor Franz von Salmen răspunde 
solicitării Consistoriului ortodox din Sibiu de dispensare a românilor care până 
acum au prestat dijme preoŃilor saşi că, în baza ordonanŃei sale din 15 iulie 1848, 
Guberniul transilvan porunceşte explicit ca dijma de pe Pământul Săsesc să rămână 
deocamdată în starea de până acum şi să fie efectuată de către saşi şi români. Cere 
clerului român să repare greşeala făcută prin publicitatea acordată circularei 
episcopului Şaguna, care anunŃa desfiinŃarea dijmelor. 

244. Sibiu, 26 iulie 1848. Protopopul Ioan Moga către episcopul Andrei 
Şaguna; îi relatează despre împotrivirea locuitorilor din Sălişte de a-şi mai 
îndeplini obligaŃiile legate de plata dijmelor. În raportul său, relevă confuzia care 
domneşte în rândul oamenilor, determinarea lor de a se împotrivi în continuare 
presiunilor venite din partea saşilor. De asemenea, protopopul arată că preoŃii şi-au 
pierdut autoritatea în faŃa locuitorilor şi că, fără măsuri corespunzătoare, pot apărea 
conflicte sângeroase. 

245. Sibiu, 26 iulie 1848. Conducerea orfelinatului Liceului Teresianum din 
Sibiu îi ia interogatoriu lui Ioan Costande, profesor de desen la orfelinat, în 
legătură cu refuzul locuitorilor din Răhău de prestare a dijmei către preotul sas. 
Interogatoriul, desfăşurat în zilele de 25 şi 26 iulie 1848, consemnează răspunsurile 
oferite de profesorul Costande la nouă întrebări, acesta referindu-se la deplasarea 
sa, însoŃit de Nicolae Bătrâneanu, în localitatea amintită în data de 11 iulie 1848, la 
cuvântările Ńinute în faŃa comunităŃii şi la acŃiunile sătenilor derulate în prezenŃa sa. 

246. Tuşa, 26 iulie 1848. Mitru Costa şi NuŃ Crişan din Tuşa către comisarul 
regesc maghiar, baronul Vay Miklós. Ei menŃionează că oamenii din Tuşa se simt 
excluşi din rândurile locuitorilor comitatului, apoi că moşierului i-au prestat în 
general trei zile pe săptămână cu sau fără boi. Locuitorii din Tuşa cer încadrarea lor 
în situaŃia celorlalte sate şi supunerea lor la aceleaşi sarcini. 

247. Cluj, 27 iulie 1848. Comisarul Vay Miklós se adresează a) Comandamentului 
militar austriac de la Sibiu, b) lui Horváth János, comitele suprem al nobilului 
comitat Alba Superioară, în legătură cu detaşarea la Valea Seacă şi Petriceni a unei 
companii de soldaŃi secui. 

248. Cluj, 26 iulie 1848. Din partea Dietei transilvane se înaintează 
guvernatorului, pentru a fi transmise Ministerului ungar, trei petiŃii: dorinŃele 
naŃiunii săseşti în legătură cu uniunea Transilvaniei cu Ungaria, cererea ucenicilor 
din industrie referitoare la anularea monopolului comercial al breslelor, cererea 
trimişilor târgului BreŃcu referitoare la punerea în posesiune a unor munŃi. 

249. Cluj, 27 iulie 1848. Baronul Vay Miklós către Ministerul de Interne de 
la Pesta. În urma călătoriei sale prin diverse oraşe ale Transilvaniei, precum Sibiu 
şi Braşov, a aflat despre starea tensionată existentă în sânul românilor, dar şi despre 
nemulŃumirile lor faŃă de saşi în privinŃa alegerilor de deputaŃi. 

250. Sibiu, 27 iulie 1848. Primarul Daniel Ziegler şi Magistratul oraşului şi 
scaunului Sibiu îi transmit comesului Salmen raportul inspectorului din Răşinari, 
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semnalând o revoltă generală în localitate şi solicitând trimiterea neîntârziată de 
asistenŃă militară. 

251. Sibiu, 27 iulie 1848. Tribunalul orăşenesc şi scăunal din Sibiu anunŃă 
Magistratul sibian şi acesta, la rândul său, Guberniul Transilvaniei că, la pronunŃarea 
sentinŃei penale de condamnare la arest a celor 17 maieri sibieni, care au păşunat cu 
vitele lor Ńarina interzisă, cei condamnaŃi, fiind nemulŃumiŃi de sentinŃă, la fel ca şi 
funcŃionarul fiscal, aflat de faŃă, iniŃiază recursul la cel mai înalt for al Marelui 
Principat transilvan. 

252. Sibiu, 27 iulie 1848. Angajamentul prin care Niculaie Şoandră şi Ion 
Dejean, acuzaŃi în procesul maierilor sibieni, promit să nu mai păşuneze vitele pe 
câmpul interzis şi se obligă să plătească amenda stabilită, pentru cei doi garantând 
actuarul Johann Süssmann.  

253. Sibiu, 27 iulie 1848. Chezăşii referitoare la mai mulŃi maieri sibieni. În 
prima, Peter Platz, membru al comunităŃii oraşului Sibiu, garantează pentru maierul 
Lazăr łarcă, până la prezentarea acestuia în faŃa vicenotarului Friedrich Schelker. 
În a doua garanŃie, Ion Morar se angajează ca în 29 iulie 1848, la orele 8 dimineaŃa, 
să îi aducă din nou în arestul primăriei pe maierii Gheorghe Moldovan, Ion Morar, 
Nicolae Morar şi Nicolae Bulea. A treia chezăşie, depusă de slujitorul orăşenesc 
Mathias Linder pentru Nicolae Stanciu, expiră, de asemenea, în 29 iulie 1848, când 
maierul trebuia să revină în arestul primăriei.  

254. Sibiu, 27 iulie 1848. Moise Fulea către episcopul Andrei Şaguna; îl 
înştiinŃează că bolnav fiind, nu se poate deplasa la Pesta la Dietă. Îşi exprimă 
îngrijorarea cu privire la neliniştea şi agitaŃia românilor. 

255. Sibiu, 27 iulie 1848. Consistoriul ortodox din Sibiu către episcopul 
Andrei Şaguna; îl roagă pe episcop să intervină la minister pentru clarificarea 
situaŃiei desfiinŃării dijmelor, referindu-se şi la faptul că Salmen ar fi susŃinut că 
măsura nu se aplică şi pe Pământul Crăiesc. 

256. Vâlcele, 27 iulie 1848. Gazeta „Siebenbürger Wochenblatt” din Braşov 
informează despre soldaŃii secui care se îndreaptă spre Seghedin. 

257. Făgăraş, 27 iulie 1848. Bethlen Gábor către Guberniu. Se prezintă 
situaŃia delicată provocată de holeră, care a făcut numeroase victime în zonă, fapt 
pentru care s-au luat măsuri sporite pentru prevenirea altor îmbolnăviri. 

258. Pesta, 27 iulie 1848. Articol apărut în „Amicul Poporului”, în care, 
între altele, este comentat şi analizat discursul lui Kossuth, Ńinut în Dieta ungară, 
despre prietenii şi duşmanii ungurilor şi despre necesitatea formării unei armate 
naŃionale maghiare. Articolul relevă o virulentă critică la adresa ruşilor şi a 
pericoului pe care slavii, în general, îl reprezintă în acel context. 

259. Budapesta, 28 iulie 1848. Locotenent-colonelul Gombos, promovat la 
Ministerul ungar de Război, răspunde Comandamentului militar suprem c.c. al 
Transilvaniei din Sibiu la scrisoarea acestuia din 20 iulie 1848. Solicită conducerii 
armatei austriece să dispună deîndată ca, afară de regimentele grănicereşti aflate 
deja în marş, să pună în mişcare spre Seghedin încă un batalion de la primul 
regiment secuiesc cu un efectiv de cel puŃin 140 de soldaŃi per companie. 
Cunoscând prea bine situaŃia trupelor austriece din Transilvania, Gombos adoptă o 
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atitudine de superioritate faŃă de fostul său superior, generalul Pfersmann, şi un 
discurs făŃarnic, asigurându-l că trimiterea în Ungaria a regimentelor grănicereşti 
nu va afecta apărarea Ardealului şi făcând promisiuni mincinoase cu privire la 
răsplata viitoare oferită soldaŃilor supuşi Ministerului ungar de Război. 

260. Cluj, 28 iulie 1848. Scrisoare de informare trimisă Ministerului maghiar 
de Interne, în care se vorbeşte despre realităŃile din oraşul Braşov şi despre 
activitatea celor doi redactori ai ziarelor ce se publică în limba română şi germană. 
Se au în vedere şi demersurile depuse de cei doi ierarhi români, Andrei Şaguna şi 
Ioan Lemeni. 

261. Sibiu, 28 iulie 1848. Alte trei acte de chezăşie referitoare la maierii 
sibieni Ilie Sântion, Gheorghe Drăgan şi Nicolae Todor, pentru care garantează 
maistrul funar Johann Georg Connert, farmacistul Johann Michael Viltsch [Filtsch] 
şi judele de vecinătate Toma Sântion. 

262. Braşov, 28 iulie 1848. Magistratul braşovean către Salmen, exprimându-şi 
opinia separată faŃă de cea a UniversităŃii naŃionale săseşti în chestiunea desfiinŃării 
dijmei, arătând şi argumentând că nu acceptă colectarea dijmei fiscale, aşa cum 
ceruse comitele Franz Salmen prin dispoziŃia sa din 24 iulie 1848. 

263. BistriŃa, 28 iulie 1848. Corespondentul bistriŃean Carl Wittstock îi trimite 
ziarului „Siebenbürger Wochenblatt” din Braşov un comentariu extrem de critic la 
adresa ordonanŃelor emise de Guberniul transilvan şi de Ministerul ungar de 
FinanŃe cu privire la prestarea dijmei fiscale pe Pământul Săsesc, precum şi la 
adresa deciziei Magistratului local de colectare a dijmei. Apreciază că aceste 
dispoziŃii nu vor fi respectate în districtul BistriŃei, ceea ce poate genera răscoala 
făŃişă a Ńărănimii săseşti, urmată de intervenŃia forŃei militare de represiune. Fără a-
i disculpa pe Ńăranii răzvrătiŃi, aminteşte maltratările la care au fost supuşi locuitorii 
din Sărata, Bileag [Domneşti] şi Şieu. 

264. Sfântu Gheorghe, 28 iulie 1848. Raportul întocmit de către medicul 
Dörvény Pál, privitor la situaŃia celor care s-au îmbolnăvit de holeră în zonele 
locuite de secui. Se precizează, în detaliu, numărul celor care au murit sau, din 
contră, s-au vindecat, urmând prescripŃiile stabilite. 

265. Pesta, 28 iulie 1848. Articol publicat în „Organul NaŃional” din Blaj, în 
care Timotei Cipariu şi Iosif Ighian, aflaŃi la Pesta, adresează un îndemn către 
naŃiunea română, pentru a lupta în vederea respectării drepturilor şi libertăŃilor de 
care trebuie să dispună naŃiunea română.  

266. Cluj, 29 iulie 1848. Nemethy János către judele regesc al oraşului şi al 
districtului Braşov. Din raportul din data de 26 iulie 1848, pe care judele regesc al 
Braşovului l-a înaintat prezidiului Guberniului, cel din urmă a luat la cunoştinŃă că 
numitul jude regesc a auzit în după-masa aceleiaşi zile, la orele 3, ştirea neaşteptată că 
o mulŃime de lăcuste au venit dinspre Trei Scaune, trecând prin Hărman şi Sânpetru 
către Braşov. S-a lansat presupunerea că lăcustele se vor adăposti pe aceste 
meleaguri, existând temerea că ele pot cauza patriei nimicirea recoltei din acest an. 

267. Cluj, 29 iulie 1848. Comisarul ungar Csányi adresează un răspuns către 
comunele Vermeş, LechinŃa şi Sângeorzu Nou din districtul BistriŃei, în chestiunea 
colectării dijmelor. 
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268. Cluj, 29 iulie 1848. Circulara autorităŃilor maghiare către episcopii, 
respectiv către oraşele Braşov, Sibiu şi Cluj. Se oferă informaŃii despre modul cum 
trebuie organizate adunările populare, acestea nemaiputând avea loc fără ca, în 
prealabil, să se anunŃe locul, durata şi motivul întrunirii. 

269. [Cluj], 29 iulie 1848. Contele Mikó Imre informează autorităŃile guberniale 
despre decretul dat de Ministerul ungar de Interne cu nr. 5491, conform căruia 
trebuie manifestată multă atenŃie faŃă de adunările populare care se organizează. 
Acestea urmează să fie anunŃate în prealabil pentru a nu degenera în tulburări 
periculoase. 

270. Cluj, 29 iulie 1848. Contele Mikó Imre informează autorităŃile guberniale 
despre invazia lăcustelor dinspre Trei Scaune în direcŃia Braşov. Contele îşi 
exprimă teama că recoltele vor fi puse în pericol, iar pagubele pricinuite vor fi 
foarte mari. 

271. Sibiu, 29 iulie 1848. Scrisoarea lui Franz von Salmen, comesul naŃiunii 
săseşti, către tezaurarul Mikó Imre, concomitent preşedinte al Guberniului, face 
istoricul recentelor dispoziŃii contradictorii privitoare la desfiinŃarea şi reînfiinŃarea 
dijmelor pe Pământul Săsesc, cerând indicaŃii speciale şi stricte cu privire la dijmă 
din partea Guberniului transilvan şi interdicŃia adresată clerului românesc de a se 
mai amesteca în această problemă. 

272. Bucureşti, 29 iulie 1848. N. Ferencz trimite un raport către Ministerul 
de Interne de la Pesta în legătură cu situaŃia existentă în Principatele Române, 
respectiv în oraşul Bucureşti. Atmosfera este şi aici una tensionată, din cauza 
turcilor care se prefigurează a fi un pericol pentru Ńinuturile româneşti.  

273. Braşov, 29 iulie 1848. Nota publicată în „Siebenbürger Wochenblatt” 
informează despre adunarea cercuală din Braşov care a decis să refuze plata dijmei 
fiscale. 

274. Braşov, 29 iulie 1848. Ziarul braşovean „Siebenbürger Wochenblatt” 
face o informare sintetică a redacŃiei despre noua dispoziŃie gubernială, referitoare 
la desfiinŃarea dijmei fiscale plătite de românii şi saşii de pe Pământul Săsesc. 

275. Braşov, 29 iulie 1848. „Siebenbürger Wochenblatt” publică o notiŃă 
informativă despre dislocările trupelor c.c. din districtul Braşov. 

276. Mediaş, 29 iulie 1848. Magistratul oraşului şi primarul Daniel Gräser îl 
informează pe comitele săsesc Salmen asupra iniŃiativei lui Martin Schenker, 
student la Drept, care a înmânat Magistratului medieşan cererea de aprobare a 
desfăşurării unei adunări generale a tineretului în oraşul de pe Târnava Mare, în 
zilele de 13, 14 şi 15 august 1848. Comentând opiniile iniŃiatorului Martin Schenker, 
Magistratul îşi exprimă acordul faŃă de unele aspecte şi dezacordul faŃă de altele. 
Magistratul din Mediaş, la rândul său, supune dezbaterii şi deciziei UniversităŃii 
naŃionale săseşti trei propuneri vizând modul de desfăşurare a preconizatei adunări 
a tineretului săsesc. 

277. Metiş, 29 iulie 1848. Motok Ferencz, Szubi Antal şi Lehel Tárnak, 
locuitori din Metiş, dau mărturie despre situaŃia delicată din jurisdicŃiile 
comitatului Alba de Sus, unde holera a început să facă victime numeroase, fapt 
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pentru care s-a decis punerea în aplicare a unor dispoziŃii precise recomandate de 
către medicii comitatensi. 

278. Orşova, 29 iulie 1848. Maiorul Eisler, de la comanda de cordon a 
Dunării de Jos, transmite comandei regimentului româno-bănăŃean rapoartele 
căpitanului Lennich, comandantul companiei c.c. din Orşova Veche, şi al locotenent-
majorului Mihanovich, comandantul detaşamentului c.c. de la PlavişeviŃa. 

279. Orşova Veche, 29 iulie 1848. Raportul căpitanului Lennich către comanda 
de cordon a Dunării de Jos conŃine efectivele companiei c.c. din Orşova Veche. 

280. PlavişeviŃa, 29 iulie 1848. Raportul locotenent-majorului Mihanovich 
către comanda de cordon a Dunării de Jos conŃine efectivele detaşamentului c.c. de 
la PlavişeviŃa, precum şi observaŃiile speciale ale comandantului de detaşament în 
legătură cu mişcările de trupe şi de populaŃie de la TisoviŃa, SviniŃa, Drencova. 

281. Cluj, 30 iulie 1848. Răspunsul la ordinul ministerial ungar, dat în ziua 
de 12 ale lunii iulie 1848, prin care se cerea menŃinerea bunei înŃelegeri cu puterile 
vecine, łara Românească şi Moldova. Se specifică şi faptul că se Ńine cont de 
atenŃionarea ministrului maghiar de Interne care ordonă precauŃie faŃă de tot ceea 
ce ar putea să atragă după sine ciocnirea cu turcii. 

282. Cluj, 30 iulie 1848. Comisarul Vay Miklós către Ministerul ungar de 
Interne. Acesta din urmă este informat despre situaŃia existentă în oraşul Cluj, care 
este catalogată ca fiind una stabilă. În zone adiacente, holera şi-a făcut simŃită 
prezenŃa, făcând victime în sânul populaŃiei. 

283. Ravensca, 30 iulie 1848. Căpitanul Puffer raportează către comanda 
regimentului româno-bănăŃean despre măsurile întreprinse în vederea sporirii 
siguranŃei teritoriului regimentului la Ravensca, Bănia, Rudăria, localităŃi aflate în 
vecinătatea trecătorilor de pe malul Dunării. De asemenea, propune instituirea unor 
posturi de apărare la Şopotu Vechi şi la Şopotu Nou. Elogiază vrednicia locotenentului 
Bilboi şi a sergentului Tătuca şi descrie mişcările trupelor sârbeşti ca şi planurile 
lor de înaintare. 

284. Sibiu, 30 iulie 1848. Scrisoare trimisă de către August Treboniu Laurian 
lui Nicolae Bălcescu, în care se face referire la planurile şi acŃiunile lui Eftimie 
Murgu, cerându-se precauŃie faŃă de maghiari de la care nu se poate spera ajutor în 
momentele cele mai grele.  

285. Sibiu, 30 iulie 1848. Scrisoare trimisă lui George BariŃiu de către 
August Treboniu Laurian. Cel dintâi este informat în legătură cu faptul că situaŃia 
românilor din Principatele Române s-a complicat, de aceea trebuie întreprinse toate 
demersurile pentru strângerea de ajutoare şi pentru susŃinerea acŃiunilor pe care ei 
le realizează. 

286. Daneş, 30 iulie 1848. Comunitatea românească din Daneş către episcopul 
Andrei Şaguna; românii îi cer ajutorul în procesul pe care îl poartă de 4 generaŃii cu 
oraşul Sighişoara care le-a răpit hotarul satului. 

287. Zagon, 30 iulie 1848. Plângerea locuitorilor din Zagon către episcopul 
Andrei Şaguna, prin care enumeră abuzurile pe care le exercită în continuare 
asupra lor stăpânii de pământ. 
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288. Budapesta, 31 iulie 1848. Ministrul ungar de Război Mészáros Lázár 
răspunde comitatului Maramureş, recunoscând meritele căpitanului Lenkey şi ale 
locotenentului major Fiáth. 

289. Pesta, 31 iulie 1848. Episcopul Andrei Şaguna către Guvernul maghiar. 
Ierarhul român discută cu autorităŃile maghiare în privinŃa obligaŃiilor în muncă şi 
bani care mai trebuie prestate de către oamenii simpli în contextul noii legislaŃii 
aflate în vigoare. 

290. Pesta, 31 iulie 1848. Ministrul maghiar de Interne Szemere Bertalan 
către Guberniul transilvan. Se face referire la agitaŃiile existente pe Pământul 
Săsesc şi la nemulŃumirile crescânde ale românilor care Ńin consfătuiri secrete. 
Ministrul de Interne cere precauŃie şi multă atenŃie faŃă de aceste tulburări despre 
care crede că ar putea periclita ordinea şi liniştea din Ńară.  

291. Cluj, 31 iulie 1848. Adresa Guberniului transilvan şi a contelui Mikó 
Imre către Magistratul BistriŃei.  

292. Sibiu, 31 iulie 1848. „Siebenbürger Wochenblatt” din Braşov publică o 
corespondenŃă anonimă din Sibiu despre plecarea comesului saşilor la Pesta şi 
despre rezultatul alegerilor din localitate pentru Parlamentul ungar. 

293. Sibiu, 31 iulie 1848. Articolul intitulat Romanen oder Walachen 
(Erwiderung) [Români sau valahi (Replică)], semnat de A.T.L. (August Treboniu 
Laurian), a fost publicat în ziarul german „Transsilvania”. Este o replică la articolul 
lui J.G.M. (Johann Gottfried Müller, ?) din 17 iulie 1848, arătând că fiecare popor 
trebuie numit de către străini după propriul său nume care este chiar numele cel 
adevărat. Ripostează la argumentele lui J.G.M., demonstrând că folosirea denumirii 
de români (Romänen) exclude orice echivoc invocat de autorul sas.  

294. Târgu Secuiesc, 31 iulie 1848. Locotenent-colonelul Donát, de la al 
doilea regiment secuiesc grăniceresc de infanterie, roagă Magistratul Braşovului să 
păstreze cele 33 de lăzi conŃinând 800 de arme de foc, destinate iniŃial gărzii civile 
de acolo, deoarece acestea urmează să fie transportate curând la arsenalul din  
Alba Iulia. 

295. Saciova, 31 iulie 1848. Cererea locuitorului Kis Elek către judele 
nobiliar din comitat, în care expune abuzurile la care este supus de către Budai 
Ferenc, în privinŃa dreptului de proprietate asupra sesiei sale. Afirmă că nu doreşte 
să facă robote în continuare şi nici nu poate fi constrâns de nimeni la asemenea 
lucruri.  

296. Zalău, 31 iulie 1848. Se face referire la arestarea preotului din Someş-
Uileac, Mihai Gora, ca vinovat principal, prin aŃâŃările sale, cu prilejul Ńinerii 
adunărilor secrete nocturne. El a cutezat să manifeste nesupunere, a instigat la 
nerespectarea ordinelor, obligând poporul, sub ameninŃarea pedepsei corporale sau 
băneşti, să sărbătorească, după propunerea sa, în fiecare săptămână de la Paşti până 
la Rusalii.  

297. Ilia, 31 iulie 1848. Ioan Orbonaş, protopopul Iliei, către Consistoriul 
Ortodox din Sibiu; raportează că satele Vişca şi Valea Poenii au avut de suferit din 
cauza execuŃiilor militare; cere Consistoriului să intervină pe lângă episcopul 
Andrei Şaguna, pentru ca asemenea întâmplări triste să nu se mai repete. 
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298. Sălcut [de la Mureş], 13 iulie 1848. „Gazeta de Transilvania” transmite, 
prin avocatul Mărgineanu de la Mureş, despre felul cum preotul român din Sălcut 
şi sătenii au fost păcăliŃi de pretorul Madarás Gábor care nu numai că a adus în 
execuŃie militară 165 de soldaŃi secui, dar i-a mai şi obligat pe români să plătească 
intendenŃa acestora, de aproape 1.000 florini în opt zile, precum şi să-i secere 
pretorului holdele, să-i cosească şi să-i adune tot fânul. 

299. Sibiu, 7 august 1848. Certificat, semnat de Johann Georg Klein de la 
Tribunalul orăşenesc şi scăunal, care confirmă că maierii sibieni Nicolae Toader, 
Potra Bestea, NiŃu Sântion, Nicolae Comănici şi Toader Moldovan au fost aduşi în 
arestul primăriei în 22 mai 1848, primul dintre aceştia fiind eliberat pe chezăşie în 
25 mai 1848, iar ceilalŃi patru în 26 mai 1848. 

300. Sibiu, 28 octombrie [?] 1848. Listă trimisă de la Sibiu Guberniului, cu 
numele şi pedeapsa celor 17 inculpaŃi în procesul maierilor sibieni. Pedeapsa cea 
mai mare, cu închisoare pe 6 luni şi pedeapsă de 25 de beŃe, este acordată capilor 
Potra Bestea şi NiŃă Sântion; ceilalŃi învinuiŃi: Nicolae Todea, Nicolae Comănici, 
Todor Ghizeşan sau Moldovan, Nicolae Şoandră, Ion Dăian, Potra Mărginean, 
Nicolae Morar, NiŃu Morar, Nicolae Bulea, Ilie Şelimbărean, Gheorghe Drăgan, 
Gheorghe Moldovan, Ilie Sântion, Lazăr łarcă şi Nicolae Stanciu primesc, în 
general, o pedeapsă de 12 săptămâni în arestul primăriei. 
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REGESTENVERZEICHNIS 

1. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 23. Mai – 5. Juli 1848. Das Hermannstädter 
Stadt- und Stuhlsgericht verzeichnet das Protokoll des Prozeßes der rumänischen 
Meirer. Das Gerichtsprotokoll enthaltet: am 23. Mai 1848 die Untersuchung des  
I. Konstituten Potra Bestea (Fragen No. 1–9); die Untersuchung des II. Konstituten 
NiŃă Sântion (Fragen No. 10–16); die Untersuchung des III. Konstituten Niculai Todea 
(Fragen No. 17–22); die Untersuchung des IV. Konstituten Nicolae Comănici, mit 
dem Spitznamen Tunsu (der Gestutzte) (Fragen No. 23–28); die Untersuchung des 
V. Konstituten Toader Ghizeşan oder Moldovan (Fragen No. 29–34); Tageszusam-
menfassung des 23. Mai 1848 bezüglich der Untersuchung der angenommenen 
Rädelsführer und Hauptanstifter; am 24. Mai 1848 das Verhör des Beschwerdeführers, 
Stadtprovisor Andreas Goebbel (Fragen No. 35–37), sowie der beiden Flurschützen 
George Sitof (Frage No. 38) und Toma Veseman (Frage No. 39); die Schlußfolgerung 
des Tages des 24. Mai 1848, gefolgt vom wiederholten Anfragen der ersten zwei 
Konstituten Potra Bestea und NiŃă Sântion (mit Wiederholung der Fragen No. 8 
und 18), und von der Konfrontation der beiden Konstituten mit den erwähnten 
Flurschützen George Sitof und Toma Veseman (mit Wiederholung der Fragen  
No. 38 und 39); am 25. Mai 1848 die Verwaltung von Proben seitens des 
Beschwerdeführers Andreas Goebbel, welcher einen Zettel mit den Namen der 
beschuldigten Meirer überbringt, deren Zahl auf 17 steigt; das Verhör der 
Augenzeugen Andreas Schnell, Torhüter des Burgerthors, und Samuel Weber, 
Diener beim Gewerbeverein; am 27. Mai 1848 die Vorladung etlicher Konstituten 
zur Vernehmung; am 1.–9. Juni 1848 die Untersuchung (Frage No. 40) der 
folgenden Konstituten: des VI. Nicolaie Şoandră, des VII. Ion Dăian, des VIII. 
Potra Mărginean, des IX. Nicolae Morar, des X. NiŃu Morar, des XI. Nicolae 
Bulea, des XII. Ilie Şelimbăran (Comănescu), des XIII. Gheorghe Drăgan, des 
XIV. Gheorghe Moldovan, des XV. Ilie Sântion, des XVI. Lazăr łarcu, des XVII. 
Nicolae Manciu; am 9. Juni 1848 die Beendung des Protokolls, das dem 
Hermannstädter Magistrat unterlegt wird; mittelst Auftrags des Magistrats vom  
15. Juni 1848 zur Erhebung gewisser Mängel im Gerichtsverfahren, wird der 
Prozeß am 17. Juni 1848 erneut eröffnet, das Protokoll jedoch mit Beilagen der 
schriftlichen Aussagen sowohl des Stadtprovisors Andreas Goebbel, als auch der 
Zeugen Samuel Weber und Andreas Schnell ergänzt; das Gerichtsprotokoll wird 
am 5. Juli 1848 endlich geschlossen. 

2. Wien, 6. Juli 1848. Das Ministerratsprotokoll enthaltet den Vortrag des 
österreichischen Finanzministers über die Auflösung des siebenbürgischen 
Thesaurariats und dessen Unterstellung unter das ungarische Finanzministerium. 
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3. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 6. Juli 1848. Der Gouverneur Siebenbürgens 
Teleki József an den Statthalter des kommandierenden Generals in Hermannstadt, 
Alois von Pfersmann. Auf dessen Ansuchen, Erhebungen einzuleiten, betreffend 
die Widersetzlichkeit der vom Gemeindelehrer Váradi und vom Dorfeinwohner 
Stefan Nagy zu Ungehorsam angesichts den österreichischen Militärbehörden 
verleiteten Grenzer aus Racoş, antwortet der Gouverneur, daß solche Handlungen 
nicht als strafwürdig angesehen werden können und deshalb auch keine 
Untersuchung befohlen werden kann. 

4. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 6. Juli 1848. Das Gubernium Siebenbürgens 
informiert das ungarische Ministerium, daß Ersteres, in Beantwortung der von der 
sächsischen Nation eingereichten Petition gegen die Ernennung des ungarischen 
königlichen Kommissärs Vay Miklós in Siebenbürgen, die betreffenden sächsischen 
Behörden darüber aufmerksam gemacht hat, daß sie sich den Befehlen des ungarischen 
Ministeriums fügen müssen, nachdem das Unionsgesetz die allerhöchste kaiserliche 
Sanktionierung schon erhalten hat.  

5. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 6. Juli 1848. Der stellvertretende 
kommandierende General der k.k. Armee in Siebenbürgen, Pfersmann, an den 
Gouverneur Teleki. Er macht ihm die Verlegung etlicher Militäreinheiten des k.k. 
Dragonenregiments von Savoyen aus dem Oberalbenser Komitat nach Racoş und 
Hoghiz, und aus dem Fogarascher Distrikt nach Feldioara (Marienburg) bekannt. 
Den wiederholten Forderungen des Obergespans des Oberalbenser Komitats, Kálnoky, 
zufolge, wurden in diesem Komitat ausreichende Truppen konzentriert, und somit 
ist die vom erwähnten Obergespan angefragte zusätzliche Militärassistenz unnötig. 

6. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 6. Juli 1848. Der General Pfersmann 
bringt dem Oberlandeskommissariat zur Kenntnis, daß ein zur Ergänzung des 
Infanterieregiments Baron Siskovich bestimmter Transport von 510 Mann am 15. 
Juli 1848 aus TihuŃa nach Cluj (Kolozsvár, Klausenburg) aufbrechen soll, davon 
120 Mann den Weg durch Alba Iulia (Gyulafehérvár, Weißenburg) einschlagen 
werden, wo ihnen weitere 65 Mann bis nach Timişoara (Temesvár, Temeswar) 
beigegeben werden. Dem Oberlandeskommissariat wird der Antrag gestellt, die 
Versorgung der für den Transport in den Raststationen nötigen Erfordernisse 
versichern zu wollen. 

7. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 6. Juli 1848. Das Gubernium wird über 
die Aufstellung einer, aus dem Freiherrn Kemény Domokos und dem Grafen 
Bethlen Gábor bestehenden Kommission, zur Überwachung der vom rumänischen 
Nationalausschuß in Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt) entfalteten Tätigkeit, 
informiert.  

8. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 6. Juli 1848. Sala Mihály und Incze 
Mihály an die Behörde der Drei Stühle. Sie beklagen sich, daß das beim Szekler 
Militär konskribierte Bartók Geschlecht aus Sânzieni (Kézdiszentlélek) am 8. Juni 
1848 zwei Bodenparzellen gewaltsam, durch Gewehrschüssen, besetzt und sich 
dadurch der Störung der öffentlichen Ruhe schuldig gemacht hat. Diese im Prozeß 
befindlichen Bodenparzellen gehörten eigentlich dem Adligen Köntzei Károly, 
welche sie vom Freiherrn Apor aus Sânzieni (Kézdiszentlélek) rechtsgemäß abgekauft 
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hatte. Das Bartók Geschlecht lehnt aber sowohl die gerichtliche Vorladung ab, als 
auch die vom Regimentskommando erlassene Verordnung, die widerrechtlich 
besetzten Bodenparzellen zurückzugeben. 

9. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 6. Juli 1848. Sala Mihály und Istvánffi Pál 
an die Behörden der Drei Stühle. Sie teilen mit, daß die Ortsbehörde aus BreŃcu 
(Bereck, Beretzk) in einer Denkschrift um Genehmigung bat, das Statarialrecht 
gegen diejenigen anwenden zu können, welche die Sicherheit der Person und des 
Besitzes in Gefahr stellen. Man hat der erwähnten Ortsbehörde die Antwort erteilt, 
die in ihrer Jurisdiktion wegen Verletzung obiger Bestimmungen festgenommenen 
Individuen vor das Kreisgericht des Kézdi Filialstuhls zu stellen, weil das 
Gubernium Siebenbürgens die Erteilung des Gerichtsrechtes an die Ortsbehörde 
aus BreŃcu für überflüssig erachtet hat.  

10. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 6. Juli 1848. Der Stuhlbehörde aus 
Miercurea wird zur Kenntnis gebracht, daß Gheorghe Ioan, Ioan Gog und Ioan 
Popa, orthodoxe Priester aus dem Dăbâca (Dobokaer) Komitat, an jenem Sonntage 
der der Versammlung zu Blaj (Balázsfalva, Blasendorf) folgte, dem in der Kirche 
versammelten Volke die Abschaffung der Unterschiede zwischen den beiden 
Glaubensbekenntnissen der Siebenbürger Rumänen, die Unabhängigkeit der 
rumänischen orthodoxen Kirche und die künftige Beachtung ausschließlich der 
vom Rumänischen Nationalausschuß erhaltenen Befehle angekündigt haben. 

11. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 6. Juli 1848. Das Gubernium antwortet 
dem Obergespan des Dobokaer Komitats, bezüglich der Petition des Iuon Barna 
aus Giula (Kolozsgyula), welcher gelegentlich der Rekrutenkonskription etliche 
Mißbräuche beklagt hatte. 

12. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 6. Juli 1848. Sala Mihály und Némethy 
János an den Stadt- und Stuhlsmagistrat von Braşov (Brassó, Kronstadt). Sie 
beziehen sich auf die Bekanntmachung des russischen Konsulats in der Moldau 
vom 15. Mai 1848, welcher gemäß das russische kaiserliche Konsulat in Iaşi den 
nach Rußland reisenden Fremden, mit Ausnahme der Grundbesitzter und Kaufleute, 
keine Reisepässe erlassen und vidieren kann. 

13. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 6. Juli 1848. Dem Magistrat der Stadt 
Braşov (Brassó, Kronstadt) wird die Klage der lutheranischen Seelensorger von 
ApaŃa (Apáca, Giszt), Crizbav (Krizba, Krebsbach), Turcheş und Cernatu 
(Csernáton) zur Kenntnis gebracht, worin sie anzeigen, daß die Bevölkerung der 
betreffenden Ortschaften den ihnen als Jahreslohn gebührenden Zehnten verweigert 
hat. Sie fordern von den erwähnten Dorfbewohnern die fraglichen Zehntabgaben 
an ihre Priester unversäumt zu liefern. 

14. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 6. Juli 1848. Sala Mihály und Istvánffi 
Pál, von neuem, an die Behörden der Drei Stühle. Diesesmal erwähnen sie die vom 
römisch-katholischen Bischof in Siebenbürgen, Kovács Miklós, am 16. Juni 1848 
an das siebenbürgische Gubernium gesandte Denkschrift. Darin handelt es sich um 
die Petition des römisch-katholischen Pfarrers aus Ilieni (Illyefalva), Ferencz 
Antal, welcher die Rückgabe des portio canonica der Pfarrei von Ilieni fordert. Am 
9. Juni 1848 hat die Dorfbevölkerung aus Sâncraiu (Sepsiszentkirály) das besagte 
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portio canonica gewaltsam besetzt, obwohl dieses eigentlich seit 1780 im Besitz 
der Dorfbewohner aus Ilieni gewesen war. 

15. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 6. Juli 1848. Baron Samuel Schaller von 
Löwenthal bringt in seiner Klage vor, daß seine ausschließlich auf Allodialboden 
lebenden Frohnbauern aus Şieu (Nagysajó, Großschogen), aufgrund des angenommenen 
und publizierten Urbarialgesetzes, keine weiteren Urbarialdienste mehr leisten wollen. 

16. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 6. Juli 1848. Der Stuhlsrichter 
Simon Schreiber stellt dem Hermannstädter Magistrat zur Verfügung die Akten, 
samt Nachtrag und Beilagen der am 23. Mai – 5. Juli 1848 durchgeführten 
Untersuchung gegen mehrere Hermannstädter Meirer und Viehzüchter, wegen ihrer 
Widersetzlichkeit bei Eintreibung ihres auf einem verbotenen Florfelde weidenden 
Viehes. 

17. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 6. Juli 1848. Das Hermannstädter 
Stadt- und Stuhlsgericht publiziert das bei Gelegenheit des Prozeßes der 
Hermannstädter Meirer vom 23. Mai – 5. Juli 1848 erteilte Strafurteil. Aufgrund 
des unternommenen ergänzten Nachforschungsverfahrens, gegen mehrere rumänische 
Vorstädter, welche ihr Vieh auf eins verbotenen Florfeld zur Weide führten und 
sich dem Eintreiben ihres Viehes durch den Stadtprovisor gewaltsam widersetzten, 
so wurden die Hauptanstifter Potra Bestea und NiŃă Sântion zu einem 6 monatlichen 
Zuchthaus Arreste und 25 Stockstreichen, während die übrigen 15 Constituten: 
Nicolae Todea, Nicolae Comănici, Toader Ghizeşan (Moldovan), Nicolae Şoandră, 
Ion Dăian, Potra Mărginean, Nicolae Morar, NiŃu Morar, Nicolae Bulea, Ilie 
Şelimbărean, Gheorghe Drăgan, Gheorghe Moldovan, Ilie Sântion, Lazăr łarcu 
und Nicolae Manciu zu einem 12 wöchentlichen Rathaus Arreste, mit dem 
Beifügen verurteilt, daß sämtliche Verurteilte, falls sie bei Verlautbarung des 
Urteils Rekurs an das Landesgubernium anmelden wollten, dennoch im Rathaus 
Arreste festgehalten werden sollen, bis sie dafür Bürgschaft leisten, ihr Vieh nie 
mehr ins Flurfeld treiben zu wollen.  

18. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 6. Juli 1848. Der Direktor Georg 
Bachner und der Polizei Kommissär Johann Kirchner, von der Polizei Direction, 
berichten an den Stadt- und Stuhlsmagistrat, daß Ion Suciu aus Dealu Mare, aus 
dem Hunyader Komitat, als Vagabund in Hermannstadt aufgegriffen, von der 
Assentierungs Kommission rekrutiert und nach seinem Geburtsort verwiesen 
wurde. Die Anzeige wird auch dem Gubernium einberichtet. 

19. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 6. Juli 1848. Der von Pestallozi in 
der Hermannstädter Zeitung „Transsilvania” veröffentlichte Aufsatz, Vom Zehnden, 
bespricht eine der heißen Fragen des Monats Juli 1848, nämlich die Abschaffung 
des Fiskalzehnten und des Zehnten der Geistlichen auf dem Sachsenboden, im 
Vergleich zur Abschaffung der anderen Frohndienste.  

20. Dej (Dés, Desch), 6. Juli 1848. Wéer Farkas informiert den ungarischen 
Innenminister, daß er seine Ernennungsurkunde als Obergespan des Mittelszolnoker 
Komitats erhalten hat. 

21. Făgăraş (Fogaras, Fogarasch), 6. Juli 1848. Der Vizehauptmann Étedi 
Jakab György berichtet dem Gubernium über die in seinem Distrikte obwaltenden 
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Zustände, im Zusammenhang mit der Erhaltung der öffentlichen Ordnung. Er äußert 
seine Besorgnisse hinsichtlich der wegen den heftigen Regenfällen anzuschwellenden 
Flüsse, die einerseits dem Verkehr Schwierigkeiten, und andererseits der Getreide- 
und Heuernte große Schaden anrichten werden. 

22. BistriŃa (Beszterce, Bistritz), 6. Juli 1848. Infolge einer Gubernialverordnung 
vom 17. März 1848, antworten der Bistritzer Stadt- und Distriktmagistrat, sowie 
der Oberrichter Georg Filkeni, daß nur die in der Stadt possessionierten Bürger als 
Mitglieder der Stadtkommunität wirken können, indem die Bistritzer Regelung mit 
den Vorschriften der sächsischen Nationsuniversität genau übereinstimmt. 

23. Bucureşti (Bukarest), 6. Juli 1848. Der Konsularagent der österreichischen 
k.k. Agenzie in der Walachei berichtet dem Gubernium Siebenbürgens über die 
Entwicklung der Choleraepidemie in Bukarest. 

24. [Ohne Ort,] 6. Juli 1848. Dem Grafen Kun Gothárd, Obergespan des 
Hunedoara (Hunyader) Komitats, wird der am 3. Juli 1848 an das Grenzbataillons-
kommando eingeschickte Bericht des Hauptmanns aus Răcăştia (Rákosd) zur Kenntnis 
gebracht, worin der Gemeindelehrer Várady Dániel und Nagy István der Anstiftung 
der Soldaten zur Ungehorsamkeit und Widersetzung gegen ihre Vorgesetzten 
beschuldigt werden.  

25. Ohne Ort, 6. Juli 1848. Das Referat des Majors Gombos, stellvertretender 
Kommandierender des Szekler Hussarenregiments, stellt das Ersuchen des 
siebenbürgischen Thesaurariats vor, womit die den Excessen von Ocna de Mureş 
(Marosújvár, Miereschhall) am 13. Juni 1848 schuldig gemachten Szekler Grenzer 
durch 20 Mann eines ordentlichen Linienregiments ersetzt werden mögen. 

26. [Ohne Ort,] 6. Juli 1848. In ihrer Klage, beschuldigen die Ortseinwohner 
Létsi István (Leci Ştefan), Turgyán Makavéj (Turdean Macavei), Benedek Makavé 
(Benedict Macavei), László András (Laslău Andrei) aus Sânmihaiu de Jos und 
Sânmihaiu de Sus (Alsó Szent Mihály und Felsı Szent Mihály), aus dem Aranyoser 
(Arieş) Stuhl, ihren Grundbesitzer Nagy Elek, welcher, trotz stattgefundener 
Bekanntgebung der Auflösung der Urbarialdienste, ihnen neue Frohndienste 
empfehlen will. 

27. Budapest, 7. Juli 1848. Der ungarische Innenminister Szemere Bertalan 
verkündet die Namen der, auf seine Empfehlung und auf Empfehlung des kaiserlichen 
Palatins, als Obergespane in Siebenbürgen ernannten Personen. Der Minister 
informiert das Gubernium Siebenbürgens, daß, wegen der ungenügenden Zeit zu 
Beginn des ungarischen Landtags am 2. Juli, die Notwendigkeit erheischt, bei 
Besetzung der Obergespansposten in diesem Teile des gemeinsamen ungarischen 
Vaterlandes, die Ernennungen unmittelbar zur Kenntnis der ernannten Individuen 
und der betreffenden Behörden gebracht werden sollen, damit die neuernannten 
Obergespane ihre Posten unverzüglich besetzen können.  

28. Budapest, 7. Juli 1848. Der ungarische Innenminister Szemere Bertalan 
macht die Obergespane und Königsrichter Siebenbürgens darüber aufmerksam, daß 
sie dem Gesetz gemäß, nach Eröffnung des Pester Landtags, ihre Verpflichtung im 
Dienste des Vaterlandes dort durchführen müssen, indem die Gesetzgebungstätigkeit 
zur Erhaltung der allgemeinen Ordnung und Ruhe, und die Einsetzung der Herrschaft 
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der Gesetze zur Rettung des Vaterlandes beiführen werden. Der Minister fordert 
die Obergespane auf, im Falle der Verschlechterung der revolutionären Zustände 
und würden sie verhindert sein am ungarischen Landtag teilzunehmen, die höheren 
Behörden darüber zu benachrichtigen.  

29. Budapest, 7. Juli 1848. Der ungarische Innenminister Szemere Bertalan 
an den königlichen Kommissär Vukovics Sebı. Der Erstere bezieht sich auf den 
Bericht des Vukovics vom 27. Juni 1848, die rumänische Volksversammlung in Lugoj 
(Lugos, Lugosch) betreffend. Der Minister stimmt der Meinung des königlichen 
Kommissärs zu, daß der von der Versammlung angenommene Beschluß, hinsichtlich 
der Entlassung der orthodoxen serbischen Bischöfe von Timişoara (Temesvár, 
Temeschwar) und Vršec (VârşeŃ, Werschetz), die Befugnisse der betreffenden 
Versammlung überschreitet. Auch der Plan zur Bewaffnung der Rumänen sei 
unannehmbar und gefährlich für die verfassungsmäßige Ordnung. Stattdessen wird 
das Volk zur Beachtung der Gesetzlichkeit der von den Behörden ausgegebenen 
Entscheidungen, sowie zur Gehorsamkeit und Unterstellung unter die gesetzlichen 
Verodordnungen seiner Kirchenanführer ermahnt. Der Innenminister Szemere gibt 
dem Kommissär Vukovics freie Hand, um die geeigneteste Handlungsweise 
anzuwenden. 

30. Pest, 7. Juli 1848. Die Denkschrift des Brukenthal Mihály an die Pester 
Regierung beschreibt die im Caraş (Krassoer) Komitat herrschende drückende 
Stimmung. Der Beschwerdeführer zeigt, daß eine „illirische Räuberbande” die 
hiesigen Grenzdörfer ausplündert, was zur wachsenden Unsicherheit der Bevölkerung 
führt. Deshalb beantragt er die Detachierung einer Militärarbteilung in der 
betreffenden Gegend. 

31. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 7. Juli 1848. Der Stadt- und Distriktsmagistrat 
von Braşov (Brassó, Kronstadt) wird vom Gubernialbeamten Tamási über die 
Denkschrift informiert, worin die Veränderung der Gubernialverordnung No. 7091 
von 1847 gefordert wird, welche den Handelsleuten rumänischer Zunge aus Braşov 
(Brassó, Kronstadt), die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, die Eidlegung 
bei ihrer Aufnahme in den Reihen der Stadtgeschworenen und –beamten in 
rumänischer Sprache zuläßt. Das Gubernium erkundigt sich, ob der Kronstädter 
Magistrat die Befriedigung dieser Bitte auch weiterhin unterstützt. 

32. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 7. Juli 1848. Die Vorstellung des 
Herrschaftsinspektors Michael von Huttern an den Hermannstädter Magistrat, über 
die Unruhen in Sălişte und in den zum Sălişte Domenium gehörigen übrigen  
6 rumänischen Ortschaften, hinsichtlich der Abschaffung aller ihrer Frohndienste, 
Zehnten und Taxen, samt Kundgebung der Schankfreiheit. 

33. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 7. Juli 1848. Der Sachsengraf Franz 
Salmen fordert das Präsidium des Orthodoxen Konsistoriums auf, sich ungesäumt 
nach Sălişte zu begeben, um das von den rumänischen Priestern aufgeregte Volk 
zur Ruhe zu ermahnen und die Proteste für die Schankfreiheit zu beschwichtigen. 

34. Braşov (Brassó, Kronstadt), 7. Juli 1848. Der Stadt- und Distriktsmagistrat 
von Kronstadt macht den Aufruf des ungarischen Finanzministers Kossuth vom  
24. Juni 1848 bekannt, worin die Bevölkerung zur Sammlung von Beiträgen zu 
einem Staatdarlehen aufgefordert wird. 
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35. Braşov (Brassó, Kronstadt), 7. Juli 1848. Der Oberrichter Johann Albrichsfeld 
berichtet dem Gouverneur Siebenbürgens über die Ankunft nach Kronstadt zweier 
Bojaren aus der Walachei, Dumitru A. GhiŃulescu und Alexandru Paleologu, beide 
verdächtigt am Attentat auf den Prinzen Gheorghe Bibescu teilgenommen zu 
haben. Er beschreibt die zur Sicherstellung des Lebens des ehemaligen Herrschers 
der Walachei unternommenen Maßnahmen, um so mehr als Letzterer in Kronstadt 
befindlich sei. Ebenfalls verlangt er weitere Verhaltungsinstruktionen im Zusammenhang 
mit den beiden Verdächtigten.  

36. Braşov (Brassó, Kronstadt), 7. Juli 1848. Der Bericht des Landtagsdeputierten 
Ludwig Brennerberg an die Stadtkommunität, worin er über die Abfahrt seines 
Kronstädter Mitdeputierten Elias Roth zu dem Pester Reichstag und über die am 
29. Juni 1848 in Cluj (Kolozsvár, Klausenburg) organisierte festliche Aufwartung 
des ungarischen Regierungskommissärs Vay Miklós informiert. 

37. [Braşov (Brassó, Kronstadt), 7. Juli 1848.] Der bekannte revolutionäre 
Publizist Anton Kurz veröffentlicht, unter den Initialen A.K., im „Satellit des 
Siebenbürger Wochenblatts”, den Aufsatz Die freie Walachei und keine Russenfurcht, 
worin er die infolge der in der Walachei stattgefundenen Revolution erungene 
Befreiung des Landes lobpreist und die Tatsache angibt, daß der russische Einfluß 
hier unmöglich geworden ist und der Panslawismus eine große Niederlage erlitten 
hat. Der Verfasser zählt sich unter den ersten sächischen Schriftstellern, welche mit 
Hinsicht auf die Rumänen, den programmatischen Namen „Romanen”, anstelle 
jenes von „Walachen”, im Verkehr setzen. 

38. Deva (Déva), 7. Juli 1848. Der Oberrrichter Váradi János und der 
Vizenotär Ribitzey János wenden sich an das Gubernium Siebenbürgens, mit einer 
Mitteilung bezüglich des Gastwirten aus BinŃinŃi (Bencenc, Benzenz), Havszka Imre, 
der sich der Anstiftung gegen die ungarische Nation schuldig machte. Aufgrund der 
Zeugnisse, sowie der im Anhang beigelegten Berichte und der Abschrift der „gütigen 
Untersuchung” wurde die förmliche Verfügung erlassen, womit der Vizegespan 
Sándor Gergely die gerichtlichen Verfahren, wegen Ablegung des Eides, 
Prozeßeinleitung und Debatten gegen den Anstifter Hovszka Imre, welcher 
inzwischen ins Komitatgefängnis geschickt wurde, beschleunigen möge. 

39. Imper (Kászonimpér), 7. Juli 1848. Der Oberrichter Kováts Dániel vom 
Magistrat von Târgu Secuiesc (Kézdivásárhely, Szekler-Neumarkt) erhaltet Informationen 
vom zweiten Szekler Regimentskommando, welches auch der Stuhlsbehörde aus 
Ciuc (Csik), die am 17. Juni 1848 im dortigen Stadtwald stattgefundene blutige 
Schlägerei bekannt machte. Infolge der unter den Ortsbewohnern ausgebrochenen 
Schlägereien, wurde Einer schwer verletzt worden, und ein Anderer ist gestorben. 
Als Mitglied der gemischten Untersuchungskommission wurde der Assessor Balási 
Sándor ernannt, der von dem zum Grenzregiment detachierten Kommissär beauftragt 
wurde, an den Untersuchungsarbeiten der Kommission teilzunehmen.  

40. Semeria, 7. Juli 1848. In Beantwortung der unter No. 316 vom Königsrichter 
erlassenen Verordnung hinsichtlich der Organisierung der Bürgergarden auf dem 
Lande, zeigt Bora Dávid, Ortsrichter im Kreis Olt (Alt), daß in manchen Ortschaften 
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die Errichtung der Bürgergarden zunächst nicht gelungen ist, aber nach seinen 
ernsthaften Ermahnungen wurden solche Garden womöglich überall aufgebildet. 
Das Dorf Fotoş (Fotosmartonos) stellt die einzige Ausnahme dar. 

41. Târgu Secuiesc (Kézdivásárhely, Szekler-Neumarkt), 7. Juli 1848. In 
Beantwortung der vom ungarischen Innenministerium am 20. Juni 1848 unter 
Präsidialnummer 366 erlassenen Verfügung, versichern der Stuhlsrichter Kováts 
Dániel und der Protonotär Szabó Dániel, in ihrem Bericht an das siebenbürgische 
Gubernium, daß in ihrer Jurisdiktion keine Vergehen stattgefunden haben und das 
Volk sich ruhig, wie ein Fluß in seinem Bett, verhaltet. 

42. Aiud (Nagyenyed, Großenyed), 7. Juli 1848. Der Oberrichter Boér Ferenc 
und der Vizenotär Kováts Elek wenden sich an das siebenbürgische Gubernium. 
Sie informieren das Siebenbürger Gubernium über eine zwischen der Stadt Alba 
Iulia (Gyulafehérvár, Karlsburg) und der Gemeinde Miceşti (Ompolykisfalud, 
Kleindörfel) abgeschlossene Vereinbarung, in der Frage etlicher streitigen Wald- 
und Weideplätze, wobei sich die Besitzer weigerten, die Besitzurkunden vorzuzeigen. 
Man habe die Gubernialbestimmung No. 6206 vom 26. Mai 1848 zur Kenntnis 
genommen. Aufgrund dieser Bestimmung wurden von den Besitzern aus Miceşti 
(Ompolykisfalud, Kleindörfel) die Besitzurkunden etlicher Waldungen und Wiesen, 
die den Streitgegenstand zwischen der Stadt Alba Iulia (Gyulafehérvár, Karlsburg) 
und der Gemeinde Miceşti bilden, eingesammelt und höheren Orts befördert. 

43. Coşeni (Szotyor), 7. Juli 1848. Der Vizerichter Nagy András schreibt 
dem Oberrichter über das unter Präsidialnummer 317 erlassene Dekret, wodurch 
den Landesgenossen, die als Szeklersoldaten mit einer bescheidenen Solde in 
Făgăraş (Fogaras, Fogarasch) dienen, Beistand geboten wird. Die erforderlichen 
Hilfssummen sollen in diesem Stuhle durch freiwillige Spenden eigesammelt 
werden. Ersterer teilt seinem Vorgesetzten mit, daß in den Stuhlskreisen eine 
Summe von 360 Florin eingesammelt wurde, welche er dem Obergespan mit dem 
Zweck übersendet, um dem zu Făgăraş (Fogaras, Fogarasch) stationierten Szekler 
Militär zusätzliche Solden verabreichen zu können.  

44. Coşeni (Szotyor), 7. Juli 1848. In seinem Brief an den Stuhlsrichter, 
bezieht sich der Vizerichter Nagy András nun auf die Verodnung vom 20. Juni 
1848, welche sowohl die Umwandlung der Szeklergrenzer in Nationalgarden, als 
auch die Verpflichtung der genauen Berichterstattung hinsichtlich der in jeder 
Ortschaft gegebenen Soldatenanzahl, hinsichtlich der Militärübungen und der 
Militärvorschriften, anordnet. 

45. Năsăud (Naszód, Naßod), 1. Juni – 7. Juli 1848. Die vom Oberlehrer 
Panga, von der Schuldirektion des zweiten rumänischen Grenzregiments, ins Befehls 
Protocoll eingetragenen Ergänzungen, betreffend: methodologische Hinweise für 
die Lehrer der rumänischen Trivial- und Grundschulen; das Formular mit den 
Verzeichnissen der graduierenden Schüler und Schülerinnen; die anberäumten 
Prüfungstage der zwischen dem 29. Juni – 7. Juli 1848 in 15 rumänischen 
Grenzortschaftenschulen stattzufindenden Abschlußprüfungen. 

46. [Vama Oltului (Zollamt am Altfluß)], 7. Juli 1848. Der von Nicolae 
Ionescu an George Nica aus Braşov (Brassó, Kronstadt) gerichtete Brief, worin er 
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Eindrücke und Bemerkungen aus seiner Reise im Südosten Siebenbürgens und in 
der Walachei beschreibt.  

47. Wien, 8. Juli 1848. Graf Eszterházi Pál sendet dem Ministerpräsidenten 
Ungarns die Petition der siebenbürgischen Stände, hinsichtlich der angenommenen 
Gesetzesentwürfe. Er zeigt, daß diese Petition sinnlos geworden ist, da durch die 
Annahme der Union der siebenbürgische Landtag aufgelöst werden wird und die 
ungarischen Gesetze in Kraft treten sollen. Er hat nach Innsbruck, zur allerhöchsten 
Sanktionierung, sowohl das Unionsgesetz, als auch die Befehle zur Beendung des 
Siebenbürger Landtags, befördert.  

48. [Wien, Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt),] 8. Juli 1848. Aufgrund der 
von Seiten der siebenbürgischen Grenzregimenter in den Monaten April-Juni 1848 
erhaltenen Denkschriften und Anträge, verfaßt das k.k. Militär Generalkommando 
in Hermannstadt ein Dokument, worin es, unter den Punkten a-q, eine Reihe von 
16 Verbesserungsmaßnahmen und Verordnungen die Grenzregimenter betreffend 
aufzählt, und deren provisorische Annahme, bis zu nachfolgenden Befehlen des 
österreichischen Kriegsministeriums, bekanntmacht.  

49. Bucureşti (Bukarest), 8. Juli 1848. In seinem an den Generalkonsul 
Rußlands in der Walachei gerichteten Brief, bezieht sich der walachische Mitropolit 
Neofit auf die nach der Abdankung der Fürsten Gheorghe Bibescu in den Rumänischen 
Fürstentümern obwaltenden politischen Zustände und auf die Beziehungen seines 
Landes mit Rußland. 

50.  Bucureşti (Bukarest), 8. Juli 1848. Der österreichische Konsularagent 
Casimir von Timoni sendet dem Präsidium des Militär Generalkommandos in 
Hermannstadt mehrere von Nicolae Bălcescu, Mitglied der provisorischen Regierung 
aus Bukarest, erhaltene Informationen über die unmittelbare Besetzung der 
Rumänischen Fürstentümer durch russische und türkische Truppen. Man verkündet 
ebenfalls die Dislozierung aus Rustschuk von etlichen tausend Mann in fünf 
großen Booten.  

51. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 8. Juli 1848. Die im Landtag versammelten 
siebenbürgischen Orden und Stände informieren das ungarische Ministerium über 
die Annahme des nachträglich sanktionierten 10. Gesetzartikels, betreffend die 
sofortige Aufstellung der ordentlichen und oberen Gerichte, welche den Zweck haben, 
die zwischen den Grundherren und ihren ehemaligen Frohnbauern ausgebrochenen 
Bodenstreitigkeiten, aufgrund der siebenbürgischen Gesetze und der Bestimmungen 
des Bürgerrechts, zu lösen. 

52. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 8. Juli 1848. Der Sachsengraf 
Salmen ersucht das Gubernium um Instruktionen in der Hattertstreitigkeit zwischen 
Roşia (Veresmart, Rothberg, Kreis Sibiu) und łichindeal (Cikendál, Ziegenthal), 
umso mehr als die letzterwähnte Gemeinde den Rekurs an den Kaiser gegen die 
vom Gubernium gefällte Entscheidung eingelegthat, während die erstbenannte 
Gemeinde den Vollzug der betreffenden Gubernialentscheidung verlangt. 

53. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 8. Juli 1848. Der stellevertretende 
kommandierende General der österreichischen Armee in Siebenbürgen, Feldmarschall 
Pfersmann, informiert das Oberlandeskommissariat über die Konzentrierung-
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snotwendigkeit sämtlicher Abteilungen der k.k. Linienkavallerie, um jedwelcher 
Verbreitung der Cholerakrankheit vorbeugen zu können. Gleichzeitig beauftragt er 
das Oberlandeskommissariat, die Unterkunft und Verpflegung der jeweiligen 
Kavallerieabteilungen auf die Dauer der Konzentrierungszeit zu versichern. 

54. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 8. Juli 1848. Der Freiherr Vay Miklós 
schreibt dem ungarischen Innenminister Szemere Bertalan, daß er seine Abfahrt 
nach Alba Iulia (Gyulafehérvár, Karlsburg) verschieben mußte, da die zwischen 
den Szeklergrenzern und den Adeligen aus Drei Stühlen und Sfântu Gheorghe 
(Sepsiszentgyörgy, Sankt Georgen) ausgebrochenen heftigen Zwistigkeiten seine 
Anwesenheit außerhalb Alba Iulia erforderlich machen. 

55. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 8. Juli 1848. Der in Zusammenfassung 
beigegebene Bericht des Obergespans des Unteralbenser Komitats, Baron Kemény 
István, vom 8. Juli 1848, beschreibt die vom Fiskus besessenen ziemlich großen 
Domenialgründe. Auf manchen von diesen, wie zum Beispiel in Câmpeni 
(Topánfalva, Topesdorf), Zlatna (Zalatna), Baia de Sus und Abrud (Abrudbánya, 
Großschlatten), funktionieren ordentliche Gerichte und zwei Obergerichte, welche 
sich mit den unter den ehemaligen Urbarialbauern entstandenen Vermögensprobleme 
beschäftigen, die sie in meisten Fällen auch gelöst haben. 

56. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 8. Juli 1848. Der Bürgermeister von Sibiu 
(Nagyszeben, Hermannstadt) wird vom ungarischen Kommissär Csány eindringlich 
ermahnt, der Forderung der ungarischen Behörden nachzukommen und die in den 
sächsischen Hermannstädter Zeitungen „Siebenbürger Bote” und „Transsilvania” 
erschienenen beleidigenden Artikel, zusammen mit den Erklärungen der Redakteure 
beider Zeitungen, über die Beweggründe die zu jenen Veröffentlichungen führten, 
nach Cluj zu senden.  

57. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 8. Juli 1848. Der Sachsengraf Franz 
Salmen macht den Hermannstädter Magistrat auf die Verletzung der Vorschriften 
des neuen Wahlgesetzes aufmerksam, indem in Cisnădie (Nagydisznód, Heltau) 
eine zu kleine Anzahl von nur siebzehn Bürger als wahlfähig verzeichnet worden 
ist. Er fordert die Verbesserung dieses Verstoßes und die Ergänzung der Wählerliste 
von Heltau. 

58. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 8. Juli 1848. Der von Major Gombos 
unterzeichnete Konzentrierungsplan für das Chevauxlegers Regiment „Erzherzog 
Ferdinand Maximilian” vom 16. Juli – 15. August 1848, mit Anzeige der Standquartiere. 

59. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 8. Juli 1848. Ein anderer von Major 
Gombos unterzeichneter Konzentrierungsplan für das Dragoner Regiment „Prinz 
Eugen von Savoyen” vom 16. Juli – 15. August 1848, ebenfalls mit Anzeige der 
Standquartiere. 

60. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 8. Juli 1848. In seinem in der 
„Transsilvania” veröffentlichten Aufsatz, macht Konrad Schmidt, Hermmanstädter 
Landtagsabgeordneter, eine Offene Erklärung, als Erwiderung zu den ihm vom 
Mediascher Landtagsdeputierten, Michael Brecht, vorgebrachten Klagen, hinsichtlich 
der empfindlichen Frage der unionswidrigen Haltung und Stimmen der sächsischen 
Abgeordneten im Landtag Siebenbürgens.  
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61. Aiud (Nagyenyed, Großenyed), 8. Juli 1848. Der Obergespan Kemény 
István der Jüngere schreibt dem Gouverneur Siebenbürgens über die Notwendigkeit 
sowohl die Untersuchung bezüglich der in MihalŃ (Mihálcfalva) stattgefundenen 
blutigen Ereignisse zu beenden, als auch das Strafverfahren gegen die schuldigen 
Häftlinge zu beginnen. Gleichzeitig fordert er die Detachierung zusätzlicher 
Truppen in der Gegend. 

62. Ditrău (Ditró, Dittersdorf), 8. Juli 1848. Puskás Ferenc, Notär des 
Stuhls Gheorgheni (Gyergyószentmiklós, Niklasmarkt), berichtet dem Stuhlsrichter, 
daß die Mitglieder der Szekler Bürgergarde, ohne Unterschied ihres Standes, in den 
neun Dörfern des Gheorgheni Stuhls konskribiert wurden. Jedoch ist in der 
erwähnten Ortschaft eine Divergenz und Abtrennung zwischen der Szeklergarde 
und der Armeniergarde entstanden. Der Notär äußert die Hoffnung der baldigen 
Versöhnung zwischen den Szeklern und Armeniern, zum Nutzen der gemeinsamen 
Sache. 

63. Braşov (Brassó, Kronstadt), 8. Juli 1848. A) Die Stadtkommunität 
beschwerdet sich an den Kronstädter Magistrat und verlangt: a) die Zurückberufung 
der nach Wien entsendeten sächsischen Deputation; b) die Aufhebung der zum 
deutschen Parlament nach Frankfurt noch nicht abgegangenen Sachsendeputation; 
c) als Führer der gesamten Nation, sollte sich der Sachsengraf unverzüglich auf den 
ungarischen Reichstag nach Pest begeben. B) Der Kronstädter Magistrat antwortet 
der Kommunität, daß die Absendung der sächsichen Deputationen nicht mehr 
widerrufen werden kann, da sie im sächsischen Nationalkonflux vom 26. Juni 1848 
entschieden wurde, wobei das Recht des Nationscomes auf den Pester Reichstag zu 
erscheinen noch nicht anerkannt worden sei.  

64. [Făgăraş (Fogaras, Fogarasch), 8. Juli 1848.] Eine im „Satellit des 
Siebenbürger Wochenblatts” aus Kronstadt veröffentlichte Meldung, über die in 
Fogarasch befindlichen Szekler Soldaten, welche vom k.k. Kommissär und von 
ihren Geistlichen überzeugt wurden, vereint mit den Szeklern aus Turda (Thorda, 
Thorenburg), Aiud (Nagy Enyed, Großenyed) und Abrud (Abrudbánya, Großschlatten) 
den Marsch nach Szeged einzuschlagen.  

65. Mediaş (Medgyes, Mediasch), 8 iulie 1848. Der Mediascher Stadt- und 
Stuhlsmagistrat und der Bürgermeister Daniel Gräser bitten die sächsische 
Nationsuniversität um Aufklärungen wegen der III. und IV. Bedingung der den 
sächsischen Abgeordneten zum Pester Reichstag erteilten Instruktion, die Frage der 
Union Siebenbürgens mit Ungarn betreffend. Die sächsische Nationsuniversität 
antwortet am 15. Juli 1848, daß die erwähnten Bedingungen für die Reichstags-
deputierten als bindend anzusehen sind. 

66. Iaşi (Jassy), 8. Juli 1848. Der k.k. Konsularagent August von Eisenbach 
an das Militär Generalkommando zu Hermannstadt. In seiner Note informiert er 
über das Einrücken der russischen Truppen in die Moldau und über deren Absicht 
in Richtung Walachei fortzuziehen. 

67. [Ohne Ort,] 8. Juli 1848. Der Pächter Vertány János zeigt, daß er am 18. 
Dezember 1845, im Dorfe Ojdula (Ozsdola) des Kézdi Stuhls, Teile der von Anna 
Nalátzi, Ehefrau des Darnotzi János, besessenen Domenialgründe in Pacht genommen 



 CVI 

hat. Inzwischen hat er all seine Knechte verloren und somit verfügt er über keine 
Arbeitskräfte zur Durchführung der Herbstsaaten. Deshalb wendet er sich an die 
Ortsbehörde mit der Bitte, den von ihm erlittenen Schaden in Betracht zu nehmen.  

68. Budapest, 9. Juli 1848. Das ungarische Ministerium für Landwirtschaft, 
Industrie und Handel sendet den Bischöfen ein Rundschreiben bezüglich der 
Ausdehnung der Cholerakrankheit. Die auf eine Untersuchungsreise in die 
Rumänischen Fürstentümer gesandten Ärzte sind zurückgekehrt. Aus ihren 
Berichten geht hervor, daß die jetzige Choleraepidemie milder und weniger 
gefährlich als jene von 1831 ist, trotzdem besteht die Gefahr ihrer Ausdehnung 
nach Siebenbürgen, umsomehr als Cholerazeichen an den Grenzen erschienen sind. 
Die Bischöfe sollen die ihnen unterstehenden Priester mit der Annahme der zur 
Beschränkung der Choleraausbreitung nötigen Maßnahmen beauftragen. 

69. Budapest, 9. Juli 1848. Das an alle Sanitätsjurisdiktionen erlassene 
Rundschreiben des ungarischen Ministeriums für Landwirtschaft, Industrie und 
Handel fordert sie auf, die bestehenden Krankenhäuser bereit zu stellen, in 
Ermangelung der Spitale aber in jeder Stadt und Ortschaft die passenden Häuser in 
Krankenhäuser umzuwandeln und gehörig auszustatten. Im Fall der weiteren 
Ausdehnung der Cholerakrankheit soll die Anzahl der provisorischen Spitale, der 
Notwendigkeit gemäß, vermehrt werden. 

70. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 9. Juli 1848. Der Graf Mikó Imre an das 
Gubernium Siebenbürgens. Es handelt sich um den an den Obergespan des 
Unteralbenser Komitats, Baron Kemény István, am 8. des Monats gesandten 
Bericht, worin die Beibehaltung der in diesem Komitat auf Fiskal-, königlichen 
und bischöflichen Gründen aufgestellten Gerichte angegangen wird, zwecks 
Beseitigung aller im Rechtswege stehenden Hindernisse. Man bittet das 
Gubernium, in diesem Sinne die nötigen Maßnahmen einleiten zu wollen. 

71. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 9. Juli 1848. Der Gouverneur antwortet 
dem Obergespan des Unteralbenser Komitats auf dessen Gesuch hinsichtlich des 
Protokolls der Mihálcfalver Untersuchung, sowie im Zusammenhang mit der 
beantragten Beibehaltung des Militärs in der Gegend. 

72. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 9. Juli 1848. General Alois von 
Pfersmann ersucht das siebenbürgische Oberlandeskommissariat, die Marschtabelle 
für die nach Orăştie (Szászváros, Broos) am 16. Juli 1848 abzurückende zweite 
Escadron des Chevauxlegers Regiments „Erzherzog Ferdinand Maximilian” zu 
entwerfen. 

73. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 9. Juli 1848. Das Militär 
Generalkommando, mittelst General Pfersmann, ersucht das Oberlandeskommissariat 
die Unterkunft und Verpflegung der Reitereskorte von 28 Mann zu versorgen, die 
am 15. Juli 1848 aus Zagon (Zágon) nach Reteag (Retteg) losbricht, und von da 30 
Remontpferde nach Rupea (Köhalom, Reps) mitbringen soll. 

74. Braşov (Brassó, Kronstadt), 9. Juli 1848. Der Kronstädter Magistrat 
macht die Instruktion der sächsischen Nationsuniversität bekannt, welche der aus 7 
Mitgliedern bestehenden und nach Pest entsendeten sächsischen Deputation 
empfohlen wurde, wegen strenger Beobachtung der II. Bedingung, ohne welche 
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Siebenbürgens Union mit Ungarn von der Nationsuniversität nicht anerkannt 
werden kann. 

75. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 9. Juli 1848. George BariŃiu erhaltet 
Informationen über die Mission des orthodoxen Bischofs Andrei Şaguna nach 
Innsbruck. Der Brief bespricht das Nationalprogramm und die Forderungen der 
Rumänen, sowie auch die Miteinbeziehung der rumänischen Intellektuellen für den 
Erfolg der unternommenen Schritte. 

76. Sebeş (Szászsebes, Mühlbach), 9. Juli 1848. Johann Wachsmann, als 
stellvertretender Königsrichter, wendet sich an den Sachsengrafen Salmen. 
Einerseits beschwert er sich über die Weigerung der rein rumänischen Dörfer 
Răhău (Rehó, Reichau) und Lancrăm (Lámkerék, Langendorf) den Zehnten an die 
sächsischen Geistlichen wie bisher abzugeben, aber andererseits erwähnt er die 
Feststellung der Mühlbächer Inspektoren und Senatoren, daß die sächsische 
Nationsuniversität noch keine Entscheidung getroffen hat, um die Frage zu klären, 
ob die rumänischen Einwohner des Sachsenbodens zur Zehntabgabe verpflichtet 
seien oder nicht. Er bittet um die Lösung obiger Fragen.  

77. Corunca (Koronka), 9. Juli 1848. Toldalagi Ferenc schreibt einem der 
siebenbürgischen Hofräte, daß in seinem Komitate Ruhe herrscht, obwohl die 
Szekler die Befreiung der Bauern mit Neid empfangen. Sie machen sich Gedanken, 
wie sie im Besitz der Siculica haereditas geraten können, nachdem die Bauern 
diese Erbe von den Grundherren zurückbekommen werden. 

78. [Ohne Ort,] 9. Juli 1848. Der Brief des bevollmächtigten königlichen 
Kommissärs in Siebenbürgen, Baron Vay Miklós, zeigt, daß, bei Eröffnung der 
Synode der reformierten Kirche in Siebenbürgen, die Vertreter der siebenbürgischen 
Reformierten ihre Ehrerbietung dem ungarischen Ministerium gegenüber, sowie 
auch ihren Wunsch geäußert haben, daß auch sie an der am 1. August zu haltenden 
Beratung der Protestanten von Ungarn durch vorgewählte Deputierte teilnehmen 
mögen.  

79. Pest, 10. Juli 1848. Die von Ion Bran unterzeichnete Pressekorrespondenz 
widerspiegelt eine harsche Kritik bezüglich des neuen Wahlgesetzes, welches die 
Rumänen von allen politischen Rechten ausschließt. Der Korrespondent bemerkt 
die unangemessene Weise in welcher die Kronstädter Wahlen für den Pester 
Reichstag verliefen und die Rumänen seitens der Sachsen benachteiligt worden sind.  

80. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 10. Juli 1848. Man meldet dem 
Thesaurariatsrat Siebenbürgens, daß, nachdem die gesetzmäßige Sanktionierung 
der Union Siebenbürgens mit Ungarn erfolgt ist, das siebenbürgische Gubernium in 
Betreff seiner amtlichen Korrespondenz mit den ungarischen Behörden, welche 
bisher in lateinischer Sprache geführt wurde, den Beschluß gefaßt hat, diesen 
Briefwechsel von nun an in ungarischer Sprache zu führen. Das Gubernium 
Siebenbürgens verlangt auch dem Thesaurarial Rat die ungarische Sprache, anstelle 
der lateinischen, in der amtlichen Korrespondenz und in allen Akten fortan 
einzuführen. 

81. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 10. Juli 1848. Das Gubernium 
Siebenbürgens erläßt ein Rundschreiben an alle Landesjurisdiktionen. Darin wird 
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gezeigt, daß einem Beschluß der Militärkommission gemäß ein Untersuchungsschreiben 
erlassen wurde, gegen den Studierenden der Philosophie Fritsch József, welcher 
wegen Teilnahme an den am 12.–16. Juni 1848 abgespielten gewalttätigen 
Ereignissen zu Prag beschuldigt wurde. Das böhmische Gubernium hat das 
betreffende Untersuchungsschreiben an das siebenbürgische Gubernium gesendet. 

82. Cluj, 10 iulie 1848. Das Gubernium wendet sich an den Obergespan des 
Koloser Komitats, bezüglich der Untersuchung, welche gegen den der Aufwieglung 
beschuldigten griechisch-katholischen Pfarrers Grigorie Elecheş aus Răzoare 
(Velkér, Velfen) begonnen wurde. Würde aber der Obenbenannte schriftlich erklären, 
daß er künftighin zu keinen weiteren „Aufwieglungen” teilnehmen will, so könnte 
das Gubernium die Untersuchung einstellen.  

83. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 10. Juli 1848. Vertreter der Dorfsgemeinschaft 
aus Lacu (Feketelak), im Komitat Dăbâca (Dobaka), namentlich Kiss Ferenc, Balla 
István und Rác (RaŃiu) Irimia beklagen sich in ihrer Petition, daß sie schon vor 
langer Zeit ihre Weideplätze vor Gericht erworben haben, trotzdem können sie, 
wegen der Nachlässigkeit der zuständigen Kommissäre, sich ihrer im Gesetzwege 
erhaltenen Güter nicht erfreuen. 

84. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 10. Juli 1848. Das vorhandene Schreiben 
gibt die Personsbeschreibung des Studierenden der Philosophie Fritsch József an. 
Es fordert die Erforschung seines Wohnsitzes und, im Fall seiner Gefangennahme 
und Verhaftung, soll er dem nächsten Militärkommando überliefert, um unter 
Eskorte vor die Militärkommission zu Prag gebracht zu werden. 

85. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 10. Juli 1848. In einem höchstwichtigen 
Dokument, wendet sich der Feldmarschall-Lieutenant Baron Anton von Puchner an 
den österreichischen Kriegsminister Latour. Der Brief synthetisiert und deutet die 
laufenden Ereignisse in Siebenbürgen. Der in Klausenburg befindliche kommandierende 
General enthüllt das ungarische Szenario, wonach, bei Eröffnung des siebenbürgischen 
Landtags, das erste Ziel der rumänischen Nation ihre Erkennung als vierte Nation 
war, um im Landtag vertreten werden zu können. Diese Linie wurde jedoch bald 
aufgegeben, da der Landtag den Rumänen keine richtige Option bot. Dann werden 
die wahren Absichten der ultra-ungarischen Partei offenbart, nachdem die Union mit 
Ungarn im siebenbürgischen Landtag ausgesprochen und die Ultras im Klausenburger 
Landtag durch den ungarischen Adel übervertreten waren. Letzterer suchte sich 
durch alle Mittel die Szekler k.k. Grenzregimenter dadurch einzueignen, indem 
diese entweder zu ungarischen Nationalgarden umgestaltet werden, oder das 
Szeklerland verlassen und den Marsch nach Ungarn einschlagen sollten, eigentlich 
um die Szekler zugunsten der eigenen Interessen als militärische Hinrichtungstruppen 
gegen die Rumänen und Sachsen benützen zu können. Puchner rechtfertigt seine 
milde Haltung bei Abdeckung der renitenten Szeklertruppen durch seinen Wunsch, 
die Gährungen in den Reihen der Szekler zu dämpfen. Der österreichische 
Feldmarschall-Lieutenant zeigt die unmittelbare Beteiligung der ungarischen 
Regierung an den siebenbürgischen Militärgeschäften und erkennt sein eigenes 
ausweichendes Benehmen den Pester Befehlen gegenüber. Dieselbe Verhaltensweise 
weist er vor bei der Ankunft des ungarischen bevollmächtigten Kommissärs Vay, 
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welcher die Autorität des k.k. Generals untergrabt. Jedenfalls sind Schuld- und 
Selbstverantwortungsannahme Puchner total fremd. Am Ende des Briefes, drückt 
er sogar seine Absicht aus, den vom Kaiser schon bewilligten Urlaub zu einer 
Badekur zur Herstellung seiner Gesundheit verwenden zu wollen. 

86. Braşov (Brassó, Kronstadt), 10. Juli 1848. Das Gubernium fordert den 
Kronstädter Magistrat auf, der Bevölkerung die Annahme der in Umlauf gesetzten, 
vom Militär bei Anschaffung der Lebensmittel und anderer Erforderniße benützten 
Banknoten aufzuzwingen. 

87. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 10. Juli 1848. Der stellvertretende 
kommandierende General Pfersmann warnt das Gubernium gegen den unstatthaften 
Charakter der Verwendung der k.k. Kavallerie bei Arretierungen, wenn dort 
Infanterie zur Verfügung steht. Die Note bezieht sich auf den konkreten Fall zu 
Şilea (Sülye), wo dem Obergespan die Verwendung der Kavallerie bei Verhaftung 
des orthodoxen Ortsgeistlichen verweigert wurde. 

88. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 10. Juli 1848. Der Bürgermeister 
Daniel Ziegler und der Hermannstädter Magistrat informieren den Sachsengrafen 
Franz Salmen, daß, dem Magistratserlaß zufolge, das Stadthannenamt die Eintreibung 
des auf dem Flurfeld befindlichen Viehes bewerkstelligt hat. Da aber die rumänischen 
Viehbesitzer ihr Vieh mit Hilfe einer Volksmenge gewaltsam zu befreien beabsichtigen, 
bittet der Bürgermeister um schleunige Militärassistenz.  

89. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 10. Juli 1848. Der Sachsengraf 
Salmen ersucht das Generalkommando um bewaffnete Militärassistenz gegen die 
Rumänen, welche ihr vom sächsischen Stadthannenamt eingetriebenes Vieh 
gewaltsam befreien wollen. 

90. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 10. Juli 1848. Der Interimpräses des 
Orthodoxen Konsistoriums zu Hermannstadt, Moise Fulea, beantwortet die Bitte 
des Sachsengrafen Franz von Salmen vom 7. Juli 1848. In seinem öffentlichen 
Bericht zeigt er, daß er sich am 9. Juli 1848 nach Sălişte begab, wo er das in der 
Kirche versammelte Volk und dessen Geistlichen zu überzeugen trachtete, 
Eintracht zu bewahren und dem Ortspächter seinen Weinschank weiter fortsetzen 
zu gestatten. Die Rumänen erwiderten aber, daß sie den Gesetzentwurf vom 18. 
Juni 1848, die Abschaffung der Frohnherrschaft und der damit gebundenen Taxen 
betreffend, in dem Sinne verstehen, daß ihnen von nun an auch der Wein- und 
Brandweinschank gesetzlich verfallen sei. Die Sălişte Inwohner beschuldigen den 
sächsischen Ortsinspektor, weil er ihnen nicht persönlich den betreffenden 
Gesetzentwurf bedeutet hat. Außerdem erwarten sie eine schriftliche Aufforderung 
von Seiten des Herrschaftspossessorats, all dessen Beschwerden enthaltend. 
Andererseits verlangen die orthodoxen Geistlichen feierlich, daß man ihnen die 
Namen jener Verleumder zur Kenntnis bringe, welche sie heuchlerisch beschuldigt 
haben, die Priester hätten die Gemeinde geleitet, dem Pächter die Wirthshäuser 
aufzuheben, um die Heuchler vor dem Gericht bringen zu können. 

91. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 10. Juli 1848. Der Hermannstädter 
Magistrat teilt dem Siebenrichter Possessorat des Dominiums Sălişte (Szelistye) 
den Bericht des Sălişte Inspektors von Huttern mit, über die am 6. Juli 1848 
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inmitten der rumänischen Bevölkerung der 6 Domenialortschaften ausgebrochenen 
Unruhen, die vom Priester Dumitru Miclăuş und vom Sălişte Inwohner Dumitru 
RăcuŃ angeführt sind und die Erlangung der Schankfreiheit beanspruchen. 

92. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 10. Juli 1848. Der Beschluß des 
Hermannstädter Magistrats, hinsichtlich des vom Sachsencomes am 8. Juli 1848 
gestellten Auftrages, die Ergänzung der Wählerlisten in Cisnădie (Nagydisznód, 
Heltau) betreffend, bezieht sich auf die Erweiterung des Wählerkreises durch die 
Einbeziehung der Mitglieder der Heltauer Wollenweber Zunft. Obwohl dem 
Gubernium allein die Kraft zusteht, das Wahlgesetz zu verändern, wird der 
Heltauer Inspektor vom Hermannstädter Magistrat mit der Bezeichnung der 
erwähnten wahlfähigen Heltauer Wollenweber beauftragt. 

93. Braşov (Brassó, Kronstadt), 10. Juli 1848. Baron Vay Miklós schreibt 
dem ungarischen Innenminister Szemere Bertalan. Ersterer berichtet, daß er am 1. 
Juli 1848 eine äußerst fruchtbare Verabredung mit den Redakteuren der deutschen 
und rumänischen Zeitungen, Johann Gött und George BariŃiu, hatte. Er stellt den 
Antrag, man müsse den beiden Redakteuren erforderlich machen, die Übersetzung 
und Veröffentlichung der in der Zeitung „Közlöny” erschienenen ungarischen 
Ministerialverordnungen mit Berechnung der Kosten zu übernehmen. 

94. [Reghin (Szászrégen, Sächsisch-Regen),] 10. Juli 1848. Der in der 
Hermannstädter Zeitung „Transsilvania” anonym erschienene Aufsatz, Wer ist Wähler 
in Sächsisch-Reen?, beschreibt die fehlerhafte Vorbereitung der Deputiertenwahlen 
in dieser Stadt und beweist die zahlreichen Verletzungen des neuen provisorischen 
Wahlgesetzes. Man kommt zu dem Schluße, daß in Sächsisch-Regen sowohl die 
Einschränkung der Anzahl der wahlfähigen Bürger, als auch die Fernhaltung 
zahlreicher Wähler vom Wahlplatz absichtlich verfolgt worden ist. 

95. Rupea (Köhalom, Reps), 10. Juli 1848. Der Oberrichter Daniel Sifft und 
der Repser Stuhlsmagistrat wenden sich an das Gubernium, im Zusammenhang mit 
der Frage der Abschaffung des Kirchenzehnten. Der rumänische Klerus und etliche 
rumänische Gemeinden, darunter jene aus Ugra (Galt), haben Bitten eingelegt, womit 
die Rumänen von Zehntabgaben befreit werden sollten. Der Repser Magistrat sucht das 
Gubernium an, um die Erlaßung einer einheitlichen und gleichmäßigen Vefügung in 
Betreff der diesjährigen Zehntabgabe auf dem Sachsenboden zu erwirken. 

96. Rupea (Köhalom, Reps), 10. Juli 1848. Der Oberrichter Daniel Sifft und 
der Repser Magistrat informieren das Landesgubernium über den von drei 
rumänischen Insaßen aus Felmer erfolgreichen Rekursprozeß. 

97. Miercurea Sibiului (Szerdahely, Reußmarkt), 10. Juli 1848. Der Zehntinspektor 
Johann Hahn berichtet dem Königsrichter Filtsch über seine in Topârcea (Toporcsa, 
Toportsa), Ludoş (Nagyludas, Großludos) und Apoldu de Jos (Kisapold, Kleinpold) 
durchgeführte Inspektion. Die betreffenden außschließlich rumänischen Stuhlsortschaften 
sind dennoch verpflichtet die den sächsischen Geistlichen gebührenden Zehnten zu 
entrichten. In allen drei Dörfern zeigen sich die Rumänen entschlossen, jedwelche 
Zehnten und Frondienste künftighin zu verweigern. 

98. BistriŃa (Beszterce, Bistritz), 10. Juli 1848. Der Bistritzer Stadt- und 
Distriktsmagistrat verzeichnet im Sitzungsprotokoll seine Antwort zu der neulichen 
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Denkschrift der Rumänen, die dem Landtag Siebenbürgens von Bischof Ioan 
Lemeny, Elias Verza und von weiteren 48 Personen eingereicht wurde.  

99. Ohne Ort, ohne Datum [Năsăud (Naszód, Naßod), vor dem 10. Juli 1848]. 
Die in rumänischer Sprache verfaßte Proklamation „Cătră ostaşii grăniceri români 
din Ardeal!” (An die rumänischen Grenzer in Siebenbürgen!) macht diese auf die 
Beachtung der Verfassung Österreichs aufmerksam und fordert sie auf, entschlossen 
abzulehnen sowohl den ungarischen Eid abzulegen, als auch Siebenbürgen zu 
verlassen, unter welchem Befehl immer, mit Ausnahme des kaiserlichen; ebenfalls 
ja nicht anzunehmen, unter fremder Fahne zu kämpfen, stattdessen ihre Liebe der 
rumänischen Nation und ihr Vertrauen dem Kaiser gegenüber offenbar zu zeigen. 

100. Năsăud (Naszód, Naßod), 10. Juli 1848. Die rumänische Zeitschrift 
„Gazeta de Transilvania” veröffentlicht einen Aufsatz über die am 9. Juli 1848 
abends, im rumänischen Kirchenfriedhof, mit Teilnahme zweier Deputierten aus 
jeder Grenzortschaft gehaltene Konferenz des zweiten rumänischen Grenzregiments, 
mit dem Sitz in Năsăud. Unter Buchstaben a–p werden in 15 Punkten die 
Gravaminen und Forderungen der rumänischen Grenzer aufgezählt. Diese sollen in 
einer Denkschrift dem Kaiser vorgestellt werden.  

101. Năsăud (Naszód, Naßod), 10. Juli 1848. Es handelt sich um das von 
mehreren Priestern, den bischöflichen Vikar an ihrer Spitze, im Namen des gesamten 
zweiten rumänischen Grenzregiments gestellte Bittgesuch, im Zusammenhang mit 
der in Năsăud (Naßod) gehaltenen Versammlung der Deputierten etlicher rumänischen 
Grenzgemeinden, welche ihre Klagen bezüglich der von ihnen geleisteten Steuern 
und Dienste vorbrachten. 

102. Năsăud (Naszód, Naßod), 10. Juli 1848. Die Petition oder Denkschrift 
des zweiten rumänischen Grenzregiments an den Kaiser, in deutscher Sprache. 
Nach einem kurzen historischen Blick, betreffend die 44 rumänischen Grenzgemeinden 
des zweiten rumänischen Grenzregiments von Năsăud, werden die Klagen und 
Bitten der rumänischen Grenzer in 11 Punkten, der 11. Punkt mit 9 Unterabsätzen, 
vorgebracht. Es ist das meist komplexe Dokument unter jenen, die von den 
rumänischen Grenzern bis im Monat Juli 1848 verfaßt wurden. Die Petition 
enthaltet 88 Unterschriften von Antragstellern aus 44 Gemeinden, sowie die 
Unterschrift des stellvertretenden Regimentskommandanten, Oberstlieutenant Urban 
(in Dienstesabsein des Regimentskommandanten wegen plötzlicher „Erkrankung” 
des Obersten Jovich).  

103. Dej (Dés, Desch), 10. Juli 1848. Wéer Farkas, Obergespan des Dăbâca 
(Dobokaer) Komitats, wendet sich an das Gubernium Siebenbürgens. Er informiert 
es über die Verhaftung des Alexandru (Alecu) Russo, den er zur Vollziehung der 
weiter nötigen Verfahren nach Cluj (Kolozsvár, Klausenburg) hinübersendet. 

104. [Timişoara (Temesvár, Temeschwar), 10. Juli 1848.] Der Feldmarschall-
Lieutenant Piret informiert den ungarischen königlichen Kommissär Vukovics über 
die Sachlage in den Grenzgemeinden Uzdâni (Usdin) und Debeljača (Debeljacsa). 
Er zeigt einerseits, daß er die erforderte Militärhilfe keinesfalls zur Verfügung stellen 
kann, während andererseits alle ähnlichen Forderungen künftighin an die vom 
ungarischen Kriegsministerium ernannten neuen Führer gerichtet werden sollen. 



 CXII 

105. Wien, 11. Juli 1848. Das k.k. Ministerratsprotokoll verzeichnet den 
Vortrag des Ministeriums der Öffentlichen Arbeiten, mit Bezug auf montanistische 
Streitsachen im Großfürstentum Siebenbürgen. Nach der Auflösung der 
siebenbürgischen Hofkanzlei und dessen Unterstellung unter das ungarische 
Ministerium, mit Verletzung der Kompetenzen des österreichischen Ministeriums 
der Öffentlichen Arbeiten, so ersucht Letzterer allerhöchste Weisungen hinsichtlich 
seiner künftigen Verhaltensweise. 

106. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 11. Juli 1848. Das Gubernium 
Siebenbürgens teilt den Behörden des Csiker Stuhls das Verbot des k.k. Militär 
Oberkommandos mit, weder das Schießpulver noch andere Munition aus dem Lande 
herausführen zu lassen, bei strenger Überwachung der jeweiligen Waffentransporte.  

107. Bucureşti (Bukarest), 11. Juli 1848. Der k.k. Konsularagent von Timoni 
informiert das Klausenburger Gubernium über die Entwicklung der Epizootie im 
Kreis Teleorman und der Cholera in Bukarest. 

108. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 11. Juli 1848. Der Sachsenkomes 
Salmen bringt dem Hermannstädter Magistrat zur Kenntnis, daß er den 
Interimpräses des Orthodoxen Konsistoriums, Moise Fulea, aufgefordert hat, sich 
nach Sălişte (Szelistye) zu begeben, um die empörten Rumänen zu beruhigen und 
zu überzeugen, auf die von ihnen beantragte Schankfreiheit zu verzichten. Moise 
Fuleas Vermittelung war jedoch völlig erfolglos. Salmen bittet den Magistrat, 
Fulea nochmals, in Begleitung eines Kommissärs, nach Sălişte zu entsenden, 
indem das Gubernium mit Militärgewalt einschreiten und die widerspenstigen 
Rumänen der erwähnten Ortschaft zu Ruhe und Gehorsam dazuzwingen müßte. 

109. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 11. Juli 1848. Die von der Hermannstädter 
Stadtgemeinschaft getroffene Entscheidung, hinsichtlich der Unruhen aus Sălişte 
(Szelistye), bezieht sich auf die Entsendung des Ortsinspektors Michael von 
Huttern, begleitet vom Kommissär Friedrich Schelker und vom Aktuar Michael 
Heinrich, nach Sălişte, um die Rumänen zu ermahnen, ihre Ansprüche aufzugeben 
und von gesetzwidrigen Eingriffen in fremde Rechte abzustehen. 

110. Miercurea Sibiului (Szerdahely, Reußmarkt), 11. Juli 1848. Der 
Oberrichter Michael Filtsch übersendet dem Sachsenkomes Franz von Salmen den 
Vortrag des Inspektors Johann Hahn (siehe oben, Dok. vom 10. Juli 1848, aus 
Miercurea Sibiului), in Bezug auf die Weigerung der Rumänen den Zehnten der 
Geistlichen weiterhin zu entrichten. 

111. Carei (Nagykároly), 11. Juli 1848. Major Schallenberg, vom 2. 
Divisionskommando des Chevauxlegers Regiments „Graf Uma” No. 6, informiert 
den Vizegespan des Szatmarer Komitats über die Marschroute und die Standquartiere 
der im benannten Komitate dislozierten Division.  

112. Rusca Montană (Ruszkabánya, Ruskberg), 11. Juli 1848. Lieutenant 
Victor BoiŃei von der Station zu Rusca Montană berichtet dem Kommando des 
Rumänisch-Banater Grenzregiments über die Ankunft in Lugoj (Lugos, Lugosch) 
eines pensionierten Hauptmanns, namens Asboth, in Begleitung eines bewaffneten 
ungarischen Nationalgardisten. Asboth soll vom ungarischen Ministerium mit der 
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Organisierung der ungarischen Nationalgarde in Rusca Montană (Ruskberg) und 
RuşchiŃa (Ruskitza) beauftragt worden sein. 

113. Bucureşti (Bukarest), 11. Juli 1848. Der Bericht erwähnt den Einmarsch 
der russischen Truppen in Focşani, an der Grenze der Walachei mit der Moldau. 
Nach langen Debatten, nachdem verschiedene Entwürfe besprochen und widerlegt 
wurden, haben die Mitglieder der walachischen provisorischen Regierung, ohne 
Meinungsverschiedenheit, die Maßnahme getroffen, alle mit Ausnahme des 
Metropoliten ihre Zuflucht nach Siebenbürgen zu nehmen.  

114. Pest, 12. Juli 1848. Das Präsidium des ungarischen Ministerrats befehlt 
dem bevollmächtigten ungarischen Kommissär in Siebenbürgen, Baron Vay 
Miklós, alle notwendigen Maßnahmen einzuleiten, um die Störung der zwischen 
der Moldau und Ungarn bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zu verhindern. 
Deshalb soll er die Rekrutierungen von Freiwilligenschaaren verbieten, welche 
gegen die Moldau zu kämpfen beabsichten, und die flüchtigen moldauischen 
Bojaren in das Innere Siebenbürgens hinweisen.  

115. Budapest, 12. Juli 1848. Der ungarische Ministerpräsident teilt dem 
österreichischen Außenministerium die im Zusammenhang mit den aus der 
Walachei geflüchteten Bojaren erfaßten Maßnahmen mit. 

116. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 12. Juli 1848. Der stellvertretende 
kommandierende General Pfersmann schreibt dem kommandierenden General 
Puchner daß, dem Bericht des k.k. Konsularagents in der Moldau, August von 
Eisenbach, zufolge, am 6. Juli die Invasion der Russen auf dem Gebiet des 
Fürstentums Moldau stattgefunden hat. Er bittet seinen in Klausenburg befindlichen 
Vorgesetzten, ihm alle nötigen Weisungen sowohl militärischerseits, als auch 
seitens des Gubernators Siebenbürgens erteilen zu lassen. 

117. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 12. Juli 1848. General Pfersmann 
ersucht das Oberlandeskommissariat, die Marschrouten und die Vorspanns 
Erforderniß für das zweite Bataillon des zweiten Szekler Grenzregiments und für 
die zum Austausch bestimmten Szekler Hussarendivision zu erstellen. Gleichzeitig 
sollen weitere Militäreinheiten disloziert werden: ein Battailon des zweiten Szekler 
Regiments; eine Division des Linienregiments „Erzherzog Carl Ferdinand”; ein 
Battailon des zweiten rumänischen Regiments; zwei Escadrone des ersten Szekler 
Grenzregiments. 

118. Braşov (Brassó, Kronstadt), 12. Juli 1848. Das Rundschreiben des 
Magistrats an die Kronstädter macht die Kundgebung des Guberniums, über die 
Einführung des Standrechtes im Kronstädter Stuhl und Distrikt, bekannt. 

119. Braşov (Brassó, Kronstadt), 12. Juli 1848. Der Kronstädter Magistrat 
fordert den orthodoxen Erzpriester Petre Gherman auf, seinen unterstehenden 
Geistlichen die öffentliche Verlautbarung des Standrechtes in den Kirchen zu 
empfehlen und über die geschehene Verlautbarung das erforderliche Zeugniß 
ausstellen zu lassen. 

120. Braşov (Brassó, Kronstadt), 12. Juli 1848. Der anonyme Grundartikel 
über Osebirea între revoluŃia łării româneşti şi între alte revoluŃii europene  
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(Den Unterschied zwischen der Revolution in der Walachei und andere europäische 
Revolutionen), der in der „Gazeta de Transilvania” veröffentlicht wurde, erklärt 
zunächst den Begriff „Revolution”, dann zeigt er, daß die Bewegung vom 11. Juni 
1848 in der Walachei eine Revolution ist, welche sich von anderen europäischen 
Revolutionen durch die Bedrohung Rußlands mit dem bewaffneten Einschreiten 
unterscheidet. Einen Blick in die Zukunft werfend, hegt der Verfasser die 
Hoffnung, daß der patriotische Nationalgeist der Rumänen die Russen fortjagen 
und den Triumph der rumänischen Nationalität herbeirufen wird. Er fordert die 
Bojaren und Staatsmänner der Rumänischen Länder auf, der Welt Beweise zu 
geben, daß sie weise und uneigennützige Patrioten sind. 

121. Braşov, 12 iulie 1848. Die in der Kronstädter Zeitung „Gazeta de 
Transilvania” veröffentlichten kurzen Nachrichten registrieren die in verschiedenen 
Gegenden Siebenbürgens stattgefundenen revolutionären Ereignisse, wie, zum 
Beispiel, die Deputiertenwahlen zum ungarischen Landtag, welche im Biharer 
Komitat, in Marghita (Margitta) am 28. Juni 1848, in Beiuş (Belényes) und Borod 
(Nagybáród), stattfanden und von lauter Gewalttaten begleitet waren, die zwischen 
der ungarischen Minderheit der Bevölkerung und der von der Ausübung ihrer 
politischen Wahlrechte ausgeschlossenen rumänischen Mehrheit ausbrachen. 
Andere Nachrichten verkünden den von Kossuth am 11. Juni 1848 gemachten  
und von der ungarischen Regierung angenommenen Vorschlag, hinsichtlich 
sowohl der Aufstellung einer Armee von 200.000 Mann, als auch eines Darlehens 
von 42 Millionen Silber Florin. Es werden ebenfalls die Beschlüsse erwähnt, die im 
Rahmen der am 4. Juni 1848 in Pest gehaltenen Konferenz der katholischen 
Bischöfe angenommen wurden. 

122. Sebeş (Szászsebes, Mühlbach), 12. Juli 1848. Der Inspektor Johann 
Friedrich Walther übermittelt dem Stadtmagistrat die Klage des evangelischen 
Geistlichen aus Răhău (Raho), Johann Michael Wellmann, dem die gebührende 
Zehntabgabe verweigert wurde. Der Inspektor begab sich an Ort und Stelle und 
untersuchte den Dorfhannen Oane Avram. Letzterer behauptete, daß im Lichte der 
neuen Verordnungen der Zehent nicht mehr dem Geistlichen, sondern der 
rumänischen Gemeinde zukommen sollte. Eine aus demselben Ortshannen und 
dem Kirchenvorsteher Oane GoŃescu geformte Dorfdeputation lud den 
Zeichnungslehrer Costande und einen jungen Mann [Nicolae Bătrâneanu] aus 
Hermannstadt nach Răhău ein, um die Dorfbewohner in ihrem Widerstand zu 
stärken. Die Verweigerung der Rumänen den Zehnten zu entrichten gründet sich 
auf das vom rumänischen orthodoxen Bischof Andrei Şaguna am 18. Juni 1848 in 
Pest erlassene Manifest.  

123. Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyörgy, Sankt Georgen), 12. Juli 1848. Der 
Urbariualbauer Huszti Sámuel beklagt sich an den ungarischen königlichen 
Kommissär, Graf Vay Miklós. In seiner Klage zeigt der Bittsteller, daß die 
Vorfahren des Huszti Sámuel von alters her in Chilieni (Kilyén) gewohnt haben, 
wo er selbst auch gelebt und seine Hauswirtschaft gehabt hat, mit Bezahlung der 
gebührenden Steuern. Später aber wurde seine Bodenparzelle von Pächtern 
übernommen, welche ihren eigenen Profit machen wollten, so daß er ihrerseits 
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Schaden litt. Außerdem wurde seine Bodenparzelle sogar verpfändet und, weil er 
inzwischen viel Vieh und Haustiere verloren hat, könne er kaum die von ihm 
erforderten Robotten leisten. Er glaubt, man hätte ihn seiner Bodenstücke beraubt. 

124. Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyörgy, Sankt Georgen), 12. Juli 1848. Das 
Szekler Hussarenregiment ersucht den Kronstädter Magistrat den Advokaten Martin 
Szente anzugehen, dem moldauischen Insaßen Gligor Cerchez seine Einberufung 
vor dem Regimentsgerichte zu Szent György am 7. August 1848 kundzugeben.  

125. Rusca Montană (Ruszkabánya, Ruskberg), 12. Juli 1848. Der Lieutenant 
Victor BoiŃei von der Station zu Rusca Montană berichtet von neuem an das 
Kommando des Rumänisch-Banater Grenzregiments über den erwähnten Hauptmann 
Asboth, der mit der Organisation der ungarischen Nationalgarde ermächtigt wurde. 
BoiŃei verlangte Asboth, ihm seine vom ungarischen Ministerium erhaltene 
Ermächtigung vorzuzeigen. Asboth hingegen zeigte ihm eine am 16. Juni 1848 in 
Budapest erlassene, jedoch nichtübereinstimmende Verordnung, welche im 
Anhang des Berichtes hinzugefügt wird. Diese Verordnung bezieht sich auf den 
Übergang der im Caraş (Krassovaer) Komitat befindlichen Bergwerkdistrikte unter 
die Behörde des ungarischen Finanz- und Innen-Ministeriums, sowie auf die 
Organisierung und Bewaffnung von ungarischen Nationalgarden auf diesem 
Gebiet. Lieutenant BoiŃei bittet um die schleunigste Antwort und Weisungen.  

126. Caransebeş (Karanschebesch), 12.–14. Juli 1848. Oberstlieutenant Gerlich, 
vom Komnando des Rumänisch-Banater Regiments in Caransebeş (Karansebesch), 
antwortet dem Lieutenant vom Militärstationskommando zu Rusca Montană, daß 
er seine Berichte zur Kenntniß genommen hat. Er befehlt ihm, auch weiterhin über 
das Fortschreiten der Aufrichtung der ungarischen Nationalgarde zu berichten, weil 
scheinbar inzwischen auch das Banater Generalkommando der österreichischen 
Armee die Errichtung der betreffenden Nationalgarde gebilligt hat. 

127. Iaşi, [9.–12. Juli 1848]. „Gazeta de Transilvania” informiert über die 
Besetzung der moldauischen Hauptstadt von den russischen Truppen (9. Juli 1848) und 
kommentiert den Protest der fremden Konsule (12. Juli 1848), gegen die Verletzung 
der Suzeranität des Fürstentums Moldau durch die russische Militärokkupation. 

128. Pest, 13. Juli 1848. Die, von Eftimie Murgu und Aloisie Vlad 
unterzeichnete, in der rumänischen Zeitung „Amicul Poporului” veröffentlichte 
Resolution, hinsichtlich der von Eftimie Murgu geführten Rumänenversammlung, 
bezieht sich auf die Frage der Lossagung der Banater Rumänen von der Hierarchie 
der serbischen orthodoxen Kirche, um die Ersteren von dem Ungarn feindlichen 
Pan-Slawismus fernzuhalten. Außerdem, wird die Notwendigkeit der Ernennung 
von tüchtigen Männer aus den Reihen der rumänischen Geistlichkeit, welche die 
vakanten wichtigen hierarchischen Stühle besetzen und die Beziehungen mit der 
serbischen orthodoxen Kirche regeln sollen, hervorgehoben. 

129. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 13. Juli 1848. Feldmarschall-Lieutenant 
Puchner informiert das Gubernialpräsidium über den Einmarsch russischer und 
türkischer Truppen in der Moldau und Walachei. 

130. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 13. Juli 1848. Auf Ansuchen der 
Hermannstädter Stadtkommunität, bittet der Sachsengraf Salmen, das Gubernium 
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Siebenbürgens möge den Fiskalzehntbeamten auf dem Sachsenboden befehlen, von 
der beabsichtigten Einhebung der Fiskalzehnten abzustehen, da sowohl die 
rumänischen, als auch die sächsischen Bauern sich völlig berechtigt glauben, die 
Zehntabgaben zu verweigern. 

131. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 13. Juli 1848. Der Sachsengraf Franz 
von Salmen informiert den Kronstädter Magistrat über seine an das Gubernium 
gerichtete Forderung, hinsichtlich der Einstellung der Einhebung der Fiskalzehnten 
auf dem Sachsenboden, unter Berücksichtigung sowohl des vom Bischof Şaguna 
erlassenen Rundschreibens, als auch der kaiserlichen Bestättigung des über die 
Aufhebung der Zehntabgaben angenommenen Landtagsgesetzes. 

132. Braşov (Brassó, Kronstadt), 13. Juli 1848. Der Oberrichter Albrichsfeld 
wendet sich an das siebenbürgische Gubernium mit der Bitte, das Ansuchen des 
Briefsammlers Michael Groß aus Timişu (Tömös), wegen Verabfolgung eines 
Weidenplatzes für dessen Pferde, zurückweisen zu wollen, umsomehr als, bei 
gegebener Enge des Timiş Tales und bei dem Mangel an Weidenplätze, die 
Tömöser Ortsgemeinschaft dem Briefsammler wiederholterweise die Überlassung 
einer Wiese verweigert hat. 

133. Braşov (Brassó, Kronstadt), 13. Juli 1848. Der Oberrichter Johann von 
Albrichsfeld bittet den Kastellanen Andrei Bucuroiu aus Bran (Törcsvár, Törzburg), 
die Klage des Pächters Ianache Sterie zu untersuchen, da erwähnter Pächter von den 
mit Sensen bewaffneten Contribuenten aus Sohodol und Poarta bedroht wurde, 
welche ihm das Mähen und Einfechsen des Heues durch die Bewohner aus Tohan 
untersagten. Im Fall der Bestättigung der Klage, soll der Kastellan die Rädelsanführer, 
Ion Betega aus Sohodol und Bucur Rait aus Poarta, sofort arretieren lassen. 

134. Karlovci (CarloviŃ, Karlovitz), 13 iulie 1848. Der serbische Patriarch 
Iosip Rajačić macht einen Aufruf an die Rumänen. Als treue Söhne des Kaisers 
Ferdinand, ruft er sie auf, zu den Waffen zu greifen, um die heiligen Ideale der 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, gegen den ungarischen Staatszentralismus 
zu verteidigen. 

135. Blaj (Balázsfalva, Blasendorf), 13. Juli 1848. Das bischöfliche Konsistorium 
der Griechisch-Katholischen Kirche publiziert ein vom Notär Ştefan Manfi 
unterzeichnetes und an alle Erzpriester, Vizeerzpriester und Priester der Făgăraş 
(Fogarascher) Diöcese erlassenes Rundschreiben, welches die kaiserliche Resolution 
hinsichtlich der sogenannten Annahme der Forderungen der Rumänen wiedergibt, 
wodurch diese aber unter der Obhut des ungarischen Ministeriums gestellt werden. 
In 8 Punkten werden die von den Rumänen erworbenen Rechte aufgezählt. 
Schließlich wird ihnen die Ermahnung zum Gehorsam den Behören gegenüber 
erteilt.  

136. Pest, 14. Juli 1848. Der Bischof Andrei Şaguna fordert dem ungarischen 
Innenminister die Bewilligung hinsichtlich der Steigerung der Mitgliederanzahl der 
nach Pest abzusendenen rumänischen Regnikolardeputation. 

137. Pest, 14. Juli 1848. Der ungarische Innenminister verlangt dem Bischof 
Andrei Şaguna die Namensliste der in der Unionssache in Pest schon befindlichen 
rumänischen Deputierten.  
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138. Pest, 14. Juli 1848. Der siebenbürgisch-rumänische Bischof Andrei Şaguna 
ermahnt das Orthodoxe Konsistorium aus Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), ihm 
Bericht zu erstatten, ob es Priester oder Erzpriester gab, die das Volk aus seiner 
Eparchie zum Aufstand angereitzt haben, und welche Dörfer den Militärexekutionen 
unterzogen worden sind.  

139. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 14. Juli 1848. Der Erzpriester Petru 
Bădilă wendet sich von neuem an den Bischof Andrei Şaguna. Er beklagt die Tatsache, 
daß er keine Hoffnungen in der Teilnahme der Rumänen an den Deputiertenwahlen 
hegen kann, da die Rumänen nicht im Verhältnis mit ihrer großen Anzahl vertreten 
sind. Er berichtet noch seinem Bischof, daß die an den ungarischen königlichen 
Kommissär, Baron Vay Miklós, im Namen der Rumänen gerichtete Bitte hinsichtlich 
der Abschaffung der Zehntabgaben leider erfolglos geblieben ist. 

140. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 14. Juli 1848. General Pfersmann 
informiert das Gubernialpräsidium über die Anwesenheit in Kronstadt zahlreicher 
Flüchtlinge aus der Walachei, den ehemaligen Herrscher Bibescu und die 
Geheimabgesandten Macorescu [?] und Penescu an ihrer Spitze. 

141. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 14. Juli 1848. Feldmarschall-Lieutenant 
Pfersmann schreibt dem Oberlandeskommissariat über die Einberufung des Majors 
Gombos, stellvertretender Kommandierender des Szekler Hussarenregiments, zum 
ungarischen Kriegsministerium. 

142. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 14. Juli 1848. Noch ein Brief des 
stellvertretenden kommandierenden Generals Pfersmann an das Oberlandeskommissariat 
bezieht sich auf das für das erste Semester des Militärjahres 1848 abgeschlossene 
Hauptlandescomput (die Militärbuchhaltung). 

143. Braşov (Brassó, Kronstadt), 14. Juli 1848. In der Kronstädter 
Magistratssitzung wird die Gubernialadresse vom 26. Juni 1848 besprochen. Das 
Gubernium macht kund, daß die k.k. Agenzien in der Walachei und Moldau 
aufbetragt worden sind, alle dort befindlichen siebenbürgischen Jünglinge dazu zu 
bestimmen, binnen drei Monaten nach Hause zu kehren und sich der Rekrutierung 
unterziehen sollen.  

144. Bran (Törcsvár, Törzburg), 14. Juli 1848. Die Antwort des Kastellanen 
Andrei Bucuroiu und des Kastellan Adjunkts Andrei Deac zum Antrag des 
Kronstädter Magistrats vom 13. Juli 1848. Infolge der durchgeführten Untersuchung 
ist es hervorgegangen, daß die vom Pächter Ioan Sterie angeklagten Rädelsführer 
Ion Betega aus Sohodol und Bucur Rait aus Poarta ins Törzburger Gefängnis 
geworfen worden sind, obwohl sie völlig unschuldig waren. Der Pächter wurde zur 
Geduld und Mäßigkeit seinen Contribuenten gegenüber aufgefordert, um so mehr 
als er in seinen Pacheinkünften bis jetzt noch gar nicht beeinträchtigt worden ist. 
Auch wurden zwei Schloßtrabanten als Wachen bei den fraglichen Heuschobern 
aufgestellt.  

145. Năsăud (Naszód, Naßod), 14.–27. Juli 1848. Der Oberlehrer Panga, von 
der Schuldirektion des zweiten rumänischen Grenzregiments, registriert im Befehls 
Protokoll das Programm der zwischen dem 15.–18. Juli 1848 in den Schulen von 
10 rumänischen Grenzgemeinden abzuhaltenden Prüfungen. 
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146. [Ohne Ort,] 14. Juli 1848. Der an Baron Anton Puchner, kommandierender 
General der kaiserlichen österreichischen Armee in Siebenbürgen, gerichtete Brief 
bezieht sich auf den Fall der zwei Häftlinge, Simion Balint und Iosif Moga, die von 
einer Gubernialkommission als Aufwiegler des Volkes untersucht wurden. Die 
obenerwähnten Gefangenen können aber im Gefängnis von Abrud (Abrudbánya, 
Großschlatten) nicht weiter bleiben, sondern sie müssen aus Sicherheitsgründen 
nach Alba Iulia (Gyulafehérvár, Karlsburg) hinübergebracht werden.  

147. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 15. Juli 1848. Der Graf Mikó Imre 
macht dem Thesaurariat Siebenbürgens bekannt, daß, vermittels der vom Magistrat 
von Sebeş (Szászsebes, Mühlbach) erhaltenen Mitteilung über die Erklärung der 
Rumänen aus dem betreffenden Stuhle, das siebenbürgische Gubernium in 
Kenntnis gesetzt wurde, nähmlich daß die Rumänen die Zehntabgaben weigern. 
Eigentlich wurde der 6. Gesetzesartikel, der die Bestimmung bezüglich der 
Abschaffung des Zehnten beinhaltet, vom Kaiser noch nicht sanktioniert, so daß 
die Zehntabgaben unberührt in Kraft bleiben.  

148. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 15. Juli 1848. Die an den Mediascher 
Magistrat gerichtete Antwort des Sachsengrafen Salmen, das Ansuchen des 
Ersteren vom 8. Juli 1848 betreffend, fordert die sächsischen Abgeordneten zum 
ungarischen Reichstag auf, die in den Instruktionen der sächsischen Nationsuniversität 
enthaltenen Bedingungen vollständig und genau zu beobachten. 

149. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 15. Juli 1848. Der stellvertretende 
kommandierende General der k.k. Armee in Siebenbürgen, Pfersmann, bittet das 
Oberlandeskommissariat alle nötigen Erfordernisse sicherzustellen für den 
Transport von 156 Mann vom Infanterie Linienregiment „Baron Siskovich”, der 
von Timişoara (Temesvár, Temeschwar) nach CernăuŃi (Czernovitz) in den in 
Marsch gesetzt wurde. 

150. Sebeş (Szászsebes, Mühlbach), 15. Juli 1848. Der Oberrichter Samuel 
Meister und der Obernotär J. Andreas Seiwerth wenden sich, im Namen des 
Mühlbächer Magistrats, an das Landesgubernium, hinsichtlich der von den 
Einwohnern aus Pianu de Sus (Felsöpián, Oberpian) eingelegten Bitte um 
Abschaffung des bisherigen öffentlichen Allodialgefälls der Fleischausschrottungs- 
und Schankgerechtigkeit. Die mehr als 400 Einwohner fordern die Schankfreiheit, 
indem ihr Ansuchen vom Magistrat dem Gubernium übermittelt wird. 

151. Chichinda (Kikinda), 15. Juli 1848. Der von einem Vater an einen jungen 
Revolutionär gerichtete Privatbrief beschreibt, in serbischer Sprache, alle in der 
Gegend stattfindenden Militärereignisse. Der serbische Brief ist von seiner deutschen 
Übersetzung begleitet. 

152. [Bucureşti (Bukarest),] 15. Juli 1848. Die k.k. Agentie in der Walachei 
und der Konsularagent Timoni informieren das Gubernium Siebenbürgens über 
den Gang der Cholera in Bukarest. 

153. Budapest,16. Juli 1848. Der ungarische Innenminister Szemere Bertalan 
an den ungarischen Kriegsminister Mészáros Lázár. Letzterem wird bekanntgegeben, 
daß einerseits überall öffentliche Ordnung und Ruhe herrschen, und andererseits, daß 
das im Sătmar (Szatmárer) Komitat stationierte Kavallerieregiment am 13. Juli 1848 
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von dort abgezogen ist. Zur Verhinderung jedwelcher möglichen Unruhen und zur 
Verteidigung der Gegend, fordert aber der ungarische Innenminister die dortige 
Detachierung einer Militärtruppe.  

154. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 16. Juli 1848. Die vom Kommissär 
Szabó Jozsef aufgezeichnete Tabelle zeigt eine ausführliche Darstellung der zu den 
ungarischen Nationalgarden konskribierten Rekruten. 

155. Braşov (Brassó, Kronstadt), 16. Juli 1848. Der Oberrichter Albrichsfeld 
teilt dem Gouverneur Teleki die Gerüchte mit, über die nach Kronstadt und Vâlcele 
(Elöpatak) geflüchteten 4 Mitglieder der provisorischen Regierung der Walachei, 
unter welchen ein bestimmter Obrist CreŃulescu die Vidierung seines Paßes forderte; 
sowie über die in die Moldau eingerückten 24.000 Russen. Er bittet um Weisungen, 
ob man den walachischen Insurgenten den Aufenthalt diesseits der Karpaten 
gestatten, oder ob man jene innerhalb der siebenbürgischen Grenzen weisen sollte.  

156. Şoimeni (Csiksomortán), 16. Juli 1848. Die Forderung der ehemaligen 
Frohnbauern aus Şoimeni (Csiksomortán) an den ungarischen königlichen Kommissär 
Vay Miklós. Die Urbarialbauern Tamás Mihály, Tamás Antal, Tamás Elek, [Tamás] 
József und András aus Şoimeni, aus der Obercsik (Ciucul de Sus, Felsöcsik), 
erklären, daß sie dem Hannen Balázs Lajos Urbarialdienste fünf Jahre lang ohne 
Lohn geleistet haben. Sie glauben, daß ihre Robotten zu groß und streng waren. 
Die angenommene Union Siebenbürgens mit Ungarn soll scheinbar bewirken, daß 
die Knechte vom Grundherrn ihre Rechte erhalten werden, wobei alle ehemaligen 
Frohndienste abgeschafft werden müssen. Die Bauern verlangen die Untersuchung 
der Mißbräuche des Balázs Lajos und die Verbesserung ihrer Lage. 

157. Bandul de Câmpie (Mezöbánd, Bandorf), 16. Juli 1848. In seinem 
ebenfalls an den Bischof Şaguna gerichteten Brief, bittet der Erzpriester Partenie 
TrombiŃaş seinen Vorgesetzten, sich für die Anstellung der beiden Brüder Iosif und 
Zaheu Hodoş in einem öffentlichen Dienst einsetzen zu wollen. 

158. Dobra, 16. Juli 1848. Der Erzpriester aus Dobra, Nicolae Crainic, teilt 
dem Bischof Andrei Şaguna die Umstände mit, unter welchen die Wahlen zum 
Pester Reichstag im Hunedoara (Hunyader) Komitat stattgefunden haben, wobei 
die Rumänen davon gänzlich ausgeschlossen waren, und ihre Meinung 
unberücksichtigt worden ist. 

159. Zlatna (Zalatna, Kleinschlatten), 16. Juli 1848. George BariŃiu wird 
informiert, daß die Ortsdeputierten Anghel (Angyal) und Dobra keine Vorladung 
zur Sitzung der Deputiertenwahlen für den ungarischen Landtag erhalten haben. 
Außerdem wurden von den Behörden Bücher, sogar unmittelbar von der Post, 
konfisziert.  

160. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 17. Juli 1848. General Pfersmann, 
vom k.k. Militärkommando in Siebenbürgen, berichtet dem Landesgubernium, daß 
am 30. Juni 1848 dem zweiten Szekler Infanterieregiment die Einführung des 
Standrechtes und die Einsetzung seitens des Csiker Officiolates von Kommissionen 
zur Untersuchung der Militärgrenzer zur Kenntnis gebracht wurden.  

161. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 17. Juli 1848. Der Hermannstädter 
Magistrat informiert das Gubernium, daß Ion Suciu aus Dealu Mare (Gyalmar),  
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im Hunedoara (Hunyader) Komitat, als bestimmungsloser Vagabund in Hermannstadt 
gefangen genommen, rekrutiert und zu seinem Heimatsort als Rekrut hingewiesen 
wurde.  

162. Năsăud (Naszód, Naßod), 17. Juli 1848. Der griechisch-katholische 
Vikar Macedon Pop sendet ein Rundschreiben an die Priester des zweiten rumänischen 
Grenzregiments, worin er sie auffordert, in den gegebenen kritischen Zeiten, sich 
von jedwelchen anstiftenden und provozierenden Worten abzuhalten. 

163. Hălchiu (Höltövény, Heldsdorf), 17. Juli 1848. Der evangelische Pfarrer 
Georg Schwarz schreibt dem Kronstädter Magistrat, daß er am 16. Juli die 
Einführung des Standrechtes in seiner Kirche publiziert hat. 

164. Cuşma (Kusma, Kuschma), 18. Juli 1848. Etliche Dorfbewohner aus 
Cuşma (Kusma, Kuschma) klagen sich bei dem Bischof Andrei Şaguna, daß ihr 
Grundherr sie auch jetzt, nachdem die Frohndienste abgeschafft worden sind, 
zahlreichen Mißbräuchen untersetzt. Sie bitten um Miteinbeziehung und Aufnahme 
ihres Dorfes im Gebiet der Militärgrenze. 

165. Mediaş (Medgyes, Mediasch), 17. Juli 1848. Die in der rumänischen 
„Gazeta de Transilvania” veröffentlichte Nachricht, über das Ergebnis der 
Mediascher Deputiertenwahlen zum ungarischen Reichstag, über die Gewalttaten 
der Szekler gegen die Sachsen aus Dârlos (Darlac, Durles) und Dumbrăveni 
(Erzsébetváros, Elisabethstadt), sowie über die Festnahme der rumänischen Priester 
aus Blăjel (Balázstelke, Klein-Blasendorf) und Budiu (Bodon). 

166. Bucureşti (Bukarest), 17. Juli 1848. Der in deutscher Übersetzung 
erhaltene rumänische Brief des Constantin Romanu an Simion BărnuŃiu bezieht 
sich auf den Briefwechsel zwischen dem Erstgenannten und August Treboniu 
Laurian. Der Letztere ist von der revolutionären Regierung in Bukarest erwartet, 
um im Propaganda Commitée kooptiert zu werden, welches mit allen Zeitungen 
korrespondieren soll, während Constantin Romanu-Vivu mit der siebenbürgischen 
Korrespondenz beauftragt wurde. 

167. Vâlcele (Elöpatak, Wasseid), 17. Juli 1848. In ihrer, in der rumänischen 
„Foaie pentru minte, inimă şi literatură” veröffentlichten und unter dem Titel 
Întâmpinări frăŃeşti (Brüderliche Grüße) erschienenen Korrespondenz, wendet sich 
Maria Eliade an die Redaktion der rumänischen Kronstädter Zeitung, indem sie die 
unter den Rumänen beiderseits der Karpaten obwaltende Stimmung eines großen 
National-Enthusiasmus wiedergibt.  

168. Wien, 18. Juli 1848. Der österreichische Kriegsminister, Graf Latour, 
übersendet dem k.k. Ministerium der Äußeren Angelegenheiten einen Bericht des 
siebenbürgischen Militäroberkommandos. Der Bericht bezieht sich auf den Brief 
des Paul Vasici, Direktor der Kontumaz in Timişu (Timisch), enthaltend dessen 
Bemerkungen hinsichtlich der politischen Zustände in der Walachei. Gleichzeitig 
verkündet Vasici die baldige Ankunft des Schulrevisors Ion Maiorescu aus der 
Walachei nach Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt). 

169. Pest, 18. Juli 1848. Der königliche Kommissär Vay Miklós bezieht sich 
auf den amtlichen Bericht des Vizegespans des Komitats Caraş (Krasso), Jakabfy 
Kristóf. Letzterer zeigt, daß Nicolae Bojincă und seine Gefährten Vasile Nicolaevici, 
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Vasile Albini und Abraham MihuŃ von der Komitatsversammlung einstimmig 
bevollmächtigt wurden, um eine Volksmenge, unter Nicolae Bojincăs Führung, 
aufzutreiben und zu bewaffnen, mit dem Zweck die aufständischen Volksgruppen 
in der Gegend von OraviŃa (Oravicabánya, Orawitz) anzugreifen und zu zerstreuen. 

170. Pest, 18. Juli 1848. Das Rundschreiben des Bischofs Andrei Şaguna an 
seine Glaubensgenossen, worin er sie zu Gehorsam und Unterwerfung dem Kaiser 
und den Landesgesetzen gegenüber aufruft. Auch mahnt er sie auf, in vollständiger 
Vereinbarung mit allen Landesbürgern, in Gottesfurcht und Beachtung der 
Kirchengebote zu leben.  

171. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 18. Juli 1848. Der Sachsengraf 
Franz von Salmen schreibt dem: a) Magistrat in Sebeş (Szászsebes, Mühlbach), b) 
Hermannstädter Militärgeneralkommando, indem er an das Letzteren die Bitte 
richtet, der sächsischen Nationalgarde eine zusätzliche Anzahl von Gewehren aus 
dem k.k. Zeughause zu Alba Iulia (Gyulafehérvár, Karlsburg) austeilen zu wollen.  

172. Crizbav (Krizba, Krebsbach), 18. Juli 1848. Der ungarische evangelische 
Pfarrer Alexander Molnár berichtet und bezeugt dem Oberrichter Johann von 
Albrichsfeld, daß er am 16. Juli 1848 die dreimonatige Einführung des Standrechtes 
kundgemacht hat. 

173. Dumbrăveni (Erzsébetváros, Elisabethstadt), 18. Juli 1848. Der 
Stadtmagistrat von Dumbrăveni (Erzsébetváros, Elisabethstadt) beklagt sich an das 
Gubernium Siebenbürgens, daß dessen Einwohner den ihnen zukommenden 
Zehnten nur bis Monat Oktober bezahlen wollen, da sie von nun an vom Gesetz 
nicht mehr dazu verpflichtet sind.  

174. Sohodol (Szohodol, Dürrbach), 18. Juli 1848. Die Dorfsbewohner 
Geoanca George Iambor, Ilie Furdui, I. Gligorie, Nicolae Goichis, I. NariŃă Ispas, 
Sicoe Puca a Petrii, Sicoe Iosif HahuŃ, Sicoe Vasilie Duşa, Gaba Ispas Dâmbău, 
Avram Furdui, I. Pătru, Pătru Furdui, I. Ispas, NariŃă Ioan NăuŃ und Toma Vasilie 
bestättigen, daß sie freiwillig auf eigener Bürgschaft 500 Zloten in Währung vom 
Pfarrer Demetrieş, für eine Zeitspanne von drei Wochen, geborgen haben, um die 
Kosten der auf Militärexekution nach Sohodol (Szohodol, Dürrbach) hingesandten 
Soldaten bezahlen zu können. 

175. Braşov (Brassó, Kronstadt), 18. Juli 1848. Die Kronstädter „Gazeta de 
Transilvania” übernimmt aus dem „Közlöny”, der öffentlichen Zeitung der neuen 
ungarischen Regierung, einen Bericht bezüglich der Pester Landtagsdebatten vom 
18. Juli 1848, im Zusammenhang mit: a) der Überprüfung der Deputierten und der 
Zurückweisung der rumänischen Abgeordneten Ioanescu aus Bocşa (Boksánbánya, 
Wallachisch Bogschan), Ioan Dragoş aus Beiuş (Belenyés), Constantin Papfalvi 
aus Hunedoara (Hunyad, Eisenmarkt); b) der Fahnenflucht einer Eskadron 
ungarischer Hussaren aus der österreichischen Armee aus Galitien und deren 
Übergang auf die Seite der Ungarn; c) dem Antrag zur Beschlagnahme des 
Vermögens der kroatischen Kirche in Ungarn; d) dem Vorschlag, den Pester 
Landtag zu schließen und die Abgeordneten nach Hause zu senden. 

176. Cluj/Braşov (Kolozsvár, Klausenburg), 18. Juli 1848. Die in der „Gazeta 
de Transilvania” veröffentlichte Anzeige, über den am 18. Juli stattgefundenen 
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Schluß des siebenbürgischen Landtags in Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), sowie 
über die aus dem „Vasárnapi Ujság” übernommene Nachricht, betreffend den bei 
den Deputiertenwahlen in Deva (Déva) herrschenden Terrorismus, mit Ausschluß 
der Rumänen und Verhaftung des Erzpriesters Nicolae Crainic. 

177. Braşov (Brassó, Kronstadt), 18. Juli 1848. Die in der rumänischen 
„Gazeta de Transilvania” bekanntgemachte Nachricht informiert über das Ergebnis 
der Deputiertenwahlen in Kronstadt und über die Weigerung der Zehntenabgaben 
seitens der Rumänen aus dem betreffenden Distrikt.  

178. Bucureşti (Bukarest), 18. Juli 1848. Der Konsularagent Timoni informiert 
das Gubernium Siebenbürgens über den Gang der Cholera in Brăila und Bukarest. 

179. Pest, 19. Juli 1848. Die vom Palatin Stephan und vom ungarischen 
Innenminister Szemere Bertalan unterzeichnete Verordnung an alle Banater 
Komitate und Distrikte verkündet die Einsetzung der Standgerichte. Die Verordnung 
wurde im „Siebenbürger Wochenblatt – Zweite Ausgabe” veröffentlicht. 

180. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 19. Juli 1848. In Folge des vom 
Generaloberkommando der k.k. Armee in Siebenbürgen unter No. 815 erteilten 
Befehls, erhaltet der Königsrichter von Braşov (Brassó, Kronstadt) den Antrag, 
Wachsamkeit gegenüber den aus der Walachei nach Kronstadt gekommenen 
Rumänen zu äußern, da diese unter Verdacht stehen, sie könnten auch in 
Siebenbürgen Unruhen anstiften. Würden sie das wirklich tun, so sollten sie 
jenseits der Karpaten weggewiesen werden. 

181. Braşov (Brassó, Kronstadt), 19. Juli 1848. Das Sitzungsprotokoll des 
Kronstädter Magistrats enthaltet den Bericht des Törzburger Inspektors Friedrich 
Fabricius, über den im Zusammenhang mit dem Heufechsen ausgebrochenen 
Konflikt zwischen dem Pächter Ghenatie Steriu (Ianache Sterie) aus Bran 
(Törcsvár, Törzburg) und den Inwohnern aus Sohodol und Poarta, sowie über die 
nach vollendeter Untersuchung beider Streitteile vom Inspektor angenommenen 
Strafmaßnahmen. 

182. Braşov (Brassó, Kronstadt), 19. Juli 1848. Der im rumänischen Blatt 
„Foaie pentru minte, inimă şi literatură” erschienene Aufsatz über die Abschaffung 
des Zehnten kommentiert die für die Rumänen positiven Wirkungen dieser 
Verfügung. Der Verfasser bespricht die Notwendigkeit, die bisherigen Zehntabgaben 
der rumänischen Gläubigen in einem besonderen Fond als Nationalgeldbetrag 
einzusammeln, wovon die dringendsten Bedürfnisse der rumänischen Nation 
bezahlt werden würden. 

183. Şomartin (Mártonhegy, Martinsberg), 19. Juli 1848. Der Pfarrer Samuel 
Gebauer berichtet dem Kronstädter Magistrat, daß er dessen Rundschreiben vom 
12. Juli 1848, hinsichtlich der Einführung des Standrechtes, zur allgemeinen 
Kenntnis gebracht hat. 

184. Reghin (Szászrégen, Sächsisch-Regen), 19. Juli 1848. Der Bürgermeister 
Samuel Wilhelm Wagner beschwert sich an die Polizeidirektion, im Zusammenhang 
mit seiner Verläumdung in einem Artikel, der im Nummero 42 des sächsischen 
Hermannstädter „Siebenbürgischen Volksfreundes” erschien, und erkundigt sich 
über den Verfasser des Auftrages, um ihn vor Gericht bringen zu können. 
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185. Timişoara (Temesvár, Temeschwar), 19. Juli 1848. General Piret, vom 
Oberkommando der Banater k.k. Armee, schreibt dem ungarischen königlichen 
Kommissär Vukovics. Er warnt ihn, daß der Vollzug des Todesurteils im Falle des 
Stanimovics und Moiche [?], welche bei ihrer unmöglich zu bezeugenden 
Schuldigkeit trotzdem vom Statarialgericht verurteilt wurden, zu großen 
politischen Unruhen beiführen kann. 

186. Orşova Veche (Orsova, Alt-Orschowa), 19. Juli 1848. Das Cordonskommando 
der Unteren Donau übersendet dem Banater Generalkommando zu Timişoara 
(Temesvár, Temeschwar) einen umfassenden Bericht, worin es die Lage der k.k. 
Militärabteilungen von PlavişeviŃa (Plavischevitza), SviniŃa (Swinitza), Izbişte (Isbistie), 
Jassenova (Iahsenova), Berzasca (Bersaska), MilanovaŃ (Milanovatz) an Ort und 
Stelle beschreibt, sowie zahlreiche Angaben über den Eindrang der russischen und 
türkischen Truppen in der Walachei bietet. 

187. [Pest,] 19. Juli 1848. Der von Ioan Bran wahrscheinlich an George BariŃiu 
gerichtete Brief bezieht sich auf die Tätigkeit der Pester Regnikolarkommission 
und beschreibt die im Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Donaubrücke 
stattgefundenen Vorfälle. 

188. Innsbruck, 20 iulie 1848. Das Handschreiben des Kaisers Ferdinand an 
den k.k. Finanzminister, Baron Krauß, enthaltet allerhöchste Weisungen, die 
Auflösung des Thesaurariats Siebenbürgens und dessen Unterordnung unter das 
ungarische Finanzministerium betreffend. 

189. Innsbruck, 20 iulie 1848. Handschreiben des Kaisers Ferdinand an den 
Erzherzog Palatin Stephan, worin er die nach der Auflösung des siebenbürgischen 
Thesaurariats und dessen Unterstellung unter das ungarische Finanzministerium 
entstandene schwierige und ungesetzmäßige Lage darstellt. Der Kaiser fordert den 
Palatin auf, ihm eine ausführliche Aufklärung zu bieten hinsichtlich der Art und 
Weise, wie man dieses heikle Problem möglicherweise lösen könnte. 

190. Budapest, 20. Juli 1848. Der ungarische königliche Kommissär, Baron 
Vay Miklós, erhaltet eine Information hinsichtlich der vom ungarischen Kriegsminister 
getroffenen Maßnahmen, bezüglich der in Alba Iulia (Gyulafehérvár, Karlsburg) 
befindlichen Gewehre. Andererseits wird noch ein Bericht vom 10. Juli 1848 
erwähnt, worin die Frage der sächsischen und rumänischen Zeitungen aus Braşov 
(Brassó, Kronstadt) berührt wird, indem der königliche Kommissär von neuem 
beauftragt wird, diesen die Veröffentlichung der ungarischen Ministerialverordnungen 
anzuempfehlen. 

191. Bucureşti (Bukarest), 20. Juli 1848. Der in englischer Sprache verfaßte 
Brief wurde vom brittischen Generalkonsul in den Rumänischen Fürstentümern, 
Robert Gilmour Colquhoun, an den Botschafter Englands in Konstantinopel, sir 
Stratford Canning, gesandt. Darin sind die sozial-politischen Zustände und 
Begebnisse aus der Walachei und der Moldau ausführlich dargestellt, und die 
zwischen den beiden Fürstentümern und Siebenbürgen bestehenden Beziehungen 
vorgeführt.  

192. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 20. Juli 1848. Der stellvertretende 
Kommandierende der k.k. Armee in Siebenbürgen, General Pfersmann, wendet 
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sich in einem umfassenden Brief an das ungarische Kriegsministerium. Sich 
meisterhaften diplomatischen Ausdrücken bedienend, äußert jedoch General 
Pfersmann die feste Zurückweisung sowohl der vom ungarischen Ministerium 
geforderten Zusammenstellung von Reservebataillons der siebenbürgischen 
Grenzregimenter, als auch deren Mobilmachung nach Ungarn, außerhalb des 
Gebietes des Großfürstentums. Er begründet seine Haltung, indem er zeigt, daß 
man im entgegengesetzten Fall die nötige Bewachung des siebenbürgischen 
Grenzkordons außer Acht lassen müßte. 

193. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 20. Juli 1848. Der Sachsengraf 
Salmen teilt dem Hermannstädter Magistrat mit, daß die aufrührerischen Sachsen 
und Rumänen aus Şura Mare (Nagycsür, Groß-Scheuern) die Entrichtung des dem 
sächsichen Ortsgeistlichen gebührenden Zehntes ablehnen, indem sie an ihrer 
Spitze den vermutlichen Rädelsführer Micki Schneider haben. 

194. Braşov (Brassó, Kronstadt), 20. Juli 1848. Der Brief etlicher Kaufleute 
aus Kronstadt (Ioan Iuga, Rudolf Orghidan und Luca Buciuli) an den Bischof 
Andrei Şaguna enthaltet ihre Bitten, einerseits daß er zusammen mit den anderen 
rumänischen Abgeordneten die Nationalsache in Pest so gut wie möglich vertrete, 
und andererseits, daß der Bischof ihnen seine Unterstützung biete, hinsichtlich der 
Anerkennung der von Kronstadt gespielten Handelsrolle und der dortigen 
Errichtung eines Handelsgerichts. 

195. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 20. Juli 1848. Der Erzpriester Petru 
Bădilă informiert seinen Bischof Andrei Şaguna über die Frage des Zehnten, 
welchen die auf dem Sachsenboden lebenden Rumänen auch weiterhin an die 
sächsischen Geistlichen zu entrichten verpflichtet sind. Er teilt dem Bischof mit, 
daß mancherorts der Zehnt auch von den Rumänen seiner Eparchie eingesammelt 
worden ist. Das Thesaurariat Siebenbürgens hat aber den Zehnteinsammlern 
heimlich gestattet, die Rumänen nicht zur Zehntabgabe zu zwingen und den Zehnt 
nur von jenen einzusammeln, welche ihn freiwillig abgeben. Der Brief umfaßt 
ebenfalls einen Bericht über die auf Sachsenboden stattgefundenen Deputiertenwahlen. 

196. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 20. Juli 1848. Alexandru Papiu 
Ilarians Brief an den walachischen Revolutionär Golescu beschreibt die Zustände 
in Bukarest, die Lage in der sich die provisorische Regierung der Walachei 
befindet, sowie die zur Stärkung der Grenzwache in Braşov (Brassó, Kronstadt) 
und Turnu Roşu (Roter Turm) angenommenen Maßnahmen. 

197. Turda (Torda, Thorenburg), 20. Juli 1848. Die in der „Gazeta de 
Transilvania” veröffentlichte Nachricht bezieht sich auf die Szekler Kompagnien in 
Turda (Thorda, Thorenburg) und Aiud (Nagyenyed, Großenyed). 

198. Pest, 21. Juli 1848. Die in dem Kronstädter „Siebenbürger Wochenblatt – 
Zweite Ausgabe” veröffentlichte Verordnung des ungarischen Ministerpräsidenten 
Batthyány Lajos empfehlt die Unterstellung unter dem Kriegsgesetz der ungarischen 
Nationalgarden, welche ihren Wohnsitz verlaßen und sich auf den Marsch nach 
Ungarn begeben sollen, die von ihnen durchzuführende Ablegung des neuen 
ungarischen Eides, die Art und Weise der Organisation und Wirkung der 
Kriegsgerichte. 
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199. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 21. Juli 1848. Der Graf Mikó Imre 
informiert das Gubernium Siebenbürgens, daß am 13. Juli 1848 das ungarische 
Ministerium der Landwirtschaft, Industrie und des Handels Rundschreiben an alle 
Landesjurisdiktionen geschickt hat, betreffend die zur Bekämpfung der 
Cholerakrankheit einzuleitenden Maßnahmen. Zusätzliche Mitteln, welche in der 
vorhergehenden Gubernialverordnung nicht erwähnt worden sind, werden nun 
aufgezählt und sollen auch in Siebenbürgen angewendet werden.  

200. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 21. Juli 1848. Der stellvertretende 
Kommandierende der k.k. Armee in Siebenbürgen, Feldmarschall-Lieutenant 
Pfersmann, erklärt dem ungarischen Kriegsminister in einem Brief, daß der 
Einbruch der Russen in der Moldau und ihr stetiges Vordringen auf dem Gebiet der 
Walachei die Verteidung der Grenzen, und insbesonders der Päße Timişu (Tömös, 
Tömösch), Bran (Törcsvár, Törzburg) und Turnu Roşu (Roter Turm), sowie die 
Erstärkung der Punkte Braşov (Brassó, Kronstadt) und Sibiu (Nagyszeben, 
Hermannstadt) erforderlich macht. Er informiert ihn auch über die zu diesem 
Zwecke dislozierten Infanterie-, Grenadier- und Dragonentruppen.  

201. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 21. Juli 1848. Der Erzpriester Petru 
Bădilă wendet sich erneuert an den Bischof Andrei Şaguna. Er schreibt ihm über 
die wiederholten Versuche der Sachsen, den Zehnten der sächsischen Geistlichen 
auch weiterhin von den Rumänen einzusammeln, und ebenfalls über andere 
zwischen den auf dem Sachsenboden lebenden Rumänen und Sachsen bestehende 
Zwistigkeiten. 

202. Sighişoara (Segesvár, Schäßburg), 21. Juli 1848. Der Schäßburger 
Landtagsdeputierte Joseph Bacon berichtet seinem Magistrat über den am 18. Juli 
1848 stattgefundenen Abschluß des siebenbürgischen Landtags in Cluj (Kolozsvár, 
Klausenburg) und, ebenfalls, über die Abfahrt seines Schäßburger Mitdeputierten 
Carl Gooß nach Pest am 13. Juli 1848. 

203. CaŃa (Kaca, Katzendorf), 21. Juli 1848. Die Meldung des Iosif Stan, 
Verwalter des Erzpriestertums von Cohalm [Rupea] (Köhalom, Reps), bezieht sich 
auf die friedlichen Zustände in seinem Erzpriestertum, wo Ordnung und Ruhe 
herrschen, mit Beachtung sämtlicher Verfügungen der politischen und kirchlichen 
Behörden. 

204. Săcărâmb (Nagyág, Groß-Astdorf), 21. Juli 1848. Der orthodoxe 
Pfarrer und der Kreisnotär aus Săcărâmb (Nagyág, Groß-Astdorf) verlangen die 
Rückgabe der Summe von 1.000 Florin aus dem Kirchenfond des Bergwerks, 
welche gesetzwidrig fürs Ankaufen von Staatsobligationen benützt wurde, und 
zugleich die Trennung der unter gemeinschaftlicher Verwaltung stehenden drei 
Kirchenfonds.  

205. Târgu Mureş (Marosvásárhely, Neumarkt am Mieresch), 21. Juli 1848. 
Der Erzpriester Partenie Trombitaş beklagt sich an das Maroscher Komitatsamt, 
daß nicht in allen Fällen die Sicherheit der Person und des Eigentums beachtet 
werden. So, zum Beispiel, wurde der Priester Ştefan Iacovici aus Mureşeni 
(Meggyesfalva) am 14. Juni, mitten in der Nacht, verhaftet und er befindet sich zur 
Zeit im Gefängnis von Târgu-Mureş (Marosvásárhely, Neumarkt am Mieresch). 
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All dieses geschah bloß infolge der Denunziation des Grafen Lázár Jószef. Partenie 
Trombitaş behauptet, daß dadurch ein allerhöchster Befehl von 1836 verletzt 
worden ist, laut welchem die Geistlichen in erster Instanz von einem 
Kirchengericht, und erst nachträglich, wenn sie für schuldig befunden werden, von 
einem Zivilgericht beurteilt werden könnten.  

206. Lemnia (Lemhény, Lennen), 21. Juli 1848. Varga Márton und Varga 
István aus Lemnia wenden sich an die zuständigen Behörden, damit man die 
Übergabe ihrer Bodenparzellen, sammt den zugehörigen Gebäuden, an Ütös István 
verhindere. Sie begründen ihre Forderung dadurch, daß das erwähnte Vermögen zu 
ihrem Besitz gehörte, was sie mit Zeugen und Älteren aus ihrem Dorf bestättigen 
wollen.  

207. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 22. Juli 1848. Das Gubernium 
Siebenbürgens informiert die Fiskalprokuratur, sowie den Hermannstädter Magistrat, 
über die im Gang befindliche Untersuchung von Aron Pumnul und Nicolae 
Solomon, welche der Aufwieglung beschuldigt wurden, und fordert deren strenge 
Überwachung seitens der benannten Behörden. 

208. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 22. Juli 1848. In seinem an das 
Ortsamte aus Amnaş (Omlás, Omlos) gerichteten Brief, ermahnt der Hermannstädter 
Senator und Inspektor Carl Neugeboren die sächsischen Einwohner der 
Ortsgemeinshaft zur Zehntentrichtung, nicht unter diesem Titel, sondern als eine 
den Priestern ihres eigenen Bekenntnisses zu gebührende Bezahlung; widrigenfalls 
sollen die Sachsen mit Anwendung der Militärexecution dazu gezwungen werden 
müßen. 

209. Întorsura Buzăului (Bodzaforduló), 22. Juli 1848. Die Klage der 
Ortsbewohner aus Întorsura Buzăului (Bodzaforduló) an den Bischof Andrei 
Şaguna, worin sie die von den Grundherrn ausgeübten Mißbräuche aufzählen. Sie 
beschreiben ihre außerordentliche Armut, da sie benötigt sind, die von ihnen 
bearbeiteten Grundstücke von den Szeklern in Pacht zu nehmen. Sie fordern die 
aufgrund des Gesetzes zur Abschaffung der Frohnherrschaft ihnen zukommenden 
Rechte. 

210. Abrud (Abrudbánya, Großschlatten), 22. Juli 1848. Ein Korrespondent 
der „Gazeta de Transilvania” berichtet aus Abrud (Abrudbánya, Großschlatten) 
über die Abfahrt der Gubernialkommission, die mit der Untersuchung der 
vermutlichen Unruhen der Rumänen beauftragt war. Die beschuldigten Rumänen 
wurden auf der Dauer der Untersuchung im Gefängniß geworfen, nämlich die 
Geistlichen Simion Balint, Ilie Cojocariu, Nicolae Fodor, Ioan PatiŃa und, aus dem 
Laienstand, Gheorghe Balea, Ion Corcheş, Ion Danghea, Samuil Morariu, Petre 
Ionete, Iosif ŞuluŃ-Şterca und Todor Tioc. Die Kommission weigerte sich die 
Beschuldigten mit den Beschwerdeführern zu konfrontieren, aber es gelang ihr 
trotzdem nicht die Schuld der Ersteren zu probieren, so daß sie sich genötigt sah, 
die Verhafteten wieder auf freien Fuß zu setzen. Das geschah mit Ausnahme des 
Pfarrers Simion Balint, welcher auch weiterhin im Gefängnis sitzt. In der 
Zwischenzeit wurden neue Excesse der ungarischen Nationalgarden festgestellt, da 
die bewaffneten Nationalgardisten die Rumänen mit der Hinterschaft der Gewehre 
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schlagen und mit den Bajonetten durchstechen. Die rumänischen Dorfsbewohner in 
der Nähe von Abrud sind gezwungen eine riesige Summe von 8.000 Florin für die 
Verpflegung der Militärexekution von 415 Soldaten, darunter 300 Szekler, zu 
bezahlen. 

211. [Braşov (Brassó, Kronstadt),] 22. Juli 1848. Andere Nachrichten aus 
der „Gazeta de Transilvania” erwähnen, daß: a) die zum Pester Landtag gesandte 
siebenbürgische Unionsdeputation ihre Arbeiten noch nicht begonnen hat, wobei 
aber 4 Mitglieder von den ursprünglichen 9 Deputationsmitgliedern ersetzt, und die 
übrigen 5 von der ungarischen Regierung nicht anerkannt wurden; b) die 
rumänischen Geistlichen aus der Câmpia Transilvană (Siebenbürgischen Ebene) 
werden von den Komitatsbehörden mißhandelt; c) auf seinem Weg nach Szeged, 
das Bataillon des II. rumänischen Grenzregiments von Năsăud (Naszód, Naßod) in 
Dej (Dés, Desch) antraf, wo es, auf Befehl des Majors Leo Pop den Eid auf die 
österreichische Konstitution, und nicht auf die ungarische legte; aus diesem Grund 
fordert die ungarische Zeitung „Hiradó” die Kriminalbestrafung des rumänischen 
Majors. 

212. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 23. Juli 1848. Unter dem Titel 
„Liebe Sachsenbrüder”, ruft das an die sächsischen Bürger von Hermannstadt 
gerichtete anonyme Wahlmanifest diese auf, mit Gelegenheit der Abgeordnetenwahlen 
für den ungarischen Reichstag zu Pest, ihre Stimmen selbstbewußt den besten und 
ernsthaftesten ihrer Vertreter zu geben. Der unbekannte Verfasser nominiert, in 
diesem Sinne, den Professor an der Hermannstädter Rechtsakademie Heinrich 
Schmidt und den Hofconzipisten Joseph Rosenfeld. 

213. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 23. Juli 1848. Die in der „Gazeta de 
Transilvania” erschienene Nachricht macht eine kurze Zusammenfassung der noch 
ungelösten Auseinandersetzung zwischen den rumänischen Vieheigentümern aus 
Şura Mare (Nagycsür, Groß-Scheuern) und den Hermannstädter Sachsen. 

214. Amnaş (Omlás, Omlosch), 23. Juli 1848. In seinem Brief an den 
Sachsengraf Salmen, klagt der evangelische Pfarrer Johann Andreas Severinus die 
eigensinnige Haltung des Omloscher Ortsamtes an, sowie die Weigerung der 
Ortsbewohner den für das laufende Jahr ihm gebührenden Zehnten zu entrichten. 
Er glaubt, daß die Omloscher in dieser Saison die Hauptempörer seien. 

215. Lisnău (Lisznyó), 23. Juli 1848. In seinem Bericht an den königlichen 
Oberrichter, verkündigt Barabás Mihály aus Lisnău (Lisznyó) die Aufstellung der 
ungarischen Nationalgarde in der betreffenden Ortschaft. 

216. Lugoj (Lugos, Lugosch), 23. Juli 1848. Jakabffy Kristóf, Vizegespan 
des Komitats Caraş (Krasso), macht eine gründliche Vorstellung der österreichischen 
Truppen, ihrer Versorgungsmöglichkeiten und der taktischen Bewegungen, welche 
diese in etlichen Banater Ortschaften ausführen werden.  

217. Pest, 24. Juli 1848. Der vom Palatin Stephan und dem ungarischen 
Innenminister Szemere Bertalan an die Komitate Bačka, Torontál, Ciongrad 
(Csongrád) und Cenad (Csanád), sowie an die königlichen freien Städte Sombor 
(Zombor), Subotica (Maria Theresiopel), Szeged und Novisad (Neusatz) erteilte 
Befehl wurde im „Siebenbürger Wochenblatt – Zweite Ausgabe” veröffentlicht. 
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Darin wird die Ernennung des Moritz Szentkirályi als außerordentlicher 
ungarischer königlicher Kommissär in den Banater Komitaten und Städten bekannt 
gemacht, dessen Wirkungskreis und Befugnis beschrieben werden und den 
Einwohnern aufgetragen wird, dem Benannten in Allem Gehorsam zu leisten.  

218. Budapest, 24. Juli 1848. In seinem an das Gubernium Siebenbürgens 
gerichtete Brief, bezieht sich der ungarische Innenminister Szemere Bertalan auf 
die Lage der Juden und auf die von ihnen im Făgăraş (Fogarascher) Land 
entfalteten Tätigkeiten.  

219. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 24. Juli 1848. Die Komitatsbehörden 
des Oberalbenser Komitats werden über die Zustände in den Dörfern Buia (Bólya, 
Bäll) und Veseud (Vesszöd, Wessid) informiert, wo die öffentliche Ordnung und 
Ruhe gestört wurden. In den Kirchen werden rumänische Proklamationen 
vorgelesen, und die aufgehetzten Gemüter sind jederzeit zu einer Rebellion bereit.  

220. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 24. Juli 1848. Der an die Komitatsbehörden 
des Komitats Turda (Thorda, Thorenburg) gesandte Brief bezieht sich auf die 
Untersuchung des griechisch-katholischen Pfarrers M. Bodoni, der wegen 
Anstiftung zu Gewalt beschuldigt wurde.  

221. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 24. Juli 1848. Das an das ungarische 
Justizministerium, an den römisch-katholischen Bischof Siebenbürgens, an die 
Komitatsbehörden des Oberalbenser Komitats und an das siebenbürgische Thesaurariat 
gerichtete Schreiben bietet eine allgemeine Darstellung der Landeszustände, indem 
die Verschlechterung der Sachlage in den Vorgergrund gehoben wird, sowie auch 
die von den Unzufriedenheiten verursachten Gewalttaten, welche im Zusammenhang 
mit den sozialen Beziehungen auf den Großgrundbesitzen stehen. 

222. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 24. Juli 1848. Der Sachsenkomes 
Salmen wendet sich an den Kronstädter Magistrat und fordert ihn auf, die 
Einsammlung des Zehnten der Geistlichen und des Fiskalzehnten von den 
Distriktsbewohnern, ob Sachsen oder Rumänen, einzuleiten. 

223. Braşov (Brassó, Kronstadt), 24. Juli 1848. Iosif Barac, George M. Burbe, 
Ioan M. Burbe, die alle im Rahmen der rumänischen Nationalversammlung zu Blaj 
(Balázsfalva, Blasendorf) als Deputierte gewählt worden sind, um die rumänische 
Gemeinschaft aus Braşov (Brassó, Kronstadt) auf dem siebenbürgischen Landtag 
nach Cluj (Kolozsvár, Klausenburg) zu vertreten und um, im Namen der 
rumänischen Nation, gegen die Union Siebenbürgens mit Ungarn zu protestieren, 
unterzeichnen eine Begläubigung, und bestätigen, daß sie von der orthodoxen 
Kirche aus Braşov 160 Rheinflorin Conventionalmünze zur Bestreitung der nötigen 
Reisekosten erhalten haben. 

224. Amnaş (Omlás, Omlosch), 24. Juli 1848. Der evangelische Pfarrer 
Johann Andreas Severinus beschwert sich von neuem, daß in Omlosch die Sachlage 
außer Kontrolle geraten ist. Die rumänischen und sächsischen Dorfbewohner bringen 
all ihre Ernte nach Hause ohne den Zehnt eintreiben zu lassen, indem sie jedwelchen 
Gehorsam den Gubernial-oder Univervitätserläßen gegenüber zurückweisen. Sie 
haben keine Angst vor der Militärexekution, mit welcher man sie bedrohte und 
welche bei ihren Nachbarn aus Apoldu de Sus (Nagyapold, Großpold) vollzogen 
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worden ist. Der Pfarrer ersucht die Absendung einer Kommission zur Untersuchung 
der schuldigen Aufwiegler, welche unter gehörigem Militärschutze nach Omlosch 
kommen soll. 

225. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 24. Juli 1848. Der unter dem Titel 
Romanen oder Walachen, von J.G.M. [Johann Gottfried Müller ?] in der deutschen 
Hermannstädter Zeitschrift „Transsilvania” veröffentlichte Aufsatz ist eine 
Abhandlung, die zahlreiche Argumente zu dem den Rumänen von Fremden und 
von sich selbst verliehenen Namen vorträgt. Der Aufsatz bespricht die alte 
Benennung von Walachen, welche üblicherweise von den Deutschen benützt 
wurde, um die Rumänen zu benennen. Gleichzeitig widerlegt er die Aufnahme der 
unlängst eingeführten Benennung von Romanen. 

226. Mediaş (Medgyes, Mediasch), 24. Juli 1848. Eine in der „Gazeta de 
Transilvania” veröffentlichte Nachricht berichtet, daß der Ortsgrundbesitzer den 
rumänischen Pfarrer aus Daia (Dolmány, Thalheim) am 17. Juli 1848 deswegen 
todtschoß, weil der Letztere dem Grundbesitzer verlangt hatte, seinen Hund zu 
schießen, der das Kind des Pfarrers gebissen hatte. Der Grundbesitzer wollte aber 
lieber den Priester schießen, als seinen Hund; die Ehefrau des Pfarrer verlor ihren 
Verstand. Ein aus Abrud (Abrudbánya, Großschlatten) angekommener rumänischer 
Kaufmann brachte weitere Nachrichten über: a) die Abfahrt der Untersuchungs-
kommission, welche jedoch Simion Balint und Iosif Moga weiter im Gefängnis 
sitzen ließ; b) die Beschlagnahme aller Waffen von den Rumänen; c) die Besteuerung 
der rumänischen Dörfer mit Summen von 2–3.000 Florin für die Verpflegungskosten 
der Szekler und polnischen Soldaten; d) die gegen die Rumänen von Josika Miklós 
im ungarischen „Pesti Hírlap” geäußerten Verleumdungen; e) die zwischen den 
Szekler Soldaten einerseits, und den österreichischen Dragonen und Rumänen aus 
Şard (Sárd) andererseits, ausgebrochene Schlägerei. 

227. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 24.–26. Juli 1848. Die Wahlordnung 
der Hermannstädter Straßen und Nachbarschaften an den am 24., 25. und 26. Juli 
morgens stattzufindenden Wahlen wird in der sächsischen Zeitschrift „Transsilvania” 
angezeigt. 

228. Vama Buzăului (Bodzavám, Bozauer-Paß), 24. Juli 1848. Die Ortsbewohner 
aus Vama Buzăului (Bodzavám, Bozauer-Paß) geben, in ihrer an den Bischof 
Andrei Şaguna gerichteten Klage, die seitens ihrer Grundherrn gelittenen zahlreichen 
Übergriffe an. 

229. Pest, 25. Juli 1848. Die Verordnung des ungarischen Kriegsministers 
Meszáros Lázár, hinsichtlich der Freiwilligenrekrutierung für die ungarischen 
Nationalgarden, wird vermittels des Kronstädter „Siebenbürger Wochenblatts – 
Zweite Ausgabe” bekannt gegeben. 

230. Pest, 25. Juli 1848. Andrei Şaguna wendet sich an das ungarische 
Justizministerium mit der Bitte, der Gesetzesartikel hinsichtlich der Zehntabschaffung 
solle auch in Siebenbürgen völlig beobachtet werden. 

231. Pest, 25. Juli 1848. Der in Pest befindliche orthodoxe Bischof Andrei 
Şaguna äußert seine Unzufriedenheit im Zusammenhang mit der Tatsache, daß in 
Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), vermutlicherweise heimliche Versammlungen 



 CXXX 

abgehalten werden, wo man dem Volke in seinem Namen Verhaltensregeln 
beibringe. Deshalb hat er den Beschluß gefaßt, vor dem rumänischen Publicum 
offen zu erklären, daß solche heimliche Versammlungen, wenn sie organisiert 
werden, ohne sein Vorwissen und gegen seinem Willen und Gedanken stattfinden.  

232. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 25. Juli 1848. Graf Miko Imre fordert 
alle Obergespane auf, einerseits den Zivilärzten zu befehlen, die ärztliche 
Untersuchung der Rekruten zu der freiwilligen Honvedarmee durchzuführen, und 
andererseits Zivilkommissäre beiseite der Militärkommandanten in den Rekrutierungs-
zentren zu ernennen.  

233. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 25. Juli 1848. Das ungarische 
Innenministerium erhaltet einen Bericht über die im Oberalbenser Komitate 
abgehaltenen Deputiertenwahlen zu dem ungarischen Landtag, wobei die Rumänen 
auch hier im Verhältnis zu ihrer Anzahl unterrepräsentiert waren. 

234. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 25. Juli 1848. Der Sachsengraf 
Franz von Salmen trägt den Hermannstädter Magistrat auf, den Fall der Dorfbewohner 
aus Amnaş (Omlás, Omlosch) untersuchen zu lassen. Die Letzterwähnten weigern 
sich sowohl den Zehnten ihres Geistlichen, als auch den Fiskalzehnten zu 
entrichten und hetzten ihre Nachbarn auf, dasselbe zu tun. Deshalb fordert der 
Sachsengraf die Festnahme der Aufwiegler und die Absendung nach Omlosch des 
verantwortlichen Inspektors, um die Omloscher nochmals zur Entrichtung des 
ihrem Geistlichen zu gebührenden Zehntens zu ermahnen, da sie widrigenfalls, so 
wie die Gemeindebewohner aus Apoldu de Sus (Nagyapold, Großpold), durch 
Militärexekution dazu bezwungen werden sollen. 

235. CârŃa (Kerc, Kerz), 25. Juli 1848. Der evangelische Pfarrer Johann 
Daniel Kaestner reklamiert dem Sachsengrafen Salmen die gesetzwidrige Haltung 
der sächsischen und rumänischen Bauern aus CârŃa (Kerc, Kerz), welche all ihre 
Früchte vom Felde einsammeln, den Zehnt der Geistlichen ablehnend. 

236. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 25. Juli 1848. [Der Sachsenkomes 
Salmen] warnt das Ortsamt aus CârŃa (Kerc, Kerz), daß man die Kerzer mit 
Militärexekution zur Zehntentrichtung an ihren Pfarrer zu zwingen genötigt sein 
wird, wenn sie auch weiterhin der Entrichtung ihrer Schuldigkeit nicht nachkommen 
werden.  

237. Vâlcele (Elöpatak), 25. Juli 1848. Horváth János informiert das 
siebenbürgische Gubernium über den Fortgang der Cholera in den Dörfern 
Augustin (Ágostonfalva, Agestendorf), Hăghig (Hidvég, Fürstenburg) und Budila 
(Bodola, Bodeln). Hier hat die Krankheit, trotz der Intervention der Ärzte, viele 
Opfer gemacht. Hinzu kommt die Tatsache, daß aus der Walachei und Moldau 
ungefähr 60 Familien sich nach Vâlcele (Elöpatak) geflüchtet haben.  

238. Prešov, 25. Juli 1848. Samuil Corcheş bedankt sich an den Bischof 
Andrei Şaguna für dessen Absicht, ihm den Posten eines Kapellanen (Militärpriesters) 
in Câmpeni (Topánfalva, Topesdorf) zu bieten, und ersucht den Bischof sein 
Versprechen in diesem Sinne zu erneuern. 

239. Metiş (Mártonfalva, Martinsdorf), 25. Juli 1848. Motok Ferencz und 
Szabi Antal informieren das Gubernium Siebenbürgens über die von der Cholera 
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verursachten Folgen. Sie erläutern die symptomatischen Anzeichen der Krankheit 
und machen die nachdrückliche Spezifikation, daß trotz der Eingreifens der Ärzte 
die Anzahl der Erkrankungen gestiegen ist. 

240. Abrud (Abrudbánya, Großschlatten), 25 iulie 1848. Eine „vom rumänischen 
Volke aus Abrud und der Umgebung” gemeinschaftlich unterzeichnete Korrespondenz 
führt den in der „Gazeta de Transilvania” veröffentlichten Bericht weiter, über die 
zwischen den in Abrud dislozierten Szeklern und den polnischen Soldaten 
ausgebrochenen Konflikte, über die Konfiszierung der Waffen von den Rumänen 
und über die Beibehaltung von 100 polnischen Soldaten, die in den Wohnungen 
der Rumänen einquartiert wurden. Nicht genug, daß die Rumänen große Schaden 
leiden müssen; man bringt ihnen weiterhin ernste Beschuldigungen, obwohl die 
Untersuchungskommission keine konkreten Beweise für jedwelche unanständige 
Taten der Rumänen vorführen konnte. 

241. Ohne Ort [von der Marosch], 25. Juli 1848. Der in der Zeitschrift 
„Foaie pentru Minte, Inimă şi Literatură” veröffentlichte Aufsatz wurde von I.M. 
(Ioan Mărgineanu), im Namen etlicher Rumänen aus den am Marosch-Fluß 
liegenden Ortschaften, verfaßt. Der Aufsatz prangert die vom Gubernium 
Siebenbürgens gegen das Volk und gegen die ehemaligen Fronbauern angewandten 
rauhen Maßnahmen an. Der Berichterstatter macht bekannt, daß 3–4 Leute aus 
jedem Dorf an der Marosch, sowie eine große Anzahl von Priester, alle Teilnehmer 
an der rumänischen Versammlung in Blasendorf im Mai 1848, in die Gefängnisse 
zu Reghin (Szászrégen, Säschsisch-Regen) und Turda (Thorda, Thorenburg) 
geworfen wurden. Militärexekutionen finden in Iclandu Mare (Nagyikland) statt, 
wo 60 Dragoner eingerückt haben. Die Rumänen aus Iclandu Mare, Iclandu Mic 
(Kisikland) und LechinŃa de Mureş (Maroslekence, Leknitz) leiden schwere 
Verfolgungen. Der griechisch-katholische Pfarrer aus Luduş (Marosludas) steht im 
Konflikt mit den Ortsbewohnern, welche er ins Gefängnis schickt. Die auf einem 
Irrweg befindlichen ungarischen Brüder werden zur Einträchtigkeit ermahnt, da sie 
durch Sklaverei und Zuchthaus die Rumänen nicht zu ihrer Sache gewinnen 
können. Ebenfalls werden die rumänischen Priester angetrieben, stets beiseiten 
ihres Volkes zu bleiben.  

242. Braşov (Brassó, Kronstadt), 25. Juli 1848. In seinem neulichen Brief, 
bezieht sich George BariŃiu auf sein letztes Schreiben vom 8./20. Juli 1848, als er 
zwei unangenehme Ereignisse beobachtete, nämlich die Gefahr einer großen 
Türkeninvasion und die gegen die provisorische Regierung der Walachei 
organisierte Verschwörung. Der rumänische Zeitungsredakteur verlangt seinem 
Korrespondenten viel Vorsicht im Briefwechsel und, außerdem, die Absendung 
eines walachischen Gesandten nach Konstantinopel. 

243. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 26. Juli 1848. Auf den vom 
Orthodoxen Konsistorium aus Hermannstadt gemachten Antrag, hinsichtlich der 
Befreiung der Rumänen von den bis jetzt an die sächsischen Geistlichen 
entrichteten Zehnten, antwortet der Sachsengraf Franz von Salmen, daß aufgrund 
der Gubernialverordnung vom 15. Juli 1848 das Gubernium Siebenbürgens den 
ausdrücklichen Befehl erlassen hat, den Zehnt auf Sachsenbodem auch heuer, wie 
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bisher, von Sachsen und Rumänen einzusammeln. Salmen ermahnt die rumänischen 
Geistlichen, den vom orthodoxen Bischof Andrei Şaguna durch Publizierung eines 
Rundschreibens über die Abschaffung des Zehnten begangenen Irrtum zu 
berichtigen. 

244. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 26. Juli 1848. Der Erzpriester Moga 
berichtet dem Bischof Andrei Şaguna über die Abneigung der Ortsbewohner aus 
Sălişte (Szelistye, Langendorf) ihrer Schuldigkeit bei der Zehntentrichtung 
weiterhin nachzukommen. Er zeigt die in den Reihen der Bevölkerung herrschende 
Verwirrung, sowie ihre feste Entschlossenheit, sich dem von Seiten der Sachsen 
geäußerten Drucke widerzusetzen. Zugleich meint der Erzpriester, daß die Pfarrer 
ihre Autorität vor dem Volke verloren haben und, bei Mangel der geeigneten 
Maßnahmen, blutige Zusammenstöße auftreten können. 

245. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 26. Juli 1848. Das von der Leitung 
des Theresianischen Waisenhauses in Hermannstadt durchgeführte Verhör des Ioan 
Costande, Zeichnungslehrer im Waisenhaus, bezieht sich auf die Widersetzlichkeit 
der Ortsbewohner aus Răhău (Rehó, Reichenau) bei der Entrichtung des dem 
sächsischen Ortspriester zu gebührenden Zehnten. Das am 25. und 26. Juli 1848 
stattgefundene Verhör registriert die Antworten des Lehrers Costande auf neun 
Fragen. Der vernommene Lehrer weist auf seine in Begleitung des Nicolae 
Bătrâneanu am 11. Juli 1848 stattgefundene Reise nach Răhău, sowie auf die von 
ihm gehaltenen öffentlichen Reden und auf die in seiner dortigen Gegegenwart 
abgerollten darauffolgenden Handlungen der Dorfbewohner hin. 

246. Tuşa (Tusszatelke, Tussenthal), 26. Juli 1848. In ihrem Schreiben an 
den ungarischen königlichen Kommissär Vay Miklós, zeigen Mitru Costa und NuŃ 
Crişan aus Tuşa, daß die Einwohner aus ihrem Dorf sich aus den Reihen der 
Komitatsinsassen ausgeschlossen fühlen, da sie weiterhin harte Urbarialdienste 
leisten müssen und dem Grundherrn stets drei Tage wöchentlich, mit oder ohne 
Ochsen, Robotten geleistet haben. Die Bewohner aus Tuşa fordern gleiche 
Behandlung und Lasten, wie die Inwohner der übrigen Komitatsdörfer. 

247. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 27. Juli 1848. Der ungarische Kommissär 
Vay Miklós schreibt an a) das österreichische Militär Oberkommando zu Sibiu 
(Nagyszeben, Hermannstadt), b) Horváth János, Obergespan des Oberalbenser 
Komitats, bezüglich der Detachierung einer Kompagnie von Szeklersoldaten nach 
Valea Seacă (Szárazpatak) und Petriceni (Peselnek). 

248. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 27. Juli 1848. Der siebenbürgische 
Landtag sendet dem Landesgouverneur drei an das ungarische Ministerium 
abzuschickende Petitionen: die Wünsche der sächsischen Nation, die Union 
Siebenbürgens mit Ungarn betreffend; die Forderung der Lehrlinge hinsichtlich der 
Abschaffung des Zünftemonopols; die Forderung der Marktbewohner aus BreŃcu 
(Bereck, Bretz) wegen Zurückgabe etlicher Gebirge. 

249. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 27. Juli 1848. Der Baron Vay Miklós 
schreibt an das Pester Innenministerium. In Folge seiner Reise durch verschiedene 
Städte Siebenbürgens, wie Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt) und Braşov (Brassó, 
Kronstadt), hat er die bedrückenden Zustände inmitten der Rumänen kennengelernt 



 

 CXXXIII 

und über ihre Unzufriedenheiten den Sachsen gegenüber erfahren, die im 
Zusammenhang mit den Deputiertenwahlen stehen. 

250. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 27. Juli 1848. Der Bürgermeister 
Daniel Ziegler und der Magistrat der Stadt und des Stuhls Hermannstadt überschicken 
dem Sachsengrafen Salmen den Bericht des Inspektors aus Răşinari (Reschinar), 
worin ein allgemeiner Aufstand in der Ortschaft verkündet und das unverzüglich 
notwendige Einschreiten der Militärassistenz gefordert wird. 

251. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 27. Juli 1848. Das Hermannstädter 
Stadt- und Stuhlsgericht teilt dem Magistrat aus Hermannstadt mit und dieser 
seinerseits informiert das Gubernium Siebenbürgens, daß bei Verlautbarung des 
Strafurteils der im Zeughaus befindlichen 17 rumänischen Hermannstädter Meirer, 
welche ihr Vieh auf dem verbotenen Flurfelde geweidet hatten, sowohl die zum 
Arrest verurteilten Meirer, als auch der sächsische Fiskalbeamte unzufrieden waren 
und den Rekurs an die höchste Landesstelle des Großfürstentums eingeleitet haben. 

252. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 27. Juli 1848. In dem von Niculaie 
Şoandră und Ion Dejean, beide Angeklagte im Prozeß der Hermannstädter Meirer, 
unterzeichneten und durch den Aktuar Johann Süssmann verbürgten Bürgschein, 
verpflichten sich die Erstgenannten ihr Vieh nicht mehr am verbotenen Orte 
weiden zu lassen und die ihnen aufgezwungene Geldstrafe erlegen zu wollen.  

253. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 27. Juli 1848. Bürgscheine etlicher 
Hermannstädter Meirer. Im ersten leistet Peter Platz, Mitglied der Hermannstädter 
Stadtkommunität, Bürgerschaft für den Meirer Lazăr łarcă, bis zu dessen 
Erscheinen vor dem Vizenotär Friedrich Schelker. In der zweiten Bürgschaft 
verpflichtet sich Ion Morar, die Meirer Gheorghe Moldovan, Ion Morar, Nicolae 
Morar und Nicolae Bulea am 29. Juli 1848, um 8 Uhr morgens, wieder in der 
Ratshaushaft zurückzubringen. Die dritte Bürgschaft, die vom Stadtsdiener Mathias 
Linder für Nicolae Stanciu eingelegt wurde, läuft ebenfalls am 29. Juli 1848 ab, als 
der Meirer in seiner Haft im Ratshaus zurückkehren muß.  

254. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 27. Juli 1848. Moise Fulea teilt dem 
Bischof Andrei Şaguna ebenfalls mit, daß er krank sei und sich deshalb kaum zum 
Reichstag nach Pest verfügen könne. Zugleich äußert er seine Besorgniß im 
Zusammenhang mit den unter den Rumänen herrschenden Unruhen und Agitationen.  

255. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 27. Juli 1848. Das Hermannstädter 
Orthodoxe Konsistorium bittet den Bischof beim ungarischen Ministerium 
Fürsprache einzulegen, angesichts der Klärung der Frage der Zehntabschaffung, 
um so mehr als der Sachsengraf Salmen die Meinung geäußert hätte, daß jene 
Maßnahme auf dem Sachsenboden nicht geltend sei. 

256. Vâlcele (Elöpatak), 27. Juli 1848. Die deutsche Zeitung des Kronstädter 
„Siebenbürger Wochenblatts” informiert seine Leserschaft über das nach Szeged 
ausgebrochene Szekler Militär. 

257. Făgăraş (Fogaras, Fogarasch), 27. Juli 1848. Bethlen Gábor stellt dem 
Gubernium Siebenbürgens die ernsten Folgen der Cholera vor, welche zahlreiche 
Opfer in der Gegend gemacht hat. Deshalb wurden neue Maßnahmen zur 
Verhinderung weiterer Erkrankungen getroffen. 
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258. Pest, 27. Juli 1848. Der in der Pester rumänischen Zeitung „Amicul 
Poporului” veröffentlichte Aufsatz kommentiert und analysiert, unter anderem, die 
von Kossuth im ungarischen Reichstag gehaltene Rede, über Freunde und Feinde 
der Ungarn und über die Notwendigkeit der Bildung einer ungarischen 
Nationalarmee. Der Aufsatz stellt eine virulente Kritik dar, indem die von den 
Russen und von den Slawen im allgemeinen verkörperte Gefahr, im gegebenen 
Zusammenhang, nachdrücklich angezeigt wird. 

259. Budapest, 28. Juli 1848. Der beim ungarischen Kriegsministerium geförderte 
Oberstlieutenant Gombos antwortet auf den Brief des k.k. Militärgeneralkommandos 
Siebenbürgens aus Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt) vom 20. Juli 1848. Er 
ersucht die Leitung der österreichischen Armee, den sofortigen Befehl zum Ausbruch 
in Richtung Szeged eines neuen Bataillons vom ersten Szekler Regiment, mit einer 
Mannschaft von wenigstens 140 Soldaten pro Kompagnie, zu erlassen. Obwohl er 
als ehemaliger Oberoffizier der k.k. Armee in Siebenbürgen die Sachlage da 
allzugut kennt, weist Gombos ein freches Benehmen gegenüber seinem ehemaligen 
Vorgesetzten, General Pfersmann. In heuchlerischer Rederei, macht er falsche 
Versprechen hinsichtlich der künftigen Belohnung derjenigen Truppen die sich 
unter den Fahnen des ungarischen Kriegsministeriums einreihen werden. 

260. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 28. Juli 1848. Das dem ungarischen 
Innenministerium gesandte Informationsschreiben beschreibt die Zustände aus der 
Stadt Braşov (Brassó, Kronstadt), sowie die Tätigkeit der beiden Redakteure, 
welche ihre Zeitungen in deutscher und rumänischer Sprache herausbringen. 
Ebenfalls werden die vom orthodoxen Bischof Andrei Şaguna und vom griechisch-
katholischen Bischof Ioan Lemeni unternommenen Schritte und Handlungen 
besprochen. 

261. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 28. Juli 1848. Fernere drei Bürgscheine 
mit Bezug auf die Hermannstädter Meirer Ilie Sântion, Gheorghe Drăgan und 
Nicolae Todor, für welche der Seilenmeister Johann Georg Connert, der Apotheker 
Johann Michael Viltsch [Filtsch] und der Nachbarschaftsrichter Toma Sântion 
Bürgschaft leisten. 

262. Braşov (Brassó, Kronstadt), 28. Juli 1848. Der Kronstädter Magistrat 
wendet sich an Salmen, indem er seine eigene, von jener der sächsischen 
Nationsuniversität abweigende Meinung in der Zehntfrage äußert. Der Kronstädter 
Magistrat lehnt die Einsammlung des Fiuskalzehnten ab und bringt Argumente zu 
dieser Entscheidung vor, was im offensichtlichen Gegensatz zu der vom Sachsengrafen 
am 24. Juli 1848 erlassenen Verfügung steht. 

263. BistriŃa (Beszterce, Bistritz), 28. Juli 1848. Der Bistritzer Korrespondent 
Carl Wittstock sendet dem Kronstädter „Siebenbürger Wochenblatt” einen äußerst 
kritischen Kommentar, im Zusammenhang sowohl mit den vom Siebenbürger 
Gubernium und vom ungarischen Finanzministerium erlaßenen Verordnungen 
hinsichtlich der Fiskalzehntenabgaben auf dem Sachsenboden, als auch mit dem 
Beschluß des Bistritzer Magistrats zur Förderung der Einsammlung des Zehnten. 
Carl Wittstock meint, daß solche Verfügungen im Bistritzer Distrikt nicht beachtet 
werden können, was zum offenen Aufstand der sächsischen Bauernschaft und zum 
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gleichzeitigen Einschreiten der Militärrepressionsmacht herbeiführen wird. Ohne 
die aufwieglerischen Bauern rechtfertigen und entschuldigen zu wollen, erwähnt 
der Korrespondent die von den Landbauern aus Sărata (Sófalva), Bileag 
[Domneşti] (Billos) und Şieu (Nagy-Sajo, Groß-Schogen) erlittenen zahlreichen 
Übergriffe und Mißbräuche. 

264. Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyörgy, Sankt Georgen), 28. Juli 1848. Der 
vom Arzt Dörvény Pál verfasste Bericht, die Notlage der Cholerakranken im 
Szeklerlande betreffend, gibt ausführlich die Anzahl der Toten, der Kranken und 
der Genesenen an. 

265. Pest, 28. Juli 1848. Timotei Cipariu und Iosif Ighian machen einen, in 
der Blasendorfer Zeitung „Organul NaŃional” veröffentlichten Aufruf an die 
rumänische Nation, worin sie zum Kampfe für die Beschaffung und Behaltung der 
Rechte und Freiheiten der Rumänen aufmuntern.  

266. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 29. Juli 1848. Nemethy János schreibt 
dem Königsrichter der Stadt und des Distrikts Braşov (Brassó, Kronstadt). In Folge 
des Berichtes vom 26. Juli 1848, den der Kronstädter Königsrichter dem 
Gubernialpräsidium übersandte, hat Letzterer zur Kenntnis genommen, der 
erwähnte Königsrichter habe, gegen 3 Uhr nachmittags am betreffenden Tage, die 
Nachricht erfahren, daß eine Riesenmenge von Heuschrecken von den Drei 
Stühlen, durch Herman (Szászhermány, Honigberg) und Sânpetru (Petersberg) 
schreitend, ihre Richtung nach Braşov genommen haben. Man vermutet, daß die 
Heuschrecken die heurige Ernte auf dem Lande verderben werden, wenn sie ihre 
Zuflucht in dieser Gegend suchen. 

267. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 29. Juli 1848. Die Antwort des ungarischen 
Komissärs Csányi an die Gemeinden Vermeş (Vermes, Wermesch), LechinŃa 
(Szászlekence, Lechnitz) und Sângeorzu Nou (Szászszentgyörgy, Sankt-Görgen) 
aus dem Bistritzer Distrikt, in der Frage der Zehentabgaben. 

268. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 29. Juli 1848. Das Rundschreiben der 
ungarischen Behörden sowohl an die Bischöfe Siebenbürgens, als auch an die 
Städte Braşov (Brassó, Kronstadt), Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt) und Cluj 
(Kolozsvár, Klausenburg). Diese erfahren über die Art und Weise in der die 
Volksversammlungen von nun an zu organisieren sind, indem es künftighin 
verboten ist, solche abzuhalten, ohne im voraus den Platz, die Dauer und den 
Zweck der Versammlung bekanntzugeben. 

269. [Cluj], 29. Juli 1848. Der Graf Mikó Imre informiert das Gubernium 
Siebenbürgens, über den Erlaß des ungarischen Innenministeriums, No. 5491, der 
die größte Aufmerksamkeit der Behörden bei den zu organisierenden 
Volksversammlungen beansprucht. Um nicht zu gefährlichen Unruhen zu führen, 
sollen solche Volksversammlungen im voraus verkündet werden. 

270. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 29. Juli 1848. Der Graf Mikó Imre 
informiert das siebenbürgische Gubernium erneuert über den Heuschreckeneinbruch 
aus Drei Stühlen nach Braşov (Brassó, Kronstadt). Er äußert sein Besorgniß, daß 
die landwirtschaftliche Ernte dadurch gefährdet wird und äußerst große Schaden 
entstehen könnten. 
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271. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 29. Juli 1848. In seinem Brief an 
den Thesaurar und Gubernialpräsident Mikó Imre, macht der Sachsengraf Franz 
von Salmen eine synthetische Darstellung der neulichen hohen Verfügungen 
hinsichtlich der Abschaffung und Wiedereinführung der Zehntabgaben auf dem 
Sachsenboden. Gleichzeitig fordert er vom Gubernium Siebenbürgens strikte und 
besondere Weisungen, sowie den Verbot an die rumänische Geistlichkeit erteilen 
zu wollen, sich von jedwelcher Einmischung in die Zehentfrage abzuhalten. 

272. Bucureşti (Bukarest), 29. Juli 1848. N. Ferencz sendet einen Bericht an das 
Pester Ministerium der Inneren Angelegenheiten, die Zustände in den Rumänischen 
Fürstentümern, insbesondere aber in der Walachei und in der Hauptstadt Bucureşti 
(Bukarest) betreffend. Hier herrscht eine gedrückte Stimmung, wegen der 
spürbaren Gefahr des Türkeneinmarsches in die Rumänischen Länder.  

273. Braşov (Brassó, Kronstadt), 29. Juli 1848. Die im „Siebenbürger 
Wochenblatt” veröffentlichte Note informiert über die in Kronstadt gehaltene 
Kreisversammlung, wobei die Verweigerung der Entrichtung des Fisklazehnten 
beschlossen worden ist. 

274. Braşov (Brassó, Kronstadt), 29. Juli 1848. Die Informationsnote der 
Redaktion der Kronstädter Zeitung des „Siebenbürger Wochenblatts” stellt dar und 
erklärt die neue Gubernialverordnung, die Abschaffung des von den auf dem 
Sachsenboden lebenden Rumänen und Sachsen bis zu diesem Zeitpunkt bezahlten 
Fiskalzehnten betreffend. 

275. Braşov (Brassó, Kronstadt), 29. Juli 1848. Das „Siebenbürger 
Wochenblatt” veröffentlicht eine weitere Notiz über die im Kronstädter Distrikte 
dislozierten k.k. Truppen. 

276. Mediaş (Medgyes, Mediasch), 29. Juli 1848. Der Stadtmagistrat und der 
Bürgermeister Daniel Gräser berichten dem Sachsengraf Salmen, im Zusammenhang 
mit dem vom Studierenden der Rechte Martin Schenker dem Mediascher Magistrat 
eingereichten Gesuch, wegen Genehmigung der Abhaltung einer allgemeinen 
Jugendversammlung in der Stadt an der Großen Kokel am 13., 14. und 15. August 
1848. Indem er die Meinungen des Antragstellers Martin Schenker kritisch 
kommentiert, stimmt der Magistrat in manchen Aspekten überein, in anderen aber 
nicht. Es werden auch von Seiten des Mediascher Magistrats der sächsischen 
Nationsuniversität drei Vorschläge, hinsichtlich der Organisierung und Entfaltung 
der künftigen Versammlung der Sachsenjugend, zur Beurteilung und Bewilligung 
unterbreitet. 

277. Metiş (Mártonfalva, Martinsdorf), 29. Juli 1848. Motok Ferencz, Szubi 
Antal und Lehel Tárnak, Einwohner aus Metiş (Mártonfalva, Martinsdorf), 
bezeugen, daß in den Kreisen des Oberalbenser Komitats die Cholerakrankheit 
heftig ausgebrochen ist. Aus diesem Grunde wurde, auf Empfehlung der 
Komitatsärzte, die Anwendung genauer Maßnahmen beschlossen. 

278. Orşova (Orsova, Orschowa), 29. Juli 1848. Major Eisler, vom 
Kordonskommando der Unteren Donau, übersendet dem Kommando des 
Rumänisch-Banater Grenzregiments die Berichte des Hauptmans Lennich, von der 
k.k. Kompagnie in Orşova Veche (Alt-Orschowa), und des Oberlieutenants 
Mihanovich, von der k.k. Abteilung zu PlavişeviŃa (Plavischevitza). 
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279. Orşova Veche (Orsova, Alt-Orschowa), 29. Juli 1848. Der Bericht des 
Hauptmanns Lennich an das Kordonskommando der Unteren Donau enthaltet den 
Stand und die Mannschaft der Alt-Orschowaer k.k. Kompagnie. 

280. PlavişeviŃa (Plavischevitza), 29. Juli 1848. Der Oberlieutenant Mihanovich 
meldet an das Kordonskommando der Unteren Donau sowohl über den Stand des 
k.k. Detachements zu PlavişeviŃa (Plavischevitza), sowie seine besonderen 
Bemerkungen im Zusammenhang mit den Truppen- und Bevölkerungsbewegungen 
in TisoviŃa (Tissovitza), SviniŃa (Svinitza), Drencova (Drenkova). 

281. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 30. Juli 1848. In Beantwortung des 
ungarischen Ministerialerlaßes vom 12. Juli 1848, der die Erhaltung freundschaftlicher 
Beziehungen mit den Nachbarländern Walachei und Moldau auferlegte, bestätigt 
das gegenwärtige Schreiben die Tatsache, daß den Weisungen des ungarischen 
Innenministers Folge geleistet und Sorge getragen wurde, um jedwelche 
Zusammenstöße mit den Türken zu vermeiden. 

282. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 30. Juli 1848. Der königliche Kommissär 
Vay Miklós informiert das ungarische Innenministerium über den stabilen Stand 
der Choleraerkrankungen in der Stadt Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), im 
Unterschied zu den benachbarten Orten, wo die Krankheit größere Opfer inmitten 
der Bevölkerung gemacht hat. 

283. Ravensca (Ravenska), 30. Juli 1848. Hauptmann Puffer berichtet dem 
Kommando des Rumänisch-Banater Grenzregiments über die zur Stärkung der 
Sicherheit im Regimentsgebiet angenommenen Maßnahmen, in den in der Nähe 
der Pässe am Donauufer befindlichen Ortschaften Ravensca (Ravenska), Bănia 
(Bania) und Rudăria (Rudaria). Zugleich macht er den Antrag zur Aufstellung von 
neuen Wehrposten in Şopotu Vechi (Alt Schopot) und Şopotu Nou (Neu Schopot). 
Indem Puffer die Tüchtigkeit des Lieutenants Biboi und des Feldwebels Tătuca 
lobt, beschreibt er die Bewegungen der serbischen Truppen, sowie ihre Pläne zum 
weiteren Vordringen bis nach Timişoara (Temesvár, Temeschwar). 

284. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 30. Juli 1848. Der aus Sibiu 
(Nagyszeben, Hermannstadt) von August Treboniu Laurian an Nicolae Bălcescu 
gesandte Brief bezieht sich auf die Pläne und Handlungen des Eftimie Murgu, 
fordert aber eine vorsichtige Haltung den Ungarn gegenüber, von welchen in den 
schwersten Augenblicken keine Hilfe zu hoffen ist.  

285. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 30. Juli 1848. In seinem Brief an 
George BariŃiu, beschreibt August Treboniu Laurian die komplizierte Lage in der 
sich die Rumänen aus der Walachei befinden. Deshalb muß ein erhöhter Aufwand 
geleistet werden, um sie mit Spenden und Hilfe unterstützen zu können. 

286. Daneş Dános, Danesdorf), 30. Juli 1848. Etliche Mitglieder der 
rumänischen Dorfsgemeinschaft aus Daneş (Dános, Danesdorf) bitten den Bischof 
Andrei Şaguna um Hilfe in ihrem Prozeß, den sie seit 4 Generationen mit der Stadt 
Sighişoara (Segesvár, Schäßburg) führen, welche ihnen den Dorfhattert weggenommen 
hat.  

287. Zagon (Zágon), 30. Juli 1848. In ihrer dem Bischof Andrei Şaguna 
eingereichten Klage, zeigen die Ortsbewohner aus Zagon (Zágon) die seitens ihrer 
Grundherren unaufhörlich erduldeten Mißbräuche.  
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288. Budapest, 31. Juli 1848. Der ungarische Kriegsminister Mészáros Lázár 
antwortet auf das Schreiben des Marmaroscher Komitats, indem er die Verdienste 
des Hauptmanns Lenkey und des Oberlieutenants Fiáth anerkennt. 

289. Pest, 31. Juli 1848. Der rumänische orthodoxe Bischof Siebenbürgens, 
Andrei Şaguna, wendet sich an die ungarische Regierung, in einem Brief worin er 
die von den einfachen Leuten künftighin zu leistenden Robotten und Steuern 
bespricht, unter den Umständen der neueingeführten Gesetze.  

290. Pest, 31. Juli 1848. Der ungarische Innenminister Szemere Bertalan 
schreibt dem siebenbürgischen Gubernium über die auf dem Sachsenboden 
herrschende große Aufregung, über die steigernde Unzufriedenheit der Rumänen, 
welche im geheimen Sitzungen und Versammlungen halten. Der Innenminister 
verlangt viel Vorsamkeit und Besonnenheit gegenüber dieser trüben Zustände, 
welche allzuleicht die Ruhe und Ordnung im Lande in Gefahr bringen können.  

291. Cluj (Kolozsvár, Klausenburg), 31. Juli 1848. Die Zuschrift des Guberniums 
Siebenbürgens und des Grafen Mikó Imre an den Bistritzer Magistrat. Sibiu 
(Nagyszeben, Hermannstadt), 31. Juli 1848. Das Kronstädter „Siebenbürger 
Wochenblatt” veröffentlicht eine anonyme Korrespondenz aus Hermannstadt, 
welche über die Abfahrt des Sachsengrafen nach Pest und über das Ergebnis der 
Deputiertenwahlen zum ungarischen Reichstag berichtet. 

292. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 31. Juli 1848. Der unter dem Titel 
Romanen oder Walachen (Erwiderung) erschienene und von A.T.L. [August 
Treboniu Laurian] unterzeichnete Aufsatz wurde in der deutschen Zeitung 
„Transsilvania” veröffentlicht. Es ist eine Erwiderung auf den Artikel des J.G.M. 
[Johann Gottfried Müller, ?] vom 17. Juli 1848. August Treboniu Laurian zeigt, 
daß jedes Volk von den Fremden mit seinem eigenen Namen benannt werden 
sollte, da es der einzig richtige ist. Seine schlagfertige Antwort widerlegt die 
Argumente des sächsischen Verfassers und beweist, daß die Benützung der 
Benennung Romänen jedwelche Zweideutigkeit und Unklarheit ausschließt.  

293. Târgu Secuiesc (Kézdivásárhely, Szekler-Neumarkt), 31. Juli 1848. 
Oberstlieutenant Donát, vom zweiten Szekler Grenzregiment, ersucht den Kronstädter 
Magistrat die hier befindlichen 33 Kisten mit 800 Feuergewehren behalten zu 
wollen, da diese zunächst für die dortige Bürgerwehr bestimmt waren, aber in 
Kürze an das Karlsburger Zeughaus geliefert werden müssen. 

294. Saciova (Szacsva), 31. Juli 1848. In seinem Brief an den Königsrichter, 
zeigt der Dorfbewohner Kis Elek die zahlreichen Mißbräuche des ehemaligen 
Grundherrn Budai Ferenc an, welcher ihm das Besitzrecht seines Urbarialgrundes 
weigert. Der Bauer behauptet, daß er künftighin keine Robotten mehr leisten will 
und von Niemandem dazu gezwungen werden kann.  

295. Zalău (Zilah, Zilenmarkt), 31. Juli 1848. Es handelt sich um die 
Verhaftung des Pfarrers aus Someş-Uileac (Szamosújlak), Mihai Gora, der als 
Rädelsführer, durch seine Anstiftungen während der bei Nacht heimlich gehaltenen 
Versammlungen, die Dorfbewohner aufhetzte. Er bewies Ungehorsamkeit, stiftete 
zum Verstoß gegen die Befehle der Behörden an, und zwang das Volk die 
Kirchenfeiern jede Woche von Ostern bis zu Pfingsten einzuhalten, unter 
Bedrohung körperlicher oder geldlicher Strafen.  
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296. Ilia (Marosillye, Elienmarkt), 31. Juli 1848. Ioan Orbonaş, Erzpriester 
von Ilia (Marosillye, Elienmarkt), meldet dem Orthodoxen Konsistorium aus Sibiu 
(Nagyszeben, Hermannstadt), daß die Dörfer Vişca (Viszka, Wiesendorf) und 
Valea Poenii durch die Militärexekutionen viel zu leiden hatten. Er ersucht das 
Konsistorium, darüber auch den Bischof Andrei Şaguna zu informieren, damit 
solch traurige Ereignisse nie mehr wiederkehren sollten. 

297. Sălcut (Szélkút), 31. Juli 1848. Die rumänische „Gazeta de Transilvania” 
informiert, in einem Artikel des Advokaten Mărgineanu vom Fluß Mureş 
(Marosch), über die Sachlage in Sălcut (Szélkút), wo der rumänische Pfarrer und 
seine Gläubigen vom Szolgabiró Madarás Gábor geschwindelt wurden. Letzterer 
bestimmte die Absendung einer Militärexekutionstruppe von 165 Szeklern nach 
Sălcut. Außerdem zwang er die Rumänen nicht nur für die Verpflegung der 
betreffenden Soldaten fast 1.000 Florin für 8 Tage zu bezahlen, sondern auch seine 
eigenen Felder zu mähen und sein Heu unentgeldlich einzufechsen. 

298. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 7. August 1848. Das von Johann 
Georg Klein, vom Hermannstädter Stadt- und Stuhlsgericht, unterzeichnete 
Zeugniß bestätigt, daß die Hermannstädter Meirer Nicolae Toader, Potra Bestea, 
NiŃu Sântion, Nicolae Comănici und Toader Moldovan am 22. Mai 1848 in die 
Rathaushaft eingebracht worden sind. Ersterer wurde am 25. Mai 1848 auf 
Burgschaft befreit, die übrigen Vier am 26. Mai 1848. 

299. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt), 28. Oktober [?] 1848. Das aus 
Hermannstadt dem Gubernium Siebenbürgens gesandte Verzeichniß enthaltet die 
Namen der 17 Hermannstädter Meirer, so wie die Strafen zu denen diese, infolge 
des Prozeßes, verurteilt wurden. Die größte Strafe, Zuchthaus auf 6 Monate und 25 
Stockstreiche, erhielten die Rädelsführer Potra Bestea und NiŃă Sântion. Die 
übrigen Angeklagten, nämlich Nicolae Todea, Nicolae Comănici, Todor Ghizeşan 
oder Moldovan, Nicolae Şoandră, Ion Dăian, Potra Mărginean, Nicolae Morar, 
NiŃu Morar, Nicolae Bulea, Ilie Şelimbărean, Gheorghe Drăgan, Gheorghe 
Moldovan, Ilie Sântion, Lazăr łarcă und Nicolae Stanciu wurden, im allgemeinen, 
zu 12 Wochen Arrest im Rathaus verurteilt.  
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DOCUMENTE 

1. 

Sibiu, 23 mai – 5 iulie 1848 
Hermannstadt am 23t Mai 848 

Protocoll 

Welches am obbenannten Tage in Folge Magistrats Auftrags unter M.Z. 
1539/848 auf Grundlage des diesem Auftrage beigeschlossenen an das L. Magistrats 
Präsidium gerichteten Stadthannenämtlichen Vorstellung vom 18. Mai l.J., mit dem 
in dieser Vorstellung u. beziehungsweise Klage über gewalthsamen Einbruch der 
hiesigen Viehhalter in das Florfeld u. eigenmächtigen Befreiung des eingetriebenen 
Viehes als Rädelsführer genannten hiesigen Meyrer Potra Besta, Nitza Szimtjuon, 
Nik. Imberusch, Nik. Thodje, Nik. Theneru [?], Thoadjer Gizesan, aufgenommen 
worden ist. 

Da sämmtliche Rädelsführer sich bereits in der Rathhaushaft befinden, so 
beginnt die Untersuchung alsogleich u. wird constituirt: 

I. Constit. Potra Besta, 43 Jahre alt, nicht un. Relig., verheurathet, Vater 
eines Kindes, hiesiger Mayrer, sagt aus: 

1. Fr[age]: Warst du noch in gerichtlicher Untersuchung? 
[Antwort:] Ich bin nie in gerichtlicher Untersuchung gestanden. 
2. Fr.: Ist dir die Ursache deiner jetzigen Verhaftung bekannt? 
Ich bin vermuthlich deshalb verhaftet worden, weil ich meine Pferde auf das 

Feld, wo bereits viel Vieh auf der Weide war, zur Weide getrieben habe. Ich war 
eben von Abrudbánya wohin ich Gerste zum Bierbrauen geführt hatte, rückgekehrt 
u. sah auf dem Felde von den Stadtreiterwiesen angefangen bis unter den Altenberg 
u. den [G.] Scheunern Graben Vieh verstreut weiden, u. trieb sonach mein Vieh 
auch dahin wohin es die Andern getrieben hatten. 

3. Fr.: War das Feld, an den von dir bezeichneten Orten dieß Jahr frei und zur 
Weide bestimmt, oder war es verbothenes Florfeld? 

Das Feld war an den bezeichneten Orten wo das Vieh der übrigen Viehhalter 
weidete und wohin ich auch meine Pferde zur Weide trieb, nicht frei gegeben, 
sondern Florfeld u. verbothen.  

4. Fr.: Wie hast du dich diesemnach unterstanden deine Pferde auf einem 
solches Theil des Hatterts zur Weide zu treiben, welcher nicht dazu bestimmt, 
sondern der Benutzung des betreffenden Eigenthümers dieses Jahr überlassen war? 
Sahst du die Strafbarkeit einer solchen eigenmächtigen Handlungsweise nicht ein? 
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Ich sah wohl ein daß dieß nicht recht und gesetzlich war, aber es verleitete 
mich hiezu theils das böse Beispiel von Andern gegeben, theils die traurige 
Nothwendigkeit, da ich, u. mit mir viele andere Meyrer keinen Futter Vorrath mehr 
hatten u. bei der bekanntlich v.J. sehr gering gewesenen Heufechsung selbst um 
schweres Geld kein Futter zu bekommen war. Und mit mir mehrere Andere hatten 
noch zu Angang des Frühjahres l.J. beim L. Mastr. u. bei H. Comes Nationis ein 
Bittgesuch um abermalige Einführung der 3-Felder Wirtschschaft u. sofortige 
Freigabe des Brachfeldes gebethen, oder wir sonst all unser Vieh, welches sehr 
schwach überwintert habe, einbüssen würden – aber wir wurden immer von einer 
Woche zur andern vertröstet u. erhielten keinen Bescheid – ich glaube auch 
gegenwärtig ist noch Nichts hiernach erfolgt, wenigstens weiß ich nichts davon. Ist 
das Treiben des Viehes der hiesigen Viehhalter auf die erwähnten Hatterttheile 
strafbar, so sind sämmtliche hiesige Viehbesitzer strafbar u. wenn alle einer Strafe 
unterzogen werden, so will ich die Strafe auch geduldig ertragen. 

5. Fr.: Deine Angabe daß du nur, nachdem du Andere an den erwähnten 
Orten mit dem Vieh auf der Weide gesehen, das deinige auch eingetrieben habest, 
ist unwahr, denn du bist gerade als Rädelsführer u. Anführer der Aufwiegler 
genannt worden? Gib die Wahrheit an, den der dich als Rädelsführer bezeichnet 
hat, wird dir gegenüber gestellt werden? 

Es ist nicht wahr daß ich das eigenmächtige Eindringen der hiesigen 
Viehhalter mit ihrem Vieh auf die erwähnten Hatterttheile bewirkt habe, ich bin 
weder mit Worten noch mit That voraus gegangen, sondern habe mich wie ich 
schon angegeben bloß des gegebenen Beispiel Anderer verleiten lassen. 

6. Fr.: Wer hat sein Vieh zuerst an die bezeichneten Orte zur Weide getrieben 
u. auch an Andere die Aufforderung erlaßen ein Gleiches zu thun? 

Ich kann dieß nicht angeben, da ich es selbst nicht weiß, indem1 auf den 
erwähnten Hatterttheilen viel Vieh, welches bereits daselbst weidete ersichtlich 
wurde, und nicht weiß wer zuerst sein Vieh hingetrieben u. so die Anregung 
gegeben, eben so wenig weiß ich daß Jemand u. wer eine Aufforderung in dem 
Sinne hat ergehn lassen, mich hat Niemand in dieser Art aufgefordert. 

7. Fr.: Du hast in deiner Antwort auf die 4. Fr. angegeben es sei auf neu 
eingereichtes Bittgesuch um Wiedereinführung der Brache oder Anweisung eines 
Weideplatzes kein Bescheid u. keine Erleichterung u. Abhilfe erfolgt, u. doch ist 
vor einigen Wochen für das Zug-Hornvieh die Weide auf den Huthweiden, beim 
Gerichts Platz in der Berres Erde freigegeben worden, warum bezeugtest du und 
die Andern auch hiemit nicht? Und wie konntest du es wagen die vom L. Maat Z. 
2718/836 vestgesetzte [!] Feld Ordnung gewalthsam zu verletzen? 

Auf unser eröftertes2 Bittgesuch war bloß für die Meyrer welche Hornvieh u. 
zwar Zug Vieh besitzen, einige Erleichterung erfolgt, weshalb dieselben sodann 
auch ihre Zug Ochsen, die sie bis dahin mit uns gemeinschaftlich an den von mir 
genannten u. nach der frühern Feld Ordnung zu Brache bestimmten Ortenhattert 
weiden lassen, auf die freigegebene Weideplätze treiben, während ich u. alle 
übrigen Pferde- u. Melkkühe Besitzer gar Nichts erlangt hatten u. somit genöthigt 
waren unser dortiges Vieh auch ferner dahin zu treiben. 
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8. Fr.: Nicht genug daß du deine Pferde ins verbothene Feld gewalthsam zur 
Weide getrieben, du hast mit Anderen gemeinschaftlich Nachts dein aus dem 
Verboth eingetrienes Vieh cf. [durch] Erbrechung der Thore befreit, u. zu zwei 
malen am selben Tage den Provisor u. dessen Gehülfen das eingetriebene Vieh 
gewalthsam weggenommen u. gedroht, wenn kein Weide Platz für die Pferde und 
Melkkühe bestimmt werde, jegliches fernere Eintreiben des Viehes selbst mit 
Aufopferung des Lebens verhindern zu wollen? 

Es ist nicht wahr daß ich die mir eingetriebenen Pferde gewalthsam befreit 
habe. Es wurden mir u. dem Juon Szimtjuon, Thoadj. Gezesan, Nik. Thodje, Nik. 
Imberusch u. Nik. Teneru an einem u. demselben Tage unsere Pferde eingetrieben 
u. wir gingen Abends nach 10 Uhr in das im Retranchement befindliche städtische 
Wirthhaus ober der Fleischbank, wo unser Vieh eingesperrt war; um dasselbe 
auszulösen bothen [wir] den beiden Flurschützen Thoma u. George Pfänder zur 
Sicherheit für die Zahlung der Einschätzungs Summe an, die derselbe jedoch nicht 
nehmen wollte, sondern von jedem die Hinterlassung eines Pferdes verlangte. Als 
wir ihm3 kein Pferd dalassen zu können erklärten, indem dieselben zu viel Hunger 
leiden müßten, ließ er uns die Pferde unentgeldlich folgen mit der Erklärung der H. 
Provisor habe ihm gesagt sie sollen sich nicht mit uns schlagen. Ich habe die 
Flurschützen weder mit Schlägen gedroht, noch sie geschlagen, eben so wenig zur 
angegebenen gewalthsamen zweimalig Entreißung des eingetriebenen Viehes 
mitgewirkt, noch die erwähnten strafwürdigen Drohungs Worte ausgesprochen. 

9. Fr.: Ist dein u. Andrer Vieh noch immer auf dem genannten verbothenen 
Hatterttheile auf der Weide? 

Nicht nur mein, sondern aller anwesenden Viehhalter Horn- und ander Vieh 
weidet auch dermalen auf dem genannten Hatterttheile. 

+ Potra Besta 

Nach bestättigter Aussage wird Constitut erlaßen u. in die Haft zurück 
geführt u. weiter vernommen: 

II. Const. Nitza Szimtjuon, 28 Jahre alt, nichtun. Relig., verheurathet, Vater 
von 2 Kindern, sagt aus: 

10. Fr.: Warst du noch in gerichtlicher Untersuchung? 
Ich war nie mehr in gerichtlicher Untersuchung. 
11. Fr.: Weißt du die Ursache deiner jetzigen Verhaftung? 
Ich weiß dieselbe nicht gewiß, vermuthe jedoch deshalb verhaftet worden zu 

sein, weil ich mein Vieh in verbothenem Feld zu Weide getrieben habe. 
12. Fr.: Du bist aus dem angegebenen Grunde verhaftet, warum triebst du 

dein Vieh auf den Theil des Hatterts, wußtest du daß er verbothen war? 
Ich that bloß was auch Andere thaten. Als ich eben von einer Reise von Pesth 

rückgekehrt, sah daß das Vieh der hiesigen Meyrer, die Herde der Fleischhacker u. 
das Vieh vieler Städter von den Stadtreiterwiesen angefangen auf dem Felde bis 
unter die Altberg-Weingärten weideten, trieb ich meine Pferde auch dahin, u. Alle 
die dies gethan sagten es sei deshalb geschehen, sie wüßten dieser Theil des Felds 
soll dies Jahr brach liegen. Wer zuerst sein Vieh hierher getrieben und wer Obiges 
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gesagt weiß ich nicht; es ist Alles gemeinschaftlich geschehen; u. wenn die 
Handlung strafbar ist, so mögen Alle gestraft werden, in welchem Falle ich mich 
der verdienten Strafe auch nicht unterziehen werde.  

13. Fr.: Eben du bist als Rädelsführer bei diesem gewaltsamen Einbruch in 
das Florfeld genannt. Du hast die Leute zu diesem gewaltsamen Schritte verleitet? 
Womit kannst du solch ein großes Vergehen rechtfertigen? 

Ich muß geradezu in Abrede stellen die erste Anregung zum Treiben des 
Viehes auf die obbezeichneten verbothenen Feld Plätze gegeben zu haben. Ich bin 
bloß dem Beispiel der Gesammtheit auch gefolgt, u. wenn Alle Strafe leiden, will 
ich auch bestraft werden. 

14. Fr.: Warum triebst du deine Pferde auf den verbothenen Hatterttheil, da 
du nach deinem eignen Bekenntniß wußtest, daß dies ungesetzlich u. strafbar sei? 

Ich war hiezu, wie Alle so dies gethan haben, cf. [durch]4 die Strenge des 
Winters, welche die sehr geringe vorjährige Heufechsung gänzlich aufgesetzt hat, 
gezwungen, u. da wir vergebens gebeten hatten, uns für die Pferde auch einen 
Weideplatz anzuweisen, während die Ochsenhalter einen solchen erhalten hatten, 
so zwang uns die traurige Nothwendigkeit den Theil des Hatterts, welcher durch 
die frühere Feld Ordnung brach liegen sollte, eigenmächtig zur Viehweide zu 
benützen. 

15. Fr.: Du bist außer diesem noch beschuldigt worden, dein eingetriebenes 
Vieh Nachts gewaltsam cf. [durch] Erbrechung der Thore befreiet u. zu zweimalen 
am hellen Tage zu gewaltsamer Entreißung des vom Provisor u. den Flurschützen 
eingetriebenen Viehes mitgeholfen, u. erklärt zu haben, dich jeder fernern 
Eintreibung auf Tod und Leben widersetzen zu wollen? 

Vergangene Woche wurden mir und dem Ghenadj Gizesan, Nik. Thoadje, 
Nik. Imberusch, Nik. Teneru u. Potra Besta die Pferde eingetrieben und indeß im 
Retranchement ober der Fleischbank befindliche städtische Wirthshaus eingesperrt. 
Nachts nach 10 Uhr gingen wir insgesammt um unsre Pferde zu lösen und bothen 
den beiden Flurschützen George u. Thoma Pfänder zur Sicherheit der rüchtigen 
Bezahlung des Eintreib Geldes an, derselbe5 wollte jedoch wir sollten jeder ein 
Pferd zurück lassen, u. ließ endlich, als wir dies aus dem Grunde, weil die Pferde 
nicht hungern könnten, uns die Pferde ohne Lösegeld u. ohne Caution folgen. 

Wir haben weder mit Drohungen noch thatsächlich die beiden Genannten 
hiezu bewogen. 

Eben so unwahr ist daß ich an der gewaltsamen Entreißung des vom H. Provisor 
eingetriebenen Viehes, zu 2 malen bei hellem Tage Antheil genommen u. die mir 
in Mund gelegte Drohung ausgestoßen habe, denn als dies geschehen, war ich zum 
1. mal in Pesth, zum 2t mal war ich zu Hause im Zimmer u. vernahm erst später 
das Vorgefallene. 

16. Fr.: Ist das Vieh noch immer im verbothenen Felde? 
Sowohl mein als der übrigen Meyrer Vieh jeder Gattung befindet sich auch 

dermalen am erwähnten Hatterttheil auf der Weide.  
+ Nitza Szimtjuon 
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Nach bestättigter Aussage, wird Constitut entlassen und weiter vernommen: 
III. Const. Nikulai Thodje, 20 Jahr alt, unirter Religion, ledig, sagt aus: 
17. Fr.: Warst du jemals in gerichtlicher Untersuchung? 
Ich bin heute zum erstenmale in gerichtlicher Untersuchung. 
18. Fr.: Weißt du weshalb du verhaftet worden? 
Ich kann mir keine andre Ursache meiner Verhaftung denken, als die weil ich 

meine Pferde durch den Theil des hiesigen Hatterts von den Stadtreiter Wiesen 
angefangen bis zum alten Berg u. dem G[roß] Scheuerner Graben, welcher verbothen 
war, zu Weide getrieben habe. 

19. Fr.: Du hast die Ursache deiner Verhaftung errathen. Wie wagtest du es 
deine Pferde auf einen solchen Theil des Hatterts zur Weide zu treiben, welcher 
verbothen u. das Florfeld war? 

Ich wußte u. weiß wohl daß das eigenmächtige Abweiden des erwähnten 
Hatterttheils ein Vergehen gegen die eingeführte Feld Ordnung ist, auch hätte ich 
eines solchen Vergehens mich nicht schuldig gemacht, wenn ich nicht durch 
Andrer Beispiel hiezu verführt worden wäre, denn als ich meine Pferde dahin zur 
Weide trieb, waren bereits beinahe alle Viehhalter der Stadt und Vorstadt mit 
ihrem Vieh auf dem besagten Orte. Dazukommt daß ich mit dem Futtervorrath für 
meine Pferde durch die Strenge des verfloßenen Winters und bei der vorjährigen 
sehr geringen Heufechsung ganz zu Ende war, u. auf die von vielen unsrer 
Mitmeyrer eingereichten Bittschrift um Anweisung eines Weide Platzes gar keine 
Abhilfe erfolgt, während die Besitzer von Zug Ochsen für dieselben einen Weide 
Platz angewiesen erhalten hatten. 

20. Fr.: Wer hat sein Vieh zuerst auf den erwähnten Hatterttheil zur Weide 
getrieben, und wen fandest du bereits daselbst als du deine Pferde auch hinaus zur 
Weide triebst?  

Ich kann ohnmöglich angeben wer zuerst sein Vieh hinaus getrieben. Da ich 
dies nicht weiß, eben so wenig vermag ich namentlich die Viehbesitzer, welche ich 
als ich zuerst meine Pferde dahin zur Weide trieb, daselbst antraf, nennen, so viel 
aber gewißenhaft angebe daß sämmtliche Viehhalter ihr Vieh jeglicher Gattung, 
dem Vernehmen nach auch die Fleischer Viehherde mit einbegriffen, dahin zur 
Weide getrieben hatten. Es ging die Rede man solle bitten womit abermals 
wenigstens dies Jahr die 3 Felder Wirthschaft eingeführt, u. ein Feld brach und zur 
Weide gelaßen werden solle, u. es ist auch von mir und den Andern nur auf das 
[den] eigentlich zur Brache gehörige Hatterttheil das Vieh zur Weide getrieben 
worden. Ist dies ein strafbares Vergehen, so werden Alle Schuldigen bestraft 
werden, in welchem Falle ich auch der Strafe mich willig fügen werde. 

21. Fr.: Man hat gerade dich als einen der Rädelsführer u. Haupt Aufwiegler 
genannt, welche zu diesem gewaltsamen Eindringen ins Florfeld Veranlaßung 
gegeben. Du bist auch unter denen gewesen, welche ihr eingetriebenes Vieh Nachts 
gewaltsam mit Erbrechung des Thors befreit, und zu 2 mals bei Tag dem Provisor 
u. den Flurschützen die eingetriebenen Pferde und Melkkühe auf öffentlicher 
Straße mit überlegener Gewalt weggenommen u. sich verlautet haben, jede fernere 
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Eintreibung des Viehes mit Gewalt sich auf Tod u. Leben widersetzen zu wollen. 
Womit kannst du diese Beschuldigung entkräften u. zurück weisen? 

Es ist nicht wahr daß ich die Leute dazu angereifet habe mit ihrem Vieh ins 
verbothene Feld zur Weide zu gehen, eben so wenig als die Beschuldigung ich 
habe meine eingetriebenen Pferde gewaltsam befreit und die Auslieferung des 
eingetriebenen Viehes zu zweimalen bei Tag mitbewirkt. Meine Pferde, welche mir 
Sonnabend [vor] 8 Tage eingetrieben worden waren, gab mir der Flurschütz 
freiwillig ohne daß ich ihn mit Wort oder That bedroht hätte, heraus und es wird 
derselbe, wenn er unter Eid vernommen werden sollte, so wohl die Wahrheit dieser 
meiner Angabe, als auch die Unwahrheit der obigen Beschuldigung erweisen.  

22. Fr.: Sind deine Pferde noch auf den von dir angegebenen Hatterttheil auf 
der Weide? 

Ich weiß nicht genau ob sie noch daselbst weiden, da ich seit 3 Tagen nicht 
auf dem Felde war, doch in der Gegend mögen sie jedenfalls auch noch weiden. 

Ниць Тодђ 

Nach eigenhändig bestättigter Aussage wird Constitut entlassen und weiter 
vernommen. 

IV. Const. Nik. Komanits (Tunsu), 35 Jahr alt, nicht un. Religion, Vater von  
4 Kindern, sagt aus: 

23. Fr.: Warst du noch in gerichtlicher Untersuchung? 
Ich bin nie mehr in gerichtlicher Utersuchung gewesen. 
24. Fr.: Ist dir die Ursache deiner gegenwärtigen Gefangennehmung bekannt?  
Ich vermuthe deshalb auf Befehl des H. Bg.msters [Bürgermeisters] Gefangen 

gesetzt worden zu sein, weil ich meine Pferde 3 an der Zahl auch gemeinschaftlich 
mit andern Meyrer auf die Wiesen unterm alten Berg zur Weide getrieben habe. 

25. Fr.: Warum vermuthest du dieserwegen verhaftet worden zu sein? 
Weil der bezeichnete Theil des Hatterts verbothen u. zum Florfeld bestimmt 

war u. das Gerücht, es sei dieser Hattert Theil diesmal zur Brache u. Weide 
gelassen worden, vermuthlich falsch gewesen ist. Ich trieb meine Pferde erst dann 
hinaus zur Weide als ich sah daß bereits sehr viele das Ihrige daselbst weiden 
ließen. Veranlaßt zu diesem eigenmächtigen Hinaustreiben des Viehes auf den 
bezeichneten Hatterttheil hat die allgemeine Futter Noth gegeben, da der 
verflossene strenge Winter die wenigen Heu Vorräthe gänzlich aufgezehrt hatte, 
und auf unsre wiederholten Ansuchungen u. Flehen uns für unser beinahe 
verhungerndes Vieh (Pferde u. Melkkühe) einen Weide Platz anzuweisen kein 
Bescheid, keine Abhilfe erfolgt war. Jeder Viehhalter in der Stadt und Vorstadt hat 
sein Vieh auf den erwähnten Hattert Theil zur Weide getrieben, u. soll deshalb eine 
Strafe verhängt werden, so bitte ich Alle zu strafen wo ich mich sodann völlig 
fügen werde. 

26. Fr.: Wer trieb zuerst sein Vieh zum erwähnten Hattert Theil, und wessen 
Vieh trafst du daselbst an als du deine Pferde hintriebst? 

Ich vermag es nicht anzugeben, wer zuerst sein Vieh dahin zur Weide 
getrieben und überhaupt die Veranlaßung dazu gegeben, eben so wenig kann ich 
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namentlich die Viehhalter nennen, deren Vieh ich bereits weiden fand, bloß so viel 
muß ich der Wahrheit gemäß angeben, daß beinahe sämmtliches Vieh der hiesigen 
städtischen und vorstädtischen Viehbesitzer daselbst geweidet hat, u. vieles auch 
noch daselbst weidet. 

27. Fr.: Man hat dich namentlich angegeben als Rädelsführer und beschuldigt 
du habest in einer Nacht gewaltsam deine eingetriebenen Pferde mit Erbrechung 
des Thores befreit, und in Gemeinschaft mit Andern den Provisor u. die Flurschützen 
zu zweimalen am Tag genöthigt das eingetriebene Vieh auszufolgen, dabei auch 
gedroht hin künftig jeder fernern Eintreibung des Viehes mit Gewalt dich 
widersetzen zu wollen? Was kannst du zu deiner Rechtfertigung u. Entschuldigung 
anführen? 

Ich habe nicht Veranlaßung dazu gegeben, daß das Vieh auf das verbothene 
Feld zu Weide getrieben worden, und bin mit meinen Pferden erst als Andere 
bereits ihr Vieh daselbst weideten, dahin zur Weide gegangen, wie dies ein 
Stadtdiener, dessen Namen ich eben nicht weiß, bezeugen kann, indem mich 
derselbe selbst aufmerksam machte ich solle auch meine Pferde hinaustreiben, wo 
die Andern ihr Vieh weideten.  

Es ist nicht wahr daß ich die mir in voriger Woche eingetriebenen Pferde mit 
Gewalt herausgenommen, es sind mir dieselben freiwillig vom Flurschützen 
ausgefolgt worden, wie derselbe auch unter Eid aussagen wird. Eben so unwahr ist 
die mir gemachte 2te Beschuldigung. 

28. Fr.: Weiden deine Pferde noch immer am bezeichneten Orte? 
Meine Pferde weiden noch immer an dem angegebenen Orte unterm alten 

Berg. 
+ Nik. Komanits (Tunsu) 

Nach bestättigter Aussage wird Constitut entlassen und vernommen: 
V. Const. Thoadjer Gizesan (Moldován), 67 Jahr alt, nicht un. Relig., 

verheurathet, Vater von 6 Kindern, sagt aus: 
29. Fr.: Warst du schon in gerichtlicher Untersuchung? 
Ich bin alt geworden, aber Heute zum erstenmal in gerichtlicher Untersuchung. 
30. Fr.: Du bist deshalb verhaftet worden, weil du deine Pferde eigenmächtig 

ins verbothene Feld getrieben. Wußtest du nicht daß dies ein Vergehen? Und 
strafbar war?  

Ich habe meine 2 Pferde, welche ich besitze, nicht selbst ins Verboth zur 
Weide getrieben, sondern mein Sohn George hat dieselben, als er sah daß viele 
Meyrer u. andre Viehhalter der Stadt u. Vorstadt ihr Vieh auf den Theil des 
Stadthatterts von den Stadtreiterwiesen hinaus gegen alten Berg u. dem G. Scheuner 
Graben zu zur Weide getrieben hatten, auch dahin getrieben. Es hieß es sei dieser 
Hattert Theil dies Jahr brach gelaßen worden u. so glaubte ich sei die Weide frei 
gegeben. Ist denn nicht also gewesen u. das Hintreiben unsres Viehes strafbar, so 
werde ich die über mich zu verhängende Strafe gern erdulden wenn alle hiesigen 
Viehhalter der Strafe unterzogen werden, da vielleicht keiner sein Vieh nicht auch 
dahin getrieben hat6.  
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31. Fr.: Warum ließest du deine Pferde auch hinaus treiben da du wußtest daß 
keine Brache seit der Aufhebung der 3 Felder Wirthschaft mehr besteht? 

Ich folgte dem Beispiele aller übrigen hiesigen Viehhalter welche ihr Vieh 
sämmtlich dahin zur Weide trieben, auch zwang mich die Noth dazu, da mir der 
Futter-Vorrath cf. [durch] den strengen Winter gänzlich aufgezehrt worden war, 
und auf das von mehrern hiesigen Meyrern eingereichte Bittgesuch keine Abhilfe 
erfolgt und uns kein Weideplatz für unser Vieh angewiesen worden war. 

32. Fr.: Wer hat sein Vieh zuerst auf den bezeichneten Weideplatz zu Weide 
getrieben? 

Ich vermag dies nicht anzugeben, da ich einer der Letzten war, welche ihr 
Vieh dahin trieben. 

33. Fr.: Maat [Magistrat] hat dich als Rädels Führer bei diesem eigenmächtigen 
Eindringen ins Florfeld genannt – u. dich beschuldigt du habest deine cf. [durch] 
die Flurschützen eingetriebene Pferde mit Gewalt in der Nacht befreit, u. in 
Gemeinschaft mit Andern zu 2 mal zur Tagszeit dem Provisor das einzutreibende 
Vieh mit Gewalt weggenommen u. gedroht jeglich fernern Eintreibung auf Leben 
und Tod hindern zu wollen? 

Es ist nicht wahr daß ich den Leuten mit solch bösem Beispiel vorausgegangen 
u. wenn mir dies bewiesen wird will ich mich gerne der Strafe fügen, eben so 
wenig wahr ist die Angabe vom gewalthsamen Befreien meiner eingetriebenen 
Pferde, da ich dieselben ordentlich cf. [durch] meinen Sohn habe auslösen laßen, 
zum Pfand blieb deßen R[?]7 beim Wirthen wo die Pferde eingetrieben waren, u. er 
hat dasselbe nachgehends vor einigen Tagen ohne daß Etwas dafür verlangt 
worden wäre, zurückerhalten. Die letzte gegen mich erhobene Beschuldigung ist 
ebenfalls unwahr, was die Flurschützen selbst erweisen werden. 

34. Fr.: Hast du noch Etwas vorzubringen? 
Ich habe nichts mehr vorzubringen 

+ Thoadjer Gizesan 

Nach bestättigter Aussage wird Constitut entlassen. 
Nik. Imberusch in Pitest in der Wallachei abwesend kann gegenwärtig nicht 

vernommen werden. 
Die sämmtliche Constituten in ihren Aussagen zwar erkennen ihre Pferde auf 

den verbothenen u. Florfeld bestimmten Hatterttheil von den Stadtreiter Wiesen 
angefangen bis zum alten Berg und Großscheunern Graben zu Weide getrieben zu 
haben, jedoch schlußweg in Abrede stellen hiebei die Ersten, die Rädelsführer 
gewesen zu sein und eben so hartnäckig leugnen ihre in das Stadts Wirthshaus im 
Retranchement eingetriebenen Pferde mit Gewalt befreit, u. zweimalen hellen 
Tages dem Provisor u. den Feldschützen die eingetriebenen Pferde u. Melkkühe 
auf öffentlicher Straße weggenommen u. sich verlautet zu haben, daß sie jeder 
fernern Eintreibung des Viehes sich gewalthsam widersetzen würden (wie dies die 
Eingabe an den Maats Praesidium angibt). Es wird für nöthig erachtet den Stadt 
Provisor u. die beiden Flurschützen zu constituiren und dieselben zu dem Ende auf 
Morgen vorzuladen. 
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Am 24t Mai erscheint in Folge obiger Vorladung vor Gericht u. wird vernommen: 
J. Andreas Goebbel, 56 Jahre alt, ew. Relig., Vater von fünf Kindern, städtischer 

Provisor. 
35. Fr.: Wer waren die Ersten, welche mit ihrem Vieh auf dem von den 

Stadtreiter Wiesen angefangen bis zum alten Berg u. Gr. Scheuern Graben 
befindlichen verbothenen und nach der gegenwärtigen Feld Ordnung zum Florfeld 
bestimmten Hattertheile weidend betretten worden [haben]? Können Sie diese 
namentlich angeben u. ihre Angabe auch beeiden?  

Noch vor Ostern fand ich auf dem erwähnten Hatterttheile zu wiederholten 
malen den Potra Besta, Lázár Imberusch, Potra Avridschan, Vasselie Oprisch und 
George Szimtjuon mit ihrem Vieh auf der Weide, u. ob sie gleich mit Geld ihr 
eingetriebenes Vieh auflösen mußten, wiederholten sie dies doch immerfort u. es 
schlossen sich denselben sofort alle übrigen Viehhalter der Stadt u. Vorstadt. 

36. Fr.: Ist Nitza Szimtjuon, Nik. Imberusch, Nik. Thoadje, Nik. Teneru und 
Thoadjer Gizesan auch zuerst mit ihrem Vieh im Verboth gewesen? 

Die eben Genannten haben nur später ihr Vieh auch hinaus getrieben. 
37. Fr.: Haben die Letzt Genannten und Potru Besta ihr eingetriebenes Vieh 

in einer Nacht wirklich auch gewaltsam am Ort befreit, u. waren diese nicht unter 
denen welche Ihnen zu 2 malen das einzutreibende Vieh auf öffentlicher Gasse am 
hellen Tage mit Gewalt abgejagt haben? 

Ich kann in dieser Beziehung nur als Ohr [?] Zeuge gelten indem ich bei 
dieser Gelegenheit nicht selbst zugegen war. Von den Feldschützen George Szitof 
und Thoma Veseman, wie auch von der Wirthin des städtischen Wirths Hauses, im 
Retranchement (Finkin) habe ich erfahren daß die genannten 6 Meyrer in der Nacht 
ihre daselbst eingesperrt gewesene Pferde mit Gewalt befreit haben. Wahrscheinlich 
ist dies, da dieselben beim Eintreiben ihres Viehes sich sehr arg gebärdten und 
fluchten und drohten. Was die Frage anbelangt ob diese auch bei der Gelegebheit 
wie mir das einzutreibende Vieh auf offne Gasse am hellen Tage mit Gewalt 
entrißen wurde, thätig mit gewirkt haben, so kann ich hierauf nicht bestimmt 
antworten, zweifle jedoch daß diese auch dabei gewesen, da damals der größte 
Theil nur Hornvieh eingetrieben wurde, die erwähnten 6 Meyrer Besitzer von 
Pferden sind. Welche Meyrer namentlich bei dieser Gelegenheit gegenwärtig 
gewesen, habe ich dem H. Bgmster angezeigt u. dieselben auf einen Zettel 
verzeichnet. Diese Aussage vermag ich auch zu beeiden. 

Joh. Andreas Goebbel, 
Stadt Provisor m.p.  

Nach eigenhändig bestättigter Aussage wird Constitut bis auf Weiteres entlaßen 
u. vernommen: 

George Szitof, 32 Jahr alt, unirt. Relig., verheurathet, Vater von 4 Kindern, 
sagt aus: 

38. Fr.: Ist dir und deinem Kameraden in einer Nacht das von euch eingetriebene 
und im städtischen Wirthshaus im Retranchement eingesperrt gewesene Vieh mit 
Gewalt? Und vom wem entrißen worden? 
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Ohngefähr vor 2 Wochen trieb ich mit meinem Kameraden u. dem H. Provisor 
mehrere Pferde vom verbothenen Felde in das Stadt Wirths Haus im Retranchement, 
u. der H. Provisor beorderte uns Nachts Wache bei diesen Pferden zu halten. Spät 
in der Nacht ohngefähr gegen 11 Uhr hörte ich an der Gassen Thüre u. am Thore 
lärmen u. fluchen u. als ich nicht öffnete, wurde das Thor aus den Angeln gehoben 
und die Thür sodann erbrochen. Auf meiner Frage wer seid ihr? Antwortete mir 
Nitza Szimtjuon u. Potra Besta, es waren aber draußen vor dem Thore noch Mehrere 
die ich aber nicht erkannt habe, da ich fürchtete mich ihnen zu nähern, da sie alle 
mit dicken Stöcken versehen waren. Die beiden Genannten bothen uns ein Pferd 
an, und als wir uns weigerten dies anzunehmen, sagten sie jetzt nehmen wir uns 
mehr Pferde auch ohne euch ein Pfand zu lassen und trieben sie auch sodann fort. 
Später kam der Nikulai Imberusch u. verlangte die Auslieferung des Pferdes mit 
den Worten, was die Andern befahren werden, dem werde ich mich auch fügen; 
nach einer Woche kam Nik. Thodje und verlangte auch seine Pferde heraus, die wir 
ihm auch ohne Anstand sodann folgen ließen, eben so kam auch Nik. Teneru 
wegen seinen Pferden, und Morgens erst Thodje Gizesan, dem wir seine Pferde 
auch sofort folgen ließen. Diese meine Aussage bin ich bereit zu beschwören, so 
wie das, daß ich Alles was ich weiß gesagt habe. 

+ George Szitof 

Nach bestättigter Aussage wird Constitut ein wenig abtretten gemacht u. 
weiter vernommen: 

Thoma Westemann, 60 Jahre, nichtun. Relig., verheurathet, Vater von 6 
Kindern, sagt aus auf die 

39. Fr.: Ist dir u. deinem Kameraden in einer Nacht aus dem städtischen 
Wirths Hause im Retranchement das eingetriebene Viehes gewaltsam? U. von wem 
entrißen worden? 

Es mögen 2 Wochen sein als wir mehrere Pferde aus dem verbothenen Felde 
in das städtische Wirths Haus im Retranchement eintrieben u. vom H. Provisor 
beordert wurden die Nacht hin cf. [durch] daselbst zu wachen. Etwa gegen 11 Uhr 
Nachts hörten wir Lärm vor dem Gassenthor, bald danach wurde das Thor u. die 
Thüre erbrochen und auf die Frage „wer seid ihr” antworteten Potra Besta u. Nitza 
Szimtjuon „wir sind es, wir sind gekommen uns unsre Pferde abzuholen, hier nehmt 
ein Pferd dafür”. Als ich kein Pferd nehmen wollte, so sagten sie, sie würden ihre 
Pferde doch wegtreiben, was sie dann auch ohne unser Widerstreben thaten, denn 
an Widerstand unsererseits war nicht zu denken, da draußen noch Viele, die ich 
jedoch nicht erkannt habe, mit Stöcken bewaffnet harrten. Später kamen dann in 
kleinen Zwischenräumen Nik. Imberusch, Nik. Thoadje, Nik. Teneru u. verlangten 
ihre Pferde hinaus mit den Worten, was die Andern betreffen wird, wollen auch wir 
erdulden. Wir ließen ihnen die Pferde sonach folgen. Gegen Morgen holte sich 
auch Thodjer Gizesan seine beiden Pferde. Mehr weiß ich nicht u. bin bereit diese 
Aussage auch zu beschwören. 

+ Thoma Westemann 
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Nach bestättigter Aussage wird Constitut einstweilen abzutreten gemacht. 
Da durch die Aussagen der so eben vernommenen Flurschützen die in der 

Stadthanneämtlichen Vorstellung an das Maat Praesidium gemachten Beschuldigung 
einer gewalthsamen u. nächtlichen Befreiung des von dem städtischen Wirthshaus 
im Retranchement eingetrieben gewesenen Viehes hauptsächlich auf die I. u. II. 
Constituten, Potra Besta und Nitza Szimtjuon fällt, so werden diese beiden vorgerufen, 
ihnen ihre Aussagen auf die 8te u. 18te Frage, laut welchen sie das gewalthsame 
Befreien des eingetriebenen Viehes in Abrede stellen, neuerdings vorgehalten u. 
dieselben aufgefordert die Wahrheit zu sagen. 

Da die letzgenannten beiden Constituten noch immer bei ihrer frühern 
Aussage beharren so werden die beiden Flurschützen denselben gegenüber gestellt, 
und nachdem die beiden Flurschützen ihre Aussage auf die 38te u. 39te Frage den 
Confrontaten zu Gesicht mit der Erklärung ihre diesfällige Aussage auch durch 
einen Eid erstärken zu wollen, gesagt u. wiederholt haben qualificiren sowohl der I. 
als auch der II. Constitut ihre Aussage folgendermaßen: 

Vor etwa 2 Wochen, als uns unsere Pferde mit denen Andrer Meyrer in das 
städtische Wirthshaus im Retranchement eingetrieben worden waren, begaben wir 
uns Nachts etwa gegen 11 Uhr an besagten Ort, und drückten das zugesperrte Thor 
u. Thüre, welche uns auf mehrmaliges Rufen Niemand öffnen wollte, gewalthsam 
auf, drangen im Hof, u. nachdem wir von den Confrontanten die Auslieferung der 
Pferde gegen Hinterlaßung eines Pferdes nicht erhalten konnten, trieben wir 
dieselben, um sie nicht die ganze Nacht hindurch hungern zu lassen, ohne etwas 
dafür zu zahlen weg, bei welcher Gelegenheit sich die Flurschützen jedoch nicht 
widersetzten, indem sie sagten der H. Provisor habe ihnen gesagt sie sollten sich 
nicht mit uns schlagen. 

+ Potra Besta 
+ Nitza Szimtjuon 

Nach beendigter Confrontation werden die beiden Confrontaten entlaßen u. 
die übrigen Constituten (vom III. bis inclusive Vt) Nikolai Thoadje, Nik. Teneru, 
Thoadjer Gizesan den beiden Flurschützen gegenüber gestellt, u. es erklären dieselben, 
daß die von den Flurschützen in Bezug auf sie gemachten Aussagen ganz in der 
Wahrheit gegründet seyen. 

Nach beendigter Confrontation werden Confrontanten und Confrontaten 
entlaßen. 

Am 25t Mai Nachmittags überbringt der städtische Provisor J. Andreas 
Goebbel im Zusammenhange mit seiner auf die 37t Frage gegebenen Erklärung 
den Zettel wo namentlich diejenigen Meyrer verzeichnet sind, welche ihm zu 
zweimalen am hellen Tage das einzutreibende Vieh von öffentlicher Gasse mit 
Gewalt weggenommen haben, u. stellt das Ansuchen diese hierüber zu vernehmen, 
wobei er zugleich erklärt die angegebene Thatsache, falls die verzeichneten Meyrer 
dieselbe läugnen sollten, durch den bei der verübten Gewaltthat gegenwärtig 
gewesene Thorhüter des Burgerthors Andreas Schnell und den Diener aus dem 
Gewerb Verein [...] Weber8 rechtskräftig beweisen zu können. 
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Die nach dem erwähnten Zettel verzeichneten bei der eingeklagten Gewaltthat 
betheiligten Meyrer Nik. Soandre, Nik. Morar, George Dregán, Nitzu Morár, 
George Moldovan, Nitza Szimtjuon, Pavel Avrizan, George Moldovan, Nik. Bulje, 
Jllie Selimberan, Petru Mardsinan, Juon Dean, Nik. Mántsu, Lazar Zarku u. Jllie 
Szimtjuon werden sofort auf den 27t l.M. zur Vernehmung vorgeladen. 

Am 1sten Juni l.J. erscheinen von den Vorgeladenen, nach dem die 
Vorladung vom 27 u. 29t Mai erfolglos geblieben, Folgende: 

VI. Constitut: Nikolai Soandre, 45 Jahre alt, nichtun. Relig., verheurathet, 
Vater eines Kindes, sagt aus auf die: 

40t Frage: Du bist angeklagt worden dem städtischen Provisor bei hellem 
Tage das vom verbothenen Felde eingetriebene Vieh auf offner Gasse in 
Gemeinschaft mit Andern gewalthsam weggenommen zu haben? 

Ich gestehe ein daß ich vor etwa 2 Wochen einmal mit sehr vielen andern 
Meyrern beim Accis Häuschen mich zusammenrottete u. dem H. Provisor welcher 
sammt den Flurschützen viele Kühe vor sich hertrieb den Weg vortraten, es hat 
aber Niemand sich eine thatsächliche Gewaltthat erlaubt u. der H. Provisor hat 
vermuthlich bloß aus Furcht vor der versammelten Menge die Eintreibung der vor 
sich getriebenen Kühe unterlaßen, u. dieselben sofort uns überlassen. 

+ Nik. Soandre 

Nach bestättigter Aussage wird Constitut entlaßen u. auf die selbe 40t Frage 
vernommen: 

VII. Const.: Juon Déan, 35 Jahre alt, nichtun. Relig, verheurathet, Vater von 
2 Kindern, sagt aus: 

Eines Abends gegen 7 Uhr ging ich um nach meinen Ochsen welche auf dem 
uns angewiesenen Weide Platze weideten zu sehn. Vor dem Accis Häuschen des 
Burgerthors war eine Menge Meyrer versammelt denen ich mich auch anschloß. 
Bald kam der H. Provisor zu uns herangeritten u. fragte uns was wir wollten, 
während er die Kühe, welche er vom verbothenen Felde eingetrieben auf der 
steinernden Brücke zurückgelaßen hatte. Wir antworteten ihm wir hätten mit ihm 
Nichts zu thun, aber er dürfe nicht uns die Kühe eintreiben, er solle auch die 
Pferde, welche zusammen mit den Kühen geweidet hatten mit eintreiben. Auf diese 
unsere Erklärung ließ er sodann auch die Kühe los u. wir trieben dieselben sofort 
auf den vorigen Weideplatz. 

Ioan Daian 

Nach eigenhändig bestättigter Aussage wird Constitut entlaßen u. weiter auf 
obige Frage vernommen: 

VIII. Constitut: Potra Mardsinán, 28 J. alt, nichtun. Religion, verheurathet, 
Vater von 2 Kindern, sagt aus: 

Ich leugne nicht einmal bei der etwa vor 2 Wochen zu Mittagszeit vor dem 
Accishäuschen des Burgerthors versammelten Menge hiesiger Meyrer gestanden 
zu sein, als der H. Provisor zu uns heranritt u. während die vom verbothenen Felde 
eingetriebene Kühe nach der steinernen Brücke zurück gelaßen worden waren, zu 
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uns sagte was wir da wollten? Die versammelten Leute sagten, er solle ihnen ihr 
Vieh nicht eintreiben da sie von u. durch die Noth gezwungen seyen ihr Vieh auf 
das eigentlich zur Brache bestimmte Feld hineingetrieben, wodurch der H. Provisor 
vom Eintreiben der Kühe abstand, u. die Kühe wieder zur Weide cf. [durch, 
vermittels] die betreffenden Eigenthümer getrieben wurden. Es war daselbst eine 
Menge Leute, Mairer u. Weiber versammelt, der H. Provisor wird sie Alle am 
Besten wissen, doch hat Niemand weder mit Schlägen gedroht noch geschlagen, 
bloß so viel sagten die Versammelten, sie seien alle Haus säßig, u. wenn sie Strafe 
verdienten, so seien sie zu finden u. würden nicht fliehen, sondern sich der Strafe 
unterziehen. Ich selbst habe nicht mitgesprochen, als ich keine Kuh, sondern bloß 
Ochsen habe, die auf den angewiesenen Platze weideten. 

Πетру Мърђинян 

Nach eigenhändig bestättigter Aussage wird Constitut entlaßen u. auf die 
obige Frage vernommen: 

IX. Constitut: Nik. Morár, 30 Jahre alt, nicht un. Relig., verheurathet, 
kinderlos, sagt aus: 

Wie der Vorhergehende mit dem Unterschiede daß dieser Constitut als 
Besitzer einer Kuh auch selbst nic[h]t das Wort geführt zu haben anerkennt, u. daß 
die Zusammenrottung gegen Abend statt gefunden habe. 

+ Nik. Morár 

Nach bestättigter Aussage wird Constitut entlaßen und vernommen auf 
dieselbe Frage: 

X. Constitut: Nitzu Morár, 40 Jahre alt, nichtun. Relig., verheurathet, Vater 
von 2 Kindern, sagt aus: 

An einem Samstag vor Mittagszeit gerade an dem Tage als unser Bischoff 
nach Hmstdt kam, ritt der H. Provisor bei mir vorbei. Ich stand vor meiner 
Hausthüre u. sah daß die Flurschützen nach der steinern Brücke Vieh vor sich 
hertrieben. Der H. Provisor ritt nach Hause und die Flurschützen ritten auch weg u. 
das Vieh welches sie vor sich hergetrieben hatten, trieben die Leute wieder zurück 
zur Weide. Es hat Niemand ein Wort zum H. Provisor geredet, geschweige denn 
daß ihm das Vieh mit Gewalt weggenommen worden sei. Gegen Abend desselben 
Tages trieb der H. Provisor abermals Vieh, worunter auch mein Vieh war, ein, und 
damals war ich auch unter der versammelten Menge, welche dem H. Provisor 
vorstellte er solle von der Eintreibung des Viehes abstehen, aber gedroht oder 
wirklich Gewalt geübt hat Niemand. 

+ Nitzu Morár 

Nach bestättigter Aussage wird Zeuge entlaßen u. vernommen: 
XI. Const.: Nik. Bulye, 58 Jahre alt, nichtun. Relig., verheurathet, Vater eines 

Kindes, sagt aus auf die obige Frage: 
Wie der IX. Constitut. 

+ Nik. Bulye 
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Nach bestättigter Aussage wird Constitut entlaßen u. weiter vernommen auf 
obige Frage: 

XII. Constitut: Jllie Selimberan (Komanesku), 30 Jahre alt, nichtun. Relig., 
verheurathet, Vater von 2 Kindern. 

Wie der VIIIte Constitut. 
+ Jllie Selimberan 

Nach bestättigter Aussage wird Constitut entlaßen und auf obige Frage 
vernommen: 

XIII. Const.: George Dregán, 50 Jahr alt, nichtun. Relig., verheurathet, Vater 
von 6 Kindern. 

Ich stelle nicht in Abrede eines Abends mit bei den zugleich versammelten 
Meyrern gewesen zu sein, welche dem hiesigen H. Provisor bedeuteten er solle das 
aus dem Florfelde (wo Brache sein sollte) eingetriebene Vieh uns frei geben. Doch 
ist dies nicht unter Drohungen u. Gewaltthätigkeiten geschehen, sondern die Sache 
verhielt sich also: der H. Provisor, welcher sammt den Flurschützen eine ziemliche 
Anzahl Vieh vor sich her trieb, kam mit Zurücklaßung dieses Viehes auf die beim 
Burgerthor-Accishäuschen versammelte Menschen Menge losgeritten u. fragte was 
sie wollten. Es wurde ihm erwidert: er solle so gut sein und uns das Vieh 
ausfolgen, da wir ja wenn strafwürdig wären, immer zu finden sein und nicht fliehn 
würden, wir seien cf. [durch] Armuth u. Noth gezwungen worden unser Vieh 
ohnerachtet des Verboths auf das Florfeld zu treiben. 

+ George Dregán 

Nach bestättigter Aussage wird Constitut entlaßen u. weiter vernommen: 
XIV. Const.: George Moldován, 43 J. alt, nichtun. Relig., verheurathet, Vater 

von 7 Kindern. 
Wie der Vorhergehende. 

+ George Moldován 

Nach bestättigter Aussage wird Constitut entlaßen u. weiter vernommen: 
XV. Const.: Jllie Szimtjuon, 46 Jahr alt, nichtun. Relig., Vater von 5 Kindern, 

sagt aus auf obige Frage: 
Es ist wahr daß ich auch zugegen war als eines Abends, etwa vor 2 Wochen, 

sich vor dem Accishäuschen des Burgerthors die hiesigen Meyrer versammelt 
hatten u. den hiesigen Stadt Provisor bathen das Vieh, welches er mit sich 
getrieben u. eintreiben wolle, los zu laßen, da man uns, falls man uns strafen 
wolle, jederzeit finden könnte, indem wir haussäßig seynen. Ich selbst habe 
aber Nichts geredet, sondern bloß in so weit, als ich mich der Menge anschloß, 
hiebei Theil genommen. Der Provisor ließ auf die gemachte Aufforderung das 
Vieh los, welches sogleich wieder zurück auf den vorigen Weideplatz betrieben 
wurde. 

+ Jllie Szimtjuon 
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Nach bestättigter Aussage wird Constitut entlaßen und weiter vernommen: 
XVI. Const.: Lazar Zarku, 72 Jah alt, nichtun. Relig., verheurathet, Vater 

eines Kindes, sagt aus auf obige Frage: 
Ich war auch mit unter den eines Nachmittags zahlreich vor dem Burgerthor-

Accishäuschen versammelten Meyrern, welche den H. Provisor aufforderten das 
Vieh, welches er aus dem verbothenen Felde eingetrieben hatte, u. vor sich her in 
der Stadt trieb, freizugeben. Da der verursachte Schaden, wenn er cf. [durch] die 
Eigenthümer des Viehes zu ersetzen sei, ersetzt worden würde, u. die Sicherheit 
des wirklich zu erfolgenden Ersatzes darin liege, daß die Eigenthümer des 
erwähnten Viehes hiesige Insaßen seien. Drohungen sind keine ausgestoßen 
worden, auch keine Gewaltthat. 

+ Lazar Zarku 

Nach bestättigter Aussage wird Constitut entlassen und weiter vernommen 
auf dieselbe Frage: 

XVII. Const.: Nik. Mantsu, 55 J. alt, nichtun. Relig., verheurathet, Vater von 
6 Kindern. 

Wie der Vorhergehende. 
+ Nik. Mantsu 

Nach bestättigter Aussage wird Constitut entlassen, und das Protokoll, bei 
dem Umstande, daß die noch zu vernehmenden Meyrer Nik. Imbrusch, Nitzu 
Szimtjuon, Pavel Avrizan u. Potra Besta von Hermannstadt abwesend, wiederholter 
Vorladungen ohnerachtet nicht haben constituirt werden können, deren Verhörung 
aber aus dem Grunde nicht wesentlich nothwendig sein dürfte, weil die von 
sämmtlichen vernommenen Constituten durchgehends im Einklange mit der Klage 
des H. Provisors gemachte Aussage die eingeklagte Thatsache hinlänglich erwiesen 
hat. 

Geschloßen, gefestigt, und Einem L. Maat zur fernern Amtshandlung 
unterlegt. 

Hmstdt am 9t Juni 1848. 
Schreiber m.p., 

St. Richt. 
Wellmann, 

Actuar  

Am 17. Juni 1848 wird gegenwärtiges Protokoll, welches in Folge M.Z. 
2056/848 mittelst Auftrags vom 15. Juni diesem Gerichte aus dem Grunde, weil die 
vernommenen Meyrer der Angabe des städtischen Provisors (Seite des 
Untersuchungs Prot: 23) daß sie das einzutreibende Vieh von der öffentlichen 
Gasse mit Gewalt ihm weggenommen hätten, widersprochen hätten u. weil die 
vom Provisor diesfalls genannten Zeugen Andreas Schnell Thorhüter und Weber 
Vereins Diener nicht vernommen worden seinen, zur Ergänzung und Erhebung 
dieser Mängel cf. [durch] Zusammenstellung des Provisors mit den beklagten 
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Meyrern u. Verhörung der erwähnten 2 Zeugen zurückgestellt worden, weiter 
fortgesetzt und ergänzt wie folgt. 

Um die vollkommene Gewißheit darüber zu erlangen, ob die vom Provisor 
auf der 23. Seite des Protokolls gemachten Erklärung daß ihm das Vieh mit Gewalt 
weggenommen worden sei, dahin zu verstehen ist als selben die Meyrer mit 
wirklichen Thätlichkeiten, oder solchen Drohungen welche Thätlichkeiten 
befürchten ließen das Vieh dem Provisor weggenommen, oder aber ob der Provisor 
durch die Worte „mit Gewalt” nur die Zusammenrottung u. an ihn ergangene 
Aufforderung das einzutreibende Vieh frei zu lassen, verstanden habe, in welchem 
Falle sodann kein Widerspruch zwischen seiner u. den Aussagen der Beklagten, 
welche das Letztere eingestehen, sich heraus stellte, mithin eine Confrontation 
nicht nöthig sein dürfte, wird zuerst der Provisor vorgeladen u. aufgefordert sich 
nochmals deutlich u. ganz genau darüber zu erklären wie die Wegnahme des 
Viehes statt gefunden. 

Der Provisor gibt folgendes an: 
Der Begriff von thätlich angewandter Gewalt, welche den mit ihrem Vieh die 

Florfelder verheerenden Meirern zugeschrieben werden könnte, kann ich auf die 
Art bewahrheiten, daß ich für Gewalt und Widersetzung halte, wenn diejenigen, 
deren Vieh von den Florfeldern weggetrieben wird sich in Masse und mit Stöcken 
oder Knitteln versehen, an meinem Orte zusammenrotten, und ungestüme 
verlangen das Vieh fahren zu lassen, dann da ich zu meiner Bedeckung auch die 
bei Eintreibung des Viehes verwendeten Flurschützen hatte, einer überlegenen 
Menge grober Gegner, keinen Widerstand leisten zu können überzeugt war, und 
aus dem Benehmen der sich mir entgegen stellenden Mairer wahr nehmen konnte, 
daß sie ihren wenn auch anfänglich nur mündlich gestellten Forderungen im 
Nothfalle durch physische Hilfsmittel Nachdruck geben würden, so war es klar, 
daß ich der Gewalt weichen oder nachgeben zu müssen gezwungen war, denn es 
wird nicht verlangt werden können, daß ein in seinem Wirkungskreis die ihm 
auferlegte Pflicht übender Beamte, mit untergeordneten Frevlern in handgemeinem 
Kours mit thätiger Kraftanwendung sich messen solle. Wenn dennoch die Mairer 
auch nicht Hand an mich oder meinen Flurschützen angelegt haben, so haben sie 
denn doch durch ihr gemeinschaftliches Zusammenhalten und gemeinschaftliche 
Forderung ihr Vieh frei zu geben Gewalt ausgeübt, und verfallen um so mehr der 
verdienten Strafe, weil sie, mit den hierortigen Territorialveränderungen bekannt, 
indem sie eigenmächtig und in Masse die Florfelder betreten haben, wissentlich 
und vorschätzlich eine Frevelthat begangen haben, dieserlei Fälle der Widersetzung 
kann ich in so weit ich’s nach den bei mir vorgemerkten Tagsbegebenheiten 
angeben kann mehrern namhaft machen. 

1. Es geschah am 6t Mai 848 abends, daß ich in Begleitung der Flurschützen 
Toma Veseman und George Sitof dann meines Knechtes Koman Turku, auf den am 
Großscheuernen Graben befindlichen Wiesengründen mehreres Vieh antreffend, 
solches eintreiben sollte, die dabei gewesenen Hüter fand ich schlafend – es war 
ziemlich kalte Luft, wodurch die Schlafenden in einer wärmern Hütte fester 
schliefen, ich bemächtigte mich zuerst der Knittel, welche die Schläfer unter ihren 
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Häuptern hatten, warf diese in den Großscheuerner Graben, und trieb das Vieh ein, 
bald in der Nähe der sogenannten chartagne vor dem Burgerthor angelangt, rief 
mein Knecht mir nach, er habe von den zurückgelassenen Hüter zwei gesehen nach 
dem Großschheuerner Graben eilen wahrscheinlich um ihre Stöcke zu suchen, ich 
redete ihm dies aus mit der Entgegnung sie hätten alle fest geschlafen, und ließ das 
Vieh weiter treiben, als ich jenseits den v. Huterschen Maierhof an dem Hilfe der 
Nitzu Morar war [sah]. So sammelten sich Männer, Weiber und Kinder mit allerlei 
Hausgeräthen, wollten das Vieh mich nicht weiter führen lassen, sie trieben es 
sogar fort ohnerachtet meiner Warnung. Bei dieser Gelegenheit packte [?] auch 
Nitzu Morar meinen [...] und wollte ihn [...]9 ließ aber denn doch nach. Die Meier 
die hiebei mit Ungestümm ihre Forderung machten, das Vieh aus dem Brachfeld 
nicht weg zu treiben, waren Nitzu Morar, dessen Sohn Iuon Morar, George 
Moldovan, Nicolai Veseman, der jüngere Nicolai Rakovitzan, der jüngere Jlie 
Bendorfean und ein Knecht des Nicolai Imberusch. 

2. Dergleichen geschah es zur Hälfte Mai, als ich wieder mehreres Vieh auf 
dem im Retranchement befindlichen Stadtmeierhof eingetrieben und eine 
Nachtwache hingestellt hatte, hiemit sind meine untergebenen Flurschützen Toma 
Veseman, und George Sitof, wie ich weiß bei Gericht schon abgehört worden. 
Damals waren es Potra Besta, Nitzu Szimtjuon, Nicolai Imberusch, Nicolai Toadjer 
welche mit Grobheit ihre Pferde wegführten, in dem sich die Flurschützen der 
überlegenen Anzahl nicht widersetzen konnten. Nicolai Teneru und Todor 
Moldovan, deren Pferde damals auch eingetrieben worden waren, warteten in 
Ergebenheit die Ausfolgung ihrer Pferde ab. 

3. Am 3t Junius, wo ich eine bedeutende Anzahl Vieh eingetrieben hatte, 
waren bei dem Accishaus vor dem Burgerthor etwa 25 Meirer versammelt die mit 
Ungestümm theils mit mir in Wortwechsel standen theils während dieses 
Wortwechsels mit Gewalt ihr Vieh wegtrieben. Von diesen habe ich mir gemerkt, 
den Juon Kimpian, Potra Marsinen, George Popi Dan, Pavel Avridsan, Nicolai 
Bulle, Niku Morar der ältere, Lazar Czarka, Potru Forkasch, George Moldovan. 

Tags darauf hatte man an den nahe gelegenen Meirerwohnungen Pflastersteine 
als Waffe für eine nächste Gelegenheit aufgehäuft, von welchen ich einige zum 
Zeichen dem H. Stadthannen überliefert habe, welcher doch untrugbar einen 
deutlichen Beweis gibt vorsätzliche Gewalt ausüben zu wollen. 

4. Am 19t Junius nachdem ohnerachtet mehrmaliger Vieheintreibungen, die 
verwegenen Meirer, aller Warnung Hohn suchend [?], die Florfelder fortwährend 
verheerten, hatte ich bei H. Bürgermeister Assistenz angesucht, und zu meiner 
Bedeckung eine Verstärkung durch beigegebene Stadtreiter erhalten, ich begab 
mich auf die Wiesengründe, trieb etwa 300 Vieh ein, kam bis zum v. Hutterschen 
Meierhofe wo abermals viele Meirer versammelt, einige baten, das Vieh nicht 
weiter zu treiben, einige sich darauf beriefen daß sie immer zu finden u. im 
Nothfalle zu strafen wären andere aber die Gelegenheit benützten während zwei 
mit Heu beladene Wägen, die Passage hinderten, um ihr Vieh wegzutreiben. Das 
Vieh wurde auch auseinander gejagt und entrissen.  
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Hier sind zu erwähnen: Nicolai Imberusch al[ias] Csoroia, Nicolai Morar 
Schwiegersohn des Toma Avridsan, der Sohn des Nicolai Imberusch, Nicolai 
Bojesch Schwiegersohn des Vasilie Oprisch, George Moldovan Schwiegersohn des 
George Jossif, Nikodin Moldovan, der Knecht des Potra Soandre der Koresz, der 
Sohn des George Szimtjuon und Nicolai Soandre. Außer diesen von mir persönlich 
erkannten, waren auch viel andere Männer, Weiber und Kinder, welche sich uns 
entgegen stellten. 

Da ich mit diesen besonders bezeigten Fällen, hoffentlich zur Genüge 
erwiesen zu haben glaube, daß gegen meine Anstalten um das auf verbothenen 
Wiesengrunde weidende Vieh einzutreiben, Widersetzung und Gewalt angewendet 
worden ist so wird hieraus die Sträflichkeit der Meirer bemessen werden können. 

Ich finde aber noch zu erwähnen, daß ich doch viel mehr Meirer einer 
gleichen Verletzung der bürgerlichen Ordnung schuldig halte, bin aber wie sehr ich 
mich auch bemühe mein Gedächtniß zu Hilfe zu kommen nicht im Stande alle 
Schuldigen anzugeben. Dies mag auch Niemandem leicht sein, wenn aber die 
bisher bezeichneten für den im allgemeinen angerichteten Schaden und Störung des 
Privateigenthums verantwortlich gemacht und streng werden bestraft werden, so 
werden sie sich selbst angeben, und werden künftig sich zur Warnung dienen 
lassen. 

Joh. Andreas Goebbel, 
Stadt Provisor 

Hierauf wird der von dem Stadt Provisor aufgerufene Gewerbvereins Diener 
vorgerufen und über die ihm bekannten Thatsachen, der von den Meirern dem 
Stadt Provisor entgegengestellten Gewaltanwendung vernommen. 

Samuel Veber aus Hermannstadt, 26. Jahr alt, evangelisch, verheirathet, Vater 
eines Kindes, von Profession ein Leinweber, dermalen Gewerbvereinsdiener. 
Derselbe sagt aus: 

Es ist einmal geschehen, daß ich Augenzeuge dessen war, wie die hiesigen 
Meirer, bei Gelegenheit des Vieheintriebs in zahlreicher Menge sich widersetzt 
haben. 

An einem Dienstag etwa 14 Tage nach dem diesjährigen Maimarkte, sah 
ich den H. Stadtprovisor zu Pferd zur Burgerthor hinausreiten, von den 
Flurschützen gleichfalls zu Pferd begleitet, ich vermuthete, da ich wußte, daß auf 
den Privatwiesen von den Vorstädter Viehhaltern Verwüstungen geschehen,  
H. Provisor werde das auf dem Felde angewesene Vieh eintreiben, ging aus 
Neugierde auch vor das Burgerthor, bald als ich bis zum sogenannten Schanzthor 
gekommen, und kurze Zeit daselbst verweilt hatte, bemerkte ich wie H. Provisor 
sammt seinen Begleitern das Vieh vom verbothenen Felde eintrieben. Die Pferde 
hatten einen Vorsprung und verliefen sich je näher sie der Burgerthor Vorstadt 
kamen, das Hornvieh aber, Ochsen und größtentheils Kühe, langsamer schreitend 
wurden immer vorwärts getrieben, aus der Entfernung konnte man was auf der 
Ebene geschah deutlich wahrnehmen. Es müssen es die in ihren Gärten 
arbeitenden Meirer auch wahrgenommen haben denn als das Vieh bis zum 
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Accishaus gebracht worden war, sammelte sich eine Menge Männer, Weiber u. 
Kinder, einige mit Knitteln andere mit Grab [...]10, womit sie in den Gärten 
gearbeitet hatten, wieder andere mit Peitschen versehen. H. Provisor ritt 
denselben mit dem Anschrei entgegen: „was wollt ihr, wollt ihr mich umbringen, 
ich habe Befehl das Vieh einzutreiben”. Da hörte ich einige der Meirer entgegen 
wir wollen Sie nicht angreifen, aber bitten, das Vieh freizugeben, denn wir 
werden das Vieh nicht eintreiben lassen. Einer derselben, George Dregan, sagte 
zu den Meirern: „wir gehen ja nicht auf den Schinder so daß wir Stöcke 
bräuchten, legt alles weg, nur mit dem wollten wir uns an den H. Provisor 
wenden, wie an einen ehrenhaften Mann, und mit Bitte, unser Vieh ablösen, wir 
werden zahlen was die Pferde gethan haben, wenn man uns dazu verurtheilt, wir 
haben die Brache wie wir sie seit jeher benützt haben in Anspruch genommen, 
und wollen auch diesmal nicht anders”. Die meisten Meirer legten ihre Waffen 
weg, nur diejenigen welche mit Pferden rascher voran behielten selbe und 
schlugen nach den Kühen welche auch hiedurch auseinandergetrieben wurden. 
Umsonst redete H. Provisor ihnen ein, sie könnten ihr Vieh in ordentlichem 
Wege wieder zurückerhalten, es war sinnlos. H. Provisor konnte den Zweck nicht 
erreichen, u. ritt weiter mit der Warnung er werde ungestüme dem H. Stadthann 
die Anzeige machen. Herr Provisor kam so denn nebst seinen Begleitern in die 
Stadt, ich begab mich in das Gewerbvereinslocale und sah später daß H. Provisor 
von oben herzu kam und [ich] meinte er müsse bei dem H. Stadthann die Anzeige 
von dem Vorfalle gemacht haben. 

Samuel Weber 

Es wird vernommen der städtische Thorsteher Andreas Schnell aus [...]11 
Keresztur, 34 J. alt, verheirathet, Vater von 4 Kindern, ewangelisch. 

Noch ehe ich Zeuge war, dessen wie die Meirer dem H. Provisor wegen dem 
Vieheintrieb [sich] widersetzten, weiß ich und habe es gesehen, daß mehrere der 
Meirer Flastersteine gebracht und an ihren Häusern niedergelegt hatten, ich machte 
davon dem H. Stadthann die Anzeige worauf es geschah daß die Steine bald in die 
Höfe der Meirer hineingetragen wurden. 

Vier Wochen nach dem Maimarkt, geschah durch H. Provisor ein 
Vieheintrieb, wo sich meistens Vorstädter vom Sagthor an dem Accishaus in 
Menge versammelt hatten. Als H. Provisor bis zum Accishäuschen mit dem Vieh 
gekommen war, so stellten sich etwa 6 Meirer dem Pferde des H. Provisors die 
Zügel haltend, entgegen und baten, das Vieh nicht weiter zu treiben, es könne nicht 
gut werden. Wer dieses gesagt haben kann ich nicht angeben, denn ich kenne die 
Leute dem Namen nach nicht. H. Provisor wird sie kennen. 

Einige, die bei dem Burgerthor wohnen, als Nitzu Morar und Gizesan, 
warnten die Leute, abzulassen, und nichts unerlaubtes zu unternehmen, allein die 
Warnung war nur von solchem Erfolge, daß keiner mehr thätliche Handlung 
ausübte, sie drangen nur auf Freigebung des Viehes.  

Andere Fälle dergleichen sind mir nicht bekannt. 
+ Andreas Schnell 
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Das Protokoll wird geschlossen und unterlegen. 
Hermannstadt, 5. Juli 848 

[Simon] Schreiber m.p. 
F[riedrich] Schelker, Gerichts Not. 

* 

Sibiu, 23 mai 1848 

Protocol 

Consemnat în ziua sus-menŃionată, ca urmare a însărcinării Magistratului, 
sub nr. mag. 1539/1848, pe baza întâmpinării adresate de dregătoria primăriei către 
onoratul prezidiu al Magistratului în 18 mai a.c. şi anexate însărcinării, cu privire  
la maierii sibieni Potra Bestea, NiŃă Sântion, Nicolae Imberuş, Nicolae Todea, 
Nicolae Teneru [Tânăru], Toader Gizeşan, consideraŃi conducători în acea întâmpinare, 
respectiv plângere în legătură cu pătrunderea proprietarilor de vite din localitate în 
câmpul de Ńarină (Florfeld) şi eliberarea neautorizată a vitelor prinse. 

Întrucât toŃi capii se află deja în arestul primăriei, ancheta începe imediat şi 
se constituie [convoacă]:  

I. constitut [convocat], Potra Bestea, [în vârstă] de 43 de ani, de religie neunită, 
căsătorit, tată al unui copil, maier din localitate, [care] declară [la]: 

Întrebarea 1: Ai mai fost sub anchetă juridică? 
[Răspuns:] N-am mai fost niciodată sub anchetă juridică. 
Întrebarea 2: Cunoşti cauza actualei tale arestări? 
Probabil am fost arestat, fiindcă mi-am dus caii la păscut pe câmpul unde 

erau multe vite la păşune. Tocmai mă întorceam de la Abrud, unde dusesem orz 
pentru fabricarea berii, când am văzut vite păscând răsfirat, pe câmpul care începe 
la Stadtreiterwiesen (Câmpiile călăreŃilor orăşeneşti)12 şi Ńine până sub Dealul 
Vechi (Altenberg) şi până la şanŃul de la Şura Mare, aşa că, pe urmă, mi-am dus şi 
eu vitele acolo unde le mânaseră şi alŃii. 

Întrebarea 3: La locul menŃionat de tine, câmpul era gol anul acesta şi era 
destinat păşunii, ori era Ńarină interzisă? 

Câmpul nu era dat la liber, în locul menŃionat, unde păşteau vitele celorlalŃi 
proprietari de vite şi unde mi-am mânat şi eu caii la păscut, ci era Ńarină şi era 
interzis. 

Întrebarea 4: Atunci cum de ai îndrăznit să-Ńi mâni caii la păscut pe asemenea 
porŃiune de hotar, care nu era destinată păşunii, ci fusese lăsată anul acesta 
respectivului proprietar în folosinŃă? N-ai înŃeles că acest mod samavolnic de 
acŃiune se pedepseşte prin lege? 

Am înŃeles eu că nu e nici drept, nici legal, dar m-am lăsat ademenit, pe de o 
parte de pilda cea rea a celorlalŃi, pe de altă parte de trista necesitate, întrucât eu, şi 
la fel cu mine mulŃi alŃi maieri, nu mai aveam nicio rezervă de nutreŃ şi, dată fiind, 
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cum se ştie, recolta foarte slabă de fân de anul trecut, nu mai găseam nutreŃ nici pe 
bani grei. Împreună cu mine mai mulŃi alŃii, încă de la începutul primăverii din anul 
curent, i-am rugat într-o petiŃie pe onoratul Magistrat şi pe domnul comite al 
naŃiunii [săseşti], să se reintroducă asolamentul [rotaŃia culturilor] de 3 ani şi să ni 
se slobozească imediat ogoarele necultivate, altminteri ne vor crăpa toate vitele 
noastre, după un iernat foarte greu. Însă am fost amânaŃi de la o săptămână la alta şi 
n-am primit niciun răspuns; cred că nici până în momentul de faŃă nu a venit vreun 
răspuns, sau eu, cel puŃin, nu ştiu nimic de aşa ceva. Dacă se pedepseşte mânarea 
vitelor de către proprietarii locali de vite pe amintitele porŃiuni de hotar, atunci toŃi 
proprietarii de vite de aici merită să fie pedepsiŃi, iar dacă toŃi vor primi o 
pedeapsă, atunci şi eu sunt gata să mi-o suport pe a mea, cu răbdare. 

Întrebarea 5: Nu este adevărat ceea ce ai specificat, că numai după ce i-ai 
văzut pe ceilalŃi cu vitele pe păşunea din locul pomenit, Ńi le-ai mânat şi tu pe-ale 
tale acolo, fiindcă tu eşti considerat chiar conducător şi cap al agitatorilor. Spune 
adevărul! Căci o să fii confruntat cu cel care te-a numit conducător. 

Nu este adevărat că i-am influenŃat pe proprietarii de vite de aici să pătrundă 
samavolnic cu vitele lor pe porŃiunile de hotar amintite. Eu n-am ieşit în faŃă nici cu 
vorba, nici cu fapta, ci, aşa cum am indicat deja, m-am lăsat doar atras de pilda 
altora. 

Întrebarea 6: Cine şi-a mânat primul vitele la păşune în locul menŃionat şi 
cine le-a dat celorlalŃi îndemnul să facă acelaşi lucru? 

Nu pot specifica aceasta, fiindcă nu ştiu nici eu, întrucât în părŃile de hotar 
amintite se zăreau multe vite, care păşteau deja acolo, şi nu ştiu cine a fost primul 
care şi-a dus vitele acolo, dând imboldul. La fel de puŃin cunosc dacă cineva, şi 
cine anume, a făcut vreun îndemn în acest sens; pe mine nu m-a îmboldit nimeni 
astfel. 

Întrebarea 7: Ai specificat în răspunsul tău la întrebarea 4 că, la noua 
[voastră] petiŃie fie pentru reintroducerea ogorului necultivat, fie de atribuire a unui 
loc de păşune, nu a urmat nicio uşurare şi niciun ajutor. Totuşi, acum câteva 
săptămâni, s-a alocat pentru cornutele de jug păşunea de pe Huthweiden (păşunile 
păzite), de la locul de judecată de pe pământul Berres. De ce n-aŃi declarat aceasta 
şi tu şi ceilalŃi? Şi cum de Ńi-ai putut permite să violezi ordinea agrară stabilită de 
onoratul Magistrat, sub nr. 2718 din 1836? 

La petiŃia noastră repetată a urmat o oarecare uşurare, dar numai pentru 
maierii care posedă cornute, şi anume vite de jug, motiv pentru care, după aceea, ei 
şi-au mânat pe locurile de păşune proaspăt alocate boii lor de jug, care până atunci 
păşunau împreună cu noi [cu vitele noastre] în locurile de hotar menŃionate de mine 
şi destinate de vechea ordine agrară să fie ogoare necultivate, în vreme ce eu şi toŃi 
ceilalŃi proprietari de cai şi de vaci de muls n-am obŃinut chiar nimic, fiind nevoiŃi 
să ne mânăm vitele tot acolo. 

Întrebarea 8: Nu e de ajuns că Ńi-ai mânat forŃat caii la păşune pe câmpul 
interzis; împreună cu alŃii Ńi-ai eliberat din închizătoare vitele prinse, pe timp de 
noapte, prin spargerea porŃilor şi de două ori în aceeaşi zi i-ai luat cu forŃa 
provizorului şi ajutoarelor lui vitele prinse, ameninŃând că, dacă nu veŃi primi loc 
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de păşune pentru cai şi pentru vacile de muls, o să împiedici închiderea vitelor 
chiar cu preŃul vieŃii tale. 

Nu e adevărat că mi-am eliberat forŃat caii prinşi. Mie şi lui Ion Sântion, 
Toader Ghizeşan, Nicolae Todea, Nicolae Imberuş şi Nicolae Tânăru ne-au fost 
prinşi caii în aceeaşi zi şi după 10 seara ne-am dus la cârciuma orăşenească, care se 
află în retranşament13, din sus de abator, unde erau încuiate vitele noastre. Ca să le 
scoatem de-acolo, le-am oferit gajuri celor doi paznici de Ńarină14 Toma şi George, 
ca să fie siguri că o să le plătim suma evaluată. Dar el [ei] nu a[u] acceptat 
gajurile15, ci ne-au cerut să le lăsăm câte un cal de la fiecare. Când am declarat că 
nu le lăsăm niciun cal, fiindcă ar trebui să rabde prea mult de foame, ei ne-au lăsat 
să ne luăm caii pe gratis, zicând că domnul provizor le-a spus să nu se bată cu noi. 
Eu nu i-am ameninŃat pe paznicii de Ńarină cu bătaia, nici nu i-am bătut, şi cu atât 
mai puŃin nu am contribuit la pretinsa eliberare violentă în două rânduri a vitelor 
închise, nici n-am rostit amintitele cuvinte penale pline de ameninŃări. 

Întrebarea 9: Vitele tale şi ale celorlalŃi se află încă tot pe păşunea din părŃile 
de hotar menŃionate? 

Nu numai ale mele, ci cornutele şi celelalte vite ale tuturor proprietarilor de 
vite aflaŃi de faŃă pasc în prezent pe numitele porŃiuni de hotar. 

+16 Potra Bestea 

După confirmarea declaraŃiei, convocatul este îndepărtat şi dus înapoi în 
arest. În continuare, se audiază: 

Al II-lea convocat, NiŃă Sântion, de 28 de ani, de religie neunită, căsătorit, 
tată a 2 copii, declară: 

Întrebarea 10: Ai mai fost vreodată sub anchetă juridică? 
N-am mai fost niciodată sub anchetă juridică. 
Întrebarea 11: Cunoşti cauza arestării tale de acum? 
N-o cunosc exact, dar bănuiesc că am fost arestat, fiindcă mi-am mânat vitele 

la păşune pe câmpul interzis. 
Întrebarea 12: Ai fost arestat din motivul precizat. De ce Ńi-ai mânat vitele pe 

partea aceea de hotar? Ştiai că este interzis?  
Am făcut numai ce făceau şi ceilalŃi. Pe când mă întorceam dintr-o călătorie 

de la Pesta, văzând că vitele maierilor de aici, ciurda măcelarilor şi vitele multor 
orăşeni păşteau pe câmpul care începe de la Stadtreiterwiesen şi Ńine până jos, sub 
viile din Dealul Vechi, mi-am dus şi eu caii acolo, iar toŃi cei care făceau asta  
mi-au spus că ştiau că acea porŃiune de câmp va fi lăsată necultivată anul acesta. 
Cine şi-a mânat mai întâi vitele aici şi cine a zis [primul] cele de mai sus, eu nu 
ştiu; toate s-au întâmplat în comun, iar dacă fapta se pedepseşte, atunci să fie toŃi 
pedepsiŃi, caz în care nici eu nu mă sustrag pedepsei care mi se cuvine. 

Întrebarea 13: Chiar tu ai fost numit cap al intruziunii violente în Ńarină. Tu i-ai 
îndemnat pe oameni să facă acest pas violent? Cum îŃi poŃi justifica acest mare delict? 

Contest faptul că eu aş fi dat primul imbold ca vitele să fie mânate pe locurile 
menŃionate mai sus de pe câmpul interzis. Eu am urmat doar exemplul celorlalŃi şi 
dacă toŃi vor suporta pedeapsa şi eu să fiu pedepsit. 
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Întrebarea 14: De ce Ńi-ai mânat caii pe porŃiunea interzisă de hotar, ştiind, 
conform propriei tale mărturisiri, că era ilegal şi se pedepseşte? 

Am fost silit să o fac, la fel ca toŃi, datorită asprimii iernii, când s-a consumat 
întreaga recoltă de fân de anul trecut, mai ales că am rugat, în zadar, să ni se dea un 
loc de păşune pentru caii noştri, în timp ce proprietarii de boi au primit unul. Aşa 
că ne-a silit trista nevoie să folosim samavolnic această parte de hotar, care trebuia 
să rămână necultivată, conform vechii ordini agrare. 

Întrebarea 15: În afară de aceasta, ai mai fost învinuit că Ńi-ai eliberat forŃat 
noaptea vitele prinse şi că de două ori, la lumina zilei, ai ajutat la scoaterea cu forŃa 
a vitelor prinse de provizor şi de paznicii de Ńarină, declarând că o să te opui pe 
viaŃă şi pe moarte oricărei alte prinderi. 

Săptămâna trecută, mie, lui Ghenadie Ghezeşan, lui Nicolae Todea, Nicolae 
Imberuş, Nicolae Tânăru şi lui Potra Bestea ne-au fost prinşi caii, şi au fost 
încuiaŃi în cârciuma din retranşamentul aflat mai sus de abator. Noaptea după 10, 
ne-am dus cu toŃii să ne slobozim caii şi le-am oferit celor doi paznici de Ńarină 
George şi Toma gajuri, pentru siguranŃa plăŃii declarate pentru banii de prindere. 
Dar acesta [aceştia]17 voiau să le lăsăm fiecare câte un cal, totuşi, când le-am spus 
că nu putem, ca să nu înfometăm caii, au acceptat, până la urmă, să ne elibereze 
caii fără bani de slobozire şi fără cauŃiune. 

Nu i-am obligat la aceasta pe cei doi numiŃi nici prin ameninŃări, nici prin 
faptă. 

La fel de neadevărat este că eu am luat parte la scoaterea forŃată a vitelor 
prinse de domnul provizor, de două ori, ziua în amiaza mare, şi că am proferat 
ameninŃarea care mi s-a pus în cârcă, căci pe când se petreceau toate acestea, prima 
oară eram la Pesta, iar a doua oară eram acasă, în cameră, şi am aflat abia mai 
târziu despre cele întâmplate. 

Întrebarea 16: Vitele tot mai sunt pe câmpul interzis? 
Atât ale mele, cât şi vitele de toate soiurile ale celorlalŃi maieri se află şi 

acuma la păşune, pe amintita porŃiune de hotar. 
+ NiŃă Sântion 

După confirmarea declaraŃiei, convocatul este scos. În continuare este audiat: 
Al III-lea convocat, Niculai Todea, de 20 de ani, de religie unită, necăsătorit, 

declară: 
Întrebarea 17: Ai fost vreodată sub cercetare juridică ? 
Astăzi sunt prima oară sub cercetare juridică. 
Întrebarea 18: Ştii de ce ai fost arestat? 
Nu pot să-mi închipui alt motiv al arestării mele, decât acela că mi-am lăsat 

caii la păşune în partea de hotar de aici, care Ńine de la Stadtreiter Wiesen până la 
Dealul Vechi şi la şanŃul de la Şura Mare, unde era interzis. 

Întrebarea 19: Ai ghicit motivul arestării tale. Cum de ai cutezat să-Ńi mâni 
caii la păscut pe o astfel de porŃiune de hotar, unde era interzis şi era Ńarină? 

Eu cunoşteam şi cunosc prea bine că păşunatul neautorizat pe locul respectiv 
de hotar este o infracŃiune împotriva ordinii agrare introduse. Dar nici nu m-aş fi 
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făcut vinovat de asemenea infracŃiune, dacă n-aş fi fost atras de exemplul celorlalŃi, 
fiindcă atunci când mi-am dus caii acolo la păşune, aproape toŃi proprietarii de vite 
din oraş şi din suburbii erau deja la locul pomenit, cu vitele lor. În plus, se adaugă 
faptul că mi se terminase cu totul rezerva de nutreŃ pentru cai, din cauza asprimii 
iernii trecute şi a recoltei de fân foarte mici de anul trecut. De asemenea, la petiŃia 
înaintată de mulŃi dintre maierii noştri, să ni se aloce un loc de păşune, nu am 
primit niciun ajutor, în vreme ce proprietarii de boi de jug au obŃinut un loc de 
păscut pentru boi. 

Întrebarea 20: Cine a fost primul care şi-a mânat vitele la păşune pe amintita 
parte de hotar şi pe cine ai găsit acolo când Ńi-ai dus şi tu caii la păscut? 

Este imposibil să indic cine şi-a mânat primul vitele acolo, fiindcă nu ştiu 
aceasta, şi nu pot să numesc după numele lor nici pe proprietarii de vite, pe care i-am 
găsit când mi-am dus prima oară caii mei la păşune. Atâta pot să arăt, conform 
conştiinŃei, că toŃi proprietarii de vite şi-au mânat acolo vitele de orice soi, după 
câte se vede inclusiv ciurda măcelarilor. Era vorba că vom înainta din nou 
rugămintea ca, cel puŃin în acest an, să se reintroducă asolamentul de 3 culturi, şi 
un câmp să fie lăsat necultivat, de păşune. Aşa că eu şi ceilalŃi ne-am mânat, de 
fapt, vitele la păşune numai pe porŃiunea de hotar necultivată. Dacă acesta e un 
delict, atunci să fie pedepsiŃi toŃi cei vinovaŃi, în care caz mă supun şi eu de bună 
voie pedepsei. 

Întrebarea 21: Chiar tu ai fost numit ca fiind unul din capii şi institgatorii 
principali, care au dat impulsul la această intruziune forŃată în câmpul de Ńarină. Şi 
tu te-ai aflat printre cei care noaptea şi-au eliberat cu forŃa vitele prinse, prin 
spargerea porŃii; care de două ori la lumina zilei le-au smuls cu forŃă superioară 
[numeric], pe drumul public, provizorului şi paznicilor de Ńarină caii şi vacile de 
muls pe care le prinseseră; şi care au anunŃat că se vor opune cu forŃa, pe viaŃă şi pe 
moarte, oricărei prinderi a vitelor. Cum poŃi dezavua şi respinge această acuzaŃie?  

Nu este adevărat că i-am aŃâŃat pe oameni să meargă cu vitele lor la păscut pe 
câmpul interzis. Nu e adevărată nici acuzaŃia că mi-am eliberat forŃat caii prinşi şi 
că am fost implicat de două ori, la lumina zilei, în slobozirea vitelor prinse. Caii 
mei, care-mi fuseseră prinşi duminică, acum 8 zile, mi i-a dat de bunăvoie paznicul 
de Ńarină, fără ca eu să-l ameninŃ cu cuvântul sau cu fapta, iar dacă acesta va fi 
cercetat sub jurământ, el va dovedi atât adevărul spuselor mele, cât şi neadevărul 
acuzaŃiei de mai sus. 

Întrebarea 22: Caii tăi încă mai sunt pe păşune în partea de hotar pe care ai 
menŃionat-o? 

Nu ştiu exact dacă mai pasc acolo, fiindcă n-am fost pe câmp de trei zile18, 
dar pesemne că încă mai pasc prin preajmă. 

Ниць Тодђ19 [NiŃă Todea] 

După ce a confirmat şi a semnat cu mâna lui declaraŃia, cel convocat a ieşit. 
În continuare, este audiat: 

Al IV-lea convocat, Nicolae Comănici (Tunsu), de 35 de ani, de religie neunită, 
tată a 4 copii, declară: 
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Întrebarea 23: Ai mai fost sub anchetă juridică? 
N-am mai fost niciodată sub anchetă juridică. 
Întrebarea 24: Cunoşti motivul pentru care eşti arestat acum? 
Bănuiesc că de aceea am fost pus sub prinsoare, la porunca domnului primar, 

deoarece, împreună cu alŃi maieri, mi-am mânat caii, 3 la număr, la păscut pe 
câmpurile de sub Dealul Vechi. 

Întrebarea 25: De ce bănuieşti că ai fost arestat pentru aceasta? 
Fiindcă partea de hotar pomenită este interzisă şi era destinată ca şi câmp de 

Ńarină; probabil că a fost fals zvonul că această parte de hotar a fost lăsată necultivată, 
ca păşune, de data aceasta. Mi-am mânat caii la acea păşune numai când am văzut că 
deja erau foarte mulŃi care şi-i lăsau pe ai lor să pască acolo. Nevoia generală de 
nutreŃ m-a determinat să îmi mân samavolnic vitele în pomenita porŃiune de hotar, 
căci iarna trecută cea aspră mi-a secat cu totul puŃinele rezerve de fân şi la repetatele 
noastre cereri şi implorări să ni se dea şi nouă un loc de păşune pentru vitele noastre, 
pentru cai şi vacile de muls, care aproape ne mor de foame, nu a venit niciun ajutor. 
Fiecare proprietar de vite din oraş şi din suburbii şi-a mânat vitele la păşune pe 
porŃiunea amintită de hotar, deci fiecare să-şi primească pedeapsa. Aşa că mă rog să 
fie pedepsiŃi cu toŃii, şi atunci o să mă supun cu totul. 

Întrebarea 26: Cine şi-a mânat primul vitele pe amintita porŃiune de hotar şi 
vitele cui le-ai aflat când Ńi-ai dus caii acolo? 

Nu pot să arăt cine şi-a dus primul vitele la păşune acolo, nici cine a dat 
imboldul; la fel, nu pot să dau numele celor ale căror vite le-am văzut păscând. Dar, 
conform adevărului, trebuie să precizez că acolo au păscut aproape toate vitele 
proprietarilor de vite din oraş şi din suburbii, iar multe dintre ele încă mai pasc acolo. 

Întrebarea 27: Ai fost indicat nominal ca şi conducător şi ai fost acuzat că, 
într-o noapte, Ńi-ai eliberat caii prinşi cu forŃa, spărgând porŃile, şi că tu împreună 
cu alŃii l-aŃi silit pe provizor de două ori, ziua, să vă predea vitele prinse, cu prilejul 
acesta ameninŃând că, de acum înainte, te vei opune cu forŃa oricărei prinderi a 
vitelor. Ce poŃi spune pentru justificarea şi în apărarea ta? 

Nu am dat prilejul nimănui să-şi mâne vitele pe câmpul interzis la păşune. 
Am mers cu caii mei la păşune acolo, abia când alŃii îşi păşteau deja vitele acolo, 
aşa cum poate să dovedească slujitorul orăşenesc, al cărui nume nu îl ştiu, fiindcă 
el mi-a atras atenŃia ca şi eu să-mi duc caii acolo unde pasc vitele celorlalŃi. 

Nu e adevărat că mi-am scos cu forŃa caii ce mi-au fost prinşi săptămâna 
trecută. Aceştia mi-au fost daŃi de bunăvoie de către paznicul de Ńarină, aşa cum va 
mărturisi şi acela sub jurământ. La fel de neadevărată este cea de-a doua acuzaŃie 
care mi s-a adus. 

Întrebarea 28: Caii tăi încă mai pasc în locul menŃionat? 
Caii mei încă mai pasc în locul menŃionat, sub Dealul Vechi. 

+ Nicolae Comănici (Tunsu) 

După confirmarea declaraŃiei, convocatul iese şi este audiat: 
Al V-lea convocat, Toader Ghizeşan (Moldovan), de 67 de ani, de religie 

neunită, tată a 6 copii, declară: 
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Întrebarea 29: Ai mai fost sub cercetare juridică? 
Sunt om bătrân, dar astăzi sunt prima oară sub cercetare juridică. 
Întrebarea 30: De aceea ai fost arestat, fiindcă Ńi-ai mânat samavolnic caii pe 

câmpul interzis. Nu ştiai că e un delict? Şi că se pedepseşte? 
Eu nu mi-am dus singur cei 2 cai pe care îi am în locul interzis la păscut, ci 

fiul meu, Gheorghe, i-a mânat acolo, văzând că mulŃi maieri şi alŃi proprietari de 
vite din oraş şi din suburbii îşi duc vitele să pască pe porŃiunea hotarului orăşenesc, 
de dincolo de Stadtreiterwiesen până la Dealul Vechi şi către şanŃul de la Şura 
Mare. Se spunea că această parte de hotar este lăsată necultivată anul acesta, aşa că 
am crezut că s-a dat liber la păşune. Dacă nu aşa stau lucrurile şi dacă mânarea 
vitelor acolo se pedepseşte, atunci o să îndur cu dragă inimă pedeapsa care îmi 
atârnă deasupra capului, dacă toŃi proprietarii de vite de aici vor fi supuşi pedepsei, 
fiindcă poate că niciunul nu şi-ar fi mânat vitele acolo [dacă ar fi ştiut]20. 

Întrebarea 31: De ce Ńi-ai mânat şi tu caii acolo, dacă ştiai că, de la desfiinŃarea 
asolamentului celor 3 culturi, nu mai există ogor necultivat? 

Am urmat exemplul tuturor celorlalŃi proprietari de vite de aici, care şi-au 
mânat cu toŃii vitele acolo la păşune. Ba m-a mai împins şi nevoia, căci rezerva de 
nutreŃ mi se consumase complet în urma iernii grele şi, la petiŃia trimisă de mai 
mulŃi maieri de la noi, nu ni s-a dat niciun ajutor şi nu ni s-a alocat niciun loc de 
păşune pentru vitele noastre. 

Întrebarea 32: Cine şi-a mânat primul vitele la păscut pe amintitul loc de 
păşune?  

Nu ştiu să spun aceasta, eu fiind unul dintre ultimii care şi-au mânat vitele 
acolo. 

Întrebarea 33: Magistratul te-a numit cap al celor care au pătruns samavolnic 
în câmpul de Ńarină şi te-a acuzat că Ńi-ai eliberat cu forŃa în timpul nopŃii caii prinşi 
şi că, în cârdăşie cu alŃii, de două ori în timpul zilei, i-ai luat forŃat provizorului 
vitele prinse, ameninŃând că vei împiedica pe viaŃă şi pe moarte orice prindere [a 
lor] de acum înainte. 

Nu este adevărat că le-am dat oamenilor un exemplu atât de prost şi dacă se 
dovedeşte că am făcut aceasta, mă supun cu dragă inimă pedepsei. Nici nu este 
adevărat ce s-a spus despre slobozirea cu forŃa a cailor mei prinşi, fiindcă pe aceştia 
i-am putut elibera în bună regulă prin intermediul fiului meu, deoarece [murgul?] 
său a rămas amanet la cârciumar, unde erau prinşi caii, şi l-a primit înapoi mai pe 
urmă, acum câteva zile, fără să i se ceară nimic în schimb. Şi ultima acuzaŃie adusă 
mie este la fel de neadevărată, ceea ce vor dovedi chiar paznicii de Ńarină. 

Întrebarea 34: Mai ai ceva de adăugat? 
Nu mai am nimic de adăugat. 

+ Toader Ghizeşan 

După confirmarea declaraŃiei, convocatul iese. 
Nicolae Imberuş, fiind la Piteşti în Muntenia, deci absent, nu poate fi audiat. 
ToŃi cei convocaŃi recunosc în declaraŃiile lor că şi-au mânat caii pe porŃiunea 

de hotar interzisă şi destinată câmpului de Ńarină, începând de la Stadtreiter Wiesen 
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până la Dealul vechi şi la şanŃul Şurii Mari, dar primii contestă categoric că au fost 
capi, negând cu încăpăŃânare că şi-au eliberat cu forŃa caii închişi la cârciuma 
oraşului din retranşament şi că de două ori, la lumina zilei, pe drumul public le-au 
luat caii prinşi şi vacile de muls provizorului şi paznicilor de Ńarină, spunând că ei 
se vor opune violent oricărei prinderi ulterioare a vitelor (aşa cum se arată în 
întâmpinarea adresată prezidiului Magistratului). Se consideră necesar să fie 
convocaŃi provizorul orăşenesc şi cei doi paznici de Ńarină. În acest scop, aceştia 
sunt citaŃi pe ziua de mâine. 

În 24 mai se prezintă în faŃa tribunalului, ca urmare a citaŃiei de mai sus, şi 
este audiat: 

Johann Andreas Goebbel, de 56 de ani, de religie evanghelică, tată a cinci 
copii, provizor orăşenesc. 

Întrebarea 35: Cine au fost cei dintâi care au călcat primii cu vitele lor aduse 
la păscut pe porŃiunile de hotar interzise, destinate de actuala ordine agrară pentru a 
fi câmp de Ńarină, Ńinând de la Stadtreiter Wiesen până la Dealul Vechi şi la şanŃul 
de la Şura Mare? PuteŃi să îi precizaŃi nominal pe aceştia şi să vă faceŃi declaraŃia 
sub jurământ? 

Încă dinainte de Paşte, în repetate rânduri, i-am aflat pe amintita porŃiune de 
hotar pe Potra Bestea, Lazăr Imberuş, Potra Avrigean, Văsălie Opriş şi Gheorghe 
Sântion, fiind cu vitele lor la păşune şi chiar dacă a trebuit ca ei să-şi elibereze 
imediat contra cost vitele prinse, au continuat să procedeze la fel, lor alăturându-li-se 
pe dată toŃi ceilalŃi proprietari de vite din oraş şi din suburbii.  

Întrebarea 36: Şi NiŃă Sântion, Nicolae Imberuş, Nicolae Todea, Nicolae 
Tânăru şi Toader Ghizeşan au fost de la început cu vitele lor în locul interzis? 

Cei tocmai menŃionaŃi şi-au mânat vitele acolo doar mai târziu. 
Întrebarea 37: Ultimii menŃionaŃi şi Potra Bestea şi-au eliberat într-adevăr cu 

forŃa, într-o noapte, la faŃa locului, vitele prinse? Aceştia nu s-au numărat printre 
cei care v-au alungat cu forŃa de două ori, ziua în amiaza mare, pe drumul public, 
vitele prinse? 

În această privinŃă, eu nu sunt decât martor auditiv, fiindcă nu m-am aflat de 
faŃă cu acel prilej. De la paznicii de Ńarină George Sitof şi Toma Veseman, ca şi de 
la cârciumăreasa Fink de la cârciuma orăşenească din retranşament, am aflat că cei 
6 maieri menŃionaŃi şi-au eliberat noaptea, cu forŃa, caii încuiaŃi acolo. Probabil că 
aşa este, deoarece aceia [maierii] s-au comportat foarte urât la prinderea vitelor lor, 
înjurând şi ameninŃând. În ce priveşte întrebarea, dacă aceştia au fost părtaşi activi 
când mi s-au smuls cu forŃa vitele prinse, ziua în amiaza mare, pe drumul public, 
nu pot să răspund precis, dar mă îndoiesc că aceştia au fost de faŃă, pentru că atunci 
au fost prinse numai vite cornute în cea mai mare parte, iar cei 6 maieri menŃionaŃi 
sunt proprietari de cai. Care dintre maieri cu numele lor au fost prezenŃi cu acea 
ocazie i-am indicat domnului primar şi i-am notat pe aceia pe un bilet. Această 
declaraŃie o susŃin sub jurământ. 

Joh. Andreas Goebbel, 
provizor orăşenesc m.p. 
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După ce a confirmat declaraŃia şi a semnat-o cu mâna lui, convocatul iese 
deocamdată şi este audiat: 

George Sitof, de 32 de ani, de religie unită, căsătorit, tată a 4 copii, declară: 
Întrebarea 38: łie şi camaradului tău vi s-au luat cu forŃa, într-o noapte, vitele 

încuiate în cârciuma orăşenească din retranşament? Şi cine vi le-a luat? 
Acum circa 2 săptămâni, eu cu camaradul meu şi cu domnul provizor am 

mânat mai mulŃi cai de pe câmpul interzis la cârciuma oraşului din retranşament, 
iar domnul provizor ne-a poruncit să stăm de pază peste noapte la aceşti cai. 
Noaptea târziu, să fi fost către orele 11, am auzit gălăgie şi înjurături la uşa şi la 
poarta dinspre stradă. Fiindcă nu am deschis, poarta a fost scoasă din ŃâŃâni şi 
imediat a fost spartă uşa. La întrebarea mea: „Cine sunteŃi?”, mi-au răspuns NiŃă 
Sântion şi Potra Bestea, dar afară, în faŃa porŃii, erau mai mulŃi pe care însă nu  
i-am recunoscut, fiindcă m-am temut să mă apropiu de ei, căci toŃi aveau bâte 
groase. Cei doi pe care i-am numit mai sus ne-au oferit un cal şi când noi am 
refuzat să-l primim, ne-au zis: „Acuma ne luăm noi singuri mai mulŃi cai, fără să vă 
mai lăsăm niciun amanet.” Şi i-au mânat imediat de acolo. Mai târziu a venit 
Niculai Imberuş, cerând să-i predăm gajul, cu cuvintele: „Ce vor păŃi ceilalŃi, o să 
sufăr şi eu.” După o săptămână a venit Nicolae Todea cerându-Ńi şi el caii, pe care 
i-am dat pe loc, fără zăbavă. La fel, a venit şi Nicolae Tânăru după caii lui şi abia a 
doua zi dimineaŃa [a venit] Toader Ghizeşan, căruia i-am dat deîndată caii săi. Sunt 
gata să jur pentru această declaraŃie a mea şi pentru faptul că am spus tot ce ştiu. 

 + George Sitof 

După confirmarea declaraŃiei, convocatul este scos deoparte puŃin. În 
continuare, este audiat: 

Toma Ves[t]eman, de 60 de ani, de religie neunită, căsătorit, tată a 6 copii, 
care declară la: 

Întrebarea 39: łie şi camaradului tău vi s-au smuls într-o noapte cu forŃa, de 
la cârciuma orăşenească din retranşament, vitele prinse? Şi de către cine? 

Să tot fie vreo 2 săptămâni de când am mânat mai mulŃi cai de pe câmpul 
interzis la cârciuma din retranşament. Ni s-a poruncit de către domnul provizor să-i 
păzim toată noaptea. Cam pe la orele 11 din noapte, am auzit zgomote în faŃa porŃii 
de la uliŃă. La scurt timp după aceea, poarta şi uşa au fost sparte şi, la întrebarea: 
„Cine sunteŃi ?”, au răspuns Potra Bestea şi NiŃă Sântion: „Noi suntem! Am venit 
să ne luăm caii. Na, luaŃi un cal pentru asta!” Când n-am vrut să iau niciun cal, au 
zis că tot o să-şi mâne caii de-acolo. Ceea ce au şi făcut, fără ca noi să ne opunem, 
deoarece nici nu putea fi vorba de opoziŃie din partea noastră, fiindcă afară aşteptau 
mulŃi, pe care nu i-am recunoscut, înarmaŃi cu ciomege. Mai târziu au sosit, la intervale 
scurte de timp, Nicolae Imberuş, Nicolae Todea, Nicolae Tânăru, cerându-ne caii 
cu cuvintele: „Ce-or păŃi alŃii, om îndura şi noi!” Le-am dat drumul imediat cailor. 
Către dimineaŃă şi-a luat şi Toader Ghizeşan amândoi caii. Mai multe nu cunosc, şi 
sunt gata să jur pentru declaraŃia mea. 

+ Toma Ves[t]eman 
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După confirmarea declaraŃiei, convocatul este scos deocamdată. 
Deoarece din declaraŃiile paznicilor de Ńarină tocmai audiaŃi rezultă că 

acuzaŃia cuprinsă în întâmpinarea dregătoriei primăriei orăşeneşti către prezidiul 
Magistratului, cu privire la eliberarea forŃată şi nocturnă a vitelor închise la 
cârciuma orăşenească din retranşament, cade în principal asupra celui dintâi şi a 
celui de-al doilea convocat, Potra Bestea şi NiŃă Sântion, cei doi sunt citaŃi din 
nou, li se înfăŃişează încă o dată propriile lor declaraŃii făcute la întrebările 8 şi 18, 
în care contestă eliberarea cu forŃa a vitelor prinse şi sunt somaŃi să spună adevărul.  

Fiindcă cei doi la urmă convocaŃi tot mai insistă în declaraŃia lor de dinainte, 
ei sunt confruntaŃi cu cei doi paznici de Ńarină. După ce ambii paznici de Ńarină, 
puşi faŃă în faŃă cu confruntaŃii, declară că sunt gata să-şi întărească prin jurământ 
depoziŃiile lor date şi repetate la întrebările 38 şi 39, atât primul, cât şi cel de-al 
doilea convocat îşi însuşesc următoarea lor declaraŃie: 

Cu circa 2 săptămâni în urmă, când caii noştri cu cei ai celorlalŃi maieri au 
fost închişi la cârciuma din retranşament, ne-am dus într-o noapte pe la orele 11 la 
locul cu pricina şi, fiindcă în pofida strigătelor noastre repetate nu a vrut nimeni să 
ne deschidă, am deschis cu forŃa poarta încuiată şi uşa. Am pătruns în curte şi, 
deoarece confrontanŃii n-au vrut să ne dea caii în schimbul unui cal, fără să mai 
plătim nimic în schimb i-am mânat pe toŃi de acolo, ca să nu-i lăsăm să 
flămânzească toată noaptea, prilej cu care paznicii de Ńarină nici nu s-au opus, 
zicând că domnul provizor le-a spus să nu se bată cu noi. 

+ Potra Bestea 
+ NiŃă Sântion 

După încheierea confruntării, se dă drumul confrontanŃilor şi confruntaŃilor. 
În 25 mai după-masa, domnul provizor orăşenesc Johann Andreas Goebbel 

aduce, în legătură cu declaraŃia sa dată la întrebarea 37, biletul pe care sunt notate 
numele acelor maieri care i-au luat cu forŃa, de două ori, la lumina zilei şi la drumul 
mare, vitele pe care le prindea. Solicită audierea acestora, adăugând că, în cazul în 
care maierii consemnaŃi vor nega fapta respectivă, el poate să o demonstreze juridic 
cu ajutorul paznicului de poartă de la Burgerthor, Andreas Schnell, şi a slujitorului 
de la asociaŃia meşteşugărească, [Samuel] Weber, care au fost de faŃă la comiterea 
faptei de violenŃă. 

Cei notaŃi în biletul amintit, respectiv maierii care au luat parte la fapta de 
violenŃă reclamată: Nicolae Şoandră, Nicolae Morar, Gheorghe Drăgan, NiŃu Morar, 
Gheorghe Moldovan, NiŃă Sântion, Pavel Avrigean, Gheorghe Moldovan, Nicolae 
Bulea, Ilie Şelimbărean, Petru Mărginean, Ion Dăian, Nicolae Manciu, Lazăr łarcu şi 
Ilie Sântion, sunt pe loc citaŃi pentru audiere, în data de 27 ale lunii curente.  

Pe 1 iunie anul curent, după ce citaŃiile din 27 şi 29 mai au rămas fără folos, 
dintre cei citaŃi au apărut următorii: 

Al VI-lea convocat, Niculai Şoandră, de 45 de ani, de religie neunită, căsătorit, 
tată al unui copil, declară la: 

Întrebarea 40: Ai fost acuzat că, împreună cu alŃii, i-ai luat cu forŃa provizorului 
orăşenesc la lumina zilei, pe drumul public, vitele prinse pe câmpul interzis. 
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Recunosc că o dată, în urmă cu vreo 2 săptămâni, m-am adunat cu foarte 
mulŃi alŃi maieri la căsuŃa accizelor, tăind calea domnului provizor care, împreună 
cu paznicii de Ńarină, mâna multe vaci înaintea sa. Dar nimeni nu şi-a permis nicio 
faptă de violenŃă efectivă, iar domnul provizor, numai de frică în faŃa mulŃimii 
adunate, a lăsat baltă vacile pe care le mâna şi acestea ne-au rămas nouă pe loc.  

+ Nicolae Şoandră 

După confirmarea declaraŃiei, convocatul iese şi, la aceeaşi întrebare 40, este 
audiat: 

Al VII-lea convocat, Ion Dăian, de 35 de ani, de religie neunită, căsătorit, 
tată a 2 copii, declară: 

Într-o seară, pe la orele 7, m-am dus să mă uit după boii mei care păşteau pe 
locul de păşune care ne fusese alocat. În faŃa căsuŃei accizelor de la poarta 
Burgerthor se adunaseră o mulŃime de maieri, cărora m-am alăturat. Curând a 
apărut şi domnul provizor, apropiindu-se călare de noi, şi ne-a întrebat ce poftim, în 
vreme ce a lăsat în spatele lui pe podul de piatră vacile pe care le prinsese de pe 
câmpul interzis. I-am răspuns că noi nu avem nimic cu el, dar că n-are voie el să ne 
ia nouă vacile; să prindă şi caii care au păscut împreună cu vacile. La declaraŃia 
noastră, el imediat le-a dat drumul vacilor şi noi le-am mânat de îndată înapoi, pe 
locul de păşune.  

Ioan Dăian21 

După ce confirmă şi semnează cu mâna lui declaraŃia, convocatul iese. În 
continuare, este audiat la întrebarea de mai sus: 

Al VIII-lea convocat, Potra Mărginean, de 28 de ani, de religie neunită, 
căsătorit, tată a 2 copii, declară: 

Nu neg că o dată, acum vreo 2 săptămâni, mă aflam, pe la amiază, în 
mulŃimea maierilor de aici adunaŃi în faŃa căsuŃei accizelor de la poarta Burgerthor 
când domnul provizor s-a apropiat de noi călări şi, lăsând în urmă pe podul de 
piatră vacile pe care le aducea de pe câmpul interzis, ne-a zis: „Ce căutaŃi voi aici?” 
Oamenii strânşi i-au spus să nu le închidă vitele, fiindcă nevoia i-a silit să-şi mâne 
vitele pe câmpul destinat să rămână necultivat. La care, domnul provizor n-a mai 
închis vitele, iar respectivii proprietari şi-au mânat iar vacile la păşune. Se adunase 
aici o grămadă de oameni, de maieri şi de femei, pe care domnul provizor îi va fi 
ştiind cel mai bine. Dar nimeni nici nu a ameninŃat cu bătaia, nici nu a bătut; doar 
atât au spus cei adunaŃi că toŃi au domiciliu stabil, având case şi, dacă merită 
pedeapsă, pot fi găsiŃi cu uşurinŃă şi nu vor fugi, ci îşi vor suporta pedeapsa. Eu 
însumi nici nu m-am băgat în vorbă, deoarece nu am nicio vacă, ci numai boi, care 
păşteau pe locul care ne fusese alocat. 

Πетру Мърђинян [Petru Mărginean]22 

După declaraŃia confirmată şi semnată autograf, convocatul iese şi, la întrebarea 
de mai sus, este audiat: 
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Al IX-lea convocat, Nicolae Morar, de 30 de ani, de religie neunită, căsătorit, 
fără copii, declară: 

La fel ca cel dinaintea sa, cu deosebirea că acest convocat, ca proprietar al 
unei vaci, recunoaşte că nu a luat cuvântul şi că adunarea a avut loc către seară.  

+ Nicolae Morar 

După confirmarea declaraŃiei, convocatul iese şi este audiat la aceeaşi 
întrebare: 

Al X-lea convocat, NiŃu Morar, de 40 de ani, de religie neunită, căsătorit, tată 
a 2 copii, declară: 

Într-o sâmbătă, înainte de amiază, tocmai în ziua când episcopul nostru a 
sosit la Sibiu, domnul provizor a trecut călare pe lângă mine. Eu stăteam în faŃa uşii 
casei mele şi am văzut că paznicii de Ńarină mânau vitele înaintea lor către podul de 
piatră. Domnul provizor a mers acasă călări, iar paznicii de Ńarină au plecat şi ei 
călare, iar vitele pe care le mânaseră în faŃa lor, le-au luat oamenii şi le-au dus 
înapoi la păşune. Nimeni nu i-a spus domnului provizor niciun cuvânt, nici vorbă 
să-i fi luat cineva vitele cu forŃa. În aceeaşi zi către seară, domnul provizor a prins 
iarăşi vitele, între care se aflau şi ale mele. Atunci m-am aflat şi eu în rândurile 
mulŃimii adunate care i-a cerut domnului provizor să nu mai prindă vitele, dar 
nimeni nu a ameninŃat, nici nu a înfăptuit vreo violenŃă efectivă. 

+ NiŃu Morar 

După confirmarea declaraŃiei, martorul iese şi este audiat: 
Al XI-lea convocat, Nicolae Bulea, de 58 de ani, de religie neunită, căsătorit, 

tată al unui copil, declară la întrebarea de mai sus: 
La fel ca al IX-lea convocat. 

 + Nicolae Bulea 

După confirmarea declaraŃiei, convocatul iese. În continuare este audiat la 
întrebarea de mai sus: 

Al XII-lea convocat, Ilie Şelimbărean (Comănescu), de 30 de ani, de religie 
neunită, căsătorit, tată a 2 copii. 

La fel ca al VIII-lea convocat. 
+ Ilie Şelimbărean 

După confirmarea declaraŃiei, convocatul iese şi, la întrebarea de mai sus, 
este audiat: 

Al XIII-lea convocat, Gheorghe Drăgan, de 50 de ani, de religie neunită, 
căsătorit, tată a 6 copii. 

Eu nu contest că, într-o seară, am fost împreună cu maierii adunaŃi laolaltă 
care i-au explicat domnului provizor să ne slobozească vitele prinse pe câmpul de 
Ńarină (care trebuia să rămână necultivat). Dar aceasta nu s-a făcut sub ameninŃare 
şi cu violenŃe, ci lucrurile s-au desfăşurat astfel: Domnul provizor, care împreună 
cu paznicii de Ńarină mâna un număr oarecare de vite înaintea sa, lăsându-le în 
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urmă, a venit călare spre mulŃimea de oameni adunată la casa cea mică a accizelor 
(Accishäuschen) de la poarta Burgerthor, întrebându-i ce doresc. I s-a răspuns să fie 
aşa de bun şi să ne dea vitele îndărăt, fiindcă, dacă merităm o pedeapsă, suntem 
oricând de găsit şi nu vom fugi, [căci] am fost siliŃi de sărăcie şi nevoie ca, în ciuda 
interdicŃiei, să ne mânăm vitele pe câmpul de Ńarină. 

+ Gheorghe Drăgan 

După confirmarea declaraŃiei, convocatul iese şi, în continuare, este audiat: 
Al XIV-lea convocat, Gheorghe Moldovan, de 43 de ani, de religie neunită, 

căsătorit, tată a 7 copii. 
La fel ca cel de dinainte. 

+ Gheorghe Moldovan 

După confirmarea declaraŃiei, convocatul iese şi, în continuare, e audiat: 
Al XV-lea convocat, Ilie Sântion, de 46 de ani, de religie neunită, tată a 5 copii, 

declară la întrebarea de mai sus: 
Este adevărat că şi eu am fost de faŃă când, într-o seară, acum circa 2 săptămâni, 

în faŃa căsuŃei accizelor de la poarta Burgerthor s-au adunat maierii de aici şi l-au 
rugat pe provizorul orăşenesc din localitate să dea drumul vitelor pe care le mâna 
cu el şi voia să le închidă, pentru că, în cazul în care ar vrea să ne pedepsească, noi 
suntem oricând de găsit, având case cu domiciliul stabil. Eu însă nu am spus nimic 
şi am luat parte la acestea, deoarece mă alăturasem mulŃimii. La cererea care i s-a 
făcut, provizorul a dat drumul vitelor, care au fost duse imediat înapoi la locul de 
păşunat de dinainte. 

+ Ilie Sântion 

După confirmarea declaraŃiei, convocatul iese şi, în continuare, este audiat: 
Al XVI-lea convocat, Lazăr łarcu, de 72 de ani, de religie neunită, căsătorit, 

tată al unui copil, declară la întrebarea de mai sus: 
Şi eu m-am aflat între acei maieri adunaŃi în număr mare într-o după-masă, în 

faŃa căsuŃei accizelor de la poarta Burgerthor, care l-au îndemnat pe domnul 
provizor să ne slobozească vitele, pe care le adunase de pe câmpul interzis şi pe 
care le aducea încoace, către oraş, pentru că o să înlocuim paguba ce poate fi 
compensată de proprietarii vitelor, iar compensaŃia este sigură, fiindcă proprietarii 
vitelor menŃionate sunt localnici. Nu s-au proferat ameninŃări, nu a fost nicio 
violenŃă. 

+ Lazăr łarcu 

După confirmarea declaraŃiei, convocatului iese. În continuare este audiat la 
aceeaşi întrebare: 

Al XVII-lea convocat, Nicolae Manciu, de 55 de ani, de religie neunită, 
căsătorit, tată a 6 copii. 

La fel ca cel de dinaintea sa. 
+ Nicolae Manciu 
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După confirmarea declaraŃiei, convocat iese.  
Dată fiind împrejurarea că maierii care mai trebuie audiaŃi: Nicolae Imberuş, 

NiŃu Sântion, Pavel Avrigean şi Potra Bestea, lipsind din Sibiu, nu pot fi convocaŃi, 
în ciuda repetatelor citări, dar şi că audierea lor nu este esenŃialmente necesară, 
întrucât declaraŃiile făcute de toŃi cei convocaŃi şi audiaŃi sunt în consonanŃă 
deplină cu plângerea domnului provizor, fapta reclamată fiind suficient dovedită, 

Protocolul este încheiat, stabilit şi înaintat onoratului Magistrat, spre a fi 
utilizat, în continuare, pe cale oficială. 

Sibiu, 9 iunie 1848 
Schreiber m.p., 
jude orăşenesc 

Wellmann, 
actuar 

La 17 iunie 1848, datorită însărcinării din 15 iunie transmisă acestui tribunal 
sub nr. mag. 2056/1848, pe motiv că maierii audiaŃi au contestat precizarea 
provizorului orăşenesc (vezi pagina 23 a protocolului de anchetă), cum că i-ar fi 
luat cu forŃa, de pe drumul public, vitele prinse de el, şi fiindcă martorii numiŃi de 
provizor: Andreas Schnell, paznic de poartă, şi Weber, slujitor de asociaŃie, nu au 
fost audiaŃi, protocolul de faŃă este înapoiat pentru completare şi pentru înlăturarea 
acestor lipsuri, prin confruntarea provizorului cu maierii reclamaŃi şi prin audierea 
celor 2 martori amintiŃi.  

[Protocolul] este continuat şi completat, după cum urmează:  
Pentru a obŃine siguranŃă deplină asupra faptului dacă declaraŃia provizorului, 

de la pagina 23 a protocolului, trebuie înŃeleasă în sensul că acestuia i s-au luat 
vitele cu forŃa sau că provizorului i s-au luat vitele prin fapte efective ori prin 
ameninŃări de asemenea natură încât ar fi putut să genereze astfel de fapte, sau că, 
prin cuvintele „cu forŃa”, provizorul a înŃeles doar adunarea [oamenilor] şi 
chemarea care i s-a făcut să dea drumul vitelor, în care ultim caz nu există nicio 
contradicŃie între declaraŃia sa şi cele ale reclamaŃilor, care susŃin ultima [variantă], 
prin urmare este citat mai întâi provizorul şi i se solicită să dea încă o declaraŃie 
clară şi foarte exactă despre modul cum i s-au luat vitele. 

Provizorul specifică următoarele: 
NoŃiunea de forŃă efectivă folosită, care poate fi atribuită maierilor care 

pustiesc câmpurile de Ńarină cu vitele lor, o pot adeveri astfel, arătând că eu 
consider a fi fost forŃă şi opoziŃie atunci când cei, ale căror vite erau alungate de pe 
câmpurile de Ńarină, s-au adunat în masă la locul meu, prevăzuŃi cu beŃe sau 
ciomege şi au cerut năvalnic să le dau drumul vitelor. De asemenea, avându-i 
pentru acoperirea [apărarea] mea pe paznicii de Ńarină folosiŃi şi la prinderea 
vitelor, eram convins că nu pot opune nicio rezistenŃă în faŃa unei mulŃimi 
superioare numeric de opozanŃi grosolani, din comportamentul maierilor potrivnici 
faŃă de mine putând să-mi dau seama că, chiar dacă la început cererile lor au fost 
verbale, în caz de nevoie le-ar fi putut da amploare prin mijloace de presiune 
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psihică; deci, era limpede că trebuia să evit forŃa şi că eram silit să cedez, fiindcă 
nu se poate cere unui funcŃionar, care în sfera lui de acŃiune îşi face datoria ce-i 
revine, să se măsoare cu răufăcători subordonaŃi folosindu-se de forŃă în cursul 
unor acŃiuni ordinare. Chiar dacă maierii n-ar fi pus mâna pe mine, nici pe paznicii 
mei de Ńarină, totuşi au exercitat forŃa prin cererea lor gregară de a le elibera vitele. 
De aceea, ei cad cu atât mai mult sub incidenŃa pedepsei meritate, cu cât, 
cunoscând modificările teritoriale din localitate, ei au încălcat samavolnic şi în 
masă câmpurile de Ńarină; de asemenea au înfăptuit cu bună-ştiinŃă şi cu intenŃie un 
delict. Pot să indic mai multe astfel de cazuri de împotrivire, după toate faptele 
cotidiene notate de mine. 

1. S-a întâmplat în 6 mai 1848, seara, când, însoŃit de paznicii de Ńarină 
Toma Veseman şi George Sitof şi de argatul meu Coman Turcu, am aflat mai 
multe vite pe pământurile de câmpie de lângă şanŃul Şurii Mari. Cum trebuia să le 
prind, i-am găsit dormind pe cei care le păzeau. Aerul era destul de rece, aşa că 
somnoroşii dormeau cu atât mai bine într-o colibă călduŃă. Mai întâi am pus mâna 
pe ciomegele lor, pe care cei care dormeau şi le Ńineau sub cap, le-am aruncat  
în şanŃul Şurii Mari şi apoi am prins vitele. Ajungând curând în apropierea  
aşa-numitei chartagne23 din faŃa porŃii Burgerthor, argatul meu mi-a strigat din 
urmă că a văzut pe doi dintre paznicii pe care-i lăsasem acolo grăbindu-se spre 
şanŃul Şurii Mari, probabil pentru a-şi căuta bâtele. L-am convins, contrazicându-l 
că toŃi dormeau duşi şi am mânat mai departe vitele, când [m-am uitat spre] curtea 
maierească Ńinând de von Huttern, la care era ajutor NiŃu Morar. Acolo s-au 
strâns bărbaŃi, femei şi copii, cu tot soiul de unelte gospodăreşti, care n-au vrut să 
mă lase să mân vitele mai departe, ba din contră, ei au mânat vitele de-acolo, în 
pofida avertizării mele. Cu ocazia aceasta, NiŃu Morar mi-a apucat [...]24, dar apoi 
i-a dat drumul totuşi. Maierii, care în timpul acesta îşi prezentau dezlănŃuiŃi 
cererea, erau NiŃu Morar, fiul său Ion Morar, Gheorghe Moldovan, Niculai 
Veseman, Nicolae RacoviŃan cel tânăr, Ilie Bendorfean cel tânăr şi sluga lui 
Niculai Imberuş. 

2. Tot astfel, s-a întâmplat la jumătatea lui mai când iarăşi am prins mai 
multe vite în curtea maierească orăşenească din retranşament şi am pus pază acolo. 
Despre aceasta, din câte ştiu, la tribunal au fost audiaŃi deja credincioşii mei 
paznici de Ńarină Toma Veseman şi George Sitof. De data aceea, Potra Bestea, NiŃu 
Sântion, Nicolae Imberuş, Niculai Toader erau cei care îşi luaseră caii cu 
grosolănie, iar paznicii de Ńarină nu s-au putut opune numărului lor mare. Nicolai 
Tânăru şi Todor Moldovan, ai căror cai au fost şi ei prinşi atunci, aşteptau cu 
devotament să-şi primească caii. 

3. În 3 iunie, când am prins un număr însemnat de vite, s-au adunat la casa 
accizelor din faŃa porŃii Burgerthor aproximativ 25 de maieri, o parte din ei intrând 
dezlănŃuiŃi cu mine într-un schimb de cuvinte, în timpul căruia ceilalŃi au mânat cu 
forŃa vitele de acolo. Dintre aceştia, i-am reŃinut pe Ion Câmpean, Potra Mărginean, 
Gheorghe Popii Dan, Pavel Avrigean, Nicolae Bulea, Nicu Morar cel bătrân, 
Lazăr łarcă, Pătru Fărcaş, Gheorghe Moldovan. 
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În ziua următoare, lângă locuinŃele maierilor aflate în apropiere au îngrămădit 
nişte pietre de paviment, ca arme pentru o nouă ocazie, dintre care i-am predat 
câteva domnului jude primar ca semn, care fără drept şi poate oferă dovada 
limpede că ei vor să exercite forŃa cu premeditare.  

4. Deşi le-am prins vitele de mai multe ori, dispreŃuind orice avertismente, 
cutezătorii maieri au continuat să pustiască câmpurile de Ńarină. De aceea, am făcut 
o cerere de asistenŃă [militară] la domnul primar şi am obŃinut pentru acoperirea 
[apărarea] mea o întărire formată din călăreŃi orăşeneşti, care mi-au fost puşi la 
dispoziŃie. În 19 iunie, m-am deplasat pe pământurile de câmpie, am prins vreo  
300 de vite şi am venit până la curtea maierească a lui von Huttern, unde iarăşi se 
adunaseră mulŃi maieri. CâŃiva m-au rugat să nu le mân vitele mai departe, alŃii  
s-au referit la faptul că ei sunt oricând de găsit şi, în caz de nevoie, pot fi pedepsiŃi, 
dar, tocmai pe când două căruŃe încărcate cu fân împiedecau trecerea, alŃii au 
folosit ocazia ca să-şi mâne de acolo vitele. Vitele s-au împrăştiat în toate părŃile şi 
mi-au fost luate. 

Aici trebuie amintiŃi: Nicolae Imberuş al[ias] Cioroaia, Nicolae Morar – 
ginerele lui Toma Avrigean, fiul lui Nicolae Imberuş, Nicolae Boieş – ginerele lui 
Vasile Opriş, Gheorghe Moldovan – ginerele lui Gheorghe Iosif, Nicodim 
Moldovan, sluga lui Potra Şoandră – Karesz, fiul lui Gheorghe Sântion şi Niculai 
Şoandră. În afară de aceştia, pe care i-am recunoscut eu personal, au mai fost mulŃi 
alŃi bărbaŃi, femei şi copii, care ni s-au opus. 

Sper că indicând aceste cazuri speciale, am demonstrat suficient că împotriva 
demersurilor întreprinse de mine, pentru a prinde vitele care păşteau pe câmpul 
interzis, s-au folosit opoziŃia şi forŃa şi de aici se va putea măsura penalitatea 
maierilor. 

Mai găsesc cu cale să adaug că eu îi consider la fel de vinovaŃi de încălcarea 
ordinii cetăŃeneşti pe mulŃi alŃi maieri, dar, oricât m-aş strădui să-mi amintesc, nu 
sunt în stare să-i numesc pe toŃi cei vinovaŃi, lucru care nu i-ar fi uşor nimănui. 
Însă, dacă cei menŃionaŃi până acum vor fi făcuŃi răspunzători pentru pagubele 
generale şi pentru distrugerea proprietăŃii private şi dacă vor fi aspru pedepsiŃi, 
atunci ei se vor denunŃa unii pe alŃii, iar pe viitor aceasta o să le servească drept 
avertisment. 

Johann Andreas Goebbel, 
provizor orăşenesc 

Acum este chemat în faŃă slujitorul asociaŃiei meşteşugăreşti, invocat de 
provizorul oraşului şi este audiat în legătură cu faptele cunoscute de el, cu privire la 
folosirea de către maieri a forŃei împotriva provizorului orăşenesc. 

Samuel Weber, din Sibiu, de 26 de ani, evanghelic, căsătorit, tată al unui copil, 
de profesie Ńesător de pânză, actualmente slujitor la asociaŃia meşteşugărească. 
Acesta declară: 

S-a întâmplat odată că am fost martor ocular, într-o ocazie când maierii de 
aici s-au opus în număr mare prinderii vitelor lor. 
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Într-o zi de marŃi, acum circa 14 zile, după târgul de mai din anul acesta, l-am 
văzut pe domnul provizor ieşind călare pe poarta Burgerthor, fiind însoŃit de 
paznicii de Ńarină, şi aceştia călări. Ştiind că proprietarii de vite din suburbii 
pustiesc câmpurile private şi bănuind că domnul provizor va prinde vitele aflate pe 
câmp, de curiozitate m-am dus până la poarta Burgerthor. Chiar când am ajuns la 
aşa-numita poartă a ŞanŃului, unde am stat puŃin timp, am observat că domnul 
provizor, cu tot cu însoŃitorii săi, mâna vitele de pe câmpul interzis. Caii aveau un 
avans şi se rătăceau [depărtau] tot mai mult, cu cât se apropiau de suburbia de la 
poarta Burgerthor, dar vitele cornute, boii şi cea mai mare parte a vacilor, umblând 
mai încet, erau tot mereu mânate înainte. De la depărtare se putea vedea limpede ce 
se petrecea pe câmpie. Pesemne că au observat şi maierii care lucrau în grădinile 
lor, căci, vitele fiind aduse până la casa accizelor, aici s-a adunat o mulŃime de 
bărbaŃi, femei şi copii, unii cu ciomege, alŃii cu unelte de săpat, cu care lucraseră în 
grădină, alŃii iarăşi cu bice. Domnul provizor le-a ieşit înainte călare, strigându-le: 
„Ce vreŃi? VreŃi să mă omorâŃi? Am poruncă să prind vitele.” Atunci am auzit pe 
câŃiva maieri răspunzându-i: „Noi nu vrem să vă atacăm, dar vă rugăm să ne 
sloboziŃi vitele, fiindcă n-o să vă lăsăm să ne prindeŃi vitele.” Unul dintre ei, 
Gheorghe Drăgan, le-a spus maierilor: „Doară nu mergem după hingher, să ne 
trebuiască beŃe. DaŃi-le deoparte! Numai atâta vrem să-i spunem domnului 
provizor, ca unui om de onoare, şi să îl rugăm să ne slobozească vitele! O să plătim 
ce-au făcut [stricat] caii, dacă o să ne condamne. Am pretins să ni se dea ogorul 
necultivat, aşa cum l-am folosit dintotdeauna şi nici de data aceasta [anul acesta] nu 
vrem altceva.” Cei mai mulŃi maieri şi-au pus armele [beŃele!] deoparte, numai cei 
care erau pe cai şi au ajuns mai repede în faŃă şi le-au păstrat, lovind cu ele vacile, 
care au fost împrăştiate care încotro. Degeaba le-a răspuns domnul provizor că o 
să-şi poată recupera vitele pe cale legală; era fără rost. Domnul provizor nu şi-a 
putut atinge scopul şi atunci a călărit mai departe, avertizându-i că va face negreşit 
plângere la domnul jude primar. Aşa că domnul provizor, alături de însoŃitorii săi, a 
apărut în oraş. Eu m-am dus la localul asociaŃiei meşteşugăreşti şi, mai târziu, 
văzându-l pe domnul provizor venind încoace de sus, m-am gândit că, probabil, a 
fost la domnul jude primar, să facă plângere în legătură cu incidentul.  

Samuel Weber 

Este audiat paznicul porŃii orăşeneşti Andreas Schnell din Cristurul [...]25, de 
34 de ani, căsătorit, tată a 4 copii, evanghelic. 

Încă înainte de a fi martor, atunci când maierii s-au opus domnului provizor 
la prinderea vitelor, ştiam şi am văzut că mai mulŃi maieri au adus pietre de 
paviment şi le-au descărcat lângă casele lor. După ce l-am informat despre aceasta 
pe domnul jude primar, s-a întâmplat că, curând după aceea, pietrele au fost cărate 
în curŃile maierilor. 

La patru săptămâni după târgul din mai, domnul provizor a făcut o prindere a 
vitelor, atunci când la poarta Sagthor26, lângă casa accizelor, s-a adunat o mare 
mulŃime formată mai ales din rândul celor din suburbii. Când domnul provizor a 
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ajuns cu vitele până la căsuŃa accizelor, vreo 6 maieri i-au ieşit înainte, apucând de 
căpăstru calul domnului provizor. L-au rugat să nu mâne vitele mai departe, că n-o 
să iasă bine. Nu ştiu cine va fi zis aceasta, pentru că nu-i cunosc pe oameni după 
numele lor. Îi va fi cunoscând domnul provizor. 

Unii care locuiesc la poarta Burgerthor, precum NiŃu Morar şi Ghizeşan, i-au 
atenŃionat pe oameni să-i dea drumul şi să nu facă nicio prostie. Dar efectul 
avertismentului lor a fost doar acela că nu s-a mai înfăptuit nicio acŃiune efectivă, 
ei insistând să li se elibereze vitele. 

Nu cunosc alte cazuri asemănătoare. 
+ Andreas Schnell 

Protocolul este încheiat şi înaintat. 
Sibiu, 5 iulie 1848 

Schreiber m.p., [jude scăunal] 
Friedrich Schelker, notar de tribunal 

Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2348/1848, filele 2v–23v; 
foto: 212.074–212.116. 

________________ 
1 În text, formularea este incorectă: „indem ich auf den erwähnten Hatterttheilen viel Vieh, 

welches bereits daselbst weidete ersichtlich wurde”, prin urmare am oferit varianta corespunzătoare. 
2 „Eröftern”, wiederholen, a repeta. 
3 Fază incorectă în text, prin folosirea singularului. 
4 Abreviere folosită în text, pentru „conform”, în sensul de „durch” (prin). 
5 În text, din nou, s-a folosit greşit numărul singular, în loc de plural. 
6 Formulare incompletă. 
7 Cuvânt ilizibil. 
8 Lipsă în document, de fapt Samuel Weber. 
9 Cuvinte ilizibile. 
10 Ilizibil. 
11 Ilizibil 
12 „Stadtreiter”, călăreŃii orăşeneşti erau un fel de ştafete călări ale oraşului, meseria lor fiind 

aceea de a asigura comunicarea rapidă. 
13 Retranşamentul a fost construit, în vremea lui Iosif al II-lea, dincolo de Cibin, în apropierea 

curŃilor maierilor, cu intenŃia neîmplinită de a asigura cazarea transmigranŃilor austrieci, Landlerii.  
14 Paznicii de Ńarină (Flurschützen) erau angajaŃi ai administraŃiei orăşeneşti. 
15 Frază incorectă în text, prin folosirea singularului. 
16 Crucea, lângă care figurează numele celor care fac depoziŃia, arată că aceştia semnează cu 

degetul, fiind neştiutori de carte. 
17 În text, din nou, greşit la singular, în loc de plural. 
18 Doar era în arest! 
19 Semnătura autografă în chirilice, fără cruce, arată că tânărul NiŃă Todea, în vârstă de 20 de ani, 

ştia să scrie şi să citească cel puŃin în chirilice. 
20 Formulare incompletă în original. 
21 Semnătura autografă a lui Ion Dăian, de 35 de ani, cu litere latine.  
22 Altă semnătură autografă în chirilice a lui Potra sau Petru Mărginean, în vârstă de 28 de ani. 
23 Alt retranşament sau fortificaŃie ascunsă în pădure. 
24 Ilizibil 
25 Ilizibil. 
26 Martorul confundă cu poarta Burgerthor. 
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2. 

Viena, 6 iulie 1848 
 
2446/848 
M.R. [Minister Rath] 1388/848 

 
Vortrag des Finanzministers vom 6. Juli 1848, womit die faktische Aufhebung 

des bisher bestehenden Geschäftsverbandes mit dem k. siebenbürgischen Thesaurariate 
und Unterordnung dieser Behörde unter das ungarische Finanzministerium 
ehrenbiethigst zur A.H. Kenntniß gebracht wird. 

Nach der unter Einem gehorsamst vorgelegt werdenden Anzeige des Vize-
Präsidenten des k. siebenbürg. Thesaurariats, Grafen Georg Beldy, hat das 
ungarische Ministerium, in Folge A.H. Genehmigung des Gesetzvorschlages der 
siebenbürgischen Reichsstände über die Union Siebenbürgens mit Ungarn, von den 
Finanzen des gedachten Großfürstenthums faktisch Besitz genommen, alle 
Beziehungen des siebenbürgischen Thesaurariats zur hierortigen Finanzverwaltung 
aufgehoben und das gesammte Kameral Personale zur Eidesleistung auf die 
Landesverfassung untergeordnet. Insbesondere wurden alle in der siebenbürgischen 
Aerarial Kassen vorhandenen Geldmittel, so wie sämmtliche Gold- und Silbervorräthe 
ohne Rücksicht darauf, ob sie schon gemünzt, oder noch ungemünzt sind, nach 
Ofen abzusenden angeordnet und jede Abfuhr an die hiesige Zentral Finanzverwaltung 
eingestellt. 

Da dem Finanzminister weder über die Union Siebenbürgens, noch über die 
Aufhebung der bisherigen Beziehungen der hierortigen Finanzverwaltung zu dem 
der hiesigen Leitung unterstehenden Siebenbürger k. Thesaurariate eine A.H. Weisung 
zugekommen ist, bei dem faktischen Vorgange des ungarischen Ministeriums aber  
die Wahrung der rechtlichen Ansprüche der Zentral Finanzverwaltung der 
Gesammtmonarchie auf die Kassen- und Material Bestände und die laufenden 
Einkünfte der Siebenbürger Finanzen, so wie die Sicherstellung des nöthigen 
Deckungsfondes für die auf Siebenbürgen entfallenden Lasten der Zentralverwaltung 
dringend gebothen erscheint, so findet er (Baron Krauss) sich verpflichtet, in dieser 
hochwichtigen, die hierortigen ohnehin schwer bedrängten Finanzen empfindlich 
berührenden Angelegenheit sich Eurer Majestät bestimmte Verhaltungsbefehle um 
so dringender zu erbitten, als es jedenfalls nothwendig seyn werde, die gerechten 
Forderungen der Zentralfinanzen auf Grundlage eines zu veranlassenden ordentlichen 
Rechnungsabschlusses noch während des eben jetzt in Pest versammelten vereinten 
ung. siebenb. Landtages geltend zu machen. 

Wenn Baron Krauss den Wortlaut des über die Union Siebenbürgens 
handelnden VII. ung. Gesetzartikels vom Jahre 1848, welcher auch dem siebenb. 
Unionsgesetze zur Grundlage dient, recht auffasse, so habe wohl der 4. § dieses 
Gesetzes das ung. Ministerium zur Ergreifung der nöthigen Schritte zur Realisirung 
der Vereinigung, das heißt: „zur Vorbereitung der hierzu erforderlichen Einleitungen”, 
keineswegs aber zur faktischen Ausführung der Maßregel ermächtigt. Indeß sey die 
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Fassung des durch Beldy vorgelegten neuen Siebenbürger Gesetzes, falls es wirklich 
so die A.H. Sanktion erhielt, im 3. Paragraphen von der Art, daß sie wohl die vom 
ung. Ministerium geltend gemachte Deutung als eine neue Konzession begründet. 

[Wien] Den 9. Juli 1848 
[Ss.] 

Wurde nach der Weisung des E. B. Krauß an das siebenb. Comité abgetreten. 
Am 10. Juli 848 

* 

2446/1848 
Consiliul de miniştri 1388/1848 
 

Referatul ministrului de FinanŃe din 6 iulie 1848, prin care se aduce la 
preaînalta cunoştinŃă desfiinŃarea legăturii de afaceri existente până acum cu 
Tezaurariatul imperial transilvan şi subordonarea acestei autorităŃi Ministerului 
ungar de FinanŃe. 

Conform anunŃului pe care ni l-a înaintat cu supunere vicepreşedintele 
Tezaurariatului imperial transilvan, contele Beldy György, ca urmare a preaînaltei 
aprobări a propunerii de lege a Stărilor Dietei transilvane cu privire la uniunea 
Transilvaniei cu Ungaria, Ministerul ungar a pus stăpânire de facto asupra finanŃelor 
menŃionatului Mare Principat, a abolit toate relaŃiile Tezaurariatului transilvan cu 
administraŃia financiară [centrală] de aici şi a subordonat întregul personal cameral 
prin depunerea jurământului pe constituŃia Ńării. În special s-a poruncit ca toate 
mijloacele pecuniare aflate în casieriile aerariale transilvane, precum şi toate rezervele 
de aur şi argint, indiferent dacă sunt sau nu monetizate deja, să fie transferate la 
Buda şi să se stopeze orice export de acest fel la administraŃia financiară centrală. 

Deoarece ministrul de FinanŃe [c.c.] încă nu a primit nicio preaînaltă indicaŃie 
nici despre uniunea Transilvaniei, nici despre desfiinŃarea relaŃiilor de până acum 
ale administraŃiei financiare imperiale de aici cu Tezaurariatul transilvan imperial, 
care îi e subordonat conducerii primei menŃionate, având în vedere procedeul faptic 
al Ministerului ungar, dar luând în considerare necesitatea urgentă de apărare a 
pretenŃiilor legitime ale administraŃiei financiare centrale ale Monarhiei în ansamblul 
său asupra fondurilor materiale şi de casierie, asupra încasărilor curente ale 
finanŃelor transilvane, precum şi asupra punerii în siguranŃă a fondului de acoperire 
a impozitelor din Transilvania ce revin administraŃiei centrale, el (baronul Krauss) 
se simte îndatorat ca, în această extrem de importantă împrejurare, care aduce o 
atingere sensibilă finanŃelor de aici, oricum foarte presate, să o roage pe Maiestatea 
Voastră cu atât mai insistent [să-i acorde] porunci precise de comportare, cu cât, pe 
baza unei situaŃii contabile regulate ce va trebui finalizată, va fi cu certitudine 
necesar să se impună pretenŃiile corecte ale finanŃelor centrale încă în perioada de 
acum, când Dieta unificată ungaro-transilvană s-a întrunit la Pesta. 
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Dacă baronul Krauss înŃelege bine litera articolului VII al legii ungare, care 
tratează despre uniunea Transilvaniei şi care stă, de asemenea, la temeiul legii 
uniunii transilvane, atunci paragraful 4 al acestei legi împuterniceşte Ministerul 
ungar să întreprindă paşii necesari pentru realizarea unificării, adică: „pentru a 
iniŃia pregătirile cerute în acest sens”, dar nicidecum să treacă la înfăptuirea faptică 
a măsurii. În schimb, conceptul noii legi transilvane, transmise de Beldy, dacă 
acesta într-adevăr a obŃinut preaînalta sancŃiune, întemeiază în paragraful 3 ideea 
că interpretarea valabilă pentru Ministerul ungar nu ar reprezenta altceva decât o 
nouă concesiune.  

[Viena,] 9 iulie 1848 
[Ss.] 

A fost predată comitetului transilvan, conform indicaŃiei excelenŃei sale 
baronul Krauß. 

La 10 iulie 1848 
 
Original: Haus-, Hof- und Staatsarchiv Viena, Ministerrathsprotokolle, nr. 1388/1848; xerox: 

17.996–17.997/1848. 

3. 

Cluj, 6 iulie 1848 

An Herrn Präsidenten Stellvertreter des Armee Commando’s 
Ludwig [Alois] Pfersmann 

In Erledigung der von E. Hochwohlgeboren anher gelangten Zuschrift vom 5. 
d.Mts., in welcher der Wunsch ausgesprochen wurde, daß die Erhebungen 
betreffend die Verleitung des Grenzwachsmannes zu Rákosd durch den Gemeinde-
Lehrer Váradi und Stefan Nagy zur Verweigerung des militärischen Gehorsams, 
durch die königliche Zivilbehörde durchgeführt werden mögen, beehre ich mich,  
E. Hochwohlgeboren mitzutheilen, daß ich nebst der klägerischen Anzeige des 
betreffenden Hauptmanns Runkan unter Einem alles an den Obergespann des 
Hunyader Comitats Gf. Gottard Kún zu dem Behufe abgetreten habe, daß dieser 
bezüglich der Verleitung zur Insubordination, so wie auch betreff der Beschlagnahme 
des Schulhauses, durch den Hauptmann veranlaßt im Einvernehmen mit dem 
Major Riebel, die Umstände erhebe, und die Ordnung und Ruhe wiederherstelle, 
mir jedoch von dem Erfolge seiner diesfälligen Dispositionen Bericht erstatte. 

Das Aufpflanzen der Nationalfahne, die Hochrufe auf den König Ferdinand 
den V. und das ungarische Ministerium kann unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
und Zeitumständen als strafwürdige Handlung nicht angesehen, daher auch nicht 
als Gegenstand einer Untersuchung behalten werden. 

Gf. Joseph Teleky m.p. 
Klausenburg, am 6. Juli 1848 
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* 

Către domnul locŃiitor de preşedinte al Comandamentului de armată 
Ludwig [Alois] Pfersmann 

Spre rezolvarea scrisorii înălŃimii voastre din 5 ale lunii curente, în care se 
exprimă dorinŃa ca autorităŃile civile regeşti să declanşeze ancheta cu privire la 
amăgirea grănicerilor din Racoş de către învăŃătorul comunal Váradi şi Stefan Nagy 
de a refuza supunerea militară, am onoarea de a comunica înălŃimii voastre că, alături 
de anunŃul respectivului căpitan Runcan, am predat toate [actele] comitelui suprem al 
comitatului Hunedoara, contele Gothárd Kún, pentru ca acesta, cu acordul 
căpitanului şi al maiorului Riebel, să cerceteze împrejurările referitoare la acestă 
amăgire la insubordonare, ca şi la sechestrarea clădirii şcolii şi să restabilească 
ordinea şi liniştea, iar mie să îmi raporteze despre succesul acestor dispoziŃii. 

ÎnălŃarea steagului naŃional [maghiar], uralele pentru regele Ferdinand V. şi 
guvernul ungar nu pot fi considerate, în actualele relaŃii şi împrejurări temporale, 
drept acŃiuni penale, de aceea nici nu vor constitui obiectul unei anchete. 

Contele Joseph Teleki m.p. 
Cluj, 6 iulie 1848 
 
Copie: Haus-, Hof- und Staatsarchiv Viena, Fond Kriegsarchiv, Schriften-Abteilung, nr. 7, 1 c; 

Arhiva Institutului de Istorie „George BariŃiu”, Fond 1848, cutia 4, doc. 4, anexa, xerox: 16.570. 

4. 

Cluj, 6 iulie 1848 

Fenséges Császári királyi Fı Herceg, Nádor,  
királyi Helyettes Kegyelmes Úr és Tisztelt Ministerium! 

A nemes szász nemzet közönsége közelebb múlt Szent Iván hava 30 ról ide tett 
feliratánál fogva a tisztelt Ministériumnak Erdélyre nézve megkezdett rendelkezése, 
mint idı elıtti föllépés – úgy Báró Vay Miklós korona İr Úrnak királyi biztosul 
lett kiküldettetése ellen óvását jelentvén fel: ezen ötletbıl visszaíratott innen mai 
napról, jelen szám alatt az érintett nemzet közönségének, hogy miután egyfelıl a 
folyamatban lévı erdélyi országgyőlésen alkotott Isı törvény cikk Erdélynek 
Magyarországgal eggyé alakulásáról Felséges Urunk által valósággal megerısíttetett, 
és az, az ország győlésében kihirdettetett, mely törvénycikk 3dik pontjában tisztán 
nyilvánítva van, hogy az Udvari Kancellária functiója telyesleg megszőnvén, azon 
hatóság, melyet İ Felsége a folyó 1848. évi magyarországi IIIdik törvénycikk 
értelmében Nádor İ Fenségére és a Magyar Ministériumra ruházni kegyeskedett, 
Erdélyre is kiterjedend az igazgatás minden ágaira nézve; másfelıl a Felségnek a 
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körülményekhez képest midın szükségesnek láttya királyi biztost kiküldeni telyes 
joga van: a fenn forgó óvás törvénnyel szembe érvénytelen, s azt ezen Királyi 
Kormányszék nem helyeselheti. És ennél fogva valamint az írt közönségnek, úgy a 
szász nemzetbéli mindenik törvényhatóságnak is komolyan meghagyta, hogy a 
fennebb említett törvénycikk értemében a Magyar Ministériumtól kelendı 
rendeleteket elfogadni ne vonakodjanak, és azoknak, valamint a kiküldött királyi 
biztos rendelkezéseinek is engedelmeskedni tartsák kötelességöknek. Azon állításával 
a Nemzet közönségének, hogy ezen Nemzet kebelében semmi törvénytelen 
erıszakos merényi eset se fordulna elı, ellenkezıt bizonyítván az, hogy a Királyi 
Kormányszék már két szász törvényhatóságnak ide felterjesztett kérésére engedte 
meg a rögtön törvény jogávali élést. 

Minthogy pedig a fenn írt szász nemzet közönsége, idézett Feliratából 
kitetszıleg, e tárgybéli óvását a belügyi Minister Úrhoz is feljuttatta: ez okból a 
Királyi Kormányszék a fennebiekben megtett intézményeirıl ezennel a tisztelt 
Ministeriumot is tisztelettel értesíteni siet. 

Hódoló tisztelettel maradván 
Császári királyi Fenségednek és a  
Tisztelt Magyar Ministeriumnak 
Az erdélyi királyi Fıkormányszéknek 

 alázatos szolgái 
 Gróf Teleki József 

 G. Lázár László 
 Fülei István  

Kolosvárt 1848ba  
Szent Jakab hava 6án tartott ülésébıl 

* 

Prea înalt palatin, arhiduce imperial, regal,  
graŃios domn locŃiitor regal şi onorate Minister! 

Comunitatatea nobilei naŃiuni săseşti ne-a înaintat, în data de 30 iunie1,  
o petiŃie în care consideră ca fiind premature dispoziŃiile care au început să fie date 
în Transilvania de către Ministerul ungar; pe de altă parte, ea îşi exprimă protestul 
faŃă de numirea, în calitate de comisar regal, a domnului baron Vay Miklós, 
apărător al coroanei. 

Cu privire la această petiŃie, comunitîŃii săseşti i s-au răspuns azi, sub 
prezentul număr, următoarele: referitor la prima obiecŃie, legea nr. 1 privind 
uniunea celor două Ńări, lege alcătuită în Dieta Transilvaniei, a fost sancŃionată deja 
de către maiestatea sa şi a şi fost făcută publică în Dietă. Paragraful III al acestei 
legi exprimă clar faptul că activitatea Cancelariei aulice transilvane a fost desfiinŃată, 
din ordinul maiestăŃii sale dat în sensul legii nr. III din Ungaria, sarcinile ei 
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revenindu-i arhiducelui palatin Ştefan şi Ministerului ungar; dispoziŃiile devin, 
astfel, valabile pentru toate serviciile administrative din Transilvania. 

Referitor la a doua obiecŃie, maiestatea sa are drepturi şi puteri depline de a 
trimite un comisar regal, în cazul în care consideră necesar acest lucru. Astfel, 
protestul comunităŃii săseşti este lipsit de valabilitate în faŃa acestei legi, motiv 
pentru care nici Guberniul nu îl poate susŃine. 

Ca urmare, Guberniul porunceşte, în modul cel mai strict, atât comunităŃii 
săseşti, cât şi jurisdicŃiilor săseşti, să nu se sustragă de la ordinele venite din partea 
Ministerului ungar, în sensul legii amintite şi să considere că au obligaŃia de a se 
supune atât acestor ordine, cât şi celor care au fost date de către domnul comisar 
regal desemnat. 

Iar în ceea ce priveşte acea afirmaŃie a comunităŃii săseşti că, în sânul ei, nu 
s-a produs niciun act de violenŃă împotriva legii, acesteia i se contrapune faptul că 
Guberniul a fost nevoit să aprobe deja, la cererea a două jurisdicŃii săseşti, 
introducerea statariului. 

Precum reiese din petiŃia menŃionată, comunitatea săsească i-a înaintat un model 
similar şi domnului ministru de Interne, prin urmare Guberniul înştiinŃează, cu această 
ocazie, Ministerul despre măsurile sus amintite, care au fost luate în acest sens. 

Rămânem, cu stimă umilă, ai maiestăŃii sale imperial-regale,  
ai onoratului Minister ungar şi ai Guberniului Transilvaniei, 

servi umili, 
 contele Teleki József, 
 contele Lázár László, 

 Fülei István 
Din adunarea Ńinută la Cluj, în 6 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. H9, nr. 639 eln/B. 

________________ 
1 Vezi doc. 180, vol. VIII. 

5. 

Sibiu, 6 iulie 1848 
 
Praesidiale No. 698 

 
An Seine Excellenz den k.k. Herrn wirklichen geheimen Rath und Kämmerer, 

Großkreuz des kais. Österr. Leopold Ordens, Landes Gouverneur in Siebenbürgen 
etc. etc. 

Grafen Teleky von Szék 
Hermannstadt am 6. Juli 1848 
Uiber die geehrte Note vom 15ten (erhalten 22ten) d.M. Nro. 1565 erlaube 

ich mir Euer Excellenz zu erwidern, daß die im Oberalbenser Comitate zu Rákos 
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und Heviz gelegenen Abtheilungen des Dragonen Regiments Savoyen nebst den im 
Fogarascher Districte stationirt gewesenen Flügel des genannten Regiments auf 
dringendes Ansuchen des Kronstädter Districts Officiolats, in die Gegend von 
Marienburg, nach früher eingeholter Zustimmung des königl. Löblichen Oberlands 
Commissariats verlegt worden, und das General Commando der Erfüllung dieses, 
vom Kronstädter Distrikte gestellten Ansuchens um so weniger abgeneigt gewesen 
sei, als hiedurch die in Rede stehenden Abtheilungen aus sehr schlechten, in weit 
bessern Stationen gelangten, und überdies auch der Vortheil erreicht wurde, diese 
in 6 Ortschaften, nämlich in Also Venitze, Paro, Kumana und Kutsulata des 
Fogarascher Districts, dann Heviz und Rákos des Oberalbenser Comitats seit 
Jahren höchst unvortheilhaft dislocirte Escadron blos in 2 Stationen des Kronstädter 
Districts unterbringen, somit die ganze Oberstlieutenants Division des Dragoner 
Regiments Savoyen blos in 4 sehr nahe an einander liegende Ortschaften zum 
offenbaren Vortheile des Dienstes concentriren zu können. 

Obwohl diese, in bezug auf die militärischen Interessen sehr günstige 
Dislocation der genannten Division, dem General Commando höchst erwünscht 
sein muß, so würde ich den Rückmarsch der, in Rákos und Heviz früher gelegenen 
Abtheilungen nach dem gedachten Wunsche Euer Excellenz dennoch mit der 
größten Bereitwilligkeit anordnen, wenn die Aufrechthaltung der Sicherheit im 
Oberalbenser Comitate dies unbedingt nothwendig machen sollte. 

Da jedoch über Ansuchen dieses Komitats, eine im Großschenker Stuhle 
liegende halbe Escadron des Dragoner Regiments Savoyen durch mehrere Wochen 
dem Herrn Obergespann Grafen Kálnoky zur Disposition gestellt, ferners eine 
andere halbe Escadron dieses Regiments aus dem Maroscher Stuhle, dann eine 
Compagnie des 1ten Szekler Regiments von Medias ebenfalls auf die Dauer der 
Nothwendigkeit, dahin beordert, überdies eine Abtheilung der vom Praetorialorte 
des Oberalbenser Komitats sehr nahe liegenden 1ten Majors Division des Chevaux 
legers Regiments E.h. Ferdinand Maximilian bei allenfalls eintretenden 
Ruhestörungen, gleichfalls in das genannte Comitat gewiesen, und überhaupt auf 
jedesmaliges Ansuchen desselben, die nothwendige Militär Assistenz ohne Verzug 
geleistet werde, so dürfte wohl der Herr Obergespann dieses Comitats um so 
weniger einen Anlaß zu Besorgnissen finden, als die in Heviz und Rákos gelegenen 
Abtheilungen bei der, wegen möglicher Annäherung der Cholera, mit 16ten d.M. 
eingeleitet werdenden Concentrirung sämmtlicher Escadronen der Linien 
Cavallerie, ohnehin nicht in den genannten Stationen hätten verbleiben können, 
indem eine weitverzweigte Verlegung der Abtheilungen beim allenfallsigen 
Ausbruche dieser Krankheit von den nachtheiligsten Folgen sein würde, das 
General Commando daher trachten muß, die Eskadronen in einem, höchstens zwei 
sehr nahe voneinander liegenden Orten zu unterbringen, um hiedurch bei dem 
Mangel an Militärärzten die Aufsicht erleichtern und bei sich allenfalls zeigenden 
Krankheitssymptomen allsogleich Hilfe bieten zu können. 

In der Uiberzeugung, daß Euer Excellenz diese triftigen Motive einer geneigten 
Berücksichtigung würdigen dürften, glaube ich die in Rede stehenden Abtheilungen 
um so mehr im Kronstädter Distrikte belassen zu sollen, als das Oberalbenser Comitat 
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bei allentfalls eintretender Gefährdung der Sicherheit, die demselben zunächst 
gelegenen Abtheilungen der 1ten Majors Division des Chevaux legers Regiments 
E.h. Ferdinand Maximilian füglich sehr leicht in Anspruch nehmen, und bezüglich 
der von diesem Comitate beanständeten Verpflegung der nunmehr im Kronstädter 
Districte liegenden Abtheilungen, nach Euer Excellenz hohem Ermessen, von Seite 
des löblichen Landes Ober Commissariats, eine andere Verfügung vielleicht ohne 
besonderen Anständen getroffen werden könnte. 

Pfersmann, 
F.M.L. 

* 

Prezidiala nr. 698 
 
Către excelenŃa sa domnul adevărat consilier secret şi camerar c.c., Marea 

Cruce a ordinului imperial austriac Leopold, guvernator al Ńării în Transilvania etc. 
etc.  

Contelui Teleki von Szék  
Sibiu, 6 iulie 1848 
La preŃioasa [dumneavoastră] notă din data de 15 (primită în 22) l.c.,  

nr. 1565, îmi permit să răspund excelenŃei voastre că, la solicitarea stringentă a 
oficiolatului districtului Braşov, după obŃinerea aprobării onoratului Comisariat 
suprem al Ńării, unităŃile regimentului de dragoni de Savoia, aflate în comitatul 
Albei de Sus la Racoş şi Hoghiz, ca şi flancul aceluiaşi regiment care staŃionase în 
districtul Făgăraş au fost dislocate la Feldioara. Comandamentul general a fost cu 
atât mai puŃin potrivnic îndeplinirii solicitării adresate de districtul Braşov, cu cât 
astfel unităŃile despre care s-a făcut referire au ajuns din staŃiuni foarte proaste în 
altele mult mai bune şi, pe deasupra, au obŃinut avantajul că escadronul dislocat 
extrem de nefavorabil de ani buni în 6 localităŃi, respectiv în VeneŃia de Jos, Părău, 
Comana şi Căciulata din districtul Făgăraş, apoi Hoghiz şi Racoş din comitatul 
Alba de Sus, poate fi încartiruit în numai 2 staŃiuni ale districtului Braşov, iar 
întreaga divizie a regimentului de dragoni de Savoia sub comanda unui locotenent-
colonel poate fi concentrată în doar 4 localităŃi, aşezate foarte aproape una de 
cealaltă, spre evidentul beneficiu al serviciului. 

Deşi această dislocare propice din punct de vedere al interesului militar este 
extrem de dezirabilă Comandamentului general, eu am cea mai mare disponibilitate 
să ordon marşul de întoarcere al unităŃilor aflate mai demult la Racoş şi Hoghiz, 
conform dorinŃei exprimate de excelenŃa voastră, dacă acest lucru ar fi indispensabil 
menŃinerii siguranŃei în comitatul Alba de Sus. 

Însă, deoarece la cererea acestui comitat, domnului comite suprem, contele 
Kálnoky, i s-au pus la dispoziŃie, pe toată durata necesară, o jumătate de escadron 
din regimentul de dragoni de Savoia, aflată în scaunul Şeica Mare, precum şi o altă 
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jumătate de escadron a aceluiaşi regiment din scaunul Mureş; apoi a fost trimisă 
acolo, de asemenea pe toată durata necesară, o companie a primului regiment 
secuiesc de la Mediaş; în plus, pentru cazuri de tulburare a liniştii, în numitul 
comitat s-a deplasat o unitate a primei divizii a regimentului de cavalerie uşoară 
„Arhiducele Ferdinand Maximilian” sub conducerea unui maior, aflată foarte 
aproape de pretorialul comitatului Alba de Sus; iar de fiecare dată la solicitarea 
aceluiaşi [comite suprem] s-a acordat fără zăbavă asistenŃa militară cerută, domnul 
comite suprem nu are defel motive de îngrijorare, mai ales că unităŃile de la Hoghiz 
şi Racoş oricum nu ar fi putut rămâne în staŃiunile menŃionate, datorită concentrării 
tuturor escadroanelor cavaleriei de linie ce va fi iniŃiată în data de 16 l.c. din 
pricina posibilei răspândiri a holerei, având în vedere că dispunerea prea ramificată 
a unităŃilor ar avea cele mai dăunătoare urmări în cazul izbucnirii acestei boli. De 
aceea, Comandamentul general îşi propune să încvartiruiască escadroanele în unul 
sau cel mult două locuri foarte apropiate unul de celălalt, pentru ca, în lipsa 
medicilor militari, să se poată asigura supravegherea şi să se ofere primul ajutor de 
îndată ce se manifestă simptomele bolii. 

Având convingerea că excelenŃa voastră va binevoi să acorde credit motivelor 
întemeiate de mai sus, consider oportun să menŃin unităŃile în chestiune în districtul 
Braşov, mai cu seamă fiindcă, în caz de periclitare a securităŃii, comitatul Alba de 
Sus poate lua în primire foarte uşor, aşa cum trebuie, unităŃile primei divizii a 
regimentului de cavalerie uşoară „Arhiducele Ferdinand Maximilian”, aflate în 
apropierea sa, iar referitor la intendenŃa invocată de acest comitat a unităŃilor aflate în 
districtul Braşov, după înalta cumpănire a excelenŃei voastre, va putea fi emisă o 
nouă dispoziŃie din partea onoratului Comisariat suprem al Ńării. 

Pfersmann, 
feldmareşal-locotenent  

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 1851 E/1848. 

6. 

Sibiu, 6 iulie 1848 
 
K 3902 

Note 

Laut des in Abschrift beigelegenen Marschtabells trifft ein zur Augmentation 
und Ergänzung des 1ten Landwehr Bataillons, dann der beiden Feld Bataillons des 
Infanterie Regiments Baron Siskovich bestimmter Transport bestehend aus 510 
Mann unter Kommando eines Oberoffiziers und Beigabe von 5 Mann als Escorte am 
15. July d.J. zu Tyhutza ein, und hat von dort in ganzen Stücken nach Clausenburg 
abzugehen. 
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Ein löbliches Oberlandes Commissariat wird hiervon mit dem dienstpflichtigsten 
Ersuchen in Kenntniß gesetzt, von diesem Transport auf der Route von Tyhutza bis 
Klausenburg die Unterkunft und sonstigen Natural-Praestationen in den betreffenden 
Stationen gefälligst sicher stellen laßen, und die ausgefertigte Marschtabelle um so 
mehr unverweilt hieher beliebigst mittheilen zu wollen, um noch in rechter Zeit die 
von hieraus weiters nöthigen Einleitungen veranlaßen zu können. 

Nach abgehaltenen zur gehörigen Ausscheidung [!] und Richtigkeitspflege 
mit diesem Transporte erforderlichen zweitägigen Rasttag zu Klausenburg beabsichtigt 
das General Kommando, die unter obiger Mannschaft begriffenen, für die zwei 
ersten Feld Bataillons des Infanterie Regiments Baron Siskovich bestimmten 120 
Mann unter Commando eines Oberoffiziers und 5 Mann als Escorte auf der Routte 
über Karlsburg und Deva nach Temeswar mit der Bestimmung abrücken zu lassen, 
daß dieser Transport zu Karlsburg behufs dessen nöthigen Ausrüstung daselbst 
wieder zwei Rasttage zu halten habe. 

Ferners werden diesem Mannschafts-Transporte noch 65 Köpfe eingezogener 
Urlauber, welche von der Ergänzungs-Mannschaft des Landwehr Bataillons zu der 
in Karlsburg garnisonirenden Kompagnie desselben gehören, jedoch nur von 
Klausenburg bis Carlsburg angehängt werden. 

Ein löbliches Oberlandes Commissariat wolle sonach beliebigst auch für 
diesen, von Karlsburg weiters abzusendenden Mannschaft Transport die nöthigen 
Erfordernisse auf der angegebenen Routte subministriren lassen und die ausgefertigte 
separirte Continuations Marschtabelle dem General Kommando zur weiters nöthigen 
Verfügung gefälligst zukommen machen. 

Hermannstadt am 6. July 1848 
In Dienstesabsein des Commandirenden Herrn Generals, 

Pfersmann, 
F.M.L. 

1729/848 
An das k. Löbliche Oberlandes-Kommissariat 

* 

K 3902 

Notă  

Conform tabelei de marş anexate în copie, pentru augmentarea şi completarea 
primului batalion de Landwehr, ca şi a celor două batalioane de câmp ale regimentului 
de infanterie „Baron Siskovich” este destinat un transport de 510 oameni, sub comanda 
unui ofiŃer superior, cu un adaos de 5 oameni ca escortă. Transportul va sosi în 15 iulie 
a.c. la TihuŃa, iar de acolo trebuie să se deplaseze la Cluj, parcurgând porŃiuni întregi. 

Aceasta se aduce la cunoştinŃa onoratului Comisariat suprem al Ńării, cu 
rugămintea îndatoritoare să binevoiŃi să asiguraŃi acestui transport cvartirul şi alte 
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prestaŃii în natură în staŃiile respective pe ruta de la TihuŃa la Cluj, iar tabela de 
marş elaborată să ne-o trimiteŃi neîntârziat, pentru a putea dispune în timp util de 
aici toate măsurile necesare pe mai departe. 

După ce transportul va face un popas de două zile la Cluj, necesar pentru 
îngrijire [!], Comandamentul general intenŃionează ca 120 de oameni din acest 
transport, de la primele două batalioane de câmp ale regimentului de infanterie 
„Baron Siskovich”, sub comanda unui ofiŃer superior, însoŃiŃi de 5 oameni ca 
escortă, să se deplaseze prin Alba Iulia şi Deva pe ruta spre Timişoara, urmând 
dispoziŃia ca acest transport să poposească din nou două zile la Alba Iulia, în 
vederea necesarei sale echipări. 

Acestui transport de efectiv i se vor adăuga alte 65 de capete de soldaŃi 
rechemaŃi din permisie, care provin din echipajul de completare al batalionului de 
Landwehr şi aparŃin companiei aceluiaşi batalion care se va constitui în garnizoana 
de la Alba Iulia, dar care vor fi ataşaŃi numai de la Cluj la Alba Iulia.  

De aceea, onoratul Comisariat suprem al Ńării să binevoiască a administra, şi 
în cazul transportului de efectiv care va fi dislocat de la Alba Iulia în continuare, 
cerinŃele necesare pe ruta indicată, şi să transmită tabela de continuare a marşului, 
elaborată separat, Comandamentului general, pentru adoptarea dispoziŃiilor necesare 
ulterioare. 

Sibiu, 6 iulie 1848 
În absenŃa domnului general comandant, 

Pfersmann,  
feldmareşal-locotenent 

1729/1848 
Către onoratul Comisariat suprem imperial al Ńării 
 
Copie: Biblioteca Academiei Române Cluj, Biblioteca-Fototeca, nr. 135–137; foto: 32.897–

32.899/1848. 

7. 

Cluj, 6 iulie 1848 

A Királyi Kormányszéknek 

A N. Szebenben alakult bujtogató oláh comité működéseinek kinyomozására 
és a törvénytelenül alakult comitének feloszlatására, a tárgy sürgetısége tekintetébıl 
szükségesnek láttam B. Kemény Domokos és Gr. Bethlen Gábor személlyekben, 
múlt június 9én 1489. elnöki szám alatt egy kormányszéki nyomozó bizottságot 
kinevezni, melly biztosságnak munkálatjáról készült jegyzıkönyv mái napon hozzám 
béadatván, azt mellékleteivel együtt a n. méltóságú királyi kormányszéknek hivatalos 
tárgyalás végett át tenni kívántam. 

Sz. Jakab hó 6án 1848 
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* 

Guberniului regesc! 

În vederea investigării activităŃii Comitetului român, înfiinŃat în mod ilegal la 
Sibiu, precum şi a dizolvării acestuia – situaŃia fiind imperativă – am fost nevoit să 
desemnez, în data de 9 iunie, sub nr. prezidenŃial de investigare 1489, o comisie 
gubernială de investigare, în persoana baronului Kemény Domokos şi a contelui 
Bethlen Gábor. 

Azi am primit procesul verbal al anchetei şi-l înaintez măritului Guberniu, cu 
anexele aferente, pentru a fi analizat şi dezbătut în mod oficial. 

6 iulie 1848 
 
Concept: M.O.L. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1841 E/1848. 

8. 

Cluj, 6 iulie 1848 

İ Császári Apostoli Királyi Felsége Erdély Nagy Fejedelme 
És Székelyek Ispánja leg kegyelmesebb Urunk Nevében 

Nemes Háromszék Rendinek 

Ezen Nemes Szék Tisztségének folyó évi Szentiván hó 24ik napjáról költ 
föliratából kedvetlenül tapasztalván a Királyi Fı Kormány miként Szentléleken 
Székely katonai öszveírás alatt lévı Bartok család folyó évi Szent Iván hó 8án 
puskalıvések között a közcsend nyilvános fölzavarásával, nemes Köntzei Károly 
által jelenleg Szentléleken báró Apor jogon bírt két még per alatt lévı telkeket 
erıszakkal nemcsak elfoglalta, sıt ezen merényletet azzal is tetézni nem átallota 
légyen, hogy ezen elég történytelen módon elfoglalt telkek vissza adása iránti 
tisztségi fölszóllításnak is ezredkormányi rendeletnek lázasztó nyilvánítással  
nem engedelmeskedni elég vakmerı volt, minthogy pedig az emberek álladalmi 
szövetkezésöknek fı célja a személy és vagyon bátorságának sérthetetlensége, e 
Királyi Fı Kormány Szék ezen törvényellenes jószágfoglalást el nem nézhetvén, 
elkerülhetetlenül szükségesnek tartja e kérdésben forgó telkekbıl kivetett földészeknek 
elıbbi birtokba, bár katonai erıvel is léendı rögtöni visszatételét, ez okból megtaláltatott 
mai napon a honi Fıhadivezérség, miként a második székely gyalogezred kormányához 
kellıleg intézkedni ne terheltessék, hogy ezen visszatételnek végrehajtása a nemes 
szék tisztsége által kinevezendı biztos mellé mihelyt eziránt a tisztség által a 2ik 
székely gyalogezred kormánya föl fog szóllíttatni elegendı katonai erıt rendeljen, s e 
részbeni intézkedésérıl ezen Királyi Fıkormányszék értesíteni ne terheltessék, mirıl 
is a nemes szék elılérdeklett fölirata nyomán ezennel oly hozzátétellel értesíttetik: 
miszerint a keblébıl egy alkalmas biztost kinevezvén, és a 2ik székely gyalogezred 
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kormányát a hatalom kar kirendelése végett megtalálván, ennek segittségével a 
szokott 15 napi megintés elıbocsátása mellett, a visszatételt ezen biztos által hajtassa 
végre, az eredményt följelentvén. Az Erdélyi Király Fı Kormányszéknek Kolosvárt 
1848ba Jakab hó 6án tartott ülésébıl.  

Sala Mihály 
 Incze Mihály m.k. 

* 

În numele maiestăŃii sale imperiale apostolice regale, 
marele principe al Transilvaniei, şpan al secuilor, 

în numele al celui mai milostiv domnitor al nostru, 
către Stările nobilului scaun Trei Scaune 

Supremul Guberniu regal a putut constata, cu amărăciune, din memoriul 
dregătoriei acestui nobil scaun, datat la 24 iunie anul curent, că, la Sânzieni, familia 
Bartok, care se afla sub conscriere militară secuiască, în ziua de 8 iunie anul curent, 
nu numai că a ocupat cu violenŃă prin focuri de puşti, perturbând, în mod flagrant 
liniştea publică, cele două sesii aflate în proces ale nobilului Köntzei Károly pe care 
le poseda pe drept de la baronul Apor la Sânzieni, ci pe deasupra nu s-a sfiit să se 
împotrivească, prin atitudinea sa revoltătoare, atât somaŃiei dregătoreşti, cât şi 
ordonanŃei comandamentului de regiment de a restitui aceste sesii ocupate în mod 
destul de ilegal. Întrucât scopul alierii oamenilor în cadrul unui stat are ca scop 
principal inviolabilitatea securităŃii persoanei şi averii, din atare motiv, acest suprem 
scaun gubernial regesc nu poate fi de acord cu această ocupare de avere şi consideră 
ca fiind neapărat necesară repunerea imediată în proprietatea anterioară a părŃilor de 
pământ scoase din sesiile în cauză, chiar cu ajutorul forŃei militare. De aceea, în ziua 
de azi, el s-a adresat Comandamentului suprem militar al patriei cu cererea ca acesta 
să dispună în acest sens, în mod eficient, comandamentului regimentului al doilea de 
infanterie secuiască să pună la dispoziŃie suficiente forŃe militare comisarului care va 
fi numit de dregătoria nobilului scaun, cu misiunea de executare a acestei repuneri în 
proprietate. Despre măsurile luate în această privinŃă, să binevoiască a raporta acestui 
suprem scaun gubernial regesc. Cât priveşte măsurile necesar a fi luate în urma 
pomenitului memoriu al nobilului scaun, vă facem cunoscut, adăugând următoarele: 
să numiŃi un comisar potrivit din rândurile voastre care, adresându-se în scopul 
detaşării forŃelor necesare comandamentului regimentului al doilea de infanterie 
secuiesc, să execute repunerea în avere cu ajutorul armatei, cu obişnuitul termen de 
avertizare de 15 zile, iar despre rezultatul obŃinut să-mi raportaŃi. 

Din şedinŃa supremului scaun gubernial regesc al Transilvaniei, Ńinută la  
6 iulie 1848. 

Sala Mihály 
Incze Mihály m.p. 

 
Original: S.J.A.N. Covasna, Sf. Gheorghe. Fond. Scaunul Trei Scaune. Acte administrative, 

nr. 1159/1848; foto: 8288–8290. 
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9. 

Cluj, 6 iulie 1848 

İ Császári s apostoli Királyi Felsége legkegyelmesebb Urunk nevében. 
Nemes Háromszék Rendeinek. 

A Berecki Tanács közelebbrıl ide tett feliratánál fogva a személy és vagyon 
bátorság erıszakos megtámadói ellen rögtön büntetı joggali élésre engedélyt 
kérvén adatni, – mint hogy idei Szent Iván hó 5én 7087 szám alatt e nemes székhez 
bocsátott rendeletnél fogva meghatároztatott, miként Kézdiszékben, melynek 
kebelében Bereck városa fekszik, az odavaló kerületi alkirálybíró elnöklete alatt a 
csendbontók és személy s vagyon erıszakos megtámadói ellen rögtön büntetı 
törvényszék alakuljon, a királyi Fı Kormány ilyen bíróságtartási joggal a Berecki 
Tanácsot is felruházni feleslegesnek tartotta, ennélfogva az említett Tanács oda 
utasíttatott, hogy az igazgatása alá bízott város területén letartóztatandó ilyszerő 
bőntényeseket az irt Törvényszék eleibe állíttassa. Mi is a nemes szék az idei 
elnöki rendelet folytán szükséges tudás és magának ahozi alkalmaztatása végett 
ezennel megiratik a Királyi Kormányszéknek. 

Kolosvárt 1848an  
Szent Jakab hó 6án tartott ülésébıl. 

Sala Mihály 
 Istvánffi Pál titoknok 

* 

În numele maiestăŃii sale imperiale apostolico-regale, 
al celui mai milostiv domnitor al nostru 

Către ordinele nobilului scaun Trei Scaune 

Consiliul din BreŃcu, în recentul său memoriu, a cerut permisiunea pentru 
uzitarea dreptului statarial împotriva celor ce atentează cu violenŃă la securitatea 
persoanei şi averii. Întrucât, potrivit ordonanŃei nr. 7087 din data de 5 iulie anul 
curent, care a fost trimisă scaunului [filial] Saschiz în cadrul căruia se află şi târgul 
BreŃcu, s-a dispus ca, sub preşedenŃia vicejudelui regesc de acolo, să fie înfiinŃată 
judecătoria statarială împotriva tulburătorilor de linişte şi împotriva celor care atacă 
în mod violent persoanele şi averile, supremul Guberniu regesc a considerat de 
prisos să acorde şi Consiliului din BreŃcu asemenea drepturi de judecătorie. De 
aceea, numitului Consiliu i se dispune ca persoanele arestate în jurisdicŃia sa pentru 
culpele sus-amintite să fie trimise în faŃa pomenitei judecătorii (a scaunului filial 
Saschiz). Ceea ce se aduce, prin prezenta, în scris la cunoştinŃa nobilului scaun 
[Trei Scaune], de care aparŃine scaunul filial Saschiz, în urma ordonanŃei prezidiale 
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din anul curent, pentru luare la cunoştinŃă şi pentru a se conforma cu aceasta. Din 
şedinŃa scaunului gubernial regesc. 

łinută la Cluj, 
în 6 iulie anul curent. 
Sala Mihály 

Istvánffi Pál, secretar 

Original: S.J.A.N. Covasna, Sf. Gheorghe. Fond. Scaunul Trei Scaune. Acte administrative, 
nr. 1285/1848; foto: 8378–8379. 

10. 

Cluj, 6 iulie 1848 
 
a) Szerédahely Szék Tisztségének 
b) A görög nem egyesült Püspöknek 
 
a) b) A fogarasi püspöknek, – jelen évi Szent Iván hó 14érıl e Királyi 

Kormány Székhez tett azon 
a) Fölirata 
b) Fölirata következtében 
a) b) minélfogva – azt panaszolya, hogy a dobokai nem egyesült görög 

lelkész Joán György – és Joannu Popa a balásfalvi győlésrıl vissza tértök utánni 
vasárnap, egy templomban gyülekezett népnek – Isteni tisztelet alkalmával a 
vallások külömbségének megszüntetését – a keleti Ekklesiának függetlenségét – s 
csupán a Comitétıl kapandó parancsnak leendı engedelmességet kihirdetvén – az 
egyesült görög szertartásu papot – a harangozástól eltiltották, – és az egyházi 
részleteknek fölosztását kivánták – egyszersmind kéri: hogy mivel a bujtogatások 
már is igen elterjedtek, – az illetı helyre olyan rendelés tétessék, – melyszerint az 
illetı lelkész komolyan megintetvén – utasíttasson arra: hogy maradjon addigi 
állásban és a népet maga részére hódítani ne merészelje. 

a) úgy a nemes tisztségnek is hagyattassék meg hogy a népet világosítsa föl – 
s ily lépésekrıl tartóztassa el – ezennel ide zárva másolatban, – azon meghagyással 
közöltetik a Nemes Tisztséggel, hogy a dobokai mindkét görög valláson lévı 
lakósokat utasítsa arra: miszerént az eddigi szokás szerint ki a maga felekezete 
templomát járja – az egyházi részletet pedig hagyák azon lelkésznek birtokába – 
aki azt eddig birta. 

b) Fıtisztelendıségednek ezennel meghagyatik: hogy lelkészeit intse meg – 
miszerint maradjanak eddigi állásokban s a más valláson lévıket a maguk részıkre 
hódítani ne merészeljék. 

Kolosvár, Szent Jakab hó 6án 1848.  
Medvésy 
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a) Către dregătoria scaunului Miercurea 
b) Către episcopul ortodox 
 
a) b) Episcopul de Făgăraş a înaintat la 14 iunie anul curent acestui scaun 

gubernial regesc 
a) acel memoriu 
b) în urma memoriului 
a)–b) în consecinŃă se plânge că preotul ortodox din comitatul Dăbâca, Gheorghe 

Ioan [recte Ioan Gog], precum şi Ioan Popa, în duminica ce a urmat după adunarea de 
la Blaj, cu prilejul slujbei bisericeşti, au anunŃat poporul adunat în biserică abolirea 
deosebirilor dintre religiile lor (ale românilor), independenŃa bisericii orientale şi 
supunere în viitor numai la poruncile primite de la Comitet[ul Român]. Preotului 
greco-catolic i-au interzis să folosească clopotul bisericii. Ei au dorit confiscarea părŃii 
bisericii (greco-catolice). Totodată se cere ca, Ńinând seama de extinderea şi aşa 
accentuată a instigărilor, să se dispună pentru acea localitate ca respectivul păstor de 
suflete să fie serios admonestat. El să fie îndrumat în sensul ca să rămână în slujba sa 
de până acum şi să nu îndrăznească a atrage de partea lui poporul.  

a) De asemenea, nobilei dregătorii să i se dea sarcina ca să lămurească 
poporul, oprindu-l de la asemenea fapte. Acest lucru se comunică nobilei dregătorii 
prin prezenta, în copia anexată aici, cu menŃiunea ca să ordone locuitorilor din 
comitatul Dăbâca de ambele religii ca, potrivit uzului de până acum, fiecare să 
umble la biserica propriei sale confesiuni. Iar părŃile bisericeşti să fie lăsate în 
posesia acelui păstor de suflete care le-a posedat în tot acest răstimp. 

b) Se ordonă, prin aceasta, prea cuvioşiei voastre să-i avertizaŃi pe preoŃii 
dumneavoastră să rămână în posturile lor şi să nu îndrăznească a atrage de partea 
lor pe cei de alte religii. 

Cluj, 6 iulie 1848 
Medvésy  

 
Concept: M.O.L. Budapesta, Fond.G.P., nr. 7594/1848; foto: 2136–2138. 

11. 

Cluj, 6 iulie 1848 
 
1844 E  

Nemes Doboka megye Fıispánjának 

A méltóságod tartománya alá bízott ns. megyébe kebelezett Gyula helységbeli 
lakos Barna Iuon részére némellyeknek az ujoncok összeírásakor puszta állítása 
ellenébe véghez vitetett és gr. Vass Samu azon megye volt igazgató fıbírája által múlt 
hó 13káról 245 szám alatt felküldött általam csak tegnap vett tudósításához csatolt hiteles 
esketést és papi bizonyítványt, mellyeket a több záradékokkal együtt ezennel 
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visszautasítok, áltvizsgálva, a folyamodó éveire nézve mellette több és inkább 
meggyızı okokat találtam, mintsem azokat puszta nyilatkozattal meg lehetne dönteni; 
idei április 4kérıl 682 szám alatt kiadott és a most felmutatott adatok hiányában tagadó 
válaszom megváltoztatásával az ismételt folyamodót a törvény értelmében a 
katonáskodás alól felmentem. Mellyre való nézt méltóságodat felszólítom, hogy 
helyébe az elébb kijelelt helységbıl a törvény útmutatása szerint mást állíttatni ne 
terheltessék; a kérelmest ezen határozatom felıl a maga útján értessíttetvén. 

Kolosvárt, július 6kán 1848. 

* 

1844 E 

Comitelui suprem al nobilului comitat Dăbâca 

Am primit noua petiŃie a locuitorului Iuon Barna din Giula, localitate aflată în 
comitatul încredinŃat ocârmuirii dumneavoastră, în care relatează despre nedreptăŃile 
comise faŃă de el, cu ocazia conscrierii recruŃilor. 

Totodată, abia ieri am primit şi înştiinŃarea fostului prim-jude diriguitor al 
comitatului Dăbâca, contele Vass Samu, la care au fost anexate jurământul oficial 
şi adeverinŃa preotului. 

Analizând amănunŃit aceste acte, pe care vi le şi retrimit cu această ocazie, 
am remarcat mai multe motive convingătoare, care nu pot fi simple declaraŃii. 

Ca urmare, îmi modific răspunsul meu negativ, dat în 4 aprilie anul curent, 
sub nr. 682. În lipsa unor date concludente, parvenite acum şi în sensul legii, îl 
scutesc pe menŃionatul petiŃionar de recrutare. 

Vă ordon prin prezenta ca, în locul petiŃionarului scutit, să desemnaŃi, potrivit 
legii, o altă persoană din localiatea menŃionată; iar lui Iuon Barna să i se aducă la 
cunoştinŃă această hotărâre a mea. 

Cluj, 6 iulie 1848 
 
Concept: M.O.L. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1844E /1848/ 

12. 

Cluj, 6 iulie 1848 

İ Császári Királyi Felsége legkegyelmesebb Urunk nevében. 
A Brassai Tanácsnak. 

A tartományi Fıhadvezérség közelebbrıl tett hivatalos jegyzéke következtéül 
kegyelmeteknek közhirré tétel végett ezennel tudtára adatik: miként a moldovai 
Császári Királyi Fıügyvivıségnek közelebbi Pünkösd hó 15én kelt üzenete szerint, 
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a jászvásári orosz Császári Ügyvivıség jövendıre útleveleket idegeneknek kik 
Oroszországba menni kivánnak (azokat kivéve, kik Oroszországban földbirtokokkal 
vagy kereskedési teleppel ellátvák) sem nem adhat, sem nem érvényesíthet. A Királyi 
Kormányszéknek Kolozsvárt 1848án 

Szent Jakab hó 6án tartott ülésébıl. 
Sala Mihály 

Némethy János 

* 

În numele maiestăŃii sale imperiale regale, 
al celui mai milostiv domnitor al nostru 

Către Magistratul din Braşov 

În urma notei comandantului suprem militar teritorial al Transilvaniei adresate 
recent, se aduc la cunoştinŃa domniilor voastre următoarele [aspecte], pentru a le face 
cunoscute publicului: potrivit înştiinŃării sosite de la înaltul consulat cezaro-crăiesc 
[austriac] din Moldova, datată la 15 mai anul curent, consulatul imperial rus din Iaşi 
nu va putea elibera şi viza paşapoarte străinilor care ar dori să meargă în Rusia 
(exceptându-i pe aceia care posedă moşii sau firme comerciale).  

Din adunarea Guberniului regal, Ńinută la Cluj, la 6 iulie 1848. 
Sala Mihály 

Némethy János 
 
Original: S.J.A.N. Braşov. Fond. Magistrat 1848, nr. 3398; foto: 32171. 

13. 

Cluj, 6 iulie 1848 

A brassai Nemes Tanácsnak 

A Nemes Tanácsnak jelen évi Szent Iván hó 28-k napjáról e királyi 
kormányhoz tett abeli fölhívására, – minélfogva a Törtsvári Uradalomhoz tartozó 
Apács, Krizba, Türkös és Csernátfalva nevő helységekben lévı agostai vallást 
hirdetı azon kérlevelét, – mellyben – panaszolnak – hogy az irt helységekbeni évi 
fizetés gyanánt adott dézma adását megtagadván, az által – ez évben tett fáradozása 
ikra nézve fizetetlen maradnak – ide fölküldötte – ezennel az érintett kérlevélnek ide 
csatlásával vissza iratik: hogy – az idei 8053 szám alatt kibocsátott kormányi rendelet 
értelmében – a most följelentett helységek lakossait – kik lelkészeiknek eddig elé 
dézmát adtak, igyekezzenek reá birni – hogy az e jelen évre illetı dézmát nem ugyan 
dézma járandóság, hanem papi bér cime alatt – lelkészeiktıl meg ne vonják. 

Kolosvárt Szent Jakab hó 6án 1848 
Medvés 
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Nemes Brassó vidéke Tanácsának 

meghagyatik: hogy – a Törtsvári Uradalomhoz tartozó Apáca, Krizba, Ujfalú, 
Türkös és Csernátfalvi lakosokat – lelkészeiknek fizetendı dézma adásra – az idei 
8054 szám alatt költ rendelet értelmében szólítsa föl. 

Kolosvárt, Szent Jakab hó 6án 1848  

* 

Către nobilul Magistrat din Braşov 

În ziua de 28 iunie anul curent, nobilul Magistrat i-a trimis o adresă acestui 
Guberniu regal, anexând o cerere a pastorilor luterani din localităŃile ApaŃa, Crizbav, 
Turcheş şi Cernatu [înglobat târgului Săcele], care aparŃin domeniului Turcheş. În 
cadrul acesteia, ei se plâng că populaŃia localităŃilor pomenite a refuzat să le dea 
zeciuiala [de până acum], care corespundea salariului pe un an. În acest an, truda lor 
rămâne neplătită. TrimiŃând înapoi, în anexă, această cerere, răspundem următoarele: 
conform decretului gubernial nr. 8053 din anul în curs, să vă străduiŃi a-i determina 
pe locuitorii pârâŃi anterior, care până acum au dat zeciuiala pastorilor lor, ca ea să 
fie oferită clericilor nu sub forma amintită, ci ca o contribuŃie sau ca un salariu 
preoŃesc. 

Cluj, 6 iulie 1848 
 Medvés 

Către Magistratul districtului Braşov 

Dispunem să somaŃi populaŃia localităŃilor ApaŃa, Crizbav, Turcheş şi Cernatu, 
aparŃinătoare domeniului Turcheş, ca să se achite de zeciuiala preoŃilor lor, conform 
decretului numărul 8053 din anul acesta. 

Cluj, 6 iulie 1848. 
 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fond. Magistrat 1848, nr. 3399; foto: 32172. 

14. 

Cluj, 6 iulie 1848 

İ császári és apostoli Király Felsége legkegyelmesebb Urunk nevében 
Nemes Háromszék Rendeinek 

Erdélyi római catholikus püspök Kovács Miklósnak, jelen évi Szent Iván hó 
16-k napjáról a királyi Kormányhoz tett abeli fölirata, minélfogva illyefalvi 



 

 57 

romano catholicus lelkész Ferentz Antalnak azon kérlevelét, mellyben azt 
panaszolja: hogy a sepsiszentkirályi falusi közönség az ilyefalvi parochiának 
azon canonica portióját, mely a nevezett közönség mint fiók megye közhelyébıl 
meg 1780-ban kiszakasztatott és azolta háborítatlanul biratott, folyó évi Szent 
Iván hó 9-k napján erıszakoson elfoglalta, és a melyben egyszersmind kéri, hogy 
az erıhatalommal elfoglalt canonica portio visszaadasson, azon kéréssel küldi ide 
föl, miszerint a papoknak és egyháziaknak eddig is birt haszonvételeik és minden 
illetıségeik bántatatlan maradásuk tárgyában hathatós rendelés tétessen, ide 
rekesztve záradékaival együtt, olly meghagyással közöltetik a nemes Székkel, 
hogy kihalgatván a kihalgatandókat, a kérelem okaira nézve ide mentıl elıbb 
tegyen kimenitı tudósítást.  

A királyi Kormányszéknek Kolosvárt, 1848 Szent Jakab hava 6án tartott 
ülésébıl.  

Sala Mihály 
Istvánffi Pál titoknok. 

* 

În numele maiestăŃii sale imperiale apostolico-regale 
al celui mai milostiv domnitor al nostru 

Către ordinile nobilului scaun Trei Scaune 

Episcopul romano-catolic al Transilvaniei, Kovács Miklós, la 16 iunie 
anul curent, a trimis un memoriu la Guberniul regesc. În acesta se pomeneşte 
despre petiŃia parohului romano-catolic din Ilieni, Ferencz Antal, în care se 
plânge că populaŃia sătească din Sâncraiu a ocupat, în mod violent, la 9 iunie 
anul curent, acea portio canonica aparŃinătoare parohiei din Ilieni, pe care 
numita populaŃie [din Ilieni] o obŃinuse încă în 1780, fiind ruptă din locurile 
comune ale scaunului filial şi pe care a posedat-o netulburată de atunci încoace, 
cerând acum retrocedarea ei. Episcopul înaintează această cerere, cu rugămintea 
de a se lua măsuri eficiente, pentru ca beneficiile şi toate veniturile preoŃilor, ca 
şi ale celor aflaŃi în slujba bisericii, pe care aceştia le-au avut până acum, să 
rămână neatinse. Cele de mai sus, împreună cu clauzele anexate, le aducem la 
cunoştinŃa nobilului scaun, cu menŃiunea ca acesta să audieze pe cei ce trebuie 
audiaŃi, iar despre cauzele cererii să ne trimită aici, cât mai urgent, o înştiinŃare 
detaliată. 

Din adunarea scaunului gubernial regesc, Ńinută la 6 iulie 1848. 
Sala Mihály 

Istvánffi Pál secretar 
 
Original. S.J.A.N. Covasna, Sf. Gheorghe. Fond Scaunul Trei Scaune. Acte administrative,  

nr. 1278/1848. Foto: 8374–8375. 
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15. 

Cluj, 6 iulie 1848 
 
Löventhali B. Schaller Sámuel jelen folyamodásánál fogva panaszolja miként 

Sajói úrbéressei kik tisztán udvari helyen laknak az úrbériségrıl hozott és közhiré tett 
törvény cik ellenére szolgálatot tenni vonakodnak, s az erdık használatátóli el tiltást sem 
tartyák szem elıtt – továbbá, hogy elıl írt házait mind Sajon mind Várhelyen falu 
számára akarják el foglalni, s mind mészárlási mind pedig halászati jogait magokénak 
tartyák – ezekre nézve, hogy nevezett úrbéresek ezen dolog idıben leg alább pénzért 
dologra szoríttathassanak s a tulajdonosi jogok szentségben tartathassanak egy olly 
biztost kér ki rendeltetni ki a szükség esetére katonaságot vehessen fel és használhasson. 

* 

Baronul Samuel Schaller von Löwenthal se plânge, în prezenta jalbă, că 
urbarialii săi din Şieu, care locuiesc pe loturi exclusiv alodiale, se codesc să presteze 
servicii, în pofida legii adoptate şi enunŃate în public despre urbariat. De asemenea, ei 
nu Ńin seama de interdicŃiile privind folosirea pădurilor; ci intenŃionează să ocupe 
casele lor antepomenite atât din Şieu, cât şi din Orheiu BistriŃei. Ei consideră ca fiind 
ale lor şi dreptul de măcelărit, dar şi cel de pescuit. De aceea, numitul cere ca mai sus 
pomeniŃii urbariali să fie constrânşi, măcar pentru bani, să muncească în această 
vreme de lucru. Pentru a se păstra inviolabilitatea proprietăŃii, el cere detaşarea unui 
comisar care, în caz de nevoie, să poată obŃine şi folosi armata. 

 
Concept: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8189/1848; foto: 29089–29090. 

16. 

Sibiu, 6 iulie 1848 

Löblicher Magistrat! 

Dem unter M.Z. 2056 am 15t Juni l.J. erhaltenen Auftrage gemäß ist der in der 
gerichtlichen Untersuchung gegen mehrere hiesige Meirer, wegen Widersetzlichkeit 
bei Eintreibung ihres Viehes, gerügte Mangel, in so weit es möglich gewesen, 
durch den Untersuchungsnachtrag behoben worden und es wird die Untersuchung, 
sammt Beilage abermals unterlegt. 

Hermannstadt den 6t Juli 848. 
Das Hermannstädter Stadt- und Stuhls Gericht 

Simon Schreiber, 
Stuhlsrichter 

Johann Schuster, 
Gerichtsactuar 

Nr. Jud. 383–848 
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* 

Onorate Magistrat! 

Conform însărcinării primite la 15 iunie a.c., sub nr. mag. 2056, lipsurile 
constatate în cursul cercetării juridice efectuate împotriva mai multor maieri din 
localitate, care au încălcat legea la mânarea vitelor, au fost remediate, pe cât 
posibil, în anexa anchetei. Vi se înaintează din nou ancheta împreună cu anexa. 

Sibiu, 6 iulie 1848. 
Tribunalul orăşenesc şi scăunal 

Simon Schreiber, 
jude scăunal 

Johann Schuster, 
actuar judecătoresc 

Nr. jud. 383–1848 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2348/1848, fila 1; foto: 

212.072. 

17. 

Sibiu, 6 iulie 1848 
 
Ad Num. 2348/848 
Dto. 6. Julii 
Praes. 7. Julii 
Res. 10. Julii 848 

 
Stadt u. Stuhls Gericht unterlegt auf Zahl 2056/848 das ergänzte Nachforschungs 

Verfahren, wider mehrere hiesige wallachische Vorstädter, wegen eigenmächtiger 
Anweidung des Florfeldes u. Widersetzlichkeit bei Eintreibung ihres Viehes. 

Strafurtheil 

1stens. Potra Besta aus Hstadt gebürtig, 43 Jahre alt, verheurathet, Vater 
eines Kindes, nicht unirter Religion, 

2tens. Nitza Szimtjuon aus Hstadt gebürtig, 28 Jahre alt, verheurathet, Vater 
von 2 Kindern, nicht unirter Religion, 

3tens. Nikulaj Todje aus Hstadt gebürtig, 20 Jahre alt, ledigen Standes, nicht 
unirter Religion, 

4tens. Nikulaj Komanits aus Hstadt gebürtig, 35 Jahre alt, nicht unirter Relig., 
Vater von 4 Kindern, 

5tens. Thoadjer Gizesan oder Moldovan aus Hstadt gebürtig, 67 Jahre alt, 
verheurathet, Vater von 6 Kindern, nicht unirter Religion, 
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Laut vorliegendem Zeugniß des Stadthopfners – N.B. das Zeugniß des 
Hopfners ist nachzuholen – sämmtliche am 22t Mai l.J. verhaftet, und ersterer den 
25t, die andern Vier aber den 26t Mai l.J. gegen Bürgschaft wieder auf freien Fuß 
gesetzt, sind in einer vom Stadthannenamte dem Magistrats Praesidium gemachten 
mit M.Z. 1795/848 bezeichneten dem Untersuchungs Protocolle urschriftlich 
beiliegenden Anzeige beschuldigt worden, ihre Pferde u. Kühe eigenmächtig ins 
Florfeld vor dem Burgerthore getrieben, die ihnen von den Feldschützen und dem 
städtischen Provisor eingetriebenen Pferde, gewaltsamerweise bei Nacht mit 
Erbrechung des Thores am städtischen Hofe, in welchem die Pferde gebracht 
worden, befreit, dem Eintreiben der Kühe aber am hellen Tage mit Kraft sich 
widersetzt, und solches zu zweimalen gewaltthätig verhindert zu haben. 

Es ist daher gegen die des Einbruchs in das Privat Eigenthum Anderer, der 
Gewalt u. Widersetzlichkeit Beschuldigten ein gerichtliches Strafverfahren 
angeordnet worden, in welchem sämmtliche Constituten behauptet haben, ihre 
Pferde blos deswegen ins Florfeld getrieben zu haben, weil einerseits mehreres 
Vieh bereits allda geweidet habe, andererseits aber aus Mangel an Futter, und 
endlich, weil nach der vor mehreren Jahren, bestandenen Dreifelder Wirthschaft, 
das fragliche Feld heuer in die Brache gefallen wäre. Die eigenmächtige Befreiung 
ihrer Pferde aus dem städtischen Hofe, in welchen dieselben eingetrieben worden, 
so wie die ihnen zur Last gelegte Widersetzlichkeit bei Eintreibung ihres Viehes 
haben dieselben in Abrede gestellt und behauptet, daß die Feldhüter die 
eingetriebenen Pferde ihnen ohne allen Anstand freiwillig ausgefolgt hätten, u. der 
städtische Provisor vom Eintreiben der Kühe auf ihre Bitten gleichfalls freiwillig 
abgestanden sey. Die hierüber auf den 19t-21t Seite des Untersuchungs Protokolls 
gerichtlich vernommenen Feldschützen haben aber angegeben, daß gegen 11 Uhr 
in der fraglichen Nacht mehrere mit dicken Knitteln versehenen Vorstädter, von 
denen sie nur die beiden ersten Constituten Potra Besta u. Nitza Szimtjuon erkannt 
hätten, vor dem städtischen Wirthshause, vor dem Burgerthore, allwo die Pferde 
der Constituten eingesperrt gewesen, fluchend u. schimpfend erschienen, das Thor 
aus den Angeln gehoben, die Thüre erbrochen, und als die Feldschützen gegen ein 
von den beiden Genannten angebothenes Pfand, ihre eingetriebenen Pferde 
denselben auszuzahlen sich geweigert, solche gewaltsam weggetrieben, die übrigen 
aber später einzeln erschienen und die Ausfolgung ihrer Pferde mit den Worten, 
demjenigen, was die Andern befahren würden, sich gleichfalls fügen zu wollen, 
verlangt hätten, daher ihnen dieselben auch ohne Widerstande ausgefolgt worden 
seyen. 

Bei Gegeneinanderstellung der Zeugen mit den Constituten haben die beiden 
Erstern Potra Besta u. Nitza Szimtjuon auf der 22ten Seite des Untersuchungs 
Protocolls die gewaltsame Befreiung ihrer Pferde jedoch einbekannt. 

Obwohl nun sämmtliche Constituten behauptet haben, blos aus Mangel an 
Futter und durch das Beispiel Anderer, welche sie jedoch nicht angegeben haben, 
verleitet worden zu seyn, ihr Vieh in das Florfeld zu treiben u. die daselbst 
angebauten Früchte und Wiesen abzuweiden, so sind dieselben doch um so 
sträflicher, als sie selbst nach erfolgter Eintreibung ihres Viehes, dasselbe doch 
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immer wieder ins verbothene Florfeld getrieben haben. Die ihnen gleichfalls zu 
Last gelegte Widersetzlichkeit bei Eintreibung ihrer Kühe, ist ihnen jedoch nicht 
erwiesen worden. 

Dagegen sind auf der 23ten Seite des Unters. Prot. vom städtischen Provisor 
Andreas Göbbel, als solche bezeichnet worden, welche zu zweimalen das Vieh, 
welches er im Begriffe gewesen, mit Hilfe der Flurschützen einzutreiben, von 
öffentlicher Gasse gewaltsam ihm entrißen haben: 

6tens. Nikulaj Soandre aus Hstadt gebürtig, 45 Jahre alt, verheurathet, Vater 
eines Kindes, nicht unirter Relig., auf freiem Fuße befindlich,  

7tens. Juon Dean aus Hstadt gebürtig, 35 Jahre alt, verh., Vater von 8 Kindern, 
nicht unirter Religion, auf freiem Fuße befindlich, 

8tens. Potra Marsinan aus Hstadt, 27 Jahre alt, verh., Vater von 2 Kindern, 
nicht unirter Relig., auf freiem Fuße befindlich, 

9tens. Nikulaj Morar aus Hstadt gebürtig, 30 Jahre alt, verh., kinderlos, nicht 
unirter Relig., auf freiem Fuße befindlich, 

10tens. Nitzu Morar aus Hstadt, 40 J. alt, verh., Vater von 2 Kindern, nicht 
unirt, auf freiem Fuße befindlich, 

11tens. Nikulaj Bulye aus Hstadt, 58 Jahre alt, verheurathet, Vater eines 
Kindes, nicht unirt, auf freiem Fuße befindlich, 

12tens. Jllie Selimberan aus Hstadt gebürtig, 30 Jahre alt, verh., Vater von 2 
Kindern, nicht unirt, auf freiem Fuße befindlich, 

13tens. George Dregan aus Hstadt gebürtig, 50 Jahre alt, verh., Vater von 6 
Kindern, nicht unirter Relig., auf freiem Fuße befindlich, 

14tens. George Moldovan aus Hstadt gebürtig, 43 Jahre alt, verheurathet, 
Vater von 7 Kindern, nicht unirter Relig., auf freiem Fuße befindlich, 

15tens. Jllie Szimtjuon aus Hstadt gebürtig, 46 Jahre alt, Vater von 5 Kindern, 
nicht unirter Relig.,  

16tens. Lazar Zarku aus Hstadt gebürtig, 72 Jahre alt, verheurathet, Vater 
eines Kindes, nicht unirter Relig., auf freiem Fuße befindlich, und endlich 

17tens. Nikulaj Mantsu aus Hstadt, 55 Jahre alt, verheurathet, Vater von 6 
Kindern, nicht unirter Relig., auf freiem Fuße befindlich. 

In der mit den voraufgeführten Constituten fortgesetzten Untersuchung haben 
der 6te 7te 9te 10te 11te 13te-14te 15te-16te u. 17te Constitut auf die an sie 
gestellte Fragen, nicht in Abrede gestellt, ihr Vieh gleichfalls ins Florfeld zur 
Weide getrieben und beim Eintreiben desselben, am Ende der Vorstadt sich 
zahlreich zusammengerottet und durch die dem Provisor gemachten Vorstellungen 
die Freilaßung desselben bewirkt, solches aber sodann wieder ins Florfeld auf die 
Weide zurückzutreiben zu haben. Der 8te u. 12te Constitut haben behauptet, selbst 
kein Vieh unter demjenigen gehabt zu haben, welches vom Flurfelde habe 
eingetrieben werden wollen, und demnach auch nicht mitgesprochen zu haben, 
sondern blos zufällig auch zugegen gewesen zu seyn, als der städtische Provisor 
am Eintreiben des Viehes von den Eigenthümern desselben gehindert worden sey. 
Alle haben aber behauptet keine Gewalt geübt noch Drohungen ausgestoßen zu 
haben. Der hierüber anfanglich vernommene Provisor Andreas Göbbel so wie die 
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am Schluße der Untersuchung vernommenen Zeugen haben auch angegeben, daß 
es zu Thätlichkeiten zwar nicht gekommen sey, diese aber blos durch die 
Nachgiebigkeit des Provisors, der sich der mit Knitteln u. Gartengeräthe versehenen 
Menge, welche die Ausfolgung ihres Viehes mit Ungestümm verlangt u. mit 
Stöcken u. Peitschen solches auch zurückgetrieben habe, Gewalt entgegen zu 
setzen u. außer Stande gewesen, vorgebeugt worden sey. 

Es ist hiemit erwiesen daß Constituten, mit Knitteln bewaffnet, sich zahlreich 
zusammengerottet der Eintreibung ihres Viehes sich mehrmals widersetzt u. 
solches eigenmächtig dessen zur Besorgung des Hatterts ämtlich aufgestellten 
Behörde, entrißen haben, und Thätlichkeiten nur durch die Nachgiebigkeit des 
Provisors verhütet worden sind. 

Dem Vorausgeschickten zu Folge sind sämmtliche voraufgeführte Constituten, 
mit Ausnahme des 8t u. 12t des Einbruchs in das Privat Eigenthum Andrer, der 
Gewalt und Widersetzlichkeit überwiesen und eingeständig. 

Da nun aber ein solches eigenmächtiges die Anordnung der Behörde 
höhnendes Verfahren, um so weniger ungeahndet bleiben kann, als diese Frevler 
auch nach der Eintreibung u. gewaltsamen Befreiung ihres Viehes, welches 
dennoch immer wieder ins Florfeld zurückgetrieben haben, ja alle an dieselben 
bisher ergangenen gütlichen Ermahnungen ohngeachtet, auch heute noch mit ihrem 
Vieh das Florfeld verwüsten; so werden dieselben, mit Ausnahme jedoch des 8t u. 
12t Constituten, zur Bezahlung des gerichtlich abzuschätzenden gesammten 
Schadens, valuo regresar [?], an alle Uebrigen, welche ihr Vieh auch ins Florfeld 
getrieben haben, von den Constituten aber namentlich nicht angegeben worden 
sind, erkannten aber auch, u. zwar die beiden ersten Constituten, Potra Besta u. 
Nitza Szimtjuon, welche ihre eingetriebenen Pferde, durch Erbrechung der Thüre, 
gewaltsam befreit haben, Andere zum warnenden Beispiele, zu einem 6 monatlichen 
Zuchthaus Arreste u. 25 Stockstreichen, die übrigen aber zu einem 12 wöchentlichen 
Rathhaus Arreste, mit dem Beifügen, verurtheilt, daß sämmtliche Verurtheilte, falls 
dieselben bei der Verlautbarung dieses Urtheils den Recurs an die h. Landesstelle 
anmelden sollten, dennoch im Rathhaus Arreste vestgehalten werden sollen, bis 
dieselben dafür Bürgschaft leisten, ihr Vieh von Stund an nicht mehr ins Flurfeld 
treiben zu wollen. 

Capp [?] m.p. 

* 

La nr. 2348/1848 
Dat în 6 iulie 
Prezentat în 7 iulie 
Rezolvat în 10 iulie 1848 

 
Tribunalul orăşenesc şi scăunal prezintă, sub nr. 2056/1848, procedura de 

cercetare extinsă, împotriva mai multor locuitori români din suburbiile de aici, cu 
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privire la păşunarea neautorizată a câmpului de Ńarină şi opoziŃie faŃă de prinderea 
vitelor lor. 

SentinŃă penală 

În primul rând. Potra Bestea, născut la Sibiu, de 43 de ani, căsătorit, tată al 
unui copil, de religie neunită, 

În al 2-lea rând. NiŃă Sântion, născut la Sibiu, de 28 de ani, căsătorit, tată a  
2 copii, de religie neunită, 

În al 3-lea rând. Niculaie Todea, născut la Sibiu, de 20 de ani, necăsătorit, de 
religie neunită, 

În al 4-lea rând. Niculaie Comănici, născut la Sibiu, de 35 de ani, de religie 
neunită, tată a 4 copii, 

În al 5-lea rând. Toader Ghizeşan sau Moldovan, născut la Sibiu, de 67 de ani, 
căsătorit, tată a 6 copii, de religie neunită, 

Conform certificatului alăturat al Hopfner-ului orăşenesc1 – nota bene, 
certificatul Hopfner-ului2 trebuie recuperat – toŃi aceştia au fost arestaŃi în 22 mai 
anul curent, primul fiind pus iar în libertate pe chezăşie în 25, iar ceilalŃi patru în  
26 mai anul curent. În sesizarea dregătoriei primăriei orăşeneşti către prezidiul 
Magistratului, făcută sub nr. mag. 1795/1848, anexată în original protocolului de 
anchetă, aceştia au fost acuzaŃi că şi-au mânat samavolnic caii şi vacile pe câmpul 
de Ńarină, din faŃa porŃii Burgerthor, că şi-au eliberat prin forŃă vitele, ce le fuseseră 
prinse de paznicii de Ńarină şi de provizorul orăşenesc, şi anume în timpul nopŃii, cu 
spargerea porŃii de la curtea orăşenească, unde fuseseră aduşi caii, iar la lumina zilei 
s-au opus cu putere prinderii vacilor lor, împiedicând aceasta de două ori cu forŃa. 

De aceea, împotriva celor acuzaŃi de violarea proprietăŃii private străine, de 
forŃă şi opunere s-a poruncit procedura judiciară penală, în cadrul căreia toŃi cei 
convocaŃi au susŃinut că şi-au mânat caii pe câmpul de Ńarină doar din motivul că, pe 
de o parte, aici păşunau deja mai multe vite, pe de altă parte din lipsă de nutreŃ şi, în 
fine, deoarece, după ce mai mulŃi ani la rând a existat asolamentul celor 3 culturi, 
câmpul în chestiune ar fi rămas anul acesta necultivat. Eliberarea neautorizată a 
cailor lor din curtea orăşenească, în care fuseseră închişi aceştia, ca şi opoziŃia care li 
s-a imputat la prinderea vitelor lor au fost contestate de aceşti [acuzaŃi], care au 
susŃinut că paznicii de câmp le-au predat fără zăbavă şi de bună-voie caii prinşi, iar la 
rugăminŃile lor până şi provizorul orăşenesc a renunŃat la prinderea vacilor. Însă 
paznicii de câmp, a căror audiere juridică se află la paginile 19–21 din protocolul de 
anchetă, au declarat că pe la orele 11 ale nopŃii cu pricina, mai mulŃi locuitori din 
suburbii, dintre care nu i-au recunoscut decât pe Potra Bestea şi NiŃă Sântion, având 
ciomege groase asupra lor, au apărut înjurând şi ocărând la cârciuma orăşenească 
înainte de poarta Burgerthor, unde erau închişi caii celor convocaŃi, au scos poarta 
din ŃâŃâni, au spart uşile şi, atunci când paznicii de câmp au refuzat să accepte un cal 
oferit de cei doi numiŃi ca decontare pentru caii lor prinşi, i-au eliberat forŃat de 
acolo; ceilalŃi [împricinaŃi] însă au sosit pe rând mai târziu, cerând să li se dea caii, 
rostind cuvintele că ceea ce vor păŃi ceilalŃi sunt gata să îndure şi ei, şi astfel şi-au 
primit şi ei caii pe dată şi fără împotrivire. 



 64 

La confruntarea martorilor cu cei convocaŃi, primii doi, adică Potra Bestea şi 
NiŃă Sântion, au recunoscut totuşi, la pagina 22 a protocolului de anchetă, că şi-au 
eliberat caii prin forŃă. 

Deşi toŃi cei convocaŃi au susŃinut că numai datorită lipsei nutreŃului şi 
datorită exemplului altora, pe care totuşi nu i-au numit, s-au lăsat amăgiŃi să-şi 
mâne pe câmpul de Ńarină vitele, ca acestea să pască roadele semănate şi câmpia, ei 
îşi merită cu atât mai mult pedeapsa, cu cât chiar după prinderea vitelor lor, ei au 
continuat să şi le mâne pe câmpul interzis de Ńarină. Dar nu s-a dovedit acuzaŃia ce 
le-a fost adusă, că ei s-ar fi împotrivit prinderii vacilor lor. 

În schimb, la pagina 23 a protocolului de anchetă, provizorul orăşenesc 
Andreas Göbbel i-a menŃionat pe aceia care de două ori, la drumul public, i-au 
smuls cu forŃa vitele, pe care el încerca să le prindă cu ajutorul paznicilor de câmp.  

În al 6-lea rând. Niculaie Şoandră, născut la Sibiu, de 45 de ani, căsătorit, 
tată al unui copil, de religie neunită, aflat în libertate, 

În al 7-lea rând. Ion Dăian, născut la Sibiu, de 35 de ani, căsătorit, tată a  
8 copii, de religie neunită, aflat în libertate, 

În al 8-lea rând. Potra Mărginean, din Sibiu, de 27 de ani, căsătorit, tată a  
2 copii, de religie neunită, aflat în libertate, 

În al 9-lea rând. Niculaie Morar, născut la Sibiu, de 30 de ani, căsătorit, fără 
copii, de religie neunită, aflat în libertate, 

În al 10-lea rând. NiŃu Morar, din Sibiu, de 40 de ani, căsătorit, tată a 2 copii, 
de religie neunită, aflat în libertate, 

În al 11-lea rând. Niculaie Bulea, din Sibiu, de 58 de ani, căsătorit, tată al 
unui copil, de religie neunită, aflat în libertate, 

În al 12-lea rând. Ilie Şelimbărean, născut la Sibiu, de 30 de ani, căsătorit, 
tată a 2 copii, de religie neunită, aflat în libertate, 

În al 13-lea rând. Gheorghe Drăgan, născut la Sibiu, de 50 de ani, căsătorit, 
tată a 6 copii, de religie neunită, aflat în libertate, 

În al 14-lea rând. Gheorghe Moldovan, născut la Sibiu, de 43 de ani, 
căsătorit, tată a 7 copii, de religie neunită, aflat în libertate, 

În al 15-lea rând. Ilie Sântion, născut la Sibiu, de 46 de ani, căsătorit, tată a  
5 copii, de religie neunită,  

În al 16-lea rând. Lazăr łarcu, născut la Sibiu, de 72 de ani, căsătorit, tată al 
unui copil, de religie neunită, aflat în libertate, şi finalmente, 

În al 17-lea rând. Niculaie Manciu, născut la Sibiu, de 55 de ani, căsătorit, 
tată a 6 copii, de religie neunită, aflat în libertate. 

Ancheta a continuat cu înfăŃişarea celor convocaŃi. La întrebarea care li s-a 
adresat, cel de-al 6-lea, al 7-lea, al 9-lea, al 10-lea, al 11-lea, al 13-lea, al 14-lea,  
al 15-lea, al 16-lea şi al 17-lea convocat nu au contestat faptul că şi-au mânat vitele 
la păşune pe câmpul de Ńarină şi că, la prinderea vitelor, s-au adunat în număr mare 
la ieşirea din suburbii, determinându-l prin prezentările lor pe provizor să le 
elibereze vitele, pe care însă le-au dus imediat la păşune tot pe câmpul de Ńarină. 
Cel de-al 8-lea şi cel de-al 12-lea convocat au susŃinut că nu au avut vite, între cele 
prinse pe câmpul de Ńarină, şi, prin urmare, nici nu au luat cuvântul, ci s-au aflat de 
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faŃă întâmplător atunci când provizorul orăşenesc a fost împiedecat să prindă vitele 
de către proprietarii acestora. Dar au susŃinut cu toŃii că nu au folosit forŃa şi nu au 
proferat ameninŃări. Provizorul Andreas Göbbel, audiat la început, ca şi martorii 
audiaŃii la finele cercetării, au indicat şi ei că, de fapt, nu s-a ajuns la violenŃe 
propriu-zise, dar că acestea au fost prevenite numai datorită cedării provizorului, 
care s-a simŃit incapabil să se opună cu forŃa mulŃimii prevăzute cu ciomege şi cu 
unelte de grădinărit, care îşi cerea dezlănŃuită eliberarea vitelor, pe care le-a şi 
mânat îndărăt cu bâte şi biciuri. 

Astfel, s-a dovedit că cei convocaŃi, înarmaŃi cu ciomege, s-au adunat în 
număr mare laolaltă, s-au opus în mai multe rânduri prinderii vitelor lor, pe care  
le-au smuls samavolnic autorităŃii însărcinate oficial cu păzirea hotarului, iar 
violenŃele au fost prevenite numai datorită cedării provizorului. 

Ca urmare a celor de mai sus, s-a dovedit că toŃi cei convocaŃi la înfăŃişare, 
cu excepŃia celui de-al 8-lea şi a celui de-al 12-lea, s-au făcut vinovaŃi de încălcarea 
proprietăŃii private străine, de forŃă şi împotrivire, iar ei au recunoscut acestea. 

Dar, întrucât asemenea comportament samavolnic şi dispreŃuitor la adresa 
poruncilor autorităŃii nu poate să rămână nepedepsit, cu atât mai mult cu cât, după 
prinderea şi apoi eliberarea forŃată a vitelor lor, pe care nu au încetat să le mâne 
întruna pe câmpul de Ńarină, în pofida tuturor mustrărilor binevoitoare pe care le-au 
primit, răufăcătorii continuă şi astăzi să pustiască cu vitele lor câmpul de Ńarină; toŃi 
aceşti [împricinaŃi], doar cu excepŃia celui de-al 8-lea şi a celui de-al 12-lea convocat, 
sunt condamnaŃi la plata pagubei totale apreciată penal, valuo regresar [?, înapoierea 
valorii?], către toŃi ceilalŃi, care şi-au dus şi ei vitele în câmpul de Ńarină, dar nu au 
fost specificaŃi nominal de către cei convocaŃi. Recunoscându-se însă, şi anume de 
către primii doi convocaŃi, Potra Bestea şi NiŃă Sântion, că prin spargerea uşilor ei  
şi-au eliberat cu forŃa caii prinşi, pentru a le sluji şi altora ca exemplu şi avertizare, 
aceştia [doi] sunt condamnaŃi la un arest de 6 luni la închisoare şi la 25 de lovituri de 
băŃ, iar restul [împricinaŃilor] la un arest de 12 săptămâni la primărie, cu menŃiunea 
că toŃi cei condamnaŃi, chiar şi în cazul în care la anunŃarea acestei sentinŃe vor iniŃia 
recursul la înaltul for al Ńării, să nu fie eliberaŃi din arestul primăriei, până ce nu vor 
depune chezăşie că din momentul acela nu-şi vor mai mâna niciodată vitele pe 
câmpul de Ńarină. 

Capp [?] m.p. 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2348/1848, filele 33v–38v; 

foto: 212.123–212.13. 
________________ 

1 „Stadt-Hopfner” era iniŃial responsabil cu caii de înhămat, activând în cadrul Tribunalului 
orăşenesc şi scăunal din Sibiu, pe o poziŃie inferioară judelui scăunal (Stuhlsrichter), care la 1848 era 
Simon Schreiber, şi celor doi secretari judecătoreşti (Gerichts-Sekretäre). 

2 S-a păstrat certificatul, dat la Sibiu în 7 august 1848, semnat de Hopfner-ul orăşenesc Johann 
Georg Klein de la Tribunalul orăşenesc şi scăunal, care confirmă că maierii sibieni Nicolae Toader, 
Potra Bestea, NiŃu Sântion, Nicolae Comănici şi Toader Moldovan au fost aduşi în arestul primăriei în 
22 mai 1848, primul dintre aceştia fiind eliberat pe chezăşie în 25 mai 1848, iar ceilalŃi patru în 26 mai 
1848. Original: Arhivele Statului Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2348/1848, fila 24v; 
foto: 212.117. 
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18. 

Sibiu, 6 iulie 1848 
 
2421/848 

Löblicher Magistrat! 

Nebst Rückmeldung der Kommunikate wird zur Erledigung des unter der Z. 
2027 l.J. erhaltenen Quittung berichtet, daß Juon Szuts aus Gyalmár im Hunyader 
Comitat gebürtig, den 8. Febr. l.J. allhier als bestimmungslos aufgegriffen, nach 
Anleitung des 18§ der Recruttirungs Instruction auf den Assentplatz geführt und 
von der Assentirung Commission der angeführten Vorschrift gemäß für seinen 
Geburtsort assentirt worden.  

Hermannstadt am 6 Juli 848 
Die Polizei Direction 

Georg Bachner,  
Dir[ector] 

J. Kirchner, 
Pol[izei] Co[mmi]ssär 

Nr. 2421/848 
Ddto 6 July 848 
Praes. 13 July 
Relat. 17 July 

 
Polizei Direction berichtet ad Nrum. 2027/848, daß Juon Szuts aus Gyalmár 

Hunyader Comitats, am 8ten Februar d.J. als bestimmungslos hier aufgegriffen, 
und als Vagabund für seinen Geburtsort zum Militair assentirt worden sey. 

Der Inhalt dieser Anzeige wird in Folge Auftrags vom 15ten May d.J. Zahl 
5920/848 dem Gubernium nebst Rückschluß zweier Communicate, gehorsamst 
einberichtet. 

Conrad m.p. 
 

* 

2421/1848 

Onorate Magistrat, 

Odată cu înapoierea comunicatelor, pentru rezolvarea chitanŃei primite sub 
nr. 2027 din anul curent, vă raportăm că Ion Suciu, născut la Dealu Mare 
[Vilişoara] din comitatul Hunedoarei, a fost prins aici [hoinărind] fără destinaŃie. 
Conform indicaŃiei oferite în paragraful 18 al instrucŃiunii de recrutare, a fost dus la 
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locul de recrutare. În baza prescripŃiei menŃionate, comisia de recrutare l-a recrutat 
în locul său natal. 

Sibiu, 6 iulie 1848 
DirecŃiunea poliŃiei 

Georg Bachner, 
director 

Johann Kirchner, 
comisar de poliŃie 

Nr. 2421/1848 
Dată în 6 iulie 1848 
Prezentată în 13 iulie 
Relat. în 17 iulie 

 
DirecŃiunea poliŃiei raportează, sub nr. 2027/1848, că Ion Suciu din Dealu 

Mare, comitatul Hunedoarei, a fost prins aici fără destinaŃie şi, ca vagabond, a fost 
recrutat militar în locul său natal.  

ConŃinutul acestui anunŃ i se raportează cu supunere Guberniului, ca urmare a 
însărcinării din 15 mai anul curent, nr. 5920/1848, odată cu înapoierea celor două 
comunicate. 

Conrad1 m.p. 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2421/1848, fila 1v şi 3v; 

foto: 212.173 şi 212.175. 
________________ 

1 Documentul este semnat, probabil, de Wilhelm Conrad von Conradsheim, inspector cercual 
(Kreis-Inspektor) în cadrul DirecŃiei poliŃiei cu sediul la Sibiu. 

19. 

Sibiu, 6 iulie 1848 

Vom Zehnden 

Die sächsische Synode zeigt sich bereitwillig auf die Leistung des Zehnten in 
Natura Verzicht zu leisten. Sie kommt also den Forderungen des Zeitgeistes 
freundlich entgegen. Man sagt sogar: Selbige verlange nur noch auf so lange die 
Fortbeziehung der Zehnden, bis neue Einkünfte ausgewiesen, festgesetzt und 
sichergestellt wären. Nach dem 6. vorgeschlagenen Landtagsartikel fließt ja noch 
für heuer der Zehnden; würde er in seiner ganzen Wirkung bestätiget, so wäre also 
dieses das letzte Jahr für manches andere auch, das Letzte für die Leistung der 
Zehnden. Kommenden Winter, wo die Jahreszeit der Verständigung das Geschäft 
erleichtert, könnte die Unterhandlung und Verhandlung durchgearbeitet werden. 
Der Kirchenbaum des sächsischen Volkes käme also mit seinen irdischen Wurzeln, 
nächsten Jahres schon, in ein neues Nahrungsland. Bei dieser Bereitwilligkeit des 
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sächs. Klerus könnte das ganze Zehndgeschäfte bis zur künftigen Ernte beendiget 
sein; wäre dies nicht der Fall, so dürfte hieran die Geistlichkeit unschuldig sein. 

Meines Erachtens hätte jedoch diese nachträgliche Feststellung eher und 
früher geschehen sollen, als die Entbindung von der Zehndpflicht in die Welt 
hinaus geschrien ward. Bei den Frohnden mußte es sein; es entschuldiget nämlich 
den Adel, aus dem hauptsächlich der siebenbürgische Landtag besteht, oder bestand, 
die vorhandene Gefahr, daß der Knecht die Erklärung seines freisprechenden Herrn 
nicht abwarten würde. Allein bei den Zehndartikeln ging ihre Furcht denn doch zu 
weit, weil dieserwegen niemand dem Landtag oder Landadel auf das Haus 
gegangen wäre, abgesehen davon, daß es nicht hochherzig, nicht edelmüthig, nicht 
großsinnig gehandelt ist einem dritten das Brod zu nehmen, um bei seinem Gegner 
sich Lebensfrist und Sympathie zu kaufen. 

Der Schritt ist jedoch gethan und nicht mehr zurückzuthun. Stille stehen geht 
nicht, rückwärts gehen thuts nicht, was also? Nur vorwärts! Man richte sich ein, so 
gut, als es gut für den Augenblick ist. Denn der Verfasser hofft eine schnelle 
baldige Veränderung aller dermaligen Rechtszustände, zu denen diese Stürme nur 
Geburtswehen sind. Dauert aber die neue Einrichtung auch etwa 700 Jahre, so habe 
ich nichts dawider. 

Unwillkürlich stellen sich dem Betrachter Zehnden und Frohnden als Zwillinge 
dar, und ihre Aufhebung als die Früchte dieser bewegten Zeit für den gedrückten und 
gepreßten Landmann. Sind jedoch, und zwar beide, in ihrer Abschaffung wahre 
Errungenschaften für die neue Zeit, so ist doch auf dem Rechtsgebiete zwischen beiden 
in mancher Beziehung kein geringer Unterschied. Nämlich: 

1. Ihrem Ursprunge nach. Die Frohnde ward als Joch auf den Hals der 
Unterthanen, durch List oder Gewalt, gelegt. Der Frohnpflichtigte mußte. Zum 
Zehnden verstand sich das Sachsenvolk eigenwillig, aus Liebe zu seiner eigenen 
Bildung und Gemüthsbeseeligung. Der Zehndpflichtige wollte dieses Rechtsverhältniß, 
er ließ sich es sogar bestätigen. 

2. Frohnden und Zehnden haben Rechte und Pflichten. Die Rechte stehen und 
fallen mit den übernommenen Pflichten. Der Adel übernahm die Pflicht der 
Waffen, und dagegen das Lehnrecht der Frohndienste; die Geistlichkeit hat die 
Pflicht der Belehrung und Beseeligung und dafür die Vertragsrechte an den 
Zehnden. Der Adel hat seine Pflichten schon lange nicht mehr erfüllt – folglich 
sind rechtlich die daraus entspringenden Rechte auch vor der Publikation der 
Frohndefreiheit schon erloschen gewesen. Dagegen lehren und amtiren die 
Geistlichen noch immer. Die fortwährende Erfüllung ihrer Pflichten hält ihre 
Rechte rechtlich empor, und wenn sie faktisch auch für erloschen erklärt werden. 

3. Die Welt bedarf des Adels und ihres Heldenschwertes gar nicht mehr. Die 
stehenden Heere bewiesen schon früher dessen Entbehrlichkeit, die dermaligen 
Volkswehren sind nicht gesonnen Schwert und Errungenschaft dem Adel zu Füße 
zu legen. Dem Adel hat die Stunde geschlagen. Mit der Geistlichkeit hat es eine 
andere Bewandtniß. So lange die Welt steht wird man ihres Segens nicht entbehren 
können. Ich meine sogar, jetzt, wo die Waffe Allen in die Hand gegeben wird, jetzt 
sei die Anstalt der Kirche noch mehr eine Heilanstalt, denn zuvor; ich meine aber 
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hiemit hauptsächlich die Evangelische, weil diese kein vom Volke getrenntes 
Interesse hat.  

4. Gegen die Frohnden war innerlich schon das Volk im Aufstand. Schon 
viele Seufzer waren gen Himmel gestiegen, und viele Thränen auf die Erde 
gefallen. Der Frohnbauer drohte mit Verweigerung, und hat viele Klagen um 
Erlösung aus den Händen der Frohnvögte auch schriftlich niedergelegt. In Betreff 
der Zehnden weiß ich Niemanden, der drum geweint hätte, es ist keine Klage 
darüber geführt worden, als seien die Zehnden ein so großes Uebel. Mat hat ihn 
mitunter nicht gerne gegeben, wie auch bei anderen Leistungen es manchmal der 
Fall ist, aber eine durchgängiger Widerwille, eine innerliche Protestation in allen 
Seelen ist nicht vorhanden gewesen, auch keine äußerliche, oder förmliche. 
Während also das Volk nie und in keiner Art auf Abschaffung der Naturalzehnden 
gedrungen hat, war der Frohndienst immer nur durch die Gewalt gestützt. Ein 
wichtiger Umstand! 

Der Kaiser, der Landesvater wollte längst dem Volke in Rücksicht der Frohnden 
väterlich abhelfen. Er, wie das klagende Unterthanenvolk an den gesetzlichen Landtag. 
Hier stoßen sie zusammen, lange, man kann sagen, ziemlich lange. Und was geschah? 
Vorspannen und Dißurnumsgelder liefen und floßen. Es ward ausgewichen-gestritten, 
viele Bartwichs verbraucht. Der Landtag gebärdete sich, wie eine Kindbetterin. Er kam 
zu Stande, ein treuer Abdruck der adeligen Gesinnung, ein Urbarium. Ein Berg gebar. 
Was? Eine Maus! Welcher Art? Eine todtgeborene. Se Excellenz der Hr. Finanzminister 
v. Kossuth erkannte besser die Zeit. Er sanctionirte die hoffentliche Volksverweigerung. 
Warum rief der Adel die Zehntfreiheit aus? War je davon die Rede. Die Widerstrebung 
war nur gegen die Frohnden. 

5. Endlich hat der Adel selbst die Frohnden abgeschafft, die Geistlichkeit 
aber gar nicht. Der Adel hat, vom künftigen Sieg des Magyarismus trunken, um 
diesen Preis zu erreichen, als die Frohnden nicht mehr zu behaupten waren, darüber 
verzichtet in erster Fassung sogar ohne Entschädigung. Die sächs. Geistlichkeit 
hingegen ist nie aufgefordert worden in Betreff der Zehnden zu unterhandeln. Jetzt, 
wo die Zeit zuerst den Zehnden in Frage stellt, ist sie bereit einen Tauschhandel zu 
machen. Sie hat aber nie, weder zuvor, noch nachgehends, auf ihr Recht Verzicht 
geleistet, und thut es auch dermalen nur dann, wenn eine Entschädigung ausgemittelt 
und erfolgt ist. Faktisch kann die Staatsgewalt, und hat auch die Staatsgewalt, wie 
Figura zeiget, die Naturalzehnden abgeschafft. Auch die höchste Bestätigung könnte 
erfolgen. Es würde hiedurch ein Gesetz – aber rechtlich stehen die Vertragsrechte 
doch noch empor, und der junge Staat wird sich zu hüten haben vor armen 
Geistlichen mehr, als vor reichen. Der Staat, besonders ein faktischer, der sich auf 
das Unrecht sein Rechtsgeburtsrecht gründet, hat sich zu hüten, daß nicht der Fluch 
der Kirche zum Taufwasser diene. Die Weiche des Täuflings ist noch weich. 

Wer des Beistandes Gottes nicht bedarf, fahre nur fort, aber nicht in Gottes 
Namen. 

Doch von der Betrachtung zu Thatsachen. 
Die Synode soll, wie man sagt, einiges Vertrauen in die Rechtschaffenheit 

des hohen magyarischen Ministeriums haben, und entschlossen sein mit der 
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Obrigkeit, die dermalen Gewalt hat, eine Verständigung über Zehntablösung versuchen 
zu wollen. Relata refero, wenn mir recht hinterbracht worden. Ich meinestheils, 
jedenfalls liberaler als das hohe Ministerium, wünsche Glück dazu, gar nicht 
spottweise. Denn auch der größten Macht gegenüber hört das Recht des 
Allerschwächsten nicht auf ein Recht zu sein, besonders wenn das Recht im 
Dienste des Volkes und der Humanität steht. Verträge – freiwillige – für heilige 
Zwecke sind den irdischen Händen der Staatsgewalt entzogen. Christus kann von 
den Juden gekreuziget werden. Der Vater wird aber für die Auferstehung sorgen. 

Pestallozi 

* 

Despre dijmă 

Sinodul săsesc este gata să renunŃe la prestarea dijmei in natura. Astfel, el 
iese cu amabilitate în întâmpinarea provocărilor spiritului timpului. Se spune chiar 
că acesta cere să încaseze dijmele numai până ce se vor repartiza, stabili şi asigura 
noile venituri. Conform celui de-al 6-lea articol de lege propus, de fapt, dijma este 
curentă şi în anul acesta, iar dacă [articolul] ar fi confirmat, acesta ar fi ultimul an 
şi pentru altele, [nu numai] ultimul pentru prestarea dijmelor. Iarna viitoare, când 
anotimpul bunei înŃelegeri netezeşte chestiunea, ar putea fi elaborate negocierea şi 
acordul. În acest fel, rădăcinile pământeşti ale copacului eclesiei poporului săsesc 
s-ar putea sădi, încă de anul viitor, într-un nou pământ hrănitor. łinând cont de 
disponibilitatea clerului săsesc, chestiunea dijmelor s-ar putea rezolva până la 
viitoarea recoltă; dacă acest lucru nu se va întâmpla, nu va fi vina clerului. 

După opinia mea, această constatare ulterioară ar fi trebuit făcută mai înainte 
şi mai demult, când lumea striga cerând dezlegarea de obligaŃia dijmei. Acesta era 
cazul sarcinilor urbariale, ceea ce scuză nobilimea, din care se compune, sau se 
compunea majoritar Dieta transilvană, în faŃa pericolului ivit, ca sluga să nu mai 
aştepte explicaŃia stăpânului său eliberator. Totuşi, în ce priveşte articolele despre 
dijmă, frica lor [a nobililor] a mers prea departe, fiindcă din acest motiv nimeni nu 
s-ar fi înfăŃişat la Dietă sau la conacul moşierilor, făcând abstracŃie de faptul că nu 
înseamnă nici dărnicie, nici generozitate, nici superioritate de spirit să iei pâinea 
celui de-al treilea pentru a-Ńi cumpăra viaŃa şi simpatia duşmanului tău1.  

Însă pasul a fost făcut şi nu mai poate fi retras. Pe loc nu se poate sta, înapoi 
nu se mai poate, deci ce e de făcut? Tot înainte! Fiecare să-şi aranjeze situaŃia cât 
de bine îi îngăduie momentul. Căci autorul speră că, foarte curând, va avea loc o 
schimbare a vechii stări de lucruri juridice, pentru care furtunile de azi sunt numai 
durerile facerii. Dacă instalarea noii ordini va dura tot 700 de ani, pe mine nu m-ar 
deranja. 

Fără să vrea, observatorului i se prezintă dijmele şi sarcinile iobăgeşti ca 
nişte gemeni, iar abolirea lor precum roadele acestor vremuri agitate, roade culese 
de oprimatul şi năpăstuitul Ńăran. Ele sunt amândouă, prin abolirea lor, adevărate 
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realizări ale zilelor noastre, deşi pe tărâmul dreptului între cele două există 
diferenŃe nu puŃin însemnate. Şi anume: 

1. După originea lor. Iobăgia a fost pusă ca un jug la grumazul iobagilor, prin 
viclenie sau forŃă. Iobagul trebuia2. Dijma însă poporul săsesc a primit-o benevol, 
de dragul educaŃiei sale şi al păstoririi sale sufleteşti. Cel obligat să dea dijma voia 
acest raport juridic, pe care l-a şi pecetluit. 

2. Iobăgia şi dijmele au drepturi şi îndatoriri. Drepturile sunt sau dispar odată 
cu îndatoririle asumate. Nobilimea a preluat datoria armelor, primind în schimb 
beneficium în urma sarcinilor urbariale; clerul are obligaŃia instruirii şi a păstoririi 
sufleteşti, în schimb dreptul contractual la dijmă. Nobilimea de multă vreme nu-şi 
mai îndeplineşte datoria, în consecinŃă din punct de vedere juridic drepturile care 
decurg de aici s-au şters încă de dinainte de anunŃarea desfiinŃării iobăgiei. În 
schimb, clericii predau şi slujesc încă. Permanenta îndeplinire a datoriilor lor le-a 
menŃinut şi drepturile, chiar dacă de facto acestea au fost declarate şterse. 

3. Lumea nu mai are defel nevoie de nobilime şi de sabia ei eroică. Armatele 
regulate au demonstrat de mai demult faptul că ea a devenit dispensabilă, iar foştii 
apărători ai poporului nu sunt dispuşi să-şi aştearnă sabia şi înfăptuirile la 
picioarele nobilimii. Acesteia i-a bătut ceasul. Cu clerul există alte conexiuni. Câtă 
vreme lumea mai stă în picioare, nu se va putea lipsi de harul acestuia. Chiar cred 
că acum, când toŃi pun mâna pe arme, acum mai mult decât anterior, instituŃia 
bisericii este una de însănătoşire, dar mă refer în principal la Biserica Evanghelică, 
fiindcă aceasta nu are interese diferite faŃă de cele ale poporului. 

4. Împotriva iobăgiei poporul se răsculase deja în sinea sa. Multe vaiete s-au 
ridicat către ceruri, şi multe lacrimi au curs pe pământ. Iobagul ameninŃa cu 
refuzul, notând şi în scris multe cereri de izbăvire din mâinile vechililor. Dar nu 
cunosc pe nimeni care să fi plâns din cauza dijmelor; nu s-a făcut nicio jalbă cum 
că dijmele ar fi un rău atât de uriaş. Sigur că nu au fost prestate cu plăcere, la fel ca 
alte multe sarcini, însă nici nu a existat o răzvrătire îndârjită, un protest interior în 
toate sufletele, sau un protest exterior ori formal. Dacă poporul nu a cerut niciodată 
şi în niciun fel desfiinŃarea dijmelor în natură, apoi slujbele iobăgeşti au fost 
impuse numai prin forŃă. Ceea ce este semnificativ! 

Împăratul, părintele Ńării, voia demult să îi aducă poporului său părinteşte o 
uşurare a iobăgiei. Dar şi el, şi poporul jeluitor de iobagi – vizavi de Dieta legală3. În 
acest punct au intrat în coliziune, mult timp, se poate spune, destul de mult timp. Şi 
ce s-a întâmplat? Banii de transport cu poştalionul şi banii de diurnă au curs gârlă.  
S-au evitat, s-au confruntat, s-a folosit multă ceară de mustăŃi. Dieta s-a opintit, ca o 
femeie grea. A venit pe lume, expresie fidelă a mentalităŃii nobiliare, urbariul. Un 
munte a născut. Ce? Un şoricel. Ce fel de şoricel? Un avorton. ExcelenŃa sa, domnul 
ministru de FinanŃe von Kossuth a recunoscut mai ager vremurile [noi]. A sancŃionat 
cu nădejde revolta populară. De ce a proclamat nobilimea eliberarea de dijme? Doar 
nici nu fusese vorba. Îndărătnicia se manifestase numai împotriva iobăgiei. 

5. În cele din urmă, nobilimea însăşi a desfiinŃat iobăgia, nu şi clerul. Beată de 
victoria maghiarismului, pentru a-şi atinge scopul, nobilimea a renunŃat la slujbele 
iobăgeşti atunci când acestea nu mai puteau fi susŃinute, şi în prima fază a renunŃat 
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chiar fără nicio despăgubire. Dimpotrivă, clerului săsesc nu i s-a solicitat niciodată 
să-şi negocieze dijmele. Astăzi, când tocmai dijmele sunt puse mai întâi sub semnul 
întrebării, clerul săsesc e gata să facă un troc. Dar nicicând, nici anterior, nici ulterior, 
el nu a renunŃat la dreptul său, şi acum o face numai după ce se va fi obŃinut şi 
înfăptuit despăgubirea. Puterea statală poate desfiinŃa, şi după cum arată situaŃia chiar 
a desfiinŃat de facto dijmele în natură. Ar putea urma acum cea mai înaltă 
sancŃionare. Deşi [s-a emis] o lege4, dar din punct de vedere juridic drepturile 
contractuale sunt încă în vigoare, iar tânărul stat va trebui să se ferească mai mult de 
clericii săraci, decât de cei bogaŃi. Un stat, mai cu seamă unul faptic, care îşi 
întemeiază pe nedreptate justiŃia nou-născută, trebuie să se păzească, ca nu cumva 
blestemul bisericii să-i fie apa botezului. Calea celui încă nebotezat nu s-a deschis5.  

Cine nu e cu Dumnezeu, să meargă mai departe, însă nu în numele Domnului. 
Dar de la vorbe, la fapte. 
Se spune că sinodul ar avea oarecare încredere în înaltul Minister ungar şi a 

hotărât să caute să cadă la înŃelegere, legat de desfiinŃarea dijmelor, cu autoritatea ce 
deŃine vremelnic puterea. Relata refero [spun ce mi s-a spus], dacă mi s-a spus bine. 
Cât mă priveşte pe mine, care sunt în orice caz mai liberal decât înaltul Minister 
[ungar], le urez mult succes, şi fără urmă de batjocură. Fiindcă nici înaintea celei mai 
mari forŃe, dreptul celui mai slab nu încetează a fi un drept, mai ales dacă acest drept 
este în slujba poporului şi a omenirii. Contractele benevole, pentru scopuri sfinte, au 
fost smulse din mâinile pământeşti ale puterii de stat. Hristos poate fi crucificat de 
către evrei. Căci Tatăl va veghea asupra învierii Sale din morŃi. 

Pestallozi6  
 
Tipăritură: Articolul Vom Zehnden de Pestallozi, în: „Transsilvania. Beiblatt zum Siebenbürger 

Boten”, Sibiu, anul 9, nr. 54, din 6 iulie 1848, p. 214–215. 
________________ 

1 Primul este nobilul, cel de-al treilea este clericul sas, duşmanul primului este Ńăranul român 
răsculat. 

2 PropoziŃie incompletă şi în original. 
3 Formulare incompletă în original.  
4 Incomplet în original. 
5 Joc de cuvinte intraductibil, fără înŃeles profund. 
6 Autorul necunoscut foloseşte pseudonimul Pestallozi, dar nu se identifică cu pedagogul 

elveŃian Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827), cel care a revoluŃionat sistemul educativ în ElveŃia 
şi spaŃiul conex la începutul secolului al XIX-lea. 

20. 

Dej, 6 iulie 1848 

Minister úr! 

Belsı Szolnok megyei fı ispányá kineveztetésemrıli rendeletét Önnek – az 
arrol szolló oklevéllel együtt vettem. 
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És midın meggyızıdésem: hogy a hontul éppen terheseb körülményeiben, 
senkinek szolgálatát megtagadni nem szabad, a meghívást, melyre Önnek tisztelt 
Minister úr, nagyon becsült bizalma felszólíta, elfogadni kötelességemnek tartom. 

Ha elválalt kötelességem körüli eljárásomat anyi süker követhetné, mint 
amily készség, akarat és ernyedetlen igyekezetre elszántság vezetendik, már elıre 
tudnám bírni az öntudat azon nyugalmát, hogy a bennem vetett bizalomnak megfelelni 
is képpes leendek. 

Fogadja Ön tisztelt Minister Úr ıszinte tiszteletemet 
Tisztelı honfitársa 

 Weér Farkas 
 Fıispány 

Désen, Szent Jakab hava 6án 1848 

* 

Domnule ministru! 

Am luat la cunoştinŃă ordinul domniei voastre privind desemnarea mea în 
funcŃia de comite suprem al comitatului Solnocul de Mijloc. 

Am primit şi actul oficial, emis în acest sens. 
Convingerea mea este că, atunci când Ńara se află într-o situaŃie apăsătoare, 

nimeni n-are dreptul să refuze serviciile cerute. De aceea, consider a fi obligaŃia mea 
de a accepta această funcŃie, pentru care domnia voastră m-aŃi considerat a fi demn. 

Sper că, prin rezultatele obŃinute în această calitate, prin voinŃa şi stăruinŃa de 
care voi încerca să dau dovadă, voi putea corespunde acestei încrederi, acordată 
persoanei mele. 

PrimiŃi, domnule ministru, stima mea sinceră, 
 Weér Farkas, 

 comite suprem 
Dej, 6 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta. Fond. H9, nr. 639, foto: 45191–45194. 

21. 
Făgăraş, 6 iulie 1848 

Felséges Királyi Kormány! 

Belügy Minister Úrtól 366/B alatt május hó 20ról Egyetemünkhöz f.h. 1sı 
napján érkezett nyomán, vidékünk közrend állapotáról 5öd naponként teendı 
hivatalos értesítést részemre jutt teljesen nyugtatólag kezdeni, csak havasi sebess 
patakaink és Olt folyamunk duzzadoznak, már negyed nap óta esızések miatt;  
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s félı, miként bajossá vált közlekedéseink még inkább nehezülendnek; gabona és 
szénaréti káraink magosabb fokra hágandnak, ha az ég csatornái másfelé nem 
vonulandnak. Hódoló tisztelettel öröklök 

Fölséges Királyi Kormány 
Fogaras, 1848 julius 6áról 

alázatos szolgája 
 Etédi Jakab György igazgató alkapitány 

* 

Maiestuos Guberniu regal! 

În urma decretului nr. 366/B al domnului ministru de Interne, din data de 20 mai, 
care a sosit la universitatea noastră, mie mi-a revenit sarcina să raportez, din cinci 
în cinci zile, despre situaŃia ordinii publice a districtului nostru, care este cât se 
poate de liniştitoare. Nu doar pârâurile noastre din munŃi, ci şi râul nostru Olt sunt 
umflate din cauza ploilor, care cad de patru zile. Ne temem ca circulaŃia, îngreunată 
din pricina aceasta, să nu devină şi mai precară. De asemenea, este de temut ca nu 
cumva pagubele noastre de cereale şi din fânaŃe să crească, dacă izvoarele cerului 
nu se vor retrage altundeva.  

Rămân cu stimă şi plecăciune, umilul serv al maiestuosului Guberniu regal. 
Făgăraş, 6 iulie 1848 

 Etédi Jakab György, vicecăpitan diriguitor 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8442/1848; foto: 29309–29310. 

22. 

BistriŃa, 6 iulie 1848 
 
M. Zahl 833 848 

Hochlöbliche Königliche Landes Regierung 

In Folge Allhchsten Hofdekrets vom 3. Februar l.J. Zahl 561 ist mit hoher 
Gubl. Verordnung vom 16. März l.J. Gubl. Zahl 3179, u. nachdem aus einer 
Vorstellung der Kronstädter Kommunität zur Kenntniß der Allhchsten Hofs 
gelangt, daß in die dasige Stadt Communitaet nur solche candidirt, und folglich 
auch gewählt zu werden pflegten, welche in der Stadt possessionirt wären, darüber 
Bericht verlangt, wodenn: Ob und auf welche Art sich dieser Gebrauch mit dem 
Geiste und dem Inhalte der Regulirungs Vorschriften der sächsischen Nation 
vereinigen lasse? Und welcher Gebrauch diesfalls auch in andern Städten bestehe. 
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Welchemnach ein gehorsamst Gefertigter Einer Hochlöblichen königlichen Landes 
Regierung dienstschuldigst berichten: daß hier von jeher nur in der Stadt 
possessionirte Bürger in der Stadt Communitaet candidirt, und folglich auch 
gewählt worden sind. Dieser Gebrauch läßt sich mit dem Inhalte der Regulirungs 
Vorschriften der sächsischen Nazion auch in so weit vereinigen, als denselben 
zufolge, nur wohl possessionirte Bürger Mitglieder der Stadt Communitaet sein 
können. 

Die wir mit vollkommenster Hochachtung geharren, Einer hochlöblichen 
Königlichen Landes Regierung 

unterthänige Diener, 
der Bistritzer Stadt und Distrikts Magistrat, 

[Georg] Filkeni, 
Oberrichter 

Bistritz am 6. Juli 1848 

* 

Nr. Mag. 833/1848 

Preaonorată conducere regească a Ńării, 

Ca urmare a preaînaltului decret aulic din 3 februarie a.c., nr. 561, şi  
în baza prezentării comunităŃii din Braşov ajunse la cunoştinŃa preaînaltei CurŃi, 
că în acea comunitate orăşenească candidează, şi în consecinŃă sunt aleşi numai 
aceia care deŃin posesiuni în oraş, prin înalta ordonanŃă gubernială din  
16 martie a.c., nr. gub. 3179, se solicită să se raporteze: dacă şi în ce fel această 
uzanŃă concordă cu conŃinutul prescripŃiilor de reglementare ale naŃiunii săseşti; 
de asemenea ce uzanŃă se practică în celelalte oraşe? În consecinŃă, subsemnatul 
raportează cu supunere preaonoratei conduceri regeşti a Ńării că la noi 
dintotdeauna au candidat în comunitatea orăşenească, fiind deci şi aleşi, acei 
cetăŃeni care aveau posesiuni în oraş. Această uzanŃă concordă cu prescripŃiile 
de reglementare ale naŃiunii săseşti şi datorită faptului că, în conformitate cu 
acestea din urmă, doar cetăŃenii cu posesiuni prospere pot să devină membri ai 
comunităŃii oraşului. 

Rămânem cu deplină stimă, ai preaonoratei conduceri regeşti a Ńării 
supuşi slujitori, 

Magistratul oraşului şi districtului BistriŃa, 
[Georg] Filkeni, 

jude suprem 
BistriŃa, 6 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 5733/1848. 
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23. 

Bucureşti, 6 iulie 1848 

An das Hochlöbl. kgl. Siebenbürger Gubernium in Clausenburg 

In Bucarest sind in den letzten zwei Tagen ab der Cholera und zwar: 
– den 4 ten July 109 erkrankt, 27 gestorben 
– den 5ten July 108 erkrankt, 25 gestorben 
Von den Distrikten sind keine Rapporte eingelaufen. 
Bucarest am 6. July 1848 

 k.k. Agenzie in der Walachei  
Timoni 

* 

Către înalt onoratul Guberniu regesc transilvănean în Cluj 

În Bucureşti, în ultimele două zile cazurile de holeră au fost după cum 
urmează: 

– la 4 iulie 109 îmbolnăviri, 27 decese 
– la 5 iulie 108 îmbolnăviri, 25 decese 
Din districte nu au sosit rapoarte. 
Bucureşti, la 6 iulie 1848 

 AgenŃia c.c. în Valahia  
 Timoni  

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond G.P., nr. 8601/1848; foto: 29.325. 

24. 

Fără loc, 6 iulie 1848 

Gr. Kun Gothárdnak nemes Hunyad megye fıispánjának 

A rákosdi határır katonaság századossának e hónap 3tól illetı zászló-
aljparancsnokságához tett és a fıhadvezérségi elnökség útján hozzám át tett 
panaszos feljelentését, melyben Várady Daniel községi tanitót és Nagy István nevő 
nemes embert, a katonasságnak elıljárói ellenszegüléssel és függés megtagadásra 
izgatással vádolja, másolatban olly rendelettel kivántam Uraságodnak átküldeni, 
hogy egyetértve határırseregbeli ırnagy Riebellel e panasznak azon pontjait, melly 
a katonaságnak a határvédıi szolgálattal megszünésre s eddigi elıljáróik iránt 
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tartozó függés megtagadásra izgatásról, továbbá a kapitányi szollásnak és 
iskolaháznak célzott elfoglalásáról szoll, kinyomozván, az illı rendet és függést 
különösön jelenleg, midın azon ezred egy része hihetıleg Szegedre indíttatand 
táborba, s midın a megyében is a bel csend fenn tartására nézve, szükség esetében 
e katonaság közremunkálására kell számítani, helyreállítani igyekezzen, és az 
eredmény felıl engemet tudósítson. 

Pfersmann Alajos fıhadvezérségi helyettes elnök úrnak 

E hónap 5rıl kelt átiratára méltóságodnak mellyben a Rákosdi határır Katona 
községnek Várady Dániel községi tanitó és Nagy István engedetlenségre ingerlése 
körülményeit királyi kormányszéki biztosság által kinyomoztatni kívánata, – értesíteni 
kivánom méltóságodat, miszerént az illetı kapitány Runkán panaszának átküldése 
mellett, meghagytam mai napon professzor Kun Gothárdnak nemes Hunyad megye 
fıispánjának, hogy ezen panasznak azon pontjait, melyek a katonaságnak 
engedetlenségre ingerlésérıl, továbbá a kapitányi szállásnak és oskola háznak elintézett 
elfoglalásáról szóllanak, Riebel ırnagygyal egyetértve nyomoztassanak ki, és az illı 
rendet és függést helyre állítani igyekezzék s munkálatja eredményrıl engem 
tudósítván; a nemzeti lobogónak kitőzása, V-ik Ferdinánd királynak és a magyar 
ministeriumnak éljenzése, jelen idı körülményei közt fenyitést érdemlı jelentıséggel 
nem birhatván s nyomozás tárgyává nem is tétethetvén. 

 
Szent Jakab hó 6án 1848  

* 

Contelui Kun Gothárd,  
comitele suprem al nobilului comitat Hunedoara 

Raportul căpitanului de grăniceri din Răcăşdia, din data de 3 ale lunii 
curente, depus la comandamentul respectivului batalion, mi-a fost transmis de către 
prezidiul Comandamentului militar suprem. În el, dregătorii militari îi acuză de 
aŃâŃarea soldaŃilor faŃă de superiori şi de refuzul supunerii acestora pe învăŃătorul 
comunal Várady Dániel şi pe cetăŃeanul nobil Nagy István. Îi comunic domniei 
voastre aceasta şi dispun ca, în înŃelegere cu maiorul de grăniceri Riebel, să 
investigaŃi punctele acestei jalbe, care se referă la încetarea serviciului de apărare a 
graniŃei de către soldaŃi şi la aŃâŃarea lor în scopul ca să refuze supunerea faŃă de 
superiori. De asemenea, să investigaŃi intenŃia de a ocupa cvartirul căpitănesc şi 
clădirea şcolii. Să vă străduiŃi a restabili ordinea şi supunerea necesară, mai ales 
acum când o parte din acel regiment va fi detaşată probabil la Seghedin în bivuac, 
dar şi în comitat, pentru menŃinerea liniştii interne. În caz de nevoie, trebuie să 
contăm şi pe colaborarea armatei. Despre rezultat să mă înştiinŃaŃi. 
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Domnului locŃiitor al Comandamentului suprem al armatei, 
Alois Pfersmann 

La transcriptul măriei tale din 5 ale lunii curente, în care aŃi solicitat 
investigarea de către un comisariat al scaunului gubernial regesc a circumstanŃelor 
instigării la nesupunere, ai cărei autori sunt învăŃătorul comunal Várady Dániel şi 
Nagy István din comuna de grăniceri Răcăşdia – doresc să o înştiinŃez pe înălŃimea 
voastră următoarele: pe lângă transmiterea plângerii căpitanului în cauză, Runcan, 
am ordonat în ziua de azi profesorului Kun Gotthárd, comitelui suprem al nobilului 
comitat Hunedoara, ca acele puncte ale prezentei plângeri, care se referă la 
instigarea, la nesupunerea ostăşimii, precum şi la fapta săvârşită de ocupare a 
cvartirului căpitănesc şi a clădirii şcolii, să fie investigate în bună înŃelegere cu 
maiorul Riebel. Astfel, să se străduiască a restabili ordinea şi supunerea necesară, 
iar despre rezultatul efortului său să fiu înştiinŃat. Arborarea drapelului naŃional, 
ovaŃionarea regelui Ferdinand al V-lea şi a Ministerului maghiar în actualele 
împrejurări nu au o importanŃă care să necesite vreo pedeapsă, de aceea, fapta nu 
poate fi considerată ca obiect de investigare. 

La 6 iulie 1848. 
 
Concept: M.O.L. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1840 E/1848; foto: 26002–26004. 

25. 

Fără loc, 6 iulie 1848 
 
P. 1191 
Sessio 28 am 17/7 
Praes. 5/7 

 
Thesaurariat am 30t Juni 1848 No. 6058 ersucht im Nachhange der dortigen 

Note vom 16t Juni d.J. N. 5933 um die Verfügung, womit das zu Maros Ujvár 
durch Szekler-Gränzer besetzte Wach-Commando, aus Anlaß eines vom 13. Juni 
d.J. zwischen den dortigen Salzhauern und der Wachmannschaft stattgehabten 
Excesses nicht reducirt, sondern durch 20 Mann eines Linien-Regiments abgelößt 
werden möge. 

Referiert 

Das Festungs-Commando in Carlsburg mit Bezug ad P. 1139 anzuweisen die 
aus 1 Corporal, 1 Gft. [Gefreiter], 11 Gem. bestehende Salzwache um 7 Mann zu 
verstärken. Das königl. Thesaurariat hiebei rückantwortlich zu verständigen. 

Gombos, 
Major 

Exped. Am 6. Juli 1848  
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* 

P. 1191 
ŞedinŃa 28 din 17 iulie 
Prezentat la 5 iulie 

 
La 30 iunie 1848, sub nr. 6058, Tezaurariatul cere, în anexa notei din  

16 iunie a.c., nr. 5933, transmiterea dispoziŃiei ca, în urma excesului petrecut la  
13 iunie a.c. între minerii din ocna de sare şi unitatea de pază, comandamentul de pază 
al grănicerilor secui de la Ocna de Mureş să nu fie redus, ci înlocuit cu 20 de oameni 
ai unui regiment de linie. 

Referat 

Să se indice Comandamentului cetăŃii de la Alba Iulia, cu trimitere la P. 1139, 
întărirea cu 7 oameni a pazei sării, formate din 1 caporal, 1 fruntaş, 11 soldaŃi. 
Acestea să fie comunicate ca răspuns Tezaurariatului regesc. 

Gombos, 
Maior 

Expediat la 6 iulie 1848 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond K.K., 31 (21), p. 50; foto: 11.605. 

26. 

[[[[Fără loc]]]], 6 iulie 1848 
 
Aranyos széki alsó és felsı Szent Mihály falvi közlakosok Létsi István, 

Turgyán Makavéj, Benedek Makavé, László András és részeseik, jelen 
folyamodásuknál fogva panaszolják miként földes uruknak Nagy Eleknek helybeli 
tisztye, az urbéri szolgálatok meg szüntetése ki hirdetése után is úri szolgálatra 
akarja hajtani, s hogy a törvény értelmében meg tagadták elıb düló, azután al 
király bíró által is reá akarja szorítani, valami elıttök esmeretlen úton és módon 
készült körlevél erejénél fogva – annak okáér a visszálkodás s lehetı eredménye ki 
kerülése tekintetébıl az úri szolgálat tételtıl magukat mentesítetni kérik. 

* 

Locuitorii de rând Létsi István, Turgyán Makavéj, Benedek Makavé, László 
András din Sânmihaiu de Jos şi Sânmihaiu de Sus al scaunului Arieş, precum şi 
părtaşii lor, se plâng în prezenta lor jalbă împotriva intendentului moşierului lor, 
Nagy Elek din localitate. Acesta, după enunŃarea abolirii serviciilor urbariale, vrea 
să-i oblige la prestări domneşti. Aceştia, în înŃelesul legii, au refuzat acest lucru, iar 
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acum mai întâi prin jude nobiliar, apoi prin vice judele regesc [el] vrea să îi 
constrângă la corvoadă pe baza puterii unei circulare elaborate într-un mod 
necunoscut în faŃa lor. De aceea, pentru ca şi gâlceava, respectiv consecinŃele ei să 
fie evitate, cer ca să fie scutiŃi de sub serviciul domnesc. 

 
Concept. M.O.L. Budapesta, Fond.G.P., nr. 8190/1848. Foto: 29100–29102. 

27. 

Budapesta, 7 iulie 1848 

Erdély Országi Kormányszéknek 

Miután a f.hó 2ára kitüzött országgyülés miatt felvette rövid és sürgetıs volt 
az idı, azon kinevezéseket mik közös hazánk e részében fıispáni hivatalokra 
történtek múlhatatlanul szükségesnek tartám egyenesen és közvetlenül a kinevezett 
egyéneknek s illetı hatóságoknak juttatni tudomásukra, hogy a kinevezettek 
haladék nélkül elfoglalván széküket, fontos teendıikhez láthassanak.  

De figyelmezvén egyszersmind az eddig létezett hivatalos azon fokozbat 
szerinti összeköttetésre is, melyet az unió törvény is megtartott, utólagosan ime 
értesítem a királyi kormányszéket, miként elıterjesztésem következtében, a 
Fenséges Nádor és Királyi helytartó fıispánul Alsó Fejér megyébe báró Kemény 
István; Felsı Fehér megyébe Horváth János; Küküllı megyébe báró Bánfy János; 
Belsı Szolnok megyébe Veér Farkas; Hunyad megyébe gróf Kun Gothárd; Doboka 
megyébe gróf Béldi Ferenc neveztetett ki. Fogaras vidék fıispánjává pedig 
kineveztetett gróf Bethlen Gábor. 

Kelt Budapest, július 7én 1848. 
7976/1848. 

Belügyminiszter 
Szemere Bertalan 

* 

Către scaunul gubernial al Transilvaniei [Guberniul transilvan] 

Întrucât din cauza fixării Dietei [de la Pesta] pentru ziua de 2 ale lunii curente 
a rămas puŃină vreme, iar în această parte a patriei noastre comune s-au urgentat 
numirile făcute pe posturile de comiŃi supremi, am considerat neapărat necesar să 
le aduc la cunoştinŃă persoanelor numite şi respectivelor autorităŃi în mod direct şi 
nemijlocit ca cei ce au fost numiŃi să-şi ocupe posturile lor, fără întârziere, să se 
apuce de treburile lor importante. 
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Dar Ńinând seama totodată şi de ierarhia oficială care existase şi care a fost 
păstrată şi de legea uniunii, iată că, ulterior, prin aceasta, aduc la cunoştinŃa 
scaunelor guberniale regeşti că, în urma propunerii mele, alteŃa sa palatinul şi 
locŃiitorul regal [împărătesc] l-a numit comite suprem al comitatului Alba de Jos pe 
baronul Kemény István; în comitatul Alba de Sus pe [Petrichevich] Horváth János; 
în comitatul Târnava pe baronul Bánffy János; în comitatul Solnocul Inferior pe 
Veér Farkas; în comitatul Hunedoara pe contele Kun Gothárd; în comitatul Dăbâca 
pe contele Béldi Ferenc, iar în districtul Făgăraş a fost numit comite suprem, 
contele Bethlen Gábor. 

Datat la Budapesta, 7 iulie 1848 
7976/1848. 

Szemere Bertalan, 
 ministru de Interne 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P.nr. 8525/1848; foto: 29469–29471. 

28. 

Budapesta, 7 iulie 1848 

Erdélyi fıispánnak, fı királybiráknak 

Az országgyőlés megnyitván törvényszerint Önnek is meg kellene jelennie, 
hogy a törvényhozás nagy munkájában részt vegyen. E végbıl kapta meg a 
meghívó királyi rendeleteket. 

Ha azonban az ottani körülmények aggasztók volnának, sıt a szomszéd 
országi események által aggasztobbaká váltak volna, azon esetben, mit Ön fog 
legbiztosabban megítélhetni, reménylem a felsıház meg fogja adni az engedelmet a 
hon maradásra. 

Minden esetre kérem magamat errıl értesítetni, hogy a felsıháznál az 
engedelemadásra a szükséges lépéseket megtehessem. 

Sajnálva nélkülözzük ugyan fıkirálybíró urat a törvények alkotásának nagy 
munkájában, de azt hiszem, hogy a törvényhozásban részt venni kötelesség, a 
rendet és csendet fentartani, a hazát a rendnek s a törvény uralkodásának 
megmenteni nem kissebb kötelesség. 

És a Királyi Kormányszékkel, a királyi biztossal egyetértıleg, reménylem ez 
Önnek sükerülend is. 

Fogadja szíves hazafiui tiszteletemet. 
Kelt Budapesten július 7én 1848. 

Belügyminiszter 
 Szemere Bertalan 
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* 

ComiŃilor supremi şi supremilor juzi regeşti ai Transilvaniei 

Dieta deschizându-se, potrivit legii, şi dumneavoastră ar trebui să vă 
prezentaŃi la măreaŃa muncă a legislaŃiei. Din acest considerent, aŃi primit invitaŃie 
prin ordonanŃele regeşti. 

Dacă însă împrejurările de acolo ar fi îngrijorătoare, ba mai mult, dacă în 
urma evenimentelor din Ńările vecine ar deveni şi mai îngrijorătoare, ceea ce 
domnia voastră veŃi aprecia cu maxima competenŃă, în asemenea situaŃie, sper că şi 
Camera Superioară vă va permite să rămâneŃi acasă. 

În orice caz, cer să fiu înştiinŃat despre aceasta ca şi Camera Superioară să 
poată întreprinde măsurile cuvenite pentru învoire. 

Deşi ne vom lipsi de domnul jude suprem în marea muncă a elaborării 
legilor, cred că a participa la adoptarea legilor este o datorie [importantă], dar a 
menŃine ordinea şi liniştea, a salva Ńara pentru ordine şi domnia legilor, de 
asemenea, nu este o datorie mai mică. 

Sper că domnia voastră veŃi reuşi acestea împreună cu scaunul gubernial 
regesc şi în înŃelegere cu comisarul regal. 

PrimiŃi, vă rog, stima mea cordială de patriot. 
Datat la Budapesta, 7 iulie 1848. 

Ministrul de Interne, 
 Szemere Bertalan 

 
Concept: M.O.L. Budapesta, Fond. Az 1848–1849-i Ministériumi Levéltár. Belügyminisztérium, 

509/1848 E; foto: 26906. Original: S.J.A.N. Miercurea Ciuc, Fond. Arh. Scaun Ciuc. Acte prezidiale, 
337/1848; foto: 17416–17417. 

29. 

Budapesta, 7 iulie 1848 

Vukovics Sebı királyi biztosnak Temesváron 

A lugosi népgyülés ezen a múlt hó 27rıl kelt jelentés következtében tudatni 
kivántam Önnel, miként én is telyesen osztom abbeli nézetét, hogy a temesvári és 
verseci püspökre nézve hozott határozat túlterjed a népgyőlés illetékes körén.  
S ezen oknál fogva, ha van e részben kivánni való, terjesszék ezt fel szokott úton és 
szokott alakban, de a határozatot, a mint jelenleg áll, a béke és rend felbomlása 
nélkül sikerbe venni nem lehet. Következıleg hasson oda, hogy a nép belátván 
határozataink törvényszerőségét, egyházi elıljáróinak minden törvényes rendelete 
iránt engedelmességgel viseltessék. Igaz, éppen azon egyházfık tekintélyét 
megerısíteni, a kiknek némelyike a népet annyira tévútra vezeti, bajjal jár, de a 
kormány jelszava a törvény tiszteletben tartása, tehát e nehéz kérdést Ön mély 
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belátása szerint akként oldja meg, hogy a nép a törvényet szigorúan megtartatván, 
oly tekintély túl a rendén ne támogattassék, mely hatalmát az alkotmányos rend 
ellen fordíthassa. 

Budapesten, július 7én 1848. 

* 

Comisarului regal Vukovics Sebı, la Timişoara 

În urma raportului dumnevoastră din data de 27 ale lunii trecute, despre adunarea 
populară din Lugoj, doresc să vă aduc la cunoştinŃă că sunt de acord cu opinia 
dumnevoastră, potrivit căreia hotărârea adoptată acolo, referitoare la episcopii din 
Timişoara şi Vršec, depăşeşte competenŃa adunării. Din această cauză, dacă în atare 
privinŃă există vreun deziderat, atunci să-l înaintaŃi pe calea şi în forma obişnuită. Dar 
hotărârea [adunării menŃionate], în forma actuală, nu se poate transpune în practică, 
fără ca pacea şi ordinea să nu fie conturbate. Prin urmare, să înrâuriŃi lucrurile în sensul 
ca poporul să-şi dea seama de legitimitatea hotărârilor noastre şi să se comporte cu 
supunere faŃă de toate ordonanŃele legale ale conducătorilor bisericeşti. E drept că are 
neajunsuri a întări autoritatea tocmai a acelor capi bisericeşti, dintre care unii induc 
poporul în eroare în halul acesta, dar deviza guvernului [maghiar] este respectarea legii. 
Deci dumneavoastră să rezolvaŃi această problemă grea cum consideraŃi mai bine, în 
aşa fel ca poporul, repectând în mod strict legea, să nu sprijine mai mult decât se 
cuvine un for care ar putea să-şi îndrepte puterea împotriva ordinii constituŃionale. 

Budapesta, 7 iulie 1848. 
 
Concept: M.O.L. Budapesta, Fond. Az 1848–1849-i Minisztériumi Levéltár. Belügyminisztérium. 

Elnöki iratok, nr. 529/1848; foto: 857–858.  

30. 

Pesta, 7 iulie 1848 

Emlékírat 

Midın Krassó Megye közönsége buzogva az ország egységéért, a béke, s 
köztársaság fenntartásáért minket mint követeket a magas Minisztériumhoz kiküldött, 
tette azt ösztönöztetve a hazaszeretet magasztos érzelme és azon határtalan bizodalom 
által, mellyel a haza kormánya iránt viseltetik, és tette azon biztos reményben, hogy 
mihely a kormány értesülend a körülményekről, mellyek aggodalmat gerjesztenek 
kebleikben, mellyekbül veszély eredhet, sietend azonnal hatályossan intézkedni úgy, 
hogy a honpolgárok aggodalma eloszlassék, a veszély elháritassék. 

A határırvidéken illir rabló csoport dúl. Ezek nem egy hatalmasságnak 
fegyveressei, ezek egyszerően rablók, de akik bízva azon kürülményekben, hogy most 
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mindenki, még az is, kit századon át saját szív vérével sajtólt, a magyar ellen törekszik, 
bízva erejökben, és elszántságukban, elég vakmerıek voltak a Magyar katona, és haza 
ellen fegyvert emelni, a személy, és vagyonbátorságot feldúlni, az álladalom tulajdonát 
rabló kezekkel megtámadni; elég vakmerıek a magyarországi szerb nyelvő lakosságot 
nyiltan a magyar nemzet s kormány ellen, lázítani, és mégis a magyar katonaság, melly 
elég feltünıképpen szorossan a megyék határain van felállítva- ott vesztegel, nem azért 
mert nincs ereje és bátorsága a rabló csoport megfékezésére, hanem mert hír szerint 
parancsa van meg nem támadni a lázadókat, sıt hír szerint, midın lázadó csoportok 
egyesülni akarnak, a magyar katonság melly az egyesülést gátolhatná- visszavonulásra 
kap parancsot, hogy azok könnyebben mőködhessenek. Ilyeneket tapasztalva 
önkéntelenül azon gyanú ébred a honfi kebelében, hogy a lázadó rablók ügyét hatalmas 
kéz támogatja, vagy éppen intézi, s vezérli. És nem adja Isten, hogy e gyanú gyökeret 
verjen és elterjedjen, a következések kiszámíthatatlanok volnának. 

Intézkedést kérünk ennélfogva arra nézve, hogy a rabló csoport elszélyeztéssék, 
és a titeli úgy legközelebb a fehértemplomi esetekhez hasonló ismétlése, hol ágyúk 
adattak átt a megvédés megkisértése nélkül a rablóknak, és fegyverek, mellyek a 
haza védelmére alakult ırseregnek megtagadtattak,- mondjuk ismétlése illy tényeknek, 
mellyek a gyanú táplálására leginkabb hatnak, és mindenesetre bélyegzık- 
meggátolhassék, mert szégyenbélyegét sütné a magyar névre, ennek bátorsággal, 
vitézseggel megállapított hírét, s a régi dicsıségét elhomályosítaná, ha azt mondhatná 
az utókór, hogy a magyar nemzet nem tudta megfékezni azon lázadó csoportot, 
melly az ország békéjét megháborítani, a polgárok bátorlétét veszélyeztetni elég 
vakmerı volt. Ha pedig azt kellene hinni, hogy a magyar nemzet és kormánya azt 
tenni nem akarta, az kétségbeejtı volna a honpolgárok millióira nézve, pedig egy 
harmadik eset nem képzelhetı. 

Lugoson folyó év /június/ 27-én Murgu Euthim elnöklete alatt népgyőlés 
tartatott, mellynek eredménye tudva van, és bizonyos, hogy azóta a krassói nép nagy 
része, jóllehet addig csendességben volt, minden kötelességeit tellyesítette, és 
engedelmeskedett, a házadót nem fizeti, a közmunkát nem tellyesíti, átalyában 
semmi kötelességet el nem ismer, sok helyen a tisztviselıírányában engedelmességet 
megtagadja, és ez annál szomórítóbb, mert bizonyos, miszerint az illy állapot mennél 
tovabb tart, annál inkább terjed, mígnem végre a fejetlenség örvényébe sodortatik az 
egész. Még szomórúbb s különössen lesujtó minden alkotmányos honpolgárra nézve 
a népnek ismételve bejelentett azon hangulata, mely szerint kész nem küzdeni meg a 
rabló csoporttal, hanem magát megadni, mert ha ez úgy van, úgy ama lázangóknak 
csak akarni kell, és magokévá tehetik kedves hazánk egy nagy részét, ellenállás 
nélkül elfoglalhatják mit honszeretı polgárok szorgalma éveken át győjött, elvehetik 
vagyonát, és földönfutóvá tehetik azt, ki honárulási bőnös célzataiknak nem hódol; 
illy állapot, és ezt tudni, ismerni lesújtó és tőrni nem lehet, tőrni nem szabad. 

De hivatalosan fel van jelentve az is, hogy a nép a határ megvédésére 
miniszteri meghagyás következtében kirendelt 3000 embert kiállítani sokhelyütt 
nem ararja, mondván, ha a rácok eljönnek, ezek csak a nemesség és földesurak 
vagyonát fogják elfoglalni, ezért pedig miért verekedne ı? 
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A nép ezen hangulata akár legyen keble érzelmeinek, akár rossz lelkőek 
bujtogatásainak, akár végre rémültségének és félelmének kifolyása, és eredménye, 
mindég szomorú, annál szomorúbb pedig, mert nyiltan bevallani, hivatalnok elıtt nyíltan 
bevallani, nem átalja és végeredményben bárminek legyen szüleménye, egyre vezet. 

Annyi bizonyos, hogy ezen bajokon segíteni kell múlhatatlanúl, ha a fejetlenséget, 
s mind azt mi ezzel együtt jár, megelızni akarjuk. 

A krassói nép híve a császárnak, de a császár túl esedınek csak azt hiszi, mit 
neki katona mond, és azt hiszi csak a császár akaratának, mit katona, mint a császár 
embere támogat, ezért történik ilyen gyakran, hogy a megye népe vagy a bánsági hadi 
fıkormányzótúl vagy a karánsebesi tábornoktúl kér felvilágosításokat, és szavaiknak 
hisz; hogy tehát a nép polgári kötelességeinek teljesítésére szoríttathassék, a tisztviselıi 
tekintély és a törvényhatóság méltósága helyreállítathassék, a fejetlenség kitörése 
megelıztessék, hogy a nép fenebb fejtegetett hangulata mellett a megyei lakosság a 
lázadó csoport megrohanásátúl megóvatassék, az egész vidék megmentessék, a 
koronához, alkotményhoz, nemzetiséghez hő polgárok biztosítassák, mély alázattal 
kérjük: hogy a megye kebelében nem nagy számú ugyan, de mégis elegendı katonaság 
küldettessék; kötelességünk lévén alkotmányos honpolgárokhoz illı nyíltsággal, és 
ıszinteséggel kinyilatkoztatni, miszerint Krassó közönsége, Krassó megye mindig hő 
lakossai határtalan bizodalommal vannak a magyar kormány iránt, de megvárják, és 
kérik is, ne engedje viszont a kormány, hogy a megye békeszeretı polgárai a 
véletlennek engedtessenek átt, vagy talán az éppen bizonyos veszélynek áldoztassanak 
fel: kinyílatkoztatni kötelességünk, hogy most van segélyre szükségünk, mert ha 
késıbb jön, a vidék visszafoglaltathatnék ugyan, de a polgárok kik lakták, kik a 
kormány iránti bizodalomért vezéreltetve, reménylettek, nem volnának talán többé. 
Pedig ezt nem kívánja a kormány, nem kívánja a haza. 

Költ Pesten 1848 Juli 7-én 
Brukenthal Mihály 

Szerényi Ferenc 

* 

Memoriu 

Atunci când comunitatea Caraş, însufleŃită pentru unitatea Ńării, pentru 
menŃinerea păcii şi a republicii, ne-a trimis la înaltul Minister în calitate deputaŃi, a 
procedat aşa apelând la simbolul simŃământului sublim al patriotismului, în baza 
încrederii pe care o nutreşte faŃă de guvernul [ungar] al patriei şi, de asemenea, 
întemeindu-se pe speranŃa sigură că imediat ce guvernul va afla de împrejurările 
care stârnesc neliniştea în inimile noastre şi care pot să genereze pericolul, acesta 
se va grăbi imediat să întreprindă măsuri menite să înlăture neliniştea concetăŃenilor 
şi să contracareze pericolul ivit. 

În regiunea de graniŃă jefuieşte o ceată de tâlhari iliri. Ei nu sunt ostaşii unei 
puteri, ci pur şi simplu nişte tâlhari. Aceştia consideră că acum a sosit timpul, când 
toŃi, chiar şi aceia care secole de-a rândul au supt sângele inimii maghiarilor, se pot 
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întoarce împotriva lor, bizuindu-se pe propriile lor puteri şi cutezanŃe. Ei au fost 
destul de temerari să ridice armele împotriva Coroanei maghiare şi a patriei, să 
ameninŃe securitatea persoanei şi averii, să atace cu mâinile lor tâlhăreşti 
proprietatea statului; au fost destul de cutezători să revolte făŃiş populaŃia de grai 
sârbesc din Ungaria împotriva naŃiunii şi a guvernului maghiar. Şi, totuşi, armata 
ungară, care în mod destul de vădit este dislocată lângă hotarele comitatelor, 
staŃionează. Nu fiindcă ea n-ar avea destulă putere şi îndrăzneală pentru a înfrunta 
ceata de tâlhari, ci pentru faptul că, după cum se zvoneşte, are ordin de a nu-i ataca 
pe răsculaŃi, ba dimpotrivă zvonul menŃionează că, atunci când cetele de răsculaŃi 
intenŃionează să se unească, armata ungară care ar putea să împiedice unirea lor 
primeşte ordin de retragere, ca ceilalŃi să poată acŃiona mai uşor. Atunci când 
constatăm asemenea lucruri, de la sine se naşte în inimile patrioŃilor bănuiala 
potrivit căreia cauza tâlharilor răsculaŃi este susŃinută sau chiar netezită şi condusă 
de o mână puternică. Să nu dea Dumnezeu ca această bănuială să se înrădăcineze şi 
să se răspândească, deoarece consecinŃele ar fi incalculabile. 

Prin urmare, cerem să se întreprindă măsuri ca ceata de tâlhari să fie 
dispersată. Iar cazuri cum a fost cel din Titel, precum şi recent cel din Biserica 
Albă, unde s-au cedat tunuri tâlharilor fără măcar să se fi încercat o apărare, 
precum şi arme, care de altminteri au fost refuzate gărzilor înfiinŃate pentru 
apărarea patriei, insistăm: să fie împiedicată repetarea faptelor asemănătoare, care 
pot cel mai mult să înrâurească asupra accentuării bănuielilor şi care, fără îndoială, 
sunt stigmatizante. Căci ar fi un semn stigmatizant ars pe numele de ungur, ce ar 
întuneca faima şi gloria sa de odinioară, cucerită cu bărbăŃie şi vitejie, dacă 
posteritatea ar ajunge să spună că marea naŃiune maghiară n-a reuşit să înfrâneze 
ceata de tâlhari răsculaŃi, care a fost destul de temerară să tulbure pacea Ńării şi să 
pericliteze securitatea cetăŃenilor. Iar dacă ar trebui să credem că naŃiunea şi 
guvernul maghiar nu au vrut să facă acest lucru, aceasta ar fi o stare disperată 
pentru milioanele de concetăŃeni, căci al treilea caz nu este de conceput. 

La 27 [iunie] anul curent s-a Ńinut o adunare populară la Lugoj, sub preşedinŃia 
lui Eftimie Murgu. Rezultatul ei este ştiut şi e cert că, deşi până atunci s-a comportat 
liniştit, îndeplinind toate îndatoririle sale şi supunându-se, acum o mare parte a 
poporului din Caraş nu mai plăteşte impozitul de casă, nu-şi îndeplineşte muncile 
comune, în general nu-şi recunoaşte nicio îndatorire şi în multe locuri refuză 
supunerea faŃă de funcŃionari. Aceasta este cât se poate de trist, căci este sigur că o 
asemenea situaŃie cu cât va Ńine mai mult, cu atât se va răspândi mai tare, până ce totul 
va fi târât în vâltoarea dezordinii. Pentru fiecare concetăŃean situat de partea 
constituŃionalismului e şi mai tristă şi deosebit de dezolantă acea stare de spirit a 
poporului, care a fost semnalată de repetate ori, potrivit căreia el nu trebuie să lupte cu 
ceata de tâlhari, ci să se predea. Căci dacă aşa stăm, atunci e suficient ca răsculanŃii să 
vrea şi vor putea acapara o mare parte a patriei noastre dragi; vor putea să ocupe fără 
să întâmpine vreo împotrivire tot ce a fost adunat de sârguinŃa concetăŃenilor, luându-le 
averea şi transformându-i în pribegi pe aceia care nu se supun intenŃiilor lor păcătoase 
de trădători de patrie. Este dezolant să nu luăm la cunoştinŃă o asemenea stare de 
lucruri, căci ea nu poate fi tolerată, ea nu trebuie tolerată. 
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Dar s-a raportat oficial şi faptul că poporul, în multe locuri, nu vrea să 
contribuie la recrutarea celor 3000 de oameni, număr stabilit de către Minister, 
pentru apărarea graniŃelor, spunând că, dacă vor veni sârbii, aceştia vor ocupa doar 
averile nobilimii şi ale moşierilor, iar pentru ele de ce să se bată? 

Indiferent care ar fi cauza stării de spirit a poporului, fie că este vorba de 
sentimente proprii, fie că este de vorba de instigările unor suflete rele, fie că este 
urmarea groazei şi temerii sale, rezultatul este trist. Şi e cu atât mai trist, deoarece nu 
se sfieşte să o mărturisească, să o mărturisească deschis în faŃa funcŃionarului. La 
urma urmei, oricare ar fi cauza ei, tot una este. E cert că neapărat trebuie remediate 
aceste neajunsuri, dacă dorim să prevenim dezordinea şi tot ce este legat de aceasta. 

Poporul din [comitatul] Caraş este adept al împăratului, dar crede că ceva 
provine de la împărat numai dacă îi spune un ostaş. De asemenea, consideră ca fiind 
din voinŃa împăratului numai ceea ce este susŃinut de ostaş în calitate de om al 
împăratului. De aceea, se întâmplă de foarte multe ori că poporul din comitat cere 
lămuriri fie de comandantul suprem militar al Banatului, fie de la generalul din 
Caransebeş, dând crezare cuvintelor lor. Deci ca poporul să poată fi determinat la 
îndeplinirea obligativităŃilor sale, ca autoritatea funcŃionărească şi respectabilitatea 
autorităŃilor jurisdicŃionale să fie restabilită, ca erupŃia dezordinii să fie anticipată, ca 
populaŃia din comitat să fie apărată de ceata de răsculaŃi, şi toată regiunea să fie 
salvată, ca cetăŃenii fideli Coroanei, constituŃiei şi naŃiunii să fie în siguranŃă, cerem 
cu umilinŃă adâncă: să fie detaşată în sânul comitatului armată într-un număr nu prea 
mare, dar totuşi suficient. Avem datoria să declarăm deschis şi sincer, cum se cuvine 
unor concetăŃeni constituŃionali, că atât conducerea [comitatului] Caraş, cât şi fiecare 
locuitor al comitatului Caraş nutresc o încredere nemărginită faŃă de guvernul 
maghiar. În schimb, aşteaptă şi chiar cer ca guvernul să nu permită ca cetăŃenii 
paşnici ai comitatului să fie lăsaŃi la voia întâmplării, sau chiar să fie sacrificaŃi unui 
oarecare pericol. De aceea, suntem datori să afirmăm că acum avem nevoie de ajutor, 
iar dacă va sosi mai târziu, deşi regiunea s-ar putea recuceri, poate nu vor mai exista 
atunci cetăŃenii care o locuiesc şi care conduşi de încredere faŃă de guvern şi-au făurit 
speranŃe. Or, guvernul nu poate dori acest lucru şi nici patria nu îl poate dori. 

Datat la Pesta, la 7 iulie 1848 
Brukenthal Mihály, 

Szerényi Ferenc 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. Az 1848–1849-i Minisztériumi Levéltár. Rendıri osztály; 

foto: 27209–27212. 

31. 

Cluj, 7 iulie 1848. 

A Brassóvidéki Tanácsnak 

Az odavaló esküdt közönségnek legfelsıbb helyre beadott, s onnan idei Szent 
György hó 27rıl 2027 udvari szám alatt kelt királyi rendeleténél fogva ide közlött azon 
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fölfolyamodása, melynélfogva a királyi Fıkormányszéknek múlt évi 7091 szám alatt 
kiadott azon rendeletét, mely által némely odavaló oláhajkú kereskedınek, a városi 
esküdt polgárok közzé lett bevétettetésök alkalmával, az esküvés letétele, azon okból, 
mivel a német nyelvet nem értik, oláh nyelven megengedtetett, -megváltoztatni kéri, 
záratékaival együtt eredetiben visszavárás mellett oly rendeléssel közöltetik a nemes 
tanáccsal, hogy a városi esküdt közönségét aziránt meghalgatván, ha valjon jelenleg is 
a felfolyamodásban feltett kéréséhez ragaszkodni kiván-é? Ennek ebbeli nyilatkozatát 
véleményes tudósítása mellett ide küldje fel. 

Kolozsvárt, Szent Jakab hó 7-én 1848. 
Tamásy 

* 

Către Magistratul din Braşov 

Adunarea comunităŃii orăşeneşti de acolo [din Braşov] a înaintat la preaînaltul 
for un memoriu. De aici, la 27 aprilie anul curent, potrivit dispoziŃiei regale nr. 2027, 
[memoriul] ne-a fost transmis nouă [Guberniului Transilvaniei]. În memoriu se cere 
schimbarea ordonanŃei [guberniale a] supremului scaun regesc nr. 7091 din anul 
trecut potrivit căreia se permite unor comercianŃi de grai românesc de acolo [din 
Braşov], care nu înŃeleg limba germană, să poată depune jurământul în limba română 
cu prilejul cooptării lor printre cetăŃenii juraŃi ai oraşului. Acest memoriu, împreună 
cu anexele sale, se retrimite în original nobilului Magistrat, ca după luarea la 
cunoştinŃă să fie reînapoiat Guberniului şi se ordonă ca să afle de la comunitatea 
orăşenească, dacă aceasta şi în prezent Ńine la satisfacerea cererii înaintate în 
memoriu? DeclaraŃia acesteia, împreună cu raportul avizat al dumneavoastră, să ni le 
înaintaŃi. 

Cluj, 7 iulie 1848 
Tamásy 

 
Concept: M.O.L. Budapesta. Fond. G.P., nr. 6832/1848; foto: 1955–1956. 

32. 

Sibiu, 7 iulie 1848 
 
Ad Nrum. 2354/848 
Dto 7. Julii 
Praes. 7. Julii 
Res. 10 Julii 848 

 
Szelistyer Herrschafts Inspector Senator Huttern stellt vor: 
Es sey ihm eben gemeldet worden, daß alle 6 Ortschaften des Szelistyer 

Dominiums, unter dem Vorsitz des Tiliskaer Geistlichen Dumitru Miklaus u. des 
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Szelistyer Innwohners Dumitru Rekutz in der Szelistyer Kirche sich zahlreich 
versammelt hätten, u. es sey denselben von besagten Repraesentanten vorgetragen 
worden, daß, nachdem in der ihnen bekanntgegebenen hohen Verordnung der 
Landesregierung das Aufhören aller den Frohngütern anklebenden Dienste, Taxen, 
und Zehnden förmlich ausgesprochen, vom Weinschank in der hohen Verordnung 
aber keine Rede sey, sie nunmehr als frei erklärte Staatsbürger, sich auch dieser 
bürgerlichen Gerechtsame mit vollem Recht zu erfreuen hätten. Es sey also 
nothwendig die herrschaftliche Schankfreiheit im Dominio aufzuheben u. 
dieserwegen an den Herrschafts Provisor das Nöthige zu verfügen. Nun sey eine 
Deputation an denselben mit dem Auftrage abgegangen, bis 8ten Julius l.J. den 
herrschaftlichen Weinschank im Dominio total einzustellen, welches auch der 
Provisor, der Uebermacht weichend, hätte zugestehn müssen. Hierauf sey vom 
Dorfs Innwohner Szavu Zemonye ein Faß von 50 Eimer auf den Marktplatz 
befördert u. der versammelten Volksmenge preis gegeben worden. Unter Musik u. 
Jubel des Volkes sey auf die Gesundheit des neuen Kaisers u. der künftigen 
wallachischen Beamten, mit dem Beisatze getrunken worden, den sächsischen 
Inspector u. Secretair sobald sie im Orte erscheinen würden, mit Steinen todt zu 
werfen. Oaschu Burszan ein Szelistyer hätte laut geschrien: wir brauchen weiters 
keine adelige Curia mehr in Szelistye, sie soll demolirt werden. 

Die Triebfeder dieser Volks Aufwieglung ist unverkennbar der Tilliskaer 
Geistliche Dumitru Miklaus, der auch in frühern Jahren, sich ähnlicher Vergehen, 
ohne sich zu bessern, schuldig gemacht habe. Um daher das Weitergreifen dieser 
noch im Entstehn begriffenen tumultuarischen Gesinnungen bei Zeiten zu 
ersticken, bitte er die Uraufstifter im geeigneten Wege einziehn u. einer strengen 
Untersuchung unterwerfen zu laßen, indem er bei Unterlaßung des schleunigen 
Eingreifens, für die hieraus enstehen könnenden Folgen nicht bürgen könne.  

Die geschilderte mit Tumult verbundene Eigenmacht der Szelistyer Innwohner 
scheint daraus hervorgegangen zu seyn, daß dieselbe den Inhalt, das über die 
Aufhebung der Frohnden, Zehnten u. übrigen damit in Verbindung gestandenen Lasten 
gegründet u. in Folge hoher Gubl. Verordnung im Voraus bekannt gemachten neuen 
Gesetzartikels, mißverstanden u. auch das dem Grundherrn belaßenen Schankrecht, zu 
den mit den Frohnden in Verbindung stehenden Lasten gerechnet haben. 

Um demnach die Bewohner von Szelistye u. den dazu gehörigen Ortschaften 
vom Sinne dieses neuen Gesetzes gehörig zu verständigen, wird das L. Magistrats 
Praesidium, vor der Hand, u. bevor andere Schritte eingeleitet werden, im Prot. 
Auszuge aufgefordert, ungesäumt die Herren von Szelistye u. den übrigen dazu 
gehörigen Ortschaften herein zu bestellen, dieselben in Gegenwart des Szelistyer 
Inspectors v. Huttern über den Sinn des Gesetzes aufzuklären und zu bewegen von 
den begonnenen gewalthsamen Schritten abzustehn, auf die Folgen einer solchen 
Eigenmacht aufmerksam für alle fernere Gewaltthaten verantwortlich zu machen. 
Vom Erfolge aber diesen Magistrat in Kenntniß zu setzen, um sodann die weiter 
nöthigen Schritte einleiten zu können. 

Zugleich wird die VII Richter Grundherrschaft vom Innhalte der gegenwärtigen 
Anzeige so wie von der einstweilen von diesem Magistrate getroffenen Verfügung 
in Kenntniß gesetzt. 

[SS.] 
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* 

La nr. 2354/1848 
Dat în 7 iulie 
Prezentat în 7 iulie 
Rezolvat în 10 iulie 1848 

 
Inspectorul domenial din Sălişte, senatorul Huttern prezintă: 
Tocmai i s-a comunicat că toate cele 6 localităŃi ale domeniului Sălişte, sub 

conducerea clericului din Tilişca Dumitru Miclăuş şi a locuitorului din Sălişte Dumitru 
RăcuŃ, s-au adunat în număr foarte mare în biserica din Sălişte. AmintiŃii reprezentanŃi 
au cuvântat în faŃa tuturor că, după ce înalta ordonanŃă a conducerii Ńării, ce le-a fost 
adusă la cunoştinŃă, a declarat formal încetarea tuturor slujbelor, taxelor şi dijmelor 
legate de moşiile iobăgeşti, însă înalta ordonanŃă nici nu aduce vorba de monopolul pe 
vin, acum ei, ca cetăŃeni ai statului care au fost declaraŃi liberi, trebuie să se bucure pe 
deplin şi de acest drept cetăŃenesc. De aceea, este nevoie să se desfiinŃeze în domeniu 
libertatea domenială a cârciumăritului şi să i se poruncească provizorului domenial cele 
necesare în acest sens. O deputăŃie a mers la acesta, [cerându-i] să desfiinŃeze total în 
domeniu până în 8 iulie a.c. monopolul domenial pe vin, ceea ce, pentru a scăpa fiind 
în minoritate, provizorul a fost silit să accepte. Atunci locuitorul Savu Zemonie 
[Simon] a adus un butoi de 50 de găleŃi în piaŃa [din mijlocul satului], dându-l mulŃimii 
de popor adunate. Cu muzică şi în chiotele poporului, s-a băut în sănătatea împăratului 
şi a funcŃionarilor români care vor fi, dar s-a menŃionat că pe inspectorul săsesc şi pe 
secretarul lui, de îndată ce vor apărea în localitate, îi vor omorî aruncând cu pietre. 
Oaşu Bârsan, un săliştean, a strigat în gura mare: „De-acum înainte, nu ne mai trebuie 
nicio curie nobiliară în Sălişte! Să fie demolată!” 

Motorul principal al acestei revolte populare este, fără îndoială, clericul din 
Tilişca Dumitru Miclăuş care, şi în ultimii ani, s-a făcut vinovat de fărădelegi 
asemănătoare, fără să se corecteze. Astfel că, pentru a înăbuşi intenŃiile tumultoase 
din bună vreme, încă din faşă, el [inspectorul Huttern] roagă ca aŃâŃătorii cei mai 
importanŃi să fie prinşi şi să fie supuşi unei anchete, căci dacă se amână să se 
intervină rapid, el nu mai garantează pentru urmările ce pot decurge de aici. 

Samavolnicia însoŃită de tumult a locuitorilor din Sălişte pare să se tragă din 
faptul că s-a înŃeles greşit conŃinutul noului articol de lege despre ridicarea slujbelor 
iobăgeşti, a zeciuielii şi a celorlalte sarcini aflate în conexiune cu acestea, [articol 
de lege] care a fost comunicat dinainte [de sancŃionare] prin înalta ordonanŃă 
gubernială; chiar şi dreptul cârciumăritului, îngăduit domnului de pământ, a fost 
socotit în rândul sarcinilor legate de iobăgie. 

Aşadar, pentru a-i lămuri cum se cuvine pe locuitorii din Sălişte şi din 
localităŃile aparŃinătoare de înŃelesul acestei legi noi, în extrasul de protocol se cere 
onoratului prezidiu al Magistratului, mai înainte de orice, mai înainte de adoptarea 
altor paşi, să-i cheme de îndată încoace pe domnii din Sălişte şi din celelalte 
localităŃi aparŃinătoare, să le explice acestora în prezenŃa inspectorului de Sălişe 
von Huttern înŃelesul legii şi să-i determine să se oprească din demersurile lor care 
au debutat violent, atrăgându-le atenŃia asupra urmărilor unei astfel de samavolnicii 
şi făcându-i răspunzători pentru toate violenŃele viitoare, pentru ca astfel să se 
poată întreprinde paşii necesari în continuare. 
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Totodată, se va aduce la cunoştinŃa domenială a celor 7 juzi atât conŃinutul 
acestei reclamaŃii, cât şi dispoziŃia pe care o va adopta Magistratul. 

[SS.] 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2354/1848, filele 3–4 v-r; 

foto: 212.046–212.049. 

33. 

Sibiu, 7 iulie 1848 
 
Univ. Z. 778/848 

Dem L[öblichen] Praesidium des Hohen Consistoriums der Nicht Unirten! 

Es ist hier die Anzeige gemacht worden, daß die Bewohner des Szelistjer Stuhls 
von ihren Geistlichen geleitet dem betreffenden Pächter ernstlich bedeutet hätten, seine 
Wirtshäuser aufzuheben, indem die Schenk-Freiheit der Gemeinde verfallen sey. 

Da aber der neue Gesetzentwuf, welcher die Leistungen der Frohndienste und 
Frohn-Zehnten aufheben soll, welcher übrigens die Allh. [Allerhöchste] Genehmigung 
noch nicht erhalten hat, daher bis jetzt noch keine gesetzliche Kraft hat, die 
Regalien der Schenkfreiheit, des Mühlrechtes und den Besitz der Allodial Gründe 
und Curien den bisherigen Grundherrn ausdrücklich vorbehält, folglich diese auch 
Kraft jenes, für die bisherigen Unterthanen günstigen Gesetzes den Gemeinden 
nicht zugesprochen werden können, so ergeht hiemit an E[in] L[öbliches] 
Präsidium die dienstfreundlichste Bitte, womit dasselbe sich ungesäumt in den 
Szelistjer Stuhl begeben, daselbst das Volk über die eigentliche Lage belehren, zur 
Ruhe ermahnen, insbesondere die Ortsgeistlichen ernstgemessen anzuweisen die 
Güte haben möchten, als Diener der christlichen Kirche in ihrem heiligen Sinne 
Frieden zu predigen und die Eintracht zu bewahren, um dadurch unangenehme 
Folgen, welche eigennütziges Benehmen nach sich ziehn müßte, zu vermeiden. 

Vom Erfolge erbittet man sich gehörige Nachschrift. 
Hermannstadt am 7. Juli 848 

Salmen 

* 

Nr. Univ. 778/1848 

Onoratului prezidiu al înaltului Consistoriu neunit! 

Am fost anunŃaŃi că locuitorii scaunului Sălişte, conduşi de clericii lor, i-ar fi 
pus serios în vedere arendaşului lor să îşi desfiinŃeze cârciumile, căci libertatea 
cârciumăritului a trecut asupra comunei1. 
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Noul proiect de lege, care va desfiinŃa efectuarea sarcinilor şi dijmelor 
iobăgeşti, dar care încă nu a primit preaînalta sancŃionare, aşadar până acum nu a 
intrat legal în vigoare, le rezervă în mod expres foştilor proprietari de pământ 
regaliile privind libertatea cârciumăritului, morăritului, precum şi proprietatea 
asupra pământurilor şi curiilor alodiale, prin urmare aceste [drepturi] nu pot fi 
atribuite comunelor nici în baza legii amintite, care este favorabilă foştilor 
supuşi.  

De aceea, prin prezenta, rugăm politicos onoratul prezidiu să se deplaseze 
neîntârziat în scaunul Sălişte, pentru a informa poporul despre situaŃia de fapt, ca 
să-l îndemne la linişte. Mai cu seamă, să îi instruiască cu asprime pe clericii locali, 
ca slujitori ai biseriii creştine în sensul ei sacramental, să fie buni, să predice pacea 
şi să păstreze concordia, pentru a evita urmările neplăcute pe care le-ar atrage după 
sine comportamentul în folos propriu. 

Rugăm a ni se comunica rezultatul. 
Sibiu, 7 iulie 1848 

Salmen 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Arhiva UniversităŃii Săseşti, nr. 778/1848; foto: 4036–4037. 

________________ 
1 Această acuzaŃie mincinoasă este inventată de comitele Salmen, întrucât nu se regăseşte în 

raportul inspectorului von Huttern despre incidentele din Sălişte, vezi supra doc. nr. 32 din 7 iulie 1848. 

34. 

Braşov, 7 iulie 1848 
 
2923/848 
Eingeg. den 7. Juli 1848 

 
Der Finanz Minister Kossuth eröffnet unterm 24. Juni 1848 Z. 1080: 
Gegenwärtig, wo die Union ein mehr als brüderliches Band um beide 

Vaterländer geschlungen und das Vaterland allen inwohnenden Völkerschaften 
gleiche Rechte eingeräumt hat und daher zwischen diesen das beste Einvernehmen 
herrschen sollte, grade gegenwärtig seyen Feindseligkeiten zwischen den verschiedenen 
Nationalitäten, und die Serben und Illyrer kündigten dem Magyarenthum den 
Krieg an. 

Bei festem Zusammenhalten sey der Sieg zwar nicht zu bezweifeln, aber es 
sey auch nothwendig, daß jeder Landsmann nach seinen Kräften auf dem Altar des 
Vaterlandes Opfer bringen, um eine möglichst große Kriegs Macht zustande zu 
bringen und diese zu erhalten. 

Aus diesen Gründen habe Er in Ungarn Aufruffe, um Beiträge zu einem 
Staatdarlehen erlassen und schließe hievon 1 Exemplar dato 24. Mai 1848 und 
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ebenso von der einschlägigen Ankündigung dato 23. Mai 1848 2 Exemplare sammt 
den dazu gehörigen Subscriptions Bögen mit der Weisung bei, zur Sammlung der 
Beiträge eigens Abgeordnete umherzuschicken und diese dem Thesaurariat gegen 
einstweilige Quittungen zu überantworten, vom Erfolg aber von Zeit zu Zeit 
Ausweise an den Minister einzusenden. 

Der Polizei ist mittelst Prot. Auszug und unter Mittheilung des H. Ministerial 
Erlasses und der 3 Stück Aufruffe, gegen Rückstellung in das Archiv, so wie der 20 
Subscriptions Bögen, der Auftrag zu machen, nach dem Inhalt des H. Ministerial 
Erlasses Beiträge zum angeführten Staats Darlehen sammeln zu lassen und über 
den Erfolg nicht nur ehebaldigst, sondern auch später von Zeit zu Zeit Bericht zu 
erstatten. 

Bömches 

* 

2923/1848 
Dată în 7 iulie 1848 

 
Ministrul [ungar] de FinanŃe Kossuth anunŃă la 24 iunie 1848, nr. 1080, că 

acum, când uniunea a realizat o legătură mai mult decât frăŃească a celor două 
patrii şi când patria a acordat tuturor populaŃiilor conlocuitoare drepturi egale, iar 
între ele ar trebui să domnească cea mai deplină armonie, deci tocmai acum au 
izbucnit ostilităŃile între diferitele naŃionalităŃi, sârbii şi ilirii declarând maghiarimii 
războiul. 

În strânsă unitate victoria nu poate fi pusă la îndoială, dar este totodată 
necesar ca fiecare compatriot după puterile sale să aducă jertfe pe altarul patriei, 
pentru a pune pe picioare şi a menŃine o cât mai mare forŃă de luptă. 

Din aceste motive, el a transmis în Ungaria o chemare la [strângerea de] 
contribuŃii pentru un împrumut de stat, anexând aici un exemplar din 24 mai 
1848, de asemenea 2 exemplare din anunŃul relevant din 23 mai 1848, împreună 
cu colile de subscripŃie. La acestea adaugă indicaŃia ca, la colectarea contribuŃiilor să 
fie trimişi delegaŃi proprii, care să răspundă în faŃa Tezaurariatului contra unor 
chitanŃe provizorii, iar ministrul să fie informat în răstimpuri despre succesul 
[acŃiunii]. 

Comunicându-i-se înaltul decret ministerial şi 3 bucăŃi chemări, ce vor fi 
returnate în arhivă, precum şi 20 de coli de subscripŃie, poliŃia este însărcinată să 
colecteze contribuŃiile pentru amintitul împrumut de stat, conform conŃinutului 
înaltului decret ministerial, şi să raporteze asupra succesului [întreprinderii] nu 
doar în viitorul apropiat, ci şi ulterior, în răstimpuri. 

Bömches 
 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fond. Actele Magistratului, nr. 2923/1848; foto: 31.923/1848. 
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35. 

Braşov, 7 iulie 1848 
 
1864 E. 848 

Euer Excellenz Hoch Gebohrner Herr Graf u. königlicher Gouverneur, 
Gnädigst hochgebiethendster Herr! 

Gestern Abend kurz vor 8 Uhr sind von jenen Individuen, welche dem sich 
hieher geflüchteten Fürsten der Wallachey in dem genannten Feuer Athentate [?] 
nach dem Leben getrachtet haben sollen, zwey mit Nahmen Dum. A. Gitzoulesko 
u. Alex. Paleologu hier angekommen, welche im Gasthofe No. 1 abgestiegen, u. 
sich, wie mir angezeigt worden, noch in Fehrne bey den auf der Gast stehenden 
Wallachen erkundiget haben, ob der Fürst noch hier sey? 

Da diese Frage dieselben verdächtiget, daß sie hinsichtlich des Fürsten böse 
Absichten haben dürften, so habe ich mich bewogen gefunden auf Seine Hoheit 
mögliche Sorge zu tragen, u. zu verfügen daß schon während dieser Nacht im 
Stadt[?] bey dem Fürsten Wache gehalten u. die zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe 
hier befindenden [?] Wacht die sämtlichen Gassen der Stadt u. Vorstadt durch 
streifende Bürger Patrouillen besonders die Gegend in welcher der Fürst das Quartier 
bezogen zum Augenmerk zu nehmen, die [?]1 aber der beyden Bojaren kennen lerne, 
u. dieselben auch seinerseits möglichst beaufsichtige. Obwohl ich, nachdem schon 
einige Tage früher mir vom Herrn Ratz[?] § Szekler Brigadier v. Wohlnhofe auch 
diesfalls [die] aus dem Hause des H. Fürsten erhaltene Anzeige bekannt geben 
lassen, daß die benannten beyden Mörder (Assassins) hier ankommen werden, der 
Polizey alsogleich die nöthigen Vorhaltungs Regeln ertheilt hatte. 

Die Bürgerschaft, von der Ankunft derselben in Kenntniß gesetzt, indem der 
Bürger [?] seine Versamlungs[?] in einem Seiten Gebäude des Einz. Wirthshauses 
No. 1 hat, hat mich heute auffordern lassen, dieselben anzuweisen, sich von hier 
weiter zu begeben, wenn dieselben von dem gewesenen Polizey Minister der 
Wallachey die Rädels Führer der Revolution in der Wallachey erklärt werden, 
welche bey einem allgemeinen Ausbruch mündlich erklärt, daß pasirt[?] derbey 15/m 
Mann zu ihrer Unterstützung in Bereitschaft seyen, u. die öffentliche Ruhe hier durch 
dieselben gefährdet werden dürfte. Ich nahm jedoch Anstand diesem Verlangen zu 
entsprechen, worauf ich augefordert wurde solches dem Magistrat vorzutragen. Ich 
habe hiermit nicht ermangelt, solches auch dem Magistrat vorzutragen, welcher sich 
jedoch auch dahin ausgesprochen, daß, da man noch keinen höhern Beweis davon 
habe, daß Getzoulesko u. Paleologu wirklich Häupter der Revolution in der 
Wallachey seyen, dieselben nicht weggewiesen werden könnten, wohl aber von der 
Polizey indem sie als Unruhstifter bezeichnet werden, gewarnt werden sollten, allhier 
[keine] Unruhe anzuzetteln, weil sie sonst der strengsten Ahndung verfallen[?] 
würden. Auch wurde obenbey dem Polizey Director anheimgestellt, denselben im 
freundschaftlichen Gespräche, aber ja nicht amtlich, zu erklären, daß es besser seyn 
würde, wenn sie sich von hier weiter begeben würden. 
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Um jedoch bey dem Umstande, daß diese beyden beschuldigt werden, nicht 
nur Rädelsführer des Aufstandes in der Wallachey, sondern auch Theilnehmer an 
der beabsichtigten Ermordung des Fürsten der Wallachey gewesen zu seyn, durch 
Duldung derselben in hiesiger Gegend nicht zu fassen u. verantwortlich zu werden, 
unterfange ich mich Vorstehendes Euer Excellenz mit der gehorsamsten Bitte 
einzuberichten, womit Hochdieselben zu geruhen bleiben wollen, darüber mir 
hochgeneigtest die schleunige Weisung zu ertheilen, ob dieselben wenn sie sich 
von hier nicht freywillig anderorts begeben wollten, für weiter geduldet, oder 
ämtlich in das Innere Siebenbürgens gewiesen werden sollen. 

Noch sollen sehr viele Bojaren Familien unterwegs seyn, um hieher zu kommen, 
welche durch das angeschwollene Gewäßer der Prahova bis noch zurückgehalten 
worden, bey dem Sinken des Wassers indeß aber in [?] hier eintreffen werden. Dieser 
Umstand [ist] verbunden mit einer unter der hiesigen wallachischen Bevölkerung 
ve[?]en Bewegung, welche Ursachen befürchten lassen, häufigst[?] mich meiner schon 
unterm 29. v.M. unterthängist gestellten Bitte womit Euer Excellenz geruhen möchten, 
bey Sr Excellenz dem Comandirenden H. Generales u. gegenwärtig bevollmächtigter 
königl. Commissair bey dem Landtag gnädigst zu wirken, daß ehebaldigst noch eine 
Compagnie des Lobl. B. Bianchi Infant. Regiments hieher beordnet werden möchte, 
mit der unterthänigsten Qualification zu wiederhohlen, womit wenn nicht sämtliche zu 
den etwa hier abgezogenen Compagnien des Löb. k.k. B. Bianchi Infanterie Regiments 
hieher geschickt werden könnten, doch wenigstens die eine bereits erbettene 
Compagnie, welche in dem dort stehenden Bergschloße zu unterbringen seyn soll u. 
hieher beordnet werden möge, um einem höchst möglichen Aufstande oder dem 
Eindringen eines Streifzuges der Rebellen der Wallachey welches bey dem Ausmarsch 
von 4 Bataillons Infanterie u. einer Division Cavallerie sehr gefährlich werden dürfte 
bey Zeiten begegnen zu können. 

Indem ich mit Vorstehendem nur meiner aufhabenden Pflicht zu entsprechen 
mich beeile habe ich die Ehre mit vollkommenster Hoch Achtung u. tiefster 
Ehrfurcht zu ersterben, Euer Excellenz 

Unterthänigster Diener, 
Joh. Albrichsfeld, 

Ob. Richter 
Kronstadt am 7t Juli 1848 

* 

1864 E 1848 

ExcelenŃa voastră, preaonorate domnule conte şi guvernator regesc, 
Preamilostive domn binevoitor! 

Aseară, cu puŃin înainte de orele 8, dintre indivizii care, în numitul atentat,  
ar fi intenŃionat să ia viaŃa prinŃului Munteniei refugiat la noi, doi pe nume  
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Dumitru A. GhiŃulescu şi Alexandru Paleologu au ajuns aici, au descins în hanul 
nr. 1 şi, aşa cum am fost informat, încă de la depărtare s-au interesat de la românii 
aflaŃi în ospeŃie dacă principele mai este acolo? 

Deoarece această întrebare îi face suspecŃi că ar putea avea rele intenŃii la 
adresa principelui, am găsit cu cale să îi port de grijă înălŃimii sale, dispunând ca, 
chiar din această noapte, să se facă de pază la prinŃ, iar serviciul de pază pentru 
menŃinerea liniştii publice din localitate prin patrulele mobile de cetăŃeni să 
observe toate uliŃele din oraş şi din cartiere, şi mai cu seamă zona în care îşi are 
cvartirul prinŃul, să afle însă [?]2 celor doi boieri şi, pe cât posibil, să-i 
supravegheze. Cu toate acestea, deja cu câteva zile în urmă primisem un anunŃ de 
la domnul [general] de brigadă von Wohlnhof de la [regimentul de] sârbi [?] şi 
secui, [aflat] la casa domnului principe, că cei doi criminali (asasini) pomeniŃi vor 
sosi aici, drept pentru care i-am transmis imediat poliŃiei regulile de comportament. 

Li s-a comunicat cetăŃenilor despre sosirea acestora, [?] cetăŃenesc Ńinându-şi 
[?] de adunare într-o clădire adiacentă hanului nr. 1. CetăŃenii mi-au solicitat astăzi 
să-i avertizez [pe suspecŃi] să plece mai departe de aici, dacă vor fi declaraŃi capi ai 
revoluŃiei din łara Românească de către fostul ministru al poliŃiei din Muntenia, 
căci, mi-au explicat oral, la o izbucnire generală ar fi gata să îi sprijine 15 mii de 
oameni, care astfel ar pune în pericol liniştea publică. M-am angajat să răspund 
acestei solicitări, cerându-mi-se să-i prezint şi Magistratului toate acestea. De 
aceea, nu am întârziat să fac prezentarea în faŃa Magistratului, care însă s-a 
exprimat în sensul că, întrucât încă nu există vreo dovadă de la forurile superioare 
că GhiŃulescu şi Paleologu ar fi într-adevăr capii revoluŃiei din Muntenia, aceştia 
nu pot fi expulzaŃi, dar fiindcă poliŃia i-a calificat ca instigatori la frământări, ei 
trebuie să fie avertizaŃi să nu provoace aici nicio tulburare, altminteri vor fi supuşi 
celor mai aspre sancŃiuni. S-a lăsat la latitudinea directorului poliŃiei, să le explice 
acelora nu oficial, ci într-o convorbire amicală, că ar fi mai bine dacă de aici ar 
pleca mai departe. 

Totuşi, în cazul în care cei doi ar fi acuzaŃi nu doar că sunt capi ai răscoalei 
din łara Românească, ci şi participanŃi la uciderea din culpă a prinŃului Munteniei, 
şi pentru a nu purta răspunderea pentru faptul că i-am tolerat în această regiune şi 
nu i-am prins, nu omit să raportez toate acestea excelenŃei voastre, cu supusa 
rugăminte ca excelenŃa voastră să binevoiască să-mi indice cât mai grabnic, dacă, 
cei doi refuzând să plece de bunăvoie de aici, să fie toleraŃi în continuare, sau să fie 
trimişi pe cale oficială în interiorul Transilvaniei? 

Se pare că multe familii boiereşti s-ar afla pe drum încoace, dar până acum au 
fost reŃinute de apele învolburate ale Prahovei. La scăderea apei, însă, vor sosi aici. 
Această împrejurare se leagă de o mişcare existentă în sânul populaŃiei româneşti 
de aici, iar aceste cauze produc o temere, la care m-am referit adesea, şi în supusa 
mea rugăminte din 29 ale lunii trecute, ca excelenŃa voastră să binevoiască să 
intervină pe lângă excelenŃa sa, domnul general comandant, actualmente comisar 
plenipotenŃiar regesc la Dietă, ca în cel mai scurt timp să fie trimisă încoace încă o 
companie a onoratului regiment de infanterie „Baron Bianchi”. Cutez cu supunere 
a repeta [rugămintea] ca dintre companiile onoratului regiment de infanterie c.c. 
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„Baron Bianchi”, detaşate de aici, nu toate companiile, ci măcar una, cea amintită, 
să primească ordin să vină încoace şi să aibă cvartir la castelul de pe munte, pentru 
a preveni din bună vreme o foarte probabilă răscoală sau invazia unei incursiuni a 
rebelilor din Muntenia, care ar fi foarte periculoase în cazul marşului a 4 batalioane 
de infanterie şi a unei divizii de cavalerie.  

Prin cele de mai sus mă grăbesc să corespund datoriei care îmi revine, şi 
rămân cu cea mai deplină stimă şi cu adâncă veneraŃie, al excelenŃei voastre 

slujitor preasupus, 
Johann Albrichsfeld, 

jude suprem 
Braşov, 7 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 1864 E. 

________________ 
1 Cuvânt indescifrabil. 
2 Cuvânt indescifrabil. 

36. 

Braşov, 7 iulie 1848 
 
2918/848 
Eingeg. den 7. Juli 1848 

 
Landtags Deputirter Ludwig Brennerberg berichtet:  
Sein Mitdeputirter Elias Roth sey nach Pesth abgereiset, von den übrigen 

Sächs. Deputirten aber noch keiner. Den 29. Juni sey der k. Commissär B. Vay in 
Klausenburg angekommen und feierlich empfangen worden. Bei der von den 
sächs. Landtags Deputirten ihm gemachten Aufwartung habe er sich um die 
Forderungen der Sächs. Nation, welche sie bei der Union mache, um mancherlei 
Verhältnisse in der Nation und besonders in Kronstadt erkundigt, und gegen die 
Klausenburger evangelischen Geistlichen geäußert, daß das Ungarische Ministerium 
der Sächs. Nation sehr geneigt sey. 

Auf die Verwendung zweier Deputirten von der evangelischen Synode gab 
die H. Landesstelle denjenigen Gerichtsbarkeiten, welchen unterthänig gewesene 
sächsische Bauern unterstehen, die Weisung, dahin zu wirken, daß diese Bauern 
auch heuer noch ihren Geistlichen den Zehnten erstellen oder sonst für ihren 
Unterhalt sorgen sollen. 

Diese Abgeordneten der Synode beabsichtigen auch im Namen der sächsischen 
Geistlichkeit eine Verwahrung wider Aufhebung des Zehntens zum Landtags 
Protocoll und ins Karlsburger Kapitular Archiv abzugeben. 

Ist der städtischen Communität gegen Rückstellung ins Archiv mitzutheilen. 
Bömches 
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* 

2918/1848 
Dată în 7 iulie 1848 

 
Deputatul dietal Ludwig Brennerberg raportează: 
Codeputatul său Elias Roth a plecat la Pesta, iar dintre ceilalŃi deputaŃi saşi 

[nu a plecat] încă nici unul. În 29 iunie a sosit la Cluj domnul comisar regesc, 
baronul Vay, care a fost întâmpinat festiv. La primirea pe care i-au organizat-o 
deputaŃii saşi, el s-a interesat în legătură cu cererile pe care le formulează naŃiunea 
săsească la uniune, cu anumite aspecte existente în sânul naŃiunii şi mai ales la 
Braşov, şi s-a exprimat faŃă de clericii evanghelici din Cluj că Ministerul ungar are 
o atracŃie faŃă de naŃiunea săsească. 

La intervenŃia a doi dintre deputaŃii sinodului evanghelic, înaltul oficial a 
transmis indicaŃia acelor jurisdicŃii, cărora le sunt subordonaŃi Ńărani saşi foşti 
iobagi, ca aceşti Ńărani să le presteze clericilor lor dijmele şi anul acesta, sau să se 
grijească în general de subzistenŃa acelora. 

Aceşti deputaŃi ai Sinodului intenŃionează să facă o intervenŃie împotriva 
desfiinŃării dijmei, pe care s-o predea protocolului Dietei, dar şi arhivei de capitlu 
din Alba Iulia. 

Se comunică comunităŃii orăşeneşti, cu returnare la arhivă. 
Bömches  

 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fondul Magistrat 1848, nr. 2918; foto: 32.470/1848. 

37. 

[Braşov, 7 iulie 1848] 
 

Die freie Walachei und keine Russenfurcht* 
 

[A.K.] Die Walachei ist frei – das ist ein wichtiges, wenn auch gerade nicht 
unerwartetes Ereigniß; denn alle Symptome setzten eine solche Katastrophe 
voraus, und von beiden Seiten, von der absoluten und liberalen, wurde alles 
Mögliche gethan, um sie ja nur recht bald herbeizuführen. Die Herren von Gottes 
Gnaden haben durch alle die vielen europäischen Revolutionen seit drei Monaten 
noch immer zu wenig gelernt, sie haben fortan die ungeeignetsten Mittel zur 
Erreichung ihrer Zwecke angewendet, und darum eben das Gegentheil herbeigeführt; 
sie haben die Richtung des Zeitgeistes durch Dekrete verrücken wollen, während 
sein Blitz sie zermalmt hat; sie haben den Weltstrom der Ideen in einen kleinen 
Bach einzwängen wollen, damit er ihre künstlichen Mühlen treibe; allein der 
Weltstrom hat die Mühle mit dem Müllner weggeschwemmt. Auch Rußlands 
Ukase werden sich nicht bewähren und seine Dämme werden überfluthet werden; 



 

 99 

denn auf einem und demselben Erdball kann nicht neben der Freiheit die Knute 
herrschen. Die Völker sind mündig geworden, und sie denken und handeln wie 
mündige Leute. 

Die Walachei ist frei – und sie wird es hoffentlich auch bleiben. Die Art und 
Weise: wie sie es geworden, bürgt uns dafür. Der Druck war ein allseitiger, ein 
gewaltiger; das lähmende Gewicht konnte nur mit vereinter Kraft von der 
spannkräftigen Feder geschleudert werden. Diese niedergehaltene Stahlfeder der 
Volksfreiheit hat sich erhoben mit einem einzigen kräftigen Ruck und das Gewicht 
drückt sie nicht mehr. Was ihr im Jahre 1848 durch schlechte Maßregeln 
mißlungen, daß ist ihr im Juni 1840 durch desto bessere und vielleicht auch durch 
unsichtbare Kräfte gelungen: der russische Einfluß in der Walachei ist unmöglich 
geworden. Wir wissen nur wenig von den Thatsächlichen der walachischen 
Revolution am 23. Juni, allein das Wenige, was wir wissen, deutet auf Einheit und 
Umsicht. Wenn die, wenn auch kleine Kriegsmacht sich so entschieden für die 
Erhebung ausspricht, wenn sie von einem großen Theil des besitzenden und 
intelligenten Adels ausgegangen, durch den reichen und einflußreichen Clerus 
unterstützt wird, wenn es den Männern der Freiheit Johann Eliad und Stephan 
Golesku gelingt, in zwei Tagen eine Bauernarmee aus dem Boden zu stampfen, für 
die sie in den Zeiten der allgemeinen Waffennoth eine große Anzahl Gewehre 
herbeischaffen wußten, so muß man gestehen, daß sich hier die Klugheit mit der 
Schlauheit gepaart hat, und voraussetzen, daß diese Herren auch etwas weiter 
hinaus zu denken verstanden haben werden, um die Güter der Freiheit zu erhalten, 
die sie so kühn errungen. Die Walachei mit der Moldau, denn diese kann 
unmöglich zurückbleiben, zählt auf einem Flächenraum von 2000 Geviertmeilen  
4 Millionen Menschen ein und desselben romanischen Stammes. Das ist wohl als 
relative Bevölkerung zu einem so großen Flächenraum nur sehr wenig, aber als 
absolute in allen Schichten des Volkes einen Zweck verfolgende Masse 
hinreichend, auch die größte Armee von seinen Grenzen fern zu halten. Wir wissen 
nicht, was bis jetzt geschehen ist; denn wir schreiben dies am 7. Juli und unsere 
Nachrichten reichen nur bis zur Ankunft des Fürsten Bibesko in Kronstadt; aber wir 
glauben, daß es die Russen nicht einmal wagen werden, in die Fürstenthümer 
feindlich einzufallen, weil die Romanen bei den freisinnigen Tendenzen, welche 
sie in ihrem Constitutions-Programm kund geben, die Sympathien der ganzen 
europäischen und überseeischen Freiheit für sich haben werden, welche vielleicht 
den Russen mehr zu imponiren vermag, als die 15,000** Mann starke 
Bauernarmee in der Walachei. Wir wissen nicht, welche Verfassung die Romanen 
bis jetzt angenommen haben oder zu welcher sich ihre Wünsche hinneigen; allein 
da sie die russische Einmischung in ihre innern Angelegenheiten desavouirt haben, 
so ersehen wir daraus, daß es eine auf demokratischer Grundlage ruhende sein 
wird, weil nur eine solche mit ihrem Constitutions-Programm in Einklang zu 
bringen wäre; weil aber der Fürst, der schon theilweise die neue Constitution 
angenommen und das in aller Eile gebildete Ministerium anerkannt hatte, Bukurest 
dennoch verlassen hat, so dürfte die Nachricht nicht ungegründet sein, daß sich die 
Mehrheit für die Republik ausgesprochen habe. Jedenfalls wird die Verfassung der 
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Walachei eine stark antirussische, mit uns und unsern Principien befreundete, eine 
dem liberalen Europa homogene werden, deren Entwickelung der Russe anzutasten 
kein Recht hat, wenn er nicht ganz Europa den Krieg erklären will. Sollte er es aber 
dennoch wagen, so wird ein Nothschrei aus Bukurest hinreichen, um französische 
und englische Schiffe zum Schutze der Donaumündungen ins Schwarze Meer zu 
zaubern und Freischaaren aus dem Innern Deutschlands, aus Wien, aus Ungarn und 
Siebenbürgen den Romanen zur Unterstützung zuzusenden. Es ist Alles Eins, wo 
wir kämpfen, wenn wir für die Freiheit kämpfen, und die Walachei vor dem 
russischen Despotismus gerettet, die freie Walachei ist eine feste Vormauer der 
europäischen Freiheit. Nur den ersten Anprall ausgehalten, wenn die Russen 
kommen sollten, aber sie werden nicht kommen. Die freigewordene Walachei ist 
das beste Chinin gegen das ungarische Russenfieber, sie ist eine große Beruhigung 
für die sichere Kräftigung des Reichs, denn jetzt ist die Reaction erlahmt und die 
serbisch-croatische Aufstandssache beigelegt. Die Romanen haben dem Panslavismus 
die empfindlichste Niederlage beigebracht. Wir begrüßen sie als unsere freundlichsten 
Nachbarn, und hoffen, daß alle Schranken fallen werden, die bis jetzt so vielfach 
getrennt haben und die zwischen freien Völkern nicht bestehen dürfen. Wir 
schreien aus voller Brust: Es lebe unser König – und Ihr meinethalben: Es lebe die 
Republik! – aber beide sind wir gleich frei und nachbarliche Brüder, welchen die 
Russen keinen Schrecken mehr einjagen sollen. Wäre auch die Weichsel so 
gesichert, wie ruhig könnte Deutschland sein! 

 
[Notele redacŃiei:] 
* Zufällig verspätet. 
** In unserer Nummer ist ein arger Druckfehler eingeschlichen: es soll statt 

150,000 nur 15,000 heißen.  
D[ie] R[edaktion] 

 

* 

łara Românească liberă şi fără frică de ruşi* 

[A.K.]1 łara Românească este liberă – acesta este un eveniment important, 
deşi nu tocmai neaşteptat, căci toate simptomele au prezis o asemenea catastrofă, 
iar ambele părŃi, cea absolutistă şi cea liberală, au făcut tot posibilul pentru a o 
determina cât mai grabnic. Cei stăpâni prin mila Domnului au învăŃat prea puŃin 
din numeroasele revoluŃii europene [desfăşurate] de trei luni încoace; ei au 
continuat să aplice mijloacele cele mai neadecvate scopului lor şi, astfel, au obŃinut 
contrariul; au încercat să devieze spiritul timpului prin decrete, dar fulgerul 
acestuia i-a topit; au căutat să înghesuie fluviul universal al ideilor într-un mic 
pârâiaş, care să pună în mişcare morile artificiale, dar fluviul general le-a măturat 
moara cu morar cu tot. Nici ucazele Rusiei nu vor rezista, iar digurile ei vor fi 
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inundate, fiindcă pe aceeaşi planetă nu pot domni alături şi libertatea şi biciul. 
Popoarele au ajuns la majorat; ele gândesc şi acŃionează ca nişte oameni majori. 

łara Românească este liberă – şi să sperăm că va rămâne aşa. Felul cum s-a 
transformat ne-o garantează. Presiunea s-a exercitat din toate părŃile, cu putere; 
greutatea paralizantă a putut fi azvârlită numai cu putere unită de icul arcuit. Acest 
ic de oŃel strivit al libertăŃii populare s-a îndreptat deodată, cu o singură smucitură 
puternică, şi s-a eliberat de orice greutate. Ce nu a izbândit în anul 1840, datorită 
proastelor măsuri, i-a reuşit cu ajutorul unor forŃe mai bune şi, poate, al forŃelor 
invizibile în iunie 1848: influenŃa rusească în łara Românească a devenit 
imposibilă. Cunoaştem prea puŃine din faptele revoluŃiei muntene din 23 iunie, dar 
puŃinul pe care îl ştim ne arată unitate şi chibzuinŃă. Dacă o forŃă de război atât de 
mică este atât de decisă să se ridice, când ridicarea a pornit dintr-o mare parte a 
nobilimii proprietare şi intelectuale, când aceasta este sprijinită de un cler bogat şi 
influent, când bărbaŃii libertăŃii Ion Eliade şi Ştefan Golescu au reuşit ca în două 
zile să scoată, din pământ, din iarbă-verde, o întreagă armată Ńărănească, căreia au 
ştiut să-i procure un mare număr de puşti, în vremuri când nevoia de arme este 
generală, atunci trebuie să recunoaştem că aici isteŃimea s-a împerecheat cu 
şiretenia, şi mai trebuie să recunoaştem că aceşti domni s-au priceput să gândească 
lucrurile şi în avans, ca să poată menŃine averea libertăŃii, pe care au dobândit-o cu 
atâta curaj.  

łara Românească împreună cu Moldova, căci aceasta din urmă nu poate fi 
exclusă, numără pe o suprafaŃă de 2 mii de mile pătrate 4 milioane de oameni 
aparŃinând unuia şi aceluiaşi neam romanic. Este foarte puŃin ca populaŃie relativă 
locuind o suprafaŃă atât de mare, dar este suficient ca masă absolută [cuprinzând] 
toate straturile poporului şi urmărind un singur scop, pentru a îndepărta de graniŃele 
sale orice armată, cât ar fi ea de mare. Nu ştim ce s-a întâmplat până acum, fiindcă 
scriem acestea în 7 iulie, iar veştile pe care le deŃinem ajung doar până la sosirea 
prinŃului Bibescu la Braşov. Dar credem că ruşii nici nu vor îndrăzni să pătrundă ca 
duşmani în Principate, căci, graŃie tendinŃelor liberale anunŃate în programul lor 
constituŃie, românii vor avea de partea lor toate simpatiile libertăŃii europene şi ale 
celei de peste Ocean, şi probabil că acestea le vor impune ruşilor mai mult decât 
armata Ńărănească de 15 mii** de oameni din łara Românească.  

Nu ştim ce constituŃie au adoptat deja românii sau spre care se îndreaptă 
dorinŃele lor, dar fiindcă au dezavuat amestecul rusesc în afacerile lor interne 
realizăm că va fi una pe bază democratică, căci doar o astfel [de constituŃie] ar fi în 
armonie cu programul lor constituŃional. Deşi a acceptat deja în parte noua 
constituŃie şi a adoptat în mare grabă guvernul nou format, prinŃul a părăsit totuşi 
Bucureştiul. De aceea, s-ar putea să aibă temei vestea că majoritatea s-a exprimat 
în favoarea republicii. În orice caz, constituŃia łării Româneşti va fi una pregnant 
antirusească, apropiată nouă şi principiilor noastre, omogenă în cadrul Europei 
liberale, iar rusul nu va avea dreptul să-i aducă nicio atingere dezvoltării acesteia, 
dacă nu cumva doreşte să declare război întregii Europe. Şi dacă totuşi va cuteza să 
o facă, va fi de ajuns strigătul de ajutor din Bucureşti ca să aducă ca prin farmec 
vapoare franŃuzeşti şi englezeşti pentru apărarea gurilor Dunării şi să trimită hoarde 
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de voluntari din interiorul Germaniei, de la Viena, din Ungaria şi Transilvania ca 
să-i sprijine pe români.  

Este totuna unde luptăm, dacă luptăm pentru libertate şi, de îndată ce łara 
Românească va fi salvată de despotismul rusesc, ea va fi avanpostul solid al 
libertăŃii europene. Să reziste la prima izbire, de-ar fi să vină ruşii, însă ei nu vor 
veni. łara Românească eliberată este cea mai bună chinină împotriva febrei ruseşti, 
este o mare uşurare pentru întărirea Imperiului, căci astfel reacŃiunea paralizează şi 
se rezolvă cauza răscoalei sârbo-croate.  

Românii i-au aplicat panslavismului cea mai acută înfrângere. Îi salutăm ca 
pe cei mai prieteni dintre vecinii noştri, sperând că vor cădea toate barierele, care 
n-ar trebui să existe între popoare şi care ne-au despărŃit până acum în multe feluri.  

Noi strigăm din tot sufletul: Să trăiască regele nostru! Iar voi [strigaŃi] de 
dragul nostru: Trăiască republica! Dar împreună vom fi la fel de liberi şi fraŃi 
vecini, cărora ruşii nu mai trebuie să le insufle frică de-acum înainte.  

De-ar fi Vistula tot atât de sigură, cât de liniştită ar putea fi Germania! 
 
[Notele redacŃiei:] 
* [Articol] întârziat incidental. 
** În numărul nostru s-a strecurat o greşeală gravă de tipar: în loc de 150.000 

este vorba despre 15.000. 
RedacŃia 

 
Tipăritură: Articolul Die freie Walachei und keine Russenfurcht, semnat de A.K. [Anton Kurz], 

publicat în: „Satellit des Siebenbürger Wochenblatts”, Braşov, nr. 60 din 27 iulie 1848, p. 302–303. 

________________ 
1 Sub aceste iniŃiale se ascunde literatul, eseistul şi jurnalistul Anton Kurz, născut la Viena,  

cca 1800, mort în bătălia de la Albeşti, lângă Sighişoara, la 31 iulie 1848. A fost colaborator asiduu al 
ziarelor braşovene publicate de Johann Gött (1841–1849), prieten al lui George BariŃiu. Ca aghiotant 
personal al generalului Józef Bem, l-a însoŃit pe acesta în campania sa din Transilvania, luptând până 
la moarte pentru idealurile revoluŃiei universale. Este unul din cei doi autori saşi care, după 15 mai 
1848, renunŃă la termenul de „Walachen” şi îi apelează pe români cu denumirea de „Romanen”. Vezi 
articolul lui J.G.M. (Johann Gottfried Müller,?) despre Români sau valahi, şi replica acestuia semnată 
de A.T.L. (August Treboniu Laurian), ambele publicate în ziarul sibian „Transsilvania”, nr. 59 din  
24 iulie 1848 şi nr. 61 din 31 iulie 1848, redate în volumul de faŃă, doc. nr. 225 şi doc. nr. 293. 

38. 

Deva, 7 iulie 1848 

A Felséges Királyi Fı Kormánynak! 

Bencenci fogadós Havszka Imre, a magyar nemzet ellen mély lázíttó izgató 
cselekedeteket követett el, az ide zárt jelentések, s kinyomtatási szelid vallatás 
másolatjaiból méltoztat a Királyi Fı Kormány Szék meglátni, ezen tények szerint 
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hivatalosan rendelkeztünk illetı alispán Sándor Gergelyhez, miszerint a megyei 
börtönbe általa béküldött bujtogató Havszka Imre ellen annyival inkabb siessen 
törvényesen eskettetni, közkeresetet indíttani, s lefolytatni, mivel tisztségünk ülésén 
jelen volt fı bíró Váradi János úr, polgártársnak Marton Pál bizonyíttására hivatkozva, 
jelentette, miként nevezett bujtogató többek elött fenyegetıdzıtt, s dicsekedett oly 
befolyásával, melynek nyomán rövid idı altt a magyar nemzetet semmivé fogja tenni. 
Egyszersmint amennyiben Szászvároson tanyászó lovasságnál szolgáló százados 
gróf Saint Quentin, szolgabíró Nalátzi Farkashoz tett megtanálásából kitetszı, írt 
bujtogatónak elfogatását ellenezni látszott- hivatalosan kérjük a Királyi Fı Kormány 
Széket, méltóztasson hathatóan rendelkezni, miszerént az ily szerő közbátorsági 
intézkedésünkbeni beelegyedésektıl minden idegen hivatalos testület elrekesztessék. 
Költ Déván Hunyad Megye Tisztsége ülésébıl Nyárhó 7-én 1848. 

Váradi János fıbíró 
Ribitzey János aljegyzı 

* 

Către maiestuosul suprem Guberniu regesc! 

Cârciumarul din BinŃinŃi1, Havszka Imre, a săvârşit împotriva naŃiunii 
maghiare o faptă de pronunŃată instigare. Din rapoartele aici anexate şi din copia 
audierii blânde a investigării, supremul Guberniu regal să binevoiască a constata 
că, în urma acestor mărturii, i-am ordonat în mod oficial vicecomitelui respectiv, 
Sándor Gergely, ca el să grăbească atât procedura depunerilor de jurământ, cât şi 
intentarea şi dezbaterea procesului împotriva instigatorului Havsyka Imre, care a 
fost trimis de dânsul la închisoarea comitatensă, cu atât mai vârtos, cu cât judele 
suprem domnul Váradi János, care a fost prezent la adunarea dregătoriei noastre, a 
raportat pe baza mărturiei concetăŃeanului Márton Pál că numitul instigator a 
ameninŃat şi s-a lăudat că are atâta influenŃă că, în scurt timp, va nimici naŃiunea 
maghiară. Totodată, reiese din cererea adresată judelui nobiliar Nalátzi Farkas de 
către căpitanul conte Saint Quentin, care slujeşte la cavaleria aflată în bivuac la 
Orăştie, că acesta se pare că este împotriva arestării numitului instigator. De aceea, 
noi îi cerem în mod oficial supremului scaun regesc [Guberniului] să se interzică 
tuturor organismelor oficiale străine imixtiunea în măsuri pe care le adoptăm în ce 
priveşte securitatea publică.  

Datat la Deva, la 7 iulie 1848. 
Din şedinŃa dregătoriei comitatului Hunedoara. 

Váradi János, jude suprem 
Ribitzey János, vicenotar 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8874/1848; foto: 29770–29772. 

________________ 
1 BinŃinŃi este vechea denumire a satului Aurel Vlaicu, comuna Geoagiu, judeŃul Hunedoara. 
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39. 

Imper, 7 iulie 1848 

A Kézdivásárhelyi Tanácshoz 
Kászon Impérbe Július 7-én 1848 

Adasson ki. Balási. Ki írtam magam. 
Táblabíró tekintetes Kis Farkas Úrhoz. Adasson ki. 

A nemes második székely ezeredi parancsnokság a városi erdın június 17-én 
történt vérengzésrıl tudosítván a csíki tiszti hivatalt, onnan vegyes bizotmányi 
tagnak táblabíró Balási Sándor oly utasítással neveztetett ki: hogy megszállíttatván 
a katona ezred részérıli biztos által a munkálkodásban részt végyni, és mindkét 
gyalog székely ezeredhez ugyanakkor 683 tiszti szám alatt megíratatt Csik 
Somlyán folytatni azokat tiszti foglalatosságainktól kevéssé szabadulva s az estve 
kászoni házamban haza érkezve itten tanálám mind a tekintetes mind a 
bizottmányunk az innen bizattmányi tag leküldését sürgetı írományokat, s ekkor a 
barvizi curám lévı Balasi Sándort a lemenetekre rögtön felszálíttám, s jakabfalvi 
birtokossága a gyengélkedı egészsége s ha rosszul ütne ki a jakabfalviak részekre a 
dolog a mostani forradalmi körülmények közötti veszélyességével mentvén magát, 
nem tudtam egyebet mit tenni hanem Karatnai tekintetes Kis Farkas ugyan kászoni 
széki táblabíró úrat bizatmányi tagnak elnökileg ezennel kirendelem s az ezaránti 
rendeletet biztosabb kézbesítés végett ezennel a tekintetes tanácshoz küldöm. 

A Kézdi Vásárhelyi erdın vérengzéssel egybekapcsolt kihágások történvén, s 
az annak kinyomozására részünkröli biztosnak kinevezett táblabíró Balási Sándor 
úr betegsége és Jakabfalvi birtakosságából e forradalmi napokban következtethetı 
veszélyesség mián ki nem szálhatván, ezennel a tekintetes Úrat elnökileg oly 
utasítás mellett kirendelem hogy a Kézdi Vásárhelyt már öszvegyült Biztosság elıtt 
jelentse magát, a munkálkodásban vegyen részt s amennyiben részünkrıli polgáriak 
is terheltetnénk, az arróli kivonatot szolgáltassa a Csiki Tisztséghez. 

Kedves édes Apám 

Tiszta papiros és tenta hiány mián vagyok kintelen ezen sorokat jelen ablakba 
bocsátani édes Apám elébe. 

A tisztségnek és édes Apámnak azon parancsokot, miszerént a Kászon 
Jakabfalviak és Kézdi Vásárhelyiek között közelebbrıl történt vérengzés tárgyába 
polgári biztosnak szálljak ki teljesíthetni következendı okaim gátolnak: 1-ször. 
Jakabfalvi tahát a kérdéses helybéli birtokos vagyok s így ezen tárgyban mőködésem 
érvénytelen és méltán kifogás alá jöhetendı volna. 2-or beteg vagyok, de valóságos 
olyan beteg, akinek a feredı elkerülhetetlenől szükséges. 3-or a jelen nyomozódási 
munkákat ránk nézve azon kényes oldallal is bír, hogy ha a Jakabfalviak részére a 
dolog rosszul ütne ki, nékem tulajdoníttanák s ezt elkerülni szükség a jelen 
körülmények között. 
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Csekély vélekedésem szerént a tárgy sürgetısége tekéntetébıl édes Apám 
rögtön írhatná, s rendelkezhetnék helyem kipótlása aránt Kiss Farkas táblabíró úrhoz, 
ki Vásárhelyhez közél Tarján lakik. Teljes tisztelettel maradok kedves Apámnak 

 engedelmes fia, 
Sándor 

Kászán, Jakabfalvi feredı július 7-én 1848 

* 

Către Magistratul din Târgu Secuiesc 
La Imper, 7 iulie 1848 

A se da mai departe. Balási. Am semnat scrisoarea 
Către onoratul domn asesor nobiliar Kis Farkas. A se da mai departe 

Comandantul nobilului regiment al doilea secuiesc, înştiinŃând dregătoria 
[scaunului] Ciuc despre încăierarea sângeroasă care s-a petrecut la 17 iunie în pădurea 
de acolo [din dregătorie], a fost numit asesorul nobiliar Balási Sándor ca membru al 
comisiei mixte cu următoarea misiune: fiind solicitat din partea comisarului detaşat de 
regimentul militar, să participe la lucrările [de investigare], pe care să le continue la 
Şumuleu potrivit scriptului dregătoriei nr. 683, trimis la ambele regimente secuieşti de 
infanterie. După ce am scăpat niŃel de îndeletnicirile mele dregătoreşti am ajuns la casa 
mea din Imper. Aici am găsit atât scriptele onoratului Magistrat, cât şi cele ale comisiei 
noastre, care urgentau detaşarea membrului comisiei. Atunci l-am somat imediat pe 
Balási Sándor, care se afla la cură de apă minerală, să pornească [spre Ciuc]. El însă s-a 
scuzat, că este proprietar la Iacobeni şi că sănătatea sa este şubredă, dar şi că, dacă 
chestiunea ar fi în detrimentul iacobenilor, atunci în actualele împrejurări revoluŃionare 
acest lucru ar fi periculos pentru persoana sa. N-am putut să fac altceva decât să-l 
detaşez pe onoratul domn asesor nobiliar Kiss Farkas din Crocna1, tot din scaunul filial 
Caşin. OrdonanŃa mea privind acest lucru i-o trimit onoratului Magistrat prin 
intermediul celui menŃionat la urmă, care i-o va înmâna cu siguranŃă. 

În pădurea din Târgu Secuiesc petrecându-se contravenŃii legate de încăierări 
sângeroase şi având în vedere că domnul asesor nobiliar Balási Sándor, care o fost 
numit de noi comisar pentru a le investiga, neputându-se deplasa din cauza bolii sale şi 
din motiv că este proprietar la Iacobeni, ori în aceste zile revoluŃionare acest lucru ar 
putea fi periculos pentru dânsul, de aceea prin prezenta vă detaşez în mod prezidial pe 
domnia voastră, ca să vă prezentaŃi în faŃa comisariatului din Târgu Secuiesc, care deja 
este întrunit, ca să participaŃi în lucrările sale. În cazul în care şi cetăŃeni de-ai noştri  
s-ar găsi culpabili, actul de constatare să-l predaŃi dregătoriei scaunului Ciuc. 

Dragul meu tată! 

Din lipsă de hârtie şi cerneală sunt nevoit să aştern aceste rânduri în prezenta 
formă în faŃa tatălui meu dulce. 

Următoarele motive personale mă împiedică să execut porunca dregătoriei şi 
a tatălui meu, de a mă detaşa în calitate de comisar civil în chestiunea recentei 
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încăierări sângeroase, care s-a petrecut între cei din Iacobenii Caşinului şi cei din 
Târgu Secuiesc. 1. Sunt din Iacobeni; mai mult, sunt proprietar în această localitate, 
astfel că participarea mea în chestiunea respectivă ar fi nevalabilă, şi pe drept ar fi 
Ńinta unor obiecŃiuni. 2. Sunt bolnav, dar într-adevăr atât de bolnav, încât am 
neapărată nevoie de băi [termale]. 3. Lucrările de investigare au o latură jenantă 
pentru noi, şi anume, în cazul în care investigaŃiile ar constata lucruri nefavorabile 
pentru cei din Iacobeni, atunci ei ar considera aceasta ca fiind o lucrătură de-a mea, 
ceea ce trebuie să evit în actualele împrejurări. 

Potrivit modestei mele păreri, din motiv ce se urgentează chestiunea, tatăl 
meu ar putea să scrie şi să dispună înlocuirea mea cu domnul asesor nobiliar Kiss 
Farkas, care locuieşte aproape de Târgu Secuiesc, la Turia. Rămân cu deplin 
respect faŃă de tatăl meu, 

Baia din Iacobenii Caşinului, 7 iulie 1848 
Fiul dumneavoastră supus, 

Sándor 
 
Original: S.J.A.N. Miercurea Ciuc, Fond. Arh. Scaun. Ciuc. Acte administrative; foto: 17412–17415. 

________________ 
1 Azi contopit cu satul Turia, jud. Covasna. 

40. 

Semeria, 7 iulie 1848 

Tekintetes Királybáró Úr! 

Folyó holdnap 678. szám alatt költ azon rendeletére vonatkozólag, mely 
szerént a méltóságos fıkirálybíró úrnak 316. számú intézménye nyomán falunként 
a nemzeti ırség felállítása rendeltetvén, tisztelettel megírni kívántam, hogy ebbéli 
eljárásom alkalmával némely helyeken nem volt ugyan még alakulva, de miután 
felszolítottam, Fotost kivéve, mennyire lehetett, mindenütt alakult. Itten azért nem 
állnak rá, hogy az egész falu lakosai minnyájon székely katonák. Csakis két adózó 
egyén van s ezek is pásztorok. Egyébb iránt a nemzeti ırök számát, névsorát s 
alapszabályait is minden falut illetıleg meg nem szerezhetni, s mindaddig, míg 
tökéletesebb rendszer nem hozatik, arra nézést, kiszámítani nem tudják a lakosok, 
kiket sorozzanak bé és kiket ne. Külömben amennyire öszvealakulhattak, tökéletes 
rendszer hozataláig is a fegyvergyakorlatok tartatnak, amely faluból pedig a nemzeti 
ırök számát vagy névsorát megkaphatom, azokot addig is, míg egyebünnen is meg 
lehetne szerezni, alázatosan mellékelem s hasonló tisztelettel maradok a tekintetes 
királybíró úrnak alázatos szolgája 

Szemerján, július 7-én 1848. 
Bora Dávid 

Olt járási duló 
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* 

Onorate domnule jude regesc! 

În legătură cu dispoziŃia dumneavoastră nr. 678 a lunii curente, în care, pe baza 
ordinului nr. 316 al domnului prim jude regesc, dispuneŃi organizarea gărzilor civile 
la sate, răspund cu respect următoarele: am constatat că, în unele localităŃi încă nu  
s-au constituit gărzile, dar după somaŃia mea acestea s-au format, în măsura 
posibilităŃilor, peste tot. ExcepŃie face doar satul Fotoş. Aici nu se formează [garda], 
deoarece toŃi locuitorii satului sunt grăniceri secui. Doar două persoane aparŃin 
categoriei contribuabililor, dar şi ele sunt păstori. De altfel numărul, lista şi statutele 
gărzilor nu s-a putut produce pentru fiecare sat, deoarece doar acum au luat fiinŃă şi 
încă nu au fost puse la punct. Până când nu se clarifică problemele, locuitorii nu pot 
decide pe cine să înroleze în gărzi şi pe cine nu. Totuşi, şi până la introducerea unui 
sistem perfecŃionat, exerciŃiile se fac. De altfel, când voi putea procura din unele sate 
lista membrilor gărzii, v-o voi trimite. Rămân cu respect faŃă de domnul jude regesc. 

Semeria, 7 iulie 1848. 
Bora Dávid, 

jude regesc din plasa Olt 
 
Original: S.J.A.N. Sf. Gheorghe, Fond. Arh. Scaun. Trei Scaune, nr. 751/1848; foto: 7849–7850. 

41. 

Târgu Secuiesc, 7 iulie 1848 

Felséges Királyi Gubernium! 

A tisztelt Belügyminisztériumnak ezen év június 20-ról 366 sz. eln. számja alatt 
költ Kegyelmes intézménye nyomán alázatos tisztelettel jelentjük, hogy törvény-
hatóságunkba jelenleg kihágás nem történt itt a nép mint a csendes folyam még eddig 
medrébe maradt. Nem így a városunkon kivül fogot nemes kézdi székben, hol több 
verekedések történtek, jelesen az oroszfalvi határban esı nemes Cserei Sigmond úr 
malmánál eset kiemelendı. Holott városunk egy igen becsületes és jámbor polgárát az 
ottan lakot Molnár Menyhárd Antal bárddal fıbe úgy vágta az élével, hogy élete 
megmaradása bizonytalan. Effelet némely Kézdiszentléleki egyének polgár és 
örseregtag Jantsó Sámuelt a többek között országuttyán úgy megverték, hogy rövid 
idın elhalt. Melynek feljelentése után alázatos tisztelettel maradtunk a 

Felséges Királyi Guberniumnak 
Alázatos szolgái a kézdivásárhelyi Tanács 

Kováts Dániel fıbíró 
Szabó Dániel fıjegyzı 

Kézdi Vásárhelyen 
1848-ba július 7én 
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* 

Maiestuos Guberniu regal! 

În urma milostivei ordonanŃe a onoratului Minister de Interne, cu nr. prezidial 
366 din 20 iunie anul curent, cu onoare raportăm că, actualmente, nu s-au săvârşit 
contravenŃii în jurisdicŃia noastră. Aici poporul a rămas liniştit ca fluviul în albia 
sa. În schimb, în nobilul scaun [filial] Kézd, socotit în afara hotarului oraşului 
nostru, s-au produs mai multe încăierări. Şi anume, cea mai pregnantă s-a petrecut 
la moara nobilului domn Cserei Zsigmond, ce se află în hotarul din Ruseni. Un 
cetăŃean foarte cinstit şi blând al oraşului nostru a fost lovit aşa de tare cu muchia 
unei barde de morarul de acolo, Menyhárd Antal, încât rămânerea sa în viaŃă e 
îndoielnică. Pe deasupra, câŃiva indivizi din Sânzieni l-au bătut, printre alŃii, aşa de 
crunt pe membrul de gardă Jantsó Sámuel, încât acela a decedat în scurt timp. 
Raportând despre acestea, rămânem, cu umil respect, faŃă de maiestuosul Guberniu 
regesc. 

Târgu Secuiesc, 7 iulie 1848 
Umilii servi ai Magistratului 

din Târgu Secuiesc, 
Kováts Dániel, jude suprem, 

Szabó Dániel, protonotar 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 8553/1848; foto: 29497–29498. 

42. 

Aiud, 7 iulie 1848 

Felséges Királyi Fı Kormány Széknek! 

Tisztelvén a Felséges Királyi Fı Kormány Széknek idei pünkösd hava 26ról 
6206 szám alatt költ rendeletét melyben a Károly Fehérvár városi és Kisfalusi 
közönségek között erdı és legelı feletti egyenetlenség tárgyában a kisfaludi 
birtokosoktól az egyenetlenség tárgyába tett helyeket illethetı leveleknek bé 
kérését és felküldetését méltóztatik parancsolni, alázatos tisztelettel bátorkodunk 
ezuttal is valamint idei Boldogasszony hava 31-ik napjáróli alázatos felterjesztésünk 
rendén nyilvánitottak, miszerint szolgabíró Kölönte Mihály által a kisfaludi 
birtokosok az érdekelt levelek béadása meg elenyészett 1847-ik évben a 
Felséges Királyi Fı Kormány Széknek tavai 3083 szám alatt költ rendelése 
következtében egyen felszóllítván, úgy nyilatkoztak: miként semmi más levelet 
nem kivántak bé adni, ragaszkodnak mindnyájon a Királyi Fiscus által véghez 
vitetett esketéshez. 
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Alázatos tisztelettel maradván a Felséges királyi Fı Kormány Széknek 
6895.1848 

alázatos szolgái 
Boér Ferenc fıbíró 

Kováts Elek aljegyzı 
Nemes Alsó Fehér Megye Igazgató 
Fıbírájától 
Nagyenyed, Szent Jakab hó 7én 1848. 

* 

Maiestuos suprem scaun gubernial regesc! 

Am luat la cunoştinŃă ordonanŃa maiestuosului suprem scaun gubernial 
regesc, nr. 6206 din 26 mai anul curent. În ea aŃi binevoit să porunciŃi strângerea de 
la proprietarii din Miceşti şi înaintarea actelor [de proprietate] privind neînŃelegerea 
dintre oraşul Alba-Iulia şi comunitatea din Miceşti, în chestiunea unor locuri de 
pădure şi de păşune. Şi, cu acest prilej, noi ne încumetăm să revenim cu umil 
respect la memoriul nostru, înaintat la 31 ianuarie anul curent. Potrivit acestuia, 
atunci când judele nobiliar Kölönte Mihály, în urma ordonanŃei maiestuosului 
suprem scaun gubernial regesc nr. 3083 din anul trecut 1847, i-a somat unul câte 
unul pe proprietarii din Miceşti pentru a înainta actele în cauză [de proprietate], 
aceştia au declarat că nu doresc să înainteze niciun act, deoarece cu toŃii consideră 
suficiente jurămintele pe care le-au depus în faŃa Fiscului regal. 

Rămânem, cu umil respect, faŃă de maiestuosul suprem scaun gubernial regesc, 
6895/1848 

Umilii servi, 
 Boér Ferenc, jude suprem, 

 Kováts Elek, vicenotar 
Din partea judelui suprem  
diriguitor al nobilului comitat Alba de Jos. 
Aiud, 7 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8049/1848; foto: 29583–29584. 

43. 

Coşeni, 7 iulie 1848 

Méltóságos Fı Bíró Úr! 

Múlt június 20-áról 317 elnöki szám alatt a lévén nagyságod által kihagyva, 
hogy a Fogarasba létezı és szük solddal ellátott székely katona atyafiak 
felsegíttésekre ezen nemes székbe önkéntes adományok győjtessenek. Miután e 
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tárgyban a dúllóbiztos urakhoz kiadott rendelésem folytán az ide rekesztett 
jelentések és jegyzékek kimutatása szerint az Olt mejjéki járásba 16 rénus forint és 
5 krajcár; a Fekete Ügyi járásba pedig 205 rénus forint és 11 krajcár váltóva bér 
gyült és hozzám beadatott ezeknek összes összegét annyi mint 366- háromszáz 
hatvanhat rénus forintokat és 16 krajcár váltón Ozsdolába ezennel készpénzül 
küldöm. Alázatos tisztelettel lévén a méltóságos fıkirálybírói úrnak 

Szotyorban július 7-én 1848 
alázatos szolgája 

Nagy András, Helyettes alkirálybíró 

* 

Onorate domnule jude suprem! 

ÎnălŃimea voastră aŃi dispus recent, la 20 iunie, sub numărul prezidial 317, că 
pentru ajutorarea concetăŃenilor noştri, ostaşii secui din Făgăraş, care primesc o 
soldă modestă, să fie colectate în acest nobil scaun donaŃii benevole. În urma 
dispoziŃiei mele adresată domnilor juzi nobiliari privind acest subiect, aşa cum 
reiese din raportele şi notele pe care le anexez aci, s-au colectat şi mi-au fost 
trimise: din plasa Olt 16 florini renani şi cinci creiŃari; din plasa Râu Negru 206 
florini renani şi 11 creiŃari în metal, totalizând 366, adică trei sute şaizeci şi şase 
florini renani şi 16 creiŃari în metal pe care, prin prezenta, îi trimit la Ojdula în bani 
gheaŃă. Rămân, cu umil respect, faŃă de onoratul domn suprem jude regesc. 

Coşeni, 7 iulie 1848 
Umilul dumneavoastră serv, 

Nagy András, vicejude regesc 
 
Original: S.J.A.N. Sf. Gheorghe, Fond. Arh. Scaun Trei Scaune. Acte prezidiale; foto: 7879–7880. 

44. 

Coşeni, 7 iulie 1848 

Méltóságos Fı Királyi Bíró Úr! 

Múlt június 20-ról 316 elöki szám alatt a rendırségnek nemzetırséggé 
változtatására kiadott rendelete azoknak minden helységbe fennáló számokról 
fegyvergyakorlataikról és alapszabályaikról tudósítást tevék. Hagyatván meg-miután 
ennek folytául én is töbrészt rendelkeztem- a két dulló biztos uraknak e tárgyban 
hozzám tett jelentéseit edgyiknek záratékaival edgyütt ide rekesztve küldöm. 
Melyekbıl méltóztatik nagyságod átlátni, hogy ezen nemes Sepsi székben azhol nem 
létezett is eddigelé nemzetırség: a tisztelt rendelet következtében már alakult. S a 
mennyire ugyan de azomba mivel mindenütt még eddigelé csakis az önkéntes 
béállokból alakult s következıleg minden nap vagy legalább hetenként szaporodik- 
mindaddig- míg törvény alapján felsıbbi átallános rendelet következtében nem 
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rendeztetnek, tiszta bizonyos számát tudni és megírni nem lehet. Egyébaránt mint 
látható alapszabályok is kevés helyt vagynak mire nézve véleményem szerént 
szükséges lenne az egyformaság tekintetébıl az egész székbéli nemzetırséget 
egyformán kötelezı szabályokra készíteni- vagy a felsıbb helyrıl érkezendıt bévárni. 
A fegyvergyakorlatok töbnyire mindenütt puskákkal s inkább csak vasárnaponként 
történnek. Aki alázatos tisztelettel vagyok a méltóságos fıkirálybírói úrnak 

Szotyorba, június 7-én 1848. 
alázatos szolgája, 

Nagy András, alkirálybíró 

* 

Onorate domnule suprem jude regesc! 

În ordonanŃa dumneaoastră, emisă la 20 iunie, sub numărul prezidial 316, aŃi 
dispus ca poliŃia să fie transformată în gardă naŃională, precum şi faptul că trebuie să 
raportez în legătură cu numărul membrilor acesteia pe localităŃi, cu excepŃiile, armata 
şi regulamentul lor de funcŃionare. Prin urmare, am dat mai multe dispoziŃii. Privind 
acest subiect, anexez aci rapoartele juzilor nobiliari, unul cu anexele sale. Din ele, 
ÎnălŃimea Voastră va putea întrezări că, în acest nobil scaun [filial] Sepsi, până în 
prezent, n-a existat nicăieri gardă naŃională; ea a fost înfiinŃată peste tot exclusiv din 
voluntari şi, în consecinŃă, numărul ei sporeşte zi de zi sau cel puŃin săptămânal; până 
ce [acest număr] nu se va reglamenta, printr-o lege generală adoptată de sus, numărul 
ei exact nu se poate stabili cu precizie. De altminteri, cum se vede, regulamente de 
funcŃionare există doar în puŃine locuri. De aceea, după opinia mea, din considerente 
de uniformizare sau până ce [regulile] vor sosi la forurile superioare, ar fi necesară 
elaborarea unor reguli obligatorii şi uniforme pentru toate gărzile naŃionale din scaun. 
ExerciŃiile armate îndeobşte peste tot se fac cu puşti şi mai ales în zilele de duminică. 
Rămân, cu umil respect, faŃă de onoratul domn suprem jude regesc. 

Coşeni, 7 iulie 1848. 
Umilul serv, 

Nagy András, vicejude regesc 
 

Original: S.J.A.N. Sf. Gheorghe, Fond. Arh. Scaun Trei Scaune. Acte prezidiale; Foto: 7853–7854. 

45. 

Năsăud, 1 iunie – 7 iulie 1848 

Pag. 23 

Datum, Litterae und No.: No. 38, 1. Junii 1848 
Von: Grundlehrer zu Ragla 
Inhalt: Grundlehrer Moldovan wird beauftragt, eine Abschrift seines pädagogischen 

Zeugnisses gehörig instruirt der Schuldirektion, als erforderliches Beleg des ans 
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hohe General Commando einzureichen kommenden Contracte, ehemöglichst herein 
zu senden. 

Pag. 24 

Datum, Litterae und No.: No. 39–40, 10. Junii 1848 
An alle Triviall und Grund Lehrer  
Inhalt: Damit eines Theils am Tage der mittelst löbl. Regimtsbefehls 

angeordneten und anberäumten Prüfungstage die Schulprüfungskommission der 
aus den Current in die Wiederholungsschulen und aus letztern gänzlich entlassen 
werdenden Schüler und Schülerinnen wegen keine Zögerung erleide, anderer 
Theils aber durch die strenge Billigkeit diesfalls einer besondern Berücksichtigung 
unterzogen werden können, werden die betreffenden H. Triviallehrer mit einer 
bezüglichen Eingabe als zur künftigen Richtschnur dienendes Formular betheilt, 
solche den Nationallehrern zur Abschriftnahme mitzutheilen, um darnach die 
Eingabe zu verfassen und am Prüfungstage der Schulprüfungskommission zur 
weiteren Gebrauchnahme vorzulegen. 

Zum Uibertritte in die Wiederholungsschulen können auch solche Knaben und 
Mädchen die obwohl das 12. Jahr noch nicht erreicht jedoch durch Fleiß die 
vorgeschriebenen Gegenstände erlernt haben in der fraglichen Eingabe eingenommen 
werden. Aus den Wiederholungsschulen sind die Mädchen, welche das 13. Jahr 
hinterlegt haben, auch zum gänzlichen Austritte in Vorschlag zu bringen; hiebei muß 
jedoch gewissenhaft zu Werke gegangen und jedweder Eigennutz streng gemieden 
werden, weil solcher Unannehmlichkeiten für den Lehrer hervorbringen kann. 

Weil H. Oberstlieut. Urban in sämmtlichen Regimtsschulen den Prüfungen 
als Schulpräses beiwohnen wird, so hoffe ich, daß überall die größte Ordnung und 
Reinlichkeit vorherrschen wird. Gebrechen und Mängel der Schule und Schulrequisiten 
sind auch schriftlich der Schulprüfungskommission einzureichen. 

Panga, Ob[er]lehrer 

Pag. 25 

Schließlich wird noch beigefügt, daß am Prüfungstage ein jeder Lehrer dem 
Gefertigten ¼ Bogen Papier nebst Feder und Tinte darzureichen hat, denn es ist die 
Bemerkung gemacht worden, daß mancher Lehrer auf das fragliche Verlangen erst 
eine geraume Zeit seinen Schubladen und Schriften durchzustöbern genöthigt war. 

Für die Stühle der Prüfungsgäste hat auch die erforderliche Aufmerksamkeit 
einzutreten, mit einem Worte die bezügliche Vorbereitung hat gemäß des Methodenbuchs 
genau fürzugehen. 

Formular 
Gemeinschule zu N[aßod] 

Verzeichniß 

Jener Schüler und Schülerinnen, welche theils erwähnten Alters theils der 
Erlernung der vorgeschriebenen Lehrgegenstände wegen aus der Current in die 
Wiederholungsschule und aus dieser letztern gänzlich entlassen worden. 
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Ortschaften 
Namen der Schüler 
und Schülerinnen 

Alter Anmerkung Köpfe 

Hordo Johann Habil 10 8/12 tritt in die 
Wiederholungsschule über 

1 

– // – Flore Puscha 12 – // – 1 

– // – David Arsu 11 6/12 – // – 1 

– // – Grigore Roscharka 11 8/12 – // – 1 

– // – Mania Stanziu 12 – // – 1 

– // – Juoana Dudeu 11 – // – 1 

– // – Flore Kapreu 13 entwachset der 
Wiederholungsschule 

1 

– // – Mitrofan Waszics 14 8/. – // – 1 

Zusammen 8 

 
Hordo am 7ten Juli 1848 

N.N. Gemeindlehrer 
N.N. Schulkatechet 

Pag. 25–26 

Datum, Litterae und No.: No. 41, 26. Junii 1848 
Von: 5. 6. 7. u. 8. Compagnie 
Inhalt: Mit Bezug auf den erfloßenen löbl. Regimentskommando Befehl von 

6. dieses M. No. 37/212 848 eröffnet Gefertigter dienstfälligst, daß H. Oberstlieutenant 
Urban den Hauptprüfungen Ursache dessen nicht beiwohnen dürfte, weil Hochderselbe 
in Bälde den eingesuchten Urlaub anzutreten beabsichtigt. Diesemnach erachtet 
Gefertigter für zweckdienlich, betreff der anberäumten Prüfungstage Veränderung 
eintreten zu lassen. 

Am 29. d.M. findet die Prüfung zu Ilva mica statt. 
Am 30. d.M. Vormittag zu Lesch, Nachmitag zu St. Joseph 
Am 1. Juli Vormittag zu Mogura und Ilva mare 
Am 3. d.M. Vormittag in den beiden Gemeinden zu Alt- und Neurodna, 

Nachmittag zu Majer 
Am 4. d.M. zu St. Georg in beiden Schulen 
Am 5. d.M. zu Feldru, Nepoß und Rebra mare 
Am 6. d.M. zu Parva 
Am 7. d.M. zu Rebrischora und Naßod. 
Womit die H. Kompagnie Commandanten mit dem diensthöflichen Ansuchen 

in Kenntniß gesetzt werden, diesfalls die geneigte Verfügung treffen zu wollen. 

* 

Pag. 23 
Data, litera şi nr.: nr. 38, 1 iunie 1848 
De la: ÎnvăŃătorul de şcoală primară din Ragla 
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ConŃinut: ÎnvăŃătorul de şcoală primară Moldovan este însărcinat să trimită 
conducerii şcolii cât mai repede o copie a atestatului său pedagogic instruit [?] 
corespunzător, ca dovadă cerută la contractul ce trebuie transmis înaltului 
Comandament general. 

Panga, învăŃător superior1 

Pag. 24 

Data, litera şi nr.: nr. 39–40, 10 iunie 1848 
Către toŃi învăŃătorii de şcoli triviale şi primare 
ConŃinut: Pentru ca în zilele de examen poruncite şi alocate conform onoratului 

ordin de regiment, pe de o parte, comisia de examinare şcolară să nu sufere nicio 
amânare din pricina elevilor şi elevelor ce absolvesc şcolile curente [trecând] în cele 
de repetiŃie, şi apoi pe ultimele, iar pe de altă parte fiind supuşi unei atenŃii speciale 
prin strictă echitate, respectivii domni învăŃători de şcoală trivială vor primi un 
formular ce va servi spre orientarea viitoare, pentru a elabora o întâmpinare pe care 
în ziua examenului o vor prezenta pentru uzul comisiei şcolare de examinare. 

În amintita întâmpinare pot fi incluşi la trecerea în şcolile de repetiŃie şi băieŃii 
şi fetele care, deşi încă nu au împlinit 12 ani, fiind silitori au învăŃat deja materiile 
prevăzute. Se poate propune şi ieşirea definitivă din şcolile de repetiŃie a fetelor mai 
mari de 13 ani, dar, în acest caz, trebuie procedat cu conştiinciozitate şi trebuie strict 
evitat orice interes personal, care poate provoca mari neplăceri învăŃătorului. 

Deoarece domnul locotenent-major Urban va asista la examene în toate 
şcolile regimentului în calitate de preşedinte şcolar, sper că peste tot va domni cea 
mai deplină ordine şi curăŃenie. Comisiei şcolare de examinare i se pot înfăŃişa şi în 
scris necazurile şi lipsurile şcolii şi ale rechizitelor şcolare.  

Panga, învăŃător superior 

Pag. 24 

În fine, mai trebuie adăugat că în ziua examenului trebuie să-i predea 
subsemnatului ¼ de coală de hârtie, pe lângă peniŃă şi cerneală, fiindcă a fost făcută 
observaŃia că la amintita cerere unii învăŃători au fost nevoiŃi să scormonească un timp 
prin sertarele şi printre hârtiile lor.  

AtenŃia cuvenită trebuie acordată şi scaunelor necesare pentru oaspeŃii 
examenului; într-un cuvânt trebuie să se facă pregătirile corespunzătoare conform 
manualului de metodică. 

 
Formular 
Şcoala comună din N[ăsăud] 

Catalog 

Al elevilor şi elevelor care, atât datorită vârstei menŃionate, cât şi datorită 
învăŃării materiilor de învăŃământ prevăzute, au trecut din şcoala curentă în cea de 
repetiŃie, şi din ultima [au absolvit] definitiv. 
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LocalităŃi 
Numele elevilor 

şi al elevelor 
Vârsta ObservaŃii Capete 

Hordou Ioan Habil 10 8/12 
trece în şcoala de 

repetiŃie 
1 

– // – Floare Puşa 12 – // – 1 

– // – David Arsu 11 6/12 – // – 1 

– // – Grigore Coşarcă 11 8/12 – // – 1 

– // – Manea Stanciu 12 – // – 1 

– // – Ioana Dudeu 11 – // – 1 

– // – Floare Caprău 13 
a depăşit vârsta 

şcolii de repetiŃie 
1 

– // – Mitrofan Vasici 14 8/. – // – 1 

Total 8 

 
Hordou, în 7 iulie 1848 

N.N., învăŃător comunal 
N.N., catehet şcolar 

Pag. 25–26 

Data, litera şi nr.: nr. 41, 26 iunie 1848 
De la: Companiile 5, 6, 7 şi 8. 
ConŃinut: Cu referire la onoratul ordin al comandei de regiment din data de 6 

luna curentă [iunie], sub nr. 37/212 din 1848, subsemnatul comunică următoarele:  
Domnul locotenent-major Urban nu ar putea asista la examenele principale din 

cauză că acesta intenŃionează să plece în concediul solicitat. De aceea, subsemnatul 
consideră cu cale să aducă modificări la zilele de examen [anterior] stabilite. 

În 29 l.c. se desfăşoară examenul la Ilva Mică. 
În 30 l.c. dimineaŃa la Leşu, după-masa la Sâniosif 
În 1 iulie dimineaŃa la Măgura Ilvei şi Ilva Mare 
În 3 l.c. dimineaŃa în ambele comune Rodna Veche şi Rodna Nouă, după-

masa în Maieru 
În 4 l.c. la Sângeorz în ambele şcoli 
În 5 l.c. la Feldru, Nepos şi Rebra Mare 
În 6 l.c. la Parva 
În 7 l.c. la Rebrişoara şi Năsăud. 
 
Acestea se aduc la cunoştinŃa domnilor comandanŃi de companie, cu rugămintea 

politicoasă de a binevoi să adopte dispoziŃia necesară. 
 
Original: S.J.A.N. BistriŃa, „II. Walach. 17. Grenz Inft. Regmts. Schulen-Direction Befehlsprotokoll, 

angefangen den 18ten December 1847”, cota 14/LXXVI, caiet VII/16, pag. 23–26. 
________________ 

1 ÎnvăŃătorul superior Panga, de la DirecŃia Şcolară a Regimentului grăniceresc românesc  
nr. II. 
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46. 

[Vama Oltului], 7 iulie 1848 
De lângă Vama Oltului 
7 Iulie 1848. 

Mult preŃuite D-le Nica! 

Laudă Domnului, astă noapte am petrecut cu pace la Brescu [BreŃcu] la  
Dl. Bălaiu prietenul prietenului nostru Puşcaru. Acum la 9. 1/2 ceasuri sunt trecut 
din vamă şi aştept ocazioana să mă pornesc la Grozeşti; de voi putea să mi-Ńi ajung 
de noapte mi-ar părea foarte bine. Acolo trăgând la prietenul D-tale, aş putea iarăşi 
să-mi petrec noaptea cu bine. Aşa D-zeu să-mi poarte paşii în căile cele bune şi 
plăcute pentru ca să pot fi totdeauna mândru cu prietenie D-Voastre şi tuturor celor 
ce mă cunosc. 

În drum am îmblat asemenea de tot bine; la Oşorheiu am văzut că se găteşte 
regimentul întreg să se clătească către Segehedin. Pretutindeni în popor se văzu o 
mare îngrijire pentru rezultatul războiului ce face Ministeriul de la Pesta 
împotriva CroaŃilor. Pe margine se zice că va rămâne numai garda naŃională ce se 
formează în toate locurile. Am văzut însumi cu ochii mei în sat la Cernat cum se 
deprindeau sătenii la marşelurile; ciomege sdravene le Ńinea lor de armă de foc. 
Din Moldova n’am auzit nimic sigur. Atâta numai că cholera într-o zi ar fi secerat 
în Iaşi ca la 100 de inşi, însă tot dintre poporul sărac şi dintre jidani. Uitai să-Ńi 
spui că la Brescu am văzut şi pe preotul cel mai bătrân, socrul D-lui Bălaiu. 
SfinŃia sa mi-au spus că în Harom-Sekiul întreg, socotindu-se românii uniŃi şi 
neuniŃi la loc, covârşesc cu numărul de compatrioŃii lor de alt sânge. La alegerea 
de deputat, românii din Brescu [BreŃcu] şi’au ales tot pe deputatul ales mai 
denainte. 

Spune, te rog, D-le, complimente din parte-mi D-lui BariŃ şi D-lui Muresianu. 
Asemenea, rog pe Coste să se ducă să mă escuze la Secăreanu căci nu l-am 
putut vedea înainte de a pleca; iar pe dânsul şi pe GhiŃă, dulce din inimă îl 
sărut. 

Doamnei soŃiei D-tale şi Domnişoarelor fiicelor cuvinitele [cuvenitele] 
complimente şi pe toŃi vă rog să nu mă uitaŃi. 

Al D-voastră din inimă gata a vă sluji totdeauna 
N. Ionesco 

Adresa: 
Domnului George Nica 
La Breasiovu. 
[Pecete în ceară a lui N. Ionescu.] 
 
Publicat: I. Colan, Casina română, Braşov, 1935, p. XXVI–XXVII. 
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47. 

Viena, 8 iulie 1848 

A magyar külügyi minister 
A magyar minister elnök úrnak 

Erdélyország rendeinek, ide mellékelt felírását azon észrevétellel küldöm át, 
hogy miután az erdélyi országgyőlés tettleg eloszolván, az ezen felírásban említett 
törvényjavaslatokra adandó királyi válasz az Erdélyi Rendekhez többé nem 
intéztethetnék, különben is Erdélynek magyaroszággali egyé alakulása után a 
magyar törvények ottan is érvényesek lévén, az érintett tárgyakra nézve külön 
törvények nem kívántatnának, a tisztelt Ministerium kellıleg intézkedni, és 
szükség esetében engemet a további teendık iránt utasítani szíveskedjék 

Egyszersmind jelentem, hogy az erdélyi unióról szóló törvénycikk még június 
19én ugyan Kolozsváról az erdélyi kancelláriának küldetett át, Bécsbıl azonban báró 
Apor úr által azért, mivel az erdélyi kencellária munkálkodása június 19kén kelt 
ministeri rendelet által megszüntetett, az ide mellékelt határozatlan felírás mellett 
terjesztetett fel Insbrukba, honnét Zsedényi álladalmi tanácsnok úr idıközben 
elutazván és így a szükséges királyi leíratok el nem készülhetvén ide utasíttatott 
vissza; innét mai napon azonnal mind az unió kir. szentesítését, mind az erdélyi 
országgyőlés befejezését illetı kegy. kir. leiratokat futár által terjesztettem fel 
Insbrukba, mellyek folyó hó 15kén Pesten és így július 18kán Kolozsvárott lehetnek. 

Bécsben, július 8kán 1848 
 Herceg Eszterházy Pál 

* 

Ministrul de Externe ungar către primul-ministru al Ungariei 

Alăturat, vă trimit petiŃia ordinelor Transilvaniei, cu observaŃia că propunerilor 
de legi cuprinse în respectiva petiŃie nu li se poate da răspuns, întrucât Dieta 
Transilvaniei se dizolvă după uniunea celor două Ńări, legile ungare intrând în vigoare 
şi în Transilvania, prin urmare, nu se doresc legi separate referitoare la subiectele 
vizate. În consecinŃă, mă adresez onoratului Minister, cu rugămintea să ia măsurile 
necesare în acest sens şi, în caz de nevoie, să mă înştiinŃeze şi despre sarcinile 
ulterioare. Totodată, vă raportez că, deşi articolul de lege privind uniunea Transilvaniei 
cu Ungaria a fost înaintat Cancelariei transilvane de la Cluj în data de 19 iunie, la 
Viena, domnul baron Apor l-a trimis la Innsbruck, alături de un raport nehotărât, 
deoarece activitatea Cancelariei Transilvaniei a încetat printr-un ordin ministerial, dat 
în ziua de 19 iunie. De la Innsbruck, articolul de lege a fost trimis aici, la Viena, iar 
în lipsa consilierului de stat Zsedényi, ordinele regale nu au putut fi pregătite. 

Acum însă, voi înainta prin ştafetă la Innsbruck atât legea uniunii pentru 
sancŃionarea regală, cât şi ordinele regale privind închiderea Dietei transilvane. 
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Aceste ordine vor putea fi trimise la Pesta în data de 15 ale lunii curente, iar la Cluj 
în ziua de 18 iulie. 

Viena, 8 iulie 1848 
Contele Eszterházy Pál  

 
Original: M.O.L. Budapesta. Fond H9 (Belügyminisztérium), 575 eln/B. 1848. 

48. 

[Viena, Sibiu,] 8 iulie 1848 
 
Copia No. 22631 
Fasc. II ad 96 
 
2tes Wallach. Grenz Inf. Regt 13/6 3148/555 
unterlegt die von den Compagnien 
numero 5 und 7 eingereichten Petitionen 
Frühbeck m.p. 
 
Sessio 255 am 27. Juni 1848 praes. 17 

 
Exped. am 8. Juli 1848 
Auf Grundlage dieser mit vorliegendem Berichte eingereichten Petitionen, 

dann mit Bezug auf die im Präsidialwege hieher unterlegten Berichte des Obersten 
Baron Schirnding des 1ten Szekler Grenz Regiments vom 30. April l.J. P.N. 28, 
des Obersten v. Dobay des 2ten Szekler Grenz Regiments vom 16. April l.J. P.N. 
43, des Obersten v. Sombory des Szekler Husaren Regiments vom 16 April 1848 
No. 32, des Obersten Baron Rauber des 1ten Walachen Regimente vom 21. April, 
13. Mai und 23. Juni l.J. Nro. 70 und 79, ferner des Obersten Baron Jovich des 2ten 
Walachen Grenz Regiments vom 23. April l.J. No. 9 wird Nachstehendes an die 
hierländigen fünf Grenz-Regimenter erlassen. 

Von der Fürsorge geleitet1, welche man hierorts von jeher in allen 
Angelegenheiten dem wahren Wohle und Interesse der hierländigen Militair Grenz 
Bevölkerung zu widmen befließen war, so wie auch in Anerkennung der 
hilfsbedürftigen Lage, in welcher sich der Militair Grenzstand bei seinem mit 
vielen Lasten und Gefahren verknüpften militairischen Berufe in vielfacher 
Hinsicht befindet, hat es das General Commando mit billiger Rücksicht auf die im 
Wege der Regiments Commandanten zur hierortigen Kenntniß gebrachten dringlichsten 
Wünsche und Bedürfnisse der Grenzbevölkerung auf sich genommen, zur 
möglichsten Abhilfe der diesfälligen Beschwerden und augenblicklichen Erleichterung 
der Militair Grenzpflicht, so weit es die Verhältnisse, das Diensterforderniß und die 
Aufrechthaltung der Ordnung gegenüber den allseits bestehenden politischen 
Wirren und Gefahren nur immer erlauben, vorläufig nachfolgende Erleichterungen und 
Zugeständnisse in Anhoffnung der hohen Bewilligung des k.k. Kriegsministeriums 
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provisorisch theils gleich zu bewilligen2, theils an das letztere zur schleunigsten 
Genehmigung mit der vorwortlichsten Unterstützung in Antrag zu stellen. 

a) Die bisher mit dem 60sten Lebensjahre beginnende gesetzliche Realinvalidität 
wird zur Erleichterung der Grenzdienste auf das 50ste und die bisher vom 50sten 
Lebensjahr anfangende Halbinvalidität vorläufig auf das 45ste Lebensjahr 
herabgesetzt. 

In dieser Gemäßheit ist daher der § 22 der mit Rescript Nr. 4960 vom Jahre 
1840 publizirten Conscriptions Norm zu berichtigen. 

Sollte die Erfahrung zeigen, daß hinsichtlich der Dienstbestreitung das Auslangen 
gefunden würde, wenn die Halbinvalidität auf das 40ste Lebensjahr herabgestellt wird, 
so würde man auf Bereitwilligste selbst zu dieser weitern Erleichterung geneigt sein. 

b) Um die effective Militair Dienstzeit möglichst abzukürzen, wird es den 
Regiments Commanden und Brigaden zur strengsten Pflicht gemacht, die Ausrollirung 
aus dem effectiven Feld- in den supernumerairen Stand nach Maßgabe des vorhandenen 
Nachwuchses, so oft es nur immer möglich ist, nach einer 10- höchstens 12 jährigen 
Dienstzeit mit der größten Gewissenhaftigkeit und Unpartheilichkeit zu bewirken, 
damit auch in dieser Beziehung die gewünschte Erleichterung zugewendet werden 
könnte. 

c) Bei der Einrollirung der Dienstmannschaft soll auch das Verhältniß des 
Grundbesitzes und des vorhandenen Personalstandes auf die billigste Weise gleichfalls 
zum Maßstabe dienen, damit nicht etwa Uiberbürdung einerseits oder der Uibelstand 
andererseits entstünde, daß der Vater zugleich mit seinen Söhnen auf einmal im 
Feldstande sich befinde. 

d) In Beziehung auf den Schulbesuch wird mit Rücksicht auf die 
Wirtschaftsverhältnisse der Militair Grenzbewohner, auf die zerstreute und 
ausgedehnte Lage der Ortschaften, so wie die herausentspringenden Schwierigkeiten 
für die Jugend beim Schulbesuche, gestattet, daß die Einschulung der Kinder statt 
mit dem 6ten künftigen erst mit dem 7ten Jahre beginnen solle, und daß nur die 
Kinder wohlhabender Häuser vom 8ten bis zum 12ten Jahre die Nationalschule 
durch das ganze Jahr hindurch permanent zu besuchen haben, während die Kinder 
ärmerer Grenzhäuser diese Schulen nur im Wintersemester zu frequentiren gehalten 
werden. 

Ebenso werden zur Erleichterung des Grenzstandes der bei den Walachen 
Grenz Regimentern von jedem Compagnie-Bezirke statt wie bisher 25, künftighin 
nur 20 Grenzknaben für die deutsche Trivialschule zu bestimmen seyn3. 

e) Damit die Subsistenz während der Dauer der wirklichen Militair Grenz 
Dienstleistung dem betreffenden Dienstmann möglichst erleichtert werde, wird das 
General Commando in den Erforderniß Aufsatz für den nächsten Monat die 
Beköstigung aufnehmen, und die höhere Genehmigung hiezu ansuchen4, daß vom 
1. September l. J. angefangen, nicht nur für den Cordons Dienst die bisherige 
Cordonslöhnung, sowohl auf den Hin- und Rückmarsch, als während der Dauer des 
Dienstes und nebstbei auf die ganze Zeit die Brodverpflegung verabfolgt, sondern 
daß auch der effectiven gemeinen Mannschaft im inneren Regiments Dienste 
außerhalb ihres Compagnie Bezirkes, gleichfalls die Löhnung mit täglichen  
4 Kreuzern und die Brodverpflegung mit täglichen 2 Kreuzern gezahlt werden dürfe; 
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worüber dem Regiments Commando jedoch, so wie wegen der weitern Punkte f.l. 
m.o.p.5 eine detaillirtere speciele General Commando-Verordnung zukommt. 

Da man mit Zuversicht erwartet, daß dieser Antrag höhern Ortes keinem 
Anstande unterliegen wird, so glaubt man diese wesentliche Erleichterung der 
Militair Grenzbevölkerung zur Beruhigung und zur trostlichen Aufmunterung 
gleich jetzt schon im Voraus bekannt geben zu sollen. 

f) Eben so erwartet man die schleunigst erbethene höhere Genehmigung des 
vom General Commando zur Erleichterung der Militair Grenz Pflicht gestellten 
Antrags, daß nicht nur wie bisher bei Neubauten, sondern bei allen wie immer 
gearteten ärarischen Reparaturen künftighin für Hand- und Zugleistungen der 
Arbeitslohn in einem billigen Verhältniße mit jenen des Provinzials geleistet werde. 

g) Da von den Grenz Regimentern zur Erleichterung der Subsistenz für die 
Militair Grenzmannschaft auf dem Cordone die Beigebung des Geschirres und der 
erforderlichen Requisiten, so wie auch entsprechende Herrstellung der Cordonshütten 
in Anspruch genommen wird, so hat das General Commando in Anbetracht dessen, 
daß diese Beistellungen ursprünglich von jeher durch die Provinz geleistet und erst 
in letzterer neuer Zeit abgestellt wurden, betreffenden Orts die dringlichste 
Vorstellung gemacht, damit diese Leistungen mit der möglichsten Beschleunigung 
auf die ursprüngliche Verpflichtung wieder zurückgeführt werden.  

h) Zugleich wird vom General Commando, in der wohlgemeinten Absicht, 
alle wie immer gedachten Militair Grenzlasten auf das unbedingt nothwendigste 
Ausmaß zu beschränken, und dadurch auch auf diese Weise die Leistungen der 
Militair Grenzbevölkerung möglichst zu verringern, den Regiments Commandos 
zur strengsten Pflicht gemacht, alle Commandirungen sowohl der effectiven 
Mannschaft, als der Grenz Population zu militairischern und sonstigen öffentlichen 
Arbeitsleistungen nach den ohnehin bereits in demselben Sinne bestehenden und 
pünktlich auf das vorgeschriebene Bedarfmaß zu beschränken, worüber insbesondere 
die Bataillons- und Regiments Commandanten, so wie die Herrn Brigadiere mit der 
diesem Punkte gebührenden Sorgfalt zu wachen haben werden, da gerade bei der 
praktischen Handhabung dieses Verwaltungs Zweiges ungeachtet der besten 
Vorschriften am leichtesten Unfug und Mißbrauch geschehen und willkürliche 
Bedrückungen des Grenzstandes verübt werden können. 

i) Nicht minder hat das General Commando mit Hinblick auf den § 3 des 
11ten Gesetz Artikels vom gegenwärtigen Landtage, nach dessen Inhalt das 
Kleinholz künftig zu 2 fl C Mze verkauft werden und dessen Versenkung ins 
Wasser verbothen ist, ferner auch die Salzquellen im Sinne der vaterländischen 
Gesetze frei benutzt werden sollen, unter Einem das Einschreiten höhern Orts gestellt, 
damit dem Militair Grenzstande, in Rücksicht seiner oft äußerst beschränkten 
Subsistenzmittel, nach Maßgabe der von jedem Hause geleisteten Militair Dienstpflicht 
alljährig ein bestimmtes verhältnißmäßiges Salzquantum um einen geringeren 
Preis zugewendet werde. 

k) In der Rücksicht, daß von einigen Grenz Regimentern die freie Errichtung 
von Mahl- und Walk- und Sägemühlen in Anspruch genommen wird, wird es 
General Commandoseits gar keinem Anstande unterliegen, solche Bewilligungen, 
in so fern nicht bestimmte Wald-, Dreißigst- und Sanitätspolizey-Vorschriften, so 
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wie die Rücksichten auf bereits erworbene Besitz- und Eigenthums Rechte anderer 
eine gewisse Beschränkung zur Pflicht machen, ohne weiters zu ertheilen. 

Nur muß man den Regimentern empfehlen, bei der Behandlung solcher 
Gesuche die entsprechende Berücksichtigung eintreten zu lassen. 

l) Was den Wunsch betrifft, daß den einzelnen Regiments Commandanten 
eine größere Disponibilität mit den vorhandenen Geldern der revindicirten Gebirgs 
Einkünfte hinsichtlich der Vorschuß-Eintheilungen an den Grenzstande eingeräumt 
werde, so steht ohnehin jedem Grenz Regimente das Befugniß zu, Beträge bis auf 
50 fl C Mze, der Brigade aber bis auf 100 fl C Mze an die hilfsbedürftigen Grenzer 
sogleich und ohne allen Verzug zu verabfolgen, während das General Commando 
auch höhere Beträge unverzüglich zu bewilligen in der Lage ist. 

Da nach den bekannten Wirtschafts- und Erwerbs-Verhältnissen einzelne 
Militair Grenzer nur sehr selten in die Nothwendigkeit kommen, größere 
Vorschußbeträge zu benöthigen, so liegt es daher jedesmal immer nur allein im 
Bereiche und der Möglichkeit des Regimentes selbst, über gestelltes Ansuchen der 
Grenz Familien sogleich und ohne jedweden Aufschub die gewünschte Hilfe zu 
realisiren, ohne daß es nothwendig ist, ein größeres Disponibilitätsbefugniß auf 
Gefahr der Sicherheit eigens zu gestatten, daher es nur darauf ankommen wird, daß 
die Verabfolgung der angesuchten Vorschußbeträge beim Regimente gleich 
bewirkt und nicht etwa auf die bestimmten monatlichen Zahlungstage, wo 
gewöhnlich in die Casse gegangen wird, verschoben, sondern jedesmal gleich beim 
Erscheinen und Bedarf der Grenzer unverzüglich realisirt und dadurch die Hilfe zur 
gewünschten rechten Zeit [schleunig]6 geleistet werde. 

Auch über diesen Punkt wird, in so weit obiger Wunsch wirklich selbst vom 
Grenzstande herrühren sollte, derselbe gewissenhaft und deutlich aufzuklären und 
zu belehren seyn. 

m) In Anerkennung der mühevollen Dienstleistung und erschwerten Subsistenz 
Verhältnisse, denen in der ganzen hierländigen Militair Grenze die bei den Compagnie- 
und7 Escadrons Commanden zur Dienstleistung befindlichen manipulirenden 
Feldwebel [Wachtmeister]8 unterworfen sind, hat das General Commando es für 
billig erachtet, vom 1. September l.J. angefangen, für jeden derselben auf seine 
bisherige Grenzlöhnung eine allmonatliche Zulage von 4 fl C Mze für die Zukunft 
beim Kriegsministerium in Antrag zu stellen, indem man unter Gewärtigung der 
diesfälligen Genehmigung, aber auch darauf rechnet, daß diese Feldwebel 
[Wachtmeister]9 es sich besonders angelangen sein lassen werden, ihre Pflichten 
mit Fleiß und Liebe zu erfüllen. 

n) Das General Commando hat aber auch noch in weiterer Uiberzeugung, wie 
drückend und beschwerlich die in der Szekler Militair Grenze bestehende 
Kapezien-Entrichtung10 auf der Population lastet, und daß eine Erleichterung hierin 
für letztere eines der wesentlichsten Bedürfnisse ist, unter Einem auf Grundlage 
des kürzlich erfolgten Landtagsbeschlusses, daß überhaupt alle Zehententrichtungen 
auch hierlandes aufhören sollen, die nöthigen Schritte eingeleitet, damit bezüglich 
dieser Kapetien-Entrichtung gleichfalls die entsprechende Modification und 
Erleichterung ins Leben gerufen werden. 

o) Hinsichtlich der Hinausschiebung des Sanitäts-Cordons an die äußerste 
Landesgrenze und der hiemit verknüpften Einbeziehung der exponirten Wald- und 
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Weidegebirge ist das k. Gubernium, bei dem der ganze Verhandlungsgegenstand 
aushaftet, dringend aufgefordert worden, die Erledigung der Sache zu beschleunigen, 
worauf sodann die Reorganisirung dieses keiner weitern Verzögerung unterliegt, 
und sogleich effectuirt werden kann. 

Um aber selbst bis dahin bezüglich der Benützung der exponirten Weiden 
und Waldungen für die betreffende Militair Grenzbevölkerung nur immer möglichst 
zu erleichtern, erhält das 2te Szekler Grenz Regiment den Auftrag jede mit den 
bestehenden Sanitäts-Dreißigst-Vorschriften vereinbarliche Modification für die 
erwünschte Erleichterung der diesfälligen Benützung mit Rücksicht auf die 
obwaltenden Localverhältnisse und Bedürfnisse der Militair Grenzbevölkerung 
ohne weiteres eintreten zu lassen und nur dafür zu sorgen, daß hinsichtlich der 
Sanitäts-Dreißigst und Paßsicherheit kein Mißbrauch und Unfug geschehe11. 

Hinsichtlich der sogleichen Verabfolgung der rückständigen Pferde-Bonification 
an die Husaren Familien nach dem Antrage des Regiments Commandos vom  
16. July 1844 Nr. 4150, so wie der zur Bemontirung gewidmeten revindicirten 
Gebirgsgelder Antheile wird unter Einem vom General Commando die nöthige 
Verfügung separirt in der Art getroffen, daß schon bei der gegenwärtigen 
Gelderfassung die Excontentirung12 geschieht. 

p) Die vom [Szekler]13 Regiments Commando angesuchte Bewilligung eines 
jährlichen Geld Pauschals von 24 fl C Mze für jeden berittenen Mann zur 
Erhaltung seines Dienstpferdes während den 8 Wintermonaten wird von Seite des 
General Commandos unter Einem der höhern Entscheidung unterzogen. 

q) Auf eine hieher gestellte Bitte, daß die von den revindicirten Gebirgs- oder 
Gemeinde-Waldungen eingehenden Waldstrafgelder nicht mehr dem Proventenfonde, 
sondern dem betreffenden revindicirten Gebirgsgelder- oder dem Gemeindefonde 
zufließen sollen, so wird den beiden Walachen Grenzregimentern erwiedert, daß 
man General Commandoseits von einem solchen in der Vorschrift nicht 
begründeten Falle gar keine Kenntniß hat, daher die Gewährung obigen Wunsches 
auch nicht der geringsten Schwierigkeit unterliegt14. 

Was die weitern Wünsche und Anträge der einzelnen Grenz Regimenter auf 
Erleichterung des Militair Grenz Dienstes und auf verbesserte Subsistenz der 
Grenzbevölkerung anbelangt, so wird das General Commando besorgt seyn, nach 
Zulaß der Verhältnisse und Umstände auch fernerhin seinen Einfluß höhern Orts 
mit aller gewiß wohlgemeinten Fürsorge eifrigst dahin geltend zu machen, damit in 
allen nur immer möglichen und ausführbaren Beziehungen die Wohlfahrt und das 
wahre Interesse der Militair Grenz Bevölkerung im Auge behalten und befördert 
werde, wohingegen man aber andererseits die Zuversicht hegt, daß auch letztere 
dem hierortigen Vertrauen entsprechen, und Allerhöchst Sr. Majestät treu und 
ergeben in allen Lagen sich bewähren [benehmen]15 werde. 

Schließlich wird noch zur allseitigen Beruhigung und Beschwichtigung der 
gesammten hierländigen Militair Grenz Bevölkerung die Versicherung beigefügt, 
daß von jetzt an in der Zukunft alljährlich eine Hauptübersicht über die Rechnung 
der revindicirten Gebirgs-, Fourage-, Schulfonds, so wie aller Kirchen- und Gemeinde 
Cassen allgemein den gesammten Gemeinden zur Uiberzeugung und Einsichtsnahme 
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veröffentlicht werden wird, damit sich überall und allgemein die volle Kenntniß 
von der zweckentsprechenden gemeinnützigen Gebahrung verschafft werden könne. 

Indem man sämmtliche Grenzregimenter unter Beziehung auf ihre Eingangs 
erwähnten Berichte, so wie die weiteren dringlichen Vorschläge des 1ten Walachen 
Regiments P.N. 10 [Indem man das Regiments Commando unter Beziehung auf 
den Bericht vom 16ten April l. J. Nr. 32]16 von diesen vorläufig durch das General 
Commando zur allseitigen Beruhigung der Militair Grenz Bevölkerung bis auf 
weitere höhere Anordnung des Kriegsministeriums getroffenen provisorischen 
Maßregeln und Verfügungen schleunigst in Kenniß setzt, wird es [die]17 Aufgabe 
des Regimenter seyn, auf eine angemessene wirksame Weise durch geeignete 
vertrauenswürdige Organe in allen Compagnie- und18 Escadrons-Stationen der 
eigens zu diesem Zwecke zu versammelnden Grenzbevölkerung diese Erleichterungen 
und Zugeständnisse, so wie auch die vom General Commando bereits eingeleiteten 
weiteren Verfügungen19, Fürsorgen und Vorkehrungen für das Wohl und Interesse 
derselben mit der gehörigen Belehrung und Aufklärung punktenweise zu publiciren 
und zum Schlusse die vorhin bereits erwähnte weitere Zusicherung der ferneren 
Sorgfalt des General Commandos und die angehängte gleichmäßige Aufforderung 
an die Militair Grenz Bevölkerung eingreifend und zweckentsprechend zu vollführen. 

Hiernach wäre gleichzeitig an das hohe Kriegsministerium der diesfällige 
Bericht zu erstatten, so wie auch zur Realisirung der betreffenden Puncte mit dem 
k. Gubernium und k. Thesaurariate das entsprechende Einvernehmen zu pflegen. 

Hiemit erledigen sich auch die Praes. No. 259, 263, 321, 352, 486, 74720. 
 
[Vom Resultate wird der Bericht gewärtiget. 
Hermannstadt am 8ten July 1848 
 
In Dienstes Abseyn des Commandirenden Herrn Generals, 

Pfersmann,  
FML, m.p.] 21 

* 

Copia nr. 22631 
Fasciculul II ad 96 
 
Cel de-al doilea Regiment grăniceresc românesc de infanterie 13/63148/555 
prezintă petiŃiile înaintate  
de companiile nr. 5 şi 7 
Frühbeck m.p. 

ŞedinŃa 255 din 27 iunie 1848 nr. prez. 17 
 
Expediat la 8 iulie 1848 
Pe baza acestor petiŃii însoŃite de prezentul raport, apoi cu referire la 

rapoartele sosite aici pe cale prezidială din partea colonelului baron Schirnding  
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de la primul regiment secuiesc de graniŃă din 30 aprilie anul curent nr. prez. 28,  
a colonelului von Dobay de la cel de-al doilea regiment secuiesc de graniŃă din  
16 aprilie a.c. nr. prez. 43, a colonelului von Sombory de la regimentul secuiesc de 
husari din 16 aprilie 1848 nr. 32, a colonelului baron Rauber de la primul regiment 
românesc din 21 aprilie, 13 mai şi 23 iunie a.c. nr. 70 şi 79, apoi a colonelului 
baron Jovich de la cel de-al doilea regiment românesc de graniŃă din 23 aprilie a.c. 
nr. 9, se dispun următoarele către cele cinci regimente grănicereşti din Transilvania. 

Călăuzit22 de grija, pe care a căutat s-o dedice din totdeauna şi în toate 
împrejurările adevăratei stări de bine şi intereselor populaŃiei graniŃei militare din 
Ńară, precum şi recunoaşterii situaŃiei nevoiaşe în care se găseşte Starea grănicerească 
prin profesia sa militară legată de numeroase sarcini şi pericole în multe privinŃe, 
luând în considerare echitabilă cele mai insistente dorinŃe şi necesităŃi ale populaŃiei 
graniŃei, aduse la cunoştinŃa sa prin intermediul comandanŃilor de regimente, în 
scopul remedierii în măsura posibilităŃilor a acestor plângeri şi al uşurării momentane 
a obligaŃiilor graniŃei militare, în măsura în care o permit raporturile, cerinŃele de 
serviciu şi menŃinerea ordinii în contextul tuturor frământărilor şi pericolelor politice, 
în speranŃa înaltei aprobări a Ministerului c.c. de Război, Comandamentul general a 
luat asupra sa deocamdată următoarele uşurări şi concesii, în parte pentru a le oferi 
pe loc aprobarea provizorie23, în parte însă pentru a le susŃine cu putere şi a le 
propune spre grabnică acceptare ultimului menŃionat [Ministerului]. 

a) Invaliditatea reală legală, care până acum începea din anul 60 de viaŃă, se 
reduce spre uşurarea serviciului grăniceresc la cel de-al 50-lea, iar semi-invaliditatea, 
ce pornea de din cel de-al 50-lea, la al 45-lea an de viaŃă. 

În conformitate cu aceasta se va proceda la corectarea § 22 al normei 
conscripŃiale publicate în rescriptul nr. 4960 din anul 1840. 

Dacă experienŃa va arăta că, în ce priveşte executarea serviciului, se va 
resimŃi nevoia de a se scădea semi-invaliditatea până la cel de-al 40-lea an de viaŃă, 
se va manifesta cea mai mare disponibiltate chiar şi pentru această ameliorare [din 
partea Comandamentului general]. 

b) Pentru a scurta cât mai mult vechimea în serviciu, li se transmite cu 
stricteŃe comandamentelor de regiment şi de brigadă datoria de a acŃiona, cu cea 
mai mare conştiinciozitate şi imparŃialitate, pentru a efectua dezrolarea [ieşirea] din 
starea efectivă de campanie în starea supranumerară în măsura generaŃiilor tinere 
disponibile, pe cât posibil, după o perioadă de 10 până la maxim 12 ani de serviciu, 
astfel încât şi în acest sens să poată avea loc dorita uşurare. 

c) La înrolarea trupei de serviciu raportul proprietăŃii funciare şi al personalului 
disponibil va sluji, şi el, ca unitate de măsură, ca nu cumva să apară, pe de o parte, 
suprasolicitarea, iar pe de altă parte, inconvenientul ca tatăl să se afle concomitent 
cu fiii săi în starea de campanie. 

d) În ceea ce priveşte frecventarea şcolii, luându-se în considerare relaŃiile 
economice ale locuitorilor graniŃei militare, aşezarea localităŃilor răsfirate şi 
risipite, ca şi dificultăŃile ce decurg din acestea, pe care le întâmpină tinerii la 
frecventarea şcolii, se permite ca, pe viitor, şcolarizarea copiilor să înceapă nu de la 
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vârsta de 6, ci de la 7 ani; numai copiii între 8 şi 12 ani din casele mai avute vor 
trebui să frecventeze permanent şcoala naŃională, de-a lungul întregului an, în timp 
ce copiii caselor grănicereşti mai sărace vor fi obligaŃi să frecventeze numai în 
semestrul de iarnă. 

De asemenea, pentru uşurarea Stării grănicerilor din regimentele româneşti 
de graniŃă, de acum înainte din fiecare district de companie se vor desemna pentru 
şcoala germană trivială nu 25 ca şi până acum, ci 20 de băieŃi de grăniceri24. 

e) Pentru a se uşura cât mai mult subzistenŃa pe durata executării serviciului 
militar de graniŃă efectiv de către respectivii grăniceri, în raportul său de necesitate 
pe luna viitoare, Comandamentul general va prelua costurile şi va solicita 
aprobarea superioară în acest sens25, astfel încât, începând cu 1 septembrie a.c., să 
se acorde nu numai salarizarea de până acum a serviciului de cordon, atât la dus şi 
la întors, cât şi pe durata serviciului, dar şi raŃia de pâine pe întreaga perioadă, iar 
efectivului trupei de soldaŃi din serviciul intern al regimentului să li se plătească şi 
în afara districtului lor de companie o soldă zilnică de 4 creiŃari şi raŃia de pâine în 
valoare de 2 creiŃari, la care va face referire o ordonanŃă specială detaliată a 
Comandamentului general, ce va fi trimisă comandamentelor de regiment în această 
privinŃă, ca şi referitor la punctele m), o) şi p) de mai jos. 

Având încrederea că această propunere nu va întâlni nicio piedică la 
forurile superioare, considerăm de cuviinŃă a aduce în avans această considerabilă 
uşurare la cunoştinŃa populaŃiei graniŃei militare, spre liniştirea, alinarea şi 
îmbărbătarea ei. 

f) De asemenea, aşteptăm aprobarea grabnică solicitată superiorilor a propunerii 
Comandamentului general relativ la uşurarea obligaŃiei graniŃei militare, ca nu doar 
la noile construcŃii, ca până acum, ci la toate reparaŃiile erariale de orice fel, 
executate cu mâna de lucru sau cu tracŃiune animală, de aici înainte să se acorde o 
plată zilnică corectă în raport cu cea provincială. 

g) Deoarece regimentele grănicereşti pretind, pentru uşurarea subzistenŃei 
trupei militare a grănicerilor de cordon, să primească vesela şi rechizitele necesare, 
de asemenea să li se construiască gheretele de cordon corespunzătoare, luând în 
considerare faptul că aceste furnizări au fost livrate iniŃial şi dintotdeauna de către 
provincie, fiind întrerupte abia în ultimul timp, Comandamentul general a făcut 
întâmpinare urgentă la forurile mai înalte ca aceste livrări să fie repuse cât mai 
degrabă în seama însărcinării lor iniŃiale. 

h) În acelaşi timp, cu intenŃie binevoitoare de a limita pe cât posibil toate 
sarcinile graniŃei militare la cele neapărat necesare, pentru a se diminua astfel cât 
mai mult execuŃiile populaŃiei graniŃei militare, Comandamentul general a ordonat 
ferm comandamentelor de regiment să limiteze toate comenzile date atât trupei 
efective, cât şi populaŃiei grănicereşti de a efectua lucrări militare, dar şi publice, 
conform prescripŃiilor punctuale existente în acest sens, astfel încât mai cu seamă 
comandanŃii de batalion şi de regiment, la fel ca şi domnii generali de brigadă 
trebuie să vegheze cu o atenŃie deosebită asupra acestui punct, căci, în pofida celor 
mai bune reglementări, în practica acestei ramuri a administraŃiei se pot produce 
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cel mai lesne excese şi pagube, exercitându-se o împilare samavolnică a Stării 
grănicereşti. 

i) Având în vedere § 3 al articolului 1 de lege al actualei Diete, în baza căruia 
se interzice pe viitor vânzarea lemnului de foc cu 2 florini monedă convenŃională şi 
scufundarea sa în apă, apoi se arată folosirea gratuită a izvoarelor saline în sensul 
legilor patriei, Comandamentul general a făcut un demers la forurile superioare ca 
Stării graniŃei militare, beneficiind adesea de mijloace foarte restrânse de 
subzistenŃă, să i se aloce în tot anul o anumită cantitate de sare la un preŃ mai 
scăzut. 

k) Deoarece unele regimente grănicereşti pretind libera construire de mori de 
măcinat, de apă şi de tăiat lemne, Comandamentul general nu va ezita să acorde 
asemenea aprobări, atâta vreme cât nu sunt încălcate anumite prescripŃii forestiere, 
ale tricesimei şi ale poliŃiei sanitare, ca şi anumite limitări datorate drepturilor de 
posesie şi proprietate ale unor terŃi.  

Totuşi, trebuie să li se impună regimentelor ca, la dezbaterea unor astfel de 
solicitări, să se Ńină seamă de considerentele cuvenite. 

l) În ceea ce priveşte dorinŃa de a li se acorda comandanŃilor de regimente o 
capacitate mai mare de a dispune de banii disponibili rezultaŃi din veniturile 
munŃilor revendicaŃi, la repartizarea avansului către Starea grănicerească, oricum 
stă la dispoziŃia fiecărui regiment de graniŃă putinŃa de a aloca pe loc şi fără 
amânare grănicerilor nevoiaşi sume de până la 50 de florini monedă convenŃională, 
iar brigadelor sume de până la 100 de florini monedă convenŃională, câtă vreme 
Comandamentul general este împuternicit să aprobe imediat sume chiar mai mari. 

Deşi cunoscutele relaŃii economice şi comerciale ale grănicerilor militari 
conduc arareori la nevoia unor sume mai mari de avans, de fiecare dată se află în 
competenŃa şi în putinŃa regimentului însuşi să acorde pe dată şi fără amânare 
doritul ajutor, în baza cererii depuse de familiile grănicereşti, fără să fie necesară 
autorizarea unei disponibilizări mai mari din motive de securitate, căci se pune 
problema doar ca acordarea sumelor de avans către regimente să fie promptă şi să 
nu fie corelată cu anumite zile de plată, când de obicei se merge la casierie, ci să fie 
realizată de fiecare dată pe loc, atunci când o cer necesităŃile grănicerilor, şi astfel 
să se obŃină ajutorul [grabnic]26 la timpul potrivit.  

Dacă dorinŃa de mai sus provine într-adevăr din partea Stării grănicerilor, şi 
acest punct va necesita o clarificare şi o explicare amănunŃită şi conştiincioasă. 

m) Deoarece recunoaşte serviciul trudnic şi raporturile dificile de subzistenŃă, 
cărora le sunt supuşi în întreaga graniŃă militară din Ńară sergenŃii manipulanŃi ce 
slujesc la comandamentele de companie şi27 de escadron, Comandamentul general 
consideră ca fiind just să propună Ministerului de Război acordarea pe viitor, 
începând din 1 septembrie a.c., a unei prime lunare de 4 florini monedă convenŃională 
pe lângă salariul grăniceresc de până acum al sergenŃilor. Odată cu obŃinerea 
aprobării ministeriale, [Comandamentul general] se bazează pe faptul că aceşti 
sergenŃi îşi vor îndeplini sarcinile cu toată hărnicia şi dragul. 

n) Comandamentul general are convingerea că darea capeŃiană28 îi împovărează 
foarte apăsător şi greoi pe secuii graniŃei militare şi că uşurarea acesteia e o 
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necesitate esenŃială, de aceea, pe baza deciziei adoptate recent de Dietă ca toate 
dijmele să înceteze şi în Ńara noastră, a iniŃiat demersurile cuvenite pentru ca să 
intre în vigoare respectiva modificare şi ameliorare şi în cazul dării capeŃiene. 

o) Referitor la extinderea cordonului sanitar până la graniŃa extremă a Ńării şi 
astfel la cuprinderea munŃilor expuşi cu păduri şi păşuni, [Comandamentul general] 
a adresat Guberniului c.c., în seama căruia se află negocierea acestui subiect, solicitarea 
insistentă de a grăbi rezolvarea chestiunii, de care depinde apoi reorganizarea fără 
amânare şi efectuarea ei imediată. 

Însă, pentru a uşura pe cât posibil până atunci folosirea păşunilor şi pădurilor 
expuse de către respectiva populaŃie a graniŃei militare, cel de-al doilea regiment 
secuiesc de graniŃă primeşte însărcinarea să introducă pe dată orice modificare 
concordantă cu prescripŃiile tricesimei sanitare, în vederea uşurării folosirii 
menŃionate şi Ńinând cont de raporturile locale, precum şi de necesităŃile populaŃiei 
graniŃei militare, având grijă totuşi să nu aibă loc niciun exces şi nicio pagubă în ce 
priveşte tricesima sanitară şi siguranŃa paşapoartelor29. 

Privitor la plătirea imediată către familiile de husari a bonificaŃiei restante 
pentru cai, conform solicitării comandamentului de regiment din 16 iulie 1844  
nr. 4150 şi în baza cotei cuvenite pentru dotare, provenind din banii munŃilor 
revendicaŃi, Comandamentul general emite separat dispoziŃia necesară ca aceasta să 
se efectueze deja la proxima încasare de bani.  

p) Comandamentul general supune deciziei superiorilor aprobarea, cerută de 
comandamentul regimentului [secuiesc]30 pentru primirea de către fiecare om 
călare a unei sume pauşale anuale de 24 de florini monedă convenŃională pentru 
întreŃinerea calului său de serviciu pe timpul celor 8 luni de iarnă. 

q) La rugămintea adresată nouă ca banii amenzilor forestiere, proveniŃi din 
pădurile comunale ori ale munŃilor revendicaŃi, să nu mai intre în fondul de 
provente, ci în respectivele fonduri băneşti ale comunelor ori ale munŃilor 
revendicaŃi, Comandamentul general le răspunde celor două regimente româneşti 
de graniŃă că, necunoscând vreun asemenea caz neîntemeiat pe regulament, acesta 
nu vede nici cea mai mică dificultate în acceptarea dorinŃei de mai sus31. 

În ce priveşte celelalte dorinŃe şi propuneri ale regimentelor grănicereşti de 
uşurare a serviciului graniŃei militare şi de ameliorare a traiului populaŃiei 
grănicereşti, Comandamentul general se va îngriji şi pe viitor cu multă solicitudine 
şi cele mai bune intenŃii, după cum îi vor permite situaŃia şi circumstanŃele, să-şi 
facă simŃită influenŃa în raport cu forurile superioare, pentru supravegherea şi 
promovarea cât mai bună şi mai eficientă a bunăstării şi adevăratelor interese ale 
populaŃiei graniŃei militare, în acelaşi timp nutrind credinŃa că şi cea la urmă 
menŃionată va corespunde acestei încrederi şi se va dovedi [comporta]32 în toate 
împrejurările cu fidelitate şi supunere faŃă de maiestatea sa. 

În fine, spre liniştirea generală şi domolirea întregii populaŃii a graniŃei 
militare de aici, se mai adaugă asigurarea că, de acum înainte, pe viitor se va aduce 
anual la cunoştinŃă publică tuturor comunelor, spre convingere şi judecare, prezentarea 
principală a contabilităŃii caselor munŃilor revendicaŃi, a furajelor, a fondurilor 
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şcolare, ca şi a tuturor casieriilor bisericeşti şi comunale, ca pretutindeni şi tot omul 
să poată afla pe deplin despre utilizarea corespunzătoare menirii lor, spre folosul 
obştesc. 

Cu invocarea rapoartelor amintite la început şi a celorlalte propuneri urgente 
ale primului regiment românesc nr. prez. 10, momentan Comandamentul general 
aduce degrabă la cunoştinŃa tuturor regimentelor grănicereşti [În baza raportului 
din 16 aprilie a.c. nr. 32 se face cunoscută comandamentelor de regiment]33, pentru 
liniştirea întregii populaŃii a graniŃei militare, adoptarea provizorie a acestor măsuri 
şi dispoziŃii până la ordine ulterioare ale Ministerului de Război, iar datoria 
regimentelor va fi aceea să facă publice, pe căi potrivite şi eficiente, prin organele 
corespunzătoare, demne de încredere din toate staŃiile de companie şi de escadron, 
populaŃiei graniŃei militare, care va fi convocată la întrunire numai în acest scop, să 
o instruiască şi să o lămurească punct cu punct asupra tuturor acestor uşurări şi 
aprobări, precum şi asupra dispoziŃiilor, binefacerilor şi prevederilor adoptate deja 
de Comandamentul general pentru binele şi interesele ei, astfel încât, în cele din 
urmă, să corespundă încrederii amintite deja şi grijii neîntrerupte a Comandamentului 
general, invitând totodată populaŃia graniŃei militare să se conformeze cu dedicare 
în mod corespunzător. 

Concomitent se va trimite raportul de faŃă înaltului Minister de Război; de 
asemenea, se va ajunge la un acord cu Guberniul c.c. şi cu Tezaurariatul c.c. 
privitor la realizarea punctelor de mai sus. 

Cu acestea se soluŃionează şi nr. prez. 259, 263, 321, 352, 486, 74734. 
 
[Se speră obŃinerea rezultatului raportului. 
Sibiu, 8 iulie 1848 
 
În absenŃa domnului comandant general,  

Pfersmann,  
feldmareşal locotenent, m.p.]35  

 
Copii: Varianta 1. Österreichisches Staats Archiv Viena, Kriegsarchiv, în Arhiva Institutului de 

Istorie „George BariŃiu” din Cluj-Napoca, Fondul 1848, cutia 9, documentul 54, anexă, xerox: 24.800–
24.815. Transcriere Ela Cosma. Varianta 2 (incompletă şi uşor modificată). M.O.L. Budapesta, Fond 
Az 1848–49-i Ministeriumi Levéltár. Vay Miklós kormánybisztosi iratai, nr. 2601/1848. Foto: 18.999–
19.007. Transcriere Kurt Schmidts. 

________________ 
1 Paragraful următor inaugurează varianta 2 cf. trimiterii de la finele documentului, respectiv 

documentul de la M.O.L. Budapesta, păstrat în transcrierea efectuată de Kurt Schmidts în baza 
fotocopiilor nr. 18.999–19.007. Documentul din arhivele maghiare este incomplet, fiind lipsit de 
unele pasaje care se regăsesc în documentul păstrat în copie la Arhiva de Război (Kriegsarchiv) din 
cadrul Arhivelor Austriece de Stat (Österreichisches Staatsarchiv) de la Viena şi în reproducere xerox 
în Arhiva Institutului de Istorie „George BariŃiu” din Cluj, Fondul 1848, cutia 9, doc. 54, xerox: 
24.800–24.815. Acesta din urmă, respectiv varianta 1, este editat integral în volumul nostru.  

2 Aici şi în continuare, sublinierile sunt în documentul original. 
3 Acest aliniat lipseşte în varianta 2, documentul din arhivele maghiare, transcris de Kurt Schmidts. 
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4 Această propoziŃie lipseşte în documentul transcris de Kurt Schmidts. 
5 Se referă la punctele m), o) şi p), înfăŃişate mai jos. 
6 Cuvântul apare suplimentar în varianta 2, documentul semnat de generalul Pfersmann.  
7 În textul semnat de Pfersmann lipseşte completarea „Compagnie- und”. 
8 Aici, ca şi mai jos în documentul complet de la arhivele vieneze se foloseşte termenul de 

„Feldwebel”, iar în documentul semnat de generalul Pfersmann cel de „Wachtmeister”, ambele având 
acelaşi sens (“sergent”). 

9 Vezi nota anterioară. 
10 Probabil o dijmă plătită călugărilor capucini ai Bisericii romano-catolice de către grănicerii 

secui. 
11 Primele două paragrafe ale punctului o) lipsesc din varianta 2, documentul semnat de generalul 

Pfersmann. 
12 Excontentierung, cuvânt creat în document, probabil sinonim cu „mulŃumire, satisfacere”, de 

la „contentieren” (a mulŃumi pe cineva). 
13 Cuvânt explicativ în documentul semnat de generalul Pfersmann. Este vorba despre 

regimentul secuiesc de husari. 
14 Acest alineat de la punct q) nu apare în varianta 2, documentul semnat de generalul Pfersmann. 
15 În documentul semnat de generalul Pfersmann cuvântul „bewähren” este înlocuit cu „benehmen”. 
16 Formularea din paranteza dreaptă aparŃine variantei 2, respectiv documentului semnat de 

generalul Pfersmann. 
17 Cuvânt suplimentar în documentul semnat de comandantul locŃiitor de la Sibiu. 
18 Ca şi mai sus, cuvintele „Compagnie- und” lipsesc în documentul semnat de Pfersmann. 
19 Cuvânt lipsă în documentul semnat de Pfersmann. 
20 Astfel se încheie documentul nesemnat din varianta 1, aflat în copie la Arhiva de Război din 

Viena. Documentul a fost redactat la Sibiu şi, după toate probabilităŃile, a fost într-adevăr înaintat 
Ministerului c.c. de Război. 

21 Documentul din varianta 2, păstrat la arhivele din Budapesta, poartă semnătura generalului 
Pfersmann şi este datat la Sibiu, în 8 iulie 1848. 

22 Paragraful următor inaugurează varianta 2 cf. trimiterii de la finele documentului, respectiv 
documentul de la M.O.L. Budapesta, păstrat în transcrierea efectuată de Kurt Schmidts în baza 
fotocopiilor nr. 18.999–19.007. Documentul din arhivele maghiare este incomplet, fiind lipsit de 
unele pasaje care se regăsesc în documentul păstrat în copie la Arhiva de Război (Kriegsarchiv) din 
cadrul Arhivelor Austriece de Stat (Österreichisches Staatsarchiv) de la Viena şi în reproducere xerox 
în Arhiva Institutului de Istorie „George BariŃiu” din Cluj, Fondul 1848, cutia 9, doc. 54, xerox: 
24.800–24.815. Acesta din urmă, respectiv varianta 1, este editat integral în volumul nostru. 

23 Aici şi în continuare, sublinierile sunt în documentul original. 
24 Acest aliniat lipseşte în varianta 2, documentul din arhivele maghiare, transcris de Kurt 

Schmidts. 
25 PropoziŃia „şi va solicita aprobarea superioară în acest sens” lipseşte în documentul transcris 

de Kurt Schmidts. 
26 Cuvântul apare suplimentar în varianta 2, documentul semnat de generalul Pfersmann.  
27 În textul semnat de Pfersmann lipseşte completarea „companie şi”. 
28 Darea capeŃiană (Kapezien-Entrichtung) era probabil o dijmă plătită călugărilor capucini ai 

Bisericii romano-catolice de către grănicerii secui. 
29 Primele două paragrafe ale punctului o) lipsesc din varianta 2, documentul semnat de generalul 

Pfersmann. 
30 Cuvânt explicativ în documentul semnat de generalul Pfersmann. Este vorba despre regimentul 

secuiesc de husari. 
31 Acest alineat de la punct q) nu apare în varianta 2, documentul semnat de generalul Pfersmann. 
32 În documentul semnat de generalul Pfersmann cuvântul „bewähren” (a dovedi) este înlocuit 

cu „benehmen” (a se comporta). 
33 Formularea din paranteza dreaptă aparŃine variantei 2, respectiv documentului semnat de 

generalul Pfersmann. 
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34 Astfel se încheie documentul nesemnat din varianta 1, aflat în copie la Arhiva de Război din 
Viena. Documentul a fost redactat la Sibiu şi, după toate probabilităŃile, a fost într-adevăr înaintat 
Ministerului c.c. de Război. 

35 Documentul din varianta 2, păstrat la arhivele din Budapesta, poartă semnătura generalului 
Pfersmann şi este datat la Sibiu, în 8 iulie 1848. 

49. 

Bucureşti, 8 iulie 1848 

Reply of Metropolitain Archbishop 
to the Russian Consul General in Wallachia 

Monsieur le Consul Général, 

Les évenemens du 11 juin m’ont fait tourner la plus sérieuse attention sur l’état 
des choses, sur la situation du pays, sur la marche des affaires conduites par le nouveau 
Gouvernement et surtout sur l’attitude du peuple, et j’ai vu non sans un sentiment de 
satisfaction et d’amour propre national, que le calme et la dignité avec lesquels s’est 
accomplie en moins de trois heures une révolution sans exemple dans l’histoire, les 
transports frénétiques de la joie de tout le peuple pour les droits qu’il venait de 
reconquérir et après lesquels il avait tant soupiré, ont rempli mon âme de la plus douce 
satisfaction, car je n’ai pu voir dans ce mouvement que le doigt de la Providence. 

L’abdication du Prince Bibesco, que ni les conseils de ses amis, ni les 
supplications des nouveaux ministres désignés par la voie du peuple et nommés par 
lui n’ont pu déterminer à rester à la tête des affaires, avait il est vrai troublé un instant 
la sérénité de ma joie, car je craignais les suites d’une anarchie, mais cette fois encore 
j’ai vu avec orgueil que mes craintes avaient été mal fondées. Le nouveau 
Gouvernement et le peuple tout entier de la capitale, pour faire preuve de leur 
sentiments de dévouement à la patrie, d’abnégation ou d’éloignement pour tout 
intérêt on vue personnel, se sont portés en masse à ma demeure et ont sollicité ma 
coopération aux affaires qu’en ma qualité de Valaque je me suis cru en devoir 
d’accepter. 

Cependant un complot de bas meneurs d’intrigants insignificants, étant 
parvenu à seduir une faible partie de la garnison ayant à sa tête Monsieurs les 
Colonels Odobesco et Solomon, est venu troubler un instant l’ordre et la tranquilité 
publique le 19 du courant1; mais le peuple quoique indigné au supréme degré a 
écrasé ce complot, avec ce calme et cette volonté ferme qu’il avait déployé 
auparavant, et a réduit à l’impuissance tout démarche réactionnaire, sans toutefois 
se porter à aucun acte de vengeance. Il a senti que pour lui ce serait s’avilir que de 
se mesurer à deux ou trois individus qui du reste sont livrés entre les mains de la 
justice et il est à espérer que rien ne troublera desormais la tranquilité publique.  

Voici, Monsieur le Consul, en peu de mots l’état du pays. Permettez-moi 
maintenant de passer aux autres considérations contenues dans la lettre que vous 
m’avez fait l’honneur de m’adresser le 18 courant2. Il est incontestable, et les 
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traités en font foi, que la Principauté de Valachie en se plaçant sous la suzeraineté 
de la S. [Sublime] Porte, s’est réservée le droit d’une administration intérieure 
indépendante qui implique celui de modifier et de refaire ses lois, suivant que les 
circonstances et l’intérêt du pays l’exigeront; ainsi que celui d’élire ses princes 
dans son sein. Elle a constamment joui de ce droit jusqu’au commencement du 
dernier siècle, ou quelques Grécs habitans du Phanar, abusant de la faveur 
qu’ils étaient parvenus à s’attirer de la part de quelques dignitaires influents de 
l’Empire Ottoman trouvérent le moyen d’introduire en erreur le cabinet ottoman 
sur les sentiments des habitans de la Valachie qu’ils se plurent à qualifier comme 
fort hostile et de se faire nommer princes.  

Cependant ce pays n’ayant jamais cessé de protester contre la violation de 
son droit, et ses plaintes n’ayant été reconnues fondées, la Cour de Russie qui 
depuis le milieu du 18éme siècle s’était posée en protectrice des chrétiens et comme 
garante de leurs privilèges et la S. Porte qui dans sa sollicitude ne pouvait pas 
souffrir qu’une nation fut plus longtemps frustrée dans ce qu’elle a de plus 
précieux, reintègrent la Valachie dans son ancien droit, en vertu duquel un reforme 
fut introduite en 1831. Mais après une expérience de dix sept ans, ayant acquis la 
certitude que cette reforme privait des bienfaits de l’état de société, la grande 
majorité de la nation et n’étant plus en rapport avec les progrés de la civilisation et 
les besoins du pays, le peuple valaque cru devoir user de son droit pour refaire sa 
legislature intérieure sans léser les intérêts d’aucune puissance.  

Je ne vois donc pas en quoi le pays enfreint les droits de la Cour Impériale de 
la Russie. Aussi proposer maintenant au peuple Valaque le retour au statu quo 
existant avant le 11 Juin, ce serait trop tard et entièrement inutile, car rien ne 
pourrait désormais le forcer à renoncer aux reformes qu’il a cru devoir introduire 
dans sa loi constitutive. Si [la Russie] voulait faire entrer ses troupes dans le pays, 
le peuple Valaque ne se fait point illusion: il sait qu’il n’est en état d’opposer 
aucune resistance armée. Mais il sait aussi que [la Russie] dans sa bonté et sa 
magnanimité, ne le forcera point au retour d’un ordre de choses qui lui était si 
odieux, que pour s’en débarasser il était prêt à verser tout son sang. Son intention 
n’est point d’invoquer l’appui des Hongrois, il ne fera parler que son droit et tout 
en appellant à la génerosité de l’auguste Monarque qui a tant de fois officiellment 
declaré ses sentiments de bienveillance pour notre pays, il ne manquera pas de 
protester à la force du monde.  

Me basent sur les sympathies que vous voulez bien m’exprimer dans votre 
lettre precisée, pour la Valachie et ayant pleine confiance en elle, je vous prie, 
M[onsieur] le Consul Général, de vouloir bien porter la presente à la connaissance 
de la Cour I[mpériale], qui nous n’en doutons pas, prénant en considération la vœu 
unanime de la nation et le bien être qui résultera pour tous ses membres d’un 
nouvel ordre de choses, voudra bien y donner son adhésion et tenir la main à ce 
qu’il soit définitivement consolidé. Elle ne fera que acquerir par lá un droit à la 
réconnaissance du peuple Valaque. 

Signé 
Néofit 
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* 

Răspunsul arhiepiscopului mitropolit 
către consulul general rus în Valahia 

Domnule consul general 

Evenimentele din ziua de 11 iunie mi-au atras atenŃia, în modul cel mai 
serios, asupra stării de lucruri, asupra situaŃiei Ńării, asupra mersului afacerilor 
conduse de noul guvern şi, mai ales, asupra atitudinii poporului şi mărturisesc, nu 
fără un sentiment de satisfacŃie şi de dragoste naŃională proprie, că, de fapt, calmul 
şi demnitatea cu care s-a realizat în mai puŃin de trei ore o revoluŃie fără precedent 
în istorie, transmiterea frenetică a bucuriei întregului popor faŃă de drepturile pe 
care tocmai le-a recucerit şi după care a suspinat atât de mult, mi-au umplut 
sufletul cu cea mai dulce satisfacŃie, întrucât nu am putut să văd în această mişcare 
decât degetul ProvidenŃei.  

Abdicarea prinŃului Bibescu, pe care nici sfaturile prietenilor săi, nici 
implorările noilor miniştri desemnaŃi prin voinŃa poporului şi numiŃi de el nu au 
putut să-l determine să rămână în fruntea Ńării, a tulburat, cu adevărat, pentru un 
moment, seninătatea bucuriei mele, căci m-am temut de consecinŃele unei anarhii, 
dar, din nou, am văzut cu mândrie că temerile mele fuseseră nefondate. Noul 
guvern şi poporul din întreaga capitală, pentru a-şi dovedi sentimentele de 
devotament faŃă de patrie, de abnegaŃie sau de detaşare înaintea oricărui interes 
personal, au venit în număr mare la reşedinŃa mea şi mi-au solicitat cooperarea în 
aceste aspecte care privesc statul, ceea ce, în calitate de valah, am crezut că este de 
datoria mea să accept.  

Totuşi, un complot al unor instigatori insignifianŃi, conturat pentru a seduce o 
parte scăzută a garnizoanei, avându-i în frunte pe domnii colonei Odobescu şi 
Solomon, a deranjat puŃin ordinea şi liniştea publică în ziua de 19 [iunie] anul 
curent. Poporul însă, deşi a fost indignat peste măsură, a deconspirat acest complot 
cu calm şi voinŃă fermă, [calităŃi] pe care le-a şi dovedit apoi eliminând orice 
demers reacŃionar, fără a se recurge astfel la un act de răzbunare. El, poporul, a 
simŃit că ar fi umilitor să se măsoare cu doi sau trei indivizi care, apoi, au şi fost 
daŃi pe mâna justiŃiei, sperându-se, astfel, că nimic nu va mai deranja de azi liniştea 
publică. 

Iată, domnule consul, în puŃine cuvinte, starea Ńării. PermiteŃi-mi acum să trec 
la alte consideraŃii conŃinute în scrisoarea pe care mi-aŃi făcut onoarea să mi-o 
trimiteŃi în ziua de 18 ale lunii curente3. Este incontestabil, iar tratatele evidenŃiază 
aceea că Principatul Valahiei, plasându-se sub suzeranitatea PorŃii, şi-a rezervat 
dreptul unei administraŃii interioare independente, ceea ce implică posibilitatea 
modificării şi refacerii legilor sale, după cum o vor cere circumstanŃele şi interesul 
Ńării, cum ar fi alegerea domnitorilor din sânul său propriu. [Principatul Valahiei]  
s-a bucurat de acest drept până la începutul ultimului secol, când doar câŃiva 
locuitori greci din Fanar, abuzând de favorul de a fi reuşit să atragă de partea lor 
câŃiva demnitari influenŃi ai Imperiului Otoman, au găsit calea de a induce în eroare 
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cabinetul otoman, mai ales în ceea ce priveşte sentimentele locuitorilor din 
Valahia, pe care le-au calificat ca fiind foarte ostile, căutând astfel să fie ei numiŃi 
ca şi domnitori.  

Totuşi, aceste Ńări nu au încetat niciodată să protesteze împotriva violării 
drepturilor de care au dispus, iar plângerile formulate nu au fost recunoscute ca 
fiind fondate. Curtea Rusiei, care de la mijlocul secolului al XVIII-lea s-a pus ca 
protectoare a creştinilor, dar şi ca garantă a privilegiilor, împreună cu Poarta 
Otomană, care în solicitudinea sa nu putea suferi ca o naŃiune să fie mai mult timp 
frustrată în ceea ce are ea cel mai preŃios, au reintegrat Valahia în dreptul său 
vechi, în virtutea căruia o reformă a fost introdusă în anul 1831. 

După o experienŃă de şaptesprezece ani, însă, marea majoritate a naŃiunii 
dobândind certitudinea că această reformă o priva de beneficiile sociale de stat, 
nemaifiind în raport cu progresele civilizaŃiei şi nevoile Ńării, poporul valah a crezut 
că trebuie să utilizeze dreptul său pentru a-şi reface legislaŃia internă, fără a leza 
interesele niciunei puteri.  

Nu văd, deci, prin ce anume încalcă Ńara drepturile CurŃii imperiale a Rusiei. 
De asemenea, propunând acum poporului valah să se reîntoarcă la status quo-ul 
existent înainte de 11 iunie, aceasta ar fi prea târziu şi totalmente inutil, căci nimic 
nu ar putea de azi înainte să-l forŃeze să renunŃe la reformele pe care crede că 
trebuie să le introducă în legea sa constitutivă. Dacă [Rusia] ar dori să-şi trimită 
trupele în Ńară, poporul valah nu-şi va mai face iluzii: el ştie că nu este în stare să 
opună nicio rezistenŃă armată.  

El ştie însă şi că [Rusia], în bunătatea şi mărinimia sa, nu îl va forŃa la 
întoarcerea într-o ordine a lucrurilor care i-ar fi atât de odioasă şi că, pentru 
debarasarea de aceasta, el ar fi pregătit să-şi verse sângele. IntenŃia sa nu este aceea 
de a invoca sprijinul maghiarilor, căci nu va face decât să vorbească despre dreptul 
său, făcând apel la generozitatea augustului monarh care a declarat de atâtea ori 
sentimentele sale de bunăvoinŃă faŃă de Ńara noastră, ca să nu ezite să protesteze în 
faŃa puterilor lumii.  

Bazându-mă pe simpatiile faŃă de Valahia, pe care aŃi binevoit să mi le 
exprimaŃi în scrisoarea dumneavoastră precisă, şi având deplină încredere în aceasta, 
vă rog, domnule consul general, să aduceŃi prezenta scrisoare la cunoştinŃa CurŃii 
imperiale care, nu ne îndoim, luând în considerare voinŃa unanimă a naŃiunii şi Ńinând 
cont de bunăstarea care va rezulta pentru membrii ei într-o nouă ordine a lucrurilor, 
va voi să-şi dea adeziunea la aceasta, susŃinând ceea ce trebuie consolidat definitiv. 
Ea nu va face astfel, decât să dobândească un drept la recunoaşterea poporului valah.  

Semnează, 
Neofit 

 
Original: National Archives London, Foreign Office. Turkey (Wallachia). From Consul Gen. 

Colquhoun (Diplomatic). January to August 1848. 
________________ 

1 19 iunie 1848. 
2 18 iunie 1848. 
3 Mai precis 18 iunie 1848. 
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50. 

Bucureşti, 8 iulie 1848 

An das hochlöbliche k.k. Siebenbürger General Commando zu Hermannstadt 
Hochlöbliches Praesidium! 

Ein Mitglied der faktischen Regierung, Herr Balatsesco, welcher dem türkischen 
Kommissär Talaat Effendi an die Grenze nach Fokschan entgegengesandt worden 
war, ist heute von dort zurückgekehrt mit der Nachricht, daß ihm der Talaat Effendi 
beigegebene Beamte von Jassy mittelst Courier die Kunde gesendet habe, die 
russischen Truppen und die türkischen würden, über von Constantinopel eingelangten 
Befehlen, im Einverständnisse die Fürstenthümer unmittelbar besetzen, Talaat 
Effendi werde nach Fokschan kommen und dort den Einmarsch der Truppen, 
welche in etwa 14 Tagen ankommen sollen, erwarten. 

Diese Nachricht scheint, wie so viele frühere ähnliche, nicht sicher. Sie wird 
hier aber Sensation machen, und wenn ein wirklicher Einmarsch bekannt wird, so 
kann eine Crise entstehen, bei welcher wir Gefahr laufen, in eine komplete Anarchie 
zu gerathen, obgleich das bekannte Regierungsmitglied C.A. Rosetti versichert haben 
soll, die Regierung werde bis zum letzten Augenblicke auf ihrem Posten bleiben. 

Soeben langt auch die Nachricht von Giorgewo ein, daß von Rustsuk mehrere 
Tausend Mann türkische Truppen in fünf großen Barken die Donau hinabgefahren 
sind, angeblich um Bewegungen, welche von Emissären an der untersten Donau in 
Bulgarien erregt worden seien, zu unterdrücken. 

Ich bitte das hochlöbliche Präsidium, den Ausdruck meiner hohen Verehrung 
zu genehmigen. 

Timoni m.p. 

* 

Către preaonoratul Comandament general transilvan c.c. de la Sibiu 
Preaonorate prezidiu! 

Un membru al guvernului de facto, domnul Bălcescu, care a fost trimis în 
întâmpinarea comisarului Talaat Effendi la graniŃa de la Focşani, s-a întors astăzi 
de acolo cu ştirea că funcŃionarul ce-l însoŃea pe Talaat Effendi a transmis veste 
prin curier că, la poruncă sosită din Constantinopol, trupele ruseşti şi cele turceşti 
în acord vor ocupa nemijlocit Principatele şi că Talaat Effendi va ajunge la Focşani, 
unde va aştepta invazia trupelor, care urmează să apară în circa 14 zile. 

Această ştire, aidoma multor altora de dinainte, nu pare sigură. Dar aici va 
crea senzaŃie şi, dacă se va anunŃa o invazie reală, se poate instala criza de a cădea 
în anarhie totală, cu toate că cunoscutul membru al guvernului C.A. Rosetti a dat 
asigurări că guvernul va rămâne la post până în ultima clipă. 
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Tocmai a mai sosit o ştire din Giurgiu, că de la Rusciuk au pornit pe Dunăre 
în jos câteva mii de oameni din trupele turceşti, în cinci bărci mari, aparent pentru a 
reprima mişcările pe care le-ar fi produs emisarii de la Dunărea de Jos în Bulgaria. 

Rog preaonoratul prezidiu să accepte expresia înaltei mele stime. 
Timoni m.p.  

 
Copie: M.O.L. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 1840/1848; foto: 26.027–26.028. 

51. 

Cluj, 8 iulie 1848 

A magyar összes ministeriumhoz 

Miután a folyó évi erdélyi országgyőlésen egybegyőlt Karok és Rendek által 
hozott, s legfelsıbb helyen is megerısített 10.-dik törvénycikk 5ik szakassza azt 
rendeli, hogy ezen tisztelt magyar ministerium haladék nélkől felbíróságot és 
albíróságokat a végre alkosson, és hozzon mőködésbe, miszerint a földesúrak és volt 
úrbéreseik közt a föld természete felett fennforogható viszálkodási esetek az erdélyi 
törvények és a magánjog elvei szerint sommáson ítéltessenek el, másfelıl pedig a 
királyi fı kormányhoz beadott számtalan panaszos keresetek, mellyek részint a volt 
úrbéresek kezein jelenleg található, részint a földesúrak kezein levı telkek és földek 
természete iránt támasztott követelések tárgyáben ide már beadattak, és naponta 
szaporodnak, a kérdésbeli bíróságok mielıbbi kinevezését szükségessé teszik; a 
királyi fı kormány ezen tisztelt Ministeriumot az említett bíróságok kinevezésére 
hazafi bizodalommal felszólítani annyival inkább kötelességének tartja, mert ha ezen 
felmerőlt egyenetlenségek rögtön orvoslást nem nyerendenek, a legkedvetlenebb 
nyughatatlanságoktól és kitörésektıl méltán lehet tartani. 

Kolozsvár 1848 Szent Jakab hó 8-kán. 

* 

Către toate ministerele maghiare 

Ordinele şi Stările transilvănene, întrunite în Dieta din anul curent, au adoptat 
articolul 10 par[agraful] 5 sancŃionat ulterior, ce a prescris organizarea neîntârziată 
a judecătoriilor obişnuite şi superioare, precum şi punerea acestora în funcŃiune, în 
vederea rezolvării conflictelor între moşieri şi foşti iobagi în problema naturii 
pământurilor, în funcŃie de legile transilvănene şi de prevederile dreptului civil.  
Pe de altă parte, plângerile numeroase înaintate Guberniului despre natura 
problematică a pământului aflat în mâna foştilor urbarialişti sau în mâinile 
moşierilor şi numărul cărora creşte pe zi ce trece, reclamând numirea cât mai 
grabnică a acestor judecătorii, Guberniul cere onoratului Minister să ia măsuri în 
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vederea organizării acestora. Cererea este cu atât mai imperioasă, cu cât, prin 
amânarea rezolvării imediate a problemelor ivite, ne putem aştepta la cele mai 
neplăcute urmări şi la izbucnirea unor mişcări. 

Cluj, la 8 iulie 1848. 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 1879/1848. 

52. 

Sibiu, 8 iulie 1848 

Hochlöbliches königliches siebenbürgisches Landesgubernium! 

In Folge der Hoh. Verordnung vom 14. April l.J. unter Z. 2853/1848 hatte ich 
mit der Verlautbarung und dem Vollzuge der in der Rothberg-Ziegenthaler Hattert-
Streitigkeit von Einer Hohen Landesstelle gefällten Entscheidung den Repser k. 
Steuer Einnehmer Samuel Konrad und den Schäßburger Senator Friedrich Müller 
beauftragt. Wie diese ihrem Auftrage Genüge geleistet, geruhen Eine Hohe 
Landesstelle aus dem gehorsamst anverwahrten Protokolle zu ersehen. 

Weil aber die Ziegenthaler Gemeinde gegen diese Entscheidung den Recurs an 
Allerhöchst Se Majestät angezeigt, und um Einstellung jedes weitern den Vollzug der 
Entscheidung bezweckenden Vorganges gebeten; die Rothberger Gemeinde dagegen 
das Gesuch gestellt, diese in einer politischen Angelegenheit erfolgte Entscheidung, 
ungeachtet des eingeleiteten Recurses, dem Vollzuge zu überantworten, die 
Commissarien aber das Urtheil hierüber von der hohen Stelle, welche in Sachen 
erkannt hat, erwarten, so sehe ich mich veranlaßt, Eine Hohe Landesstelle um fernere 
hohe Weisung zu bitten: ob die fragliche Entscheidung vollzogen, oder deren Vollzug, 
bis zur Allerhöchsten Entscheidung über den eingelegten Recurs vertagt werden 
solle? Wobei ich mir zu bemerken erlaube, daß es sich hier um eine im politischen 
Wege gefällte Entscheidung, wobei die sogenannte Restitutio in integrum möglich ist, 
handelt; der Recurs daher keine hemmende Gewalt haben könnte. 

Der ich in tiefer Ehrfurcht geharre, Eines Hochlöblichen königlichen 
siebenbürgischen Landesguberniums 

gehorsamer Diener, 
Franz von Salmen 

Hermannstadt den 8. Juli 1848 

* 

Preaonorate Guberniu regesc transilvan al Ńării! 

Ca urmare a înaltei dispoziŃii din 14 aprilie a.c., sub nr. 2853/1848, i-am 
însărcinat pe perceptorul de taxe Samuel Konrad din Rupea şi pe senatorul 
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Friedrich Müller din Sighişoara cu publicitatea şi executarea deciziei adoptate de 
înaltul for al Ńării în litigiul de hotar dintre Roşia [jud. Sibiu] şi łichindeal. Cum şi-
au îndeplinit aceştia misiunea, înaltul for al Ńării să binevoiască a lua la cunoştinŃă 
din protocolul pe care vi-l transmit cu supunere. 

Dar fiindcă comuna łichindeal a iniŃiat recursul la maiestatea sa preaînaltă 
împotriva deciziei amintite, rugând să se stopeze orice procedeu care are în vedere 
executarea deciziei, în schimb comuna Roşia a depus cererea ca decizia, adoptată 
într-o chestiune politică, să fie pusă în executare indiferent de recursul iniŃiat, iar 
comisarii aşteaptă sentinŃa pe fond a înaltului for, mă văd nevoit să rog la rândul 
meu înaltul for al Ńării să-mi dea noi indicaŃii înalte, anume dacă decizia în 
chestiune să fie executată, sau dacă executarea ei să fie amânată până la [sosirea] 
preaînaltei hotărâri asupra recursului iniŃiat? În acest context, îmi permit să observ 
că aici este vorba de o decizie adoptată pe cale politică, ce permite restitutio in 
integrum, de aceea recursul nu poate avea putere obstructivă. 

Rămân cu adâncă veneraŃie, al preaonoratului Guberniu regesc transilvan al 
Ńării 

slujitor supus, 
Franz von Salmen 

Sibiu, 8 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8647/1848; foto: 29.577. 

53. 

Sibiu, 8 iulie 1848 
 
P. 1221 
1745 848 

An das löbliche k.k. Landes Ober Commissariat 

Note 

Da bei der allenfalls möglichen Verbreitung der Cholera die Abtheilungen 
der hierlandes liegenden 2 Linien Kavallerie Regimenter bei ihrer dermaligen 
Dislocation der offenbarsten Gefahr ausgesetzt sein würden, so wäre es unbedingt 
nothwendig, diese Abtheilungen in einer, oder höchstens in 2 gegenseitig nicht 
weit entfernten Regionen Escadronsweise baldmöglichst zu concentriren, um 
hiedurch bei dem Mangel an Militair Ärzten, die Sanitätsaufsicht erleichtern und 
bei sich allenfalls zeigenden Krankheits-Symptomen, der betreffenden Mannschaft 
die alsogleiche Hilfe bieten zu können.  

Indem das General Commando daher den diesfalls im kurzen Einvernehmen 
entworfenen Konzentrirungs Plan Einem löblichen Landes Ober Commissariate 
zustellt, beehrt man sich das dienstfreundliche Ansuchen zu stellen: wegen 
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Unterkunft und Verpflegung der bezüglichen Abtheilungen auf die Dauer der 
angedeuteten Konzentrirungs Zeit, die betreffenden Jurisdiktionen gefälligst 
beauftragen zu wollen. 

Hermannstadt am 8ten Juli 1848. 
In Dienstesabsein des Commandirenden Herrn Generals, 

Pfersmann m.p., 
FML 

* 

P. 1221 
1745 1848 

Către onoratul Comisariat suprem c.c. al Ńării 

Notă 

Deoarece, la posibila răspândiri a holerei, subunităŃile celor 2 regimente de 
cavalerie de linie, aflate în locurile lor de dislocare de aici1, ar fi supuse unui 
evident pericol, este neapărat necesară concentrarea cât mai grabnică a 
respectivelor subunităŃi într-una sau două regiuni nu prea îndepărtate una de 
cealaltă, pentru a se înlesni astfel supravegherea lor sanitară, în condiŃiile lipsei 
medicilor militari, şi pentru a se putea acorda trupei ajutor imediat, încă de la ivirea 
primelor simptome ale bolii2. 

Comandamentul general pune la dispoziŃia onoratului Comisariat suprem al 
Ńării planul de concentrare adoptat de curând3, transmiŃându-i acestuia pe cale de 
serviciu rugămintea de a binevoi să însărcineze jurisdicŃiile vizate, să asigure 
încartiruirea şi intendenŃa respectivelor subunităŃi pe durata menŃionatei perioade 
de concentrare. 

Sibiu, 8 iulie 1848 
În absenŃa domnului comandant general, 

Pfersmann m.p., 
feldmareşal-locotenent 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond GP nr. 1745/1848. Foto: 32.892–32.893.  

________________ 
1 Cele două regimente c.c. de cavalerie staŃionate în Transilvania la 1848 erau: regimentul de 

cavalerie uşoară „Arhiducele Ferdinand Maximilian” nr. 3, cu staŃia de dislocare la Aiud, şi 
regimentul de dragoni „PrinŃul Eugen de Savoia” nr. 5, cu staŃia de dislocare la Rupea. 

2 În realitate, concentrarea celor două regimente s-a realizat datorită temerilor Comandamentului 
militar suprem de la Sibiu faŃă de posibilele evenimente revoluŃionare, cu atât mai mult cu cât armata 
austriacă din Transilvania deŃinea efective scăzute şi răspândite în teritoriu. 

3 Vezi planul de concentrare al regimentului de cavalerie uşoară şi al celui de dragoni, în doc. 
nr. 58 şi doc. nr. 59 din 8 iulie 1848. 
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54. 

Sibiu, 8 iulie 1848 

A belügyminiszter úrnak 

Károly Fejérvárról leendı kirándulásaimról a Szebenbe és Brassóba menetelem 
elhalasztásáról, úgy annak okairól folyó hó 3-ikán kelt jelentéseim eddig felérkezett, 
azonban mint jelen tudósításom kelési helyébıl is látható, csak is Károly Fejérvárra 
szándékolt menetelem szenvedett változást, Háromszéken, Sepsiszentgyörgyön a 
katonák és kiváltságolt nemesek közötti súrlódások személyes jelentésemet igénylı 
komolyabb alakot öltvén, jelenlegi utam Károly Fejérváron, Szebenben és Brassón 
kívől oda is intézett. 

Folyó hó 6ikán Kolozsvárról kiindulván, a mintegy 3 óra távolságra esı 
Torda mezıvárosba, a határszélén reám várt csapat lovas nemzetırség kiséretében, 
a felállított nemzetırség tisztelgése között s ugyanattól, valamint a városi lakosság és 
ott mint Torda megye székes helyén épen akkor folyamatban volt követválasztása 
nagy számmal egybesereglett megyeiektıl szívesen fogadva érkeztem meg, s ott a 
fıispány és egyszersmind a megye összes nemzetırségfıparancsnoka fölhívására a 
nemzetırség felett szemlét tartván, úgy találtam, hogy nálok fegyver, kellı gyakorlottság 
s lelkesültség nem hiányzik. 

Tordán alkalmam volt két székely altiszttel értekezni, kik elıttem megjelenvén, 
tılem s általam a minisztériumtól társaik nevében azon kedvezést kérték, hogy 
miután szülötte helyökrıli kihozatalakkor is ki volt mondva, miszerint csak nıtlen 
ífjak jöjjenek ki s még is többen, kik azoknak sorába családos és aggott voltak 
miatt nem tartozhatnak, hozattak ki, Szegedre leendı kiindittatásuk elıtt vitessenek 
vissza honjukba s ott az arra valót kiválogatván, úgy inditassanak ki. 

Melly kívánságuk teljesítésének idı vesztés miatti lehetetlenségét s a katonai 
fegyelemmel össze nem egyeztethetıségét velök megértetvén, oda utasítottam, 
hogy ha valamellyiköknek a kimenetel ellen helyes és törvényes oka volna, azt 
illetı tisztének eleibe terjessze. 

Melly kevésé szigorú szavakkal történt rendreutasításom s /más/ részrıl a 
székely önhittség fölébresztésének azon kedvezı eredménye mutatkozott, hogy 
ezen amint értésemre esett legalkalmasabb két egyén, magok s a többiek részéröl is 
pontos engedelmességet ígért. 

Tordáról azon nap délre Enyedre a hasonlag ki állított nemzetırség katonai 
tisztelgése s ennek, valamint az egész városi lakosság öröm nyilvánításai között 
beérkeztem, a város határszélein reám várakozott fıispány if. Kemény István, az 
általa vezérlett megyei tisztségtıl és egy csapat lovas nemzetırıktıl kisértetve. 

Itt s a környékben a robot megszüntetésével, munkásoknak pénzért sem 
kaphatása miatt a mezei munka nagyon hátra maradoz, azonban célszerő rendeletek 
vagynak téve az ebbeli hiányt, mind a szolgálatbeli hátramaradások, mind 
helységenként az eddigi szokás szerint évenként a földesúrak által adott helységbikáert 
/tenni/ kelletett, de az idén hátramaradt, valamint szintén a földesúraság részéról 
adott jegyzıi fizetés helyett szokásban levı napszámoknak letétele, úgy a havasi 
lakosoknak is munkára pénzérti lehozatala által pótolni. 
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Az itteni tanyászó székelyek is készek az indulásra, mellynek határ napjául e 
folyó hó 19dike tüzetett ki az illetı hadi kormány által, Károly Fehérvárra ugyan 
azon nap estvéjén a nemzetırség és a városi lakosság részérıl a fennebbiekhez hasonló 
öröm jelei között megérkezvén,- ott ezen a másnap reggeli 10 óráig mulatásam 
idejét a fegyverek számbevételére fordítottam. 

A mintegy 2200-nyi a nemzetırség között kiosztandó kovás puskákat az oláhság 
által elszigetelt biztos magyar helységek s különüsön pedig a székelység között fogom 
kiosztani, a székelyek kiindulására nézve kedvezı hatással remélvén lenni, ha ezek 
látandják, hogy a honnmaradottak is a rend és béke fenntartásáért fegyvert fogak 
viselni. 

Van ezen fegyvertárban 4741 puska, mellyek lıkupakra leendı áttételök 
végett a bécsi fegyvertári fıigazgatóság által oda felvitetni rendeltettek, ezeket az 
ez iránti rendelet megválltoztatásának végett Budára vélem felviendıknek. 

K/ároly/fejérvárról Szászsebes és Szerdahely székeken és városokon keresztől 
folyó hó 7ikén estve Szebenbe megérkeztem. 

Tudva van a miniszterium elıtt miként kiküldetésem ellen egy szász nemzeti 
gyülés óvást tett, ennek nyomán tisztelgésök sem visele hivatalos szint a helyi 
körülményekrıl még meg kell említenem, hogy a balázsfalvi népgyőlés határozata 
nyomán itten alakult s ismételt rendelkezésre is gyülést tartani nem szőnt oláh comité 
eloszlatására s tagjainak bujtogatásai kinyomására a kormányszék még kiküldetésem 
elıtt biztosokat rendelt ki, ezeknek kinyomozásukból azonban a szászok ellen az után 
elleni izgatásnál s néhany egyén részérıl a magyarok elleni epés kifakadásnál egyéb ki 
nem jı,- van ugyan ezen nyomozásukban említés arról is, hogy a szászok a bujtogató 
oláh ífjakat összeg pénzzel is segítették, azonban ezen körülmény a vádlott egyének elı 
nem hozhatása miatt tisztába ne hozattathatott, úgy az sem kiktıl és mi végre nyerték 
volna azt. Több oláhok elleni mindazonálltal veszlyes célzatú bujtogatások s magyarok 
irányában fenyítésre méltó fenyegetızések kerültek napfényre. 

Ezek iránt ugyan a kormányszék fog rendelkezni, véleményem azonban az, 
hogy a pereket haladéktalanúl meg kell kezdeni, s e végett Kolozsvárra visszamenetelem 
alkalmával Marosvásárhelyt személyesen fognak a Fiskussal értekezni,- a leginkább 
fenyítésre méltók elfogadása már meg levén rendelve. 

Az itteni fıhadi kormánynál értekeztem 4000 önkéntes kiállításáról, a kiindítható 
székely és oláh ezredek felszerelésérıl, úti terveikrıl, mellyek nyomán bátran 
jelenthetem, hogy a székely gyalogság folyó hó 19-kén, a huszárság pedig f.h. 20-kén 
az indulásra egészen készen legyen; – az oláh ezredbeliek is rövid idın remélem 
kiindulási napjokat megírhatni: a 4000 önkéntes is akadély nélkől ki fog állíttatni, de 
/feltét/lenől szükséges, hogy a hadi ministerium az iránt erélyesen rendelkezzék, 
miszerint a /hazá/ból sem fegyver, sem öltöny bárkinek parancsára is ki ne vitessék, 
mind ezekrıl utasítása szerint teend a fıhadi kormány is fölterjesztését mai napról, 
azonban én is jelentésemben megemlíteni el nem mulaszthattam. 

Az itteni szász hírlapot megszerezni igen bajos feladat, mivel mint értésemre 
esett jelenleg a szászok zsoldjában áll, azonban egy biztos ember által a végett 
intézkedtem, s mőködési eredményérıl késıbb tudósítandom. 

A helybeli oláh papság is volt nálam, az unió mellett nyilatkoztak ugyan, de 
nemzetiségükhözi ragaszkodásukat s nyelvükkel élhetési vágyokat minduntalan 
kiemelték. 
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A mások által belévitt önállástalan szászok grófja is volt nálam, nekie 
kinyilatkoztatám, hogy ha a körülmények úgy hozzák magukkal, s a szászok ellen 
tett feladások valósulandanak, mint királyi biztos fogok közöttök fellépni, ha tehát 
ezt nem akarják, legyenek azon, hogy a rend meg ne háborítassék;- ı s a vele tartók 
leginkább az unió törvénye szentesítésének meg nem érkezésével takaroznak s 
ezzel palástolják kiküldettetésem ellen tett nyilatkozatuk is. 

Holnap Fogarason keresztől Brassóba folytatom utamat ahonnét ismét lesz 
szerencsém tudósításomat megküldeni. 

Fogadja ön legıszintébb s igazabb üdvözletemet 
Nagyszeben, július 8-kán 1848 

B. Vay Miklós 

* 

Domnului ministru de Interne 

Despre intenŃia mea de deplasare din Alba Iulia, despre amânarea plecării mele 
la Sibiu şi Braşov, precum şi despre cauzele acesteia v-am înaintat un raport, care 
până acum a şi sosit la destinaŃie. Dar, după cum se poate observa şi din locul de 
datare al acestui raport, numai plecarea mea la Alba Iulia a suferit modificări. 
Întrucât fricŃiunile între grăniceri şi nobilii privilegiaŃi în Trei-Scaune şi Sfântu-
Gheorghe au luat forme mai agravate, ceea ce reclamă prezenŃa mea, cu această 
ocazie drumul meu, în afară de Alba Iulia, Sibiu şi Braşov, a cuprins şi acel teritoriu. 

Plecând în ziua 6 ale lunii curente din Cluj, am sosit în oraşul-târg Turda, care se 
află cam la 3 ore distanŃă, însoŃit fiind de garda civilă călare. Am fost bine primit de 
garda civilă, instituită de locuitorii oraşului Turda, ca şi de cei veniŃi din comitat pentru 
alegerile de deputaŃi. Acolo, la chemarea comitetului suprem şi a comandantului 
tuturor gărzilor civile, am făcut o inspecŃie asupra gărzilor civile şi am constatat că au 
arme suficiente, şi că nu le lipseşte nici exerciŃiul, nici entuziasmul necesar. 

La Turda am avut prilejul de a sta de vorbă cu doi ofiŃeri secui, care s-au 
prezentat la mine, cerând prin intermediul meu Ministerului [ungar] favorul ca 
ofiŃerii să fie lăsaŃi la vatră împreună cu familiile lor, căci, deşi iniŃial s-a hotărât că 
vor fi detaşaŃi numai cei neînsuraŃi, pe lângă aceştia au fost aduşi mai mulŃi familişti. 
Ei insistă că, mai înainte de a fi dislocaŃi la Szeged, [vor] să fie duşi acasă, iar acolo 
să fie selectaŃi cei apŃi, şi aceia să pornească [la drum]. Însă eu am reuşit să-i 
lămuresc despre imposibilitatea cererii lor, căci realizarea ei ar cauza mari pierderi de 
timp şi nu este în concordanŃă cu disciplina militară. I-am sfătuit ca, dacă cineva 
dintre ei are cauze juste şi legitime, să le expună în faŃa ofiŃerului lui. 

Mustrarea mea nu prea severă, pe de o parte, şi trezirea mândriei secuilor, pe de 
altă parte, au avut efect favorabil, căci cei doi [ofiŃeri petiŃionari], care erau de altfel 
cele mai importante persoane, au promis supunere totală din partea lor şi a altora. 

Din Turda [plecând,] am sosit către prânz în aceeaşi zi la Aiud, unde, de 
asemenea, am primit salutul gărzii cetăŃeneşti şi al locuitorilor. La marginea 
oraşului m-au întâmpinat comitele suprem Kemény István tânărul, de la oficiolatul 
condus de el, şi un escadron de gardişti călare. 
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Aici şi în împrejurimi muncile agricole sunt mult rămase în urmă, căci nu se 
angajează la muncă oamenii nici măcar pe bani; sunt însă luate măsuri raŃionale în 
vederea lichidării acestui neajuns, prin perceperea zilelor de lucru rămase în restanŃe 
până acum, a zilelor ce se dădeau pentru folosirea taurului domnesc şi a zilelor 
pentru plata de către moşieri a notarului. Se vor aduce şi moŃii la muncă pe bani. 

Secuii încartinuiŃi aici sunt gata de plecare; data evenimentului a fost fixată 
de către Guberniu pentru 9 ale lunii curente. Am sosit apoi la Alba Iulia, în 
împrejurările semnalate mai sus: locuitorii şi garda cetăŃenească m-au întâmpinat 
cu bucurie. Timpul meu de aici l-am folosit pentru inspecŃia armelor. 

Armele ce urmează a fi repartizate le voi împărŃi înte cei 2200 de membri ai 
gărzilor, îndeosebi în localităŃile situate în mijlocul românilor, precum şi între 
secui, căci pentru [a determina] ieşirea secuilor sper că va avea efect favorabil să 
vadă că cei rămaşi acasă vor purta arme pentru menŃinerea ordinii şi păcii. 

În arsenalul de aici [din Alba Iulia] sunt 4741 de arme, care ar urma, potrivit 
ordinului comandantului arsenalului din Viena, să fie transportate în acestă 
localitate [menŃionată la urmă]; acest stoc de arme ar fi mai bine să se transporte 
pentru reparaŃii la Buda, după schimbarea dispoziŃiei prealabile. 

Din Alba Iulia am sosit la Sibiu în ziua de 7 luna curentă, prin scaunele, 
respectiv prin oraşele Sebeş şi Miercurea [Sibiului]. Ministerului îi este cunoscut 
faptul că una din adunările naŃionale săseşti a protestat împotriva numirii mele, prin 
urmare nici vizita lor [a şaşilor] la mine n-a avut un caracter oficial; despre 
împrăjurările locale trebuie să amintesc că în vederea desfiinŃării Comitetului 
român, care a luat fiinŃă pe baza hotărârii adunării populare de la Blaj şi care în 
pofida mai multor dispoziŃii a Ńinut adunări, Guberniul a numit nişte comisari încă 
înaintea sosirii mele aici. Ei au avut şi sarcina de a cerceta instigările membrilor 
Comitetului. Din investigaŃiile lor însă nu reiese altceva decât agitaŃia saşilor 
împotriva uniunii şi înjurăturile calomnioase proferate de câteva persoane 
împotriva maghiarilor. Este adevărat că se aminteşte în raport despre investigaŃii, 
despre cazul când saşii le-au dat o sumă de bani tinerilor români, dar din cauză că 
individul [presupus] n-a putut să fie audiat, nu s-a putut clarifica [situaŃia], nici 
persoana care a dat [banii] şi nici scopul nu s-a putut lămuri. Despre mai mulŃi 
români s-a dovedit că fac agitaŃii împotriva maghiarilor, ceea ce ar necesita luarea 
de măsuri împotriva lor. 

Cu toate că în această problemă urmează să dispună Guberniul, după părerea 
mea procesele trebuie începute acum. În acest sens, cu ocazia reîntoarcerii mele la 
Cluj, voi discuta personal cu Fiscul din Târgu Mureş. Arestarea persoanelor celor 
mai pasibile de pedepse a fost deja ordonată. 

Am discutat la Comandamentul suprem al armatei de aici despre recrutarea a 
4000 de voluntari, precum şi despre echiparea şi itinerariul regimentelor secuieşti şi 
române care pot fi dislocate. Pot raporta cu siguranŃă că infanteria secuiască va fi 
gata de pornire pe data de 19 ale lunii curente, iar husarii în ziua de 20 luna 
curentă. Sper că pot raporta curând şi ziua în care cei din regimentul românesc vor 
fi gata de plecare. Şi contigentul de 4000 de voluntari va fi organizat fără stavilă, 
dar este neapărat necesar ca Ministerul de Război să dispună ca armele şi muniŃia 
să nu fie transportate afară din Ńară la ordinul nimănui. Comandantul suprem de 
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armată va relata despre toate acestea în raportul său de azi, dar şi eu am considerat 
util de a pomeni cele de mai sus în raportul meu. 

A cuceri ziarul săsesc de aici este o sarcină deosebit de grea, căci, aşa cum am 
fost informat, acum stă în slujba saşilor; am făcut totuşi demersuri prin intermediul 
unui om sigur de aici, iar despre rezultatele activităŃii lui voi face raport mai târziu. 

Şi preoŃii români de aici mi-au făcut o vizită şi s-au declarat pentru uniune, 
dar mereu au subliniat că Ńin la naŃionalitatea lor şi la folosirea limbii lor. 

A fost la mine şi comitele saşilor, care neavând o părere proprie s-a lăsat 
condus de alŃii. I-am spus că, dacă se adevereşte ceea ce se prevesteşte în rapoartele 
împotriva saşilor, voi proceda împotriva lor în calitate de comisar regal. Dacă vor 
să evite acest lucru, să contribuie la menŃinerea liniştii. El şi cei care Ńin cu el îşi 
camuflează atitudinea prin netrimiterea legii sancŃionate cu privire la uniune; ei fac 
referiri la acest lucru şi în declaraŃia lor împotriva numirii mele. 

Mâine trec prin Făgăraş spre Braşov, de unde voi trimite din nou un raport. 
PrimiŃi cele mai sincere şi adevăratele mele salutări. 
Sibiu, 8 iulie 1848 

Baronul Vay Miklós 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond H9 (Belügyminisztérium), 543 eln/B. 1848. 

55. 

Cluj, 8 iulie 1848 

Alsó Fejér megyei Fóispán B. Kemény Istvánnak idei  
Július 8ról tett jelentése kivonatja 

Végül azon nevezetes tárgyra vagyok bátor nagyméltóságod figyelmét 
fordítani, mely ha sietıleg változtatása alá nem jı, az administráció telyesen fenn 
akad. A Fiscus törvényhatóságokban aránylag igen terjedelmes jószágokat bír, 
melyekbe, úgymint a topánfalvi, zalatnai, offenbányai, abrudfalvi uradalmaiba 
négy alsóbb és két felsıbb itélıszékeket tart, melyek a volt úrbéresek között támadott 
vagyoni kérdéseket intézték és enyészteték szinte minden esetbe el, annyira, hogy 
ritka jött onnét ezen tekintetbıl a Vármegyéhez baj továbbá tartott a Fiscus úrbéresei 
által elkövetett bőntények ellátására évenként Dominale Forumot is, honnét 
felhívás útján a megyéhez jött ugyan a kereset, de a rab ott mindvégig az uradalom 
börtönébe maradott, most ezen bíróságok eltörlése által mind azon terü, melyet 
ezen rendszeretett ítélı székek hordoztak, elhordozhatatlanul három szolgabíróvállaira 
nehezedik, az 1847/8 17ik törvény cikkely következéséül fogjuk ugyan a szolgabírók 
számát nevelni, és gondoskodni fogunk ezek mellé esküdtek felıl is, de mert 
mindezekrıl a választmány egybe hívásáig a törvényhatóság nem rendelkezik, míg 
ide vonatkozó határozatait életbe nem léptetheti, elmúlhatatlanul szükséges helyesnek 
látnom, hogy ezen ítélı székek p: o: 1ı novemberig avagy legalább az egyesülési 
törvény tellyes bévégzése, és innepélyes szentesítéséig született mindkét nemü 
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keresetére nézve folytassák bíráskodásukat. Jelenleg 72 bőntetı kereset vár ítéletre, 
mellyek eddig elı a fıbíró elnökség alatt, az ez által öszve hívott és a fiscus által 
fizetendı dominale forum szokott ellátni. Méltóztassék tehát Exellenciád a királyi 
kincstár útján ide vonatkozólag mielıbb rendelést bocsátani, és azt nekem is 
tudomásomra juttatni. Továbbá szinte ekkora mértékben a római katholikus püspök 
ı Exellentiája törvényhatóságokba esı uradalmai közül is hasonló körülmény 
létezik, itt is több rendezett apróbb itélı székek szőntek meg, idevonatkózólag tahát 
ki instálom a Nagyméltóságod rendelkeztetését. Leg végül pedig az itteni ismeretes 
zavargások jelenlétem szükségessé tévén, könyörgök Excellentiád előtt miképp 
kegyeskedjén engem Pestre az országgyőlésre léendı menetel alól felmenteni, mit 
egyébaránt pár napok elött feljelentettem a belügyminiszter ı méltóságának is. 

* 

Rezumatul raportului din 8 iulie anul curent al comitelui suprem  
al comitatului Alba de Jos, baronul Kemény István 

În sfârşit, doresc să atrag atenŃia înălŃimii voastre asupra unui subiect important 
care dacă nu va fi repede soluŃionat, duce la totala disfuncŃionalitate a administraŃiei. 
Fiscul deŃine în comitatul meu destul de mari întinderi de domenii, ca cel din Câmpeni, 
Zlatna, Baia de Arieş şi Abrud, unde Ńine patru judecătorii obişnuite şi două judecătorii 
superioare. Aceste judecătorii se ocupă cu problemele de avere iscate între foştii 
urbariali, şi în mai toate cazurile, le-au şi rezolvat; rareori au apelat la comitat în aceste 
probleme. A mai Ńinut Fiscul anual un Forum Dominiale pentru rezolvarea cazurilor 
penale, în urma fărădelegilor comise de către urbarialii Fiscului; în afară de acest for, 
au apelat şi la comitat în unele probleme, dar deŃinutul a rămas tot timpul în arestul 
Fiscului. Acum, după desfiinŃarea acestor judecătorii, toată munca ce cădea în sarcina 
lor, revine asupra a trei juzi nobiliari, pe baza legii 8/1847, paragraful 17. Este posibil 
că vom mări numărul juzilor nobiliari, îngrijindu-ne şi de juraŃii lor, dar jurisdicŃia nu 
poate să dispună acestea până la convocarea adunării generale. Până când nu va aplica 
rezoluŃia adunării generale este neapărat necesar ca aceste judecătorii să îşi continue 
activitatea, la ambele niveluri, până la 1 noiembrie sau măcar până la aplicarea totală şi 
sancŃionarea legii cu privire la uniune. În prezent se aşteaptă rezolvarea a 72 de cazuri 
penale pe care, până acum, le-a rezolvat forumul domenial convocat sub preşedenŃia 
judelui-prim; cheltuielile forumului erau suportate de către Fisc. Prin urmare, excelenŃa 
voastră să luaŃi cât mai curând o hotărâre şi să mi-o aduceŃi la cunoştinŃă. Aproape 
similară este situaŃia şi pe domeniile excelenŃei sale episcopul romano-catolic, ce se 
extind şi în comitatul meu. Şi aici şi-au sistat activitatea mai multe judecătorii 
inferioare. Şi în acest sens rog luarea de măsuri. În sfârşit, din cauza tulburărilor 
cunoscute de aici este necesară prezenŃa mea; ca urmare, o implor pe excelenŃa voastră 
să mă scutească de plecarea mea la Dieta din Pesta; am trimis, de altfel, o cerere în 
acest sens, acum câteva zile, şi excelenŃei sale, domnului Mministru. 

 
Concept: M.O.L. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 1876/1848. 
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56. 

Cluj, 8 iulie 1848 

A Szebeni polgármesternek 

Kegyed némely a Siebenbürger Bothe és Transilvania czimő hirlapokban ki 
adott botrányos és sértı czikkekre nézve idei 7530 szám alatt ki parancsolt 
tudósítást, mellynek felküldésére az elmult junius hó utolsó napja volt határnapul 
kitőzve, még nem küldvén fel, ezennel meghagyatik: hogy a fennebb idézett szám 
alatti rendelet következtében, az illetı hírlap szerkesztık mentı nyilatkozataikot 
ide legfelyebb e folyó hó 20káig felküldeni tartsa legszorossabb kötelességének, 
különben a királyi fı kormány kéntelen lesz e tárgyban maga határozatát azon 
nyilatkozatok további bevárása nélkül meg tenni. 

Kolozsvárott, julius 8kán 1848 
Csány 

* 

Primarului din Sibiu 

ÎnştiinŃarea pe care v-am solicitat-o, sub numărul 7530, referitoare la articolele 
scandaloase şi jignitoare care au fost publicate în ziarele „Siebenbürger Bote” şi 
„Transsilvania” şi a cărei trimitere a avut ca termen ultima zi din luna iunie, nu ne-a 
fost expediată. Prin aceasta cerem, ca urmare a decretului menŃionat, declaraŃii 
justificative din partea redactorilor de la ziarele amintite, iar acestea să fie trimise 
obligatoriu până pe data de 21 ale lunii în curs. Altfel, fără declaraŃiile respective, 
Guberniul nu va putea să ducă la îndeplinire hotărârea dată în această chestiune.  

Cluj, 8 iulie 1848 
Csány 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 1880/1848. 

57. 

Sibiu, 8 iulie 1848 

An den Löblichen Hermannstädter Magistrat! 

Mit Befremden habe ich aus der anschlüßigen Beschwerde der Heltauer 
Gemeinde ersehen, daß bei Beschreibung derjenigen Bürger, denen bei der demnächst 
nach Vorschrift des neuen Wahlgesetzes vorzunehmenden Wahl der Landtags-
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Abgeordneten das Wahlrecht zusteht, in Heltau, diesem ansehnlichen Orte, dessen 
Bewohner beinahe ohne Ausnahme Mitglieder einer bedeutenden Zunft sind, nur 
siebzehn Bürger als wahlfähig verzeichnet worden sind. 

Da hiebei die Vorschrift des 2ten Landtagsgesetzes 1848, wornach Jeder, 
welcher ein Haus oder sonstiges liegendes Besitzthum im Werthe von wenigstens 
300 fl. S[ilber] M[ünze] hat, jeder Gewerbsmann, welcher wenigstens mit einem 
Gesellen sein Gewerbe betreibt, und selbst derjenige, welcher, wenn auch nicht zu 
den obigen Klassen gehörig, doch von seinem Grundbesitz, oder den Interessen 
seines Capitals ein jährliches festes Einkommen von 100 fl. S.M. ausweisen kann, 
offenbar beseitigt ist, bei der Kürze der Zeit u. der Dringlichkeit der Sache aber 
eine weitwendige Verhandlung zur Verbesserung dieses Verstoßes nicht zuläßig 
ist, finde ich dem Löbl. Magistrat aufzutragen, ohne allen Verzug eine genaue 
Durchsicht u. Prüfung der Wählerliste von Heltau zu veranstalten und nach Befund 
eine neue Verzeichnung der Wähler zu verfügen, oder aber die etwaigen Anstände 
mir anzuzeigen. 

Hermannstadt den 8. Juli 1848 
Franz Salmen 

* 

Către onoratul Magistrat sibian! 

Cu tulburare am aflat, din plângerea alăturată a comunei Cisnădie că, la 
descrierea cetăŃenilor cu drept de vot la alegerile deputaŃilor dietali, ce vor fi 
organizate conform prescripŃiilor noii legi electorale, la Cisnădie, deci în această 
frumoasă localitate ai cărei locuitori sunt, aproape fără excepŃie, membri ai unei 
importante bresle, au fost consemnaŃi numai 17 cetăŃeni cu drept de vot. 

Deoarece este evident că s-au încălcat aici prescripŃiile legii nr. 2 a Dietei din 
1848, referitoare la oricine deŃine o casă sau orice proprietate nemişcătoare în 
valoare de 300 florini monedă de argint, la orice meşteşugar care îşi desfăşoară 
meşteşugul cel puŃin cu un ucenic, şi chiar la cel care, fără a aparŃine claselor de 
mai sus, poate totuşi să facă dovada unui venit anual sigur de 100 florini monedă 
de argint provenit din moşii ori din dobânzile capitalului său, dată fiind importanŃa 
chestiunii, dar şi timpul scurt ce nu îngăduie tratarea amplă care să ducă la 
ameliorarea acestei încălcări, găsesc cu cale să însărcinez pe onoratul Magistrat ca, 
fără zăbavă, să organizeze o revizuire şi verificare precisă a listei de alegători din 
Cisnădie şi, conform celor descoperite, să dispună alcătuirea unei noi consemnări a 
alegătorilor, sau cel puŃin să-mi semnaleze situaŃia. 

Sibiu, 8 iulie 1848  
Franz Salmen 

 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2377/1848, fila 1; foto: 

212.066. 
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58. 

Sibiu, 8 iulie 1848 
 

E.H. Ferdinand Max. Chevaux legers Regmt. No. 3 
 
Concentrirungs Plan 
Für das vom 16ten Juli bis 15ten August 1848 
Escadronsweise zusammen zu ziehende obige Regiment 
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Hermannstadt am 8ten Juli 1848. 

Gombos Major 
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* 

Regimentul de cavalerie uşoară „Arhiducele Ferdinand Maximilian” nr. 3 
 
Plan de concentrare 
Pe escadroane a sus-amintitului regiment 
În perioada 16 iulie – 15 august 1848 
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Sibiu, 8 iulie 1848 

Gombos, maior 
 

Original: M.O.L. Budapesta, Fond GP, nr. 511 /81, 82/1848. Foto: 29.668–29.669, 32.891. 
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59. 

Sibiu, 8 iulie 1848 
 
Prinz Eugen v. Savoyen Dragoner Regmt. No. 5 
Concentrirungs Plan 
Für das vom 16ten Juli bis 15ten August 1848 
Escadronsweise zusammen zu ziehende obige Regiment 
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Hermannstadt am 8ten Juli 1848. 

Gombos Major 
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* 

Regimentul de dragoni „PrinŃul Eugen de Savoia „ nr. 5 
Plan de concentrare 
Pe escadroane a sus-amintitului regiment 
În perioada 16 iulie – 15 august 1848 
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Sibiu, 8 iulie 1848 

Gombos, maior 
 

Original: M.O.L. Budapesta, Fond GP, nr. 511 /81, 82/1848. Foto: 29.666–29.667, 32.890. 
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60. 

Sibiu, 8 iulie 1848 

Offene Erklärung 

In Folge der in Nr. 51 der Transsilvania an mich gerichteten Aufforderung, 
halte ich es für meine Pflicht auf den aus Klausenburg eingesandten, in Nr. 50 des 
Satelliten abgedruckten Brief des Mediascher Landtags-Deputirten, Hrn. Michael 
Brecht, folgende Erklärung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen: 

Der Einsender jenes Berichtes, welchen ich am 1. Juni l.J. in der Spitalskirche 
in Hermannstadt, über die Annahme der Union auf dem Landtage, mündlich 
erstattete, und welchen der Einsender in Nr. 45 der Transsilvania nach seiner 
individuellen Auffassung* mittheilt, hat mich offenbar mißverstanden wenn er 
(Seite 178 des erwähnten Blattes) behauptet, daß bei Verhandlung der Unionsfrage 
in der sächsischen National-Versammlung zu Klausenburg der eine Deputirte von 
Mediasch für die Union gestimmt habe. 

Thatsache ist es, daß in jener verhängnißvollen Sitzung, wo nach 8 stündiger, 
in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai l.J. bis zum Tagesanbruch unausgesetzt 
gepflogene Berathung, über die Unionsfrage abgestimmt wurde, zwei Kreise, 
Leschkirch und Mediasch, bei Abgabe der Stimmen sich theilten, so zwar, daß der 
eine Deputirte von Leschkirch für, der Andere gegen die Union stimmte; in Bezug 
auf Mediasch findet jedoch der Unterschied statt, daß der eine Deputirte, Hr. Mich. 
Brecht, als die Reihe zur Abstimmung ihn traf, zunächst das Ergebniß der 
Stimmensammlung abwarten zu wollen erklärte, um sich der Mehrheit anschließen 
zu können; sodann aber, als die Mehrheit mit 11 gegen 4 Stimmen sich für 
Annahme der Union ausgesprochen hatte, am Schluße der Sitzung um fernern 
Aufschub bat, während der andere Deputirte Herr Karl Schwarz mit Berufung auf 
seine Instruktion sich entschieden gegen die Union aussprach. 

Erst in der am 30. Mai l.J. Vormittags zwischen 8 und 10 Uhr abgehaltenen 
zweiten National-Versammlung, in welcher der Entwurf zu der im Landtagssaale 
abgegebenen Erklärung der sächsischen Deputirten geprüft, festgestellt und ins 
Ungrische übersetzt wurde, hat Herr Brecht während der Zeit, als ich und mein 
Mitdeputirter Joseph Schneider uns zu Seine Excellenz dem Herrn Ständepräsidenten 
begaben und Hochdemselben unsre Credentionalien überreichten, seinen Beitritt zu 
der von Hermannstadt gegen den Beschluß der Nationalversammlung in der 
Unionsfrage angekündigten Sondermeinung erklärt. 

Die Protokolle beider Sitzungen sind, nachdem ich in der Nacht vom 30. 
gegen den 31. Mai von Klausenburg nach Hermannstadt zurückzukehren genöthigt 
war, in meiner Abwesenheit verfaßt und stabilirt worden. Wie es nun geschehen, 
daß das Protokoll der ersten Sitzung nicht übereinstimmend mit obigem 
Sachverhalt aufgenommen worden ist, und was dabei als Ursache obgewaltet 
haben mag? will ich nicht untersuchen; soviel aber glaube ich mit gutem Gewissen 
versichern zu können, und wer mich kennt, dürfte es auch [nicht!] bezweifeln, daß 
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ich meinen Bericht über das Ergebniß der gedachten Nationalversammlung ganz 
objectiv gehalten habe, und es meine Absicht nicht gewesen ist Jemanden zu 
verdächtigen. Verdächtigungen sind mir überhaupt stets fremd geblieben und 
werden es auch hinfort bleiben, zumal ich auch in letzterer Zeit vom giftigen Pfeile 
derselben nicht verschont geblieben bin und an mir selbst die Erfahrung gemacht 
habe, wie tief dieser Pfeil in der Seele des Getroffenen wurzelt. 

Auch muß es mich in der That befremden, wie der Einsender des erwähnten 
Berichtes zur Vermuthung kommt, als sei ich, ob der am 30. Mai während der 
Landtagssitzung mit mir vollführten Demonstration von Angst befallen gewesen 
und außer Fassung gerathen. 

Wenn ich auch zugebe, daß die Art und Weise, in welcher die Demonstration 
von dem in großen Massen versammelten Volke vollführt wurde, immerhin 
geeignet war auf mich mächtig einzuwirken, so dürfte denn doch meine an das 
Volk gehaltene Anrede hinlänglich beweisen, daß ich auch während jenes 
importanten Ereignisses die Fassung nicht verlor. Zu einer Angst war vermöge des 
Eindruckes, welchen mein Vortrag im Ständesaal hervorgebracht hatte, und 
vermöge der Beifallsäußerungen, welche auch außer dem Saale unter dem Volke 
sich kund gaben, für mich gar keine Ursache vorhanden; auch konnte ich mich, 
nachdem ich nebst meinem Deputirten-Collegen der Erklärung, welche Kronstadt 
in Folge Beschlusses der Nationalversammlung für Annahme der Union im 
Ständesaale ausgesprochen hatte, beigetreten war, keineswegs berechtigt halten, die 
mir vom Volke während meiner Anrede dargebotene Unionsfahne zurückzuweisen. 
Soviel zur Aufklärung des durch obigen Bericht hervorgerufenen Mißverständnisses. 

* 

Noch glaube ich mir und meinem Mitdeputirten es schuldig zu sein auf das in 
Nr. 47 des Satelliten Seite 232 mitgetheilte Selbstgespräch eines anonymen 
Badegastes einige Worte zu erwidern: 

Der politisirende Herr Badegast läßt seinen Groll, welchen die Transsilvania 
ihm einflößt, in einem höchst ungereimten, seiner Humanität wenig Ehre machenden 
Geschwätz die Hermannstädter Deputirten entgelten. Nach seiner Meinung haben 
„die Kronstädter Deputirten nur unter tüchtigen Bedingungen zur Union gesprochen 
und haben ihre Instruktionen eingehalten; die Hermannstädter hingegen nicht nur 
ihre Instruktion ganz verletzt, sondern haben sich mehr ohne Bedingungen ergeben”. 
Zwar sind die Hermannstädter Deputirten über ihr Benehmen auf dem Landtage 
bloß ihren Sendern Rechenschaft zu geben verpflichtet, und haben dieser ihrer 
Verpflichtung, Zeuge des in Nr. 57 des Siebenbürger Boten über das Ereigniß der 
Hermannstädter Stuhlsversammlung vom 13. Juni l.J. enthaltenen Berichtes, zur 
vollen Zufriedenheit ihrer Sender auch wirklich entsprochen; demohngeachtet muß 
ich dem geschwätzigen Herrn Badegast bemerken: daß, wofern die von dem einen 
Kronstädter Deputirten auf dem Landtage ausgesprochenen Unionsbedingungen für 
tüchtig erkannt zu werden verdienen, das Verdienst dieser Tüchtigkeit nicht Kronstadt 
allein, sondern der ganzen Nationalversammlung gebührt; indem Kronstadt bloß 
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das Organ gewesen ist, wodurch die Nationalversammlung ihren in der Unionsfrage 
gefaßten Beschluß vor den Ständen ausgesprochen hat. 

Die Ehre des Vortrags in der Landtagssitzung wäre den Hermannstädter 
Deputirten wohl ebenso leicht zu Theil geworden, wenn diese eine solche Zumuthung 
aus Rücksicht für die der Union entgegenstehende Gesinnung ihrer Sender nicht 
von vornehin abgelehnt hätten. Hätte der, gleich einem Narren mit sich selbst 
verkehrende Herr Badegast statt ins Blaue hinein zu raisoniren, sich in den an 
sämmtliche Kreise beförderten Protokollen der Nationalversammlung etwas umgesehen, 
so wäre es ihm nicht unbekannt geblieben, daß die Hermannstädter Deputirten gegen 
den in der Unionsfrage gefaßten Beschluß der Nationalversammlung, grade im Sinne 
ihrer Instruktion Sondermeinung angekündigt, und auch eingelegt haben. Mehr zu 
thun waren die Hermannstädter Deputirten nicht befugt, denn sonst würden sie der im 
§ 7 der Organisationsvorschrift für die sächsische Nationalversammlung enthaltenen 
ausdrücklichen Bestimmungen, vermöge welcher die in der Minderheit bleibenden 
Kreise dem Beschlusse der Mehrheit, um als kompakte Einheit auf dem Landtag 
auftreten zu können, sich unbedingt fügen müssen, entgegengehandelt, und grade 
dadurch ihre Instruktion, vermöge welcher sie an die Befolgung obiger für sämmtliche 
Kreise als Gesetz geltenden Vorschrift angewiesen waren, verletzt haben. 

Die Hermannstädter Deputirten sind in der Landtagssitzung der vom Schäßburger 
Deputirten Gooß vorläufig entworfenen, sodann in der Nationalversammlung unter 
Mitwirkung sämmtlicher Mitglieder geprüften und festgestellten Erklärung, welche 
Kronstadt im Ständesaale ausgesprochen, ja im eigentlichen Sinne des Wortes vom 
Blatte herabgelesen hat, beigetreten und haben diese zum Landtagsprotokolle 
gegebene Erklärung mitunterfertigt, folglich nicht mehr als Kronstadt sich ohne 
Bedingungen ergeben. 

Der improvisirte, dem Berichte der Transsilvania Nr. 45 Seite 179 so ziemlich 
wortgetreu eingeschaltete Vortrag des einen und zwar des gefertigten Deputirten 
von Hermannstadt, war nicht für die Feststellung von Unionsbedingungen 
berechnet, sondern wurde bloß durch die Ausfälle des Unteralbenser Deputirten B. 
Dionys Kemeny gegen die Hermannstädter Zeitungsblätter und zum Theil auch 
durch Anspielungen auf die Persönlichkeit des Gefertigten hervorgerufen, und der 
Beifall, womit dieser im Wesentlichen ganz instruktionsgemäße Vortrag im Ständesaal 
aufgenommen wurde, hat die vom Badegaste so böswillig aufgestutzte Demonstration 
mit der Unionsfahne nicht nur ohne Zuthun, sondern sogar gegen die Absicht des 
Gefertigten herbeigeführt. Wenn nun Politiker, wie der Herr Badegast geneigt sind, 
jene Demonstration für eine Komödie anzusehn, so muß ich vermög des großartigen 
Charakters dieser Komödie dennoch bezweifeln, daß ein nervenschwacher 
Badegast sich eine Eintrittskarte dazu gelöst haben würde. Auch scheint der Herr 
Badegast sich auf das „Kronstadt voran” gewaltig viel einzubilden. Möge er dieser 
Parole immerhin huldigen, dabei aber nicht übersehen, daß Hermannstadt, stets 
geneigt einem Jeden das Seine zu gönnen, bis noch nie in den Fall gekommen ist, 
seinen Muth an Kronstadt stählen zu müssen. 

Aber, meint der Herr Badegast, „warum schicken auch die Hermannstädter 
und Andere ihre Theoretiker und unpraktischen Schriftgelehrten auf den Landtag?” 
Nun, ich maße mir nicht an ein Theoretiker oder Schriftgelehrter sein zu wollen, 
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aber soviel Prozeß getraue ich mir dennoch zu, um mit dem auf dem Felde der 
Politik höchst drollig und trotzig einherstolpernden Badegaste jederzeit eine Lanze 
brechen zu können. 

Wenn mich meine Diagnose nicht trügt, so leidet der Herr Badegast entweder 
am Koller, oder hat sich ihm der Krankheitsstoff auf das Gehirn versetzt; daher ich 
ihm eine glückliche Kur und baldige Genesung von Herzen wünsche. 

Hermannstadt am 8. Juli 1848 
Konrad Schmidt, 

Landtags-Deputirter von Hermannstadt 
 
* Der Einsender in Nr. 45 hat dem verehrten Herrn Deputirten den, von ihm 

in der Spitalskirche mündlich abgestatteten Bericht, so viel möglich, Wort für Wort 
nachgeschrieben, somit nur das berichtet, was er gehört und im Augenblicke auch 
aufgezeichnet hat. Es war ihm sehr daran gelegen möglichst treu den Bericht geben 
zu können. Ob es ihm im Ganzen gelungen? Ob und in wie weit seine individuelle 
Auffassung dabei Einfluß gehabt? Darüber mögen Alle diejenigen urtheilen und 
Zeugniß geben, die mit ihm in der Spitalskirche zugegen gewesen und den 
mündlichen Bericht aufmerksam gehört haben. Hätte der Einsender, „nach seiner 
individuellen Auffassung”, auch nur eine Thatsache entstellt und anders berichtet, 
so würde der Herr Deputirte wohl noch eher Gelegenheit zu einer berichtigenden 
Erklärung genommen haben, als ihm die Aufforderung des Hrn. Brecht solche 
gegeben. So viel zur Ehre des Einsenders. 

Anm. der Red. 

* 

DeclaraŃie deschisă 

În urma provocării care mi s-a lansat în nr. 51 al [ziarului] „Transsilvania”, 
consider de datoria mea să răspund la scrisoarea deputatului dietal din Mediaş, 
domnul Michael Brecht, tipărită în nr. 50 din „Satellit”, aducând la cunoştinŃa 
publică următoarea declaraŃie: 

Expeditorul raportului, pe care l-am prezentat oral la 1 iunie a.c. în Biserica 
Spitalului din Sibiu, despre acceptarea uniunii în Dietă, şi pe care expeditorul l-a 
comunicat conform versiunii sale individuale* în nr. 45 al „Transsilvaniei”, se pare 
că m-a înŃeles greşit, atunci când afirmă (la pagina 178 a amintitei foi) că, la 
tratativele legate de chestiunea uniunii în cadrul adunării naŃionale săseşti de la 
Cluj, unul din deputaŃii de Mediaş a fost de acord cu uniunea. 

Fapt este că, în acea şedinŃă fatidică, după o consfătuire care a durat 
neîntrerupt 8 ore, în noaptea de 29 spre 30 mai a.c. până la crăpatul zilei, când s-a 
votat chestiunea uniunii, două cercuri – Nocrich şi Mediaş – s-au divizat la votare, 
astfel încât unul din deputaŃii de la Nocrich a votat pentru, celălalt împotriva 
uniunii, iar în ce priveşte Mediaşul, s-a constatat diferenŃa că unul dintre deputaŃi, 
domnul Michael Brecht, când i-a venit rândul să voteze, a declarat că doreşte să 
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aştepte mai întâi rezultatul numărării voturilor, pentru a se putea asocia majorităŃii; 
apoi, când majoritatea a votat cu 11 voturi faŃă de 4 pentru acceptarea uniunii, la 
finele şedinŃei a rugat să i se accepte o altă amânare, în timp ce celălalt deputat, 
domnul Karl Schwarz, invocând instrucŃiunea primită, s-a exprimat hotărât 
împotriva uniunii. 

Abia în 30 mai a.c., în cea de-a doua adunare naŃională Ńinută dimineaŃa de la 
orele 8 la 10, în care proiectul declaraŃiei făcute de deputaŃii saşi în sala Dietei a 
fost verificat, constatat şi tradus în maghiară, în vreme ce eu şi codeputatul meu 
Joseph Schneider ne îndreptam spre excelenŃa sa, domnul preşedinte al Stărilor, 
pentru a-i înmâna credenŃionalele noastre, domnul Brecht a declarat că se alătură 
opiniei separate a Sibiului împotriva deciziei adunării naŃionale în chestiunea 
uniunii. 

Protocoalele ambelor şedinŃe au fost redactate şi stabilite în absenŃa mea, 
întrucât în noaptea de 30 spre 31 mai am fost nevoit să mă întorc de la Cluj la 
Sibiu. Nu vreau să cercetez cum s-a putut întâmpla că protocolul primei şedinŃe a 
fost consemnat astfel, încât nu concordă cu situaŃia descrisă mai sus, şi care să fi 
fost cauza acestui fapt; dar consider că pot da asigurări cu conştiinŃa împăcată, iar 
cine mă cunoaşte nu se îndoieşte, că am întocmit un raport foarte obiectiv asupra 
rezultatului pomenitei adunări naŃionale, eu neavând intenŃia de a suspecta pe 
cineva. Bănuielile mi-au fost străine în general şi-mi vor rămâne străine şi în 
continuare, cu atât mai mult cu cât în ultima vreme nu am fost scutit de săgeŃile lor 
otrăvite şi am trăit eu însumi experienŃa de a afla cât de adânc pot pătrunde aceste 
săgeŃi în sufletul celui lovit. 

Sunt tulburat şi de faptul că expeditorul menŃionatului raport ajunge la 
presupunerea că în 30 mai, în timpul şedinŃei dietale şi a demonstraŃiei care mi s-a 
făcut, am fost copleşit de frică şi m-am pierdut cu firea. 

Chiar dacă recunosc că modul în care s-a desfăşurat demonstraŃia derulată de 
poporul adunat în masă a fost de natură să mă impresioneze puternic, totuşi 
cuvântarea pe care am adresat-o poporului demonstrează cu prisosinŃă că nu m-am 
pierdut cu firea nici măcar în timpul acelui important eveniment. Nu aveam niciun 
motiv de frică, datorită impresiei pe care cuvântarea mea a produs-o în sala Stărilor şi 
datorită aclamaŃiilor care s-au făcut simŃite şi în afara sălii, în sânul poporului. Iar 
după ce m-am alăturat, împreună cu colegul meu deputat, declaraŃiei pe care o 
exprimase Braşovul în sala Stărilor, ca urmare a deciziei adunării naŃionale, nu m-am 
considerat defel îndreptăŃit să resping steagul uniunii, oferit de popor în timpul 
cuvântării mele. Atât spre lămurirea neînŃelegerii iscate de raportul pomenit mai sus. 

* 

Mai cred că îmi sunt dator mie şi codeputatului meu să ripostez în câteva 
cuvinte la monologul unui oaspete balnear anonim, apărut în nr. 47 al „Satellit”, la 
pagina 232: 

Domnul oaspete balnear politizează, îndreptându-şi împotriva deputaŃilor 
sibieni toate resentimentele pe care i le insuflă „Transsilvania”, într-o flecăreală 
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fără rimă, care îi face puŃină cinste omeniei sale. În opinia sa, „deputaŃii braşoveni 
au fost de acord cu uniunea numai sub condiŃii serioase, respectându-şi 
instrucŃiunile; în schimb, sibienii nu doar că şi-au încălcat cu totul instrucŃiunea, 
dar s-au mai şi predat fără condiŃii”. De fapt, deputaŃii sibieni sunt obligaŃi să dea 
socoteală asupra comportamentului lor în Dietă numai în faŃa emitenŃilor lor, şi ei 
au corespuns, într-adevăr, acestei obligaŃii a lor, spre deplina mulŃumire a 
emitenŃilor, dovadă fiind raportul din nr. 57 al „Siebenbürger Bote” despre 
evenimentul adunării scăunale de la Sibiu din 13 iunie a.c.. Dincolo de aceasta, 
trebuie să-i mai atrag atenŃia flecarului domn oaspete balnear că, dacă condiŃiile 
uniunii exprimate de un deputat braşovean în Dietă merită să fie recunoscute ca 
fiind vrednice, meritul acestei vrednicii nu îi revine numai Braşovului, ci întregii 
adunări naŃionale, căci Braşovul nu a fost decât organul prin care adunarea 
naŃională a dat glas în faŃa Stărilor deciziei sale adoptate în chestiunea uniunii. 

Onoarea cuvântării în şedinŃa Dietei ar fi revenit la fel de bine deputaŃilor 
sibieni, dacă ei n-ar fi respins din start până şi gândul acesta, din considerente 
legate de antipatia faŃă de uniune a emitenŃilor lor. Dacă în loc să converseze aiurea 
cu sine însuşi, aidoma unui lunatic, domnul oaspete balnear ar fi frunzărit puŃin 
prin protocoalele adunării naŃionale trimise tuturor cercurilor, nu i-ar fi rămas 
ascuns faptul că deputaŃii sibieni şi-au anunŃat şi chiar şi-au depus opinia lor 
separată împotriva hotărârii adoptate de adunarea naŃională, dar tocmai în sensul 
instrucŃiunii lor. DeputaŃii sibieni nu erau împuterniciŃi să facă mai mult decât atât, 
căci altminteri ar fi acŃionat împotriva prevederilor exprese conŃinute în paragraful 
7 din prescripŃia organizatorică a adunării naŃionale, conform cărora, pentru a 
compărea ca o unitate compactă în Dietă, cercurile rămase în minoritate trebuie 
neapărat să se supună deciziei majorităŃii, şi în acest fel ar fi încălcat chiar 
instrucŃiunea care îi obligă să urmeze prescripŃia de mai sus, ce Ńine loc de lege 
pentru toate cercurile. 

În şedinŃa dietală, deputaŃii de la Sibiu s-au alăturat declaraŃiei redactate 
provizoriu de deputatul sighişorean Gooß, verificate şi stabilite pe dată în adunarea 
naŃională cu participarea tuturor membrilor, declaraŃie pe care Braşovul a exprimat-
o în sala Stărilor, ba chiar a citit-o de pe foaie în sensul propriu al cuvintelor; 
[deputaŃii sibieni] au iscălit şi ei această declaraŃie înaintată protocolului Dietei, 
aşadar s-au predat fără condiŃii nu mai mult decât Braşovul. 

Cuvântarea improvizată, inclusă în raportul destul de literal din nr. 45 al 
„Transsilvaniei”, la pagina 179, cuvântare aparŃinând unui deputat, şi anume 
subsemnatului, nu avea în vedere stabilirea condiŃiilor uniunii, ci a fost determinată 
de răbufnirile deputatului Albei de Jos, baronul Kemény Dezsö, faŃă de ziarele 
sibiene şi, în parte, de insinuările sale faŃă de persoana subsemnatului, iar ovaŃiile, 
cu care această cuvântare întrutotul conformă instrucŃiunilor a fost primită în sala 
Stărilor, nu doar că nu au nimic de-a face cu demonstraŃia steagului uniunii, 
trunchiată atât de răutăcios de oaspetele balnear, dar s-au petrecut chiar împotriva 
intenŃiei subsemnatului. Dacă, aşa cum este înclinat să o facă domnul oaspete 
balnear, politicienii consideră acea demonstraŃie drept curată comedie, tocmai 
datorită caracterului amplu al acestei comedii trebuie să mă îndoiesc că un oaspete 
balnear cu nervii slabi şi-ar fi cumpărat bilet ca s-o vadă. Domnul oaspete balnear 
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pare să-şi închipuie prea multe despre faptul că „Braşovul e în faŃă”. Poate să 
venereze acest slogan, dar să nu piardă din vedere că Sibiul, care a fost întotdeauna 
gata să-i acorde fiecăruia ceea ce îi aparŃine, nu a fost niciodată până acum în 
situaŃia de a trebui să-şi ia curajul de la Braşov. 

Dar domnul oaspete balnear se întreabă „de ce sibienii şi alŃii îşi trimit în 
Dietă teoreticienii şi savanŃii nepractici?” Ei bine, nu mă consider nici teoretician, 
nici savant, dar atâta judecată deŃin, încât să frâng oricând lancea oaspetelui 
balnear, care intră pe arena politicii Ńopăind agresiv şi caraghios. 

Dacă nu mă înşel în diagnosticul meu, atunci domnul oaspete balnear este fie 
coleric, fie boala i s-a urcat la creier, motiv pentru care îi doresc din inimă băi 
fericite şi grabnică însănătoşire. 

Sibiu, 8 iulie 1848 
Konrad Schmidt, 

deputat dietal al Sibiului 
 
* Expeditorul a redat, în nr. 45, raportul prezentat oral de domnul deputat în 

Biserica Spitalului, pe cât i-a stat în putinŃă notând cuvânt cu cuvânt. Deci 
raportează numai ceea ce a auzit şi a consemnat pe moment. S-a străduit foarte 
mult să redea cât mai fidel raportul. Oare acest lucru i-a reuşit integral? Oare cât de 
mult l-a influenŃat propria sa versiune individuală? Acestea toate le vor judeca, 
depunând mărturie, cei care au fost, ca şi el, în Biserica Spitalului şi care au 
ascultat cu atenŃie raportul verbal. Dacă „conform versiunii sale individuale”, 
expeditorul ar fi denaturat un singur fapt şi ar fi raportat altceva, probabil că 
domnul deputat ar fi folosit ocazia de a ajusta lucrurile printr-o declaraŃie, mai 
înainte ca această ocazie să-i fie oferită de domnul Brecht. Atât spre onoarea 
expeditorului.  

Nota redacŃiei 
 
Tipăritură: Articolul lui Konrad Schmidt, Offene Erklärung, a fost publicat în: „Transsilvania. 

Beiblatt zum Siebenbürger Boten”, Sibiu, anul 9, nr. 55, din 10 iulie 1848, p. 219–220, şi nr. 56, din 
14 iulie 1848, p. 224. 

61. 

Aiud, 8 iulie 1848  

Nagyméltóságu Gróf, Kormányzó, Kegyelmes Uram! 

Szándékozván a köz csendesség érdekében és biztosítása tekintetébıl, 
mielébb a Miháltczfalvi fogljok büntetı keresetétt ellátatni, kegyeskedjék 
Excellentiád a vegyes biztosság által az ezen helységben véghez vitt kinyomozás 
kezemhez küldetésse felıl sietıleg rendelkezni, hogy ennek nyomán kezdhessem 
meg ezek ellen a büntetı keresetett; igaz ugyan, hogy tekintve azon formaságokat – 
melyeket a büntetı keresetek allapjául téteni szokott okleveleknek bírni kell ezen 
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Kinyomozás körül merülnek fel némi hiányok, de egyfelıl azért, mert félni lehet, 
hogy egy évtizedeken keresztül anynyira demoralizált faluba a milyen Mihálczfalva 
az is kérdés alá jönne most, mi a leg tisztábban napfényre jött már egyszer, 
másfelıl pedig a köz csendesség igen meg kívánván ezen ügy sietı ellátását, tehát 
ha Excellentiád belé egyezni kegyeskedik, és az érintett kinyomozás kezemhez 
jönn, elıértekezés után a keresetett rögtön meg indítom. 

Nem hivatalos úton ugyan, azomba elég hitelességgel esvén értésemre, hogy 
az itt szállásoló gyalog katonaság tovább mégyen, könyörgök Excellentiád elıtt, 
mikép tekintetbe véve Törvény hatoságom a gyulpont Balásfalva miatti kényes 
állását, úgy a többek között az Abrudbányai kinyomozás miatt bekövetkezhetı 
feszültséget, kegyeskedjék oly rendelést tenni, hogy Enyed és ezáltal e megye, 
semmi esetre Székely vagy idegen, szóval teljesen bizható katonaság nélkül ne 
maradjon. Az itt lévı lovas katonaság csekély száma miatt, annyival kevésbé 
biztosíthatya megyébe a csendességet, mivel a Krakkoban lévı osztály a fiscus 
javainak örzése miatt oda le kötve van.  

Mely jelentessem után tisztelettel maradtam 
 Excellentiádnak alázatos szolgája 

 If. Kemény István 
N. Enyed, 8ik Julii 1848.  Fıispán 

* 

Prea mărite conte, guvernator, graŃiosul meu domn! 

În vederea asigurării liniştii publice, doresc să rezolv cât mai repede acŃiunea 
penală a deŃinuŃilor din MihalŃ. Din acest motiv, mă adresez excelenŃei voastre, să 
interveniŃi şi să dispuneŃi grabnic ca procesul verbal al anchetei efectuate la MihalŃ 
de către comisia mixtă să ajungă la mine.  

E adevărat că, în jurul acestei investigaŃii, se ridică unele lipsuri în ceea ce 
priveşte documentaŃia necesară pentru derularea acŃiunii penale, totuşi este 
imperativă grăbirea acesteia, pe de o parte pentru că, într-un sat atât de demoralizat 
de decenii întregi cum este MihalŃul, s-ar putea pune sub semnul întrebării şi ceea 
ce deja a ieşit la suprafaŃă, pe de altă parte liniştea publică necesită rezolvarea 
problemei. 

Astfel, cu permisiunea excelenŃei voastre, după primirea acestui proces-
verbal şi după o consultare prealabilă, voi derula imediat acŃiunea penală.  

Am aflat, e adevărat, nu pe cale oficială, dar din sursă absolut sigură, că 
infanteria încartiruită aici, se va deplasa în altă parte.  

Vă implor, excelenŃa voastră, să luaŃi în considerare, pe de o parte, situaŃia 
precară a jurisdicŃiei mele, pricinuită de focarul de tensiune din Blaj, pe de altă 
parte faptul că investigaŃia de la Abrud ar putea provoca o mare tensiune, ca atare 
să dispuneŃi ca Aiudul şi, astfel, împrejurimile sale să nu rămână fără militari secui 
sau străini, într-un cuvânt, fără armată de încredere. 
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Cavaleria nu prea numeroasă aflată aici nu poate asigura liniştea comitatului, 
cu atât mai mult cu cât divizionul ei aflat la Cracovia are obligaŃia de a supraveghea 
bunurile Fiscului, deci nu poate fi dislocată de acolo. 

După raportarea cărora rămân cu stimă, 
 al excelenŃei voastre serv umil, 

 Kemény István junior, 
 comite suprem 

Aiud, 8 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 1870 E/1848. 

62. 

Ditrău, 8 iulie 1848 

Méltóságos Fı Királyi Bíró Úr! 

A nemzetırség felállításáni munkával még eddig folytonosan el lévén 

foglalva, legelsı tudósításomat csak most és annyiban tehetem meg, mikép a 
nemzetırség Gyergyószéknek mind a kilenc falujában már öszve iratott, 
mégpedig rend külömbség nélkül, csupán Szent miklóson vettem észre e részben 
e[gy] kis divergentiát, minthogy ott jelenleg még az örménység által elıre felállított 
ırség kölün áll,- de reménylem, hogy e dolog is mi elıbb ki egyenlíttetik. 
Egyébiránt Gy[ergy]ó Remetén vagyon nemzetır 381, Csomafalvában 237, 
Újfalúban 441, Tekerıpatakon 256. A többi helységek öszveírásai még nem 
adódtak be. Az ırségi tisztek meg válsztása is már elkezdıdött s alig kellene 
néhány nap, hogy e környékben a nemzetırséget alakultnak nyilváníthassuk, ha a 
törvény, mely a székelység vállain nehezülı súlyos terheit a 84 éves rendszernek 
megszüntetni rendeli, életbe lépett volna, de ha ez még sokáig halasztatik tartani 
lehet attól, hogy a nép el veszti béke türését, s a legüdvösebb institutió is 
ellenszenvet támaszthat az ı kebelében. Azért életet a törvénynek Méltóságos Úr! 
Ennek eszközlése a leg sürgetıbb téendı, mert kifáradt a nép béketürése a 
hosszas várakozásban. Ez adhat aztán sükert azon fáradozásainknak is, melyeket 
a honvédelmi önkéntes seregbe kivántató önkéntest győjtésében megkezdettünk s 
máig folytatunk is. 

Melynek elsıleges jelentése mellett nagy tisztelettel maradok 
Méltóságos fı királybíró úrnak 

alázatos szolgája 
Puskás Ferenc 

Gyogyszék jegyzıje 
Ditró, julius 8-án 1848 
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* 

Mărite domnule jude regesc! 

Fiind continuu ocupat cu organizarea gărzii civile, abia acum sunt în stare de 
a face primul meu raport. Şi membrii gărzii civile au fost conscrişi în cele nouă sate 
ale scaunului [filial]1 Gurghiu fără deosebire de stratificarea lor pe Stări. Numai la 
Gheorgheni am observat o oarecare divergenŃă, unde garda compusă din armeni a 
rămas separată. Sper însă că situaŃia se rezolvă cât mai curând şi aici. Altminteri 
numărul membrilor gărzilor este următorul: la Remetea sunt conscrişi 381 membri, 
la Ciumani 237, la Suseni 441, la Valea Strâmbă 256. Listele din celelalte localităŃi 
n-au fost încă înaintate. A început şi alegerea ofiŃerilor gărzilor şi sunt necesare 
câteva zile pentru ca aici să putem încheia organizarea gărzilor. Dacă povara ce 
apasă pe umerii secuilor de 84 de ani ar fi fost luată, gărzile şi-ar fi putut începe 
deja activitatea; dacă însă se prelungeşte prea mult rezolvarea acestei probleme, 
există teama că poporul îşi va pierde răbdarea şi chiar cea mai salutară instituŃie 
poate se devină antipatică în sânul secuimii. Tocmai de aceea, legea trebuie pusă în 
aplicare, mărite domn! Înfăptuirea acesteia este cea mai urgentă, căci poporul îşi 
pierde răbdarea stând prea mult în aşteptare. Aceasta poate să ducă apoi la succesul 
strădaniilor noastre şi în ceea ce priveşte recrutările în armata voluntară, care au 
început deja. 

Raportând cele de mai sus, rămân cu mult respect faŃă de măritul domn jude 
prim regesc. 

Ditrău, 8 iulie 1848 
Umilul serv, 

Puskás Ferenc, 
notarul scaunului Gheorgheni 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G. PR., nr. 8869/1848. 

63. 

Braşov, 8 iulie 1848 
 
Die städtische Communität stellt unterm 8. Juli l.J. vor: 
Von der Ueberzeugung und dem unwiderlegbaren Grundsatze, daß zur leichtern 

Erreichung eines Zweckes eine zu beobachtende Consequenz und Gleichheit der 
Handlungen unbedingt erforderlich sey, geleitet, sehe sie sich zur nachstehenden 
Vorstellung veranlaßt: 

Bekanntlich sey von der Nations Universität eine Deputation nach Wien 
entsendet worden, um die Nichtbestätigung der Union zu erwirken, nun sey aus der 
letzlich stattgefundenen erweiterten National Versammlung eine zweite Deputation 
nach Frankfurt a.M. bestimmt. 
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Was sey nun der Zweck dieser Deputation? 
Nach der Meinung der Communität sey es bei den bereits erfolgten Ah. 

Bestätigung der Union die Pflicht der Nation, im Wege des ungrischen Ministeriums 
die für die Nation vortheilhaftesten Bedingungen dieser Union festzustellen, wozu 
außer den Reichstags Deputirten eine 3te Deputation nach Pesth gesendet worden 
sey. 

Diese drei Deputationen könnten nun nicht im Einklang zur Erreichung eines 
Zweckes handeln, denn die Wiener Deputation habe die Nichtbestätigung der Union, 
die Frankfurter die Erweckung der Sympathie Deutschlands, und die Pesther 
Deputation die Durchführung der ersprießlichsten Bedingungen der Union zum 
Zwecke; auf welche Art das Wohl der Nation nicht erreicht werden könne. 

Die Communität ersucht daher dringend, in Erwägung der vorstehenden 
wichtigen Umstände, durch eine Aufforderung an sämtliche Kreise im Interesse der 
Nation dahin zu wirken: daß  

1. die Wiener Deputation, von deren Aufenthalt und Wirken dieses Publikum 
nicht die geringste Kenntniß habe und deren Berichte geheim gehalten würden, 
zurück beruffen werde, da dieselbe der Nation keinen Vortheil, vielmehr, außer den 
seit Monden wachsenden Unkosten, unermeßlichen Schaden gewähre; 

2. die nach Frankfurt bestimmte Deputation gar nicht abgehen möge, da 
deren Nothwendigkeit zur Begründung einer größeren Wohlfarth der Communität 
nicht einbrachte und deren Zweck eigentlich gar nicht bekannt sey; 

3. Herr Nations Comes dringend veranlaßt werde, sich erstens zum ungrischen 
Reichstag nach Pesth als Oberhaupt der Nation zu begeben und im Einvernehmen 
und als Führer der sächsischen Abgeordneten und der Deputation im pflichtschuldigen 
Interesse der sich Hochwohlderselben anvertrauten gesammten Nation zur Wahrung 
deren heiligsten Interessen thatkräftig zu verwenden. 

Der städtischen Communitaet ist zu erwidern: 
In der am 20. Juni l.J. abgehaltenen allgemeinen Kreis Versammlung seyen 

die zu der auf den 26. Juni einberuffenen erweiterten National Versammlung 
erwählten Deputirten mit dem Vertrauens Votum ausgerüstet worden und es habe 
diese National Versammlung das Fortbestehen der Wiener und die Absendung der 
Frankfurter Deputation ersteres in der Sitzung vom 28. Juni U.Z. 735 und vom 3. 
Juli U.Z. 769, letzteres in der Sitzung vom 1. Juli U.Z. 763 beschlossen. 

Mit Erfolg und ohne mit sich selbst in Widerspruch zu gerathen, könne 
mithin dieses Publicum die von seinen bevollmächtigten Abgeordneten gethanen 
Schritte nicht widerrufen und möge daher die Kommunität von der beantragten 
Aufhebung dieser beiden Deputationen vor der Hand abgehen. 

Was die beantragte Aufruffung des Herrn Nations Comes, womit sich 
Hochderselbe ehebaldigst zum Pesther Landtag begeben und als Oberhaupt der 
Nation deren Rechte vertreten möge, sey es, bei dem Umstande, daß die Mitglieder 
des k. Guberniums inhalts des VII. Ungarländer Gesetz Artikels von 1847/48 von 
Sitz und Stimme beim gemeinschaftlichen nächsten, nun zusammengetretenen 
Reichstage ausgeschlossen worden, ungewiß, ob der Herr Nations Graf als Regalist 
einberuffen und ob Hochwohldemselben bis auf weitere Bestimmungen das Recht 
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auf dem erwähnten Reichstage zu erscheinen zuerkannt worden sey. Der Magistrat 
halte es demnach für gerathener, auch diesen Antrag, bis man hierüber Sicherheit 
erlange, zurückzubehalten. 

Bömches 

* 

Comunitatea orăşenească prezintă sub data de 8 iulie a.c.: 
Determinată de convingerea şi de principiul indiscutabil că, pentru a atinge 

mai uşor scopul propus, este neapărat necesară consecvenŃa şi unitatea de acŃiune, 
ea [comunitatea] face următoarea prezentare: 

Se cunoaşte faptul că Universitatea naŃională [săsească] a trimis o deputăŃie 
la Viena, pentru a opri confirmarea uniunii, iar în cadrul recent întrunitei adunări 
naŃionale lărgite s-a decis [trimiterea] unei a doua deputăŃii la Frankfurt am Main. 

Care să fie oare scopul acestei deputăŃii? 
Conform opiniei comunităŃii, după preaînalta confirmare a uniunii, datoria 

naŃiunii ar fi să stabilească, pe calea Ministerului ungar, condiŃiile cele mai 
avantajoase pentru naŃiune ale acestei uniuni, motiv pentru care a fost trimisă la 
Pesta o a treia deputăŃie, pe lângă deputaŃii parlamentari. 

Însă cele trei deputăŃii nu pot acŃiona în acord pentru atingerea scopului unic, 
deoarece deputăŃia vieneză vizează neconfirmarea uniunii, cea de la Frankfurt atragerea 
simpatiei Germaniei, iar deputăŃia pestană înfăptuirea celor mai profitabile condiŃii 
ale uniunii, şi în acest mod nu se poate obŃine binele naŃiunii. 

De aceea, adresând un apel tuturor cercurilor săseşti, comunitatea roagă cu 
insistenŃă ca, luând în considerare însemnatele împrejurări date, să se acŃioneze în 
interesul naŃiunii, astfel încât: 

1. deputăŃia vieneză, despre a cărei şedere şi activitate la Viena publicul de 
aici nu are nici cea mai sumară cunoştinŃă şi ale cărei rapoarte au fost Ńinute secret, 
să fie rechemată acasă, deoarece nu îi aduce naŃiunii niciun beneficiu, dimpotrivă, 
în afară de costurile care sporesc întruna, îi aduce pagube incomensurabile; 

2. deputăŃia având destinaŃia Frankfurt nici să nu mai plece într-acolo, fiindcă 
de fapt nici măcar nu se cunoaşte scopul ei şi nu se întrezăreşte deloc necesitatea ei 
pentru întemeierea bunăstării crescute a comunităŃii; 

3. domnul comes al naŃiunii să fie determinat să se deplaseze mai întâi la 
parlamentul ungar de la Pesta, în calitate de conducător al naŃiunii, şi să se pună 
intens în slujba de păstrare a celor mai sacre interese ale naŃiunii, în acord şi la 
conducerea deputaŃilor saşi şi a deputăŃiei [săseşti]. 

Să i se răspundă comunităŃii orăşeneşti: 
În adunarea cercuală comună, Ńinută la 20 iunie a.c., deputaŃii aleşi la 

adunarea naŃională lărgită convocată pe 26 iunie au fost dotaŃi cu voturi de 
încredere, această adunare naŃională hotărând menŃinerea deputăŃiei de la Viena în 
şedinŃele din 28 iunie, nr. Univ. 735, şi din 3 iulie, nr. Univ. 769, şi trimiterea celei 
de la Frankfurt în şedinŃa din 1 iulie, nr. Univ. 763. 
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Aşadar, publicul de aici nu va reuşi, fără să intre în contracŃie cu sine însuşi, 
să revoce paşii întreprinşi de deputaŃii săi plenipotenŃiari şi, de aceea, comunitatea 
să renunŃe la propunerea suspendării celor două deputăŃii. 

În ceea ce priveşte convocarea domnului comes al naŃiunii, pentru ca acesta 
să se deplaseze cât mai repede la parlamentul de la Pesta şi să reprezinte acolo 
drepturile naŃiunii, dat fiind faptul că, în baza articolului VII al legii ungare din 
1847–1848, membrii Guberniului c.c. au fost excluşi de a avea loc şi vot în 
următorul parlament, care este cel întrunit acum, este incert dacă domnul comite al 
naŃiunii a fost convocat ca regalist şi dacă i se recunoaşte dreptul de a participa la 
amintitul parlament, mai înainte de a primi noi precizări în acest sens. Prin urmare, 
Magistratul consideră mai înŃelept să sisteze propunerea respectivă, până când va 
avea certitudine în acest aspect. 

Bömches 
 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fond. Magistrat, nr. 2991/1848; foto: 32.426. 

64. 

[Făgăraş, 8 iulie 1848] 
 
Die Szekler Soldaten sind aus Fogarasch am 8. Juli aufgebrochen gegen 

Szakadat, um mit den in Thorda, Enyed und Abrudbanya befindlichen vereint nach 
Szegedin zu gehen; wozu das Erscheinen des k.k. Commissärs unter ihnen und die 
Aufklärungen einiger Szekler Geistlichen Vieles beigetragen hat, da sie lange aus 
dem Grunde nicht ausmarschiren wollten, weil der Adel und die Iobbagyen nicht 
gleichfalls mit ihnen marschirten. Darauf ward ihnen gesagt, daß diese alle 
Pflichten der Wehrmannschaft erfüllen, und daß sie sobald sie zur Nationalgarde 
umgebildet, dazu geeignet wären, bereit seien, ihnen dahin nachzufolgen, wohin es 
die Vertheidigung des Vaterlandes erheischen werde. 

* 

SoldaŃii [grăniceri] secui au pornit în 8 iulie din Făgăraş spre Săcădat, pentru 
ca, unificându-se cu cei aflaŃi la Turda, Aiud şi Abrud, să meargă la Seghedin. 
ApariŃia comisarului c.c. în mijlocul lor şi lămuririle câtorva clerici secui au 
contribuit foarte mult la aceasta, întrucât vreme îndelungată ei au refuzat să 
pornească în marş pe motiv că nobilii şi iobagii nu îi însoŃesc şi ei în marş. Li s-a 
spus că toŃi aceştia îşi împlinesc datoria în cadrul trupelor de apărare care, de îndată 
ce vor fi transformate în gărzi naŃionale, vor fi apte şi potrivite să îi urmeze pe ei, 
acolo unde o cere [nevoia de] apărare a patriei.  

 
Tipăritură: Notă informativă, publicată în „Satellit des Siebenbürger Wochenblatts”, Braşov, 

nr. 57 din 17 iulie 1848, p. 285.  
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65. 

Mediaş, 8 iulie 1848 

Löbliche Nations Universität! 

In dem hohen Universitäts Erlasse vom 1ten Juli l.J. U. Zahl 757/848 wird 
die von der ohnlängst versammelt gewesenen Nations Unviersität für die nach 
Pesth entsendete Nations Deputation entworfenene und festgesetzte Instruction 
diesem Magistrate mit dem Bemerken mitgetheilt, daß die unter Nro II gestellte 
Bedingungen als diejenigen anerkannt werden sollen, ohne welche die Nation die 
Union weder als freiwillig eingegangen, noch für sich und ihre Nachkommen als 
bindend ansehen könne, sondern dagegen Protest einlegen müße. Da nun unter Nro 
III und IV derselben Instruction gleich wichtige Bedingungen vorkommen, von 
welchen in dem hohen Erlasse keine Erwähnung geschieht, so erlaubt sich der 
Magistrat in Folge einer Aufforderung der hiesigen Stadt Communitaet, Einer 
Löblichen Nations Unversität um geneigte Aufklärung darüber zu bitten, ob diese 
letzten Bedingungen den hiesigen Abgeordneten in den Reichstag nicht auch als 
Instruction mitgegeben werden sollen?  

Mit vollkommenster Hochachtung geharrend, Einer Löblichen Nations 
Universität 

gehorsamste Diener, 
Magistrat der k. fr. Stadt und des Stuhls Mediasch 

Daniel Gräser, Bürgermeister 
Mediasch den 8ten Juli 848 
M. Zahl 1799/848 
[Hermannstadt, Nationsuniversität] 
U.Z. 786/848 
Dto 8 Juli 
Praes. 11 Juli 
Erl. 15 Juli 
 
Der Mediascher Magistrat bittet mit Beziehung auf U.Z. 757/848 um Aufklärung 

darüber, ob in der den Reichtags Deputirten gegebenen und festgesetzten 
Instruction die in Nro III und IV derselben Instr. enthaltenen Bedingungen nicht 
auch als maaßgebend in Feststellung der Unions-Bedingungen der Instruction 
mitgegeben werden sollten? 

Demselben Magistrat wird erwidert: daß so wie die nach Pesth entsendete 
Sächs. National Deputation von Seite der Nat. Univ. verpflichtet worden, die ihr 
mitgegebene Instruction in allen ihren Puncten genau zu beobachten, rücksichtlich 
der Garantie aller in jener Instruction enthaltenen Bedingungen auszuwirken, 
allerdings auch die Reichstags Deputirten der einzelnen sächs. Kreise zur Erzielung 
der so nothwendigen Einheit der Nation in allen ihren Theilen, angewiesen seyn 
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werden, alle in der erwähnten Instr. enthaltenen Punkte und Bedingungen nachdrücklich 
zu unterstützen. 

 
Von dem Mediascher Magistrat 
1799/848 
An Eine Löbliche Nations Universität in Hermannstadt 
Univ. Zahl 786/848 

* 

Onorată Universitate naŃională! 

Înaltul decret al UniversităŃii [naŃionale săseşti] din 1 iulie a.c., nr. Univ. 
757/1848, comunică acestui Magistrat instrucŃiunea elaborată şi stabilită de 
Universitatea naŃională, întrunită nu demult, pentru deputăŃia naŃiunii trimisă la 
Pesta, cu observaŃia că acele condiŃii specificate la [punctul] nr. II trebuie 
recunoscute ca fiind cele fără de care naŃiunea nu poate primi uniunea de bună-
voie, nici nu poate accepta uniunea ca fiind obligatorie pentru ea şi urmaşii ei, iar 
în caz contrar trebuie să protesteze. Deoarece la punctele III şi IV ale aceleiaşi 
instrucŃiuni apar condiŃii la fel de importante, la care înaltul decret nu face nicio 
referire, ca urmare a solicitării comunităŃii orăşeneşti de aici, Magistratul îşi îngăduie 
să-i ceară cu supunere onoratei UniversităŃi naŃionale clarificarea [întrebării], dacă 
aceste ultime condiŃii ale deputaŃilor noştri în parlament nu trebuie considerate ca 
aparŃinând şi ele instrucŃiunii? 

Rămânem, cu cea mai deplină stimă, ai onoratei UniversităŃi naŃionale 
cei mai supuşi slujitori, 

Magistratul oraşului liber regesc şi al scaunului Mediaş 
Daniel Ziegler, primar 

Mediaş, 8 iulie 1848 
Nr. mag. 1799/1848 
[Sibiu, Universitatea naŃională] 
Nr. Univ. 786/18481 
Datată în 8 iulie 
Prezentată în 11 iulie 
Rezolvată în 15 iulie 
 
Cu referire la nr. Univ. 757/1848, Magistratul din Mediaş cere clarificări 

dacă în instrucŃiunea stabilită şi trasată deputaŃilor la parlament nu trebuie 
considerate determinante în stabilirea condiŃiilor uniunii prevăzute în respectiva 
instrucŃiune şi condiŃiile conŃinute sub nr. III şi IV? 

I se răspunde aceluiaşi Magistrat: aşa cum Universitatea naŃională i-a trasat 
obligaŃia deputăŃiei naŃionale săseşti trimise la Pesta să-şi respecte integral, în toate 
punctele, instrucŃiunea primită şi să determine garantarea tuturor condiŃiilor 
conŃinute în respectiva instrucŃiune, tot astfel şi deputaŃii în parlament ai variilor 
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cercuri săseşti sunt atenŃionaŃi ca, pentru atingerea atât de necesarei unităŃi a 
naŃiunii în ansamblul părŃilor ei, să susŃină expres toate punctele şi condiŃiile 
prevăzute în amintita instrucŃiune. 

 
De la Magistratul din Mediaş 
1799/1848 
Către onorata Universitate naŃională de la Sibiu 
Nr. Univ. 786/1848 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Arhiva UniversităŃii Săseşti, nr. 786/1848; foto: 4.040–4.044/1848. 

________________ 
1 Vezi, de asemenea, adresa comesului Salmen către Magistratul Mediaşului din 15 iulie 1848, 

doc. nr. 148. 

66. 

Iaşi, 8 iulie 1848 

An Ein hochlöbliches k.k. siebenbürgisches  
General Commando in Hermannstadt 

Note 

Laut eines mir vom Agentiestarosten Popovitz selbstüberbrachten Berichtes 
aus Husch ddto 7en d. Mts. ist die Vorhut der nach der Walachei bestimmten 
russischen Truppen vorgestern den 6en wirklich in die Moldau eingerückt und soll 
in Falcziu das aus 24.000 Mann bestehende Armee Corps erwarten. 

Andere 4.000 Mann haben von Leowa aus ihre Richtung aufwärts nach Skuleny 
genommen, ihrer Ankunft wird für Morgen oder Übermorgen entgegengesehen. 

Der ottomanische Pforten Comissair Talaat Effendi ist noch immer hier, 
ebenso der russische General Duhamel. 

Jassy am 8. Juli 1848 
Eisenbach m.p. 

* 

Către onoratul înalt Comandament c.c. transilvan din Sibiu 

Notă 

Potrivit unui raport care mi-a fost înmânat personal de starostele agenŃiei din 
Huşi, Popovitz, datat în 7 ale lunii curente, avangarda trupelor ruseşti cu destinaŃia 
Valahia a intrat alaltăieri efectiv în Moldova, urmând să aştepte în Fălciu corpul de 
armată format din 24.000 oameni.  
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AlŃi 4.000 oameni au urcat dinspre Leova în direcŃia Sculeni, sosirea lor fiind 
prevăzută mâine sau poimâine. 

Comisarul PorŃii otomane, Talaat Effendi, se află încă tot aici, la fel şi 
generalul rus Duhamel. 

Iaşi, la 8 iulie 1848 
Eisenbach m.p. 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.Pr., nr. 3933–1848; foto: 26.026. 

67. 

[Fără loc], 8 iulie 1848 

Tekintetes Nemes Tiszti Hivatal! 

Kézdiszékbe Osdolafalván a néhai méltóságos Nalátzi Anna Darnotzi Jánosné 
rész jószágait a tekintetes nemes tisztség útján s rendelése következtében tekintetes 
Pünkösti Josef és Miskolczi László tábla bíró urak Regiusságuk alatt haszonbérbe 
kivettem vala 1845-ik évben december 18-án, mely jószágnak haszonbér ideje, 
mint hogy e jelen év december 18án telnék ki, igen megterheltetésemre és meg 
károsításomra történt a szolgáló cselédek el vesztése, s nevezetesebben ez, hogy a 
következı ıszi vetést nincs kivel elvégezni, – mire nézve, hogy a contractus 
tartalma szerint a földeket el magolhassam, amelyek el magolva visszamaradnak.  

Könyörgöm a tekintetes Nemes Tiszti Hivatalnak, méltóztasson káraimat 
meg tekintve úgy rendelkezni, hogy a következı ıszi magoltatást mi módon 
végeztethessem el – mely alázatos kérésem mellett vigasztaló választ várva, maradtam 

a Tekintetes Nemes Tiszti Hivatalnak 
Július 8. 1848      alázatos szolgája 

 Vertány János, Haszonbérlı 
Eredeti tisztázat. 

* 

Onorată şi nobilă oficialitate! 

Am luat în arendă, la 18 decembrie a anului 1845 în localitatea Ojdula din 
scaunul Kézdi, părŃile de domenii ale înălŃimii sale Nalátzi Anna, soŃia lui Darnotzi 
János. Atunci erau juzi regeşti onoratul Pünkösti Josef şi Miskolczi László. Timpul 
contractului ar expira la 18 decembrie a anului curent, dar spre dauna şi povara mea.  

Între timp am pierdut slugile, prin urmare nu am personal cu care aş putea 
efectua semănăturile de toamnă, ceea ce ar trebui făcut potrivit contractului care 
prescrie că pământurile trebuiesc redate însămânŃării. 
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Rog onorata şi nobila oficialitate a hotărî, luând în considerare pagubele 
suferite de mine, cum să efectuez muncile de toamnă. 

Aşteptând un răspuns mângâietor, rămân faŃă de onorata şi nobila oficialitate 
8 iulie 1848 Serv umil 

Vertány János, 
 arendaş 

 
Original. M.O.L. Budapesta, Fond. G.Pr., nr. foto: 8282/1848. 

68. 

Budapesta, 9 iulie 1848 

A földmivelés- ipari ár kereskedési  
Ministertıl Püspökökhöz szóló körlevél 

Az oláh fejedelemségben uralkodó járványos cholera mibenlétének megvizsgálása 
végett általam kiküldött orvosok visszatérvén, jelentésökbıl kitünik, hogy a járvány 
most szelédebnek és kevésbé veszélyesnek mutatkozik az 831ben dühöngött 
choleránál, mivel azonban ugyan ezen orvosi jelentésekbıl az is kiviláglik, hogy a 
betegség hazánk felé veszi irányát sıt annak némi elıjelei már határszéleken is 
mutatkozván, szükségesnek látom felkérni, hogy a megyében levı helységek 
lelkészeit oda utasítani méltóztassék, miszerint a cholerának közelgetésekor a népet 
úgy az egyházi szószékbıl mint a társalgás útján az ide mellékelt orvosi utasítás 
elvei szerint az e járvány ideje alatt követendı célszerő életmód, úgy a betegek 
ápolása s az azokkali bánásmód iránt is felvilágosítani, a netalán támadható 
elıítéleteket eloszlatni, s a kedélyeket lehetıleg megnyugtatni iparkodjanak; végre, 
hogy a cholerában szenvedık és más betegségben sinlıdık között a szokott lelki 
vigasztalás kiszolgáltatása tekintetében külöbséget ne tegyenek, a harangozást, mig 
a halandóság nem feltőnıleg nagy, hasonlóul szokás szerint megtétessék, ha 
azonban a halálozás a halálozás esetei szerfelett szaporodnának, minden halottért 
együtt véve naponként csak egyszer, bizonyos idıben harangoztassanak, nehogy az 
igen gyakran megújuló harangszó a lakósokat folytonos rémületben tartsa. 

Budapest, július 9én 1848. 

* 

Circulară trimisă episcopilor 
de către Ministerul Agriculturii, Industriei şi ComerŃului 

Medicii trimişi de către mine în vederea examinării holerei epidemice ce 
domneşte în Principatele Române s-au întors. Din rapoartele lor reiese că 
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epidemia de acum se arată mai blândă şi mai puŃin periculoasă decât cea din 
1831, dar, întrucât din rapoarte mai reiese că boala se îndreaptă spre Ńara noastră 
şi unele semne ale ei se manifestă deja la graniŃă, consider necesar a vă ruga, să 
binevoiŃi a dispune preoŃilor din localităŃile comitatului, ca aceştia cu ocazia 
apropierii bolii, atât de la amvon, cât şi în discuŃiile particulare, să îndemne – 
conform instrucŃiunii medicale anexate aici – la un mod de viaŃă raŃional, la 
îngrijirea bolnavilor, la purtarea corespunzătoare faŃă de bolnavi; totodată aceştia 
[preoŃii] să încerce a risipi prejudecăŃile care s-ar putea ivi şi să se străduiască a 
linişti, pe cât e posibil, spiritele. În sfârşit, să nu facă deosebire între slujbele 
religioase Ńinute în mijlocul celor care suferă de holeră sau de altă boală, iar 
clopotele să le tragă în modul obişnuit, atâta timp cât mortalitatea nu este prea 
ridicată; totuşi, dacă cazurile s-ar înmulŃi prea mult, să le tragă pentru toŃi deodată, 
la o oră fixă, ca nu cumva tragerea prea deasă a clopotelor să înspăimânte 
locuitorii. 

Budapesta, 9 iulie 1848. 
 
Circulară: M.O.L. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 8849/1848; foto: 29704. 

69. 

Budapesta, 9 iulie 1848 

A földmívelés, ipari és kereskedési ministertıl 
Törvényhatóságokhoz szóló körlevél 

Az oláh fejedelemségben uralkodó járványos cholera mibenlétének 
megvizsgálása végett általam kiküldött orvosok visszatérvén, jelentésökbıl kitünik, 
hogy a járvány most szelédebnek és kevésbé veszélyesnek mutatkozik az 1831ben 
dühöngött choleránál, mivel azonban ugyan ezen orvosi jelentésekbıl az is 
kiviláglik, hogy a betegség hazánk felé veszi irányát sıt annak némi elıjelei már 
határszéleken is mutatkoznak, annál fogva rendelem: 

1-ször. Gondoskodjanak arról, hogy a meglevı kórházak célszerő állapotba 
helyeztessenek s azoknak hiánya- vagy elégtelensége esetében minden városban és 
helyeségben alkalmas házak alakíttass kórházakká és ezek kellıleg szereltesenek 
fel, melyben az ápolást nélkülözı betegek felveendık és orvoslandók lesznek, – a 
betegségnek nagyobb mértékbeni terjedése esetében az illy ideiglenes kórházak 
száma a szükséghez képest szaporítandó. 

Vagyonosabb házi gazdák s családatyák azonban felszolítandók, hogy beteg 
cselédjeiket otthon gyógyítassák, s csak a szükség esetében küldjék kórházba, 
megjegyeztetvén az, hogy szegényebbek is kik házi körükben kellı ápolást 
nyerhetnek, kórházba csak akkor vitessenek ha azt ön maguk kívánják, a kényszerítés 
minden esetre kikerültetvén. 
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2-or. Fıorvosaink kötelességül tegyék, hogy mihelyest cholera./. mutatkoznék 
azt bejelenteni és annak folyamáról az ide ./. mellékelt minta szerint tudósítást 
minden 14 nap felküldeni el ne mulasszák. 

3-or. Orvosaink iránt aképp rendelkezzenek, hogy ha egy helyen több tiszti 
orvosok tartózkodnának azok célszerően elhelyeztessenek szükség esetében pedig a 
magány gyakorló orvosokat is, olly helyekre a hol a cholera mutatkozik napidíj 
mellett küldjék ki- ha pedig illy gyakorló orvosok elegendı számmal nem 
léteznének, azt további intézkedés végett jelentsék fel. 

4-er. A gyógyszerek könyebb kiszolgáltatása végett pedig úgy rendelkezzenek, 
hogy a járvány kitörése esetében a gyógyszertárak a szükséges gyógyszerekkel 
elegendı mennyiségben ellátva legyenek, különösen pedig olly vidékek számára, 
hol gyógyszertárak nincsenek, azokat a fıváros az illetı gyógyszertárakból 
nagyobb mennyiségben megszerezvén, a járásbeli orvosok között számadás és 
felelıség terhe alatt ossza ki. Ezen kívől pedig gondoskodjanak az iránt is, hogy a 
helybeli elöljároknál vagy lelkészeknél a szükséges házigyógyszerek elegendı 
mennyiségben kellı használat végett tétessenek le. 

5-ör. Éber figyelmet fordítsanak az élelmi szerekre, hogy azok az egészségnek 
ártalmas minıségben ne árultassanak, különösen pedig gondoskodjanak, hogy azon 
lakosok, kik élelmezésök megszerzésére képtelenek az életre szükségesekkel 
lehetıségig láttassanak el. 

6-szor. Intézkedjenek az iránt, hogy szükség esetében a betegek ápolására 
elegendı számú és a hatósági orvosok által kellıleg betanított egyének alkalmaztassanak. 

7-er. Rendelkezem, hogy a halottak vagy saját házuknál elkülönözve, vagy 
halottházakbeen a kiszabott idı lefolyásáig tartassanak, és szakértı által tellyesítendı 
halotti szemle elıtt el ne temettessenek, hol halotti házak nem léteznek, ott a 
helységek szélsı házainak egyike e célra alkalmaztassék. Végre 

8-or. Miután a tapasztalás még 1831-ben megmutatta, hogy az illy esetben 
szokásos elzárások és veszteglı intézetek, a nélkül hogy a ragály terjedését gátolták 
volna csupán rémülést okoztak, s mellette a kereskedést akadályozták: elıre 
jelentsék ki, hogy a járvány kitörése esetére semmiféle elzárkozások történni nem 
fognak s a közlekedés legkissebb megszakasztást sem szenvedend; különben is 
minden intézkedéseikben kellı óvatossággal járjanak el, ne hogy az által a nép 
szükségen kivül, mind a közegészségre, mind a rendre háborítólag ható rémülésbe 
ejtessék. 

Végül értesítem önket, hogy az ország megyés püspököseihez, nem különben 
a protestáns egyház mind két valláson lévı felekezeteinek superintendenseihez is 
kötlevelet bocsájtottam, mellyekben azokat olly intézkedések tételére szólítom fel, 
miszerint a lelkészek mind egyházi szószékrıl, mind társalgás útján a kedélyek 
megnyugtatására, netán támadható eszélyes elıítéletek eloszlatása, s a népnek a 
járvány uralkodása alatti célszerő életmódra úgy a betegek ápolása s azokkali bánás 
módjára nézve az ide is mellékelt orvosi utasítás elvei szerinti felvilágosítására 
hatni iparkodjanak. 

Budapest, július 9-én 1848. 
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* 

Circulară către jurisdicŃii 

S-au întors medicii trimişi de către mine la faŃa locului, în vederea examinării 
holerei ce bântuie în Principatele Române. Din rapoartele lor reiese că acestă 
epidemie se prezintă mai blândă şi mai puŃin periculoasă ca cea din 1831. Întrucât 
însă din rapoarte mai reiese şi faptul că această boală se îndreaptă spre Ńara noastră, 
unele simptome manifestându-se deja la graniŃă, ordon: 

1. Să se poarte de grijă ca spitalele existente să fie puse în starea necesară, iar 
în caz de lipsă sau insuficienŃă a acestora, în fiecare oraş şi localitate, casele potrivite 
să fie transformate în spitale, şi să fie dotate cu cele necesare; în ele să fie duşi pentru 
vindecare bolnavii care necesită îngrijire. În cazul răspândirii bolii în proporŃie mai 
mare, să se mărească conform necesităŃilor numărul acestor spitale provizorii. 

Proprietarii mai instăriŃi şi capii de familie sunt somaŃi să-şi îngrijească acasă 
servitorii bolnavi şi numai în caz de nevoie să-i trimită la spital; de reŃinut, că şi cei 
săraci, care pot primi acasă îngrijirea necesară, să fie duşi la spital numai dacă ei 
înşişi cer acest lucru, constrângerea să fie exclusă în orice caz. 

2. Medicii primari să fie obligaŃi ca, în cazul în care s-ar manifesta holera, să 
raporteze (despre evoluŃia ei şi să trimită conform modelului anexat aici) câte o 
înştiinŃare din 14 în 14 zile. 

3. În legătură cu medicii lor să dispună în felul următor: dacă în acelaşi loc se 
află mai mulŃi medici militari, ei să fie plasaŃi eficace, iar în caz de nevoie să fie 
trimişi în locurile unde este holeră şi medici particulari, asigurându-li-se diurnă. Iar 
în caz că asemenea medici practicanŃi nu sunt în număr suficient, să raportaŃi în 
vederea luării măsurilor ulterioare. 

4. În vederea distribuirii mai uşoare a medicamentelor să se dispună ca, în 
cazul izbucnirii epidemiei, farmaciile să fie dotate cu suficiente medicamente necesare, 
iar acolo unde nu există farmacii, medicul primar să le procure în cantitate 
suficientă din farmaciile respective şi să le distribuie la medicii de plasă, aceştia 
fiind răspunzători de ele. În afară de aceasta, să se aibă grijă ca autorităŃile locale 
sau preoŃii să deŃină medicamentele necesare în cantitate suficientă pentru 
folosinŃă. 

5. Să se acorde atenŃie hranei, ca aceasta să nu fie vândută în forme 
dăunătoare sănătăŃii; în special să vă îngrijiŃi ca cei care sunt incapabili de a-şi 
procura hrana să fie aprovizionaŃi cu cele necesare. 

6. Să luaŃi măsuri ca în caz de necesitate, în vederea îngrijirii bolnavilor, să 
fie angajat un personal suficient şi bine instruit de către medici. 

7. Ordon ca morŃii să fie ŃinuŃi ori în casele lor, ori în capelă până la termenul 
fixat, şi să nu fie înmormântaŃi înainte de constatarea morŃii de către un expert. 
Acolo unde nu există capelă, una dintre casele de la marginea localităŃii să fie 
folosită în acest scop.  

8. Întrucât experienŃa a dovedit, încă în 1831, că izolările şi carantinele 
obişnuite în această situaŃie n-au reuşit să limiteze extinderea epidemiei, ba mai 
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mult, au produs spaimă şi au împiedicat comerŃul, să se anunŃe în prealabil că, în 
cazul izbucnirii epidemiei, nu se vor face niciun fel de izolări, şi nu va fi blocată 
nici circulaŃia, în rest să fie foarte precauŃi în toate măsurile luate, ca nu cumva 
poporul să se sperie mai mult decât e necesar, căci aceasta ar provoca neajunsuri, 
atât în domeniul sănătăŃii publice, cât şi al ordinii. 

În sfârşit, vă înştiinŃez că am emis o circulară către toŃi episcopii, către 
superintendenŃii ambilor confesiuni ale bisericii protestante, în care i-am somat ca 
preoŃii atât de la amvon, cât şi în discuŃiile particulare să se străduiască a linişti 
spiritele, a înlătura prejudecăŃile periculoase dacă s-ar ivi, a îndemna poporul la un 
mod de viaŃă raŃional în timpul epidemiei, a aduce lămuriri, conform instrucŃiunilor 
medicale anexate aici, în ce priveşte îngrijirea bolnavilor şi modul de comportare 
faŃă de ei. 

Budapesta, 9 iulie 1848. 
 
Circulară: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8849/1848; foto: 29701–29703. 

70. 

Cluj, 9 iulie 1848 

A Nagyméltóságú Fıkormánynak 

B. Kemény Istvánnak ns. Alsó Fejér megye fıispánjának, az ezen megyében 
létezı királyi fiskusi és püspöki uradalmak itélı székeinek az igazság szolgáltatás 
megakadása kikerülése tekintetébıl még egy ideig fenntartása tárgyában e honap 
8ról hozzám tett jelentését kivonatban a nméltóságú k. kormányszéknek 
szükségesnek találandó intézkedései megtétele végett átteni kivántam. 

Kolozsvárt július 9én 1848. 
Gróf Mikó Imre 

* 

Măritului Guberniu 

Raportul trimis mie în data de 8 ale lunii curente de către comitetele suprem 
al nobilului comitat Alba de Jos, baronul Kemény István, pentru menŃinerea, încă o 
vreme, a tribunalelor domeniilor fiscale regale şi episcopale existente în acest 
comitat, în vederea înlăturării obstacolelor din calea justiŃiei, am dorit să-l înaintez 
în extras măritului Guberniu, în vederea adoptării măsurilor necesare. 

Cluj, 9 iulie 1848 
Contele Mikó Imre 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8587/1848; foto: 29509. 
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71. 

Cluj, 9 iulie 1848 

Nemes Alsó Fejér megye Fıispánjának 

Méltóságodnak e honap 8ról hozzám intézett jelentésére, mellyben a Mihálczfalvi 
mozgalmak nyomozási munkálatát magának megküldeni, és az igazgatása alatti 
megyében szállásoló katonaságot, a bel csend fentartása tekintetébıl, azon 
megyében hagyatni kérte, – tudtára adni kivánom, miként a kérdéses nyomozási 
munkálat a királyi Kormányszék által mai napon elláttatván, annak eredményérıl a 
munkálat átküldése mellett értesíttetni fog. 

Az ott szállásoló katonaságra nézve pedig megnyugtatni kívánom hogy a 
jelenleg ott lévı katonaságnak máshova rendeltetésével, annak helyét más 
katonaság foglalandja el. 

Sz. Jakab hó 9én 848 

* 

Comitelui suprem al nobilului comitat Alba de Jos 

Am primit raportul măriei tale, adresat mie în data de 8 ale lunii curente1, în 
care solicitaŃi trimiterea procesului verbal al anchetei de la MihalŃ şi cereŃi, 
totodată, ca, în vederea menŃinerii liniştii interioare, armata încartiruită în comitatul 
aflat sub jurisdicŃia dumneavoastră să fie lăsată pe loc. 

Cu această ocazie, vă răspund prin următoarele: lucrările anchetei menŃionate 
azi au fost dezbătute şi soluŃionate de către Guberniu; despre rezultatul lor veŃi fi 
înştiinŃat şi vi se vor trimite şi lucrările anchetei. 

Iar referitor la armata încartiruită actualmente în comitatul dumneavoastră, 
doresc să vă liniştesc că, în cazul dislocării acesteia, ea va fi înlocuită cu o altă armată. 

[Cluj] 9 iulie 1848 
 
Concept: M.O.L. Budapesta, Fond.G. Pr., nr. 1870 E/1848. 

________________ 
1 Vezi doc. 61 din acest volum. 

72. 

Sibiu, 9 iulie 1848 
 

Ad P. 1221 

Note  

Mit Bezug auf die hierortige Note vom gestrigen Dato P. 1221 beehrt man 
sich Ein löbliches Landes Ober Commissariat dienstfreundlichst zu ersuchen, die 



 174 

Marschtabelle für die nach Szászváros abrückende Oberstlieutenants 2te Escadron 
des Chevauxlegers Regiments EH. Ferdinand Maximilian der Art gefälligst 
entwerfen, und bald möglichst hieher übermitteln zu wollen, daß dieselbe am 14ten 
d. in Mühlbach, am 15t in Felkenyér und am 16t in Szászváros eintreffen könne. 

Da der 2te Flügel dieser Escadron von Algyogy in einem Marsche nach 
Szászváros abrückt, so hat bloß für den in Urwegen und Kelnek liegenden Flügel 
die erbetene Marschtabelle zu gelten, dessen Stand aus 3 Oberoffizieren, dann 85 
Mann vom Wachtmeister abwärts, somit in 85 Brot-, dann 95 Heu und Hafer 
Portionen, die tägliche Natural- die Vorspanns Erforderniß aber in 5 vierspännigen 
Wägen zu concentrirenden Abtheilungen haben bis zu den betreffenden Stazionen blos 
einen Marsch zu hinterlegen, sonach für dieselben keine speziellen Marschtabellen 
angesucht werden. 

Hermannstadt am 9ten Juli 1848. 
In Dienstesabsein des Commandirenden Herrn Generals, 

Pfersmann m.p. 
1746/848 

* 

La P. 1221 

Notă  

Referitor la nota loco din data de ieri sub nr. P. 1221, transmitem onoratului 
Comisariat suprem al Ńării rugămintea de serviciu de a elabora de asemenea manieră 
şi de a ne trimite cât mai repede tabela de marş pentru cel de-al doilea escadron al 
regimentului de cavalerie uşoară „Arhiducele Ferdinand Maximilian”, dislocat la 
Orăştie sub conducerea unui locotenent major, astfel încât acesta să poată ajunge în 
data de 14 luna curentă la Sebeş, în 15 la Vinerea şi în 16 la Orăştie.  

Deoarece al doilea flanc al acestui escadron de la Geoagiu este în marş spre 
Orăştie, tabela de marş menŃionată trebuie să se refere numai la flancul aflat la 
Gârbova şi Câlnic, al cărui efectiv constă din 3 ofiŃeri superiori şi 85 de oameni de 
la plutonier de cavalerie în jos, iar necesarul zilnic de naturalia şi pentru 
aprovizionarea convoiului constă din 85 de porŃii de pâine, apoi din 95 de porŃii de 
fân şi ovăz. UnităŃile concentrate în 5 care trase fiecare de câte 4 cai vor efectua 
doar un singur marş până la staŃiunile respective, aşa că nu este nevoie de tabele de 
marş speciale pentru acestea. 

Sibiu, 9 iulie 1848 
În absenŃa domnului comandant general, 

Pfersmann m.p. 
1746/1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. Erdélyi országos föbiztossági levéltár. Supremus Commissariatus 

Provincialis 1848, nr. 1746. Copie: Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, Biblioteca-Fototeca 
nr. 511/83–84; foto: 32.888–32.889/1848. 
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73. 

Sibiu, 9 iulie 1848 
 
R. 3988 

Note 

Zur Abhollung der für das Prinz Eugen von Savoyen Dragoner Regiment zu 
Retteg aufgestellten 30. Stück Remonten wurde von dem gedachten Dragoner 
Regimente das erforderliche Escorts Kommando bestehend aus 28. berittenen 
Mann zu Zagon concentrirt, welches daselbst die weitere Marschordre nach Retteg 
und von da zurück bis nach Reps mit den obgefaßten 30. Stück Remonten erwartet. 

Das General Kommando hat sonach die Ehre unter Anschluß des vom Prinz 
[Eugen von] Savoyen Dragoner Regimente entworfenen diesfälligen Marschplannes 
Ein löbliches Oberlandeskommissariat diensthöflichst zu ersuchen in den daselbst 
angegebenen Marschstationen für die Mannschaft dieses Abhollungs Kommandos 
als auch [für] die beihabenden 28. ordinären Dienstpferde die erforderlichen 
Natural Prästationen beliebigst sicher stellen lassen zu wollen, und gleichzeitig 
auch für dieses Kommando so wie für die abzufassenden Remonten, zu welchem 
Geschäfte ein zweitägiges Verweilen zu Retteg genügt, von dort bis Reps in den 
betreffenden Stationen Verpflegung und Unterkunft vom Lande erweisen zu lassen. 

Da es dem Prinz Eugen von Savoyen Regimente sehr viel daran gelegen ist, 
diese 30. Stück Remonten baldigst zu erhalten, so hat dasselbe den Abgang des 
Abhollungs Kommandos auf den 15ten d.Mts. festgesetzt. 

Um nun mit Rücksicht auf den bestehenden Postenkours die von Einem 
löblichen Oberlandeskommissariat erbettenen Marschtabelle noch zu rechter Zeit 
nach Zagon befördern, und dort einlangen zu machen, muß man das dringende 
Ansuchen stellen, die für das bezeichnete Kommando gefälligst auszustellende 
Marschtabelle mit thunlichster Beschleunigung dem General Kommando zur 
weiters nöthigen Amtshandlung zukommen lassen zu wollen. 

Hermannstadt am 9. July 1848 
In Dienstesabsein des Commandirenden Herrn Generals, 

Pfersmann m.p. 

* 

R. 3988 

Notă 

Pentru aducerea din Reteag a celor 30 de bucăŃi de cai de remontă, pregătiŃi 
pentru regimentul de dragoni „PrinŃul Eugen de Savoia”, acesta a concentrat la 
Zagon comanda de escortă necesară, alcătuită din 28 de cavalerişti, care aşteaptă 



 176 

aici [la Zagon] ordinul de marş în direcŃia Reteag şi de acolo înapoi la Rupea, 
împreună cu amintitele 30 de bucăŃi cai de remontă. 

Comandamentul general are deci onoarea ca, ataşând planul de marş elaborat 
de regimentul de dragoni „PrinŃul [Eugen de] Savoia”, să roage cu supunere 
onoratul Comisariat suprem al Ńării a binevoi să asigure în staŃiunile de marş 
indicate în plan prestaŃiunile în naturalia necesare atât echipajului comandei de 
escortă, cât şi celor 28 de cai de serviciu regulamentari însoŃitori. În acelaşi timp, 
să asigure intendenŃa şi cazarea din partea Ńării a comandei amintite, dar şi a cailor 
de remontă ce vor fi aduşi, având în vedere popasul suficient de două zile la 
Reteag, precum şi respectivele staŃiuni de acolo până la Rupea. 

Deoarece regimentul „PrinŃul Eugen de Savoia” Ńine foarte mult să primească 
cât mai curând cele 30 de bucăŃi cai de remontă, a stabilit plecarea comandei de 
escortă pentru data de 15 l.c.. 

łinând cont de cursul poştal existent, pentru ca onoratul Comisariat suprem 
al Ńării să trimită tabela de marş solicitată şi aceasta să poată ajunge în timp util la 
Zagon, vă adresăm stringenta rugăminte de a binevoi să înaintaŃi tabela de marş 
pentru comanda menŃionată cu cea mai mare grabă posibil Comandamentului 
general spre buna derulare ulterioară a acŃiunii.  

Sibiu, 9 iulie 1848 
În absenŃa domnului general comandant, 

Pfersmann m.p. 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. Erdélyi országos föbiztossági levéltár. Supremus Commissariatus 

Provincialis 1848, nr. 1748. Copie: Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, Biblioteca-Fototeca 
nr. 511/85–86; foto: 32.886–32.887/1848. 

74. 

Braşov, 9 iulie 1848  
 
Die Sächsische Nations Universität übersendet unterm 1. Juli U.Z. 757/1848 

die von Seiten der Sächsischen Nations Universität gewählten, aus 7 Mitgliedern 
bestehende Deputation, nach Pesth zur Bestätigung des Volkswillens in Absicht 
auf die zu stellenden Unionsbedingungen enthaltende Instruction mit dem 
Bemerken, daß die Nations Universität die unter Nr. II gestellten Bedingungen als 
diejenigen anerkannt habe, ohne welche sie die Union weder als freiwillig 
eingegangen, noch für sich und ihre Nachkommen als geltend und verbindlich 
ansehen könne, sondern dagegen Protest einlegen müsse, weshalb denn auch der 
Magistrat die nach Pest abzusendenden Reichstagsabgeordneten im gleichen Sinne 
anzuweisen aufgefordert wird. 

Gutachten. Die mitgetheilte, in der Magistrats Sitzung abgelesene Instruction 
ist in Verbindung mit dem z. M.Z. 2897/1847 den Pester Landtag Deputirten 
ertheilten Auftrag und Durchführung der von der Sächsischen Nation zur Begründung 
der Union mit Ungarn gestellten Bedingungen in beglaubigter Abschrift zuzustellen. 
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Diese Instruction ist sofort mit dem darauf verfügten auch der Wahlkörperschaft 
zur Wissenschaft gegen Rückstellung ins Magistrats Archiv hinüberzugeben. 

Schobeln 

* 

Sub nr. univ. 747/1848, în 1 iulie, Universitatea naŃională săsească trimite la 
Pesta pentru confirmarea voinŃei populare deputăŃia aleasă din sânul UniversităŃii 
naŃionale săseşti şi compusă din 7 membri, cu instrucŃiunea conŃinând condiŃiile ce 
vor fi puse în vederea uniunii, cu observaŃia că Universitatea naŃională a recunoscut 
condiŃiile precizate sub nr. II, fără de care ea nu numai că nu poate accepta benevol 
uniunea şi nu poate impune urmaşilor valabilitatea şi obligativitatea acesteia, ci va 
fi nevoită să depună protest, fiind avizat şi Magistratul să adreseze un îndemn în 
acest sens deputaŃilor parlamentari ce vor fi trimişi la Pesta. 

Aviz. InstrucŃiunea comunicată, citită în cadrul şedinŃei Magistratului, împreună 
cu însărcinarea dată sub nr. mag. 2897/1847 deputaŃilor dietali de la Pesta spre 
îndeplinirea condiŃiilor aşezate de naŃiunea săsească la temeiul uniunii cu Ungaria, 
este pusă la dispoziŃie în copie autentificată. 

Această instrucŃiune cu cele dispuse în ea trebuie să fie adusă imediat la 
cunoştinŃa corpului electoral, apoi să fie depusă în arhiva Magistratului. 

Schobeln 
 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fondul Magistrat, 1848, doc. nr. 2946; foto: nr. 32455/1848.  

75. 

Sibiu, 9 iulie 1848 
Sibii, 27 iunie/9 iulie [1]848. 

Frate BariŃ! 

Este o săptămână de când Ń-am trimis o scrisoare şi eu încă n-am primit 
răspuns de la d-ta. Precum înŃeleg din Gazetă, d-ta ştii urmările deputăciunii a doua 
la Insbruck. Ştii că episcopul Şaguna cu suita sa, întorcându-se la Peşta, s-a dus pe 
la miniştri şi au intrat cu dânşii în tractate de condiŃiuni pentru unirea românilor 
transilvani. Ştii că Dunca încă s-a dus la Peşta cu propuneri secrete din partea 
Consistoriului neunit. Ştii că şi Lemeni s-a dus la Peşta, la deputăciunea 
regnicolară. Ştii că Şaguna şi-a mai ales soŃi români la deputăciunea regnicolară, 
carii (precum se zice) s-au şi primit de palatinul. Ştii că Bran a rămas între aceştia. 
Mi-ar fi plăcut dacă ai fi fost şi d-ta între dânşii, şi încă vreo alŃi doi, trei români cu 
înŃelegere ca să nu se facă vreo dandana şi să-i poarte ungurii de nas. Dacă a ajuns 
lucrul acolo, adecă ca să tractăm despre condiŃiuni prin care să ne asigurăm 
drepturile, acum ar fi bine ca să ne pătrundem bine interesele, să ni le înŃelegem, să 
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ni le espunem cum se cade şi să ni le apărăm cu toate puterile. Dacă pentru aceasta 
avem acolo la comisiune nişte oameni cu cap şi cu inimă.  

Noi ne-am înŃeles aici cu BărnuŃ şi cu Maniu şi cu alŃi români ferbinŃi ca să 
scriem d-lor la Peşta să se Ńie strâns de hotărârile de la Blaj şi de cererile formulate în 
cele două petiŃiuni, una la Împăratul şi alta la Dietă. Pentru înŃelegerea acelor punte 
să lucrăm un fel de comentariu în care să espunem cum înŃelegem noi naŃionalitatea 
şi să speŃificăm înŃelesul cererilor noastre până la cele mai din urmă părŃi.  

Noi am şi început a lucra la aceasta. În două, trei zile Ńi-o vom trimite şi d-tale, 
parte ca să o vezi şi să o analizezi mai încolo, parte ca să o publice prin gazete ca să 
se lumineze tot românul asupra acestei materii. Pân atunci, gândeşte-te şi d-ta. 

Dară până când se va petracta cauza noastră şi se va lămuri deplin să ne 
rămânem concesecenŃi şi să nu ne-o stricăm prin abateri nebune. Îmi pare tară rău că 
cei mai mulŃi perd din vedere interesele generale ale naŃiunii şi tractează despre căcării. 

Nu ştiu de ce românii noştri nu-şi formează guardie naŃională după concesiuni 
repeŃite de atâtea ori. Mi-e frică că toată stricăciunea în privinŃa aceasta vine de la 
mai marii noştri carii i-au admonit tot mereu să nu ia arma. Mai publică prin gazete 
încă vro câŃiva articuli îndemnători la aceasta. 

Acum, particulare. Ce ai făcut cu tomul V din Magazinul istoric? Deacă l-ai 
primit tot, trimite aici, la d. prot. Maniu, 30 de exemplare. Ai trimis pachetul cu 
litera T la protopopul Bercianu la Logoj? Deacă nu l-ai trimis, te rog grăbeşte a-l 
trimite. Trimite-mi aici, la d. Maniu, toate broşurile nemŃeşti şi franŃozeşti şi toate 
exemplarele din Univers câte Ń-au mai rămas căci aici socotesc că le voi putea 
desface. Însă cât mai curând. Trimite-mi şi un exemplariu din Gazeta d-tale.  

Acum crez că gazetele [...]. 
 
Publicat în: George BariŃ şi contemporanii săi, I, Bucureşti, 1973, p. 146–147. 

76. 

Sebeş, 9 iulie 1848 

Hochwohlgeborener Herr! 
Hoch verehrender Herr Gubernial Rath und Graf der sächsischen Nation! 

Herr Königsrichter Samuel Meister hat wegen Unpäßlichkeit die Vertheilung 
der Geschäfte noch nicht übernehmen können, und so ist dem gehorsamst 
Gefertigtem die Erledigung des Nationi Universitaet Intimate vom 30. Juni 848 U.Z. 
750/848 unter heutigem hieher angelangt, bezüglich der Zehntabgabe, abgegeben. 
Die in eben berührter Angelegenheit versammelten Herrn Inspectoren und die 
Senatoren finden in belobtem Universitäts-Erlaß die Weisung, ob die in Frage 
stehende Zehntabgabe auch auf die wallachischen Bewohner des Sächsischen 
Bodens Bezug habe, nicht klar und bestimmt ausgesprochen, in dem belobten 
Universitäts-Erlaß in einem Vordersatze ausdrücklich nur die sächsischen Stadt- und 
Landbürger berührt und darauf hindeutet, die Gemeinden blieben verpflichtet ihre 



 

 179 

Seelensorger zu unterhalten; nun aber ist in Reichau und Langendorf kein einziger 
sächsischer Bewohner und der daselbst bestehende lutherische Geistliche ist nicht 
Seelensorger der durchaus disunirten Gemeinde; am Schluße [des] oftbelobten 
Universitäts-Erlaßes wird dann im allgemeinen aufgetragen, sich zu befließen, den 
sächsischen Geistlichen den ihnen gebührenden Gehorsam zu bewahren, dazu 
gebührt nach bisheriger Gepflogenheit den beiden obgenannten Pfarrherrn allerdings 
vom ganzen disunirten Dorfe den Zehten [?]. Die Verweigerung der Zehntabgabe 
von Seiten der Wallachen steht leider zuversichtlich in Aussicht, und so dürfte es den 
zehndpflichtigen sächsischen Bewohner allerdings schwer fallen, allein zu bleiben, 
wenn auch selbst nur fürs l.J., und die Aufklärung daß solche Zehndabgabe als 
Unterhalt für den Seelsorger zu betrachten kommet söhnt auch den Sachsen in der 
Mehrzahl keineswegs aus mit dem Mißverhältniß zwischen ihm und den Wallachen.  

Eine gütige Lösung dieser Beanstandungen erflehend, verharrt mit 
vollkommenster Hochachtung und tiefster Verehrung Euer Hochwohlgeboren, 

Gehorsamster Diener, 
Johann Weichsmann 

Mühlbach am 9. Julius 1848 

* 

Preamărite domn! 
Mult onorate domnule consilier gubernial şi comite al naŃiunii săseşti! 

Domnul jude regesc Samuel Meister a fost împiedecat de o indispoziŃie să 
preia rezolvarea afacerilor, aşa încât i-a revenit subsemnatului primirea, sub data de 
astăzi, a intimatului UniversităŃii naŃionale săseşti din 30 iunie 1848 nr. Univ. 
750/1848, cu privire la plata zeciuielii. Domnii inspectori şi senatori întruniŃi în 
această chestiune consideră că în amintita dispoziŃie a UniversităŃii nu este 
exprimată clar şi precis indicaŃia dacă plata zeciuielii în chestiune se referă şi la 
locuitorii români ai Pământului Săsesc, [întrucât] în pomenita dispoziŃie a 
UniversităŃii, într-o propoziŃie de la început, se face atingere explicită doar la 
cetăŃenii din oraşe şi de la Ńară, care au în continuare obligaŃia de a-şi întreŃine 
păstorii de suflete; cu toate acestea, în Răhău şi în Lancrăm nu există nici măcar un 
singur locuitor sas, iar clericul luteran de acolo [din cele 2 sate româneşti] nu 
păstoreşte defel sufletele comunităŃii neunite. La finele mult-citatei dispoziŃii a 
UniversităŃii se transmite însărcinarea generală să se depună efortul de a se menŃine 
ascultarea datorată clericilor saşi, conform căreia şi uzanŃei de până acum celor doi 
parohi antemenŃionaŃi li se cuvine însă ca tot satul neunit [să le plătească?] zeciuiala. 
Din nefericire, este lesne de aşteptat refuzul românilor de a plăti zeciuiala, aşa că 
locuitorii saşi vor rămâne singurii datori să dea zeciuiala, chiar dacă numai în anul 
curent, iar declaraŃia că plata zeciuielii trebuie văzută ca modalitate de întreŃinere a 
păstorilor de suflete nu îi consolează nici măcar pe saşii aflaŃi în majoritate [în sate 
săseşti], având în vedere neînŃelegerile dintre saşi şi români.  
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Implorându-vă să ne oferiŃi soluŃionarea binevoitoare a acestor reclamaŃii, 
rămân cu cea mai deplină stimă şi cu adâncă veneraŃie al înălŃimii voastre, 

Supus slujitor, 
Johann Weichsmann 

Sebeş, 9 iulie 1848 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Arhiva UniversităŃii Săseşti, nr. 775/1848; foto: 4034. 

77. 

Corunca, 9 iulie 1848 

Nagy Méltóságú Udvari Tanácsos Úr! 
Kedves Uram Bátyám! 

Múlt hó 10-dikén írni méltóztatott levelét a tegnapi postán volt szerencsém 
tisztelni.  

A levéltár kulcsát a mint Károly megörzés végett által adta mindgyárt 
lepecsételtem, a marosvásárhelyi dolgozó asztalon egyik fiókába felírás mellett, hogy a 
kulcs kit illet, bé tettem, s mai napig is ott áll. Az oltától fogva senki is azon szobába 
nem járt, s rendelésén kivül másnak által sem adom. Jóllehet a távozandó Dobolyi 
Úrnak azt mondottam volt, hogy a Szent György utcai kedves Uram Bátyámtól birt 
szállást, a jövı évre is megtartom, de mivel a körülmények változtak s jövedelmeink 
számíttásom szerént az eddigihez képpest egy ötödére apadott – méltóztassék ezutánra 
való nézt rendelkezni, mert nékem nem lészen mivel kifizessem.  

A nemes székbe külömben csendesség vagyon, csak a székely atyafiak igen 
irigy szemekkel nézik a parasztok felszabadulásokat, s eszök azon jár, hogy a mi 
sziculica hereditást bár a földös úr s a parasztól vissza itélendenek majd ık teszik 
ráája kezöket. 

Isten tudja mi lészen mindezekböl? 
Tapasztalt kegyébe ajánlott öröklek 
Nagy méltóságú udvari tanácsos kedves urambátyámnak 

alázatos szolgája 
Toldalagi Ferenc 

Koronka, 1848 július 9. 

* 

Prea stimate domnule consilier aulic! 
Dragă domnule coleg! 

Cu poşta de ieri am avut onoarea să primesc scrisoarea dumneavoastră din 10 
ale lunii trecute pe care aŃi binevoit s-o scrieŃi.  
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Cheia arhivei, pe care Károly mi-a predat-o spre păstrare, am sigilat-o imediat 
şi am băgat-o într-unul din sertarele biroului meu din Târgu Mureş, cu inscripŃia care 
conŃinea numele destinatarului, şi ea zace acolo până azi. De atunci, nimeni n-a mai 
umblat în camera aceea şi nu o voi preda nimănui fără dispoziŃia dumneavoastră. 
Deşi i-am spus domnului Doboly, care era gata de plecare, că locuinŃa mea din str. 
Sfântu Gheorghe [închiriată] de la iubitul domn coleg o voi păstra şi anul viitor, 
totuşi întrucât s-au schimbat împrejurările, iar veniturile noastre potrivit calculelor 
mele s-au atrofiat la a cincea parte din ce erau până acuma, vă rog deci să binevoiŃi a 
dispune liber pentru viitor, deoarece eu nu voi avea bani pentru chirie.  

De altminteri, în nobilul scaun este linişte, numai confraŃii noştri secui privesc cu 
ochi invidioşi eliberarea Ńăranilor. Ei speculează ca să obŃină înapoi siculica haereditas-ul 
nostru, după ce moşierii o vor redobândi de la Ńărani, intrând ei în posesia acesteia. 

Dumnezeu ştie ce se va realiza din toate acestea! 
Mă încredinŃez favorurilor mult apreciate de mine ale înălŃimii voastre, 

domnule consilier aulic şi iubite coleg. 
Corunca, 9 iulie 1848 

Umilul dumneavoastră serv, 
Toldalagi Ferenc 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond G.P. nr. 8765/1848; foto: 10.026–10.028. 

78. 

[Fără loc], 9 iulie 1848 

A cultusministernek 

B. Vay Miklós erdélyi teljes hatalmú k. biztos közelebbi levele szerint az 
erdélyi reformátusok synodusa megnyittatván ez mint az ottani reformatusok részbeni 
képviselıje a minisztérium iránti hódolatának nyilvánítása mellett azon óhajtását 
fejezte ki nevezett biztos úr elıtt, hogy a magyarhoni protestánsok részérıl Ön által 
tartandó s augustus hó 1 napjára kitőzött értekezletben, jó remény fejében elıre 
megválasztandó képviselıi által részt vehessen. 

Mely körülmény iránt a végett értesítem önt, hogy ha e részben intézkedés 
szüksége forogna fel, nevezett kir. biztos útján intézkedni szíveskedjék. 

* 

Ministerului Cultelor 

Conform scrisorii recente a comisarului regal plenipotenŃiar din Ardeal, 
baronul Vay Miklós, deschizându-se sinodul reformaŃilor din Ardeal ca reprezentant 
al reformaŃilor de acolo, pe lângă manifestarea omagiului faŃă de Minister, acesta 
şi-a exprimat în faŃa numitului comisar dorinŃa ca la consfătuirea protestanŃilor din 
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Ungaria Ńinută de către dumneavoastră la 1 august să poată participa, cu bună 
speranŃă, prin reprezentanŃii lui aleşi dinainte. 

În legătură cu care circumstanŃă vă înştiinŃez că, dacă în acest sens va fi 
nevoie de luarea măsurilor, să procedaŃi pe calea numitului comisar regal. 

 
Concept: M.O.L. Budapesta, Fond. Az 1848–1849-i Minisztériumi Levéltár. Belügyminisztérium. 

Elnöki iratok, nr. 537/1848; foto: 26916–26917. 

79. 

Pesta, 10 iulie 1848 

OnoraŃilor Domni, vrednicilor naŃionalişti! 

Cu cea mai mare nedumerire aşteptăm cu toŃi aici rezultatul alegeri 
deputaŃilor din Braşov şi tocmai în ceasul acesta am cetit la D. [domnul] Pantazi 
gazeta şi am văzut că la 1-a iulie s-au făcut alegerea la Braşov, iară românirea n-au 
luat parte, pentru că aştepta înalta rezoluŃie de la Împăratu, şi pentru că saşii cu 
obicnuita lor viclenie pre români sub titlul afurisitului cens i-au închis afară de la 
dreptul alegerii, iată viclenia şi maliŃia cum eludă libertatea. 

Domnu BariŃ zice că nu-i nimica un an, nu-i o viaŃă şi că Românii trăiesc cât 
CarpaŃii, acesta fraŃilor deşi este aşa în înŃelesul cuvintelor, totuşi nu este nici decum 
aşa în înŃelesul politic. Că tot cu mângăeri de acest feliu au ajuns şi au zăcut Românul 
în starea în care am fost pănă ieri-alaltăieri, nu, scumpii mei fraŃi, nu, acum este 
timpul care şi de vom trăi cât CarpaŃii nu-l vom mai afla în veci, sau voiŃi să trăim cât 
şi CarpaŃii, călcaŃi nu numai de oameni, ci şi de dobitoace – noi, Români! – nu, nu, 
fraŃilor, eu mă mir, că nu-m[i] scrieŃi nimica, pentru aceia [aceea], iată, vă rog, dacă 
care cumva peste toată aşteptarea şi nădejdia mea nu voi primi de la D-voastră 
scrisoarea până când D-voastră veŃi primi acastă scrisoare a mea, vă rog zic îndată  
să-m[i] scrieŃi toate vicleniile Saşilor şi toate urmările în treaba alegerii, cine au fost 
comisarii de au cercetat contribuŃia şi cum au curs toată treaba cu Saşii şi cum cu 
Românii, cine s-au ales de deputaŃi anume. VedeŃi înŃelegeŃi-vă deacă s-ar putea şi cu 
Ungurii şi-mi scrieŃi în toată întâmplarea cu poşta dintâi, ca să facem noi aici la 
ministeriu protestaŃie în contra alegerii şi a deputaŃilor saşi Braşoveni. 

Comisiunea regnicolară încă nu s-au început, că nu s-au adunat încă membrii 
aceleiaşi, ba şi chiar gubernatorul Telechi prezidentu încă n-au venit. Eu cu ajutorul 
lui D(u)mnezeu din toate puterile odată cu viaŃa în tot locul stăruesc pentru 
naŃiunea noastră română şi poporul român din Braşov, ca în faptă să dobândim 
toate drepturile Ńării în toată privirea în măsură egală cu naŃia ungară şi censu, 
ajutat de prieteni Saşi ne despoae de cele mai importante drepturi a reprezentanŃii şi 
ne Ńine ca şi până acuma prin afurisita de constituŃie ca pă nişte neoameni lipsiŃi de 
toată viaŃa politică, să să şteargă cu totul. ScrieŃi-mi numai cum au urmat alegerea, 
că apoi este destulă dovadă ce fructe aduce censul. 

Eu sunt sănătos, vă poftesc şi D-voastră la toŃi întreagă sănătate. De fraŃii 
noştri de peste CarpaŃi am înŃeles cu mare bucurie, să trăiască bravi[i] noştri fraŃi 
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romani, să trăisacă republica română, aceste evenimente ne ajută cauza, însă nici 
urmările noastre nu prejudecă ideilor, mai încolo. 

Bran 
 
Publicat în: S. Stinghe, Documente privitoare…, p. 17–19. 

80. 

Cluj, 10 iulie 1848 

A királyi Kincstartó Tanácsnak 

Miután a királyi Kormányszék Erdélynek Magyarországgal törvény szentesítette 
módon megtörtént egyesülése hivatalos levelezései, az egyesült ország kebelébéli mind 
azon hivatalokkal, melyekkel az egyesülés elıtti rendszernél fogva diák nyelven 
folytatta, magyar nyelven, mint kelletik, megkezdte s folytatja; azon királyi kincstartó 
tanácsot ezennel barátságoson találja meg az iránt, hogy valamint hivatalos levelezéseit 
e királyi kormányszékkel, úgy kebelében is a tárgyak kezelését a királyi kincstartó 
tanács is magyar nyelven elkezdeni s folytatni ne terheltessék. 

Kolosvárt, Sz. Jakab hó 10kén 1848. 

* 

Consiliului tezaurarial regal! 

Guberniul a început, precum trebuie, şi continuă să corespondeze în limba 
maghiară, după sancŃionarea prin lege a uniunii Ardealului cu Ungaria, respectiv 
[Guberniul] poartă corespondenŃă oficială cu toate oficialităŃile din Ńara unită cu care, 
înainte de uniune, coresponda în limba latină. Prin prezenta, consilierul tezaurar este 
rugat prieteneşte să înceapă şi să continue şi el corespondenŃa cu Guberniul regal în 
limba maghiară în toate problemele existente. 

Cluj, 10 iulie 1848 
 
Concept: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8199/1848; foto: 29106–29109. 

81. 

Cluj, 10 iulie 1848 

İ Császári Apostoli Királyi Felsége, Erdély Nagy Fejedelme  
és Székelyek Ispánja, legkegyelmesebb Urunk nevében 

A prágai várban öszve alkotott katona bizottség végzése következtében, folyó 
évi Szentiván hó 12.13.14.15 és 16ik napján Prága fı városban történt vétkes 
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eseményekbeni rész vétrıl törvényesen vádolt bölcsészeti tanulmányok halgatója/: 
Fryc:/ állitolag Fritsch Josef ellen kiadott, s a Csehországi cs. királyi kormány által 
közelebbrıl ide át tett nyomozó levél. 

Ezennel oly meghagyással küldetik át, miként a nevezett egyén kebelében 
gondosan föl kerestetvén, ha megtaláltatnék, tartoztas le és minden nálla lévı 
irományokkal és portékákkal együtt Prágába léendı el kisértetés végett a közelebbi 
katona parancsnokságnak adass át az ilyen esetben pedig a királyi fı kormánynak 
rögtön jelentse föl.  

Az erdélyi királyi fı Kormányszéknek Kolozsvárt 1848ba Szent Jakab hó 10én 
tartott ülésébıl. 

* 

În numele milostivului nostru domn, maiestatea sa imperială,  
apostolică şi regală, către comitele secuilor 

Circulara, emisă în urma sentinŃei comisiei militare din cetatea Praga, 
împotriva studentului la filozofie Fryc, adică Fritsch Jozef, învinuit legal de 
participare la evenimentele păcătoase din 12, 13, 14, 15 şi 16 ale lunii iunie din 
Praga, a fost trimisă aici de către Guberniul regal din Cehia1, cu menŃiunea de a-l 
căuta cu atenŃie pe teritoriul dumneavostră pe sus-numitul individ şi, în caz că-l 
găsiŃi, să-l arestaŃi şi să-l predaŃi, împreună cu toate documentele şi lucrurile găsite 
asupra lui, comandantului militar cel mai apropiat, în vederea expulzării sale la 
Praga. Asemenea situaŃie să fie raportată urgent Guberniului. 

Din adunarea Guberniului, Ńinută la Cluj, în 10 iulie 1848. 
 
Circulară: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8305/1848; foto: 29186. 

________________ 
1 Mandatul de arestare a fost emis pe numele său de autorităŃile cehe la data de 30 iunie 1848; 

vezi vol IX, doc. nr. 53, p. 63–64. 

82. 

Cluj, 10 iulie 1848 

Kolos megye fı Ispánjának 

Bujtogatásért letartoztatott, s heted magával itt Kolosvártt fogva lévı Elekes 
Gergely görög egyesült Velkéri lelkész, a társai ellen mind a hely szinén, mind itt 
Kolosvártt is folytatott nyomozódásról, és kikérdezésrıl készült, s Uraságod által 
ide felterjesztettn két rendbéli Jegyzıkönyveket, a ezekhez mellékelt irományokat a 
Királyi Kormányszék megvizsgálván, azokból világosan ki tetszik, hogy a nevezett 
lelkész Elekes Gergely egy Szebenbıl kelt, és hozzája vitt, általa pedig tovább 
Báldra az ottani növendék Paphoz küldött, de azután ez által az ı tanácsára 
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elégetett Levél következtében a népet a Magyarok ellen izgatta, és fegyver szerzésre, 
kaszák, lántsák készíttetésére unszolta, az Oláh népnek izgatására Balásfalvánról az 
egész országra szélyel küldött Clericusokbol hármat, kik nálla egy szombat napon 
megszállottak volt, vasárnapra meg marasztotta, templomába hívta, s azoknak ottan 
némü Balásfalvi már ismeretes célzatú győlésbıl hozott verseket énekelni megengedte, 
söt maga is némely híveit a magyar nemzet iránti ellenszenvet kifejezı verseket 
tanított a végett, hogy azokat a múlattságokban újjongassák, s általán az Oláh 
népnek a Magyar Nemzet elleni lázzasztásában mőködött, mely vétkes tényeiért 
ıtet a Királyi Kormányszék büntetı köz kereset alá vetendınek találta, mostan 
azonban illı kezesség alatt fogságából kibocsátani határozta. 

Mi is Uraságodnak a felküldött levelek vissza zárása mellett, oly hozzá 
adással iratik meg, hogy mivel a nevezett pap Elekes Gergely egy közelebbrıl ide 
bé adott, és itten idei 8333 számmal egyzett könyörgı levelében vétkes tényét 
megismerve, és megbánva, honpolgári kötelességének telyesítéséül igéri, hogy 
ezután a néppel közlendı leveleket, a Püspökjén, és Esperestjéén, vallás dolgát 
illetıkben kívül el nem fogadand, a fenn forgóhoz hasonló gonosz leveleket pedig 
tiszti kézbe fogja szolgáltatni, – igéri, hogy a kérdésekben forgó elégetett Levél 
tartalmának le irására a Báldi Clericust fel szólítandja, és le írva ide béküldendi, 
azon gonosz levél íróját pedig elfogattya, és igér ezen túl oly életet, mely jóra térítı 
mintául szolgálhasson mindenkinek: ezen igéretét a többszer említett papnak 
tekintetbe véve a Királyi Kormányszék az ellene határozott büntetı köz keresetet 
ez úttal felfüggeszti oly feltétellel, hogy az írt pap ezen igéreteinek legfelyebb két 
Hónapol alatti telyesítésérıl forma szerént kötelezı írást adjon, mely két Hónapi 
vagy még kevesebb idı alatt ha igéreteit telyesítti, a köz kereset azonnal elenyésutetik, 
ellenkezı esetben pedig, a két Hónapol elteltével rögtön megindíttatik. 

Mihez képest, az érintett kérlevél ide rekesztése mellett meghagyatik 
Uraságodnak, hogy az elébb irattak szerint, az elöl nevezett paptól formaszerinti 
kötelezı írást vévén, azt a közlött kérlevéllel együtt ide küldje fel, és igy azon 
papot kezesség mellett bocsássa ki fogságából, a többi béhozott vétkes embereket 
is illıleg megbüntettetvén. 

Kolosvárt Julius 10én 1848 

* 

Comitelui suprem al comitatului Cluj 

Guberniul a analizat cele două procese verbale trimise de domnia voastră 
încoace, la Cluj, împreună cu actele anexate; unul dintre ele a fost întocmit la faŃa 
locului, altul aici la Cluj, cu ocazia investigării şi interogării preotului greco-catolic 
Grigorie Elecheş din Răzoare, arestat şi închis aici pentru instigare, împreună cu 
alŃi 6 tovarăşi ai săi. 

Din procesele verbale întocmite, precum şi din anexele alăturate reiese clar 
că Elecheş, în urma unei scrisori, care i-a fost expediată de la Sibiu şi apoi a fost 
trimisă de el mai departe unui teolog din Blaj, care în cele din urmă la îndemnul 



 186 

numitului preot a ars-o, i-a instigat pe români împotriva ungurilor şi i-a îndemnat la 
procurarea armelor, la confecŃionarea coaselor şi lăncilor. 

Dintre clericii trimişi de la Blaj în toate colŃurile Ńării pentru a-i instiga pe 
români, trei s-au oprit sâmbătă la el. Pe aceştia i-a invitat să rămână şi duminică, 
chemându-i la biserică, unde le-a permis să recite poeziile aduse de la cunoscuta 
Adunare de la Blaj; mai mult, el însuşi i-a învăŃat pe unii enoriaşi ai săi poezii cu 
notă antimaghiară, cu scopul de a fi recitate şi cântate cu ocazia diferitelor petreceri. 

În general, a luat parte la instigarea poporului român împotriva naŃiunii maghiare. 
Pentru aceste acŃiuni culpabile, Guberniul i-a intentat urmărire penală, acum 

însă s-a hotărât eliberarea lui din închisoare pe chezăşie. 
Toate acestea se aduc la cunoştinŃa domniei tale, returnând scrisorile trimise 

şi adăugând următoarele: numitul preot Grigorie Elecheş, într-o scrisoare de 
implorare recent trimisă şi înregistrată aici sub nr. 8388 anul curent, şi-a recunoscut 
faptele condamnabile, căindu-se şi angajându-se la îndeplinirea obligaŃiilor cetăŃeneşti. 
El promite că în viitor nu va accepta din partea nimănui scrisori trimise lui cu 
scopul de a fi citite enoriaşilor; va accepta doar scrisori din partea episcopului şi a 
protopopului, adresate lui în legătură cu treburile bisericeşti. 

Promite în continuare că, în cazul în care va mai primi scrisori de reavoinŃă, 
similare cu cea primită, le va înmâna dregătorilor. Teologului de la Blaj îi va cere 
să pună pe hârtie conŃinutul scrisorii arse şi s-o trimită aici, iar el însuşi [preotul] se 
va îngriji ca autorul scrisorii să fie prins. 

Se angajează ca, pe viitor, să ducă o viaŃă exemplară, servind drept model 
celor care vor să se întoarcă pe calea cea dreaptă. 

Guberniul, luând în considerare promisiunile sus-pomenitului preot, îi 
suspendă urmărirea penală, cu condiŃia ca preotul să se angajeze oficial în scris că, în 
decursul a două luni, îşi va înfăptui promisiunile. Dacă aceasta se realizează în 
decursul celor două luni, sau chiar înainte de termen, urmărirea penală va fi anulată, 
dar în caz contrar, odată cu trecerea termenului fixat, acŃiunea se va deschide imediat. 

Ca urmare, anexând aici scrisoarea de implorare a preotului, se dispune 
domniei tale, ca, în conformitate cu cele scrise mai sus, să îi luaŃi preotului o 
declaraŃie oficială, pe care s-o înaintaŃi Guberniului, împreună cu scrisoarea de 
implorare făcută cunoscută; după care să-l eliberaŃi din arest pe chezăşie; tovarăşii 
săi însă să-şi primească şi ei pedeapsa meritată. 

Cluj, 10 iulie 1848 
 
Concept: M.O.L. Budapesta, Fond.G.P., nr. 8063/1848.  

83. 

Cluj, 10 iulie 1848 
 
Doboka megyében kebelezett Feketelak helysége közönsége képviselıi Kis 

Ferenc, Balla István és Rác Irimia jelen folyamodásuknál fogva panaszolják, 
miként marha legelıjök iránti perek ezelött még 29–30 évekkel el láttatván a 
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kirendelt biztosok hanyagsága miatt aztat máig se vehették birtokakba, sıt mostani 
volt földesuruk, Janka Janos, jobbágy telkeik után járó rétyeiket és földjeiket is 
sánccal bekerítetvén udvari földekké csinálta s ez által újból legelı és itató 
helyöktıl el zárva, nem csak hanem, a sáncokoni keresztül járásért közönségen 
még 80 Rf. akar felvétetni- mire való nézt le folyt pereket illetı irományaikat visza 
adatni, most el foglalt legelı és itató helyöket birtokokba bocsátatni, tett költségöket 
és fáradságokat meg fordítani rendelni kértik. 

* 

ReprezentanŃii comunităŃii din localitatea Lacu, aflată în comitatul Dăbâca, Kis 
Ferenc, Balla István şi Rác Irimia, în actuala petiŃie se plâng că procesul lor în 
legătură cu păşunile a fost câştigat încă acum 29–30 de ani, totuşi din cauza 
neglijenŃei comisarilor detaşaŃi, nici până azi nu pot intra în posesia [păşunilor lor]. 
Ba mai mult, actualul moşier Janka János a înconjurat cu şanŃ râturile şi pământurile 
lor ce le revin după sesiile iobăgeşti, transformându-le, astfel, în alodiu, aşa că ei au 
fost izolaŃi de locurile lor de păşunat şi de adăpat. Mai mult, moşierul mai cere pentru 
trecerea peste şanŃuri încă 80 de florini. De aceea, ei solicită înapoirea documentelor 
referitoare la procesul lor, redarea păşunilor şi adăpătoarelor recent ocupate, precum 
şi decontarea cheltuielilor şi ostenelilor suferite. 

 
Concept. M.O.L. Budapesta, Fond.G.P., nr. 8320/1848; foto: 29202–29203. 

84. 

Cluj, 10 iulie 1848 
Nyomozó levél 

Bölcsészeti tudományokat hallgató álliíólag Fritsch (Fryc) József ellen, ki a 
prágai várban öszve alkotott katona nyomozó bizottság végzése következtében 
törvényesen arról van vádolva, hogy folyó évi Szentivánhó 12.13.14.15. és 16ik napján 
Prága fıvárosában történt vétkes eseményekbe, mint egyik fı vezetı részt vett volna. 

Ezen egyén mintegy 18–20 éves, igen gyenge testalkatú, középtermető, sápadt, 
szintelen ábrázat színő, keskeny hosszúkó képő, fekete hajú, kevéssé meghajlott orrú, 
sötét szemő, bizonytalan nézéső, s egy kevéssé libegó teste felsı részével elıre 
hajlott járású. 

Ezen egyén tartozkodása helye szorgalmatosan kipuhatoltatván, ha megtaláltatnék, 
tartoztassák le, és minden nála találtató irományokkal s portékákkal együtt a prágai 
várba mőködı katona bizottsághoz léendı kisértetés végett a közelebbi katona 
parancsnokságnak adassék át. 

Kelt az erdélyi nagy fejedelemség királyi fıkormány tanácsábıl. Kolozsvártt, 
Szentjakab hó 10-én 1848. 
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* 

Circulară de urmărire1 

Împotriva studentului de filozofie Fritsch (Fryc) József, care în urma sentinŃei 
date de comisia militară de cercetare, constituită în cetatea din Praga, este învinuit 
legal de a fi participat, ca unul dintre conducătorii princpali, la evenimentele 
păcătoase din capitala Praga, în zilele de 12, 13, 14, 15 şi 16 ale lunii iunie. 

Acest individ are în jur de 18–20 ani, este slab de constituŃie, de înălŃime 
mijlocie, palid, fără culoare în obraji, cu faŃă slabă, lunguiaŃă, cu păr negru, cu nas 
puŃin cârn, ochii închişi, privirea nesigură, umblând cu partea de sus a corpului 
uşor îndoită. 

Să fie cercetat conştiincios locul de şedere al acestui individ, iar dacă va fi 
găsit, să fie arestat, şi împreună cu toate documentele şi lucrurile găsite asupra lui 
să fie predat comandantului militar cel mai apropiat, în vederea escortării sale în 
faŃa comisiei militare din cetatea de la Praga. 

Dat de consiliul Guberniului Marelui Principat al Ardealului. 
Cluj, 10 iulie 1848. 
 
Circulară: M.O.L. Budapesta, M.O.L. Fond. G.P., nr. 8308/1848; foto: 29189. 

________________ 
1 Vezi şi doc. 81, în acest volum. 

85. 

Cluj, 10 iulie 1848 
 
An  
Seine Excellenz 
Den kaiserlich-königlichen wirklichen Herrn geheimen Rath und Kämmerer, 
Minister des Krieges, Feldzeugsmeister  
Grafen La Tour in Wien 
Klausenburg den 10ten July 1848 

 
Obschon Euer Excellenz die hiesigen Umstände bekannt sind, erlaube ich mir 

dennoch sie ehrfurchtsvoll vorzutragen, um sie in einem historischen Zusammenhang 
zu bringen, und Hochdenenselben zugleich meine persönliche Lage darzustellen. 

An die Beruhigung, welche der Adel an die Anwesenheit des Regiments 
Sivkovics knüpfte, band sind zugleich der Eigendünkel dessen Hierverbleiben 
durchzusetzen. Das Mißlingen dieser Absicht zog mir schon die erste Unzufriedenheit 
zu, welche sich durch die Zusicherung einer Aushilfe von Seiten der Szekler nicht 
hob, da die ungarische Parthey in denselben schon im vorhinein ohnedies ihre 
eigene Truppe erblickte, und nun um so mehr alle Fäden der Verführung spann,  
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um sie sich gänzlich anzueignen. Es wurden alle Mittel angewendet diese Gefahr 
zu entfernen, die aber an dem planmäßigen Netze der Aufwiegler scheiterten. Das 
erste Regiment schien noch fest in der Treue zum Kaiser, das zweite both dagegen 
wenig Sicherheit. Es [das Regiment] mußte daher mit Anwendung behutsamer 
Mittel, durch eine kleinere Detachierung1 nach dem nahen Kronstadt auf die Probe 
gestellt werden, um es dann ganz aus der gefährlichen Gegend zu ziehen. 

Nach dem gelungenen Versuche, schritt man zu der Mobilisirung zwey 
anderer Divisionen. Diese waren es, die, wie ehrfurchtsvoll berichtet wurde, den 
Gehorsam versagten. 

In der erniedrigenden Lage [die]2 Mannschaft, welche dezimirt zu werden 
verdient hätte, mit der Schonung zu behandeln, daß ihr Zeit gelassen wurde zur 
Besinnung, und Heim zu gelangen, wenn ich nicht eine allgemeine Lossagung 
schon damals herbeyführen wollte, mußte ich mir das noch schmerzlichere Mittel 
gefallen lassen, daß vom Gubernium ausgesandte Landes Commissäre durch 
Beschwichtigung der Aufwiegler zu dem dann dennoch erfolgten Ausmarsch jener 
Abtheilungen beytrugen.  

Die gelösten Bande des Gehorsams, und das gelockerte Ansehen der 
Officiere, die sich sogar häufig in Lebensgefahr sahen, ließen sich während des 
Marsches unangenehm wahrnehmen, wo, wie auch später in ihren Stationen jeder 
Mann unter dem Vorwande der Verwandtschaft von Verführern umgeben war, die 
ihn in beständiger Betäubung erhielten, und vollends verdarben, indem jedes Mittel 
gebraucht wurde ihn gegen die Valachen aufzureitzen. 

Damit das festere 1te Regiment noch möglichst lange in seiner mehr separirten 
Lage von solchen Anfechtungen geschützt bleibe, und um es für künftige Fälle zu 
erhalten, wurde blos um das Aufsehen und die Eifersucht zu vermeiden eine 
Abtheilung nach Mediasch beordert, wo sie in der Kaserne beobachtet werden 
konnte, aber auch dahin drang der Samen der Verführung, nur konnte den Folgen 
vorgebeugt werden. 

Auch auf dem ungarischen Theil der Szekler Husaren war nicht mehr mit 
Sicherheit zu rechnen, darum ihre Pferde absichtlich wie gewöhnlich auf die Weide 
geschickt wurden. 

Indem schon damals kein Hehl mehr bestand, daß sich die ultra ungarische 
Parthey die Szekler aneignen wolle, um sie nach Gutdünken zur Niederhaltung der 
Walachen3 und Sachsen zu verwenden, nach dem beliebigen Ausdruck Sachsen- 
und Walachen-Blut zu trinken, so trug dieser Umstand ein Bedeutendes zu den 
Rüstungen der Sachsen und zu der Aufregung der Walachen bey, welche die 
Szekler nur die Soldaten der Edelleute nennen, und wornach kürzlich eine 
walachische Gegend mit dem Aufstande drohte, wenn Szekler dahin kommen. So 
wird durch diese Truppen nur Gefahr vor Unruhen herbeygeführt! 

Bey solchen Umständen wurde beim Landtage förmlich mittelst des 3ten 
Artikels auf Auflösung der Szekler Grenzer und Verwandlung in eine National 
Garde, mit Unterordnung dem Civile, angetragen, wobey auf die Valachen 
Regimenter nur von Weitem hingedeutet wurde.  
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Wohl hatte man die Verwendung der Szekler nach der bisherigen Verfassung 
bis zum allgemeinen ungarischen Landtags Beschluß vorbehalten wollen, dies 
gehet indessen im Allgemeinen sehr schwer von Statten, und nur bey dem 1ten 
Szekler und 2ten Valachen Regimente leichter. 

Man hatte nämlich das ganze Szekler Land mit Abdrücken der Landtags 
Vorschläge überhäuft, und neuen Aufregungs Mitteln unterworfen. 

Es ist einem Hohen Ministerium angezeigt worden, wie nach den letzten 
Zeitverhältnissen die Siebenbürger Sachsen, aus Besorgniß für ihre Rechte, und auf 
verschiedener Weise aufgeregt, sich gegen die Union aussprachen, und daß die 
nämliche Absicht auch von den Walachen vorausgesetzt wurde, so daß durch die 
Ueberzahl dieser beiden Nationen ein Widerstand4, oder wenigstens eine 
wesentliche Verzögerung des Landtags anzunehmen war, indem gedacht wurde, 
daß die Valachen sich erst die Aufnahme als vierte Landes Nation erzwingen, und 
als solche erst beim Landtage repräsentirt, über die Zulassung der Union berathen 
wollen. 

Unter solchen, jedenfalls zu spät eintrettenden Verhältnissen näherte sich der 
Landtag, als mehrere sächsische Jurisdictionen, vermeintlich durch die Drohungen 
der Szekler und Ungarn verleitet, unerwartet der Union beytraten, und die 
Valachen der Blasendorfer Versammlung sich nicht mehr direct gegen die Union 
aussprachen, ja solche Punkte verlangten, welche sämtlich durch die Union 
ohnedies Gewährung erhielten. Auf solche Art entstand für den Landtag durch die 
Valachen kein Hinderniß mehr – und die Sachsen in ihren Beschlüssen immer 
mehr uneins, verweigerten nur geringen Theils die Absendung der Deputirten zum 
Landtage. Indessen erschienen sie unvermuthet alle, und votirten noch unerwarteter 
einstimmig für die Union, ohne eine separirte Repräsentation einzulegen. Bloß 
später baten sie, um Berücksichtigung ihrer nationallen Verhältnisse bey den 
Ständen. 

So war mit der wichtigsten Frage der Landtag in einer halben Stunde zu 
Ende, da alles Folgende von keinem Gewicht mehr war, bis auf die schon 
erwähnte, ohne Vorsicht und Mäßigung behandelte Szekler Frage, deren Punkte 
jedoch in dem zurückkehrenden königlichen Reskripte nicht genehmigt wurden, 
darum es hier rathsamer erschien dies kön. Reskript auf diesem Landtage gar nicht 
vorzutragen, sondern dem nächsten ungarischen zu überweisen, indem dies den 
sonst ruhigen Gang der Verhandlungen stürmisch gestaltet, und die aufgeregten 
Szekler zu Handlungen verleitet hätte, die nur zeitweise oder gänzliche 
Beybehaltung ihrer Militär Institutionen vereitlen konnte. Nun wird noch die 
allerhöchste Unterzeichnung des Gesetzartikels über die Union erwartet, worauf 
zugleich der Befehl zum Schluße des Landtages erfolgen wird. 

Die durch Seine Majestät schon bey dem vorigen Landtage in Ungarn 
genehmigte Union mag die Ursache gewesen sein, daß das ungarische Ministerium 
noch vor den hiesigen Beschlüssen mit den Siebenbürger Militär Angelegenheiten 
zu verfügen trachtete, wogegen sich das General Commando ausweichend benehmen 
mußte, welches erst nach Herablangung des kaiserlichen Handschreibens den 
Anordnungen von Pest Folge leisten konnte.  
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In einem Lande, wo der Adel nur von Freyheiten spricht, aber der 
Unterdrückung und leidenschaftlichen Verfolgung mehr als sonst Raum giebt, 
wozu er sich der bewaffneten Macht zu bedienen strebt, und der einen beständigen 
Einfluß nach Pest selbst gegen den Gouverneur und den Commandirenden 
Generalen übt, kann die Stellung des letzteren nur sehr drückend sein. Schon früher 
hatte man unter Vorwänden Commissäre mit Militär Assistenz ausgesandt, welche 
über die Waffengewalt unbedingt verfügen wollten, und einzelne Herrn, sonst ohne 
ämtliche Stellung, aber dermahlen von großem Einfluße maßten sich Einreden bey 
mir an, welche ich kurz abweisen mußte, und worüber ich mir eine unumwundene 
Anzeige an Seine kaiserliche Hoheit dem Erzherzog Palatin erlaubte.  

Dies dürfte auch dazu beygetragen haben, daß in der Person des Geheimen 
Rathes und Kronhalters Baron Vay ein außerordentlicher Bevollmächtigter kön. 
Commissär in Siebenbürgen erschien, dem über alles, und nach ausdrücklichem 
Befehl auch über die Truppen die Verfügung zustehet. Er stellt sich als gemäßigt, 
versöhnend, und Feind jeder aufregenden Gewalt dar, aber seine Stellung stört die 
Einsicht der Befehle, und lähmt die Wirksamkeit des Commandirenden Generalen. 
Er ordert überall das ihm nöthig dünkende an, und will sich nur an meiner, in 
Klausenburg ohne Personale befindliche Person wenden, wodurch unliebsame 
Verzögerungen eintretten müßen, und wornach ich bittte den Gang der Geschäfte 
und deren Erfolg nicht mir beyzumessen.  

Der schon beabsichtigte Ausmarsch nach Ungarn von 5 Grenz und 1. 
Lin[ien] Bataillon sollte durch Besagten B[aro]n Vay beschleunigt werden. 
Indessen wurde dies Truppen-Quantum, sey es wirklich durch die Ereigniße der 
Donau Fürstenthümer, oder durch die Einwirkung des hiesigen Adels, der mehr 
Szekler zu seinen eigenen Bewachung behalten will, nur auf ein Bat[allion] des 
2ten Szekler Regiments, und eines von jedem Valachen Regimente beschränkt. 

In der Besorgniß, daß, wenn das schon früher mit einiger Renitenz 
ausmarschierte Bataillon des 2ten Szekler Regiments den Weitermarsch nach 
Ungarn verweigerte, dies auch die übrigen Grenzer thun könnten, sollten jene 
zuerst den Marsch antretten, zugleich aber auch weil ihre Vorführer und 
Beschützer mit dieser Abtheilung selbst nicht mehr zufrieden sind, dies hat aber 
noch theils wegen einzelnen Weigerungen, theils wegen der Unthunlichkeit 
augenblicklicher Bemontirung nicht statt gefunden, was nicht wenig zur hiesigen 
Unzufriedenheit gereicht, und selbst mir in der gegenwärtigen anderortigen 
Stellung zur Schuld gemacht werden will. 

Um die Truppen Zahl nach jenem Ausmarsche zu ersetzen, wurde auf ein 
3tes Bataillon bey dem bevorzugten 2ten Szekler Regimente hingewiesen. Da es 
unbillig wäre, dabey das 1ste Regiment unberücksichtigt zu lassen, überhaupt aber5 
eine solche Maßregel sich bis zur definitiven Entscheidung des Schicksals der 
Siebenbürger Grenzer nicht rechtfertigen ließe, habe ich entweder auf gänzliche 
Unterlassung oder, wenn solche nicht ausgewiesen werden sollte, nur auf die 
Kreirung einer Division per Regiment einzurathen getrachtet. 

Die Ruhe des Landes betreffend, sind noch mehrere Sachsen Stühle der neuen 
Ordnung nicht ergeben, ein valachisches Comité in Hermannstadt wurde aufgelöst, 
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und dessen Glieder werden noch als Volksaufwiegler verfolgt, während die 
Aufwiegler der Szekler für verdienstliche Personen gehalten, und einer davon als 
Deputirter bey dem Landtage war. Gegen die Valachen wird bey jedem Anlaße 
Militär verwendet, wobey das gemäßigte Benehmen der Linien Truppe, der 
Mannschaft samt den Officiren, und Generalen mit solchen offenen Anschuldigungen 
von der Gegenparthey zum Verbrechen angerechnet wird, daß ich solchem Benehmen 
mit Ernst entgegentretten muß. 

Geruhen Euer Excellenz alle diese Umstände, und mit ihnen meine Lage zu 
beherzigen, und die Erfolge darauf zu deuten. 

Zugleich erstatte ich die gehorsamste Anzeige, daß ich, wenn es die Verhältnisse 
zulassen, den allerhöchst bewilligten Urlaub zum Gebrauch eines mir zur Herstellung 
der Gesundheit nöthigen Bades zu verwenden bemüßigt bin. 

Puchner, m.p. 
FML 

* 

Către 
ExcelenŃa sa, domnul adevărat consilier şi camerar c.c., 
Ministrul de Război, generalul de artilerie 
Contele Latour din Viena 
 
Cluj, 10 iulie 1848 

 
Cu toate că împrejurările de aici îi sunt cunoscute excelenŃei voastre, îmi 

permit touşi să vi le prezint, pentru a le aşeza într-un context istoric şi a-i înfăŃişa, 
totdată, excelenŃei voastre şi situaŃia mea personală. 

Nobilimea lega calmarea produsă de prezenŃa regimentului Sivkovics de 
sentimentul de superioritate că va impune ca acesta să rămână aici. Nereuşita 
acestei intenŃii a atras prima nemulŃumire asupra mea, care nu s-a dizolvat prin 
asigurarea că se va trimite un ajutor din partea secuilor, deoarece partida ungară  
şi-aşa îi considera deja pe aceştia ca fiind propria ei trupă şi, de aceea, Ńesea cu atât 
mai abitir pânza ademenirilor, pentru a şi-i însuşi cu totul [pe secui]. Ca să 
îndepărtez acest pericol, am adoptat toate mijloacele posibile, care însă s-au 
împotmolit în năvodul plănuit de aŃâŃători. Primul regiment [secuiesc de grăniceri] 
părea a fi ferm în credinŃa sa către împărat, în schimb al doilea oferea puŃină 
siguranŃă. Aşadar, aplicându-se mijloace precaute, cel din urmă trebuia să fie pus la 
probă, printr-o mică detaşare la Braşov, aflat în apropiere, ca să fie extras complet 
din zona periculoasă. 

După reuşita încercare, am trecut la mobilizarea altor două divizioane. Acestea 
însă, aşa cum am raportat cu supunere, au fost cele care au refuzat ascultarea. 

Aflat în înjositoarea situaŃie de a menaja trupa ce ar fi meritat să fie decimată, 
lăsându-i timp să-şi vină în fire şi să ajungă acasă, dacă nu cumva doream să 
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provoc încă de pe atunci dezertarea generală, a trebuit să înghit alt mijloc şi mai 
dureros, la care au contribuit comisarii trimişi de Guberniu, care i-au convins pe 
aŃâŃători să accepte totuşi plecarea respectivelor unităŃi. 

Legăturile slăbite ale ascultării şi prestigiul subŃiat al ofiŃerilor, aflaŃi prea 
ades în pericol de moarte, au ieşit la iveală în mod foarte neplăcut în timpul 
marşului, atunci când, ca şi ulterior, la staŃiunile lor, fiecare om [ofiŃer] era 
înconjurat de ademenitori, sub pretextul de a fi rubedenii, care îl menŃineau într-o 
permanentă orbire şi îl distrugeau în cele din urmă, fiind folosite orice căi pentru  
a-l incita împotriva românilor. 

Pentru a Ńine deoparte cât mai mult timp posibil pe primul, mai fermul 
regiment [secuiesc] de toate aceste provocări, şi pentru a-l păstra pentru cazurile ce 
urmau să vină, doar pentru a evita agitaŃia şi invidia am ordonat trimiterea unei 
unităŃi la Mediaş, unde putea fi supravegheată în cazarmă. Dar şi acolo a pătruns 
sămânŃa ademenirii, cu toate că s-au putut preveni urmările ei. 

Nici pe partea ungară a husarilor secui6 nu se mai putea conta cu siguranŃă, 
căci caii lor au fost trimişi să pască, intenŃionat, ca de obicei. 

Nici pe atunci nu mai era niciun secret că partida ultra-ungară vrea să şi-i 
însuşească pe secui, pentru a-i folosi, după cum îi va trece prin cap, la reprimarea 
românilor şi saşilor, adică conform expresiei sale preferate: „ca să bea sânge de sas 
şi de român”. Această împrejurare a contribuit extrem de mult la înarmările saşilor 
şi la tulburarea din rândul românilor, care îi numesc pe secui numai „soldaŃi ai 
nemeşilor”, iar la scurt timp după aceea unul din Ńinuturile româneşti a ameninŃat 
cu răscoala. Astfel că aceste trupe nu aduc altceva decât pericolul frământărilor! 

În atare situaŃie, în Dietă s-a făcut propunerea formală de desfiinŃare a 
grănicerilor secui şi de transformare a lor într-o gardă naŃională [maghiară], cu 
subordonarea lor faŃă de [autorităŃile] civile, în vreme ce la regimentele româneşti 
s-a făcut numai o vagă trimitere. 

IniŃial s-a dorit să se amâne utilizarea secuilor, conform actualei constituŃii, 
până la decizia parlamentului ungar general. Între timp, aceasta [utilizarea] se 
desfăşoară extrem de greoi, doar la primul regiment secuiesc şi la cel de-al doilea 
românesc merge mai uşor. 

Întreaga secuime a fost împânzită cu tipărituri ale proiectelor Dietei şi supusă 
unor noi mijloace de aŃâŃare. 

Înaltului Minister i s-a arătat deja cum, după ultimele împrejurări, îngrijorându-se 
pentru drepturile lor şi incitaŃi în varii feluri, saşii transilvani s-au pronunŃat 
împotriva uniunii şi că aceeaşi intenŃie a fost preconizată şi de români, astfel că, 
prin superioritatea numerică a celor două naŃiuni se putea realiza o rezistenŃă sau, 
cel puŃin, o întârziere a Dietei. Se credea că românii vor obŃine mai întâi acceptarea 
lor ca a patra naŃiune a Ńării şi, reprezentaŃi în Dietă în această calitate, [abia apoi] 
s-ar fi sfătuit în legătură cu primirea uniunii.  

În acest context, tardiv în orice caz, se apropia Dieta [deschiderea Dietei], 
când mai multe jurisdicŃii săseşti, probabil păcălite de ameninŃările secuilor şi 
ungurilor, s-au alăturat pe neaşteptate uniunii, iar românii în adunarea de la Blaj nu 
s-au mai declarat direct împotriva uniunii, ba au mai şi cerut asemenea puncte, care 
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oricum ar fi fost îndeplinite prin uniune. În acest chip, românii nu au mai ridicat 
nicio piedică în calea Dietei, pe când saşii, tot mai dezbinaŃi în deciziile lor, au 
refuzat doar într-o mică parte a lor trimiterea deputaŃilor la Dietă. Când colo, pe 
nepusă masă, au apărut cu toŃii, ba, şi mai neaşteptat, au votat unanim în favoarea 
uniunii, fără să depună o reprezentare separată. Abia ulterior au rugat Stările să ia 
în considerare raporturile lor naŃionale.  

Aşa se face că într-o jumătate de oră Dieta a rezolvat cea mai însemnată 
problemă, căci tot ce a urmat a fost fără însemnătate, cu excepŃia chestiunii 
secuieşti, menŃionate deja, care a fost tratată fără prudenŃă şi fără moderaŃie. 
Având în vedere că punctele acesteia nu au fost aprobate de către rescriptul c.c. 
primit deja, s-a considerat mai recomandabil ca rescriptul regesc să nici nu fie 
prezentat în această Dietă, ci să fie transmis următorului [parlament] ungar, ca nu 
cumva acesta să tulbure în mod furtunos cursul, lin dealtminteri [!], al dezbaterilor 
şi să-i mâne pe secuii agitaŃi la acŃiuni, ce ar fi putut împiedeca menŃinerea 
temporară sau integrală a instituŃiilor lor militare. Acum se aşteaptă preaînalta 
sancŃionare a articolului legii uniunii, după care va urma pe dată porunca de 
închidere a Dietei. 

Uniunea, aprobată de maiestatea sa încă în parlamentul din Ungaria, trebuie 
să fi fost cauza pentru care ministerul ungar căuta să dispună asupra afacerilor 
militare ale Transilvaniei înainte de adoptarea hotărârilor [Dietei] de aici. La 
aceasta, Comandamentul general a trebuit să manifeste un comportament evitant şi, 
abia după sosirea scrisorii imperiale de mână, a putut da ascultare dispoziŃiilor de la 
Pesta. 

Într-o Ńară, unde nobilimea vorbeşte numai despre libertăŃi, dar face mai mult 
loc decât îndeobşte asupririlor şi prigoanelor pătimaşe, unde aceasta se străduieşte 
să pună mâna pe puterea armată, exercitând o influenŃă constantă la Pesta chiar 
împotriva guvernatorului şi a comandantului general, poziŃia ultimului menŃionat 
nu poate fi decât foarte apăsătoare. Încă de mai demult, sub diferite pretexte, au 
fost trimişi comisari de asistenŃă militară, care voiau să dispună necondiŃionat de 
întreaga forŃă a armelor, iar anumiŃi domni, altminteri fără funcŃii oficiale, dar 
având mare influenŃă, s-au linguşit cu aroganŃă pe lângă mine, însă i-am expediat 
scurt şi mi-am permis să adresez asupra acestui aspect o reclamaŃie făŃişă înălŃimii 
sale împărăteşti arhiducelui palatin.  

Acest lucru pare a fi contribuit la faptul că în Transilvania a apărut un 
comisar regesc plenipotenŃiar extraordinar, în persoana consilierului secret, 
locŃiitorul de coroană baronul Vay, care dispune de tot şi de toate, chiar şi asupra 
trupelor, conform poruncii exprese. Se arată a fi ponderat, împăciuitor şi inamic 
al oricărei forŃe aŃâŃătoare, dar poziŃia lui stânjeneşte discernământul ordinelor şi 
paralizează eficienŃa generalului comandant. Pretutindeni el porunceşte tot ce-i 
trece prin minte că ar fi necesar, şi nu se adresează decât persoanei mele, aflate la 
Cluj fără personal, ceea ce duce la apariŃia unor nedorite amânări. De aceea, am 
rugămintea de a nu mi se atribui mie cursul afacerilor şi rezultatele lor.  

Marşul planificat spre Ungaria a 5 batalioane de graniŃă şi a unui batalion de 
linie ar fi trebuit să fie urgentat de către amintitul baron Vay. În schimb, fie datorită 
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evenimentelor din Principatele Dunărene, fie prin intervenŃia nobilimii de aici, care 
vrea să-şi păstreze pentru paza proprie cât mai mulŃi secui, aceste efective de trupe 
au fost limitate numai la 1 batalion din cel de-al doilea regiment secuiesc şi la câte 
1 batalion din fiecare regiment românesc. 

NeliniştiŃi că, dacă batalionul renitent din al doilea regiment secuiesc, care a 
pornit la drum mai demult, ar refuza să continue marşul spre Ungaria, acelaşi lucru 
l-ar putea face şi celeilalŃi grăniceri [secui], aceştia din urmă ar fi trebuit să plece 
primii în marş, mai ales că nici superiorii şi protectorii lor nu mai sunt mulŃumiŃi de 
unitatea respectivă. Totuşi nu au plecat până acum, în parte din cauza unor refuzuri 
individuale, în parte din pricina dotării cu uniforme, impracticabile în momentul de 
faŃă, ceea ce a sporit îndeajuns nemulŃumirea aici. Toate acestea mi se impută chiar 
în actuala mea poziŃie. 

Pentru înlocuirea trupelor afectate marşului s-a avut în vedere [formarea celui 
de] al 3-lea batalion în cadrul preferatului regiment secuiesc nr. 2. Deoarece ar fi 
incorect ca regimentul [secuiesc] nr. 1 să nu fie luat în considerare, iar o asemenea 
măsură nu poate fi justificată absolut deloc până la hotărârea definitivă asupra 
soartei grănicerilor transilvani, eu recomand fie renunŃarea totală [la formarea 
batalionului 3], fie, dacă aceasta nu ar fi aprobată, crearea doar a câte unui divizion 
în fiecare regiment. 

Privitor la liniştea Ńării, există mai multe scaune secuieşti care nu s-au supus 
noii ordini. Un comitet român din Sibiu a fost desfiinŃat, iar membrii acestuia sunt 
urmăriŃi ca instigatori ai poporului, pe când aŃâŃătorii secuilor sunt consideraŃi 
persoane meritorii, ba unul dintre ei a fost chiar deputat în Dietă. Împotriva românilor 
se foloseşte, cu orice ocazie, armata, în vreme ce comportamentul cumpătat al 
trupelor de linie, al efectivelor împreună cu ofiŃerii şi generalii lor, este învinuit pe 
faŃă de contrapartidă şi calificat drept infracŃiune, încât nu pot decât să mă opun cu 
seriozitate unei asemenea atitudini. 

ExcelenŃa voastră să binevoiască să ia în considerare toate aceste împrejurări 
şi, odată cu ele, situaŃia mea, şi să-mi ofere lămurire asupra efectelor lor. 

Totodată, anunŃ cu supunere că, dacă circumstanŃele o permit, voi face uz de 
concediu, a cărui preaînaltă aprobare am obŃinut-o, pentru o cură balneară necesară 
refacerii sănătăŃii mele. 

Puchner, m.p. 
Feldmareşal locotenent 

 
Original: Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA) din Viena, Kriegsarchiv (Arhiva de Război), 

Fond MK (Ministerium für Kriegswesen), Karton F. 1–4, 8 file f.n., depistare şi xerox Cristian Ivaneş. 
________________ 

1 În original incorect „Datachirung”. 
2 Omisiune în original. 
3 În text se folosesc alternativ formele „Walachen” şi „Valahen”. 
4 În original, greşit „Wiederstand”. 
5 Repetare inutilă în original, greşeală corectată de autor. 
6 Înseamnă că, în cadrul regimentului secuiesc de husari de la Miercurea Ciuc, nu toŃi secuii 

erau promaghiari. 
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86. 

Cluj, 10 iulie 1848 
 
2963/848 
 
Praes. die 10t Julii 848 
Erh. am 10t Juli 848 

 
Das h. Landes Gubernium eröffnet unterm 24t Juny l.J. Zahl 7741 nachdem 

das hierländige General Commando Hochdemselben bekannt gegeben hat, daß 
sämtliche in diesem Vaterlande befindlichen Militair Körper darüber Klage geführt 
hätten, daß mehrere Orts Inwohner die Banknoten entweder gar nicht, oder aber 
mit einem gewißen Abzug vom Hundert, und also unter deren Werth einlehnten, 
welches bey Anschaffung der Lebensmittel und anderer Erforderniße dem Militair 
eine Verkürzung verursacht, so werde der Magistrat damit aufgefordert, sich zu 
bemühen die Inwohner darüber nachzuklähren, daß laut ämtlichen Ausweisen der 
österreichischen Bank, zur Einlösung aller in Umlauf gesetzten Banknoten 
hintengleich Sicherheit sey, und daß derley Banknoten bey allen Ober und Unter 
Cameral Cassen nicht nur aufgenommen, sondern auch bey den ersteren 100 einem 
Individuum einzeln in einer Anzahl von 25 fl. C.M. eingelehnt werden, und da 
auch mehrere Wiener Groschen [?] Handels Häuser, bey Gelegenheit von 
Zahlungen solche in ihrem vollen Werth annehmen, solche in ihrem vollen Werth 
angenommen werden könnten, weil hiedurch der leichtere Geldverkehr zum besten 
des Publicums befordert werde, und sich daher Niemand unterfangen solle für 
Annahme derley Banknoten, bey ansostiger Bestrafung etwas mehr abzunehmen. 

Der Inhalt dieser h. Verordnung soll mittelst Circularien, allgemein, in Stadt, 
District und Dominie publicirt werden. 

Lange 

* 

2963/1848 
 
Prezentată în ziua de 10 iulie 1848 
Primită în ziua de 10 iulie 1848 

 
Conform anunŃului care i s-a făcut de către Comandamentul general din Ńară, 

înaltul Guberniu al Ńării comunică sub nr. 7741 din 24 iunie a.c. că unităŃile militare 
din patria noastră ar fi depus plângere pentru faptul că mulŃi locuitori fie refuză 
bancnotele, fie le iau cu o anumită reŃinere din 100, adică sub valoarea lor, ceea ce 
produce o pagubă în achiziŃionarea de alimente şi alte necesităŃi ale militarilor. De 
aceea, Magistratul este însărcinat să se străduiască să-i lămurească pe locuitori că 
banca austriacă garantează oficial că răscumpărarea [convertirea] tuturor bancnotelor 
puse în circulaŃie este sigură, că asemenea bancnote nu numai că sunt primite la 
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toate casieriile camerale superioare şi inferioare, dar, mai mult decât atât, primelor 
100 de persoane li se vor acorda în parte câte 25 de fl. m.c.. Mai multe case 
comerciale vieneze preiau, cu ocazia plăŃilor, asemenea [bancnote] la valoarea lor 
deplină. Ele pot fi preluate [şi la noi] la valoarea lor deplină, şi astfel circulaŃia 
banilor se va face mai uşor şi în interesul publicului. De aceea, nimeni să nu mai 
îndrăznească să accepte aceste bancnote cu scăzământ, altfel va fi pedepsit. 

ConŃinutul acestei înalte porunci să fie făcut public prin circulare tuturor, la 
oraş, în district şi pe domenii. 

Lange 
 
Copie: S.J.A.N. Braşov, Fond Magistrat, nr. 2963/1848; foto: 31.918/1848. 

87. 

Sibiu, 10 iulie 1848 

Note 

Die Verwendung von Kavallerie zu Arretirungen ist, sobald Infanterie zu 
Gebothe steht, aus militärischem Gesichtspunkte unstatthaft. 

Aus diesem Grunde hat der Oberstlieutenant Rosenau von E.H. [Erzherzog] 
Ferdinand Max[imilian] Chevaux legèrs die vom Obergespann Stephan Baron 
Kemény zur Arretirung des griechisch n.u [nicht-unierten] Geistlichen in Sülye 
angesprochene Assistenz mit dem Bemerken abgelehnt, solche durch die zur 
Disposition stehende Szekler Infanterie bewerstelligen lassen zu wollen, was 
keineswegs als eine Verweigerung der erforderlichen Assistenz, wie es diesen Fall zu 
deuten gefällig war, sondern blos als eine Hinweisung auf das geeignetere zur 
Disposition vorhandene Mittel betrachtet werden kann. Warum hievon kein 
Gebrauch gemacht wurde, ist nicht erklärlich, da jedoch wie schon Eingangs 
erwähnt, die Infanterie zu Arretirungen besser geeignet ist als die Kavallerie, u. die 
damals in Enyed stationirte Szekler Infanterie hiezu hätte füglich verwendet werden 
können, so muß man Ein löbliches Gubernium in Erledigung der geschätzten Note 
vom 4ten d.M. Zahl 1794 und 3ten d.M. Zahl 1780 dienstfreundlich ersuchen, 
genannten Herrn Obergespann gefälligst hiernach bescheiden zu wollen. 

Indem man aus obigem Anlasse das Chevaux legèrs Regiment E.H. Ferdinand 
Maximilian erneuert beauftragt, über Aufforderung der politischen Behörden die 
erforderliche Militär Assistenz unweigerlich beizustellen, muß man schließlich nur 
noch bemerken, daß entsprechende Weisungen bereits erlassen worden sind, und 
solche wie bis nun auch in der Folge über ergehende Anforderung hiezu Berufener 
ohne Anstand geleistet werden, wobei jedoch Anforderungen, die gegen die taktische 
Verwendbarkeit der Waffengattungen streiten, gefälligst vermieden werden möchten. 

Hermannstadt am 10ten Juli 1848 
In Dienstesabsein des Commandirenden Herrn Generals 

Pfersmann, m.p. 
An  
Ein löbliches königliches Landes Gubernium 
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* 

Notă 

Utilizarea cavaleriei la arestări este din punct de vedere militar inadmisibilă, 
atunci când există infanterie la dispoziŃie. 

Din acest motiv, locotenent-colonelul Rosenau de la [regimentul de] 
cavalerie uşoară „Arhiducele Ferdinand Maximilian” a refuzat asistenŃa [militară] 
solicitată de comitele suprem, baronul Kemény István, în scopul arestării clericului 
neunit din Şilea, cu observaŃia că va efectua [arestarea] cu ajutorul infanteriei 
secuieşti aflate la dispoziŃie, ceea ce nu înseamnă deloc refuzul acordării asistenŃei 
cerute, aşa cum ar sugera acest caz, ci poate fi privit numai ca o aluzie la mijlocul 
mai potrivit avut la dispoziŃie. De ce nu s-a făcut uz de acesta este, totuşi, 
inexplicabil, deoarce, aşa cum s-a amintit la început, infanteria este mai potrivită la 
arestări decât cavaleria, iar infanteria secuiască staŃionată în momentul acela la 
Aiud ar fi putut fi utilizată cu folos. De aceea, spre soluŃionarea preŃioaselor note 
din data de 4 luna curentă nr. 1794 şi din data de 3 l.c. nr. 1780, onoratul Guberniu 
este rugat respectuos să-l îndrume pe domnul comite suprem în acest sens. 

Din pricina de mai sus, la cererea autorităŃilor politice, regimentul de 
cavalerie uşoară „Arhiducele Ferdinand Maximilian” este însărcinat din nou să 
ofere fără crâcnire asistenŃa militară solicitată. În final, trebuie să mai remarcăm 
faptul că au fost deja emise indicaŃii de această natură, care au fost şi până acum, şi 
vor fi şi în continuare îndeplinite fără ezitare, la solicitarea celor avizaŃi. În schimb, 
se vor evita cererile care contravin menirii tactice a feluritelor arme. 

Sibiu, 10 iulie 1848 
În absenŃa domnului comandant general 

Pfersmann, m.p. 
Către  
Onoratul Guberniu regesc al Ńării 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond G.P., nr. 9.048/1848; foto: 28212–28213. 

88. 

Sibiu, 10 iulie 1848 
 
Univ. Z. 2345/848 

 
Hoch Wohlgeborner Herr, 
Hochzuverehrender Herr Gubernial Rath u. Comes Nationis, wie auch 

Königs Richter! 
Dem verehrlichen Erlaß vom 5ten d.M. Zahl 890/848 zufolge, hat dieser 

Magistrat die Eintreibung des im Flurfeld befindlichen Viehes, dem hiesigen 
Stadthannen Amt aufgetragen, und es ist diese Eintreibung mit Hilfe der hiesigen 
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Stadtdiener heute früh bewerkstelligt, und das eingebrachte Vieh denselben 
Stadtdienern in Bewahrung übergeben worden. 

Einer so eben einlaufenden Nachricht zufolge, sollen sich nun aber die 
Eigenthümer des eingetriebenen Viehes zusammengerottet haben, und Miene 
machen, mit Hilfe eines rohen Volkshaufens die Stadtdiener zu überfallen, und ihr 
Vieh gewaltsam zu befreien, und es diesfalls auf Höchste kommen zu lassen. 

Da nun die vorwaltenden Umstände das Schlimmste besorgen lassen, und 
Gefahr auf dem Verzug haftet, so ist es dringend nöthig, zum Schutz der hiesigen 
Grundbesitzer in ihrem Eigenthum und guten Recht, so wie der Amtsdiener in ihrer 
Pflichterfüllung, Militair Beistand beizugeben. 

In dieser Absicht erlauben wir uns die gehorsamste Bitte, Euer Hochwohlgeboren 
wollen gehörigen Orts zu bewirken geruhen, daß auf das Schleunigste wenigstens 
eine Compagnie bewaffneten Militairs unter Disposition des hiesigen Stadthannen 
Amtes gestellt werden möge. 

Mit vollkommenster Hochachtung geharrend, Euer Hoch Wohlgeboren 
gehorsamster Diener, 

Magistrat der k. freien Stadt und des Stuhls Hermannstadt, 
Daniel Ziegler, 
Bürgermeister 

Hermannstadt am 10ten July 1848 

* 

Nr. Univ. 2345/1848 
 
Preaonorate domn, 
Multpreacinstite domn consilier gubernial şi comite al naŃiunii, ca şi jude 

regesc! 
Ca urmare a onoratului decret din data de 5 ale lunii curente, nr. 890/1848, 

Magistratul de aici a însărcinat oficiul judecătoriei orăşeneşti cu prinderea vitelor 
aflate pe câmp, iar astăzi dimineaŃă s-a înfăptuit prinderea [vitelor] de către argaŃii 
orăşeneşti, cărora li s-au dat în pază vitele prinse. 

Conform unei veşti pe care tocmai am primit-o, se pare că proprietarii vitelor 
prinse tocmai s-au adunat laolaltă şi, cu ajutorul unei mulŃimi de popor brut, vor să 
îi atace pe argaŃii orăşeneşti, pentru a-şi elibera cu forŃa vitele, şi de data aceasta 
vor să o facă lată. 

Fiindcă împrejurările date ne fac să ne temem de ceea ce e mai rău şi cel mai 
mare pericol constă în amânare, este stringent necesară [trimiterea de] asistenŃă 
militară, pentru apărarea atât a proprietăŃii şi dreptului domnilor de pământ locali, 
cât şi a slujbei îndeplinite de slujitorii administraŃiei. 

În acest sens, ne permitem să adresăm supusa rugăminte ca măria voastră să 
binevoiască să intervină la forurile cuvenite, astfel încât cât mai grabnic cu putinŃă 
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cel puŃin o companie de militari înarmaŃi să fie pusă la dispoziŃia oficiului judecătoriei 
orăşeneşti din localitate. 

Rămânem, cu cea mai deplină stimă, ai măriei voastre 
slujitori supuşi, 

Magistratul oraşului liber regesc şi al scaunului Sibiu, 
Daniel Ziegler, 

primar 
Sibiu, 10 iulie 1848 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Actele comiŃiale, nr. 904/1848; foto: 5896–5897. 

89. 

Sibiu, 10 iulie 1848  
 
Com. Zahl 904/848 
 
Dem k.k. General Commando! 
 

Die Wache zur Beförderung dieses Concepts behebt sich durch die Erklärung 
der Bürgerwehr, selbst einschreiten zu wollen. 

Salmen 
 

Nachdem eine Anzahl hiesiger grundbesitzloser Vorstädter bereits seit dem 
Eintritt des heurigen Frühjahres das Flurfeld des Stadtgebiethes eigenmächtig 
abzuweiden begannen, ersuchte es das hiesige Stadthannenamt wiederholt, das im 
Verboth betrettene Vieh einzutreiben. Da jedoch dasselbe im eingeschlossenen 
Raume nicht hinlänglich bewacht werden könnte, so gelang es den Praevaricanten 
wiederholt, mit nicht geringer Compromission der Obrigkeit ihr Vieh, bis noch 
straflos zu befreien. 

Heute ist auf meinen durch Grundbesitzer auf hiesigem Gebiethe 
klagschriftlich veranlaßten Befehl wieder eine Anzahl von mehr als hundert Stücke 
Vieh aus dem Flurfeld eingetrieben u. unter die Hut der Stadtdiener gesetzt 
worden, was die Praevaricanten, wie mir eben angezeigt wird, zu der Drohung 
veranlaßt hat, das Vieh um jeden Preis wieder befreien zu wollen; dieselben sollen 
sich in dieser Absicht auch wirklich zusammenrotten. 

Um aber einerseits eine weitere Compromission der Obrigkeit, andererseits 
einen zu besorgenden unglücklichen Zusammenstoß zwischen den Praevaricanten 
u. den Stadtdienern zu vermeiden gebe ich mir die Ehre Ein h. k.k. General 
Commando hiemit dringendst zu bitten, zur Erhaltung der bis noch hier nicht 
gestörten dermalen aber in der That bedrohten Ruhe, das L. k.k. Platz Commando 
gütigst ermächtigen zu wollen, dem Stadthannenamt von Stunde an bis morgen 
Früh eine Compagnie Militair als Assistenz beigeben zu dürfen. Morgen Früh wird 
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das eingetriebene Vieh nach Beschreibung dessen Eigenthümer, diesen ohnehin 
hinausgegeben werden. 

Vom gütigst Veranlaßten erbitte ich mir gefällige Eröffnung. 
Salmen  

Hermannstadt den 10. Juli 848 
 
C.Z. 9047848 
Dem k.k. General Commando 
Wegen Bewilligung von Militair Asistenz zur Aufrechthaltung der Ruhe, 

wegen den gegen die walach. Viezüchter angewandten Maaßregeln. 
Hstdt den 10ten Juli 848 

* 

Nr. com. 904/1848 
 
Comandamentului general c.c.! 
 

Prin declaraŃia gărzii cetăŃeneşti, paza pentru promovarea acestui concept se 
angajează să intervină ea însăşi. 

Salmen 
 

Încă de la începutul acestei primăveri, un număr de locuitori din suburbiile de 
aici lipsiŃi de pământ au început cu de la sine putere să-şi păşuneze vitele pe 
câmpul de pe terenul oraşului. De aceea, am rugat în mod repetat oficiul 
judecătoriei orăşeneşti să prindă vitele intrate pe terenul interzis. Dar fiindcă 
acestea nu puteau fi păzite corespunzător în spaŃiul închis, prevaricanŃii 
[mincinoşii, escrocii] au reuşit de fiecare dată să-şi elibereze vitele fără să fie 
pedepsiŃi, cu nu puŃine compromisuri din partea autorităŃilor. 

La porunca mea, emisă în baza plângerii scrise a proprietarilor de pământ de pe 
teritoriul nostru, astăzi a fost prins iar în câmpul respectiv un număr de peste o sută 
de bucăŃi de vite, care au fost puse sub paza argaŃilor orăşeneşti. Aşa cum tocmai am 
fost anunŃat, aceasta i-a determinat pe prevaricanŃi să recurgă la ameninŃarea că vor 
elibera vitele cu orice preŃ, adunându-se laolaltă în scopul acesta. 

Pentru a evita pe de o parte noi compromisuri ale autorităŃilor, iar pe de altă 
parte o îngrijorătoare şi nefericită ciocnire între prevaricanŃi şi argaŃii orăşeneşti, 
am onoarea de a ruga insistent înaltul Comandament general c.c. ca, pentru 
menŃinerea liniştii nederanjate până acum, dar momentan aflată efectiv în pericol, 
să binevoiască a împuternici onoratul comandament c.c. al oraşului să-i trimită 
oficiului judecătoriei orăşeneşti, cu începere din ora aceasta şi până mâine 
dimineaŃă, o companie ca asistenŃă militară. Mâine dimineaŃă, în orice caz, vitele 
prinse vor fi înapoiate proprietarilor lor, după descrierea acestora din urmă. 

Vă rog să binevoiŃi să-mi comunicaŃi dispoziŃiile adoptate. 
Salmen 
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Sibiu, 10 iulie 1848 
 
Nr. com. 904/1848 
Comandamentului general c.c. 
Referitor la aprobarea asistenŃei militare pentru menŃinerea liniştii, datorită 

măsurilor adoptate împotriva crescătorilor români de vite. 
Sibiu, 10 iulie 1848 
 
Concept: S.J.A.N. Sibiu, Fond. Actele comiŃiale, nr. 904/1848; foto: 5899–5900/1848. 

90. 

Sibiu, 10 iulie 1848 

Hochgeborner Herr Graf der löblichen sächsischen Nation, 
Hochgeehrtester Herr! 

Auf die der Löbl. 7 Richter Herrschaft dienstfreundschaftliche an das 
Präsidium unseres Consistoriums von 7tem l.M. U.Z. 778 gerichtete Bitte, wodurch 
hierher dies eröffnet worden ist, daß der Löbl. 7 Richter Herrschaft die Anzeige 
gemacht, als man die Bewohner des Szelistyer Stuhls von ihrer Geistlichkeit 
geleitet, dem betreffenden Pächter ernstlich bedeutet hätten, seine Wirthshäuser 
aufzuheben, indem die Schankfreyheit den Gemeinden verfallen sey, habe ich die 
Ehre zu erwidern, und zugleich auch ämtlich zu berichten, daß ich mich am 9ten 
l.M. nach Szelistye begeben, denen in der Szelistyer Kirche versammelten 
Bewohnern und Geistlichkeit den Wunsch der Löbl. 7 Richter Herrschaft deutlich 
erklärt, hernach Frieden und Eintracht zu bewahren predigend, habe ich dieselben 
mit begreiflichen Beyspielen belehrt, und ermahnet, sie sollen meinen Rath 
befolgen, und im Sinne des ihnen bekannt gemachten Gesetzentwurfes nachgeben, 
daß der Orts Pächter seinen Weinschank weiter fortsetzen dürfte, worauf sie 
geantwortet, daß sie bey ihrem Vorsatze verbleiben wollen, indem sie den unterm 
18ten May [Juni!] l.J. U.Z. 7273 herabgelangten, und ihnen publizirten 
Gesetzentwurf so verstanden, daß die Szelistyer Stuhls-Gemeinden von nun an 
nicht nur von der Herrschaft Taxe u. Entrichtung der Zehnten enthoben, sondern 
daß auch der Wein- u. Brandweinschank ihnen gesetzlich verfallen sey, und daß 
hinsichtlich dieser ihrer Unternehmung der H. Orts Inspectoren am meisten zu 
beschuldigen käme, weil er persönlich nicht hinaus gefahren, ihnen den 
Gesetzentwurf deutlich zu erklären und begreiflich zu machen. 

Sie erwarten hierüber auch von der Löbl. 7 Richter Herrschaft eine schriftliche 
an ihnen gerichtete Aufforderung, was Löbl. dieselbe von ihnen eigentlich zu 
verlangen hätte. Die Geistlichkeit verlangt feyerlich, daß die Löbl. 7. R. Herrschaft 
diejenigen Personen, welche dieselbe heuchlerisch und verläumderischerweise 
verklagt, als wenn sie die Gemeinde geleitet hätten, dem Pächter die Wirthshäuser 
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aufzuheben, namentlich entdecken gewollen, um dieselben vor dem betreffenden 
Gerichte vorladen und Genugthuung verlangen zu können. 

Hochachtungsvoll geharrend, Euer Hochwohlgeboren 
gehorsamster Diener, 

Moses Fulya m.p., 
Inter. Präses 

Hermannstadt am 10ten Juli 848 
Vom Praesidio des N[icht] U[nirten] bischöflichen Consistoriums 
Seiner Hochgeboren dem Herrn Grafen der sächsischen Nation Franz v. 

Salmen 
Allhier 
 
Die 10. Juli 848 erhalt. 
Die 11. Juli erledigt 
Dem h. Magistrat 

* 

Preamărite domnule comite al onoratei naŃiuni săseşti, 
Preaonorate domn! 

La rugămintea amicală adresată de onoratul domeniu al celor 7 juzi 
prezidiului Consistoriului nostru în 7 luna curentă, nr. Univ. 7781, prin care se 
comunică faptul că onoratul domeniu al celor 7 juzi informează că locuitorii 
scaunului [domeniului] Sălişte, conduşi de clerul lor, i-au pus cu seriozitate în 
vedere arendaşului respectiv să-şi desfiinŃeze cârciumile, fiindcă libertatea 
cârciumăritului a trecut în posesia comunelor, am onoarea să răspund şi, în acelaşi 
timp, să raportez oficial că în 9 luna curentă m-am deplasat la Sălişte, le-am 
explicat limpede locuitorilor adunaŃi în biserica din Sălişte şi clerului lor dorinŃa 
onoratului domeniu al celor 7 juzi, ca de acum înainte să predice pacea şi 
concordia, i-am învăŃat acestea cu pilde înŃelepte, i-am avertizat să-mi urmeze 
sfatul şi, în înŃelesul proiectului de lege care le-a fost adus la cunoştinŃă, ei să 
cedeze în favoarea arendaşului local, ca acesta să-şi poată continua monopolul pe 
vin. La acestea, au răspuns că vor să rămână la intenŃia lor, fiindcă ei au înŃeles 
proiectul de lege sosit la 18 mai [iunie!] a.c., sub nr. Univ. 7273, ce le-a fost făcut 
public, în sensul că de acum înainte comunele scaunului [domeniului] Sălişte nu 
numai că sunt scutite de taxele domeniale şi de prestarea dijmelor, ci şi că au primit 
dreptul de monopol asupra vinului şi Ńuicii, iar în ce priveşte acŃiunea lor, cel mai 
tare trebuie învinuit domnul inspector local, deoarece acesta nu a venit personal la 
ei, să le explice clar proiectul de lege şi să-i facă să-l priceapă.  

În legătură cu aceasta, ei aşteaptă şi de la onoratul domeniu al celor 7 juzi o 
cerere scrisă adresată lor despre ceea ce doreşte acesta de la ei. Clerul solicită 
solemn ca onoratul domeniu al celor 7 juzi să-i dezvăluie numele acelor persoane 
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care l-au acuzat, în mod ipocrit şi calomnios, că a fost în fruntea comunei [cerând] 
desfiinŃarea cârciumilor arendaşului, ca să le poată cita pe respectivele persoane în 
faŃa tribunalului şi să le poată cere satisfacŃie. 

Rămân cu stimă, al măriei voastre 
slujitor supus, 

Moise Fulea, m.p., 
preşedinte interim 

Sibiu, 10 iulie 1848 
 
De la prezidiul Consistoriului episcopal neunit 
Măriei sale domnului comite al naŃiunii săseşti Franz von Salmen 
Loco  
Primită în ziua de 10 iulie 1848 
Rezolvată în ziua de 11 iulie 
Înaltului Magistrat 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2354/1848, filele 5–6 v-r; 

foto: 212.050–212.053. 

________________ 
1 Vezi, în doc. nr. 33, cererea comitelui Salmen către prezidiul Consistoriului ortodox din  

7 iulie 1848. 

91. 

Sibiu, 10 iulie 1848 
 
Ad Nrum 2354–848 
An das Löbl. Sieben Richter Possessorat 
 
Hmstdt den 10ten Juli 848 

 
Laut einer Anzeige des Szelistyer Herrschafts Inspektorates haben sich die 

Bewohner der sechs Ortscahften des Szelister Dominiums am 6en dieses unter dem 
Vorsitze des Tiliskaer Geistlichen Dumitru Mikleus, und des Szelistyer Inwohners 
Dumitru Rekuts in der Szelistyer Kirche zahlreich versammelt, und es ist denselben 
von besagten Repräsentanten vorgetragen worden, daß, nachdem in der ihnen 
bekannt gegebenen h. Verordnung der Landesregierung das Aufhören aller den 
Frohngütern anklebenden Dienste, Taxen und Zehnten förmlich ausgesprochen, vom 
Weinschank in der hohen Verordnung aber keine Rede sey, sie nunmehr als frei 
erklärte Staatsbürger, sich auch dieser bürgerlichen Gerechtsame mit vollem Recht 
zu erfreuen hätten. Es sey also nothwendig die herrschaftliche Schankfreiheit im 
Dominio aufzuheben u. dieserwegen an den Herrschafts Provisor das Nöthige zu 
verfügen. Auf diesen aufreitzenden Reden begab sich eine Deputation an den 
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herrschaftlichen Provisor mit dem Auftrage, bis 8en dieses den herrschaftlichen 
Weinschank im Dominium gänzlich einzustellen, welches auch der Provisor, der 
Uebermacht weichend, hat zugestehen müssen, worauf von Szavu Zemonyie ein Faß 
Wein auf den Marktplatz befördert und der versammelten Volksmenge preisgegeben 
wurde, welche unter Musik und Jubel auf die Gesundheit des neuen Kaisers und der 
künftigen wallachischen Beamten mit dem Beisatze trank, den sächsischen Inspector 
und Sekretär, sobald selbe im Orte erscheinen würden, mit Steinen todt zu werfen. 
Hierin schrie Oasche Burszan, aus Szelistye, laut, daß sie weiters keine adeliche 
Curia in Szelistye mehr brauchen, und solche zu demoliren wäre. 

Die Triebfeder dieser Volksaufwieglung soll, laut des angeführten 
Inspectorats Berichtes, unverkennbar der Tiliskaer Geistliche, Dumitru Mikleus, 
seyn, der auch in frühern Jahren sich ähnlicher Vergehen, ohne sich zu bessern, 
schuldig gemacht habe. 

Um das Weitergreifen dieser noch im Entstehn begriffenen tumultuarischen 
Gesinnungen bei Zeiten zu ersticken, hat der Herrschafts Inspector, Senator v. 
Huttern, das Ansuchen gestellt, die Uraufstifter im geeigneten Wege einziehen und 
einer strengen Untersuchung unterwerfen zu laßen, indem er bei Unterlaßung des 
schleunigen Eingreifens für die hieraus enstehen könnenden Folgen nicht bürgen 
könne.  

Da die geschilderte mit Tumult verbundene Eigenmacht der Bewohner der 
Szelistyer Herrschaft daraus hervorgegangen zu seyn scheint, daß dieselben den 
Inhalt des über die Aufhebung der Frohnden, Zehnten und übrigen damit in 
Verbindung gestandenen Lasten gegründeten, und in Folge h. Gubl. Verordnung 
im Voraus bekannt gemachten neuen Gesetz Artikels mißverstanden und auch das 
den Grundherrn belaßenen Schankrecht zu den mit den Frohnden in Verbindung 
stehenden Lasten gerechnet haben, so hat der Magistrat, bevor zu erstern 
Maßregeln geschritten werde, für nöthig befunden, die Bewohner der Sieben 
Richter Herrschaft Szelistye vorerst von dem Sinn des neuen Gesetzes gehörig zu 
verständigen, und zu diesem Ende das Magistrat Praesidium aufgefordert, 
ungesäumt die Vorsteher sämmtlicher zur Herrschaft Szelistye gehörigen 
Ortschaften nach Hermannstadt zu bestellen, dieselben in Gegenwart des Szelistyer 
Inspectors über den Sinn des Gesetzes aufzuklären und zu bewegen, von den 
begonnenen gewalthsamen Schritten abzustehen, sie auf die Folgen einer solchen 
Eigenmacht aufmerksam und zugleich für alle fernere Gewaltthaten verantwortlich 
zu machen, vom Erfolge aber den Magistrat in Kenntniß zu setzen, um nach der 
Sachlage die weiter nöthigen Schritte einleiten zu können. 

Damit aber auch Ein Löbliches Possessorat zur Kenntniß der zu Szelistye 
sich zugetragenen Ereigniße und der daselbst herrschenden Stimmung gelange, so 
beeilt sich der Magistrat, davon die nöthige Mittheilung an Wohldasselbe zu 
machen. 

Ma[gis]trats Praesidium Prot[okoll] Ausz[ug]. 
Reass. unter M.Z. 2529–848 
Ad. Nro. 2354/848 
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* 

La nr. 2354–1848 
Către onoratul posesorat al celor 7 juzi 
 
Sibiu, 10 iulie 1848 

 
Conform anunŃului inspectoratului domenial de Sălişte1, în data de 6 luna 

curentă, locuitorii celor 6 localităŃi ale domeniului Sălişte, conduse de clericul din 
Tilişca, Dumitru Miclăuş, şi de locuitorul săliştean Dumitru RăcuŃ, s-au adunat în 
număr mare în biserica din Sălişte, unde li s-a prezentat de către amintiŃii 
reprezentanŃi că, după ce înalta ordonanŃă a conducerii Ńării, ce le-a fost adusă la 
cunoştinŃă, a declarat formal încetarea tuturor slujbelor, taxelor şi dijmelor legate 
de moşiile iobăgeşti, însă înalta ordonanŃă nici nu aduce vorba de monopolul pe 
vin, acum ei, ca cetăŃeni ai statului care au fost declaraŃi liberi, trebuie să se bucure 
pe deplin şi de acest drept cetăŃenesc. De aceea, este nevoie să se desfiinŃeze în 
domeniu libertatea domenială a cârciumăritului şi să i se poruncească provizorului 
domenial cele necesare în acest sens. La aceste cuvântări aŃâŃătoare, o deputăŃie a 
purces la provizor, cu solicitarea ca până în 8 ale acestei [luni] monopolul domenial 
asupra vinului să fie complet sistat pe domeniu, ceea ce provizorul a trebuit să 
accepte, fiind depăşit numeric. La acestea, Savu Zimonie [Simone] a adus un butoi 
de vin în mijlocul pieŃei şi l-a dat mulŃimii poporului adunat, care cu muzică şi 
chiote a băut în sănătatea noului împărat şi a viitorilor funcŃionari români, zicând 
că pe inspectorul sas şi pe secretar îi vor omorî aruncând cu pietre, de îndată ce 
aceştia se vor ivi în localitate. Atunci, Oaşă Bârsan din Sălişte a strigat tare că lor 
nu le mai trebuie altă curie moşierească în Sălişte, şi pe aceasta s-o demoleze. 

Conform raportului inspectoratului citat, motorul principal al acestei revolte 
populare este, fără îndoială, clericul din Tilişca Dumitru Miclăuş, care şi în ultimii 
ani s-a făcut vinovat de fărădelegi asemănătoare, fără să se corecteze.  

Pentru a înăbuşi din faşă, la timp, tendinŃele tumultoase, inspectorul domenial, 
senatorul von Huttern, a cerut ca aŃâŃătorii cei mai importanŃi să fie prinşi şi să fie 
supuşi unei anchete, căci dacă se amână intervenŃia rapidă, el nu mai garantează 
pentru urmările ce pot decurge de aici. 

Samavolnicia combinată cu tumult a locuitorilor de pe domeniul Sălişte pare 
să decurgă din aceea că aceştia au răstălmăcit conŃinutul noului articol de lege, 
referitor la desfiinŃarea iobăgiei, dijmelor şi a celorlalte sarcini aflate în legătură cu 
acestea, care a fost comunicat în avans datorită înaltei ordonanŃe guberniale, 
socotind că dreptul la cârciumărit al domnului de pământ se leagă de sarcinile 
iobăgeşti. De aceea, înainte de a întreprinde primele măsuri, Magistratul trebuie  
să-i lămurească cum se cuvine pe locuitorii domeniului celor 7 juzi din Sălişte 
asupra înŃelesului noii legi şi, în acest scop, se cere prezidiului Magistratului să-i 
convoace neîntârziat la Sibiu pe capii tuturor localităŃilor aparŃinătoare domeniului 
Sălişte, să-i prelucreze pe aceştia în prezenŃa inspectorului de Sălişte şi să-i 
determine să înceteze demersurile lor începute violent, să-i avertizeze asupra 
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urmărilor unei astfel de samavolnicii şi, în acelaşi timp, să-i facă răspunzători de 
toate violenŃele următoare, iar rezultatele să i le comunice Magistratului, ca acesta 
să poată iniŃia paşii necesari în continuare. 

Pentru ca onoratul posesorat să afle despre evenimentele întâmplate la Sălişte 
şi despre atmosfera care domneşte acolo, Magistratul nu pridideşte a-l informa pe 
acesta asupra celor menŃionate. 

Extras din protocolul prezidiului Magistratului. 
Reaşezat sub nr. mag. 2529–1848 
La nr. 2354/1848 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2390/1848, filele 5v-r–6v; 

foto: 212.141–212.142. 

________________ 
1 Vezi doc. nr. 32, conŃinând raportul inspectorului von Huttern adresat Magistratului sibian 

din 7 iulie 1848. 

92. 

Sibiu, 10 iulie 1848 
 
Ad Nrum. 2377/848 
An Seine Hochwohlgeborn, den H. Nat. Grafen, Franz v. Salmen 
 
Hmstdt den 10ten Juli 848 

 
Auf die diesem Magistrate von Eurer Hochwohlgeborn mitgetheilten 

Beschwerde der Heltauer Gemeinde, wegen vermeintlicher Beschränkung derselben 
in der Ausübung des ihr gesetzlich in einem weit größeren Umfange zustehenden 
Wahlrechtes, hat der Magistrat die Ehre, in Erledigung des hohen Auftrages vom 
8ten dieses Com. Z. 899/848 nebst Rückstellung der Beschwerdeschrift, sich 
gehorsamst zu äußern: 

Wiewohl das 2te Landtagsgesetz vom J. 848 wonach Jeder, welcher ein 
Haus, oder sonstiges liegendes Besitzthum im Werth von 300 fl. hat, ferner jeder 
Gewerbsmann, welcher wenigstens mit einem Gehilfen sein Gewerbe treibt, 
endlich Jeder, welcher, wenn auch nicht zu obigen Klassen gehörig, von 
Grundbesitz, oder Kapital, ein stetes jährliches Einkommen von 100 fl. nachweiset, 
das Wahlrecht ausüben kann, und auf die Städte sich bezieht, und obschon das 
Verzeichniß der Heltauer Wähler auf den Steuerbetrag basirt, vom h. Gubernium 
herabgelangt ist, und daher eine Abänderung desselben eigentlich von da erfolgen 
sollte; so wird demohngeachtet auf von Seite dieses Magistrats für billig und nöthig 
erachtet, bei der Kürze des Wahltermins, und da in Heltau wirklich eine erdenklich 
organisirte Wollenweber Zunft besteht, auch diese in den Wählerkreis einzuziehen, 
und es ist bereits unter heutigem an den Heltauer Orts Inspector der Auftrag 
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ergangen, auch die in obige Kathegorie gehörigen Heltauer zünftigen Wollenweber 
als Wähler zu bezeichnen und dieselben zu verständigen, daß ihnen der Wahltag 
nächstens würde bekannt gegeben werden. 

Durch diese Anordnung ist nun der Magistrat dem hohen Auftrage Eurer 
Hochwohlgeboren gehorsamst nachgekommen, als auch dadurch das Verlangen 
der sich beschwerdenden Heltauer Gemeinde berücksichtigt worden ist. 

Nr. 2377/848 

* 

La nr. 2377/1848 
Către măria sa, domnul comite al naŃiunii Franz von Salmen 
 
Sibiu, 10 iulie 1848 
 

La plângerea comunei Cisnădie, comunicată Magistratului de către măria 
voastră, plângere referitoare la presupusa îngrădire a comunei în exercitarea 
dreptului său electoral, de care, conform legii, ar trebui să dispună într-o măsură 
mult mai mare, odată cu rezolvarea înaltei însărcinări primite în data de 8 [luna] 
curentă, nr. com. 899/18481, Magistratul are onoarea de a expune următoarele:  

Întrucât legea dietală nr. 2 din anul 1848 – conform căreia îşi poate exercita 
dreptul de vot oricine are o casă sau orice altă proprietate imobilă în valoare de  
300 de florini, apoi orice meşteşugar care îşi desfăşoară meşteşugul cu cel puŃin o 
calfă, în fine oricine, care deşi nu aparŃine claselor de mai sus poate dovedi un 
venit anual constant de 100 de florini obŃinut din moşii sau din capital, lege care se 
referă la oraşe – a venit din partea înaltului Guberniu şi, prin urmare, orice 
modificare a ei trebuie să pornească tot de acolo, totuşi, la scurtimea timpului şi în 
condiŃiile în care în Cisnădie există într-adevăr o breslă bine organizată de Ńesători 
de lână, Magistratul consideră şi el ca fiind cinstit şi necesar ca aceasta să fie 
inclusă în cercul alegătorilor. Sub data de astăzi s-a trimis inspectorului din 
Cisnădie însărcinarea să-i desemneze ca alegători şi pe locuitorii din Cisnădie care 
intră în categoria de mai sus, anunŃându-i că ziua alegerilor li se va aduce la 
cunoştinŃă în scurtă vreme. 

Prin această dispoziŃie, Magistratul şi-a îndeplinit astfel cu supunere datoria 
trasată de măria voastră, şi în acelaşi timp a fost luată în considerare şi plângerea 
comunei Cisnădie. 

Nr. 2377/848 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2377/1848, fila 3r-v; foto: 

212.068–212.070. 

________________ 
1 Vezi doc. nr. 57 din 8 iulie 1848, conŃinând scrisoarea comitelui Salmen către Magistratul 

din Sibiu în chestiunea listelor de alegători din Cisnădie. 
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93. 

Braşov, 10 iulie 1848 

A belügyminister Úrnak 

Folyó hó 7dikén Szebenbe érkezésemrıl s a dolgok addigi folyamáról 
jelentésemet megtevén, sietek tudósítani miként folyó hó 9ikén reggel Szebenbıl 
kiindulván, az útban esı Fogaras vidéken át- a vidéki tisztek részérıl megelızıleg 
szíves fogadtatásom után-Brassóba megérkeztem. 

A Fogarason tanyázó s az Enyeden és Tordán fekvı négy századdal egy 
zászlóaljat képezı két század székely onnan holnap reggel kiindul, útját az egész 
zászlóaljjal együtt szegednek folytatandó. 

Az elsı oláh határırezredet képezı Fogaras környékbeli helységekben, mint 
biztos tudomásomra esett, a századbeli legények összeírása megkezdetett, annak 
nyomán a kiindítandók kiszemeltetvén. 

Folyó hó 1ı napjáról Kolozsvártt kell jelentésemben tett elıterjesztésem 
szerint a brassói német és oláh lapok szerkesztıji Goet- és Bariczczal személyesen 
értekeztem, ezt tettem hasonlag a balázsfalvi lap iránt itten elıttem megjelent 
helybeli papokkal is, mely értekezıdésemnek minden részrıl megnyugtató sikere 
lett. 

Célszerőnek s leginkább a várt eredményre vezetınek vélném, ha Goet és 
Baricz felszólíttatanának bizonyos fizetés mellett a Közlönyben megjelenı ministeri 
rendeleteknek hiteles átfordítására s közlésére, én magam pedig még e felett az 
utolsónak lapjából mintegy 30–50 bizonyos kiszemelendı helységek között kiosztandó 
példányokat megrendelnék. 

Az itteni szász és oláh elem között, ez utóbbinak az újdon nyert jogokból 
kizárása, nevezetesen az utóbbi követválasztásnáli mellızése miatt nem jelentéktelen 
súrlódások keletkeztek, mellyeket intézkedésemre mai napon tartandó szász 
győlésben épen fennebb nevezett Goet szerkesztı által az oláhok minden nyert 
jogokban leendı részesítése iránt teendı indítvány következtében megszüntetnek 
reménlek. 

Vett tudósítás szerint oláhországból bejött s állítolag a bent lakó oláhokkal 
gyanús viszonyban élı egyéneket rendıri soros felügyelet alá rendeltem s az állítás 
bebizonyosodása esetében irántok kötelességembıl kifolyólag rendelkezni nem 
mulasztandom el. 

Oláhországot illetıleg, egy az ideiglenes kormány által kiküldött egyénnel 
találkozám, kinek feladata az erdélyi katonai kormányhoz folyamodni azon esetre 
segélyért, ha az orosz Oláhországba nyomuland,- ezt a fıhadi parancsnokhoz szóló 
levelével ugyan oda utasítottam, nem kételkedhetvén bene, hogy hasonló esetekre 
ellened utasítással látva, tıle értettem azt is, hogy az ideiglenes kormány a magyar 
ministeriunhoz is folyamodott pártfogásért,- valamint határozott utasítás esetében 
ahhoz, úgy ideiglenesen a körülményekhez leszek teendıimet alkalmazandó. 
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A brassói jobb szellemő szászok részéröli fogadtatásom szíves volt, azonban 
az unio szentesítése késedelme miatt az aggodalom közönséges. 

Itten a cholera is kezd mutatkozni, melynek meggátlása végett szintúgy 
lehetıleg intézkedtem. 

Fogadja ön legıszintébb s igazabb hazafiúi üdvözletemet. 
 
Brassó, július 10kén 1848. 

B. Vay Miklós 

* 

Domnlui ministru de Interne! 

Despre sosirea mea la Sibiu, în 7 ale lunii curente, şi despre derularea până în 
prezent a lucrurilor, am raportat. Mă grăbesc a vă înştiinŃa că, în dimineaŃa zilei de 
9 ale lunii curente, am pornit de la Sibiu şi, prin Ńinutul Făgăraşului, unde am fost 
întâmpinat cu o primire călduroasă din partea dregătorilor, am sosit la Braşov. Cele 
două companii secuieşti, care staŃionează la Făgăraş, formând un batalion împreună 
cu cele 4 companii staŃionare la Aiud şi Turda, îşi vor continua drumul, împreună 
cu întreg batalionul, spre Szeged. În localităŃile din jurul Făgăraşului, care 
alcătuiesc primul regiment grăniceresc românesc, a început, precum am fost 
înştiinŃat în mod sigur, conscrierea băieŃilor din companie şi, în urma conscrierii, 
au fost vizaŃi cei care vor porni. 

Conform înştinŃării cuprinse în raportul meu de la Cluj, din data de 1 a lunii 
curente, m-am întâlnit personal cu Gött şi BariŃiu, redactorii ziarelor german şi 
românesc din Braşov; la fel am procedat şi în legătură cu ziarul de la Blaj, 
întâlnindu-mă cu preoŃi localnici, care s-au înfăŃişat înaintea mea. Întrevederea 
aceasta a avut succes liniştitor pentru ambele părŃi. 

Consider a fi foarte eficace şi cu rezultat dacă Gött şi BariŃiu ar fi somaŃi să 
se angajeze, contra cost, la traducerea fidelă şi la publicarea ordinelor ministeriale 
apărute în „Közlöny”, iar eu personal aş comanda din revista celui din urmă [a lui 
BariŃiu] vreo 30–50 de exemplare, în vederea distribuirii lor în câteva localităŃi-
Ńintă. 

Între elementul săsesc şi cel românesc de aici s-au ivit conflicte însemnate, 
din cauza excluderii acestora din urmă [a românilor] de la drepturile recent 
dobândite; eu sper însă că aceste conflicte vor dispărea în urma propunerii făcute 
chiar de sus-numitul redactor Gött, la sugestia mea, cu privire la acordarea 
drepturilor dobândite şi pentru români, propunere făcută la adunarea săsească 
Ńinută astăzi. 

În urma unor informaŃii primite, am dispus ca acei indivizi, veniŃi din łara 
Românească şi care, precum se presupune, au legături suspecte cu românii de aici, 
să fie ŃinuŃi sub supraveghere poliŃienească severă. Dacă presupunerea se 
adevereşte, datoria mea va cere să iau măsuri în legătură cu ei. 
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Cu privire la łara Românească, m-am întâlnit cu un individ trimis de către 
guvernul provizoriu, care are misiunea de a apela la Guberniul militar din Ardeal, 
în caz că ruşii vor intra în łara Românească. Pe aceasta l-am îndreptat acolo, 
împreună cu scrisoarea trimisă prin el şi adresată comandamentului suprem; nu mă 
îndoiesc de faptul că şi comandamentul a primit dispoziŃii pentru cazuri similare. 
De la acel individ am înŃeles că guvernul provizoriu a recurs pentru ajutor şi la 
Ministerul maghiar. Eu mă voi conforma în caz de dispoziŃie fermă în acest sens, 
iar în cazuri provizorii circumstanŃelor. 

Primirea mea din partea saşilor din Braşov, cu sentimente ceva mai bune, a 
fost cordială, însă, din cauza întârzierii sancŃionării uniunii, îngrijorarea e generală. 

Aici holera începe să se manifeste, de aceea am luat măsuri pentru 
împiedicarea ei. 

PrimiŃi salutările mele cele mai sincere şi patriotice. 
Braşov, 10 iulie 1848. 

Baronul Vay Miklós 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. Az 1848–1849-i Minisztériumi Levéltár. Belügyminisztérium. 

Elnöki, nr.695/1848. 

94. 

[Reghin,] 10 iulie 1848 

Wer ist Wähler in Sächsisch-Reen? 

Es ist bekannt, daß die Union Siebenbürgens mir Ungarn vorläufig 
angenommen, und die Regierung Siebenbürgens dem Palatin übertragen ist. 
Bekannt die Bestätigung des provisorischen Wahlgesetzes für den Landtag zu 
Buda-Pesth; bekannt die Kathegorien dieses Gesetzes nach denen man die 
Deputirten zu wählen hat. Jedermann der in den Landesverhältnissen kein Ignorant 
ist, weiß, daß Sächsisch-Reen seinen eigenen selbstständigen Magistrat und 
Communität seit Jahrhunderten besitzt, daß Sächsisch-Reen niemals zu einem 
sogenannten Járás des Komitates gerechnet wurde, und niemals unter einem 
Szólgabiró des Komitates gestanden habe, daß es ferner nur im Wege des 
Obergespanes, mit Umgehung der andern Komitats-Beamten, in seinen 
Korrespondenzen mit dem Landes-Gubernium in Verbindung steht; und da bis jetzt 
weder eine königliche noch landtägliche Entscheidung existirt, nach welcher 
Sächsisch-Reen seinen selbstständigen Magistrat verloren hätte, so besitzt 
Sächsisch-Reen seinen selbstständigen Magistrat nicht nur als primae instantiae 
forum, sondern auch als appelatorium und mit dem Jus gladii versehen, auch heute 
noch mit vollem Rechte. 

Es ist nun die Frage nach welchem Paragraph des neuen provisorischen 
Wahlgesetzes hat Sächsisch-Reen zu wählen? 
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Am 28. Juni wurde dem Bürgermeister von Sächsisch-Reen, von Seite der 
Thordaer Komitatsbehörde, im Wege des Szolgabiró eine Wahlliste für Sächsisch-
Reen amtlich zugeschickt, nach welcher Sächsisch-Reen als Dorf betrachtet, den 
Dörfern angereihet wird und 45 Wähler d.h. nur solche Bürger die 8 fl. C.M. über 
die Kopftaxe an Steuer zahlen, nach Thorda zur Wahl berufen werden. Hiedurch 
wird Sächsisch-Reen gänzlich zum Dorfe erniedrigt, da es aber diese Degradation 
unmöglich zugeben kann, wird es auch für den Augenblick vom Wahlakt 
ausgeschlossen. 

In Erwägung aber, daß Sächsisch-Reen einen selbstständigen Magistrat und 
Communität besitzt und der 4te Paragraph unter b des neuen Wahlgesetzes, 
ausdrücklich die Wahl-Norm für die mit selbstständigen Magistraten versehenen 
Orte bestimmt, so hat Sächsisch-Reen dieser Norm nach zu wählen und würde 
daher nicht 45 sondern wenigstens 600 Wähler erhalten; aber wenn es auch ein 
Dorf wäre, was wir nicht zugeben, müßte es mehr als 45 Wähler erhalten, denn in 
der erhaltenen Liste sind die Advokaten, Gelehrten, Künstler, Doktoren der 
Medicin, Chirurgen, Professoren nicht eingetragen; oder sollen die nämlichen 
Intelligenzen in den Dörfern mit den nämlichen Intelligenzen in den Städten nicht 
gleich sein? 

Meine Herrn Komitats-Beamte, woher haben Sie überhaupt das Recht uns 
jetzt, nach Bestätigung des neuen Wahlgesetzes, fertige Wählerlisten zuzuschicken, 
da das neue Gesetz hierüber nichts verfügt, sondern vielmehr das Recht die 
Wahllisten zu machen für alle Orte mit selbstständigen Magistraten allso auch für 
Sächsisch-Reen mitbegriffen enthält? Seit wann haben Sie das Recht gesetzgeberisch 
zu verfahren und Sächsisch-Reen, gegen den Buchstaben und Sinn des neuen 
Wahlgesetzes unter die Kathegorie der Dörfer zu setzen, da es doch wegen seinem 
unbestritenen, selbstständigen Magistrate, seine Wähler wie die Städte nach dem 
Paragraph 3 zu wählen hat. Wenn Ihr Verfahren gesetzmäßig sein soll, welches soll 
man dann eine Verfälschung des Gesetzes nennen? 

Ist das die Freiheit, welche die vollzogene Union uns bringen soll? Welche 
Aussichten, welches Vertrauen für die übrigen Institutionen werden daraus folgen! 
O, über die unendliche Großmuth, das Volk beglücken zu wollen, aber Sächsisch-
Reen doch zum Dorfe zu degradiren! O, über die köstliche Anwendung der 
lautgepriesenen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit! Solche Großmuth brauchen 
wir nicht! Heilige Einfalt der Sächsisch-Reener Bürger, die diese Großmuth der 
Degradation zum Dorfe, diese Knechtung im Namen von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit nicht anzuerkennen sich entschließen können! 

Meine Herrn Beamten, die solche Wählerlisten zu verfertigen im Stande sind, 
sie wollen oder können den Geist der Neuzeit, den Geist der guten Gesetze nicht 
fassen, Ihnen muß man zurufen – neue Verhältnisse erheischen neue Männer, 
entsagen Sie Ihren Aemtern, denn Ihr Verfahren paßt nicht zu verantwortlichen 
Ministerien, Sie sind diesen nur ungelegen. So lange Sie unberufen gegen das 
Gesetz, Wählerlisten für Sächsisch-Reen verfertigen, ist das Wohl von Sächsisch-
Reen in ungeweihten Händen. Ihr Verfahren ist Metternichs Verfahren nur unter 
anderer Form. 
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Daher protestiren wir feierlich gegen solches Beginnen und verlangen, daß 
diejenigen, denen es zusteht für Sächsisch-Reen zu handeln so fort gegen die Wahl 
der Deputirten protestiren und die Comitats-Behörde beim bezüglichen Minister 
anklagen möge. 

Auch müssen wir gestehen, wenn es vernünftig sein soll, daß etwa 600 
Wähler von Sächsisch-Reen, sammt den Wählern der Umgegend anderthalb 
Tagreise zur Wahl nach Thorda sich begeben sollen, daß es weit vernünftiger wäre 
die Wahl an mehreren Orten durch Wahlkommissionen vornehmen zu lassen, da 
eine solche Masse von Wählern, in so große Entfernungen sich nicht begeben 
können. Wodurch mancher zu dem Schluße veranlaßt werden könnte, es sei 
Absicht so viele Wähler vom Wahlplatz entfernt halten zu wollen. 

Aus Sächsisch-Reen 

* 

Cine este alegător în Reghinul Săsesc? 

Este cunoscut că uniunea Transilvaniei cu Ungaria a fost acceptată 
deocamdată şi conducerea Transilvaniei a fost transferată palatinului. Cunoscută 
este confirmarea legii provizorii pentru alegerile parlamentului din Buda-Pesta; 
cunoscute sunt categoriile acestei legi, conform cărora trebuie aleşi deputaŃii. 
Oricine nu e un ignorant în afacerile Ńării ştie că Reghinul Săsesc deŃine de secole 
un Magistrat autonom şi o comunitate, că Reghinul Săsesc nu a fost socotit 
niciodată drept un aşa-numit járás (cerc) de comitat şi că nu s-a aflat niciodată sub 
un szólgabíró (jude) comitatens, că prin corespondenŃa sa este în legătură cu 
Guberniul Ńării, ocolind alŃi funcŃionari comitatenşi; şi întrucât, până la ora aceasta, 
nu există nicio decizie regească sau dietală prin care Reghinul Săsesc să-şi fi 
pierdut Magistratul său autonom, şi astăzi încă Reghinul Săsesc deŃine cu drepturi 
depline un Magistrat autonom nu numai ca primae instantiae forum (for al primei 
instanŃe), ci şi ca appelatorium (for de apel, a doua instanŃă), prevăzut cu jus gladii 
(dreptul de sabie). 

Se pune atunci întrebarea: conform cărui paragraf al noii legi electorale 
provizorii trebuie să voteze Reghinul Săsesc? 

La 28 iunie i s-a transmis oficial primarului din Reghinul Săsesc, din partea 
autorităŃii comitatense din Turda, pe calea solgabirăului, o listă electorală pentru 
Reghinul Săsesc. Conform acesteia, Reghinul Săsesc este considerat sat, este clasat 
în rândul satelor şi la alegerile de la Turda va convoca 45 de alegători, adică 
cetăŃeni care plătesc o taxă de 8 florini m.c. în plus faŃă de capitaŃie. Astfel, 
Reghinul Săsesc a fost cu totul înjosit ca sat, dar fiindcă îi este imposibil să admită 
asemenea degradare, este exclus momentan de la actul electoral. 

Însă, luând în considerare că Reghinul Săsesc deŃine un Magistrat autonom şi 
o comunitate, iar paragraful b al noii legi electorale defineşte expres norma 
electorală pentru localităŃile prevăzute cu Magistrat autonom, Reghinul Săsesc 
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trebuie să voteze conform acestei norme şi astfel ar obŃine nu 45, ci cel puŃin  
600 de alegători. Dar şi dacă ar fi un sat, ceea ce nu admitem, ar trebui să obŃină 
mai mult de 45 de alegători, căci în lista primită nu sunt trecuŃi avocaŃii, învăŃaŃii, 
artiştii, doctorii în medicină, chirurgii, profesorii. Ori, nu ar trebui ca aceiaşi 
intelectuali de la sate să fie egali aceloraşi intelectuali de la oraşe? 

Domnii mei funcŃionari comitatenşi, cum v-aŃi arogat dreptul să ne trimiteŃi 
acum, după confirmarea noii legi electorale, liste de alegători gata făcute? Fiindcă 
noua lege nu prevede nimic în acest sens, ba mai mult, ea conferă dreptul de a 
întocmi liste de alegători tuturor localităŃilor cu Magistrate autonome, inclusiv 
Reghinului Săsesc. De când aveŃi dreptul de a proceda ca nişte legiuitori şi să 
includeŃi Reghinul Săsesc, împotriva literei şi spiritului noii legi electorale, în 
categoria satelor, deşi datorită Magistratului său autonom nedisputabil acesta ar 
trebui să-şi aleagă electorii întocmai ca oraşele, conform paragrafului 3? Dacă voi 
procedaŃi în conformitate cu legea, ce să numim atunci o încălcare a legii? 

Aceasta este libertatea, pe care ne-o aduce uniunea înfăptuită? Ce perspective, 
ce încredere în celelalte instituŃii vor izvorî de aici! O, ce mărinimie neŃărmurită, să 
vreŃi să fericiŃi poporul, dar totuşi să degradaŃi Reghinul Săsesc la nivel de sat!  
O, ce preŃioasă întruchipare a mult-trâmbiŃatei libertăŃi, egalităŃi şi fraternităŃi! 
Asemenea mărinimie nu ne trebuie! Sfântă naivitate a cetăŃenilor din Reghinul 
Săsesc, care nu se pot decide să recunoască această mărinimie a degradării ca sat, 
această înrobire în numele libertăŃii, egalităŃii şi fraternităŃii!  

Domnii mei funcŃionari comitatenşi, care sunteŃi în stare să confecŃionaŃi 
astfel de liste de alegători, voi nu vreŃi ori nu puteŃi să pricepeŃi spiritul timpului 
modern, spiritul legilor celor bune. Trebuie să vi se strige că timpurile noi cer 
oameni noi. DemisionaŃi din funcŃii, căci procedeele voastre nu se potrivesc deloc 
ministerelor responsabile, ci sunt jenante. Câtă vreme voi sunteŃi cei care fac 
nechemaŃi, împotriva legii, listele de alegători ai Reghinului Săsesc, binele 
Reghinului Săsesc se află în mâini spurcate. ProcedaŃi la fel ca Metternich, doar 
sub altă formă. 

De aceea, protestăm solemn împotriva unui astfel de început şi cerem ca 
aceia, cărora le stă în putere să acŃioneze în favoarea Reghinului Săsesc, să 
protesteze imediat împotriva alegerii deputaŃilor şi să depună plângere la ministerul 
corespunzător împotriva autorităŃilor comitatense. 

Trebuie să mai recunoaştem, dacă e să fim rezonabili, că circa 600 de alegători 
din Reghinul Săsesc, împreună cu alegătorii din împrejurimi, ar trebui să călătorească 
o zi şi jumătate până la Turda pentru alegeri, că ar fi fost mult mai înŃelept dacă 
alegerea s-ar fi desfăşurat prin comisii electorale în mai multe localităŃi, căci o 
asemenea masă de alegători nu se poate deplasa pe distanŃe aşa de mari. Ceea ce îi 
va face pe unii să tragă concluzia că tocmai aceasta e intenŃia, de a Ńine atâŃia 
alegători cât mai departe de locul de vot. 

Din Reghinul Săsesc  
 
Tipăritură: Articolul anonim, Wer ist Wähler in Sächsisch-Reen?, a fost publicat în: „Transsilvania. 

Beiblatt zum Siebenbürger Boten”, Sibiu, anul 9, nr. 55, din 10 iulie 1848, p. 217–218. 
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95. 

Rupea, 10 iulie 1848 

Hochlöbliche Königliche Landes Regierung! 

Die landtägige Verhandlungen über die Zehnten haben zu den manigfaltigsten 
Gerüchten auch in diesem Stuhle Veranlassung gegeben, und haben theils von 
Seiten der Romanischen Geistlichkeit, theils von den einzelnen Communitäten 
Anfragen hervorgeruffen, ähnlich der hier anliegenden der Galter Communität. Auf 
die beigeschlossene, im Wege des Fogarascher Oberzehntamtes hieher gelangte 
Verordnung des hohen Siebenbürgischen k. Landes Thesaurariats vom 24ten Juni 
l.J. Z. 6224 hat dieses Stuhls Amt zwar nicht unterlassen, sowohl an die 
Archidiakonen beider griechischen Confessionen, als auch an sämtliche Orts 
Vorstände dieses Stuhls, die Verfügung zu erlassen, daß er mit der Zehntabnahme, 
in so lange bis das von den hohen Siebenbürgischen Landesständen unlängst über 
die Zehnten auf Sachsenboden gefaßte Gesetz die Allerhöchste Sanction erhalten 
und allgemein verlautbart worden sei, ganz bei der frühen in den Landesgesetzen 
begründeten Gepflogenheit zu verbleiben habe. Da jedoch bei der dermaligen 
aufgeregten Zeit die diesfällige Stuhlsämtliche Verfügung nicht genügen dürfte, 
und mit Gewißheit vorauszusehen ist, daß in dem Fall, wenn die Romanen die 
Zehntabgabe verweigern sollten, auch die Sachsen wenigstens die Quarten, in 
deren gemäß der k. Fiscus bisher gestanden ist, entschieden verweigern werden, so 
sieht sich dieses Stuhls Amt veranlaßt, an eine Hochlöbliche Kön. Landesregierung 
die gehorsamste Bitte zu stellen, womit Hochdieselbe im Sinne des Eingangs 
angezogenen Antrages der diesstühligen Galter Communität in die ganze 
sächsische Nation in Betreff der diesjährigen Zehntabgabe aus Rücksicht der 
bereits begonnenen Ernte schleunig eine gleichmäßige Verfügung erlassen, und 
hiedurch allen etwa möglichen Conflicten zwischen den verschiedenen Nations-u. 
Confessions Verwandten einer-, und dem K. Fiscus andererseits vorbeugen wolle. 

Die wir in vollkommenster Hochachtung verharren, Einer Hoch Löblichen k. 
Landes Regierung 

gehorsamste Diener, 
das Repser Stuhls Amt, 

Daniel Sifft, Ob. Richter 
Reps, den 10ten Juli 1848 

* 

Preaonorată conducere regească a Ńării! 

Dezbaterile dietale cu privire la dijme au condus şi în acest scaun la cele mai 
diverse zvonuri şi au iscat cereri atât din partea clerului român, cât şi din partea 
variilor comunităŃi, aşa [cum rezultă din cererea] anexată a comunităŃii din Ugra. 
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La dispoziŃia alăturată a înaltului Tezaurariat transilvan regesc al Ńării din  
24 iunie a.c., nr. 6224, ajunsă la noi pe calea oficiului superior al dijmelor din 
Făgăraş, forul nostru scăunal nu a întârziat să emită dispoziŃia atât către arhidiaconii 
ambelor confesiuni greceşti, cât şi către toate prezidiile acestui scaun, să se menŃină 
întrutotul în limitele vechilor uzanŃe întemeiate pe legile Ńării, până la obŃinerea şi 
publicarea generală a preaînaltei sancŃionări a legii adoptate nu demult de înaltele 
Stări transilvane în legătură cu dijmele de pe Pământul Săsesc. Dar fiindcă în 
aceste vremuri agitate probabil că dispoziŃia administraŃiei scăunale nu este 
suficientă, şi putem prevedea cu siguranŃă că, în cazul în care românii vor refuza 
prestarea dijmelor, şi saşii vor refuza hotărât cel puŃin cvartele deŃinute până acum 
de Fiscul c.c., forul nostru scăunal se vede nevoit să adreseze o supusă rugăminte 
preaonoratei conduceri regeşti a Ńării ca, în sensul cererii comunităŃii de la Ugra din 
acest scaun, invocată la început, Ńinând cont de faptul că recolta a început deja, 
[Guberniul] să emită urgent pentru întreaga naŃiune săsească o dispoziŃie unitară 
privitoare la prestarea dijmelor în anul acesta, iar în felul acesta să preîntâmpine 
orice conflicte posibile între aparŃinătorii diferitelor naŃiuni şi confesiuni, pe de o 
parte, şi Fiscul c.c., pe de altă parte. 

Rămânem cu deplină stimă ai preaînaltei şi onoratei conduceri regeşti a Ńării, 
slujitori supuşi, 

forul scăunal din Rupea, 
Daniel Sifft, jude regesc 

Rupea, 10 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond G.P., nr. 8768/1848; foto: 29.649–29.650. 

96. 

Rupea, 10 iulie 1848 

Hochlöbliche Königliche Landesregierung! 

In Erledigung des hohen Regierungserlasses vom 25ten Mai d.J. Zahl 
6990/1848 mittelst welchem eine Recurs Klage der diesstühligen Felmerer 
Insassen Moisze Komanits, Nikulai Bona und Iuon Valye zur Berichterstattung 
mitgetheilt worden war, geben wir uns die Ehre, nebst Rückschluß der 
mitgetheilten Schriftstücke Einer Hochlöblichen Königlichen Landesregierung in 
der Anlage die in dieser Angelegenheit geflossenen Verhandlungen mit dem 
gehorsamsten Bemerken zu unterbreiten, daß das hiesige Stuhlsgericht bei dem 
Umstande, wo sich die Recurrenten mit der Verfügung des Felmerer Complanations 
Gerichtes zufrieden erklärte, folglich diese Verhandlung als freiwilliger Vergleich 
angesehen werden mußte, keinen Anstand genommen habe, die Execution gegen 
dieselbe einzuleiten. 



 

 217 

In vollkommenster Hochachtung verharrend, Einer Hochlöblichen königlichen 
Landesregierung 

gehorsamste Diener, 
das Repser Stuhlsamt, 

Daniel Sifft, Ob. Richter 
Reps, den 10ten Juli 1848 

* 

Preaonorată conducere regească a Ńării! 

Spre rezolvarea dispoziŃiei înalte a conducerii din 25 mai a.c., nr. 6990/1848, 
prin care se comunica spre raportare plângerea de recurs a locuitorilor de la Felmer 
din acest scaun: Moise Comănici, Niculaie Bona [Bunea] şi Ion Valea, avem onoarea 
de a prezenta preaonoratei conduceri regeşti a Ńării negocierile desfăşurate în această 
chestiune, transmiŃând cu rugăminte de returnare actele comunicate. MenŃionăm cu 
supunere că, întrucât recurenŃii [autorii recursului] s-au declarat mulŃumiŃi de 
dispoziŃia judecăŃii de complanaŃiune [egalizare, compensare] din Felmer, deci aceste 
negocieri trebuie privite ca un acord amiabil, instanŃa judecătorească scăunală de aici 
nu a găsit cu cale să introducă execuŃia împotriva acestora. 

Rămânem cu deplină stimă ai preaînaltei şi onoratei conduceri regeşti a Ńării, 
slujitori supuşi, 

forul scăunal din Rupea, 
Daniel Sifft, jude regesc 

Rupea, 10 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond G.P., nr. 8797/1848; foto: 29.662. 

97. 

Miercurea Sibiului, 10 iulie 1848 

Wohlgeborener! 
Hochzuverehrender Herr Königsrichter! 

In Folge des geehrten Auftrags Euer Wohlgeboren vom 8ten d.M. unter Pres. 
Zahl 132/848 die ungesäumte, ausdrückliche Bekanntmachung des an Euer 
Wohlgeboren gelangten Erlaßes der Wohllöblichen Nations Universität vom 30ten 
Juni, unter Zahl 750/848 zu befragen, in Folge dessen die sächsischen Feldbauer 
darüber zu belehren sind, daß, wenn auch die Aufhebung des Zehnten der 
sächsischen Geistlichkeit für die Zukunft beantragt ist, der diesfällige Antrag nur 
nach Erfolg der A.H. Genehmigung Sr. Majestät in Vollzug gesetzt werden kann; 
für das heurige Jahr aber ausdrücklich von den Landständen beschlossen worden, 



 218 

daß die sächsischen Geistlichen ihre Zehnten wie bisher beziehen sollen, habe ich 
sogleich die meiner Inspection unterstehenden Ortschaften Toportsa, Groß-Ludos 
und Kleinpold bereiset, und die dasigen Orator und Communitäten, weil in jeder 
dieser Ortschaften sich trotz der erfolgten gänzlichen Verschwindung der 
sächsischen Ureinwohner noch immer die sächsischen Pfarreien behauptet haben, 
vom belobten Universitäts Erlaß in Kenntniß gesetzt, und beeile mich Euer 
Wohlgeboren den Austrag hievon im Folgenden einzuberichten.  

In Toportsa ersah ich, daß ein Circular des nicht unirten Herrn Bischofs 
Schaguna, vom 18ten Juni d.J. von Ofen aus im Land [?] herabgelangt, 
inhaltsdessen die Walachen in Kenntniß gesetzt werden, daß sie für immerhin der 
Robotten und aller Zehntentrichtung enthoben seyen. Nicht desto weniger erboth 
sich Amt und Comunitet darüber zu wachen, daß, nachdem der diesfällige Gesetzes 
Articol noch nicht bestättiget und im gesetzlichen Wege verlautbart worden sey, 
die Früchte vom Feld nicht ohne Vorwissen der Comunität, welche ohnehin für die 
Fiscal-Zehnt-Quart nach zu halten habe, angefächst [!], und wenigstens vorerst der 
davon gebührende Zehnten verzeichnet werden solle.  

In Groß-Ludos aber, wo sich die walachischen Geistlichen und eine große 
Volksmenge der Comunität anschlossen, lautete die Erklärung ganz kurz: wir 
geben keinen Zehnten mehr, denn wir haben die Lossprechung davon schriftlich 
durch unsern Herrn Bischoff erhalten. 

In Kleinpold, wo die Geistlichen jenes Circular noch nicht verlautbart haben, 
dürften sich die Gemeinleute, die an Habgier alle übrigen übertreffen, auch dem 
Beispiele der Groß-Ludoser anschließen, wenn auch die Comunität sich für die 
Ansichten der Toportsaer [?]ausgesprochen. 

Der ich übrigens mit gebührender Hochachtung verharre, Euer Wohlgeboren 
gehorsamster Diener, 

Johann Hahn, Inspector 
Reußmarkt den 10ten Juli 848 
Nro. Praes. 140/848 
M. Zahl 802/848 
Die 13 Juli 848 erhalten 
Unter Mg. Zahl 785/848 erledigt 
Vom Reußm. Königsr. 
Seinem des Hoch Wohlgebornen Herrn Franz von Salmen, königl. 

Siebenbürgischer Gub. Rath u. Comes der Sachsen in Hermannstadt 
Amtlich  
Univ. Zahl 802/848 

* 

Preaonorate! 
Mult stimate domnule jude regesc! 

Ca urmare a onoratei însărcinări a măriei voastre din data de 8 ale l.c., sub nr. 
prez. 132/1848, de a cerceta publicitatea decretului preaonoratei UniversităŃi 
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naŃionale din 30 iunie, nr. 750/1848, [emis] prin intermediul măriei voastre, 
[decret] conform căruia Ńăranii saşi trebuie educaŃi că, în pofida propunerii 
desfiinŃării în viitor a dijmei clerului săsesc, această propunere nu poate fi pusă în 
aplicare decât după obŃinerea preaînaltei aprobări a maiestăŃii sale, însă pe anul în 
curs Stările Ńării au decis explicit că clericii saşi îşi vor încasa ca şi până acum 
dijma cuvenită, am purces pe dată în călătorie prin localităŃile subordonate 
inspecŃiei mele: Topârcea, Ludoş şi Apoldu de Jos. Amintitul decret al UniversităŃii 
[naŃionale săseşti] l-am adus adus la cunoştinŃa oratorilor şi comunităŃilor 
respective, deoarece în fiecare din aceste localităŃi se manifestă încă parohiile 
săseşti, cu toate că locuitorii originari saşi au dispărut integral, şi mă grăbesc să vă 
raportez următoarele în rezumat. 

La Topârcea am văzut că a sosit de la Pesta în Ńară circulara domnului 
episcop neunit Şaguna din 18 iunie a.c., conform conŃinutului căreia românilor li 
s-a adus la cunoştinŃă că li s-au suspendat pe vecie robotele şi toate prestările de 
dijmă. Este adevărat că oficiul [sătesc] şi comunitatea s-au oferit să vegheze ca, 
până la confirmarea articolului de lege cu pricina şi aducerea lui în faŃa 
publicului pe cale legală, bucatele de pe câmp să fie adunate, dar nu fără 
preştiinŃa comunităŃii, care oricum trebuie să se Ńină de cvartul dijmei fiscale, şi 
cel puŃin dijma datorată pentru acesta să se consemneze în primul rând. 

 În Ludoş, însă, unde s-au strâns clericii români şi o mare mulŃime populară, 
explicaŃia lor a fost foarte scurtă: „Noi nu mai dăm nicio dijmă, fiindcă noi am 
primit dezlegare în scris de la domnul nostru episcop.” 

La Apoldu de Jos, unde clericii de acolo încă nu au făcut publică acea 
circulară, este posibil ca soldaŃii, care îi întrec în lăcomie pe toŃi ceilalŃi, să se 
alăture exemplului ludoşenilor, chiar dacă comunitatea împărtăşeşte vederile 
topârcenilor. 

Rămân cu stima cuvenită, al măriei voastre 
Supus slujitor, 
Johann Hahn, 

inspector 
Miercurea Sibiului, 10 iulie 1848 
Nr. prez. 140/1848 
Nr. mag. 802/1848 
Primită în ziua de 13 iulie 1848 
Rezolvată sub nr. mag. 785/1848  
De la judele regesc din Miercurea Sibiului 
Preaonoratului domn Franz von Salmen, consilier gubernial regesc transilvan 

şi comes al saşilor din Sibiu 
Oficial  
Nr. Univ. 802/1848 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Arhiva UniversităŃii Săseşti, nr. 802/1848; foto: 4.046–

4.049/1848. 
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98. 

BistriŃa, 10 iulie 1848 
 
1261 
Zur Ext. Zahl 1371/1848 
Eingereicht 10 Juli 

 
Auf die vom diesseitigen Landtagsdeputirten Joh. Weiss der Bist. 

Communitaet unterlegten, vom Bischofe Johann Lemeny, Elias Vertza und noch 
48 Individuen unterfertigten, den Landesständen auf dem diesjährigen 1848er 
Siebenbürgischen Landtag eingereichte Petition der Romanen, fällt selbige unter 
Dist. Com. Z. 76/848 gutächtlich dafür, daß bezüglich des 1ten und 2ten Punktes 
localer und particularer Fragen auch diesseits die Insassen der Betheiligten nach 
Recht und Gesetz unterstützt, bezüglich des 3ten und 4ten Punktes möchten die 
diesseitigen Landtags Deputirten dahin trachten, daß die Romanen mit ihren 
Verlangen an den Stuhlsvorstand angewiesen werden möchten; und endlich 
betreff des 5ten Punktes als solche Fragen, welche in die Authonomie und 
Selbstverwaltung der sächsischen Nation gehören, möchte abseits der Deputirten 
jedem Eingriff der Landesstände mit Emporhaltung unserer Authonomie und 
Selbstverwaltung, bei Beilegung der in Rede stehenden Gravamine thatkräftig 
abgewehrt werden. 

* 

1261 
Nr. ext. 1371/1848 
Sosită la 10 iulie 

 
În legătură cu petiŃia românilor supusă atenŃiei comunităŃii din localitate de 

către deputatul dietal Johann Weiss şi înfăŃişată Stărilor Ńării la Dieta transilvană 
din anul în curs 1848, înaintată de către episcopul Ioan Lemeny, Elias Verza şi de 
încă 48 de persoane, sub nr. com. loc. 76/1848, se precizează că: problemele 
particulare şi locale de la punctele 1 şi 2 să beneficieze aici de tot sprijinul 
conform dreptului şi legii; în cele de la punctele 3 şi 4 deputaŃii dietali să 
îndrume cererea românilor spre dregătoria scaunului; în fine, relativ la punctul 5, 
privind chestiunile ce Ńin de autonomia şi autoadministrarea naŃiunii săseşti, 
deputaŃii să combată cu tărie orice imixtiune a Stărilor în exercitarea acestora, cu 
menŃinerea autonomiei şi autoadministrării noastre, atunci când vor fi clasate 
gravaminele în discuŃie. 

 
Original: S.J.A.N. Cluj, Fond. BistriŃa. Fond Actele Magistratului, nr. 1261/1848. 
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99. 

[Năsăud, înainte de 10 iulie 1848] 

Cătră ostaşii grăniceri români din Ardeal! 

În Ńara noastră sunt două regimente româneşti pedestre şi altul de husari, care 
deşi fusese întrupat [contopit] cu cel secuiesc, supt Împăratul Iosif II, el totuşi cu 
sângele şi cu inima rămase românesc, totodată credincios monarhului său. 

SoldaŃi români grăniceri! Jurământul pe care voi l-aŃi depus pe numele 
Împăratului şi mare Principe al Transilvaniei să nu-l uitaŃi. 

După ce Austria la evenimentele din Martie a.c. dădură provinciilor ei erezite 
constituŃiune şi ministeriu răspunzător, care dăduse ca armata germană1 să pue 
jurământul pe numele Împăratului Ferdinand şi pe constituŃiune, adecă pe legile 
fundamentale; întru aceea Ungaria dobândind ministeriu propriu şi cu totul 
neatârnat de ministerul cel din Viena2, acesta încă orândui ca şi regimentele 
Ungariei să depue jurământul pe constităciunea Ungariei care este osebită de a 
monarhiei austriace. 

În 30 Mai 1848 Dieta Transilvaniei adunată la Cluj proclamă uniunea, adecă 
întruparea de tot şi prefacerea Ardealului în Ungaria; tot atunci desfiinŃară cu totul 
toate vechile aşezăminte şi legiuiri ale Ardealului; prin urmare şi Împăratul nost 
Ferdinand are să peardă titula de mare Principe al Ardealului, supt care titulă îi 
juraŃi voi credinŃă. 

Acestea sunt nişte fapte şi împrejurări care pe cei dedeprinşi3 în trebile 
politice îi poate uşor amăgi sau ameŃi. 

Voi fraŃilor să nu alunecaŃi întru nimica. 
Este adevărat că Dieta Ardealului prin lucrarea sa din 30 Mai se desleagă pe 

sine de jurământul cătră marele Principe al Transilvaniei; acelaşi este într-o 
persoană şi împărat al Austriei, de cătră care nu vă poate despărŃi nimeni, căci el 
este tot Ferdinand I şi pentru voi, care în adunarea generală a Românilor aŃi 
protestat în contra Uniunii, e totodată şi mare Principe al Transilvaniei. 

Deci voi soldaŃilor grăniceri români, mai înainte de a face un pas, să cereŃi a 
vi se arăta şi a vi se desluşi curat constituŃiunea Ńărei noastre, care să fie şi 
românească după pofta naŃiunii romane dechiarată în adunarea generală, pe care 
voiŃi a jura cum jură toată armata monarhiei. Să vi se împărtăşească şi forma 
jurământului prin ofiŃeri şi preoŃi înainte de a vă jura supt steag, ca nu cumva să fiŃi 
amăgiŃi. 

Această cerere a voastră e dreaptă şi nu este păcat al nesubordinanŃii, pentru 
că soldaŃii încă au dreptul să ştie pe ce nume şi pe care aşezăminte jură. 

Până când nu vi s-or împlini aceste drepte cereri, voi nu cumva să vă amăgiŃi 
a eşi din patria voastră numai la porunca vreunor străini. Pe voi astăzi vă îndatoreşte 
numai porunca Împăratului, şi numai la comanda acelora să vă supuneŃi, cari vă vor 
arăta subscrierea adevărată a numelui împăratului Ferdinand I. 
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SoldaŃi grăniceri români, voi sunteŃi toŃi şi fii de familie, sunteŃi economi şi 
muncitori, aveŃi o mulŃime de greutăŃi. Nu perdeŃi timpul, arătaŃi toate năpăstuirile 
voastre cât mai curând la împăratul, precum le arătară grănicerii săcui în toate 
părŃile, iară anumit acuma cu tot adinsul. 

RugaŃi şi chemaŃi pe ofiŃerii voştri să Ńină cu voi, să vă apere şi să nu vă 
înşele nimeni. 

Voi între voi încă ŃineŃi ca cei mai buni fraŃi. LuaŃi sama că timpurile sunt 
foarte grele; de n-aŃi Ńinea unii cu alŃii, aŃi putea da de rele mari. 

UitaŃi orice ceartă între voi. 
SoldaŃi români! Vitejia şi bravura voastră este prea cunoscută la toată 

monarhia. FiŃi tot bravi şi eroi, însă cercetaŃi foarte bine pentru cine şi asupra 
cărora vă mână să vă vărsaŃi sângele. 

AveŃi iubire cătră naŃiunea română şi încredere în numele împăratului 
Ferdinand. 

 
PublicaŃie: Virgil Şotropa, Pagini memorabile din 1848, în „Arhiva Someşană”, BistriŃa, nr. 3, 

1925, p. 6–7; Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, RevoluŃia de la 1848–1849 în zona regimentului grăniceresc 
năsăudean. ContribuŃii istorice şi demografice, Editura Argonaut, 2003, doc. 7, p. 49–51. 

________________ 
1 Armata austriacă c.c. 
2 Prin ministerul ungar se înŃelege guvernul ungar, iar prin ministerul vienez guvernul de la 

Viena. 
3 Nedeprinşi. 

100. 

Năsăud, 10 iulie 1848 

ConferinŃa grănicerilor Ńinută la 10 iulie 

Vicariul Macedon Pop, după ce s-a reîntors de la adunarea de la Blaj, 
înŃelegând de la mai mulŃi bărbaŃi demni că grăniŃerii ar avea dorinŃa de a Ńinea o 
conferinŃă în Năsăud spre a-şi descoperi gravaminele lor şi a cere uşurarea, a 
mijlocit prin comandantele de regiment B[aronul] Iovich, de la comandantul 
trupelor din Ardeal B[aronul] Puchner, Ńinerea acelei conferinŃe pe 10 Iulie 1848 în 
Năsăud. Despre această conferinŃă s-a făcut „Gazetei de Transilvania” următoriul 
raport1: 

„Năsăud, 10 Iulie  

La rugarea a mai multor preoŃi sub conducerea vicariului, făcută în numele 
tuturor grăniŃerilor din regimentul II-lea românesc, a binevoit comandantul a 
mijloci la general comando, ca pe 10 Iulie să vină în Năsăud doi deputaŃi din 
fiecare sat spre a-şi descoperi gravaminele2. 
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Seara în 9 au fost toŃi de faŃă mirenii şi preoŃii cei mai inteligenŃi. Locul 
desbaterii s-a ales łintirimul3 bisericei româneşti.  

La 8 óre ante-meridiane a deschis Dn. [Domnul] Colonel ca prezes4 adunarea 
prin cetirea orânduielei presidiale5, după care ca desbaterile mai libere să curgă, 
după ce ar fi comandat şi observarea ordului bun, s-a depărtat. Cu un spirit curat, 
ferit de orice intrigă, după firea acestui popor care şi în acestea turburate timpuri se 
află în cea mai mare linişte, după ce mai întâi cu o gură6 s-au declarat, că ei de 
pururea voesc a rămânea militari grăniŃeri, credincioşi maiestăŃii, şi-au spus nevoile 
în următoarele puncte: 

a) Fiindcă din istorie să ştie cum că lăcuitorii din valea Rodnei înainte de 
militarizaŃie au fost tocma aşa liberi ca şi saşii din districtul BistriŃei, reclamă 
drepturile avute în privinŃa pământului şi a pădurilor, iară celelalte 15 sate din 
comitatul Clujului, Dăbâcei şi Turzei se roagă a li să da şi lor aceleaşi drepturi. 

b) Numele fiscal să se şteargă de acum de tot, precum şi numele de iobagi din 
conscripŃie. 

c) Veniturile arenzilor să vină în casele satelor. 
d) AdministraŃia să fie liberă, controla să o poarte o comisie mestecată7 din 

preoŃi şi mireni, sub preşederea D[omnului] comandant de regiment.  
e) Monturul acasă8 să fie din pănură lucrată de muierile lor, când ar fi afară9 

să capete trebuincioasă îmbrăcăminte de la Stat. 
f) Capitalul de 17.000 fior[ini] argi[nt], adunat de la ofiŃiri pentru lemne de 

dânşii date, să rămână relocat în casa statului şi din interes10 să se ajute tineri, care 
vor învăŃa la şcoale înalte şi meserii. 

g) Robotele ori de ce nume să încete[ze], şi zidirea edificielor erariale, 
precum şi a ori ce fel de reparatură să se dea în licitaŃie. 

h) Reprezentare la dietă prin deputaŃi aleşi. 
i) Oficialii să ştie limba poporului. 
k) Dacă în acest regiment să vor împărŃi11 ofiŃiri străini, şi români din acest 

regiment a proportione să se promoveze la alte regimente. 
l) Fiindcă Maiestatea Sa, în manifestul dat grăniŃerilor12, s[-]au îndurat a 

asigura limba, naŃionalitatea şi religia, rugarea au fost numai în privinŃa limbei 
slujbei, care să fie a întregei armate; iară de cumva aceasta ar fi la alte regimente 
cea maternă, asemenea şi noi pretindem. 

m) Pe lângă şcoalele care le avem, să se introducă o şcoală matematică şi o 
catedră de limbă maghiară13. 

n) Înainte de a pune jurământ pe constituŃie, să ni se facă aceasta cunoscută în 
limba română. 

o) Atât în privinŃa lucrurilor militare, cât şi economice, voiesc a rămânea supt 
conducerea ofiŃialilor, cu acea adaogere14, ca bătrânii totdeauna să aibă mai mare 
încurgere15 în lucrurile economice ca până acuma, iară de cumva s-ar face în 
privinŃa aceasta ceva schimbare, şi în reale16 să fie ocârmuitori civili17, aceştia să 
fie singuri români18, şi în Năsăud să aibă Magistrat. 

p) ÎmbunătăŃirea preoŃilor şi a dascălilor normali şi triviali19. 
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Acestea toate, printr-o suplică compusă în limba germană20, se vor aşterne 
MaiestăŃii sale prin deputaŃi.”. 

 
Mss: Nestor Şimon, RevoluŃia de la 1848–1849 (Despre batalionul I), în DJAN BistriŃa-Năsăud 

din BistriŃa, Fond Iulian MarŃian, d 58/a, p. 28–30; variantă în acelaşi fond, doc. 164, p. 24–26. 
Tipăritură: Articol publicat de „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 58 din 15 iulie 1848, p. 238. 
PublicaŃie: T.V. PăcăŃian, Cartea de Aur sau luptele politico-naŃionale ale românilor de sub coroana 
ungară, vol. I, Sibiu, 1904, p. 419–420; Virgil Şotropa, Pagini memorabile din 1848, în „Arhiva 
Someşană”, BistriŃa, nr. 3, 1925, p. 9–10; Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, RevoluŃia de la 1848–1849 în 
zona regimentului grăniceresc năsăudean. ContribuŃii istorice şi demografice, Editura Argonaut, 2003, 
doc. 8, p. 51–53. 
________________ 

1 Urmează între ghilimele, până la capătul documentului, articolul integral publicat de „Gazeta 
de Transilvania”, Braşov, nr. 58 din 15 iulie 1848, p. 238. 

2 De fapt nu colonelul Jovich, comandantul celui de-al doilea regiment românesc de graniŃă de la 
Năsăud, a intervenit pe lângă comandantul suprem al armatei c.c. din Transilvania, generalul Puchner, 
pentru organizarea adunării grănicerilor români, ci, aşa cum rezultă din documentul nr. 48 din 8 iulie 
1848, Comandamentul general de la Sibiu, sub semnătura locŃiitorului comandantului, generalul von 
Pfersmann, a decis organizarea de întruniri în cadrul tuturor regimentelor de graniŃă din Ardeal, pentru 
informarea acestora în legătură cu prevederile adoptate de Comandamentul general, desigur în baza 
plângerilor şi petiŃiilor venite, în perioada aprilie-iunie 1848, din partea celor două regimente grănicereşti 
româneşti, a celor două secuieşti de graniŃă şi a regimentului secuiesc de husari. 

3 Cimitirul. 
4 Baronul Jovich, colonelul comandant al celui de-al doilea regiment românesc de graniŃă. 
5 OrdonanŃa venită din partea Comandamentului general este amintitul document nr. 48 din  

8 iulie 1848, din volumul de faŃă. 
6 Unanim. 
7 Controlul să fie exercitat de o comisie mixtă, sub preşedinŃia comandantului de regiment. 
8 Uniforma internă, pe timp de pace. 
9 În exterior, în stare de război. 
10 Din dobândă. 
11 Distribui, repartiza. 
12 Vezi doc. nr. 99, adresat „Cătră ostaşii grăniceri români din Ardeal!” înainte de 10 iulie 1848, 

în volumul de faŃă.  
13 În petiŃia adresată împăratului Ferdinand se păstrează cererea instituirii unei catedre de 

matematică, dar se renunŃă la a doua cerinŃă, de înfiinŃare a catedrei de maghiară. Vezi doc. nr. 102 
din 10 iulie 1848.  

14 Adăugare. 
15 InfluenŃă. 
16 În realitate. 
17 Dacă grănicerii ar trece sub autoritatea civilă. 
18 Să fie numai români. 
19 Din şcoala normală şi trivială. 
20 Vezi petiŃia din 10 iulie 1848, a grănicerilor români din Năsăud către împăratul Ferdinand, 

nr. 102. 

101. 

Năsăud, 10 iulie 1848 
 
A második román ezredbeli egész határırség nevében a Püspöki helyettes 

vezérlete alatt lelkészek által kérés következtében az Ezredes kegyeskedett 
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kieszközölni a Fı Parancsnoktól, mi szerént Julius 10kén jelenték meg Naszodon 
minden faluból két követ és ottan adják elı sérelmeiket. 

9kén östve már mindnyájan megjelentek a világiak és lelkészeknek értelmesbbjei. 
A gyülés választatott az román templom cinteremje. 

10kén reggel 8 orakor az Ezredes úr, mint Elnök megnyitá a győlést az elnöki 
rendelés által, mi megesvén, hogy az vitatkozások és tanácskozások szabadabban 
folyhassanak, minek utánna a jó rend megtartását ajánlotta volna, eltávozott. Tiszta 
lélekkel, minden cselszövénytıl és szenvedélytıl tartozkodva, ezen népek 
természetei szerént, mely ezen zavaros idıkben is a legnagyobb csendességben 
van, minekutánna egy szívvel és hanggal kinyilatkoztatták volna, hogy ık örökké 
Határırök akarnak lenni, a felségnek hívei, sérelmeiket ezekben adták elı: 

a) Mivel a történettanból tudjuk, hogy a Radna völgyei lakosok a militarizatzio 
elıtt éppen ily szabadok voltak, mint a Beszterce vidéki szászok, az földek- és 
erdıkhözi jogaikat visszakıvetelik; ami a Kolos, Doboka és Torda megyebéli más 
15 falvat illeti, azok is hasonló jogokért esedeznek. 

b) Az öszveírásból (conscriptio) töröltessenek ki egészen a fiscalis és jobbágy 
nevezetek. 

c) A haszonbéri jövedelmek folyanak bé a közönségek pénztárába. 
d) A kezelés legyen szabad, az ellenırzódés legyen így vegyes (világi és 

egyházi személyekbıl álló) bizottmány mellett az Ezredes elnöksége alatt. 
e) Az egyenruhájok feleségeik által szött posztóból, küntösökbıl áljon, 

helybıl kiindulván az álladalom öltöztesse ıket. 
f) A 17.000 pp. forint tökepénz, mely azon fáért vonodott le a tisztek fizetésébıl, 

melyek ık magok administráltak, maradjon az Álladalom Pénztárába, és annak 
kamattyából segittessenek azon ifjak, kik nagyobb oskolákban, vagy mesterséget 
tanulandanak. 

g) Minden néven nevezhetı robotok szüntessenek meg, és akárminı kamarai 
épületnek építése vagy ujjitása árcsökkentés mellett adassék ki. 

h) Képviselet az Ország gyülésen választatott követek által. 
i) Az tisztek köteleztessenek tudni az nép nyelvét. 
k) Hogyha ezen Ezredbe idegen tisztek alkalmaztatnának, ugyan annyi román 

tisztek ezen Ezredbıl alkalmaztassanak más Ezredekben. 
l) Minthogy ı Felsége azon Manifestumában mit a határbéli Ezredekhez 

bocsátott, a nyelvet, nemzetiséget és vallást méltoztatott volt biztosítani, kérésük 
csak annyiban volt, melyik legyen szolgálat nyelve az egész seregnek; azonban 
hogyha más Ezredeknél az anyai nyelvet használnák, mik is azt követelyük. 

m) A mostani iskoláinkon kivül alapítassák még egy mathematicai iskola és 
egy tanitói szék a magyar nyelv tanítására. 

n) Minek elıtte az alkotmányra megesküdnénk, közöltessék az velünk oláh 
nyelven. 

o) Mind katonai, mind gazdasági tekintetben a tisztektıl akarnak függeni, azzal 
a hozzá adással, hogy az faluk öregei több béfolyással lehessenek az gazdaasági 
dolgokban mint eddig; azonban ha ebben valami változás történnék, a közdolgokban 
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provincialis tisztviselık legyenek, azok csakis románok lehessenek; és szabadon 
legyen Tanácsok. 

p) A papok, elemi és normális tanitók fizetéseinek öregbítése. 
Mindezek egy német nyelven fogalmazott kérlevélben fel fognak terjesztetni 

İ Felségének követek által. 

* 

Pe baza cererii înaintate de mai mulŃi preoŃi, în frunte cu vicarul episcopului, 
în numele întregului regiment de graniŃă, colonelul a reuşit să obŃină de la 
comandantul general ca în ziua de 10 iulie să se prezinte la Năsăud câte doi 
delegaŃi şi să-şi prezinte acolo plângerile. 

În seara zilei de 9 au şi fost acolo toŃi [reprezentanŃii] mai de frunte ai 
cetăŃenilor şi preoŃilor. Ca loc al adunării a fost ales Ńintirimul bisericii. 

La orele 8 dimineaŃa în ziua de 10, domnul colonel în calitate de preşedinte 
şi-a deschis adunarea prin citirea ordinului prezidenŃial, apoi sfătuind menŃinerea 
bunei ordini, pentru a se putea consfătui în mod liber, a părăsit adunarea. 
AbŃinându-se de la orice intrigi şi pasiuni, cu inimi curate, după cum este natura 
acestui popor care, şi în aceste timpuri tulburi, stă în cea mai mare linişte şi, după 
ce au declarat că ei doresc să rămână totdeauna grăniceri şi supuşi înălŃimii sale 
[împăratul], au enumerat următoarele plângeri: 

a) Întrucât se ştie din istorie că locuitorii Văii Rodnei şi înaintea militarizării 
erau tot liberi, că saşii din districtul BistriŃei îşi revendică dreptul la pământuri şi 
păduri, acum şi cele 15 sate din comitatele Cluj, Dăbâca şi Turda cer acest drept. 

b) Din conscripŃii să se şteargă denumirea de fiscal şi iobag. 
c) Veniturile din arendări să fie vărsate în casieriile comunităŃilor. 
d) Mânuirea [acestui fond] să fie liberă, iar controlul să se exercite de un 

comitet mixt, format din persoane civile şi ecleziastice, sub preşedinŃia colonelului. 
e) Hainele militare să fie confecŃionate din postavul făcut de soŃiile grănicerilor, 

iar dacă pleacă în campanie îmbrăcămintea să o dea statul. 
f) Cei 17.000 de florini care s-a tras pentru lemne din salariul ofiŃerilor să 

rămână în visteria statului. Din dobânzile acestei sume să se acorde burse acelor 
tineri, care doresc să urmeze şcoli superioare sau să înveŃe meserii. 

g) Robotele de toate felurile să fie anulate, iar edificarea diverselor clădiri 
camerale să se facă prin licitaŃii. 

h) Reprezentarea în Dietă prin deputaŃi aleşi. 
i) OfiŃerii sunt datori să cunoască limba poporului. 
k) În caz că în acest regiment se vor numi ofiŃeri străini, tot atâŃia ofiŃeri 

români să fie angajaŃi la alte regimente. 
l) Întrucât maiestatea sa, în adresa sa către regimentele de graniŃă, a promis 

dreptul păstrării limbii, naŃionalităŃii şi religiei, se cere doar atât ca limba de 
comandă în regiment, dacă şi în alte regimente este limba maternă, să fie şi la noi 
aşa. 
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m) În afara şcolilor existente să se înfiinŃeze încă o şcoală de matematică şi o 
catedră în vederea predării limbii maghiare. 

n) Textul constituŃiei să fie prezentat în limba română înainte de depunerea 
jurământului. 

o) Ei doresc să depindă atât din punct de vedere militar, cât şi economic de 
ofiŃeri, dar vor ca bătrânii satelor să aibă mai mare influenŃă decât până acum în 
chestiuni economice; dacă se va face vreo modificare în acest sens, în treburile 
publice să fie angajaŃi numai funcŃionari români, cu drept de a se consfătui. 

p) ÎmbunătăŃirea salariilor preoŃilor şi învăŃătorilor din şcolile elementare şi 
normale. 

Toate acestea se vor înainta într-o cerere în limba germană către înălŃimea sa 
[împăratul] prin delegaŃi. 

 
Concept: S.J.A.N. Cluj-Napoca, Fond: Arh. Primăria minicipiului Cluj. Actele comisiei 

uniunii din 1848. 

102. 

Năsăud, 10 iulie 1848 
 
Euer Majestät geruheten in dem Allerhöchsten Manifeste von 10. Junii dieses 

Jahres Ihren getreuen Grenzern nebst der Garantie der theuersten Güter, Nationalität, 
Sprache und Religion, auch solche Verbesserungen in ihrer gegenwärtigen Stellung 
allergnädigst zuzusichern, welche entsprechend der Constitution des Landes, sich 
zugleich auch mit ihrer besonderen Widmung vereinbaren lassen. 

Wir nähren daher die trostevollste Hoffnung, daß Euer Majestät diese 
Allerhöchsten Versicherungen auch auf uns auszudehnen geruhen werden, und 
zwar aus dem Grunde, daß wir, vermöge unseres Berufes als Grenzer, alle 
Pflichten, welche dieser ehrenvolle Stand von uns erheischte, gleich den übrigen 
Grenzregimentern, im Frieden sowohl, als im Kriege getreu erfüllt zu haben 
glauben, und fest entschlossen sind diesen Beruf auch ferner für den Allerhöchsten 
Thron und für die gesammte Monarchie mit der bereitwilligsten Aufopferung 
unseres Lebens zu bethätigen, folglich auch für immer als Grenzsoldaten bei allen 
unser Vaterland treffenden Reformen zu verbleiben, wofür uns die Milde und 
Gerechtigkeitsliebe Euer Majestät hinlänglich Bürgschaft leistet. 

Diese Uiberzeugung ermuthiget uns aber auch diejenigen Verhältnisse, worin 
wir uns gedrückt füllen, unumwunden und offen zu bezeichnen, zugleich aber auch 
jene Wünsche zu verbinden, die wir bei der zugesagten Verbesserung unserer 
Verfassung höchst nothwendig berücksichtiget sehen möchen.  

Von den 44 Militairortschaften dieses Regimentsbezirkes bildeten jene 27 im 
Samoscher Thal bis zum 15. Jahrhundert den selbstständigen Rodnaer Distrikt1, 
welcher im Jahre 1475 durch ein Dekret des Königs Matheas dem Bistritzer 
Distrikte einverleibt wurde, und zwar aus dem Grunde, um die letztere2 zur 
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Vertheidigung gegen die tartarischen Horden zu stärken. Im Dekrete aber wurde 
ausdrücklich erwähnt, daß sich der Rodnaer Distrikt durch diese Vereinigung 
dergleichen Rechte und Freiheiten mit dem Bistritzer Distrikte selbst zu erfreuen 
haben. (Dekret gegeben zu Ofen im Jahre 1475 am ersten Samstag nach dem 
Frohnleichnamsfeste.) 

Hiernach sind nun die romanischen Bewohner des Rodnaer Distriktes vor der 
Militärisirung in jeder Beziehung so freie Leute, wie die Sachsen selbst, gewesen, 
gleich allen Romanen, welche in den übrigen sächsischen Stühlen und Distrikten 
zwischen den Sachsen im Fundo regio wohnen. 

Dies bestättigen außer dem erwähnten Dekrete auch die hofkriegsräthlichen 
Akten und insbesondere die Bemerkung der siebenbürgischen Hofkanzlei von  
1. May 1764, daß, laut der eigenen Urkunde des Bistritzer Magistrats, das Thal Rodna 
nebst seinen Bewohnern niemals dem Bistritzer Publiko jure dominali conferirt, 
sondern jure incorporationis zur besseren Erhaltung der Bezirksbewohner und 
leichterem Unterhalt der befestigten Stadt Bistritz in den Jahren 1472 bis 1475 
durch den König Matheas einverleibt wurden. 

Die Privilegial und Privilegii Cofirmationalbriefe des Königs Ladislaus dto 
Ofen am Tage der Enthauptung Johannis vom Jahre 1492 und 1499 so wie das am 
Tage des seligen Königs Ladislaus erlassene Dekret des Königs Ludwig vom Jahre 
1520 nennen die Einwohner dieses Landes freie Leute. 

Außer diesen Dekreten setzen außer allen Zweifel diese unsere freie Condition 
auch noch die Justitz Protokolle von den Jahren 1772 und 1778, ein Beweis, daß wir 
auch nach der Einmilitärisirung als solche geführt worden sind, und deren Wahrheit 
auch die hohe hierländige General Commando Verordnung von 29. Dezember 1837 
Z. 3908 anerkannt. 

Trotz dem hat uns die Militairverwaltung, gestützt auf das Prinzip des 
unbedingten Gehorsams, in den Conscribtions-Listen seit einer Zeit her als gewesene 
Jobagyen aufzuführen begonnen, weswegen die Geistlichkeit schon im Jahre 1817 
sich an Se Majestät und im Jahre 1845 die Grenzer selbst bittlich verwendeten, 
womit das Ausstreichen des Ausdruckes „Jobagyen” und die Nachweisung unserer 
früheren Condition als Libertini, was wir vor der Militärisirung auf Grundlage der 
vorzitirten Dekrete nicht allein de jure, sondern auch de facto waren, erfolge, worauf 
erst kürzlich blos die Versetzung in die Rubriquen „Contribuentes” und nicht in die 
unserer Condition entsprechende „Libertini” genehmiget, ohne daß in Bezug auf den 
Grundbesitz eine Änderung eingetreten wäre; denn, während die Sachsen, unsere 
Nachbaren, denen wir gleichberechtiget waren, unbeschränkte Eigenthümer ihres 
Bodens und der Waldungen auch heutigen Tages sind, während sie das Recht der 
Propination [?] besitzen, und aller auf den Jobagyonal-Grund lastenden Roboten frei 
sind, sind diese Rechte den vom Bistritzer Distrikte abgerissenen romanischen 
Ortschaften des Rodnaer Thales, dann jenen von Nagyfalu und St. Ioan gänzlich 
entzogen, und werden jetzt gleich jenen 15 der 1., 2., 3. und 4. Compagnie, welche 
vor der Militärisirung wirklich Jobagyen gewesen, behandelt. 

Während diese freien Ortschaften von der Gerechtigkeitsliebe ihres 
constitutionellen Monarchen die Wiedereinsetzung in ihren entzogenen Rechten 



 

 229 

und das Ausstreichen der verfälschten Ausdrücke „Jobagyen” und „Contribuentes” 
und die Nachweisung ihrer früheren Condition „Libertini” mit Zuversicht hoffen, 
nähren auch die andern 15 Ortschaften nun die gerechte Hoffnung, daß sie 
derselben Rechten um so mehr theilhaftig werden, als sie sich durch ihre 
geleisteten Dienste im Kriege wie im Frieden um das Vaterland gleichverdient 
gemacht haben. 

Dies glaubten wir zur Aufklärung voraus setzen zu müssen, weil es zugleich 
den Standpunkt bildet, von welchem wir unsere folgende Beschwerde und Bitte 
Euer Majestät in tiefster Ehrfurcht in nachstehenden Punkten vorzubringen wagen. 

1. Die Einwohner des Rodnaer Thales hatten, wie Eingangs erwähnt, früher 
das unbestrittene Recht ausgeübt, Grund im ganzen Districte zu verkaufen und zu 
kaufen, dann unter ihre Kinder und Seitenverwandten zu vertheilen, zu erben und 
zu testiren3, wie die alten Urbarialbögen und [die] noch vorhandenen Oekonomie-
Commissions-und Justiz-Protokolle von den Jahren 1772 bis 1778 so wie andere 
Daten zur Grenze darthun; und obwohl selbst der 14 § des Einrichtungs-Reglements 
vom Jahre 1766 dieses Recht im ganzen Regimente in gesetzliche Wirksamkeit 
setzt, so ist es jedoch im Jahre 1808 durch eine einfache General Commando 
Verordnung von 28. Jänner ohne irgend einer Berufung auf höhere Ermächtigung 
in soweit eingeschränkt und rechtspruchsweise auch für die Folge normativ 
geworden, daß die Vererbung des Grundbesitzes nur unter die männlichen Glieder 
einer Haus Familie hat stattfinden dürfen; abgesehen, daß die Töchter, mit 
alleiniger Ausnahme bei gänzlicher Ermanglung von männlichen Individuen beim 
Haus, von dieser natürlichen, gesetzmäßigen Vererbung ganz ausgeschlossen 
worden sind, treten nur zu oft auch solche Fälle ein, wo selbst die leiblichen Kinder 
unter gewissen Umständen dem Erbfolgerechte zu entsagen bemüssiget [?] sind, 
und nicht selten übergeht so ein Grundbesitz, angeblich zum Vortheile des 
Dienstes, an ganz fremde Individuen. 

Herzenreißend sieht mancher Vater daß im Besitze seiner urgroßväterlichen 
Session ein ganz Fremder kommt, und seine Töchter, denen mit derselben 
Verordnung Grundstücke als Aussteuer zu geben, verbothen ist, auf dieselbe 
verzichten müssen. Nicht minder drückend und in Bezug auf landwirtschaftliche 
Cultur sogar nachtheilig wirkend ist auch das Verboth des Kaufens und Verkaufens 
des Grundes, sowie die Adoptirungen und Einheirathungen solchen Beschränkungen 
unerworfen sind, die den Rechten freier Menschen empfindlichen Abbruch thun. 

Unter allen uns drückenden Umständen hielten wir uns in der Anhoffnung 
dessen stets geduldig, daß Se Majestät bei der Kenntnisnahme derselben uns die 
allergnädigste Abhilfe hierin zukommen lassen geruhen werden. 

Wir bitten daher Euer Majestät allerunterthänigst, womit auch in unserem 
Grenzregimente das unbeschränkte Grundbesitzrecht nach dem im Sinne des 
dieserwegen schon allerhöchst sanctionirten Landtagsartikels, jedoch mit der alleinigen 
Restriction eintreten möge, daß die Ältern ohne Einwilligung ihrer Kinder, und 
wenn diese unmündig sind, ihrer Vertreter den Grund nicht verkaufen dürfen, auch soll 
dieser Verkauf wegen Aufrechthaltung des Grenz-Instituts nur allein an proffesionirte 
Grenzer Statt finden. 
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2. Obwohl gleich nach der Militärisirung die Militairverwaltung eingetreten 
ist, so übten wir doch auch noch lange Zeit nachher unbeschränktes Eigenthumsrecht 
nicht allein in Hinsicht des Bodens sondern auch der Waldungen aus, und nur erst 
nach dem Jahre 1804 ist das General Commando mit der offenen Erklärung 
hervorgetreten, daß sämmtliche Waldungen des Regimentsbezirks ein Fiscal-Gut 
wären, dem zu Folge alle Einkünfte und Nutznießungen so wie die Strafgelder von 
Waldfrevel zu den Proventen des sogenannten domini terestris eingezogen sind, 
während man uns nur den freien Holzbezug zum eigenen Gebrauche und zum 
Handel belassen, welch’ letztern man aber seit einigen Jahren unter mancherlei 
Vorwänden so viel als nur möglich einzuschränken suchte, wenngleich viele 
Ortschaften, besonders jene 8 von Borgo, dann die 4 der Rodnaer und eben so viel 
der Teltser Compagnie, deren Gebirgswaldungen eine sehr große Ausdehnung 
haben, wegen ihrer dem Ackerbau höchst ungünstigen Lage ihren Unterhalt meist 
der Viehzucht und dem Holzhandel verdanken, und somit ihnen diese Beschränkung 
völligen Ruin herbeizuführen droht. 

Die 29 Ortschaften wissen, daß sie wie auf ihre Äcker und Wiesen, so auch 
auf die Waldungen gleich den Sachsen, unbeschränktes Eigenthumsrecht hatten. 
Diese Ortschaften erlauben sich in tiefster Ehrfurcht dieses Recht zu reklamiren, 
die anderen 15 aber bitten unterthänigst ihnen auch in dieser Beziehung mit den 
ersten gleiche Rechte wiederfahren zu lassen. 

3. Gestützt auf unsere Condition vor der Militärisirung, vermöge welcher wir 
keiner Grundherrschaft angehörten, in unserer Mitte also auch keine grundherrlichen 
Regalien ausgeübt worden sind, wagen wir 29 Ortschaften des Rodnaer Thales 
auch die Entziehung des Schank-, Handlungs, Fleischausschrottungsrechtes und 
der Marktgefälle, welche die Militärverwaltung im Jahre 1780 sich zugeeignet 
hatte, als eine Beschwerde zu bezeichnen. 

Bei unseren Brüdern im Szeklerlande haben derlei Aerarial Proventen nie 
bestanden, und da wir überzeugt sind, daß die erwarteten Reformen nach dem 
Prinzipe der Freiheit und Gleichheit aller Staatsbürger zugestanden werden, so 
hoffen wir, daß die weitere Ausübung dieser usurpirten Rechte, die man bei den 
Szeklern nicht mehr wird geltend machen können, auch bei uns aufhören mögen. 

Aus diesen Proventen wurden nicht nur die Kosten der Administration, sondern 
auch die Gagen der Offiziere und Beamten und die Löhnung der Unteroffiziere und 
der Mannschaft bestritten, wie nicht minder Zulagen an verschiedenen Stabspartheyen 
flüssig gemacht, während erbettene Aushülfe zu verschiedenen wohlthuenden 
Zwecken uns versagt wurde. 

Wir haben also bisher nicht nur für den Grundbesitz Militairdienste geleistet 
und uns selbst verpflegt und bemontirt, sondern auch unsere Offiziere und 
Stabspartheien, dann den Regiments Capelan, der doch nicht für uns Grenzer da ist, 
da wir unsere eigenen Seelsorger haben, die aber vom Staate keinen Sold beziehen, 
aus jenen Einkünften bezahlt, die mit vollem Rechte unsern Gemeinden gehörten. 

Sollten nun diese Proventen auch künftig den Gemeinden vorenthalten werden, 
so wären wir bei unserer Verpflichtung als Soldaten unter diesen Umständen im 
Vergleiche mit den nun emanzipirten Bauern künftighin noch weit bedrückter. 
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Wir bitten daher allerunterthänigst, daß diese Proventen oder Alodial Einkünfte 
zu Gunsten unserer Gemeinde und Kirchekassen wie vor und nach der Militärisirung 
bis 1780 in der Zukunft und zwar noch mit Anbeginn des Militair-Jahres 1849 
vorlizitirt werden, die übrigen Regalien aber sollen gänzlich aufhören, da sie nur 
als eine Usurpation zur Verarmung und Zugrunderichtung des Grenzsoldaten zu 
betrachten sind. 

4. Obwohl die in den Gemeinde und Kirchenkassen befindlichen Gelder den 
Gemeinden gehören, so können sie doch ohne Bewilligung des Regimentes, und 
wenn der Betrag die Summe von 100 fl CMze übersteigt des General Commando 
nichts für die Gemeinde oder Kirche anschaffen, und immer mit Verzögerung und 
Nachtheil der Gemeinde umsomehr verbunden ist, als bei der Bewilligung 
tausenderley Hindernisse im Wege gelegt werden. 

Wir bitten daher die Verwaltung dieser Cassen unmittelbar nur den von uns 
gewählten Vorstehern zu überlassen; die Hauptcontrolle über die Stellung der 
Rechnungen aber soll eine aus unserer Mitte zu wählende Commission unter 
Präsidio des Regiments Commandanten führen, auch sollen diese Rechnungen mit 
Ende jeden Jahres zur Beruhigung der ganzen Gemeinde öffentlich verlaufen 
werden. 

Sowohl dieser Ursache als auch anderer ökonomischen Rücksichten wegen, 
ist es sehr nothwendig, daß alljährlich im Stabsorte Naszod eine Zusammenkunft, 
wobei jede Gemeinde durch zwei Deputirte repräsentirt werde, stattfinde. 

5. Wir werden auch in Friedenszeiten verhalten, uns eine Montur anzuschaffen, 
deren Farbe und Schnitt vorgeschrieben sind. Da wir in den ersten Zeiten nach der 
Militairisirung uns in einem Tuche bekleiden durften, das, weil es eigenes Fabrikat 
war, viel billiger zu stehen kam, als dasjenige, das wir jetzt, um der Vorschrift zu 
genügen, kaufen müssen; so bitten wir, daß uns die erste Bemontirung auch in der 
Zukunft gestattet werden solle, umsomehr, als eines Theils mit der aus der k.k. 
Monturs-Ökonomie-Commission theurer angeschafften Montur die Zufriedenheit 
unserer jeweiligen Vorgesetzten nie erreicht werden kann, anderen Theils nach der 
Anschaffung deren viele Zurichtungen und willkürliche Verbesserungen gemacht 
werden, daß diese den Anschaffungsrecht beinahe übersteigen, und uns durch 
solche abermahlige am Leibe passende Zurichtungen nicht nur doppelte Auslagen 
verursacht, sondern auch die Montur vor der Zeit zu Grunde gerichtet wird, und 
daß eine Bekleidung nach der für die gesammte Grenztruppe vorgeschriebenen 
Form und Farbe nur in Kriegszeiten getragen werden soll, wo die Bemontirung 
aller Grenzer ab Aerario geschieht. 

Zur Anschaffung der Montur trachte man durch Einziehung des für die 
Lieferung des Brennholzes an die k.k. Offiziere und Beamten entfaltenden 
Geldbetrages dann Vorpachtung der Grenzgemeindgebirge Kretsunel und Dosu 
Stinisori ein Capital von 20.000 fl Conventions Münze auf, das theils in 
Staatspapire, theils in barem Gelde bestehet. 

Nachdem wir nun dieses Capital, welches ein rein allgemeines Privat-
Grenzgut ist, seiner ersten Widmung entzogen sehen möchten, so ergeht unsere 
Bitte dahin, womit dasselbe zu einem anderen wohlthätigen Zwecke verwendet 
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werde, und zwar, als Stammcapital eines Fondes, dessen Interessen als Stipendien 
solcher Jünglinge aus unserer Mitte, welche sich den höhreren Studien oder zur 
Erlernung von Professionen widmen wollen, die Bestimmung haben sollen. 

6. Bei neuen Erbauungen von Offizierquartieren und sonstigen Proventenge-
bäuden, dann an der Commerziel-Landesstraße in Borgo, so wie bei dem 
ärarischen Kalkofen in Rodna sind wir gezwungen um einen sehr geringen Taglohn 
per 8 xer für den Handlanger und 12 xer für eine Fuhr, bei den Reparaturen aller 
Offiziersquartiere und sonstigen Gebäuden hingegen, so wie an den ärarischen 
Brücken zu Naszod, Salva, Földra und Ilvamica, ohne alle Bezahlung zu arbeiten, 
und dabei werden die landwirtschaftlichen Verhältnisse der ohnehin noch durch 
andere äußere und innere Dienste stark bebürdeter Grenzer wenig berücksichtiget, 
daher ergehet unsere Bitte dahin, womit allerlei Aerarial-Bauten und deren 
Reparaturen dann die Umzäumung der Offiziers und Stabspartheiengärten an 
Mindestbiethende öffentlich vorlizitirt werden mögen. Eben so mögen auch alle 
anderen mit dem Prinzipe von Freiheit und Gleichheit contrastimmende Robote 
aufhören. 

7. Den Stabs- und Oberoffizieren dann den übrigen Beamten lieferten wir 
Brennholz gegen Bezahlung von 1 fl 20 xer CMze zu Klafter. Diese Lieferung fiel 
manchen an Waldungen bedürftigen oder vom Stabsorte entlegenen Gemeinden 
überaus schwer, indem sie nothgedrungen waren, theils aus Mangel an Waldungen, 
theils um ihr Zugvieh nicht zu Grunde zu richten, die Klafter zu 3–4 fl CMze zu 
kaufen, wofür sie dann nur den erwähnten Betrag per 1 fl 20 xer CMze erhielten, 
während der Marktpreis in der beinahe in der Mitte des Regimentsbezirkes 
liegenden Stadt Bistritz für eine Klafter Brennholz 4–5 fl CMze betragt. Ferner 
wollten beinahe alle Offiziere das für sie vorgeschriebene Holzquantum nicht 
annehmen, weil sie so viel nicht brauchten; man mußte diesen Rest im Stabsorte 
unentgeldlich führen, wo er dann lizitando zu Gunsten des Monturs-Fondes veräußert 
wurde. Abgesehen davon, daß dieses als eine Bedrückung des Grenzvolkes sei, 
werden die Gemeindewaldungen so verwüstet, daß einige Gemeinden schon jetzt 
Mangel daran leiden. 

Wir bitten daher von dieser Last in der Zukunft gänzlich enthoben zu werden, 
indem die Offiziere das nöthige Holzquantum accordmäßig sich leicht erschaffen 
können. 

8. Die Grenzer der 3. und 4. Compagnie werden angehalten bei der Wegmauth 
zu Borgo-Tiha und Schosseny eine Wache unentgeldlich zu stellen. 

Wir bitten daß, die bei der Mautheinnahme in Schosseny und Tiha stehende 
Mannschaft die tägliche Löhnung und Brotbeitrag erhalten möge, und die 
vorgeschriebene Anzahl Briefordinanzen nicht überschritten werden. 

9. Seit dem Jahre 1752 befinden sich einige Grenzgemeinden mit ihren 
benachbarten sächsischen Ortschaften in Hatterts-Grenzstrittigkeiten welche ihrem 
Ende noch nicht zugeführt werden. Die nachtheiligen Folgen dieses verwickelten 
Prozeßgangs sind unbeschreiblich; Mord und Todschläge, Verpfändungen und 
Gewaltthätigkeiten aller Art ereignen sich beinahe alle Jahre. Wir bitten demnach, 
womit dieser Streit durch eine gemischte, unpartheische, aus Romanen, Magyaren 
und Sachsen bestehende Commission definitiv entschieden werde. 
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10. Den die höheren Schulanstalten besuchenden dann einer Profession sich 
widmen wollenden Grenzjünglingen sind bis jetzt nur zu viele Hindernisse in den 
Weg gelegt, ja manchen, besonders den Einsichtigen ist sogar die Bewilligung 
gänzlich versagt worden, obwohl mittelst hohen hofkriegsräthlichen Rescripts von 
16. Februar 1842 B 110 ausdrücklich anbefohlen wurde, daß die in Bezug auf den 
Kindern der Militair-Grenze zu gestattenden Besuch der Schulen bestehenden 
Vorschriften auf das pünktlichste befolgt werden sollen. 

Wir bitten, womit diese Difikultät gänzlich behoben werden möge, da sie 
auch ohnehin mit dem Zeitgeiste keineswegs sich vereinbaren läßt, und einem 
jeden, der Lust und Liebe zu seiner ferneren Ausbildung heget, freigestellt bleibe, 
die höheren Lehranstalten zu besuchen, so wie auch diejenigen, die sich einer 
Profession widmen wollen dazu ohne Rücksicht auf den Militairdienst, der dadurch 
wegen der erfreulichen Zunahme der Population keineswegs leidet noch leiden 
wird, zugelassen werden. 

11. Das Bestehen einer Art Monopol in einigen Ortschaften des Regiments 
steht dem gegenwärtigen Prinzipe von Freiheit und Gleichheit entgegen. 

Es ist unsere Bitte, womit dieses gänzlich aufgehoben werde, damit an  
den allgemeinen Rechten und Begünstigungen gesammte Ortschaften unseres 
Regimentsbezirks gleichmäßigen Antheil nehmen können. Darunter verstehen wir 
meist die Säg-, Walk- und Mahlmühlgerechtigkeit. 

Diese sind die Beschwerden, die wir auch früher, aber vorzüglich jetzt bei der 
uns zugesagten Verbesserung von der milden Gerechtigkeitsliebe Euer Majestät 
behoben zu sehen mit Zuversicht hoffen. 

Nun sei uns allergnädigst gestattet hiemit auch jene Wünsche, die aus dem 
Geiste gegenwärtiger, constitutioneller Verfassung hervorgehen, zu verbinden, und 
Eurer geheiligten Majestät allerunterthänigst vorzulegen, und zwar: 

a) Wir erkennen in der Vertretung bei der Legislatur eine nothwendige 
Bedingung zu unserer Wohlfahrt und zur Wahrung unserer gesetzlichen Rechte 
und Interessen. Diese Wohlfahrt, nunmehr auch den bisher unterthänigen Bauern 
durch die Theilnahme an der Wahl der Reichstagsdeputirten zu Theil geworden, 
durfte wohl auch jener Klasse der Staatsbürger, die bisher zum Schutze des 
Vaterlandes und des Thrones ihr Leben aufopferten, und hiezu auch in der Folge 
berufen zu sein sich glücklich schätzen, gewiß nicht entgegen bleiben. 

Indem wir sonach die feste Hoffnung hegen, daß diese Wohlfahrt auch uns zu 
Theil werden wird, wagen wir in tiefster Ehrfurcht um die allergnädigste 
Verfügung zu bitten, womit die 44 Ortschaften dieses Regiments mit einer 
Population über 40,000 Seelen zusammen ihre Vertreter für sich selbst wählen, und 
nicht etwa dieses Recht mit den Comitats- und Distriktsbewohnern in concreto 
ausüben sollen, ein Umstand, der sich für uns um so gewichtiger darstellt, als wir 
in unserer besonderen Stellung und Widmung auch besondere Interessen und 
Wünsche haben müssen, deren Vertretung mit Kraft und Wärme wir auch nur von 
solchen Deputirten erwarten können, die wir selbst ausschließlich für uns wählen 
und instruiren dürfen. 
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b) Das Interesse des allerhöchsten Dienstes selbst vereinbart mit unserem 
Wohle bringt mit sich nun solche Offiziere und Beamte in unserem Regimente 
eingetheilt zu werden, welche unserer Nationalsprache mächtig und hiedurch im 
Stande sind, ihrem Dienste gehörig nachzukommen, und die Anliegen, Bitten und 
Beschwerden der gemeinen Grenzer unmittelbar und vollständig anzuhören, da die 
Grenzer zu jenen Vorgesetzten, die sie entweder schlecht oder gar nicht verstehen, 
auch kein Zutrauen haben können, und selbst der Dienst leidet unter solchen 
Umständen viele Erschwernisse. 

Es ergeht unsere unterthänigste Bitte auch dahin, womit die Offiziers- und 
sonstige Beamtenstellen nur dann durch andere Patrioten besetzt werden, wenn in 
unserem Regimente keine hiezu geeignete Individuen sich vorfinden sollten, auch 
mögen unsere Unteroffiziere nicht durch fremde minderfähige, wie bis nun, 
preferirt [!], und wenn allenfalls Fremde in unserem Regimente eingetheilt, mögen 
verhältnißmäßig auch von diesen, und zwar von unserer Nation in andere befördert 
werden. 

c) Da wir für immer Grenzsoldaten bleiben zu wollen bitten, so wollen wir 
sowohl in militärischer als auch ökonomischer Beziehung den Militairvorgesetzten 
jedoch mit der Bitte unterstehen, daß die von uns gewählten Gemeindevorsteher, 
als Richter, Geschwornen und Altschaftsmänner einen größeren Einfluß als bisher 
ausüben sollen, und die Militairobrigkeit soll bei der Entscheidung eines 
Gegenstandes keineswegs das votum informativum haben, und ohne ihr Vorwissen 
und Einverständniß nichts veranlaßen dürfen, indem die traurige Erfahrung uns 
belehret, daß mehrere, besonders fremde mit den Local- und sonstigen Wirtschafts-
Verhältnissen nicht vertraute Offiziere nur zu oft gerade zum Nachtheile unserer 
Grenzer verfügt haben. Auch ist unsere Bitte, daß der Grenzer außer dem Dienste 
niemalen den Militair sondern den Civil-Gesetzen in jeder Beziehung unterstehe. 

Die aus dem constitutionellen Zeitgeiste hervorgehende Einführung der 
Geschwornengerichte (Jury) erscheint bei uns auch nothwendig. 

Für den Fall aber als in unserer Militairverfassung eine Aenderung eintreten 
und wir in Realibus unter die Civilobrigkeit gestellt werden sollen, so wünschen 
wir unseren eigenen Magistrat im Stabsorte Naszod, bestehend blos aus Mitgliedern 
unserer Nation zu haben, weil das Volk nur allein von diesen entsprechende 
Gesetzausübung und die erwünschten Vortheile erwarten kann.  

d) Uns als Soldaten ist die mathematische Lehre unumgänglich nothwendig; 
daher erheischt die Nothwendigkeit außer den schon bestehenden ärarischen 
deutschen Schulen noch eine Catheder für die Mathematik zu errichten. 

e) Eure Majestät geruhten an die gesammte Armee die allergnädigste 
Anordnung zu erlassen, daß sie auch auf die den gesammten Erbländern gegebene 
Constitution schwören soll. 

Obwohl wir bereit sind, allemahl die väterlichen Anordnungen unseres 
Monarchen pünktlich zu vollziehen, so wagen wir doch zu bitten, womit uns vor 
Ablegung des Eides in der Muttersprache die Punkte der Constitution in vollem 
Inhalte bekannt gegeben werden mögen, was wir zu verlangen uns umsomehr 
berechtiget zu sein glauben, da auch bisher vor Ablegung des Fahneneides die 
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Kriegsartikeln, als das Gesetzbuch des Soldaten, und die sonstigen Dienstvorhaltungen 
in der Muttersprache stets vorgelesen und erklärt worden sind, dasselbe also 
natürlich auch mit der Constitution der Fall sein dürfte. 

f) Der Nahme Walach ist uns von den Slaven beigelegt worden; und ist auch 
ein uns entehrender Ausdruck; geruhen Euer Majestät zu gestatten, diesen Nahmen 
mit demjenigen zu verwechseln, den wir von unseren glorreichen Vorfahren den 
Römern vererbten, und sonach künftig unser Regiment auch in den ämtlichen 
Ausfertigungen und Erlässen das zweite Romanen Regiment genannt werden 
möge. 

g) Obwohl mittelst allerhöchsten Reskriptes von 17. Aprill 1777 No 3589 und 
mehreren nachträglichen Verfügungen angeordnet wurde, daß für die griechisch-
katholischen Geistlichen solche Pfarrsessionen auszumitteln sind, welche ohne 
andere zufällige Nebeneinkünfte nach Abschlag aller Wirtschaftsauslagen einen 
reinen Ertrag in größeren Ortschaften 380 in kleineren aber 200 fl CMze jährlich 
abwerfen sollen; so sind die Pfarrsessionen dem ungeachtet in allen Pfarrgemeinden 
dieses Bezirkes besonders im Samoscher- und Borgaer Thal theils aus den 
ehemaligen, den Kirchen als Unterhaltsfond gehörigen, und von frommen Wohlthätern 
geschenkten oder testirten, oder den aufgehobenen Klöstern eigenthümlichen 
Grundstücken, theils aus Gemeindegründen, größtentheils aber aus vakanten 
Sessionen completirt worden. 

Manche dieser Gründe sind mit Gestrüpp und Wald bewachsen, weil alle 
Ausrottungen strengstens verbothen waren, daher einer Verbesserung minder fähig, 
andere nur dem Nahmen nach in Urbario nicht aber in der Natur bestehen. 

Ferner sind manche aus den besten Ackergründen, welche an Wildbächen 
oder steilen Bergen liegen, durch Regengüße gänzlich abgewaschen oder 
verdorben worden, so, daß aus ihrer Bearbeitung der Geistliche gar keinen Nutzen 
ziehen kann. 

Endlich bestehen manche Pfarrsessionen aus 70 bis 90 Parzellen, deren 
einige 4 bis 5 Stunden von einander, und von der Pfarre nicht selten, 6 bis 7 
Stunden entfernt sind, wodurch die Bearbeitung ungemein erschwert, die Verbesserung 
unmöglich gemacht und der Ertrag verringert wird, daher bekommen die meisten 
Geistlichen aus den Pfarrsessionen nach Abschlag aller Wirtschaftsauslagen nicht 
einmahl 40 bis 50 fl Wiener Währung. 

Das Netto-Einkommen in den größten Gemeinden beträgt kaum 30 bis 40 fl 
CMmze, indem die meisten Grenzer Armuthshalber nicht zahlen können, leben 
daher sehr kümmerlich, und weil sie ihre Unterhaltserfordernisse für sich und ihre 
Familie von der Porzio-Canonika erwerben müssen, so sind sie gezwungen, Tag 
und Nacht zu arbeiten und allerlei knechtische Arbeiten zu verrichten, wobei ihnen 
weder zur Wiederholung der früheren Studien noch zur Erweiterung der 
Selbstbildung die erforderliche Zeit und Mittel erübrigen, daher durchaus nicht im 
Stande sind, die mit ihrem Berufe verbundenen Obliegenheiten entsprechend zu 
erfüllen. 

Nachdem die Religion die stärkste Stütze in jeder geregelten Staatsverwaltung 
ist, indem die menschliche Gesellschaft ohne Religion nicht bestehen kann, und 
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außer allem Zweifel gestellt ist, daß nur die wissenschaftlich gebildeten Geistlichen 
der Menschheit die für das ganze Leben nothwendige Richtung in Ansehung des 
moralischen Thun und Lassens zu geben vermögen, so bitten wir, womit unsere 
Geistlichen ihre Besoldung vom Staate beziehen sollen, was Euer Majestät sowohl 
den Abgeordneten der romanischen Nation am 11. und 23. Junii als auch in dem an 
die Grenzer erlassenene Manifest zu versichern geruht haben. 

h) Die hiesige deutsche ärarische Oberschule wurde im Jahre 1762 errichtet, 
und dabei der Unterlehrer mit einem jährlichen Gehalte von 180 fl und 6 Klafter 
Brennholz relutum [?] angestellt; dieser Sold reichte zu damaliger Zeit zur 
Deckung der Bedürfnisse hin, nun aber, da der Preis aller Victualien und 
Kleidungsstoffe im Verhältnisse zur früheren Zeit um den 3. bis 4. Theil gestiegen, 
der Gehalt aber immer derselbe geblieben ist, so erübriget dem bedauernswürdigen 
an allen ärarischen Regimentsschulen angestellten Lehrpersonale nichts anders, da 
ihre bisher hinsichtlich ihrer Subsistenzverbesserung eingereichten, unterthänigen 
Bittgesuche unerhört geblieben sind, als sich und die Ihrigen unter dem Drucke des 
täglich mehr fühlbar werdenden Kleidungs- und Nahrungsmangels verschmachten 
zu sehen, denn aus ihrer sehr kurzen Besoldung können sie zugleich Essen und 
Kleidung für ihre Familie, welche bei allen zahlreich ist, nicht bestreiten. 

Allen übrigen die ganze Tageszeit in Dienst stehenden Chargen ist der Gehalt 
nach Verhältniß ihrer Wirksamkeit erhöht worden, nur der arme Lehrer, welcher in 
der Schule mit Anstrengung und Aufopferung seiner Gesundheit aus seinen 
Lehrlingen dem Staate getreue, anhängliche und ersprießliche Dienste leistende 
Unterthanen und für die menschliche Gesellschaft brauchbare Mitbürger bildet, 
und der in dieser meist aus sterillen Gründen bestehenden Gebirgsgegend und bei 
unserer herrschenden Armuth gar keiner Nebeneinkünfte sich erfreuen kann, 
sondern blos auf seinem sehr geringen Gehalt eingeschränkt ist, wurde gar nicht 
bedacht, daher wagen wir Eure Majestät in aller Unterthänigkeit zu bitten, auf diese 
für die Ausbildung unserer Kinder zu brauchbaren Staatsdienern sich aufopfernden, 
aber ein trauriges, mühsames und fragenvolles Leben führenden Beamten das 
väterliche Augenmerk huldvoll zu richten, und sowohl ihren in der effectiven 
Dienstleistung gewiesenen Gehalt nach Thunlichkeit zu erhöhen, als auch der 
Norm, welche bei ihrer Pensionirung für den ganzen Gehalt auf 40 Dienstjahre 
festgesetzt ist, welche aber gar weniger bei dem schweren Unterrichtsgeschäfte 
auszudienen im Stande sind, einige mildernde Veränderungen zu Theil kommen 
lassen, geruhen wollen. 

i) Die Lage unserer Nation war bisher in Siebenbürgen höchst bedauernswerth, 
und der Druck derselben unerträglich. 

Die Ereignisse des laufenden Jahres erwirkten aber auch in ihr das Gefühl 
von Staatsbürgersinn und Freiheit, und in einer von der hohen Landesstelle 
bewilligten und am 15. May dieses Jahres zu Blasendorf abgehaltenen 
Nationalversammlung gab sie ihre diesfälligen Andeutungen und Wünsche in 
einem gefassten Protocolle auch dahin kund, daß eine Deputation Euer Majestät 
eine Petition um Aufrechthaltung der Nationalität, Religion und Sprache, so wie 
auch Gleichstellung mit den übrigen Nationen, und Protestation gegen die Union 
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Siebenbürgens mit Ungarn zu überreichen habe. Nachdem wir aber auch einen 
Theil des siebenbürger romanischen Volkes ausmachen, und das Wohl der ganzen 
Nation auch unser Loos bedingt, so wagen wir allerunterthänigst zu bitten, Eure 
Majestät mögen die in der Petition ausgesprochenen Wünsche unseres gesammten, 
dem durchlauchtigsten Kaiserhause besonders in der gegenwärtigen verhängnißvollen 
Zeit treu ergebenen romanischen Volkes Allergnädigst zu gewähren geruhen. 
Indem wir nun die Erschwernisse, so wie auch jene Verhältnisse, welche eine 
Verbesserung unserer Verfassung unumgänglich nöthig machen, dem Throne Eurer 
geheiligsten Majestät allerunterthänigst zu unterbreiten wagen, um Abhilfe und 
Gewährung zu erlangen, leben wir in der festesten Hoffnung, daß die huldvolle 
Milde und Gerechtigkeitsliebe Eurer Majestät, welche alle österreichischen Völker 
segnen und anbethen, auch uns im entferntesten Punkte der großen Monarchie 
befindliche treuherzige Kriegsbürger beglücken werde. 

Stabsort Naßod am 10ten Julius 1848 
 
Im Namen aller Regimentsgemeinden: 
 
Simeon Ianko Deputirter aus Monor 
Stephan Ekim Deputirter aus Monor 
Maftey Brutta[,] Necifor Csintsaaus Gleden 
Juon Ilovan[,] Samuel Kolibary aus M.O. Fallu 
Prekup Doroftey[,] Wasille Macawey aus Monosfallu 
Pantelemon Suts[,] Maxim Makria aus Budak 
Ion Simion[,] Cyril Botta aus Ragla 
Ion Rusz[,] Mich. Popp Pfarrer aus Nagyfalu 
Gabriel Kokcsa[,] Johann Botirla Feldwebel aus St. Ivan 
Ignat Mihailas[,] Nicolai Kimpen aus Kissajo 
Gregor Moisil Pfarrer[,] Iacob Bofga Richter aus Borgo Tyha 
Domide Morar Gemeindelehrer[,] Iuon Dablia Richter aus Prund 
Basil Pavel Pfarrer[,] Marin Pavel aus Borgo Bistritza  
Demeter Tomoroga[,] Jon Tomoroga aus Moroseny 
Simeon Dana[,] Larion Mohnia aus Schosseny 
Johann Bresch Feldwebel[,] Costan Tiomind Cantor aus Susseny 
Therentius Bogath Erzpriester[,] Jon Birnaga Altermann aus Misloceni 
Gabriel Schorria Altmann[,] Theodorus Buskdegh Pfarrer aus Rusz 
Clemens Sussay Pfarrer[,] Ilie Domide Altmann aus Alt-Rodna 
Daniel Illiesch Waldseher aus Maer 
Gregor Hanga Ina Wachtmeister aus Maer 
Joann Gallan Pfarrer[,] Hiob Botta Feldwebel aus Ilvamare 
Mihaille Domide[,] Ekim Csillipoi Altmänner aus Neurodna 
Jacobus Popp Pfarrer[,] Wassile Warvary) aus St. Georg 
Gabriel Randale Pfarrer[,] Thanasse Gania Richter und Altmann aus St. 

Joseph 
Carp Bora Richter[,] Donisse Szidor Altmann aus Mogura 
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Johannes Popp Pfarrer[,] Basil Nascul Lehrer aus Feldra 
Johann Hangia Pfarrer[,] Gabriel Popp Feldwebel aus Ilvamica 
Anton Malai Pfarrer[,] Basilius Motz Grenzer aus Besch 
Gregor Popp Pfarrer[,] Leontye Linul aus Rebrischoara 
Anchedimus [?] Popp Pfarrer[,] Gregore Nedellia aus Rebra 
Basillius Ratsun Corporal[,] Calistru Toffan Cantor aus Nepos 
Ioan St Georgzan Candidat[,] Iacob Ordatie Grenzer aus Parva 
Macedon Popp Vicarius und Naßoder Pfarrer 
Dumitru Thomintz aus Naßod 
Iacob Furtsia Pfarrer[,] Petrus Pavelia Pfarrer aus Salva 
Iuon Bikisan[,] Thanase Dants aus Teltsch 
Wasile Thodor[,] Condrate Kosbuk aus Hordo 
Irimie Popp[,] Kirill Milition aus Bikis 
Alexa Gherende[,] Terente Csira) aus Romuly 
Ilarianus Porcius Lehrer[,] Makabrus [?] Popp Führer [!]) aus Zagra 
Demeter Wayda[,] Wasile Roy Schützmann aus Pojeni 
Alexis Szinod Pfarrer[,] Danile Bobol Grenzer aus Gaureny 
Doroftey Gavrilas[,] Petre Gavrilas aus Suplay 
Leon Wertir Pfarrer[,] Silvester Thomy Schulgehilf aus Makod 
Iacob Moroschan[,] Ion Popp aus Maccod [?] 
Sebastian Kosbuk Pfarrer[,] Iacob Angheleny aus Runc 
 
In Erkrankung des Herrn Obersten 
Vidi 
Urban Oberstlieut. 
 
An Seine Kaiserliche Königliche Apostolische Majestät 
 
Allerunterthänigste Bitte der Grenzer des II. siebenbürgischen Walachen 

Grenz Infanterie Regiments No 17 
Um Abhilfe mehrerer Beschwerden, und Wiedereinsetzung in ihre Rechte, 

die ihnen nach der Militairisirung entzogen worden sind. 

* 

În preaînaltul manifest din 10 iunie anul curent, Maiestatea Voastră aŃi 
binevoit să asiguraŃi credincioşilor voştri grăniceri, alături de garantarea celor mai 
preŃioase bunuri: naŃionalitatea, limba, religia, şi îmbunătăŃiri ale condiŃiei lor 
actuale, care, în conformitate cu constituŃia Ńării, se află concomitent în concordanŃă 
cu menirea lor specială. 

De aceea, nutrim cea mai mângâietoare speranŃă că maiestatea voastră va 
binevoi să extindă şi asupra noastră aceste preaînalte asigurări, şi anume din 
motivul că, datorită meseriei noastre ca grăniceri, considerăm că ne-am îndeplinit 
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cu credinŃă toate îndatoririle, cerute nouă de această onorabilă Stare, aidoma 
celorlalte regimente de graniŃă, pe timp de pace, ca şi pe timp de război. Suntem 
ferm hotărâŃi să activăm în această meserie şi în continuare, pentru preaînaltul tron 
şi pentru întreaga monarhie, cu sacrificarea benevolă a vieŃii noastre, prin urmare 
să rămânem pentru totdeauna soldaŃi grăniceri, în cursul tuturor reformelor pe care 
le parcurge patria noastră, garantate suficient prin milosârdia şi dragostea de 
dreptate a maiestăŃii voastre. 

Această convingere ne însufleŃeşte însă să dăm glas sincer şi deschis şi acelor 
raporturi, de care ne simŃim apăsaŃi, adăugând şi dorinŃele noastre, pe care le dorim 
cu cea mai mare necesitate a fi luate în considerare la amintita îmbunătăŃire a 
constituŃiei noastre. 

Din cele 44 de localităŃi militare ale districtului regimentului nostru, cele 27 
aflate în Valea Someşului au alcătuit până în secolul al XV-lea districtul de sine-
stătător al Rodnei4. În anul 1475, printr-un decret al regelui Mathias5, acesta a fost 
încorporat districtului BistriŃei, pentru a-l întări pe acesta din urmă împotriva 
hoardelor tătare. Dar decretul menŃiona expres că, prin această unificare, districtul 
Rodnei trebuia să se bucure de drepturi şi libertăŃi egale cu cele ale districtului 
BistriŃei. (Decretul a fost dat la Buda în anul 1475, în prima sâmbătă după 
sărbătoarea Corpus Christi6.) 

În consecinŃă, locuitorii români ai districtului Rodnei erau înainte de 
militarizare în toate privinŃele oameni la fel de liberi ca şi saşii, asemenea tuturor 
românilor care locuiesc în restul scaunelor şi districtelor săseşti de pe Fundus 
regius. 

Acestea le confirmă, în afară de menŃionatul decret, actele Consiliului aulic 
de război şi, îndeosebi, observaŃia Cancelariei aulice transilvane din 1 mai 1764 că, 
în baza diplomei Magistratului BistriŃei, Valea Rodnei împreună cu locuitorii săi nu 
va fi conferită niciodată publicului bistriŃean ca jure dominali, ci conform jure 
incorporationis a fost încorporată între anii 1472–1475 de către regele Matia 
pentru mai buna menŃinere a locuitorilor districtului şi pentru mai uşoara întreŃinere 
a oraşului fortificat al BistriŃei. 

Scrisorile de privilegii şi de confirmare a privilegiilor emise de regele 
Ladislaus, la Buda, în ziua Tăierii capului Sfântului Ioan7 din anul 1492, dar şi din 
1499, de asemenea decretul regelui Ludwig din ziua răposării regelui Ladislaus în 
anul 1520 îi numesc pe locuitorii acestui pământ oameni liberi. 

Pe lângă aceste decrete, condiŃia noastră liberă este atestată fără urmă de 
îndoială şi de protocoalele de justiŃie din anii 1772 şi 1778, [ce constituie] o dovadă 
că noi ne-am condus ca atare [ca oameni liberi] şi după introducerea militarizării. 
Adevărul [protocoale]lor este recunoscut de ordonanŃa înaltului Comandament 
general din 29 decembrie 1837 nr. 3908. 

Cu toate acestea, de o vreme încoace, bazându-se pe principiul supunerii 
necondiŃionate, administraŃia militară a început să ne treacă pe listele de conscripŃii 
ca foşti iobagi, pricină din care clerul s-a îndreptat încă din anul 1817 către 
maiestatea sa, iar grănicerii înşişi au făcut-o în anul 1845, cu rugămintea de a se 
şterge expresia de „iobagi” şi a se dovedi condiŃia noastră mai veche de libertini, în 



 240 

baza decretului citat anterior, aşa cum am fost înainte de militarizare nu doar de 
jure, ci şi de facto. Totuşi, abia de curând s-a aprobat înlocuirea termenului de 
„libertini” în rubricile de „contribuentes” [contributori], nu şi în condiŃia noastră, 
fără a fi survenit vreo modificare în legătură cu proprietatea funciară. Căci, în 
vreme ce vecinii noştri, saşii, cărora le eram egali în drepturi, sunt până astăzi 
proprietari nemărginiŃi asupra pământului şi pădurilor lor, deŃinând dreptul de 
propinaŃiune [?], fiind liberi de toate robotele ce apasă moşiile iobăgeşti, aceste 
drepturi le-au fost răpite cu totul localităŃilor româneşti din districtul BistriŃei, ce au 
fost rupte din Valea Rodnei, apoi celor din Nagyfalu [Satu Mare?] şi Sântioana, 
care acum sunt tratate întocmai ca şi cele 15 localităŃi ale companiilor 1, 2, 3 şi 4, 
care înainte de militarizare au fost într-adevăr iobăgeşti. 

Dacă aceste localităŃi libere, pline de încredere, nădăjduiesc ca dragostea de 
dreptate a monarhului lor constituŃional să le reaşeze în drepturile lor furate şi să 
şteargă expresiile falsificate de „iobagi” şi „contributori”, dovedindu-se vechea lor 
condiŃie de „libertini”, de-acum şi celelalte 15 localităŃi nutresc îndreptăŃita speranŃă 
că vor fi şi ele părtaşe aceloraşi drepturi, cu atât mai mult cu cât şi-au dobândit 
merite prin serviciile lor aduse în timp de război şi în timp de pace. 

Credem de cuviinŃă să prezentăm toate acestea încă de la început, pentru 
clarificarea ce alcătuieşte punctul nostru de vedere, drept care, cu cea mai adâncă 
veneraŃie, în punctele de mai jos îndrăznim să aducem înaintea maiestăŃii voastre 
următoarele plângeri şi rugăminŃi: 

1. Locuitorii Văii Rodnei au exercitat mai demult, aşa cum s-a amintit la 
început, dreptul necontestat de vinde şi cumpăra pământ în tot districtul, apoi de a-l 
împărŃi între copiii lor şi rudele lor mai îndepărtate, de a-l moşteni şi de a-l lăsa 
prin testament, aşa cum o vădesc vechile coli ale urbarialelor şi protocoalele 
comisiilor de economie şi de justiŃie din anii 1772 până în 1778, care se păstrează 
încă, precum şi alte date referitoare la graniŃă. Cu toate că prin articolul 14 al 
Regulamentului de instituire din anul 1766 acest drept a intrat în vigoare în tot 
regimentul, o simplă ordonanŃă a Comandamentului general de la 28 ianuarie ale 
anului 1808, fără nicio referire la vreo împuternicire superioară, a fost atât de 
restrictivă şi a devenit normativă pe bază juridică şi pe viitor, încât ulterior 
moştenirea proprietăŃii funciare s-a mai putut transmite numai în rândul părŃilor 
bărbăteşti ale familiei din fiecare casă. Lăsând la o parte faptul că fiicele au fost 
excluse complet de la moştenirea legală, cu unica excepŃie a lipsei totale a 
indivizilor de parte bărbătească într-o casă, prea adesea apar şi cazuri când, în 
anumite împrejurări, chiar urmaşii de sânge sunt nevoiŃi să renunŃe la dreptul de 
moştenire familieîală şi nu arareori astfel de proprietăŃi funciare sunt transmise 
unor străini, aparent în avantajul serviciului. 

Cu inima frântă vede câte-un tată cum intră un venetic în stăpânirea sesiei 
sale strămoşeşti, în vreme ce fiicele lui, cărora respectiva ordonanŃă le interzice 
primirea de pământ ca zestre, trebuie să renunŃe la aceea. Nu mai puŃin apăsătoare, 
ba chiar dăunătoare culturii agricole este şi interdicŃia cumpărării şi vânzării de 
pământ, pe când adopŃiile şi căsătoriile sunt supuse unor restricŃii care distrug vădit 
drepturile oamenilor liberi. 
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Sub toate aceste împrejurări care ne apasă, am aşteptat mereu plini de 
speranŃă că, la aflarea lor, maiestatea sa va binevoi să pogoare asupra noastră 
preamilostivul său ajutor. 

De aceea, o rugăm cu supunere pe maiestatea voastră ca şi în regimentul 
nostru de graniŃă să se introducă dreptul nelimitat de proprietate asupra pământului, 
în sensul articolului legii care deja a obŃinut preaînalta sancŃionare, însă cu singura 
restricŃie de a nu li se îngădui părinŃilor să vândă pământul reprezentanŃilor copiilor 
lor minori, iar pentru menŃinerea instituŃiei grănicereşti astfel de vânzări să se poată 
face numai către grănicerii de profesie. 

2. Deşi imediat după militarizare a fost introdusă administraŃia militară, mult 
timp după aceea noi am exercitat un drept nelimitat în ce priveşte nu numai 
pământul, ci şi pădurile. Abia după anul 1804, Comandamentul general a venit cu 
explicaŃia făŃişă că toate pădurile districtului regimentului ar fi bunuri ale Fiscului 
şi, prin urmare, toate veniturile şi uzufructurile, ca şi banii din amenzile 
braconierilor de păduri se vor include ca provente ale aşa-numiŃilor domini 
terestris, nouă lăsându-ni-se doar folosirea gratuită a lemnului de uz propriu şi 
pentru comerŃ, dar încercându-se în ultimii ani sub diferite pretexte limitarea pe cât 
posibil a acestuia din urmă. Multe localităŃi, şi în special cele 8 ale companiei 
Bârgăului, apoi cele 4 ale companiei Rodnei şi tot atâtea din cea de la Telciu, ale 
căror păduri de munte sunt foarte extinse, din pricina aşezării lor cu totul 
neprielnice agriculturii îşi datorează subzistenŃa mai ales creşterii vitelor, astfel că 
limitarea amintită le ameninŃă cu ruinarea completă.  

Cele 29 de localităŃi ştiu că, la fel ca şi saşii, şi ele au avut drept nelimitat de 
proprietate asupra arăturilor şi pajiştilor, de asemenea asupra pădurilor lor. Cu cea 
mai mare supunere, aceste localităŃi cer permisiunea de a reclama acest drept, iar 
celelalte 15 roagă supuse să obŃină şi ele drepturi egale cu primele. 

3. Bazându-ne pe condiŃia noastră de dinaintea militarizării, când nu aparŃineam 
nici unui domn de pământ şi, deci, nici nu plăteam regalii către moşieri, noi, cele 
29 de localităŃi ale Văii Rodnei, îndrăznim a face plângere şi pentru că ne-au fost 
sustrase drepturile privind cârciumăritul, comerŃul şi abatoarele de carne, ca şi 
veniturile realizate din târguri, căci toate acestea au fost însuşite în anul 1780 de 
către administraŃia militară. 

FraŃii noştri din secuime nu au cunoscut niciodată asemenea provente 
aerariale. Fiind încredinŃaŃi că aşteptatele reforme se vor înfăptui după principiul 
libertăŃii şi egalităŃii tuturor cetăŃenilor statului, sperăm că exercitarea drepturilor 
uzurpate, ce nu mai poate fi impusă secuilor, va înceta şi la noi. 

Din aceste provente s-au plătit nu doar costurile administraŃiei, ci şi salariile 
ofiŃerilor şi funcŃionarilor, ca şi soldele subofiŃerilor şi trupei, de asemenea primele 
acordate statului major; în schimb nu ni s-a permis să răspundem cererilor de 
ajutorare în varii scopuri de binefacere. 

Aşadar, până acum nu numai că ne-am îndeplinit serviciul militar pentru 
apărarea moşiilor, întreŃinându-ne singuri, asigurând uniformele noastre, ale 
ofiŃerilor noştri şi ale statului major, dar din veniturile ce aparŃin pe bună dreptate 
comunelor noastre l-am plătit şi pe capelanul regimentului, care nu slujeşte pentru 
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grăniceri, întrucât noi ne avem proprii noştri păstori de suflete, care însă nu primesc 
salariu de la stat. 

Dacă şi în continuare aceste provente vor fi reŃinute comunelor, într-o 
asemenea situaŃie noi, cu obligaŃiile noastre de soldaŃi, vom fi cu mult mai oprimaŃi 
comparativ cu Ńăranii care au fost emancipaŃi acum. 

Prin urmare, rugăm cu supunere ca pe viitor, şi anume cu începere din anul 
militar 1849, aceste provente sau venituri alodiale să fie prelicitate în favoarea 
caselor noastre comunale şi bisericeşti, aşa cum s-a întâmplat înainte şi după 
militarizare până în 1780; celelalte regalii însă să înceteze cu totul, deoarece nu 
reprezintă altceva decât o uzurpare destinată sărăcirii şi nimicirii soldaŃilor 
grăniceri. 

4. Cu toate că banii aflaŃi în casele comunale şi bisericeşti aparŃin comunelor, 
nu pot fi folosiŃi pentru comună ori pentru biserică fără aprobarea regimentului şi, dacă 
suma depăşeşte 100 florini monedă convenŃională, fără aprobarea Comandamentului 
general, toate acestea având loc cu multe amânări, în dezavantajul comunei, cu atât 
mai mult cu cât la obŃinerea aprobării apar o mie şi una de piedici.  

Rugăm, de aceea, de a se lăsa administrarea acestor case nemijlocit în seama 
fruntaşilor aleşi de noi, iar principalul control asupra contabilităŃii să îl exercite o 
comisie aleasă din mijlocul nostru, sub prezidiul comandantului de regiment, apoi 
această contabilitate să fie făcută publică la sfârşitul fiecărui an, spre liniştirea 
întregii comune. 

Din această cauză, ca şi din alte considerente economice, este foarte necesar 
ca an de an să aibă loc în staŃia de regiment din Năsăud o întrunire, la care fiecare 
comună să fie reprezentată de doi deputaŃi. 

5. Şi pe timp de pace vom continua să ne procurăm uniforma, a cărei culoare 
şi croi sunt regulamentare. Deoarece în vremurile de început ale militarizării ni s-a 
permis să ne îmbrăcăm cu o stofă, care, fiind de fabricaŃie proprie, era mult mai 
ieftină decât cea pe care acum trebuie s-o cumpărăm, ca să putem respecta 
prescripŃiile, rugăm ca pe viitor să ni se permită uniformele de la început, cu atât 
mai mult cu cât, pe de o parte, uniforma cumpărată mult mai scump de comisia c.c. 
de economie şi uniforme nu reuşeşte nicidecum să îi satisfacă pe superiorii noştri, 
iar pe de altă parte, după achiziŃionarea acesteia sunt necesare multe reparaŃii şi 
ajustări arbitrare, care aproape că depăşesc preŃul de achiziŃie, iar asemenea 
reparaŃii repetate după corp nu doar că ne produc costuri duble, ci şi deteriorează 
prematur uniforma, mai ales că îmbrăcămintea pentru întreaga trupă de grăniceri în 
forma şi culoarea regulamentară trebuie purtată numai pe timp de război, când 
uniformele tuturor grănicerilor se asigură de către Aerariu. 

Pentru achiziŃia uniformei, prin reŃinerea sumei băneşti încasate pentru 
livrarea lemnului de foc necesar ofiŃerilor şi funcŃionarilor, apoi prin arendarea 
munŃilor Crăciunel şi Dosul Stânişoarei ce aparŃin comunelor grănicereşti, se caută 
obŃinerea unui capital de 20.000 de florini monedă convenŃională, parte în hârtii de 
stat, parte în bani gata. 

În primul rând dorim să vedem sustras destinaŃiei sale de până acum acest 
capital, care este un bun privat, general şi curat al graniŃei, apoi rugăm ca el să fie 
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utilizat pentru alt scop filantropic şi anume, ca şi capital de bază al unui fond, din 
ale cărui dobânzi să se acorde burse acelor tineri din rândurile noastre care vor să 
se dedice studiilor superioare ori învăŃării unor meserii.  

6. La construirea noilor cvartire pentru ofiŃeri, a altor clădiri pentru provente 
şi a drumului comercial de la Bârgău, suntem obligaŃi să lucrăm pentru o sumă 
zilnică foarte mică de 8 creiŃari de slugă şi 12 creiŃari pentru un transport cu carul, 
ori gratis la reparaŃiile cvartirelor ofiŃereşti şi ale celorlalte clădiri, ca şi la podurile 
aerariale din Năsăud, Salva, Feldru şi Ilva Mică, în acest mod fiind desconsiderate 
relaŃiile agricole ale grănicerilor, care şi aşa sunt foarte împovăraŃi cu alte slujbe 
externe şi interne. De aceea, rugămintea noastră este ca toate construcŃiile aerariale 
şi reparaŃiile lor, apoi împrejmuirea cu garduri a grădinilor ofiŃerilor şi membrilor 
statului major să fie prelicitate public la cei care oferă suma cea mai mică. Tot 
astfel să înceteze toate celelalte robote aflate în contradicŃie cu principiul libertăŃii 
şi egalităŃii. 

7. OfiŃerilor superiori şi celor de stat major le-am livrat lemne de foc contra 
unei plăŃi de 1 florin 20 creiŃari monedă convenŃională pe stânjen. Această livrare a 
fost foarte dificilă pentru unele comune lipsite de pădure sau aflate la depărtare de 
staŃia de stat major, acestea fiind nevoite, fie din lipsa pădurilor, fie pentru a nu-şi 
nenoroci vitele de tracŃiune, să cumpere [lemne] cu 3–4 florini monedă convenŃională 
stânjenul, pentru care primeau abia amintita sumă de 1 florin 20 creiŃari monedă 
convenŃională, în timp ce preŃul pieŃei în oraşul BistriŃa, aflat aproape în centrul 
districtului regimentului, este de 4–5 florini monedă convenŃională stânjenul de lemn 
de foc. În plus, mai toŃi ofiŃerii refuzau cantitatea de lemn care le era prevăzută 
regulamentar, pentru că nu aveau nevoie de atâta; restul trebuia transportat gratuit în 
staŃia de stat major, unde era înstrăinat prin licitaŃie în favoarea fondului de uniforme. 
Pe lângă faptul că aceasta constituie o împilare a poporului grăniceresc, şi pădurile 
comunale sunt atât de pustiite, încât unele comune suferă de pe acum lipsuri. 

Noi aducem rugămintea ca pe viitor să fim cu totul scutiŃi de această sarcină, 
având în vedere că ofiŃerii pot să îşi procure cu uşurinŃă cantitatea necesară de 
lemne. 

8. Grănicerii din companiile 3 şi 4 sunt obligaŃi să Ńină gratuit paza vămii de 
drum de la Tiha Bârgăului şi Joseni.  

Rugăm ca trupa care păzeşte la încasarea vămii din Joseni şi Tiha să 
primească o salarizare zilnică şi raŃia de pâine, iar numărul prescris de scrisori de 
ordin să nu fie depăşit. 

9. Încă din anul 1752 câteva comune grănicereşti se află cu învecinatele 
localităŃi săseşti în litigii privitoare la hotare, care sunt departe de a se sfârşi. 
Urmările nefavorabile ale acestui încurcat curs procesual sunt de nedescris; crime 
şi bătăi de moarte, ipotecări şi violenŃe de tot soiul se petrec aproape în tot anul. 
Astfel, rugăm ca acest litigiu să fie judecat definitiv de către o comisie mixtă, 
nepartinică, compusă din români, maghiari şi saşi. 

10. Tinerilor grăniceri, ce urmează instituŃii superioare de învăŃământ şi celor 
dornici să se dedice unei meserii, li s-au pus până acum mult prea multe piedici în 
cale; ba unor dintre ei, îndeosebi celor mai răsăriŃi, li s-a refuzat categoric 
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aprobarea, în pofida faptului că înaltul rescript al Consiliului aulic de război din 16 
februarie 1842 nr. B 110 porunceşte expres conformarea minuŃioasă la prescripŃiile 
referitoare la permisiunea de şcolarizare acordată copiilor graniŃei militare. 

Ne exprimăm rugămintea de înlăturare totală a acestei dificultăŃi, care nu se 
potriveşte deloc cu spiritul timpului, permiŃându-se fiecăruia care are dorinŃă şi 
dragoste de educaŃie să hotărască singur dacă vrea să urmeze în continuare 
instituŃiile mai înalte de învăŃământ, la fel şi celor care vor să se dedice unei 
meserii, fără a se Ńine cont de serviciul militar, care în nicun caz nu suferă şi nici nu 
va suferi, datorită îmbucurătoarei creşteri a populaŃiei. 

11. ExistenŃa unui soi de monopol în unele localităŃi ale regimentului contravine 
actualului principiu al libertăŃii şi egalităŃii.  

Rugămintea noastră este de a se desfiinŃa cu totul acest [monopol], ca toate 
localităŃile districtului regimentului nostru să poată lua parte egală la drepturile şi 
înlesnirile generale, referindu-ne mai cu seamă la drepturile legate de morile de 
tăiat lemne, de apă şi de măcinat. 

Acestea sunt plângerile, pe care de mai demult, dar în special acum, odată cu 
promisiunea îmbunătăŃirilor din partea milostivei şi iubitoarei dreptăŃi a maiestăŃii 
voastre, sperăm încrezători să le vedem înlăturate. 

Şi acum să ne fie îngăduit să înfăŃişăm mai jos şi să îi prezentăm maiestăŃii 
voastre dorinŃele noastre izvorâte din spiritul actualei constituŃii, şi anume: 

a) Considerăm că reprezentarea noastră în legislatură este o condiŃie necesară 
propăşirii noastre şi păstrării drepturilor şi intereselor noastre legale. Această 
propăşire, care s-a acordat şi foştilor Ńărani supuşi prin participarea la alegerea 
deputaŃilor parlamentari, cu siguranŃă nu poate fi refuzată nici acelei clase de 
cetăŃeni ai statului care până acum şi-au sacrificat viaŃa pentru apărarea patriei şi a 
tronului, [misiune] la care se simt fericiŃi a fi chemaŃi şi în continuare. 

Aşadar, întrucât sperăm cu fermitate că şi noi vom deveni părtaşi acestei 
propăşiri, îndrăznim a ruga cu cea mai mare veneraŃie să se dea o preaînaltă 
dispoziŃie ca cele 44 de localităŃi ale regimentului, având o populaŃie de peste 
40.000 de suflete, să-şi aleagă singure reprezentanŃii şi să-şi exercite acest drept  
in concreto, dar nu împreună cu locuitorii comitatenşi şi districtuali. Această 
împrejurare e cu atât mai importantă pentru noi, cu cât, în situaŃia şi misiunea 
noastră specială, trebuie să avem şi interese şi dorinŃe speciale, a căror reprezentare 
o putem aştepta doar din partea unor deputaŃi pe care doar noi să îi putem alege şi 
instrui. 

b) Interesul preaînaltului serviciu cere, în acord cu bunăstarea noastră, ca în 
regimentul nostru să fie repartizaŃi numai acei ofiŃeri şi funcŃionari care sunt 
cunoscători ai limbii noastre naŃionale, fiind astfel în stare să îşi îndeplinească 
serviciul cum se cuvine şi să asculte nemijlocit şi deplin cererile, rugăminŃile şi 
plângerile grănicerilor de rând, căci grănicerii nici nu pot avea încredere în 
superiorii care îi înŃeleg fie prost, fie deloc, iar slujba însăşi suferă multe îngreunări 
sub asemenea auspicii. 

Supusa noastră rugăminte se referă şi la ocuparea posturilor de ofiŃeri şi 
funcŃionari numai de către [com]patrioŃi, dacă nu se vor afla indivizi potriviŃi 
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pentru aceasta în sânul regimentului nostru. În locul subofiŃerilor noştri să nu fie 
preferaŃi alŃii străini şi mai puŃin capabili, ca până acum, iar de vor fi repartizaŃi, cu 
toate acestea, străini în regimentul nostru, în schimb şi dintre primii, anume din 
rândurile naŃiunii noastre, să fie promovaŃi în alte [regimente]. 

c) Deoarece avem rugămintea de a putea rămâne pentru totdeauna soldaŃi 
grăniceri, în ce priveşte raporturile noastre atât militare, cât şi economice cu 
superiorii militari, mai rugăm ca fruntaşii aleşi de noi, anume: judecătorii, juraŃii şi 
venerabilii noştri să exercite o influenŃă mai mare decât până acum; la judecarea 
unei chestiuni autoritatea militară să nu aibă un votum informativum, iar fără 
preştiinŃa şi acordul lor să nu se poată decide nimic, căci trista experienŃă ne învaŃă 
că numeroşi ofiŃeri, îndeosebi dintre cei străini de raporturile locale şi general 
economice, au dispus prea adesea în defavoarea grănicerilor noştri. Mai rugăm ca 
grănicerul în afara serviciului să nu fie supus niciodată legilor militare, ci numai 
celor civile în orice privinŃă. 

Introducerea tribunalelor cu juraŃi (juri), izvorâtă din spiritul constituŃional al 
timpului, apare ca necesară şi în mijlocul nostru. 

Însă, în cazul în care ar apărea vreo modificare în constituŃia noastră militară 
şi in realibus am fi puşi sub autoritatea civilă, dorim să avem propriul nostru 
magistrat în localitatea de stat major Năsăud, format doar din membri ai naŃiunii 
noastre, căci numai din partea acestora poate aştepta poporul nostru exercitarea 
corespunzătoare a legilor şi doritele foloase. 

d) Nouă, ca soldaŃi, ne este imperios necesară învăŃătura matematicii; de aici 
rezultă nevoia ca, în afară de de şcolile germane aerariale existente deja, să se mai 
întemeieze o catedră de matematică. 

e) Maiestatea voastră a binevoit să adreseze întregii armate preaînalta 
poruncă de a se depune jurământul pe constituŃia dată tuturor Ńărilor de coroană. 

Deşi suntem gata oricând să ducem punctual la îndeplinire poruncile părinteşti 
ale monarhului nostru, îndrăznim a ruga ca, înainte de depunerea jurământului, 
punctele constituŃiei să ne fie prezentate în deplinul lor conŃinut în limba maternă. 
Ne considerăm îndreptăŃiŃi a cere aceasta cu atât mai mult, cu cât şi până acum, 
înainte de a se depune jurământul pe steag, ni s-au citit şi ni s-au explicat 
întotdeauna în limba maternă articolele militare, ca şi carte de legi a soldatului, 
precum şi celelalte prescripŃii de serviciu, acelaşi lucru fiind cu atât mai firesc în 
cazul constituŃiei. 

f) Numele de valah ne-a fost dat de către slavi şi reprezintă o expresie care ne 
dezonorează. Maiestatea voastră să binevoiască a îngădui schimbarea acestui nume 
cu cel pe care l-am moştenit de la glorioşi noştri străbuni, romanii, şi de acum 
înainte în actele şi legiferările oficiale regimentul nostru să fie numit al doilea 
regiment românesc. 

g) Cu toate că preaînaltul rescript din 17 aprilie 1777 nr. 3589, ca şi alte 
câteva completări ulterioare au ordonat să se aloce clericilor greco-catolici sesii 
parohiale, astfel încât, după scăderea tuturor cheltuielilor economice, fără alte 
venituri neprevăzute să aducă un venit anual curat de 380 de florini monedă 
convenŃională în localităŃile mai mari şi de 200 în cele mai mici, în pofida acestuia 
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sesiile parohiale din toate parohiile acestui district, îndeosebi în Valea Someşului şi 
în cea a Bârgăului, au fost completate, în parte cu sesii provenite din terenuri 
funciare ce odinioară au aparŃinut bisericilor, ca fond de subzistenŃă, şi au fost 
donate ori lăsate prin testament de binefăcători pioşi, fie din terenuri comunale, sau 
în cea mai mare parte cu sesii vacante. 

Unele din aceste sesii sunt acoperite cu mărăcini şi pădure, pentru că toate 
defrişările au fost interzise cu desăvârşire, şi nu pot fi ameliorate prea mult; altele 
însă există numai conform urbariului, nu şi în natură. 

În plus, unele din cele mai bune sesii agrare, aşezate pe lângă pârâuri 
sălbatice şi pe povârnişuri abrupte, au fost cu totul spălate ori distruse de căderile 
de ploi, aşa că din cultivarea lor clerul nu poate obŃine niciun profit. 

În fine, câte unele sesii parohiale constau din 70–90 de parcele, aflate la 
depărtări de câte 4–5 ore una de cealaltă şi de 6–7 ore de parohie. Astfel cultivarea 
lor este foarte mult îngreunată, ameliorarea devine imposibilă, iar recolta se 
micşorează. De aceea, după scăderea tuturor costurilor economice, majoritatea 
clericilor nu încasează de pe sesiile parohiale nici măcar 40–50 de florini valoare 
vieneză. 

Venitul net al comunelor mai mari abia atinge 30–40 de florini monedă 
convenŃională, deşi cei mai mulŃi grăniceri nu pot plăti din cauza sărăciei, având un 
trai foarte amărât. Deoarece trebuie să-şi câştige din porŃia canonică cele necesare 
subzistenŃei pentru ei şi familiile lor, ei [preoŃii] sunt siliŃi să lucreze zi şi noapte, să 
execute tot soiul de munci de slugi, aşa încât nu le rămân nici timpul, nici mijloacele 
de a repeta studiile ori de a-şi continua autoeducarea. Prin urmare, ei nu sunt în stare 
să îndeplinească în mod corespunzător obligaŃiile legate de meseria lor. 

Religia este cel mai mare sprijin al oricărei administraŃii de stat reglementate, 
având în vedere că societatea omenească nu poate exista fără religie şi e în afara 
oricărei îndoieli faptul că numai clericii cu formare ştiinŃifică pot asigura omenirii 
orientarea de care are nevoie pentru toată viaŃa în ce priveşte faptele morale.  
De aceea, rugăm ca clericii noştri să îşi primească salariul de la stat, asigurare pe 
care maiestatea voastră a binevoit a o transmite deputaŃilor naŃiunii române în 11 şi 
23 iunie, dar prin intermediul manifestului către grăniceri. 

h) Şcoala superioară aerarială germană din localitate [Năsăud] a fost construită 
în anul 1762. Pe atunci subînvăŃătorul era angajat cu un salariu anual de 180 de florini 
plus 6 stânjeni de lemn de foc, ceea ce îi ajungea pentru acoperirea necesităŃilor 
sale. Dar astăzi, când preŃul alimentelor şi al stofelor pentru îmbrăcăminte a crescut 
cu o treime sau o pătrime în raport cu vremurile de demult, pe când salariul a rămas 
acelaşi, sărmanul personal din învăŃământ, angajat în toate şcolile aerariale ale 
regimentului, nu are altceva de făcut, căci nici una din rugăminŃile sale de până 
acum nu a fost ascultată, decât să fie strivit împreună cu ai săi sub presiunea zilnic 
crescândă a lipsei de haine şi mâncare, deoarece din salariul minuscul nu poate fi 
asigurată, în acelaşi timp, hrana şi îmbrăcămintea pentru familie, aceasta fiind 
întotdeauna numeroasă. 

Tuturor celorlalte categorii aflate întreaga zi în serviciu li s-a majorat salariul 
în raport cu eficienŃa lor, numai la bietul învăŃător nu s-a gândit nimeni. Acesta, 
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străduindu-se la şcoală şi sacrificându-şi sănătatea, formează din învăŃăceii săi 
supuşi credincioşi şi loiali statului, slujbaşi profitabili ai acestuia şi concetăŃeni 
folositori societăŃii omeneşti, dar, din pricina regiunii noastre muntoase alcătuite 
mai cu seamă din pământuri sterile şi din cauza sărăciei ce domneşte în sânul 
nostru, nu se poate bucura de niciun fel de venituri secundare, ci trebuie să se 
mărginească strict la micul său salariu. De aceea, îndrăznim, cu toată umilinŃa, să o 
rugăm pe maiestatea voastră să binevoiască să îşi arunce privirea părintească 
asupra acestor funcŃionari, ce se sacrifică pentru a forma din copiii noştri slujitori 
utili statului, însă duc o viaŃă tristă, plină de griji şi probleme, pentru a li se majora 
salariul dovedit în serviciul efectiv, după vrednicia lor, precum şi după norma 
stabilită la pensionare pe întregul lor salariu de-a lungul a 40 de ani de serviciu – 
normă pe care puŃini sunt în stare s-o atingă, date fiind condiŃiile grele de muncă, şi 
care ar putea cunoaşte unele schimbări atenuante. 

i) Starea naŃiunii noastre a fost până acum deplorabilă în Transilvania, iar 
apăsarea a devenit insuportabilă. 

Evenimentele anului curent au deşteptat însă şi în sânul ei sentimentul cetăŃeniei 
de stat şi al libertăŃii. În cadrul adunării naŃionale, aprobate de înaltele foruri ale Ńării 
şi Ńinute la 15 mai anul acesta la Blaj, ea [naŃiunea română] şi-a făcut cunoscute 
sesizările şi dorinŃele într-un protocol, arătând că o deputăŃie va transmite maiestăŃii 
voastre o petiŃie referitoare la menŃinerea naŃionalităŃii, religiei şi limbii [române], ca 
şi a egalei îndreptăŃiri cu celelalte naŃiuni, şi o protestaŃiune împotriva uniunii 
Transilvaniei cu Ungaria. Pentru că şi noi formăm o parte a poporului român din 
Transilvania, iar de bunăstarea întregii naŃiuni depinde şi soarta noastră, cutezăm a 
ruga preasupuşi ca maiestatea voastră să binevoiască să admită dorinŃele exprimate în 
petiŃie de întregul popor român, preacredincios Casei imperiale îndeosebi în aceste 
vremuri fatidice. Îndrăznind să aducem în faŃa tronului preasfinŃitei voastre maiestăŃi 
greutăŃile noastre şi raporturile care cer îmbunătăŃirea negreşită a constituŃiei noastre, 
ca să aflăm ajutorare şi garanŃii, trăim cu cea mai trainică nădejde că graŃia milostivă 
şi dragostea de dreptate a maiestăŃii voastre, binecuvântată şi implorată de toate 
popoarele Austriei, ne va ferici şi pe noi, încrezătorii cetăŃeni-oşteni aflaŃi în cel mai 
îndepărtat punct al marii monarhii.  

Localitatea de stat major Năsăud, 10 iulie 1848 
 
Simion Iancu, deputat din Monor 
Ştefan Echim, deputat din Monor 
Maftei Bruta[,] Nechifor Cincia din Gledin 
Ion Ilovan[,] Samuel Colibari din M.O. Falu 
Precup Doroftei[,] Vasile Macavei din Morăreni 
Pantelemon Suci[,] Maxim Macria din Budacu 
Ion Simion[,] Chiril Botta din Ragla 
Ion Rus[,] Mihai Popp preot din Şieu (Nagyfalu) 
Gabriel Cocea[,] Ioan Botârlă caporal din Sântioana 
Ignat Mihăilaş[,] Nicolai Câmpean din ŞieuŃ 
Gregor Moisil preot[,] Iacob Bofga jude din Tiha Bârgăului 
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Domide Morar învăŃător comunal[,] Iuon Dablia jude din Prund 
Basil Pavel preot[,] Marin Pavel din BistriŃa Bârgăului 
Demeter Tomoroga[,] Ion Tomoroga din Moroşeni 
Simeon Dana[,] Larion Mohnia din Joseni 
Ioan Breş caporal[,] Costan Tiomind [?] cantor) din Suseni 
Terentius Bogat protopop[,] Ion Bârnagă venerabil din Mijloceni 
Gabriel Şoria venerabil[,] Teodorus Buskdegh [?] preot din Rus 
Clemens Susai preot[,] Ilie Domide venerabil din Rodna Veche 
Daniel Ilieş paznic forestier din Maier 
Gregor Hanga Ina strajă-meşter din Maier 
Ioan Gălan preot[,] Hiob Botta caporal din Ilva Mare 
Mihailă Domide[,] Echim Cilipoi venerabili din Rodna Nouă 
Iacobus Popp preot[,] Vasile Varvarei din Sângeorz 
Gabriel Randale preot[,] Tănase Ganea jude şi venerabil din Sâniosif [Poiana 

Ilvei]  
Carp Bora jude[,] Dionise Sidor venerabil din Măgura Ilvei 
Ioan Popp preot[,] Basil Nascul învăŃător din Feldru 
Ioan Hangea preot[,] Gabriel Popp caporal din Ilva Mică 
Anton Mălai preot[,] Basilius MoŃ grănicer din Beşa [Stejăreni] 
Gregor Popp preot[,] Leonte Linul din Rebrişoara 
Anchedimus [?] Popp preot[,] Gregore Nedelea din Rebra 
Basilius Răciun caporal[,] Calistru Tofan cantor din Nepos 
Ioan Sângeorzan candidat[,] Iacob Ordatie grănicer din Parva 
Macedon Popp vicar şi preot din Năsăud 
Dumitru TominŃ din Năsăud 
Iacob Furcea preot[,] Petrus Pavelea preot din Salva 
Ion Bichişan[,] Tănase Danci din Telciu 
Vasile Todor[,] Condrate Coşbuc din Hordou 
Irimie Popp[,] Chiril Milition din Bichigiu 
Alexa Gherende[,] Terente Cira din Romuli 
Ilarianus Porcius învăŃător[,] Makabrus [?] Popp conducător [!] din Zagra 
Demeter Vaida[,] Vasile Roi Ńintaş din Poieni 
Alexis Sinod preot[,] Danile Bobol grănicer din Găureni [Alunişul] 
Doroftei Găvrilaş[,] Petre Găvrilaş din Su[b]plai 
Leon Vertir preot[,] Silvestru Tomii ajutor şcolar din Nimigea 
Iacob Moroşan[,] Ion Popp din Mocod 
Sebastian Coşbuc preot[,] Iacob Angheleni din Runcu 
Datorită îmbolnăvirii domnului colonel 
Vidi 
Urban, locotenent colonel. 
 
Către maiestatea sa apostolică cezaro-crăiască  

Preasupusa rugăminte a grănicerilor celui de-al II-lea regiment grăniceresc 
românesc de infanterie nr. 17 
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Pentru remedierea mai multor greutăŃi şi repunerea în drepturile ce le-au fost 
sustrase după militarizare. 

 
Original: Haus-, Hof- und Staatsarchiv Viena, Fond Kabinettskanzlei, Ministerratsprotokolle, 

nr. 3152/1848; Arhiva Institutului de Istorie „George BariŃiu”, Fond 1848, cutia 10, doc. 1, xerox: 
14.520–15.559. 
________________ 

1 Aici şi în continuare, sublinieri în text. 
2 Corect: den letzteren, also den Bistritzer Distrikt. 
3 Testieren = în sensul de a-l lăsa prin testament. 
4 Aici şi în continuare, sublinieri în text. 
5 Este vorba despre regele Ungariei, Matei Corvinul (1458–1490). 
6 Corpus Christi (în germană Fronleichnam), în trad. „Trupul lui Cristos”, este o sărbătoare 

romano-catolică, ce are loc anual la 60 de zile după Paşti, adică în prima zi de joi de după Duminica 
Sfintei Treimi, corespunzătoare celei de-a doua zi de joi de după Rusalii. 

7 Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul se sărbătoreşte în 29 august.  

103. 

Dej, 10 iulie 1848 

Nagy Méltóságú Fı Kormányzó Úr! 

Egy magát jassÿi születésünek állító és Rousso Alexandrunak nevezı gyanús 
egyén fogatott bé itten a tegnapi napon. Podgyászai meg kutattak, azok közt talált 
jeles irományai megvisgáltattak és ı maga égy a végre ki nevezett bizottság által ki 
kérdeztetett. Oly körülményeket látok ezen ki nyomozat által ki fejtve, mellyek 
ezen ember kalandjait fontosabb mőködések szövedékeivel tarthatják égyben köttetésbe: 
Sietek tehát az említett egyént béküldeni Kolosvárra, hogy Nagy Méltóságod a 
szükségesekrıl biztosabban rendelkezni méltóztassék. A kinyomozó bizottság 
jegyzı könyvét, nálla talált podgyászainak jegyzékét, úgy irományainak laystromát 
ide mellékelve, podgyászait részint bépecsételve, részint darabonként nemzetırseregbéli 
hadnagy Bányai Ferencnek adom által, gondviselése alá. 

Méj tisztelettel maradom 
Nagy Méltóságú Fı Kormányzó Úr 

alázatos szolgája 
Weer Farkas 

Déés, Szent Jakab hó 10én 1848 

* 

Prea mărite domnule guvernator! 

Ieri a fost arestat aici un individ suspect, care susŃine că s-a născut la Iaşi şi se 
numeşte Russo Alexandru. Bagajele i-au fost percheziŃionate, iar el a fost interogat de 
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către o comisie numită în acest scop. Prin această investigaŃie, eu întrezăresc 
circumstanŃe care pot face legătura între aventurile acestui om şi reŃeaua unor acŃiuni 
importante. Mă grăbesc, deci, să-l trimit pe sus-numitul individ la Cluj, pentru ca 
domnia voastră să binevoiască a dispune mai sigur de cele necesare. Anexez aici 
procesul verbal al comisiei de investigaŃie, lista bagajelor sale, precum şi lista 
documentelor găsite asupra lui. Bagajele lui sunt în parte sigilate; în vederea păstrării 
lor, le-am predat bucată cu bucată locotenentului Bányai Ferenc din garda cetăŃenească. 

Al prea măritului domn guvernator, 
umilul serv, 

Wéer Farkas, comite suprem 
Dej, 10 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 1884E/1848; foto: 26024–26025. 

104. 

[Timişoara, 10 iulie 1848] 

An der königlichen Commissär Herrn von Vukovits 

Wie dem Herrn k. Commissär wohlbekannt ist, wird das Innere des Deutsch- 
und Illyrischbanater Regiments Bezirkes durch die herumziehenden bewaffneten 
Haufen der Art beherrscht, daß, wenn mir selbst noch Waffen zur Verfügung stünden, 
was nicht der Fall ist – die Möglichkeit nicht vorhanden wäre, derlei Sendungen ohne 
Gefahr, sie gerade den Insurgenten in die Hände zu spielen, in die Grenze zu bewirken. 

Bei der lebhaftesten Teilnahme für die traurige Lage der so sehr bedrohten 
Grenzgemeinden Usdin und Debeljacsa vermochte ich daher leider denselben keine 
materielle Hilfe zuzuwenden und nur die bei mir erschienenen Deputirten auf das 
Kräftigste in ihrer gesetzlichen Haltung dadurch zu bestätigen, daß ich denselben 
ein thunlichst baldiges entscheidendes Einschreiten zur Herstellung der Ordnung in 
Aussicht stellte. 

Ich habe hierwegen auch dem k. ungarischen Herrn Kriegsminister Bericht 
erstattet, dies in Beantwortung Ihrer geschätzten Note vom 9. Juli 1.J. Nr. 165, mit dem 
Beifügen, daß nunmehr sämmliche im Generalate befindlichen mobilen Truppen 
ausschließlich den Befehlen des vom hohen Ministerium mit außerordentlichen 
Vollmachten ausgesendeten Herrn Feldmarschall Lieutenant Bechtold, der sich 
genwärtig noch in Szegedin befindet, unterstellt worden sind, – daher ich den Herrn k. 
Commissär ersuchen muß, sich künftighin in allen auf die Pacification des Landes 
bezüglichen Angelegenheiten an den genannten Herrn Feldmarschall Lieutenant 
wenden und an denselben auch die Kommandanten der aufgebotenen National 
Streitkräfte, so wie die Herrn Landes Commissaire weisen zu wollen. 

Piret, 
F.M.L. 
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* 

Către domnul comisar regesc Vukovits 

După cum îi este cunoscut domnului comisar regesc, interiorul districtului 
regimentelor german şi banato-iliric este stăpânit de cetele înarmate care-l cutreieră, 
încât, chiar dacă aş mai avea armament la dispoziŃie, ceea ce nu este cazul, nu ar 
exista posibilitatea de a face astfel de transporturi până la frontieră, fără a risca a le 
trimite chiar în mâinile insurgenŃilor. 

Cu toată compasiunea sinceră pentru trista situaŃie a comunelor de frontieră 
Uzdâni şi Debeljača, care sunt atât de ameninŃate, nu pot să le ofer, prin urmare, 
niciun ajutor material, ci doar să confirm cu toată tăria poziŃia legală a deputaŃilor 
care mi se prezintă, că aceştia pot să aibă în vedere o cât mai rapidă intervenŃie 
fermă în scopul restabilirii ordinii.  

În acest sens, ca răspuns la stimata dumneavoastră notă din 9 iulie a.c. nr. 165, 
am înaintat de asemenea un raport domnului ministru regesc maghiar de Război, cu 
adăugirea, că de acum totalitatea trupelor mobile aflate în generalat au fost 
subordonate exclusiv comenzilor domnului feldmareşal-locotenent Bechtold, trimis 
cu mandat extraordinar al înaltului Minister, care se află în prezent încă la 
Szegedin. Trebuie să îl rog pe domnul comisar, ca pe viitor să se adreseze în toate 
problemele referitoare la pacificarea Ńării numitului domn feldmareşal-locotenent, 
şi binevoiască să-i îndrume pe comandanŃii forŃelor armate naŃionale şi pe domnii 
comisari către acesta. 

Piret, 
feldmareşal-locotenent 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. Az 1848–1849-i Ministériumi Levéltár. Belügyministérium. 

Elnıki iratok, nr. 569/1848; foto: 27.001. 

105. 

Viena, 11 iulie 1848 
 
2493/848M.R. 
1453/848. 

Vortrag des Ministeriums des öffentlichen Arbeiten 

Am 11 Juli 1848 
Betreffend dessen Kompetenz bezüglich montanistischer Streitsachen im 

Großfürstenthum Siebenbürgen 
Das Präsidium der siebenbürgischen Hofkanzlei habe das Ministerium der 

öffentlichen Arbeiten in der Kenntniß gesetzt, daß in Folge a.h. bestätigten Artikels 
des gegenwärtig versammelten siebenbürgischen Landtages über die Vereinigung 
des Großfürstenthums Siebenbürgen mit dem Königreiche Ungarn, der Bestand der 
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siebenbürgischen Hofkanzlei aufgehört hat, und daß daher jene Geschäftsstücke 
und ämtlichen Korrespondenzen, welche bisher an die siebenbürgische Hofkanzlei 
oder dem Präsidium gerichtet wurden, künftighin an das betreffende ungarische 
Ministerium zu leiten seien. Ebenso habe das siebenbürgische Thesaurariat 
angezeigt, daß dasselbe von dem ungarischen Ministerium den Auftrag erhalten 
habe, alle montanistische Angelegenheiten dahin zu leiten. Da aber andrerseits das 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten, nach Maßgabe des Montanartikels 14. 
1747, nach dem damaligen Organismus die kompetente Behörde für die 
bezeichneten Gegenstände sei, und von den hieraus entspringenden Amtspflichten 
weder durch die Mittheilung der siebenbürgischen Hofkanzlei, noch weniger aber 
durch die Anzeige des siebenbürg. Thesaurariats als einer untergeordneten Behörde 
enthoben werden könne, hierüber aber von a.h. Orten bisher aller Weisung 
enbehre, so erbittet sich das Ministerium der öffentlichen Arbeiten die a.h. Befehle. 

[Ss.] 

* 

2493/1848M.R. 
1453/1848 

Referatul Ministerului Lucrărilor Publice 

Din 11 iulie 1848 
Referitor la competenŃa acestuia în chestiunile divergente montanistice din 

Marele Principat al Transilvaniei 
Prezidiul Cancelariei aulice transilvane a adus la cunoştinŃa Ministerului 

Lucrărilor Publice că, în urma confirmării articolului Dietei transilvane întrunite 
referitor la uniunea Marelui Principat al Transilvaniei cu Regatul Ungariei, 
existenŃa Cancelariei aulice transilvane a încetat şi, de aceea, actele de afaceri şi 
corespondenŃele oficiale, care până acum erau adresate Cancelariei aulice 
transilvane sau prezidiului acesteia, vor fi îndreptate pe viitor spre ministerul ungar 
corespunzător. De asemenea, Tezaurariatul transilvan a informat că a primit 
însărcinarea din partea Ministerului ungar să devieze spre acesta toate chestiunile 
montanistice. Deoarece, pe de altă parte, în conformitate cu articolul montanistic 
14 din 1747, conform organigramei de la data respectivă Ministerul Lucrărilor 
Publice este autoritatea competentă în problemele amintite şi, în consecinŃă, 
obligaŃiile sale administrative nu pot fi suspendate nici printr-o comunicare a 
Cancelariei aulice transilvane, nici, cu atât mai puŃin, printr-un anunŃ făcut de 
autoritatea subordonată a Tezaurariatului transilvan, iar despre toate acestea până 
acum lipseşte orice indicaŃie de la cele mai înalte foruri, Ministerul Lucrărilor 
Publice adresează rugămintea de a primi preaînaltele porunci. 

[Ss.] 
 
Original: Haus-, Hof- und Staatsarchiv Viena, Kabinettskanzlei, Ministerratsprotokolle, nr. 

1453/1848; xerox: 18.004–18.005/1848. 
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106. 

Cluj, 11 iulie 1848 

İ Császári s Apostoli Királyi Felsége Erdély Nagy Fejedelme  
és Székelyek Ispánja legkegyelmesebb Urunk nevében! 

Nemes Csík Szék Rendeinek 

Magyar Miniszteri elnök gróf Battyáni Lajos idei június 23ról kelt, intézményénél 
fogva, a lıpornak és annak, úgy bár minémő fegyvereknek és hadszereknek 
Erdélybıl külföldre kivitelét megtiltani rendelvén, ennek következtében innen 
elnökileg mind a hazabéli hadi Fıvezérség, mind pedig a Királyi kincstártanácsi 
elnökség megtaláltatott, hogy részint az illetı harmincad hivatalokhoz, részint a 
határszéli végvonalékhoz, az idézett rendelet irányában azon rendeleteket tégyenek. 

E megtalálás eredményéül, a hazabéli fıhadi vezérségi elnökség, idei Július 
6ról 3874. R. számja alatt ide azt irta vissza, miszerint a fıhad vezérség részérıl, 
ezen tilalom, minden katonai elıljáróságnak szoros megtartás végett tudtul adatott. 

Melyhez képest, miután az illetı helybéli rendırségeknek is legfıkép 
kötelességökben áll az efféle nemcsak puskapor, de sıt egyébféle hadszer 
szállítmányokra felügyelni; ez okon a nemes Széknek meghagyatik, hogy nemcsak 
a lıpor történhetı kivitelére a fennálló szabályozó rendeletek tartalmához képest 
kellıleg vigyázni, hanem valamint annak, úgy bár minemő fegyverek és had 
szereknek ez országbóli kivitelét megtiltó miniszterelnöki rendeletet közhírré tenni, 
s annak pontos megtartására szorosan felügyelni el ne mulassa. 

Az Erdélyi Királyi Fı Kormányszéknek 
Kolosvárt 1848. Szent Jakab hava 11én tartott ülésébıl 

 Gróf Mikó Imre  
Fülei István titoknok 

* 

În numele prea graŃiosului nostru domn, maiestatea sa imperială, apostolică  
şi regală, marele principe al Transilvaniei şi comite al secuilor 

Către Stările nobilului scaun Ciuc 

În urma dispoziŃiei primului ministru, domnul conte Battyhányi Lajos, 
referitoare la interzicerea scoaterii din Ńară a prafului de puşcă, şi în general a 
oricăror arme sau muniŃii militare, ne-am adresat pe calea preşedinŃiei atât 
Comandamentului suprem din Ńară, cât şi preşedinŃiei consiliului tezaurarial regal, 
rugându-i să le trimită atât oficiilor [subordonate], cât şi regimentelor de graniŃă 
dispoziŃiile necesare legate de ordinul primului ministru. 

Ca rezultat al adresei noastre, preşedinŃia Comandamentului suprem din Ńară 
ne-a informat că, în data de 6 iulie anul curent, sub nr. 3874/R, a adus la cunoştinŃa 
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tuturor autorităŃilor militare ordinul privind această interdicŃie, cerându-le, totodată, 
conformarea strictă la această dispoziŃie. 

Întrucât jandarmeriile din localităŃile respective au ca sarcină primordială 
supravegherea transporturilor prafului de puşcă şi a altor soiuri de muniŃie militară, 
se porunceşte nobilului scaun ca, pe de o parte, să se conformeze întru totul 
dispoziŃiilor referitoare la interzicerea scoaterii din Ńară a prafului de puşcă, pe de 
altă parte să facă public ordinul sus menŃionat al domnului prim-ministru, veghind 
cu stricteŃe asupra respectării sale. 

Din adunarea Guberniului Ńinută la Cluj, în data de 11 iulie 1848 
 Contele Mikó Imre 

 Fülei István, secretar  
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P. 8388 Eln./ 1848; foto: 17420–17421. 

107. 

Bucureşti, 11 iulie 1848 
 
Nro. 1863 
Circular 

 
K.k. Agenzie in der Walachei 
Laut Mittheilung des Comité Quarantaine sind vom 3ten bis 9ten d.M. in 

dem Dorfe Csoara, Teleormaner Distrikt 21 Hornvieh an der Epizootie erkrankt, 
davon 7 gefallen, 4 genesen und 10 annoch krank geblieben. 

Über Cholera sind von den Distrikten keine Nachrichten vorhanden. 
In Bucarest sind am 8ten Juli 86 erkrankt,16 gestorben. 

9ten –/– 60 –/– 19 
10ten –/– 69 –/– 18 

Bucarest am 11ten Juli 1848 
Timoni 

An das Hochlöbl. Kgl. Siebenbürgische Gubernium in Clausenburg 

* 

Nr. 1863 
Circulară 

 
AgenŃia c.c. din Muntenia 
Conform comunicatului comitetului de carantină, din 3 până în 9 ale lunii 

curente în satul Cioara din districtul [judeŃul] Teleorman 21 de cornute s-au 
îmbolnăvit de epizootie, din care 7 au căzut, 4 s-au însănătoşit şi 10 încă mai 
bolesc. 
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Despre holeră nu au sosit ştiri din districte [judeŃe]. 
La Bucureşti, în 8 iulie s-au îmbolnăvit 86, au murit 16 [persoane]. 
9 iulie –/– 60 –/– 19 
10 iulie –/– 69 –/– 18 
Bucureşti, 11 iulie 1848 

Timoni 
Către preaonoratul Guberniu regesc transilvan de la Cluj 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8754/1848; foto: 29.641/1848. 

108. 

Sibiu, 11 iulie 1848 
 
Univ. Zahl 782/1848 
Dem Hermannstädter Magistrat 
Praesidiale  

 
Auf die Anzeige, daß die Innwohner des Szelistjer Stuhls, durch ihre 

Geistlichen geleitet, dem Herrschafts Pächter ernstlich bedeutet hätten, seine 
Wirtshäuser aufzuheben (da die Schankfreiheit den Gemeinden verfallen sei), war 
von Seite der 7 Richter Herrschaft der stellvertrethende Vorsteher des Consistoriums 
der Nicht Unirten Glaubensgenossen, Moyses Fule, aufgefordert worden, sich nach 
Szelistje zu begeben, u. daselbst die Leute zu belehren, daß der neue 
Gesetzentwurf, welcher die Leistungen der Frohndienste u. Frohnzehnten aufheben 
will, übrigens aber noch nicht Allerhöchst genehmigt u. daher auch nicht 
gesetzkräftig ist, die Regalien der Schankfreiheit, des Mühlenrechtes, den Besitz 
der Allodial Gründe, rücksichtlich Curien, den bisherigen Grundherrn ausdrücklich 
vorbehält u. diese Rechte, folglich auch Kraft jenes, für die bisherigen Unterthanen 
günstigen Gesetzes den Gemeinden nicht zugesprochen werden können, sofort die 
irregeleiteten Menschen zur Ruhe zu ermahnen um unangenehme Folgen, welche 
eigenmächtiges Benehmen auf sich ziehen mußte zu vermeiden. 

Aus dem hier beigegebenen Antwortschreiben des benannten Consistorial 
Vorstehers wird der L. Magistrat ersehen, daß seine Vermittlung in Szelistje 
erfolglos geblieben ist, indem die dortigen Innwohner den berührten Gesetzentwurf 
als eine Berechtigung zur Schankfreiheit für sie verstehen wollen. 

Weil aber einerseits aus ihrer Erklärung zugleich hervorgeht, daß der 
betreffende Orts Inspector das bezüglich des erwähnten Gesetzentwurfes, wegen 
Aufhebung der Frohndienste ergangene Rundschreiben des h. Landes Guberniums 
nicht persönlich verlautbart u. nicht verdeutlicht hat, andrerseits die Sieben Richter 
Herrschaft ihr Schankrecht nicht aufgeben kann, fordere ich den L. Magistrat 
hiermit auf: den betreffenden Orts Inspector mit einem ihm zur Seite zu gehenden 
Commissair unverzüglich in den Szelistjer Stuhl zu entsenden, das fragliche 
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Rundschreiben dort verlautbaren u. genau zu verdeutlichen, zu untersuchen: wer 
das Szelistjer Volk irregeleitet u. zur Eigenmacht verführt hat u. dasselbe endlich 
zu ermahnen, von seinem gesetzwidrigen Eingriff in fremde Rechte abzustehen, 
weil nicht nur die Sieben Richter denselben nicht entsagen könnten, sondern auch 
das Landes Gubernium zur Emporhaltung des Gesetzes u. zum warnenden Beispiel 
für Andere im Falle der Widerspenstigkeit mit Militairgewalt einschreiten müßte. 

Über das Veranlaßte erwarte ich Bericht. 
Hermannstadt den 11. Juli 1848 

Salmen 

* 

Nr. Univ. 782/1848 
Magistratului sibian 
Prezidială 

 
La anunŃul că locuitorii scaunului Sălişte, sub conducerea clericilor lor, l-au 

avertizat pe arendaşul domenial să-şi desfiinŃeze cârciumile, întrucât libertatea 
crâşmăritului le revine [acum] comunelor1, din partea domeniului celor 7 juzi a fost 
însărcinat preşedintele locŃiitor al Consistoriului credincioşilor neuniŃi, Moise 
Fulea, să se deplaseze la Sălişte şi să-i înveŃe pe oamenii de acolo că noul proiect 
de lege, care vrea să desfiinŃeze sarcinile şi slujbele iobăgeşti, ca şi dijmele 
iobăgeşti, încă nu a primit preaînalta sancŃiune şi, deci, nu a intrat în vigoare; că 
regaliile libertăŃii cârciumăritului şi al dreptului de morărit, ca şi posesiunea 
pământurilor alodiale [fiind] rezervate expres curiilor, respectiv foştilor domni de 
pământ, aceste drepturi nu pot fi acordate comunelor, nici măcar în baza acelei legi 
favorabile foştilor supuşi [iobagi]; să-i îndemne pe oamenii rătăciŃi să se 
potolească, ca să evite consecinŃele neplăcute pe care le va atrage după sine 
comportamentul lor samavolnic.  

Din scrierea de răspuns alăturată a numitului preşedinte consistorial, onoratul 
Magistrat va observa că medierea sa a fost lipsită de succes la Sălişte, întrucât în 
baza pomenitului proiect de lege, locuitorii de acolo se consideră îndreptăŃiŃi la 
libertatea crâşmăritului. 

Dar fiindcă, pe de o parte, din explicaŃia lor reiese că numitul inspector local 
nu le-a explicat personal şi nu i-a lămurit asupra circularei înaltului Guberniu al 
Ńării privind amintitul proiect de lege referitor la desfiinŃarea slujbelor iobăgeşti, iar 
pe de altă parte domeniul celor 7 juzi nu poate renunŃa la dreptul său asupra 
crâşmăritului, prin prezenta solicit onoratului Magistrat: să-l trimită, neîntârziat, pe 
respectivul inspector local, împreună cu un comisar însoŃitor, în scaunul Sălişte, 
pentru a explica şi a lămuri expres circulara în chestiune; pentru a cerceta cine a 
indus în eroare poporul din Sălişte şi l-a incitat să-şi asume puterea; în fine, pentru 
a îndemna poporul să se abŃină de a se amesteca împotriva legii în drepturile altora, 
fiindcă nu numai că cei 7 juzi nu vor îngădui aceasta, dar şi Guberniul Ńării va 
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trebui să adopte forŃa militară, în caz de răzvrătire, pentru menŃinerea legii şi ca 
pildă de avertisment pentru alŃii. 

Asupra celor dispuse, aştept raport. 
Sibiu, 11 iulie 1848 

Salmen 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Arhiva UniversităŃii Săseşti, nr. 782/1848; foto: 4038–4039; alt 

exemplar: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2390/1848, fila 1v-r; foto: 212.135–
212.136. 
________________ 

1 Vezi doc. nr. 32 şi 33 din 7 iulie 1848, ca şi doc. nr. 90 şi 91 din 10 iulie 1848. 

109. 

Sibiu, 11 iulie 1848 
 
Ad Num. 2390/848 
Dato 8. Julii 
Praes. 11. Julii 
Res. 11. Julii 848 

 
Graf der sächsischen Nation Franz v. Salmen eröffnet (U.Z. 782/848): 
Auf die Anzeige, daß die Innwohner des Szelistyer Stuhls, durch ihre 

Geistlichen geleitet, dem Herrschaftspächter ernstlich bedeutet hätten, seine 
Wirthshäuser aufzuheben, indem die Schankfreiheit den Gemeinden verfallen, sey 
von Seite der VII Richter Herrschaft der stellvertretende Vorsteher des 
Consistoriums der Nicht Unirten Glaubens Genoßen, Moyses Fule, aufgefordert 
worden, sich nach Szelistye zu begeben, u. daselbst die Leute zu belehren, daß der 
neue Gesetzentwurf, welcher die Leistungen der Frohndienste u. Frohnzehnten 
aufheben solle, übrigens aber noch nicht Allhchst genehmigt u. daher auch nicht 
gesetzlich sey, die Regalien der Schankfreiheit, des Mühlenrechtes, den Besitz der 
Allodial Gründe, rücksichtlich Curien, den bisherigen Grundherren ausdrücklich 
vorbehalten, diese Rechte folglich auch Kraft jenes, für die bisherigen Unterthanen 
günstigen Gesetzes den Gemeinden nicht zugesprochen werden könnten, sofort die 
irregeleiteten Menschen zur Ruhe zu ermahnen um unangenehme Folgen, welche 
eigenmächtiges Benehmen nach sich ziehen müßte, zu vermeiden. 

Aus dem beigegebenen Acktenschreiben des genannten Consistorial Vorstehers 
werde der Magistrat ersehen, daß seine Vermittlung in Szelistye erfolglos geblieben, 
indem die dortigen Innwohner den berührten Gesetzentwurf als eine Berechtigung 
zur Schankfreiheit für sie verstehen wollen. 

Weil aber einerseits aus ihrer Erklärung hervorgehe, daß der betreffende Orts 
Inspector das bezüglich des eröffterten Gesetz Entwurfes, wegen Aufhebung der 
Frohndienste ergangene Rundschreiben des h. Landes Guberniums nicht persönlich 
verlautbart u. verdeutlicht habe, andererseits die VII Richter Herrschaft ihr Schankrecht 
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nicht aufgeben könne, werde der Magistrat aufgefordert, den betreffenden Orts 
Inspector mit einem ihm zur Seite zu gebenden Commissair unverzüglich mit dem 
Auftrage in den Szelistyer Stuhl zu entsenden, das fragliche Rundschreiben dort zu 
verlautbaren u. genau zu verdeutlichen, zu untersuchen: wer das Szelistyer Volk 
irregeleitet u. zur Eigenmacht verführt habe, u. dasselbe endlich zu ermahnen, von 
seinem gesetzwidrigen Eingriff in fremde Rechte abzustehen, weil nicht nur die 
Siebenrichter denselben nicht entsagen könnten, sondern auch das Landes 
Gubernium zur Emporhaltung des Gesetzes u. zum warnenden Beispiel für Andere, 
im Falle der Widerspenstigkeit mit Militair Gewalt einschreiten müßte. 

Der gegenwärtige h. Com. Erlaß sammt Beilage werden dem Szelistyer 
Herrschafts Inspector Senator Mich. v. Huttern und dem V Notair Friedr. Schelker 
als Cossair, gegen Rückstellung mit dem Auftrage zugestellt, mit Zuziehung des 
Dom. Secretairs Mich. Heinrich als Actuar, ohngesäumt nach Szelistye sich zu 
begeben und dem h. Auftrage des Nations Grafen Genüge zu leisten. Vom Erfolge 
aber diesem Magistrate, mit Unterlegung des Protocolls Bericht zu erstatten. 

[SS.] 

* 

La nr. 2390/848 
Dată în 8 iulie 
Prezentată în 11 iulie 
Rezolvată în 11 iulie 1848 

 

Comitele naŃiunii săseşti Franz von Salmen expune (sub nr. Univ. 782/1848): 
La anunŃul că locuitorii scaunului Sălişte, conduşi de clericii lor, i-au pus 

serios în vedere arendaşului domenial să-şi desfiinŃeze cârciumile, căci libertatea 
cârciumăritului ar fi revenit comunelor, din partea domeniului celor 7 juzi s-a cerut 
preşedintelui interim al Consistoriului credincioşilor neuniŃi, Moise Fulea, să se 
deplaseze la Sălişte şi să-i înveŃe acolo pe oameni despre noul proiect de lege, ce 
vrea să desfiinŃeze slujbele urbariale şi dijmele iobăgeşti, dar care nu a primit încă 
preaînalta sancŃiune, prin urmare nu este încă legal. [Acest proiect de lege] le 
rezervă explicit domnilor de pământ de până acum regaliile libertăŃii cârciumăritului, 
dreptului de morărit, posesiunea pământurilor alodiale în ce priveşte curiile, deci 
aceste drepturi nu pot fi acordate comunelor în baza acelei legi favorabile foştilor 
iobagi. [De asemenea, Moise Fulea] să îi îndemne pe oamenii induşi în eroare să se 
liniştească, pentru a evita consecinŃele neplăcute pe care le atrage după sine un 
comportament samavolnic. 

Din scrisoarea alăturată a numitului preşedinte consistorial1, Magistratul 
deduce că intermedierea sa a fost fără efect în Sălişte, căci locuitorii de acolo vor să 
creadă că amintitul proiect de lege îi îndreptăŃeşte la libertatea cârciumăritului. 

Dar fiindcă, pe de o parte, din declaraŃia lor reiese că respectivul inspector 
local nu le-a detaliat şi explicat personal circulara înaltului Guberniu al Ńării cu 
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privire la menŃionatul proiect de lege referitor la desfiinŃarea sarcinilor urbariale, 
iar pe de altă parte, domeniul celor 7 juzi nu poate renunŃa la dreptul său la 
cârciumărit, se cere Magistratului să-l trimită, neîntârziat, pe respectivul inspector 
local, însoŃit de un comisar, în scaunul Sălişte, cu misiunea: de a explica cu 
exactitate circulara în chestiune; de a ancheta cine a indus în eroare poporul din 
Sălişte şi l-a îndemnat la samavolnicie; şi, în fine, de a-l determina să se abŃină de 
la intervenŃii ilegale în drepturile altora, care nu doar că nu le pot fi sustrase de 
către cei 7 juzi, dar chiar Guberniul Ńării va trebui să procedeze cu forŃă militară, în 
caz de răzvrătire, pentru menŃinerea legii şi ca exemplu pilduitor pentru alŃii. 

Prezenta hotărâre a comunităŃii, împreună cu anexa, sunt puse la dispoziŃia 
inspectorului domenial de Sălişte, senatorul Michael von Huttern, şi a vicenotarului 
Friedrich Schelker, în calitate de comisar, cu rugăminte de returnare, cei doi fiind 
însărcinaŃi ca, odată cu implicarea secretarului domenial Michael Heinrich ca 
actuar, să se deplaseze la Sălişte şi să dea curs înaltei însărcinări a comitelui 
naŃiunii, iar despre rezultatele acesteia să raporteze Magistratului, concomitent cu 
prezentarea protocolului. 

[SS.] 
 

Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2390/1848, filele 3 v-r şi 4 v; 
foto: 212.138–212.140. 
________________ 

1 Vezi scrisoarea lui Moise Fulea către Franz Salmen din 10 iulie 1848, doc. nr. 90. 

110. 

Miercurea Sibiului, 11 iulie 1848 
 
Nro. Praes. 146/848 

Hoch Wohlgeborner Herr, 
Hochzuverehrendster Herr Gubernial Rath u. Graf der Sachsen! 

Zur Bestättigung dessen, was ich gehorsamst Unterzeichneter Euer Hoch 
Wohlgeboren wegen verweigerter Zehent Abgabe durch die hiesigen Walachen 
unterm Gestrigen zu berichten und schleunige Abhilfe gehorsamst zu bitten mich 
unterfing, unterbreite ich in der Anlage einen vom Kleinpolder Kreis Inspector 
Johann Hahn in Folge meines ergangenen Auftrags, eben diesen Augenblick in 
erwähnter Zehent Verweigerungs Angelegenheit erhaltenen Berichts, zur etwaigen 
geneigten Gebrauchnahme indem ich mit tiefer Ehrfurcht verharre 

Euer Hoch Wohlgeboren 
Gehorsamster Diener, 

M[ichael] Filtsch, Königsr. 
Reußm. den 11t Julius 848 
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* 

Prez. Nr. 146/1848 

Preaonorate domn, 
Multpreacinstite domnule consilier gubernial şi comite al saşilor! 

Spre confirmarea celor pe care umilul subsemnat le-a raportat sub data de ieri 
măriei voastre în legătură cu refuzul românilor de aici de a da dijma, cu rugămintea de 
a primi un grabnic ajutor, acum, pentru eventualul uz [al măriei voastre], alătur în 
anexă un raport pe care tocmai l-am primit de la inspectorul cercual din Apoldu Mic, 
Johann Hahn, ca urmare a cererii mele legate de chestiunea amintitului refuz al dijmei.  

Rămân, cu profundă veneraŃie, al măriei voastre 
slujitor supus, 

M[ichael] Filtsch, jude regesc 
Miercurea Sibiului, 11 iulie 1848 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Arhiva UniversităŃii Săseşti, nr. 802/1848; foto: 4045/1848. 

111. 

Carei, 11 iulie 1848 
 
K.k. Graf Uma Chevaux legers Regiment No. 6 
2t Majors Divisions Commando 

An ein königliches Vicegespanns Amt 
des Szatmarer Comitates 

Vermög erhaltenen Regimentsbefehls hat die in dem Szatmarer Comitate bisher 
dislozirt gewesene Division den 17t d.M. ihren Marsch nach Vien von Vallaj anzutretten. 

Gleichzeitig erhielt die bis nun zu Erdöd stationirt gewesene Eskadron die 
Ordre den 

13t Juli von Erdöd nach Majtény 
14t …Majtény…N. Károly 
15t …N. Károly…Vállaj 
zu marschiren und daselbst am 16t Rasttag zu haben. 
Da jedoch die Truppe für einen Rasttag in dem Orte Vallaj zu gedrängt bequartirt 

werden würde, so erlaubt man sich im freundlichen Dienstwege bey einem königlichen 
Vicegespanns Amt die Bitte zu stellen, statt des Ortes Vallaj für die von Erdöd 
marschirende Eskadron das Dorf Csinálos für den 15t Juli bestimmen zu wollen. 

Miároly den 11t Juli 1848 
Schallenberg, 

Major 
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Regimentul „Contele Uma” nr. 6 de cavalerie uşoară 
Comanda de maior a diviziei 2 

Către oficiul vicecomitatens regesc 
al comitatului Sătmar 

Conform ordinului de regiment primit, divizia dislocată până acum în 
comitatul Sătmar trebuie să pornească în data de 17 luna curentă din Vállaj în 
marşul său spre Viena. 

Concomitent, escadronul staŃionat până acum la Ardud a primit ordinul să 
continue marşul în 

13 iulie de la Ardud la Moftin 
14t …Moftin…Carei 
15t …Carei…Vállaj, 
iar acolo să facă popas în 16 [iulie]. 
Însă, deoarece în popasul ei de o zi, trupa ar fi încvartiruită prea înghesuit în 

localitatea Vállaj, ne luăm permisiunea de a adresa rugămintea pe cale amicală de 
serviciu oficiului vicecomitatens regesc, de a desemna pentru data de 15 iulie, în 
locul aşezării Vállaj, satul Csinálos pentru escadronul plecat în marş de la Ardud. 

Carei, 11 iulie 1848 
Schallenberg, 

maior 
 
Original: Biblioteca Academiei Maghiare de ŞtiinŃe (Magy. Tud. Akademia Könyvtára), Budapesta, 

mss., nr. 845, f. 29; foto: 27010/1848. 

112. 

Rusca Montană, 11 iulie 1848 
 
Abschrift 
No. 170 

An Ein löbliches Wallach Banater Grenz Regiments Commando! 

So eben langte der pensionirte, nunmehr bei der National-Garde eingetheilt 
sein sollende Herr Hptm. Asboth in Begleitung eines mit dem Jägerstutzen und 
Bajonet bewaffneten National-Gardisten von Lugos hier an, welcher nach Angabe 
der Herrn Gewerken [?], im Auftrage des ungarischen Ministeriums die 
Organisation und die Beeidung der National-Garde hier im Orte Ruskberg und 
Ruskitza morgen früh beginnen wird. Die Station ermangelt nicht dieses einem 
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löbl. Regiments Commando gehorsamst anzuzeigen, und um die weitere Weisung 
dringend zu bitten. 

Ruskberg am 11. July 1848 um 10 Uhr Abends 
Viktor Boiczey m.p., 

Lieutenant 
Ad Bidermann m.p., Oblt. 

* 

Copie 
Nr. 170  

Către onorata comandă a regimentului de graniŃă româno-bănăŃean! 

Tocmai a sosit aici de la Lugoj domnul căpitan Asboth, pensionar, acum 
chipurile repartizat la garda naŃională, însoŃit de un gardist naŃional înarmat cu o 
puşcă de vânător cu baionetă. Conform informaŃiei domnilor de la întreprinderea 
minieră, din însărcinarea Ministerului ungar, acesta va începe mâine dimineaŃă aici, 
în localitatea Rusca Montană, şi la RuşchiŃa organizarea gărzii naŃionale şi 
depunerea jurământului acesteia. StaŃia noastră nu întârzie să raporteze aceasta cu 
supunere onoratei comande a regimentului, rugând-o insistent să-i acorde indicaŃii 
mai departe. 

Rusca Montană, în 11 iulie 1848, la orele 10 seara 
Victor BoiŃei m.p., 

Locotenent 
Pentru Bidermann m.p., locotenent-major 
 
Copie: Arhiva Muzeului Banatului Montan ReşiŃa, dosar nr. 1730/18.058, doc. nr. 170; foto: 

1848 065. 

113. 

Bucureşti, 11 iulie 1848 

Domnule Ministru, 

Ştirea sigură a sosirii trupelor ruseşti la Focşani, lafrontiera Valahiei, s-a 
răspândit aici în cursul zilei de ieri. După o lungă deliberare, în care au fost 
discutate şi respinse diverse proiecte, membrii guvernului provizoriu au adoptat, 
fără opoziŃie, măsura cea mai înŃeleaptă, aceea de a se refugia cu toŃii, cu excepŃia 
Mitropolitului, în Transilvania. Această hotărâre, trebuie s-o spun, a fost de altfel 
aprobată şi chiar sprijinită de poporul adunat în curtea Palatului.  
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Imediat, Mitropolitul a convocat pe marii boieri prezenŃi la Bucureşti şi a 
format căimăcămia, conform stipulaŃiei articolului 18 din Regulamentul Organic 
care prevede vacanŃa scaunului domnesc.  

Coloneii Odobescu şi Solomon, puşi în libertate, au reluat comanda miliŃiei. 
A fost numit un nou şef al poliŃiei şi toŃi funcŃionarii inferiori au rămas în funcŃiile 
lor. Garda naŃională e dizolvată.  

Trecerea de la o putere la alta s-a făcut cu calm şi fără cea mai mică dezordine 
în Capitală.  

łăranul, din nefericire prea obişnuit a fi jucăria stăpânilor săi, mai întâi nu a 
acceptat decât cu neîncredere binefacerile promise de noua ConstituŃie. El va pleca 
şi de data aceasta capul, fără să murmure, când va afla că vechea stare de lucruri 
este restabilită. Totodată, trebuie recunoscut, această revoluŃie va lăsa rădăcini 
profunde în Ńară şi sunt convins că vor rezulta avantaje reale şi apropiate pentru 
clasa care, ea singură, suportă sarcinile statului. 

Alătur aici, Domnule Ministru, proclamaŃia publicată de membrii guvernului 
provizoriu în momentul când au părăsit puterea. 

Am primit azi dimineaŃă comunicarea oficială, de asemenea aici alăturată, a 
Secretariatului de Stat, anunŃând că vechea stare de lucruri a fost restabilită în 
plenitudinea sa în Valahia. 

 
Publicat în: Titu Georgescu, Mărturii franceze despre 1848 în Ńările române, Bucureşti, 

Ed. ŞtiinŃifică, 1968, p. 81. 

114. 

Budapesta, 12 iulie 1848 
 
381/q1848 
Übersetz. 
Der Minister Präsident  
An Baron Nicolaus Vay königlicher Commissair  
Ofen Pesth den 12t July 1848 

 
Das Ministerium wurde durch die im ämtlichen Weg anhergesendete, und 

gegen Rückschluß herbeyliegende Note des Oesterreichischen Ministeriums des 
Äußeren davon verständiget, daß einige flüchtige Moldauer Bojaren in der Absicht 
nach Kronstadt herüber gekommen seyen, um in jener Gegend eine Freischaar zu 
bilden, und mit derselben in das Fürstenthum Moldau einzufallen; ich trage einen 
H. E. könig. Commissair demnach beim Beschluß des Minister Rathes hiemit auf, daß 
obwohl vermög der zwischen dem Fürstenthum Moldau und dem Königreich Ungarn 
bestehenden freundschaftlichen Verhältnissen, und nachbarlichen Einvernehmens, 
das Ungarische Ministerium den Weg vor den sich nach Ungarn und auch nach 
Siebenbürgen, welches mit demselben bereits vereiniget ist, Flüchtenden nicht 
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verschliessen kann, daß Sie H.E. königl. Commissair den erwähnten Bojaren 
auftragen so sich von der Gränze mehr in das Innere des Landes zu ziehen, und alle 
Werbungen, welche das gute Einvernehmen mit den benachbarten Staaten im 
mindesten gefährden könnten, strenge untersagen. Von dem Stand der Sache 
werden Sie einverständlich mit dem Commandierenden General in Siebenbürgen je 
eher anher berichten. 

* 

381/q1848 
Traducere 
Primul ministru 
Către baronul Vay Miklós, comisar regesc 
Buda-Pesta, 12 iulie 1848 

 
Ministerul [ungar] a fost înştiinŃat, pe cale oficială, prin nota trimisă cu 

confirmare de returnare de către Ministerul austriac de Externe despre câŃiva 
boieri moldoveni fugari, care au venit încoace la Braşov, cu intenŃia de a forma în 
regiunea aceea o trupă de voluntari, pentru a invada, astfel, Principatul Moldovei. 
Conform deciziei Consiliului de miniştri, îl însărcinez, prin urmare, pe domnul 
comisar regesc cu următoarele. Deşi, datorită atât relaŃiilor prieteneşti existente 
între Principatul Moldovei şi Regatul Ungariei, cât şi acordului de bună 
vecinătate, Ministerul ungar nu le poate închide drumul celor care se refugiază în 
Ungaria, dar şi în Transilvania, care a fost deja unificată cu prima, să le 
transmiteŃi dumneavoastră, domnule comisar regesc, amintiŃilor boieri să se 
retragă de la graniŃe mai mult în interiorul Ńării şi să le interziceŃi cu stricteŃe 
orice recrutări care ar putea periclita câtuşi de puŃin bunele acorduri cu statele 
învecinate. În acord cu generalul comandant, ne veŃi raporta cât mai repede 
despre starea de fapt. 

 
Copie: M.O.L. Budapesta, Fond H2 (Miniszteriumi Lot. Miniszterelnökség), nr. 381/1848. 

115. 

Budapesta, 12 iulie 1848 

Der Minister Präsident dem Minister [des] Äußeren 

Bezüglich des Berichtes Dto 26t Juny Z. 1301 hinsichtlich der sich aus der 
Moldau nach Kronstadt geflüchteten Bojaren habe ich das Vergnügen Eure 
Durchlaucht beim Beschluße des Minister Rathes vorläufig zu verständigen, daß 
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vermöge der zwischen dem Fürstenthum Moldau und Königreich Ungarn bisher 
bestehenden freundschaftlichen Verhältniße das Ungarische Ministerium den Weg 
der sich nach Ungarn, folglich auch in das mit demselben vereinte Siebenbürgen 
Flüchtenden zwar nicht verbiethen kann, doch aber die erforderlichen Schritte 
gethan hat, wodurch die erwähnten Flüchtlinge – wenn dieselben wirklich hieher 
gekommen wären, wovon aber das Ministerium bisher nicht die mindeste ämtliche 
Anzeige erhielt -, von den Gränzen weg sich mehr in das Innere des Landes ziehen, 
nahmentlich aber alle Werbungen, welche das bisherige gute Einvernehmen mit 
den benachbarten Staaten wie immer gefährden könnten, augenblicklich unterlaßen. 

Von dem Stand dieser Angelegeneheit wird aus Siebenbürgen eine weitere 
Aufklärung erwartet, welche ich sobald dieselbe anlangt, Euer Durchlaucht unter 
Rückschluß der Beylagen allsogleich zur Kenntniß bringen werde. 

Pesth den 12t July 1848  
Für die richtige Übersetzung, 

E. Mo[...], 
beeideter Dollmetsch 

* 

Primul ministru [ungar] către ministrul [austriac] de Externe 

Referitor la raportul [dumneavoastră] din data de 26 iunie, nr. 1301, despre 
boierii refugiaŃi din Moldova la Braşov, am plăcerea de a anunŃa deocamdată pe 
înălŃimea voastră, la decizia Consiliului de miniştri, că, date fiind relaŃiile 
prieteneşti existente până acum între Principatul Moldovei şi Regatul Ungariei, 
deşi nu poate interzice calea celor ce se refugiază în Ungaria şi, prin urmare, şi în 
Transilvania unită acum cu cea dintâi menŃionată, Ministerul ungar a întreprins 
totuşi paşii necesari pentru ca pomeniŃii fugari (dacă aceştia au venit într-adevăr 
încoace, fiindcă Ministerul nu a primit până acum nicio veste oficială despre ei) să 
se tragă de la graniŃe mai în interiorul Ńării şi, respectiv, să stopeze pe dată toate 
recrutările, ce ar putea periclita sub orice formă bunele acorduri de până acum cu 
statele vecine. 

Despre evoluŃia chestiunii sunt aşteptate din Transilvania noi clarificări, pe 
care, de îndată ce îmi vor parveni, le voi aduce neîntârziat la cunoştinŃa înălŃimii 
voastre, cu returnarea anexelor. 

Pesta, 12 iulie 1848 
Pentru conformitatea traducerii, 

E. Mo[...], 
translator autorizat 

 
Copie: M.O.L. Budapesta, Fond H2 (Miniszteriumi Lot. Miniszterelnökség), nr. 381/1848. 

Varianta maghiară a documentului publicată la S. Dragomir, Studii şi documente..., vol. III, p. 14–15. 
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116. 

Sibiu, 12 iulie 1848 
 
Praesidiale No. 836–837/q 

 
An Seine des k.k. wirklichen Herrn geheimen Rathes, Commandeurs des 

oest. Leopold-, Ritter des Milit. Marien Theresien, so wie mehrerer hoher Orden, 
k.k. Feldmarschall Lieutenants, Commandirenden Generals und k. Bevollmächtigter 
Landtags Hof Commissärs etc. etc. 

 
Anton Freiherrn von Puchner Excellenz 
Hermannstadt am 12ten Juli 848 
Vermög der mittelst Estaffete so eben eingelangten in Abschrift mitfolgenden 

Note des k.k. Agenten von Eisenbach in Jassy dato 8ten Juli l.J. ist laut eines 
Agenzie Starosten Popovitz ihm selbst überbrachten Berichte aus Husch die Vorhut 
der nach der Walachei bestimmten russischen Truppen am 6ten Juli wirklich in die 
Moldau eingerückt und soll in Falczie das aus 24.000 Mann bestehende Armee 
Corps erwarten. 

Andere 4.000 Mann haben laut eben dieser Mittheilung von Leowa aus ihre 
Richtung aufwärts nach Skuleny genommen, ihrer Ankunft wird für den 9ten oder 
10ten entgegengesehen. Da nach dieser ämtlichen Nachricht der k.k. Agenzie in 
Jassy der nunmehr erfolgte Einmarsch der russischen Truppen in die Moldau und 
Walachei ganz außer Zweifel gestellt ist, so beeile ich mich Euer Excellenz unter 
Beziehung auf den Bericht vom 30ten Juni l.J. No. 774/q und vom 11ten Juli 848 
No. 822 u. 824/q hievon estaffetaliter die Anzeige zu erstatten. 

Während ich von diesen Nachrichten nicht nur den k.k. Herrn Kriegs 
Minister Grafen von Latour in Wien, sondern auch das k. ung. Kriegs Ministerium 
schleunigst in Kenntniß setze, und die Bemerkung beifüge, daß hinsichtlich der 
thunlichsten Sicherstellung unserer siebenbürgischen Landesgrenzen gegen was 
immer für Operationen auf Seite der beiden Nachbarländer Moldau und Walachei 
unter Einem das entsprechende schleunigste Einvernehmen Euer Excellenz mit 
dem Herrn Landes Gouverneur dringlichst erwirkt, und das Resultat nachträglich 
werde berichtet werden, beeile ich mich Euer Excellenz estaffetaliter hievon mit 
der Bitte in Kenntniß zu setzen, über die hiernach zu ergreifenden militärischen 
Maßregeln an unserer Grenze gegen die beiden Fürstenthümer mir mit möglichster 
Beschleunigung die nöthigen Weisungen zu ertheilen. 

Im Begriffe, diesen Bericht an seine Bestimmung abzusenden langt auch so 
eben aus Bukarest gleichfalls dato 8ter Juli eine ämtliche Mittheilung des k.k. 
Hofagenten von Timoni ein, welche ich gleichfalls in Abschrift Euer Excellenz 
beischließe, nach dessen Inhalte auch der Einmarsch türkischer Truppen in die 
Walachei auf eine wenn auch noch nicht ganz versicherte so doch sehr 
wahrscheinliche Weise in Ansicht gestellt wird. 
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Bei dieser Gelegenheit halte ich es für Pflicht, Euer Excellenz Aufmerksamkeit 
bezüglich des von Seite des könig. ung. Ministeriums schon früher angeordneten und 
General Commandoseits auch schon eingeleiteten Ausmarsch der hierländigen 
Grenztruppen auf den Umstand hinzudeuten, daß inzwishen nach dem Inhalte der 
deutschen öffentlichen Blätter insonderlich der Agramer Zeitung Seine kais. Hoheit 
Erzherzog Johann als der von Seiner Majestät zur friedlichen Beilegung des 
zwischen Ungarn und Slovakien so wie Slavonien bestehenden Aufregungen mittelst 
einem sowohl an den Banus als auch an das ung. Ministerium erflossenen höchsten 
Erlasse dato Wien am 27ten Juni l.J. von jetzt an schon die gänzliche Einstellung der 
Feindseligkeiten gegen einander und aller hierzu aufreizenden Rüstungen während 
der Zeit der Unterhandlung beiden Theilen ernstlichst vorgezeichnet haben. 

Pfersmann 
F.M.L. 

 

* 

Prezidiala nr. 836–837/q 
 
Către domnul adevărat consilier secret c.c., comandor al ordinului austriac 

Leopold, cavaler al ordinului militar Maria Theresia, ca şi al mai multor înalte 
ordine, feldmareşal-locotenent c.c., general comandant, comisar aulic şi dietal 
plenipotenŃiar regesc etc. etc.,  

 
ExcelenŃa sa baronul Anton von Puchner 
Sibiu, 12 iulie 1848 
Conform notei agentului c.c. von Eisenbach din Iaşi datată în 8 iulie a.c.1, 

notă care tocmai ne-a parvenit prin ştafetă, fiind anexată în copie, cu trimitere la 
raportul primit de la starostele agenŃiei Popovici din Huşi, avangarda trupelor 
ruseşti cu destinaŃia Muntenia a pătruns, într-adevăr, în Moldova în 6 iulie şi 
aşteaptă la Fălciu corpul de armată compus din 24.000 de oameni.  

Conform aceleiaşi comunicări, alŃi 4.000 de oameni au pornit de la Leova în 
sus spre Sculeni, sosirea lor acolo fiind aşteptată în 9 sau 10 [iulie]. Deoarece în 
baza acestei ştiri oficiale a agenŃiei c.c. din Iaşi invazia trupelor ruseşti în Moldova 
şi Muntenia este în afara oricărei îndoieli, nu întârziu a o anunŃa despre aceasta prin 
ştafetă pe excelenŃa voastră, cu referire la rapoartele din 30 iunie a.c.2, nr. 774/q, şi 
din 11 iulie 1848, nr. 822 şi 824/q. 

Aducând degrabă aceste ştiri la cunoştinŃă atât domnului ministru de Război 
c.c., contele Latour din Viena, cât şi Ministerului ungar regesc de Război, şi 
adăugând observaŃia că, în vederea asigurării cât mai eficiente a hotarelor noastre 
transilvane vizavi de orice fel de operaŃiuni din partea ambelor Ńări vecine Moldova 
şi Muntenia, punerea rapidă în acord a excelenŃei voastre cu domnul guvernator al 
Ńării este imperios necesară, iar rezultatul va fi raportat ulterior, mă grăbesc să o 
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înştiinŃez prin ştafetă pe excelenŃa voastră despre acestea, cu rugămintea de a-mi 
transmite cu maximă urgenŃă indicaŃiile necesare cu privire la măsurile militare de 
întreprins aici, la graniŃa noastră cu cele două principate. 

Fiind pe cale să transmit acest raport la destinaŃia sa, tocmai a sosit de la 
Bucureşti o comunicare oficială a agentului aulic c.c. von Timoni, datată tot în  
8 iulie, pe care o adaug, de asemenea, în copie pentru excelenŃa voastră. Conform 
conŃinutului acesteia, invazia trupelor turceşti în Muntenia este prezentată ca fiind 
nu foarte sigură, în schimb foarte probabilă. 

În acest context, consider de datoria mea a atrage atenŃia excelenŃei voastre 
asupra marşului trupelor grănicereşti, ordonat încă de mai demult de Ministerul 
ungar regesc şi iniŃiat de Comandamentul general, având în vedere că, după 
conŃinutul foilor oficiale germane, şi în special al „Agramer Zeitung” (Ziarul din 
Zagreb), urmare a decretului preaînalt al MaiestăŃii sale datat la Viena în 27 iunie 
a.c. pentru aplanarea tulburărilor existente între Ungaria şi Slovacia, respectiv 
Slovenia, înălŃimea sa imperială, arhiducele Johann a trasat cu seriozitate, încă de 
pe acum, încetarea completă a ostilităŃilor reciproce şi orice înarmare ce conduce la 
incitare pe durata negocierilor dintre ambele părŃi. 

Pfersmann,  
feldmareşal-locotenent  

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.Pr., nr. 836–837/q; foto: 26.029–26.033/1848. 

________________ 
1 Vezi mai sus, doc. nr. 66, datat la Iaşi, în 8 iulie 1848. 
2 Vezi vol. VIII, doc. nr. 161, p. 311. 

117. 

Sibiu, 12 iulie 1848 
 
P 1263 et 1250 

Note 

Im Verfolge des hierortigen Präs. No. 799/p vom 24t Juni d.J. erlaubt man sich 
nun den Vorspanns Erforderniß Aufsatz des Bataillons des 2t Szekler Regiments und 
der zum Austausch bestimmten Division Szekler Husaren mit der diensthöflichen 
Bitte zu übermachen, hiernach mit gefälliger Berücksichtigung der nachfolgenden 
Punkte die erforderlichen Marschpläne geneigtest bald hieher übermitteln zu wollen. 

Das Bataillon des 2t Szekler Regiments, wovon am 17t d.M. 5 Kompagnien 
in N. Enyed vereinigt sein werden, soll am 18t und 19t dort Rasttag halten, und am 
20t nach Thorda (d.h. es wolle gefälligen Mihályfalva dafür anzuweisen), am 21t 
das ganze vereinigte Bataillon [von] Clausenburg (Monostor) u.s.w. nach Feketetó 
marschiren. 

Am 18t soll eine Division E.H. Carl Ferdinand von Clausenburg nach 
Thorda, und die gegenwärtig in Thorda befindliche Szekler Compagnie am 
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nemlichen Tage von Thorda nach Mihályfalva abrücken. Über die Erfordernisse 
des marschirenden Standes und Vorspanne dieser Abtheilungen, wird das Schloß 
Commando zu Klausenburg zum Einvernehmen mit dem dortigen Provinzial 
Commissariat angewiesen. 

Das Bataillon des 2t Walachen Regiments hat am 22t d.M. von Nászod 
aufzubrechen, und über Dées mit Vermeidung Clausenburgs nach Feketetó zu 
marschiren. 

4 Kompagnien [des] 1t Szekler werden von Csik Szereda am 25t d.M. nach 
Klausenburg aufbrechen und 1 Division Szekler Husaren hat die eine Escadron am 
26t d.M. von Markosfalva, und die andere Escadron am nemlichen Tage von Szent 
Katolna aufzubrechen und der Art über Hermannstadt gegen Arad abzurücken, daß 
diese beiden Escadrons bis hierher in 2 Colonen von je 1 Escadron marschiren und 
durch einen Marsch von einander getrennt sind, von Hermannstadt aus aber in 
einer Division vereint den Marsch fortsetzen werden.  

Hierbei muß man erwähnen, daß der hier beifolgende marschirende Standes 
und Vorspanns Erforderniß-Ausweis des Bataillons des 2t Szekler Regiments, auch 
zur Richtschnur für das 2t Walachen und 1te Szekler Regimt dienen möge, da alle 
diese Truppen mit vollkommen gleichen Stand zu marschiren befehligt sind. 

Hermannstadt am 12t Juli 1848 
In Dienstesabsein des Commandirenden Herrn Generals 

Pfersmann m.p., 
F.M.L. 

1780/848 
An Ein löbliches k. Landes Ober Commissariat 

* 

P 1263 et 1250 

Notă 

Ca urmare a [notei] prezidiale din 24 iunie a.c., nr. 799/p, ne îngăduim să vă 
trimitem acum anexa cu necesarul pentru caii de transport ai batalionului celui de-
al doilea regiment secuiesc şi pentru divizionul de husari secui destinat schimbului, 
cu rugămintea ca, binevoind a lua în considerare următoarele puncte, să realizaŃi 
planurile de marş necesare, pe care să aveŃi amabilitatea de a ni le transmite curând. 

Batalionul celui de-al doilea regiment secuiesc, din cadrul căruia în data de 
17 ale lunii curente 5 companii vor face joncŃiune la Aiud, va face popas acolo în 
18 şi 19, în 20 va porni în marş spre Turda (adică să binevoiŃi să avizaŃi în acest 
scop MihalŃul), în 21 întregul batalion unificat [va mărşălui de la] Cluj (Mănăştur) 
etc. la Negreni. 

În 18 va pleca o divizie a [regimentului] „Arhiducele Carl Ferdinand” din 
Cluj la Turda, şi compania secuiască aflată momentan la Turda [se va deplasa] în 
aceeaşi zi de la Turda la MihalŃ. Despre necesarul efectivelor aflate în marş şi al 
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cailor de transport va fi avizat comandamentul de castel de la Cluj pentru a se pune 
în acord cu comisariatul provincial de acolo. 

Batalionul celui de-al doilea regiment românesc trebuie să pornească în 22 ale 
lunii curente din Năsăud şi să îşi continue marşul prin Dej, cu evitarea Clujului, 
până la Negreni. 

4 companii de la primul [regiment] secuiesc vor pleca în 25 ale lunii din 
Miercurea Ciuc la Cluj. Dintr-o divizie de secui husari, un escadron va pleca în 26 l.c. 
din Mărcuş, iar celălalt escadron în aceeaşi zi din Cătălina, înaintând pe la Sibiu 
către Arad de asemenea manieră, încât cele două escadroane să se deplaseze până 
aici [Sibiu] în 2 coloane a câte 1 escadron fiecare, despărŃite una de alta printr-un 
marş, dar de la Sibiu încolo să-şi continue marşul unificate într-o singură divizie.  

Trebuie amintit, în acest context, că permisul anexat, indicând necesarul 
efectivelor şi cailor de transport în marş ale batalionului celui de-al doilea regiment 
secuiesc, va sluji ca fir roşu şi pentru cel de-al doilea [regiment] românesc şi pentru 
primul regiment secuiesc, deoarece toate aceste trupe au ordinul de a efectua 
marşul cu efective identice. 

Sibiu, 12 iulie 1848 
În absenŃa domnului comandant general 

Pfersmann m.p., 
feldmareşal-locotenent 

1780/1848 
Către onoratul Comisariat suprem c.c. al Ńării 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond Erdélyi országos föbiztossági levéltár. Supremus Commissariatus 

Provincialis 1848, nr. 1780. Copie: Biblioteca Academiei Române Cluj-Napoca, Biblioteca-Fototeca, 
nr. 511/89–91; foto: 32.881–32.883/1848. 

118. 

Braşov, 12 iulie 1848 
 
2944/84 

 
Es wird hiermit zu Jedermanns Wissenschaft bekannt gemacht, daß die hochl. k. 

Landesregierung in Folge der in einigen Ortschaften dieses Distrikts sich kundgegebenen 
boswilligen Anschläge gegen die öffentliche Sicherheit u. bestehende Ordnung, sowie 
gegen fremdes Eigenthum mittelst k. Verordnung v. 30. Juni l.J. 7978, für den hiesigen 
Distrikt gegen alle Jene, welche die Sicherheit der Personen u. fremden Eigenthumes 
gewaltthätig zu verletzen oder die öffentliche Ruhe u. Ordnung zu untergraben sich 
erspreissen werden, das Standrecht zu verleihen u. dessen Ausübung in vorkommenden 
Fällen diesem Magistrat zu übertragen geruhet hat. 

Kronstadt, den 12 Juli 1848 
Der 

Magistrat 
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2944/1848 
 
Prin prezenta se aduce la cunoştinŃa tuturor că, datorită unor atentate rău-

voitoare împotriva liniştii publice şi a ordinii constituite, ca şi împotriva proprietăŃii 
străine, manifestate în câteva localităŃi ale acestui district, prin ordonanŃa c.c. din 
30 iunie a.c., [nr.] 7978, înalta şi onorata conducere c.c. a Ńării a binevoit să 
introducă statariul în districtul acesta, împotriva tuturor celor ce, prin acte de forŃă, 
vor viola siguranŃa persoanei şi proprietatea străină sau vor căuta să submineze 
liniştea şi ordinea publică, încredinŃând Magistratului exercitarea acestuia 
[statariului] în cazurile care se vor ivi1. 

Braşov, 12 iulie 1848 
Magistratul 

 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fond Magistrat, nr. 3604; foto: 32.454, 32.465, 32.467, 32.468, 

32.471/1848.  

________________ 
1 Vezi vol. VIII, doc. nr. 156, p. 296–297. 

119. 

Braşov, 12 iulie 1848 
 
An 
Herrn Erzpriester Petrus German Wohl Ehrwürden 
 
Die anliegende Bekanntmachung betreff des von der hohen Landes 

Regierung für den hiesigen Distrikt auf die Zeit von 3 Monathen verliehenen 
Standrechtes wird Euer Wohl Ehrwürden mit der Aufforderung mitgetheilt, solche 
durch die Ihnen unterstehenden Geistlichen in den betreffenden Kirchen von der 
Kanzel herab am nächst folgenden Sonntag allgemein verlautbaren, über die 
geschehene Verlautbarung das erforderliche Zeugniß ausstellen zu lassen und diese 
Zeugniße dem Löbl. Magistratual Präsidium unausbleiblich binnen 14 Tagen 
einzureichen.  

Kronstadt am 12. Juli 
Der Magistrat durch 

Friedrich Riemer, Notair 
An 
Herrn Erzpriester Petrus German Wohl Ehrwürden 
Expedition ad No. 58/848 
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Către 
SfinŃitul domn protopop Petre Gherman 
 
Comunicarea alăturată, referitoare la introducerea statariului de către înalta 

conducere a Ńării pe o perioadă de 3 luni în acest district, vi se transmite sfinŃiei 
voastre cu solicitarea ca aceasta să fie anunŃată la toată lumea de clericii din 
subordinea dumneavoastră, în biserică, de la amvon, în duminica următoare, apoi 
să se certifice anunŃurile făcute, iar certificatele în cauză să fie înaintate negreşit 
onoratului prezidiu al Magistratului, într-un interval de 14 zile. 

Braşov, 12 iulie 
Magistratul prin 

Friedrich Riemer, notar 
 

Către SfinŃitul domn protopop Petre Gherman 
Expediată sub nr. 58/1848 
 
Original: Arhiva Bisericii Sf. Nicolae din Braşov, Fondul Bran, nr. 58; foto: 4887–4888/1848; 

ibidem, nr. 3027/1848; foto: 5303. 

120. 

Braşov, 12 iulie 1848 

Osebirea între revoluŃia łărei româneşti şi între alte revoluŃii europene 

Mai întâi să lămurim fórte bine ideea revoluŃiei. Când zicem revoluŃie 
(Revolution), sântem cu totul străini a înŃelege prin acest cuvânt revolte sângeroase, 
turburări înfricoşate, resbóie civile, repezirea statului în anarhie; feriască [ferească] 
Dumnezeu! RevoluŃia nu înseamnă nimic din aceste, şi prin cuvântul revoluŃie se 
înŃelege o schimbare totală numai a acelor legi şi guverne care prin nedreptatea lor 
apăsătóre de popor nu mai putea fi suferite, şi supt care popórăle gemea fără a 
putea scăpa de supt ele de cât numai ca prin o minune. BăgaŃi prea bine de seamă, 
că în staturile [statele] în care drepturile omeneşti sânt partea sau acelor mai mulŃi 
sau a tuturor supuşilor, acolo revoluŃiile generale sânt imposibile, pentru că de şi se 
află câteodată unii ómeni desperaŃi, cu sânge negru, cari ar vrea să producă o 
schimbare a lucrurilor, nu află însă simpatie de cât iarăşi numai la puŃini desperaŃi, 
iar totalitatea poporului îi frânge şi îi înfrână neapărat. De aci vedem, că în Anglia 
de o sută de ani în coace şi în Nordamerica tocma dela întemeierea republicei nu se 
făcu nici o revoluŃie generală, şi tótă revoluŃia acestor staturi stete şi mai stă încă 
numai într’o treptată reformă şi schimbare a legiuirilor câte din timp în timp se află 
nerăspunzătóre la scopul statului. 
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Ce au făcut łara românească în 11. Iunie, revoluŃie ori numai revoltă? Să punem 
mâna pe cuget, să’i judecăm bine scopul mişcării cel principal şi să recunóştem cu 
sânge rece, că în adevăr, acea mişcare merită numirea de revoluŃie. Mai zicem odată să 
nu căutăm la persóne nici la mijlócele respective destul de puŃine prin care se porni 
revoluŃia, ci să recunóştem cu ochii limpezi de patimă, că ea află cele mai vii simpatii 
în totalitatea locuitorilor, iar contrarii ei sânt numai o frântură a populaŃiei, cari din 
nenorocirea lor tocma de ar avea cel mai mare drept a se plânge asupra revoluŃiei, stau 
însă în cel mai greu prepus, că ei o fac aceasta numai din interes egoistic şi trag 
totodată asupră[-]şi mustrarea, căci nu dau şi ei mâna cu poporul din care au eşit şi cu 
patria între carea şi de la carea ei au tot şi fără carea sânt nimic. 

Să venim la întrebarea din fruntea articolului nostru. Osebirea între revoluŃia 
românilor şi între altele europene stă într’un singur punct, care este: cumcă în alte 
staturi revoluŃionate până acum nu s[-]au îmbiat nime şi cu atât mai puŃin au 
ameninŃat cineva cu întrevenire armată, lucru ce în łara românească se făcu şi până 
acum, se face şi până în aceste minute, şi se face fără a aştepta întru nimic 
desfăşurarea şi resultatele revoluŃiei aplicate la patrie. Astfeliu łara românească 
(totodată şi Moldova) n’are a se lupta numai cu partida reacŃionară din sânul său, ci 
totodată cu necontenita ameninŃare a sabiei tiranului Damocles asupra capului său. 

Această împregiurare este până acum singură carea descuragia pe cei puŃin 
credincioşi, le retrăgea mâna de ajutoriu dela lucrările guvernului provisoriu, fiindu[-]le 
frică, ca nu cumva venind muscalii, să cadă în disgraŃia lor, ca şi când Ńara ar fi a 
muscalilor, iar nu łara românească în veacul veacului. De aci câŃiva ofiŃiri după ce 
nu vrură să apere nici pe guvernul căzut, acum nu cutează a lupta epoletele nici supt 
guvernul provisoriu, şi îşi dau dimisia, de frică, sau de pismă, nu le pasă, nouă ne e 
milă de nesocotinŃa acelor ómeni, cari ar trebui să ştie prea bine, că Rusia, ca ori care 
altă putere europeană s’ar feri a mai aplica ofiŃeri cari îşi vor fi dat dimisia sau de 
frică, sau din necredinŃă, sau din servilismu; cabinetul şi generalii muscăleşti cunosc 
fórte bine pe ómeni. Noi aci, precum vede ori cine[,] înŃelegem pe ofiŃirii, cari cvitară 
(quitée)1 formal, şi cari prin urmare nu mai sânt ofiŃiri. 

Tóte acestea n’ar trebui să ne descurageze [descurajeze] nici pe un minut. Să 
punem că întru adevăr muscalii cu călcarea tutulor tractatelor nechemaŃi şi 
neîmbiaŃi de pórtă [Poartă] ca putere suzerană, nesuferiŃi de naŃia întreagă română 
vor veni şi vor călca pe acel pământ curat românesc, pe care ar trebui să[-]l apărăm 
cu cea mai de pre urmă picătură de sânge: ce va urma de aci? Putea vor ei restaura 
lucrurile în făgaşurile vechi? Nici odată, nici pe o lună. LuaŃi sama, că muscalii de 
azi încolo nu mai au a face cu vr’o câteva familii aristocratice, ci cu naŃia întreagă, 
care cu tot despotismul ce o apăsă, iat[-]o îndulcită, pătrunsă, şi înflăcărată de 
farmecul libertăŃii întocma ca o jună din ferbintea climă meridională încântată de 
puterea amorului. Domnilor vă rugăm pe tot ce aveŃi bun şi sfânt, fie[-]vă în 
punctul acesta de învăŃătură măcar numai purtarea căpitalei Bucureşti. 

Aceasta abia apucase a gusta libertatea când în 14. Iunie adecă a treia zi la o 
singură faimă2, că boierii s’ar găti a chema pe muscali[,] se adunară cu miile, 
alergară la mitropolitul cu tóte relele daca [dacă] cineva ar cuteza a chema pe 
duşmani în Ńară; mitropolitul şi boierii scăpară numai cu făgăduinŃa că în următórea 
zi vor depune cu toŃii jurământul pe noua constituŃie. 
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Purtarea aceluiaş popor bucureştean la contrarevoluŃia din 19. Iunie o cunóşteŃi. 
În 30. Iunie văzurăŃi că acelaş popor ne condusu de capii săi, care parte mare 

era la munŃi şi în Braşov stórse rechemarea lor şi răstaură căimăcămia. 
AŃi citit iarăşi cu ce bucurie primiră oraşele Ploeşti, Focşani, judeŃele 

DâmboviŃa şi Oltul, Câmpul lung, scurt tóte unghiurile Ńării noua libertate. 
De bucuria poporului Ńăran nu credem că vă mai îndoiŃi. 
Deci vă întrebăm, ce vor putea face muscalii şi turcii cu venirea lor în principate. 
Să ne înŃelegem frăŃeşte şi fără nici o patimă. 
Al doilea. Muscalii vor perde şi umbra de simpatie din partea românilor, 

încât precum românii înainte cu 20, 30 ani îi avea de creştini buni, aşea acum îi vor 
renumăra între ai lor duşmani. Ba mai revenim odată, generaŃia română de la 1848 
nu mai este cea de la 1828. Zeci de mii de români stau gata a se apuca în cel mai 
mare pericul pentru o singură idee îmbrăcată în vorba naŃionalitate, în cât un tiran 
ori care ar trebui să stăpânească pre toŃi naŃionalii pentru ca să pótă subjuga acest 
pământ. Însă nici atunci nu l’ar putea domni în pace, pentru că capetele celor căzuŃi 
ar fi capete de [h]idră, din unul tăiat ar răsări tot câte 7 altele. Răsbunarea 
colcăitóre s’ar străplânta3 de la tată la fiu, şi noi nu mai cunóştem mijlóce, din care 
aceasta de la 1848 încolo să se mai pótă apăsa şi sugruma. 

Al treilea. Tocma pentru că spiritul naŃional şi patriotic apucă a se deştepta la 
români într’o măsură atât de mare, pe cât mulŃi în orbia lor despreŃuitóre n’ar fi 
cutezat nici odată, naŃionalii la o întâmplare de invasie străină, fiŃi prea siguri că nu 
vor sta cu mâinile în sânu, cum steteră părinŃii lor ca pe la 1812 când li să fură 
Besarabia, şi vor cutriera4 Europa întreagă, căutând ajutoriu şi arme străine, spre  
a[-]şi scăpa patria de subjugarea străină, la care nime altul nu are drept de stăpânire 
de cât numai naŃia Moldavo română. Fie[-]vă de învăŃătură aşa să trăiŃi neobositele 
propagande ale polonilor, italianilor, nemŃilor ş.a. Acest adevăr îl recunosc înşii 
[înşişi] muscalii; pentru aceea între alŃi diplomaŃi ai lor Dn. Daskov consulul general 
scrisese pe la a.[nul] 1845 solului rusesc Medem la Viena, cumcă între alte canale de 
propagandă naŃională, cutare gazete româneşti ar trebui neapărat oprite din principate 
„pentru că, zicea Dlui, aceste gazete pot deveni de tot periculóse planurilor, ce 
goneşte politica rusască.” Ş.a.ş.a.5. Austriacii puseră mâna pe acea depeşă; însă 
ministeriul lor de atunci corupt cum era, şi cum nu va mai fi altul, se lenevi a întreba 
mai cu deadinsul care ar fi acelea planuri ce goneşte politica rusască în principate. 
Noi sântem siguri că întrebarea aceasta de azi încolo o va face Europa întreagă. 

Şi acum un cuvânt cătră toŃi boierii şi bărbaŃii de stat ai Ńărilor româneşti. 
Domnilor! Partida revoluŃionară carea de la 11. Iunie ajunsese la cârmă în 

łara românească ori au făcut bine că au revoltat, ori au făcut rău mare; ori s[-]au 
prea grăbit cum zic mulŃi, ori au întreprins mişcarea la timpul dorit, cum o credea 
dânşii: noi pe tótă întâmplarea ne Ńinem de principiul că, dacă se făcu ceva ce nu se 
mai póte desface, atunci nici lamentaŃiile nu ajută nimic, nici împutăciunile6 nu 
folosesc, nici descuragiul nu ne scapă; ci se cere a se lua o direpciune7 nainte, a 
pluti spre aceeaş ca să eşi la un Ńerm undeva. Deci noi apelăm la patriotismul Dv. 
pe care de atâtea ori îl răsunaŃi din gură; vă rugăm pe tot ce aveŃi bun şi sfânt, pe 
numele patriei Dv., care vă crescu şi vă ferici, pe familiile Dv. al căror viitoriu este 
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legat, contopit cu viitoriul acelei patrie, pe curăŃenia cugetelor Dv. pe care juraŃi că 
iubiŃi această patrie şi această naŃie, înlăturaŃi orice patimă sau interes în parte, 
aruncaŃi[-]vă cu generozitate şi bărbăŃie asupra cursului lucrurilor, arătaŃi acuma în 
faptă, că în adevăr aŃi fost şi sânteŃi patrioŃi; daŃi[-]ne de minciună pe toŃi câŃi ne 
vom fi îndoit măcar pe un minut de curatul Dv. patriotism; înfruntaŃi[-]ne zic cu 
faptele şi noi vă vom mulŃumi. UniŃi[-]vă în planuri, precum n’aŃi fost nici odată,  
şi – pe capetele nóstre jurăm că noi nu numai vă vom fi recunoscători, ci tot odată 
vom griji ca numele Dv. să vă străluce glorios în posteritate. Încă odată: Acuma să 
arătaŃi că sânteŃi patrioŃi înŃelepŃi şi neinteresaŃi. 

 
Tipăritură: Articol de fond, publicat în „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 57 din 12 iulie 

1848, p. 233–234. 

________________ 
1 Demisionară. 
2 Zvon. 
3 S-ar transmite. 
4 Cutreiera. 
5 Şi altele, şi altele, etc. 
6 Imputările, reproşurile. 
7 DirecŃie, orientare. 

121. 

[Braşov, 12 iulie 1848] 
 
Peşta. Dieta1 în 11 Iunie după o ferbinte provocare a ministrului Koşut2 votă 

cu mare bucurie o armată de 200.000 soldaŃi şi un împrumut de 42 mil.[ioane] fior. 
argi. [florini de argint]. Din sumele acestea se vor ridica acum îndată 40 mii soldaŃi 
şi 12 milióne fior. argi. 

* 

Oradia3. Scene sângeróse s-au întâmplat în Beiuş, unde mulŃimea românilor 
voiea a alege pre bărbatul de renume Ioan Dragoş, fostul jude al nobililor. 

Şi în circulul4 Borodului, unde asemene mulŃimea românilor vru a alege pre 
un român anume Boroş, prin atăcarea5 mag[h]iarilor, ce în ambe locurile era în 
minoritate ca 1–46, fură răspândiŃi. 

* 

Din conferinŃa episcopilor catolici ai Ungariei în Peşta circa 4 Iunie Ńinută, se 
împuterniciră părinŃiile sale7, fie care, şi părintele Erdelyi8 episc.[opul] nostru şi 
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dede poruncă ca fie care protopop în districtul său (la noi în districtul Fernaş [?]  
24 Iulie) a Ńiné adunări, după aceea sinod diecezan, la noi în 27 August tot 
cal.[endarul] nou. De mirare că între ponturile spre desbatere clerului propuse, cu 
strălucită abnegaŃie a episcopilor figurează şi alegerea protopopilor prin candidaŃia 
clerului districtual! Apoi aducerea în dieceză a călugărilor BasiliŃi9!!! O, Dómne!10 

 
Publicat: în „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 57 din 12 iulie 1848, p. 234–235. 

________________ 
1 Dieta ungară. 
2 Kossuth Lajos era ministru ungar de FinanŃe. 
3 Oradea. 
4 Cercul. 
5 Atacul. 
6 La Beiuş, la poalele Apusenilor, şi la Borod, în MunŃii Pădurea Craiului, românii erau majoritari 

faŃă de maghiari în raport de 4 la 1. 
7 SfinŃiile lor. 
8 Vasile Erdeli (1794–1862) a fost episcopul greco-catolic al diecezei Oradea Mare între anii 

1843–1862. Filomaghiar ca atitudine, a contribuit la depărtarea Bisericii greco-catolice din Oradea de 
cea ortodoxă, şi de apropierea de Biserica romano-catolică maghiară. 

9 Călugării bazilieni sau bazilitani aparŃin Ordinului greco-catolic Vasile cel Mare. 
10 Tot despre alegerile din comitatul Bihor, din oraşul Marghita (ante 28 iunie 1848), în 

„Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 56 din 8 iulie 1848, p. 229, se publicau următoarele:  
„Oradia, 28 Iunie a.c. [anul curent]. Alegerea din Ńinutul acesta făcută la Oraşul Marg[h]ita 

curse într-o formă fórte crâncenă. Poporul român, de şi din unele pricini mai înainte de alegere nu se 
conscrise nici jumătate, se adunase totuşi într-un număr, ce întrecea pe mag[h]iari, încât alegerea în 
partea lui [a poporului român] era sigură cu atâta mai vârtos că mag[h]iarii formaseră trei partide. Şi 
garda naŃională [maghiară] ce patrola pe uliŃi opri căruŃele românilor, le visită [controlă] de arme, şi 
cea mai subŃirică vărguŃă [vargă mică, nuia] li o luă. La locul de alegere stau la 150 de mag[h]iari 
armaŃi cu furci de feru [fier] cu cuvânt [poruncă] de a Ńine liniştea publică. Românii se învoiră cu toŃii 
a-şi alege de deputat pe advocatul Carol PăscuŃ, care rădicat fiind între vivate [urale] Ńinu o cuvântare 
plină de sâmbure [miez] cătră popor. Mag[h]iarii, de a stânga românilor mai aprópe de locul votizării 
[votării], începuseră a se înbulzi asupra românilor strigând: Eljen Dobozy [Trăiască Dobozy!]; însă 
românii cu atâta mai tare strigau: Să trăiască PăscuŃ[!]. Apoi ce să vezi! Acestora urmă un atac din 
partea ungurilor armaŃi asupra blânzilor români desarmaŃi, unde mag[h]iarii măcelăreau cu cruzime 
barbară pe români. Pe preotul din Margine anume Praja, după mai multe lovituri, îl străpunseră cu 
furca de feru prin ceafă în cât străbătu [ieşi] prin ochiul drept!!! Alăturea lui fu ucis Vasilie Cireşan 
judele din Popeşti, ai cărui cre[ie]ri fuseră vărsaŃi prin piaŃă! Tot această sórte [soartă] ajunse şi pe un 
slovac, care când îşi dedea sufletul, mai striga: Jivio PascuŃ! [Trăiască PăscuŃ!] Mai mulŃi preoŃi şi 
tineri puŃin [abia] de nu-şi aflară şi ei aici mórtea.” 

122. 

Sebeş, 12 iulie 1848 

Löblicher Magistrat! 

Der Rehoer Ew. Pfarrer Herr Johann Michael Wellmann hat mir gestern 
folgendes klagbar vorgestellt: 
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Wie bis her, so habe er auch für heuer seine Pfarrersgründe – die Wiesen von 
dem dritten Theil, die Acker aber gegen eine bestimmte Fruchtabgabe an bekannte 
Rehoer Dorfsbewohner zu mähen und zu benutzen vertragsmäßig übergeben. Der 
Wiesengrund sey gemäht worden, hätte gestern getheilt und ihm seinen gebührenden 
Antheil nach Mühlbach abgeführt werden sollen. Sein zur Heutheilung auf Ort und 
Stelle entsendeter Sohn hätte zwar auf der Wiese den zur Heuabfuhr bestimmten 
Wagen gefunden, jedoch dabei keinen Menschen angetroffen, mit welchem er das 
Heu hätte theilen und abführen können. Kaum wäre aber gedacht sein Sohn 
unverrichteter Dinge heim gekehrt, so wäre auch sein Pfarrers Mayer, aufsässiger 
Rehoer Inwohner Nikulaje Tulle mit Namen und war ebenderselbe, welchem er die 
fragliche Wiese um den dritten Theil zum Mähen gegeben, mit der Nachricht 
eingetroffen, daß der Rehoer Dorfs Richter Onye Avram jedem vor der Kirche 
öffentlich verbothen habe, dem dasigen Ew. Pfarrer nicht nur von dieser Pfarrerswiese 
auch nur einen Halm, sondern auch von den übrigen Parochialgründen Etwas auch 
nicht das geringste an Fechsung zu verabfolgen, vielmehr solle derjenige Antheil, 
welcher sich derselbe Pfarrer vorbehalten habe, auf den Pfarrhof in das Dorf 
gebracht und unter Gewahrsam gestellt werden; mit dieser Klage verband der 
belobte Herr Pfarrer das Ansuchen, ich möchte als Orts Inspector ihn, in seinen 
gesetzlich zustehenden Gerechtsamen, durch Beseitigung derlei gesetzwidriger 
Uebergriffe schützen. 

Nach Vernehmung dieser Klage hielt ich es um so mehr für meine 
Schuldigkeit, mich zu überzeugen, ob und in wie weit diese Klage gegründet oder 
ungegründet sei? als in Folge hohen Comit. Erlaß vom 30. Juni l.J. M.Zahl 
750/1848 sämtlichen Inspectoren zur Pflicht gemacht worden, die sächsischen 
Geistlichen in ihren Gerechtsamen zu schützen. 

Demnach habe ich mich heute nach Reho begeben, dem daheim 
angetroffenen Dorfshannen Onye Avram die Klage des Herrn Pfarrers bekannt 
gegeben, und ihn aufgefordert, sich hierüber näher und genau zu erklären. Seine in 
Gegenwart seines Weibes und des auch begleiteten Stadtdieners Andreas Walter 
abgegebene Antwort lautet: 

Ich kann nicht in Abrede stellen, gestern vor der Kirche im Angesichte der 
versammelten Gemeinde das berührte Verboth ausgesprochen zu haben, hiezu bin 
ich aber von der Gemeinde gezwungen worden, weil dieselbe [in] der Ueberzeugung 
lebt und diese auch laut und unverhohlen ausspricht, daß die bisherigen Ansprüche 
des Pfarrers an die Gemeinde gesetzlich aufgehoben und unter welchen Titel immerhin 
dem Pfarrer schlechterdings nichts mehr gebührt; die bisherigen Pfarrersgründe 
sowohl, als auch deren heurige Fechsungen seien der Commune verfallen und 
somit könnten solche nicht mehr als Eigenthum des Pfarrers betrachtet werden. 

Aus den fernern Erklärungen des Dorfsrichters, welche ich auf weitere an ihn 
gestellte Fragen erhielt, sowie aus denen von Einzelnen eingezogenen Nachrichten 
geht noch hervor, daß derselbe Dorfsrichter im Auftrage der entrüsteten 
Dorfsbevölkerung sogleich einen Communitätsmann Namens Nikulaje Irimie zum 
Theilen des Heues auf die Ew. Pfarrerswiese abgesendet, dann den Pfarrers Antheil 
hievon unter Aufsicht gleichfalls eines Communitätsmannes Namens Dumitru 
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Botta in die auf dem Pfarrhof befindliche Fruchtscheuer abladen lassen und unter 
Schloss und Riegel zu stellen anbefohlen habe. 

Es geht ferner hervor: daß auf Verlangen der Gemeinde mittelst einer 
Deputation in Person des Dorfshannen Onye Avram und des Kirchenvorstehers 
Onye Gotzesku der als Zeichen Lehrer im Theresianum zu Hermannstadt lebende 
aus Reho gebürtige Johann Kostande angeblichermaßen zur Berathung in ihren 
Hattertprozeßangelegeneheiten mit Petersdorf vor 2 Tagen in Gesellschaft eines 
ihnen unbekannten jungen Mannes aus Hermannstadt abgeholt worden; daß diese 
beiden in enthusiastischen geläufigen walachischen Vorträgen die Wichtigkeit ihrer 
glücklichen Errungenschaften der Gemeinde begreiflich gemacht und dieselbe mit 
dem Beysatz zur beharrlichen Selbstständigkeit der für das walachische Volk 
glückliche Zeitpunkt eingetreten sei, alle Rechte für sich revindiciren zu können 
und daß dieser Augenblick benutzt werden mußte, alle bisherige Verbindlichkeit 
der Gemeinde gegen den bisher gesetzwidrig eingesetzten ihrer Religion fremden 
sächsischen Pfarrer seyen landtägig für immer aufgehoben worden; daß mithin von 
diesen Herren der erste Impuls zu obigem Verboth ausgesagen und daß dieselben 
nebst den Ortsgeistlichen besonders in dem Geschworenen Nikulaje Bemesku [?] 
einen warmen Vertheidiger ihrer Ansichten und kräftiger Unterstützer ihrer Vor- 
und Anträge gefunden hätten, welcher Geschworene auch noch im eigenen Vortrag 
beigeführt habe, daß nunmehr jedermann von allen Abgaben frei und Niemand 
mehr verpflichtet sei, selbst den Flurschützen den bisher bezogenen Hüterlohn, in 2 
Fruchtgaben vom Ertrag bestehend, zu geben, er seinerseits rathe Keinem solchen 
Flurschützen von seinem Fruchtfeld titulo Lohn etwas nehmen zu wollen, denn er 
schüsse ihn sicherlich Knall und Fall über den Haufen. 

Unverkennbar aber stellt sich aus den vielen Berufungen der Walachen auf das 
vom walachischen disunirten Bischof Andreas Schaguna an die walachische 
Bevölkerung erlassene Manifest dato Pest 18. Juni 1848 heraus, daß dieses Manifest, 
weil es vielleicht mißverstanden worden, die nächste Veranlassung zu diesem 
anmaßenden und bedrohenden Auftreten der Walachen Schuld trage; von 
Zehendabgabe oder Zehndconscription in Reho ist keine Rede mehr. Jeder führt 
seine Fechsungen ein und fragt weder nach Conscription [noch] nach Verzehndung. 

Mühlbach am 12. July 1848 
Joh. Friedr. Walther 

Inspector 

* 

Onorate Magistrat! 

Preotul evanghelic din Răhău, domnul Johann Michael Wellmann, mi-a făcut 
ieri următoarea plângere: 

Ca şi până acum, inclusiv anul acesta şi-a contractat pământurile parohiale 
locuitorilor cunoscuŃi din Răhău spre a fi cosite şi folosite, anume a treia parte a 
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câmpurilor, iar arăturile contra unei cantităŃi de bucate [cereale]. Câmpurile au fost 
cosite; ieri trebuiau împărŃite şi partea lui trebuia dusă la Sebeş. La împărŃirea 
fânului l-a trimis la faŃa locului pe fiul său, care a găsit acolo, ce-i drept, căruŃa în 
care trebuia să se încarce fânul de pe câmp, dar nu era nici Ńipenie de om cu care să 
împartă şi să aducă fânul. De-abia se întorsese fiul său acasă cu treaba nefăcută, 
când a venit la el provocator şi maierul preotului, un locuitor din Răhău pe nume 
Niculaie Tulea, tocmai cel căruia îi dăduse la cosit câmpul în chestiune contra unei 
treimi. Acesta a sosit cu vestea că judele sătesc din Răhău, Oane Avram1, le-a 
interzis tuturor public, în faŃa bisericii, să nu-i dea preotului evanghelic nici măcar 
un spic de pe câmpul parohial, iar de pe celelalte pământuri parohiale să nu-i dea 
fân deloc, ci partea pe care şi-a reŃinut-o preotul să fie adusă în sat, la casa 
parohială, şi să fie Ńinută sub pază. La plângerea aceasta, onoratul preot a adăugat 
solicitarea ca eu, în calitate de inspector local, să-i protejez privilegiile, înlăturând 
asemenea încălcări ilegale.  

După ce am înregistrat plângerea, am considerat ca fiind de datoria mea să 
mă conving, dacă şi în ce măsură plângerea este întemeiată sau nu, cu atât mai mult 
cu cât înaltul decret din 30 iunie a.c., nr. mag. 750/1848, le trasează tuturor 
inspectorilor misiunea de a proteja privilegiile clericilor saşi. 

De aceea, m-am deplasat astăzi la Răhău, l-am găsit acasă pe judele sătesc 
Oane Avram şi i-am adus la cunoştinŃă plângerea domnului preot, cerându-i să se 
explice amănunŃit şi precis în legătură cu aceasta. Răspunsul său, dat în prezenŃa 
soŃiei sale şi a servitorului [meu] orăşenesc Andreas Walter, sună astfel: 

„Nu pot pune în discuŃie faptul că ieri, în faŃa bisericii şi în faŃa întregii 
comune adunate, am exprimat interdicŃia amintită. Dar am fost silit la aceasta de 
către comună, fiindcă aceasta trăieşte cu convingerea, pe care o spune deschis şi în 
gura mare, că pretenŃiile de până acum ale preotului vizavi de comună au fost 
desfiinŃate şi, indiferent sub ce titlu [denumire], preotului nu i se mai datorează 
nimic. Atât pământurile parohiale, cât şi recolta adunată de pe ele acum îi revin 
comunei şi, astfel, acestea nu mai pot fi considerate ca proprietate a preotului.” 

Din declaraŃiile următoare ale judelui sătesc, pe care le-am obŃinut punându-i 
noi întrebări, ca şi din informaŃii primite de la diverşi, mai reiese că, însărcinat de 
populaŃia indignată a satului, acelaşi jude sătesc a trimis de îndată pe un membru al 
comunităŃii, pe nume Niculaie Irimie, să împartă fânul pe câmpul preotului evanghelic 
şi apoi, sub supravegherea altui om din comunitate, pe nume Dumitru Bota, să ducă 
fânul şi să-l descarce în şura de bucate aflată în curtea parohială, punându-l sub 
lacăte şi zăvoare. 

De asemenea, mai reiese că, la cererea comunei, o deputăŃie formată din 
judele sătesc Oane Avram şi capul bisericesc Oane GoŃescu [s-a dus] la profesorul 
de desen de la [liceul] Theresianum din Sibiu2, chipurile pentru a se sfătui asupra 
chestiunilor referitoare la procesul lor de hotar cu cei din Petreşti, iar în urmă cu  
2 zile l-a adus pe acesta, însoŃit de un bărbat tânăr şi necunoscut de la Sibiu3. În 
cuvântări entuziaste şi fluente în limba română, îndemnând insistent la autonomie, 
cei doi [din Sibiu] i-au făcut pe [cei din comună] să priceapă că pentru poporul 
român a venit momentul fericit când poate revendica pentru sine toate drepturile şi 
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că această clipă trebuie exploatată, [deoarece] Dieta a desfiinŃat pentru totdeauna 
obligaŃiile de până acum ale comunei faŃă de preotul sas, instituit împotriva legii şi 
străin de religia lor. Aceşti domni [din Sibiu], care au dat primul impuls la 
exprimarea interdicŃiei menŃionate, au aflat în clericul local [român], dar mai ales 
în juratul Niculaie Bemescu [?] apărători calzi ai viziunii lor şi susŃinători ai 
declaraŃiilor şi solicitărilor lor. Juratul a adăugat chiar în cuvântarea lui că de-acum 
toată lumea este liberă de orice dări şi nimeni nu mai este obligat să dea [nimic], 
nici măcar paznicilor de pe câmp plata lor pentru pază, constând în 2 dări de bucate 
din recoltă, [dar] că el, personal, nu sfătuieşte pe nimeni să ia ceva din bucatele 
destinate ca plată vreunui paznic de câmp, fiindcă acesta l-ar împuşca cu siguranŃă 
cât ai zice peşte. 

Fără drept de apel reiese din numeroasele referiri ale românilor la manifestul 
episcopului român neunit Andrei Şaguna către populaŃia română, dat la Pesta în  
18 iunie 1848, că, fiind probabil prost înŃeles, acest manifest a prilejuit şi poartă 
vina pentru răbufnirea trufaşă şi ameninŃătoare a românilor. Despre darea dijmei 
sau despre conscripŃia dijmei nici nu mai poate fi vorba la Răhău. Fiecare îşi adună 
recolta de fân şi nu se mai interesează nici de conscripŃie, nici de dijmuire. 

Sebeş, 12 iulie 1848 
Johann Friedrich Walther, 

inspector  
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 10954/1848; foto: 26.346–26.351. 

________________ 
1 Vezi despre incidentele din Răhău şi despre implicarea judelui sătesc în doc. nr. 245 din 26 

iulie 1848. 
2 Numele profesorului de desen, originar din Răhău, este Ioan Costande, vezi doc. nr. 245 din 

26 iulie 1848. 
3 Este vorba despre Nicolae Bătrâneanu, aşa cum rezultă din declaraŃia luată în 26 iulie 1848 

profesorului de desen amintit, Ioan Costande, vezi doc. nr. 245. 

123. 

Sfântu Gheorghe, 12 iulie 1848 

Nagyméltóságú Királyi Biztos Úr! 
Legkegyelmesebb Úram! 

A beteg folyamodik az orvoshoz, az igazság megtagadása esetibe vagy 
elkövetésekor a bírohoz sérelmes, ez lelkesített engemet is, hogy sérelmem Excellentiad 
előtt fel panaszollyam s igazság szeretetitöl igazságos ügyem orvoslását esedezzem. 

Kiljénben nemes Sepsiszékben eleim a leg régibb idöktöl fogva laktak,  
s magam is azon joszágban maradtam; ott kezdettem gazdáskodni s adót fizetni- a 
joszág később haszon bérlők által kezdvén kezeltetni, akik tsak a maguk hasznokat 
vadászták, ezektöl rövidségeket szenvedtem, végre az udvar elzállogosíttaték és én 
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a zállogos birtokosa alatt többszöri kárvallások egy más után érvén, marháimból 
kipusztulva, a szükséges és megkivánható robotot nem tehetem, a jószágom az 
utánna járandó földektöl megfosztaték s gyalog szeres joszágnak hagyaték, én 
ugyan tsak a joszágba benne lakom, de földet utána egy borozdát sem birok. 

Ezekre nézve alázatosan esedezem Excellentiad elıtt, méltoztat az általam s 
elődeimtöl adóz-tt de jelenleg kezemtöl elvett joszágok után járó földeket vissza 
adatni, két fiaim lévén, akik a Hazának, egyik jelenleg fegyverben gyakorolja magát, 
a más nevendék, ez után szükség esetibe szolgálatjára lehetnek ebbeli igazságos 
ügyem orvoslásáérti esedezésem ujitva, alázatos tisztelettel öröklök. 

Nagy Méltóságu Királyi Biztos Úr leg kegyelmesebb úramnak  
Sepsiszentgyörgy, 1848 júlis 12 
alázatos szegény szolgája 

Kiljeni közrendű 
Huszti Sámuel 

Eredeti tisztázat. Foto: 8.275/1848. 

* 

Preamărite domnule comisar regal! 
Preamilostivul meu domn! 

Bolnavul merge la medic, iar cel care a suferit de nedreptate, din cauza 
refuzului de a i se fi făcut dreptate, se adresează judecătorului. În această situaŃie 
mă aflu şi eu, de aceea expun în faŃa excelenŃei voastre cazul meu drept, rugându-
vă pentru a-l rezolva favorabil. 

Înaintaşii mei locuiesc în Chilieni din cele mai vechi timpuri, iar eu am trăit 
tot în intravilanul lor; acolo am început să mă ocup de gospodărie, plătindu-mi 
impozitul cuvenit. Însă, mai târziu, sesia a început să fie cultivată de arendaşi, care 
vânau numai profitul, şi am fost păgubit de ei. Sesia a fost apoi dată zălog, iar eu, 
din cauza mai multor pierderi de animale, n-am putut presta robotele cerute; în 
consecinŃă, am fost privat de pământurile ce mi se cuveneau; sesia mea a fost 
transformată în sesie de jeleri. Eu locuiesc în continuare pe sesie, dar nu mai posed 
niciun petec de pământ. 

Mă rog umil în faŃa excelenŃei voastre, să dispuneŃi redarea pământurilor 
pentru care am plătit impozite, dar care mi s-au luat. Am doi fii: unul face exerciŃii 
de arme, celelalt e prunc, dar, în caz de nevoie, ambii pot să aducă servicii patriei. 
Insistând asupra cauzei mele drepte, rămân cu respect faŃă de domnul meu, al 
preamilostivului comisar regal 

Umil serv, 
Husti Sámuel, urbarial 

Sfântu Gheorghe, 12 iulie 1848 
 
Original: S.J.A.N. Sf. Gheorghe, Fond. Oficialitatea, nr.1129/1848; foto: 8275/1848. 



 282 

124. 

Sfântu Gheorghe, 12 iulie 1848 
 
J 837/1848 
Szekler Grz Husaren Regmt 
An den löbl. Magistrat der k. Freystadt und des Distriktes Kronstadt zu 

Cronstadt 
 
St. György am 30. Juny 1848 
Vorgetragen am 12 Juli 848 
1. Stuhls Inspector Fabricius; 2. –/– Dillmont; 3. –/– Bömches 
 
Der löbl. Magistrat wird in Dienstfreundschaft hiemit angegangen, die 

gefällige Kunde bei dem dortigen Advokaten Martin Szente Johannisgasse N. 
130 eingehen lassen zu wollen, ob der moldauische Insaß Gligor Cserkesz 
daselbst in Kronstadt gegenwärtig befindlich sey, und sollte das auch der Fall 
sein, so wolle Wohlderselbe denselben am 7ten des kommenden Monates Früh 
um 8 Uhr bei dem diesseitigen Regimentsgerichte allhier zu St. György gefälligst 
erscheinen machen. 

Da zu gleicher Zeit bei dem Regimentsgerichte auch die Gegenwart eines 
gewissen moldauischen [?]1 Namens Oanes Magardits erforderlich ist, welcher aus 
Bacau sein soll, so wird Ein löbl. Magistrat in Dienstfreundschaft ferner ersucht 
auch dieses Individuum [...]2. 

* 

J 837/1848 
Regimentul grăniceresc secuiesc de husari 
Către onoratul Magistrat al oraşului liber regesc şi al districtului Braşov din 

Braşov 
 
Sfântu Gheorghe, 30 iunie 1848 
[Braşov,] prezentat la 12 iulie 1848 
1. inspectorul scăunal Fabricius; 2. inspectorul scăunal Dillmont; 3. inspectorul 

scăunal Bömches 
 
Onoratul Magistrat este rugat cu amabilitate să binevoiască să se intereseze 

prin avocatul de acolo, Martin Szente, strada Johannis nr. 130, dacă nu cumva 
locuitorul moldovean Gligor Cerchez se află actualmente la Braşov şi, dacă aşa 
stau lucrurile, onorabilul [avocat] să-l convingă pe acela [locuitorul moldovean] să 
se prezinte în data de 7 ale lunii viitoare, dimineaŃa la ora 8, în faŃa tribunalului 
regimentului de aici, din Sfântu Gheorghe. 
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Însă, fiindcă la tribunalul de regiment este necesară şi prezenŃa unui anume 
[?]3 moldovean pe nume Oaneş Magardici, care e din Bacău, rugăm de asemenea 
onoratul Magistrat [să-l convoace] şi pe acest individ [la Sfântu Gheorghe...]4. 

 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fond. Magistrat 1848, nr. 2863. 

________________ 
1 Cuvânt ilizibil. 
2 Document incomplet. 
3 Cuvânt ilizibil. 
4 Document incomplet. 

125. 

Rusca Montană, 12 iulie 1848 
 
Station Ruskberg 
No. 171 

An Ein löbliches Wallach Banater Grenz Regiments Commando! 

Im Nachhange der gestrigen Anzeige No. 170 ging gehorsamst Gefertigter 
heute früh zum Hauptm. Asboth und verlangte die Instruktion mittelst welcher 
derselbe zur Organisation der National Garde im Orte Ruskberg und Ruskitza 
ermächtigt sei. Dieser Herr zeigte mir eine aus dem Ungarischen ins Deutsche 
übersetzte jedoch nicht concordirte Ministerial-Verodnung wovon eine Abschrift 
hier beiliegt. 

Da aber selbst nach dem Wortlaute dieser Ministerial-Verordnung diese 
Organisation nur die Bergorte des Carasovaer Comitats im Einverständnisse mit 
dem Comitate betrifft, so ersuch[t]e ich diesen Herrn, er möge diesen Akt nicht 
eher vornehmen bis nicht hierüber die Entscheidung eines löbl. Regiment 
Commando und Territorial Behörde erfolgt sein wird. 

Worauf derselbe erklärte auf dieser Entscheidung bis zum heutigen Abende 
gedulden zu wollen. 

Dies wird Ein löbl. Regiments Commando mit dem gehorsamst angezeigt, 
und um die schleunigste Antwort dringend gebethen, daß dieser Herr Offizier auf 
Ansuchen der Gewerkschaft von dem k. Bezirks-Commissär, der vor einigen 
Tagen in Caransebes gewesen, hiezu beordnet zu sein angibt. 

Ruskberg am 12. July 1848 
Viktor Boiczey m.p., 

Lieutenant 
Ad Bidermann m.p., Oblt. 
 
Abschrift 
Uibersetzung aus dem ung. der Ministerial Verfügung 
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No. 519–766 
An das Carassovaer Comitat 
Das Finanz Ministerium hat im Einverständnisse mit dem Ministerium des 

Innern bereits verfügt, daß im Sinne der Gesetz Art. 24 v.J. 1848 in dem im 
Krassovaer Comitat liegenden Bergwerkbezirke die nothwendigen Vorkehrungen 
im Einverständnisse mit dem Comitate unverzüglich geschehen sollen. 

In dem uns die obwaltenden Umstände dringend erheischen, daß die 
Errichtung der National Garde in dem erwähnten Bergwerks Bezirke so überhaupt 
zur allgemeinen Sicherheit, wie zum Betrieb des Bergbau und Schutz des in den 
Bergwerken liegenden Staatsschatzes auch bis dahin keinen Aufschub erleide, bis 
die in der Arbeit begriffenen Coordinirung des Berggerichtes durch die ausgesandte 
Commission geordnet werde. Es wird dies Comitat hiemit verständiget, wienach 
unter heutigem Datto der Bergwerks-Direction aufgetragen sei, daß es in Betreff 
der Bewaffnung des Bergwerkes im Sinne des Schutzes Anstalten treffe, und über 
den Erfolgt, sowohl dem Ministerium berichte, wie auch das Comitat verstündige, 
wie die Comitats Anordnung in Hinsicht des Bergwerks Bezirkes vollzogen, und 
wie die durch die Bergwerks-Direction mittlerweile selbstständig zu errichtete 
National-Garde im Sinne der Gesetze ohne Hinderniß in Wirksamkeit gebracht 
werden könne. Welches diesem Comitate zur Anwendung mit dem Zusatze zu 
wissen gegeben wird, daß in Folge der obwaltenden Umstände besonders zur 
Sicherheit des in den Bergwerken liegenden Staatsgüter und zur Verwahrung gegen 
Verhinderung des Bergbau-Betriebes für nothwendig befunden werden sei, so zu 
verfügen, daß die in dem Bergwerks Bezirke anzuordnende Nationalgarde nur zum 
Ortsdienste verwendet werde, und zum Ausmarsch aus dem Bezirke nicht 
bemäßigt [?] werden könne. 

Gegeben in Budapest den 16. Juny 1848 
Gf. Lud. Battiani m.p. Ministerpräsident 
Ludwig Kossut m.p. Finanz Minister 
Daß diese von der nicht concordirten Uibersetzung wörtlich abgeschrieben 

ist, bestättige 
Viktor Boiczey m.p., 

Lieutenant 

* 

StaŃia Rusca Montană 
Nr. 171 

Către onorata comandă a regimentului de graniŃă româno-bănăŃean! 

În continuarea informării de aseară, sub nr. 1701, azi dimineaŃă umilul subsemnat 
a mers la căpitanul Asboth şi i-a solicitat instrucŃiunea care îl împuterniceşte să se 
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ocupe de organizarea gărzii naŃionale în localitatea Rusca Montană şi RuşchiŃa. 
Acesta mi-a arătat o ordonanŃă ministerială tradusă din maghiară în germană, dar 
neconcordantă pe care o anexez în copie. 

Întrucât chiar această ordonanŃă ministerială în litera ei nu se referă decât la 
organizarea localităŃilor montane din comitatul Caraş în acord cu comitatul 
[autorităŃile comitatense], l-am rugat pe acest domn să nu treacă la acŃiune mai 
înainte de sosirea deciziei în acest sens emise de onorata comandă a regimentului şi 
de autoritatea teritorială. 

La care, acesta s-a declarat dispus să mai aştepte până în această seară.  
Raportând, cu supunere, cele de mai sus onoratei comande de regiment şi 

rugând-o insistent să ne răspundă degrabă, menŃionăm că, la întrebarea asociaŃiei 
profesionale [a mineritului], acel domn ofiŃer a pretins că a fost trimis încoace de 
către comisarul regesc districtual, care în urmă cu câteva zile a fost la Caransebeş. 

Rusca Montană, 12 iulie 1848. 
Victor BoiŃei m.p., 

locotenent 
Pentru Bidermann m.p., locotenent-major 
 
Copie 
Traducere din maghiară a dispoziŃiei ministeriale 
Nr. 519–766 
Către comitatul Caraş 
 
Ministerul [ungar] de FinanŃe a dispus deja în acord cu Ministerul [ungar] de 

Interne că, în sensul articolului de lege 24 din anul 1848, în districtele miniere din 
comitatul Caraş trebuie să se întreprindă fără zăbavă toate demersurile necesare în 
acord cu comitatul. 

Deoarece actualele împrejurări cer neîntârziat ca, atât pentru siguranŃa 
generală, cât şi pentru exploatarea minieră şi pentru protejarea tezaurului de stat 
aflat în mine, formarea gărzii naŃionale în amintitul district minier să nu mai sufere 
nicio amânare, până ce lucrările de coordonare ale tribunalului montanistic vor fi 
reglementate de către comisia ce urmează a fi trimisă [la faŃa locului].  

Prin prezenta se aduce la cunoştinŃa comitatului că, începând cu data de 
astăzi, DirecŃiunea mineritului este însărcinată să purceadă la înarmarea minelor în 
sensul apărării lor, iar despre cele înfăptuite să-i raporteze Ministerului, dar să 
înştiinŃeze şi comitatul în legătură cu felul în care poate fi pusă în aplicare 
dispoziŃia comitatensă privitoare la districtul minier şi la modalitatea prin care 
poate deveni eficientă garda naŃională, constituită în sensul legii pe cont propriu 
prin intermediul DirecŃiunii mineritului.  

Toate acestea se comunică comitatului, cu observaŃia că, date fiind împrejurările, 
pentru siguranŃa bunurilor statului aflate în mine şi pentru prevenirea sistării 
exploatării miniere, s-a considerat necesar a se porunci ca garda naŃională, care se 
va forma în districtele miniere, să fie utilizată numai în serviciul local, nu şi în 
marşuri în afara districtului. 
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Dată la Budapesta, în 16 iunie 1848 
Contele Ludovic Batthyány m.p., prim-ministru 
Ludovic Kossuth m.p., ministru de FinanŃe 
 
Confirm că am copiat, cuvânt cu cuvânt, traducerea neconcordantă.  

Victor BoiŃei m.p., 
locotenent 

 
Copie: Arhiva Muzeului Banatului Montan din ReşiŃa, dosar nr. 1730/18.058, doc. nr. 171; 

foto: 1848 066–067. 
________________ 

1 Vezi doc. nr. 112, emis la Rusca Montană în 11 iulie 1848. 

126. 

Caransebeş, 12–14 iulie 1848 
 
Praes. 12. July 1848 
U 6007/990 – 1848 

 
Vom Regiments Commando S.C. [Station Caransebes] 
An das Ruskberger Stations Commando 
Ob der Abrichtung dieser Garde die thunliche Unterstützung angeordnet, so 

wird diese Anzeige mit Bezug auf den unter Einem ergehenden Regiment indossat 
Befehl vom heutigen Datum U 6007 zur Wissenschaft genommen. G.R. 

Caransebes am 12. July 1848 
Gerlich m.p., 

Obstlt. 
 
Gesehen bei der Ruskberger Militair Stations Commando am 14. July 1848. 

Boiczey m.p., 
Lieutenant 

 
Die anliegende Anzeige zur Wissenschaft nehmend, wird dem Stations 

Commando nur noch aufgetragen über die Organisation und das Fortschreiten der 
Abrichtung dieser Nationalgarde dem Regimente von Fall zu Fall Bericht zu 
erstatten. G.R. 

Caransebes am 12. July 1848 
Gerlich m.p., 

Obstlt. 
 

Gesehen bei der Ruskberger Militair Stations Commando am 14. July 1848. 
Boiczey m.p., 

Lieut. 
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Ad U 6007/ 1848 
Vom Regiments Commando S.C. [Station Caransebes] 
An das Ruskberger Stations Commando 
Nachdem auch das hohe Banater General Commando bezüglich der Organisirung 

einer National-Garde zu Ruskberg anstandslos Wissenschaft genommen, ja sagen. 

* 

Prez. 12 iulie 1848 
U 6007/990 – 1848 

 
De la comanda regimentului – staŃia Caransebeş 
Către comanda de staŃiune de la Rusca Montană 
 
Despre porunca de a se acorda sprijinul cerut la constituirea acestei gărzi, se 

ia la cunoştinŃă anunŃul de faŃă, împreună cu emiterea ordinului de regiment indosat 
sub data de astăzi, [nr.] U 6007. G.R. 

Caransebeş, 12 iulie 1848 
Gerlich m.p., 

locotenent-colonel 
 

Văzut la comanda staŃiei militare din Rusca Montană, la 14 iulie 1848. 
BoiŃei m.p., 

locotenent 
 

Luând la cunoştinŃă această informare, comandei de staŃiune i se mai cere 
numai să raporteze regimentului, de la caz la caz, despre organizarea şi desfăşurarea 
constituirii acestei gărzi naŃionale. G.R. 

Caransebeş, 12 iulie 1848. 
Gerlich m.p., 

locotenent-colonel 
 

Văzut la comanda staŃiei militare din Rusca Montană, la 14 iulie 1848. 
BoiŃei m.p., 

locotenent 
 
La [nr.] U 6007/ 1848 
De la comanda de regiment – staŃia Caransebeş 
Către comanda staŃiei din Rusca Montană 
După luarea la cunoştinŃă şi de către înaltul Comandament general al Banatului 

în ce priveşte organizarea unei gărzi naŃionale la Rusca Montană, aceasta se aprobă 
fără doar şi poate.  

 
Copie: Arhiva Muzeului Banatului Montan din ReşiŃa, dosar nr. 1730/18.058, doc. nr. 171; 

foto: 1848 068. 
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127. 

Iaşi, [9–12 iulie 1848] 
 
Acuma nu mai încape nicio îndoială despre venirea ruşilor. 
După ce, la 6 Iulie c., [calendarul] nou, trecură două polcuri1 căzaci pe la 

Leova2 în Moldova, aşteptând vr’o 24 mii ruşi pentru Valahia, astăzi seara la  
7 ceasuri întrară 4.000 ruşi de Infanterie, şi 2 sute căzaci şi 2 baterii artilerie pe 
şesul Copoului în Iaşi unde şi’au făcut lagăru3. Vr’o câteva mii sunt hotărâte în 
urmă4 pentru graniŃele Transilvaniei şi ale Bucovinei. 

Comanda are peste trupe vestitul Duhamel5; soldaŃii ruşi ce au sosit astăzi 
sunt slabi, şi mai toŃi recruŃi; despre o Ńinere6 marŃială ca a românilor noştri nu[-]i 
nici o urmă; sărmanii sunt osteniŃi de strapaŃele7 drumului, la vr’o 40 şi’au găsit 
groapa8 în Moldova de la a lor pornire din Sculeni. 

ToŃi consulii au protestat asupra întrării ruşilor9, numai consulul sau agentul 
austrian10 mi să pare, că (pănă astăzi) nu. Pentru că n’are instrucŃii11.  

Iată cum se păzesc tractatele şi parolele diplomatice! Noi încredinŃăm pe 
public, că avem ştire oficială de la Insbruc [Innsbruck] din 3. Iulie, cuprinzătóre că, 
principele Esterhazi12 provocă pe ambasadorul rusesc ca să dechiare curat13 dacă 
Rusia are în cuget de a călca în principatele danubiene14 cu oştiri şi cu ce scop ar 
face aceasta. Răspunsul solului rusesc fu: „Până când din părŃile ungureşti nu se va 
întâmpla vreo invasie15 în principate, şi până când acolo liniştea publică nu se va 
turbura, oştiri muscăleşti peste Prut nu vor trece; iar la din contră ele vor [î]nainta 
în puterea tractatelor”16.  

Vede oricine, că acest răspuns vrednic de diplomaŃia rus[e]ască fu numai o 
mască legătóre de ochi, tocma[i] cum făcuse şi Carol Albert [î]nainte de călcarea în 
Lombardia. Nici invasie din părŃile ungureşti în principate [nu] se făcu, nici revolte 
sângeróse în principate nu urmară, nici cunóştem vreun drept de a ocupa 
principatele la orice prilej de nimic; din contră, noi ştim numai tractate, care 
principatelor [le] recunosc dreptul de a Ńine miliŃie pentru paza liniştei publice, 
dreptul de a trage pe guverne la socoteală în obşteşti adunări, dreptul de a reforma 
constituŃia, şi dreptul PorŃii de putere suzerană. 

 
Publicat: în „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 58 din 15 iulie 1848, p. 235–236.  

________________ 
1 Regimente, din limba rusă. 
2 Aceasta era avangarda trupelor ruseşti, cu destinaŃia łara Românească. 
3 Trupele Ńariste menite a ocupa Moldova au ajuns în Copou la 9 iulie 1848. 
4 S-a decis să vină ulterior câteva mii de ruşi. 
5 Alexandre Duhamel era, însă, comisarul extraordinar rus în Principatele Române, nu comandantul 

suprem al trupelor Ńariste. 
6 Atitudine [?]. 
7 Necazurile, din limba germană (Strapazen). 
8 Au decedat. 
9 Protestul consulilor Prusiei şi FranŃei, Richthofen şi Thion, împotriva încălcării suzeranităŃii 

Moldovei prin ocupaŃia militară Ńaristă, s-a depus în limba franceză în 12 iulie 1848. Despre acest 
protest, vezi Ela Cosma, AgenŃiile consulare habsburgice şi revoluŃiile paşoptiste din Moldova, 
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Muntenia şi Serbia, Editura Argonaut – Cluj-Napoca (România), Symphologic Publishing – Gatineau 
(Canada), 2013, p. 27–30. 

10 Agentul consular austriac la Iaşi era August von Eisenbach. 
11 InstrucŃiuni de la Ministerul de Externe c.c. din Viena. 
12 PrinŃul Eszterházi Pál era desemnat ministru delegat al guvernului ungar pe lângă Curtea 

imperială habsburgică. 
13 Să declare sincer. 
14 Principatele Dunărene sau Cnezatele Dunărene li se spunea de către ruşi Principatelor 

Române ale Munteniei şi Moldovei, pentru a se evita în titulatură utilizarea termenului de Ńări 
româneşti. 

15 Invazie. 
16 Evident, declaraŃia era mincinoasă, căci la 3 iulie trupele ruseşti staŃionau pe linia Prutului, 

gata să intre în Moldova. 

128. 

Pesta, 13 iulie 1848 
 
Ca pentru în calea morală, să se poată întâmpina primejdiile ce ameninŃă Ńara 

noastră, s-au abătut luarea aminte a tuturora acelor oameni din Ńara aceasta ce şi 
invitând pre români caută poporul românu a-l face inimicul Ungariei, şi: 

1. Se-a făcut întrebare cari-i sânt acei oameni din Ńeara aceasta, ce în astfel de 
împrejurări s-ar putea cunoaşte de cei mai primejdioşi Ńării? Şi s-au cunoscut de 
comun cum că vlădicii străini de neamul sârbesc, carii şi mai-nainte de aceasta s-au 
străduit a-şi întrebuinŃa puterea lor cea sufletească spre a trage pe români în partida 
lor panslavo-sârbească; acum când şi connaŃionalii lor în Slovania şi CroaŃia 
rescolindu-se asupra Ungariei, nu numai că ei în parte[a] lor vor a să desbina de 
Ungaria, ci tot deodată şi însăşi Ńara noastră a Bănatului prin proclamaŃiile sale 
voiesc a o declara de Ńeară întrupată rebelei lor monarhii şi întru înŃelegere cu 
connaŃionalii lor din Serbia cutezând a călca hotarele Banatului. La aceste grele 
împrejurări pomeniŃii vlădici sârbeşti, ca şi mai-nainte de aceste cunoscuŃii de 
prozeliŃi panslavistici în nedejde connaŃionalilor lor, porunciŃi de rescolaşul lor mai 
mare, metropolitu[l] de la CarloveŃ, sânt în stare de a duce poporul în cea mai grea 
ispită şi mai vârtos luând în băgare de seamă, că aceşti vlădici fiind sub oarbă 
supunere şi asculatare cătră nost străinul Arhiepiscop Slovano-Sârbesc din 
CarloveŃ, care le este cunoscut de rebel, şi dar în urma acestei supuneri cătră 
rebelul lor mai mare prin usurpata din parte[-]le putere episcopească asupra 
poporului acestei Ńeri, după ce şi aşa sau umplut Ńara de proclămaŃii rescolase de a 
pomenitului metropolit şi vlădica din Timişoara au şi trimis circulariu pe la popi, 
îndemnând poporul să nu se supună la nimeni decât numai lui, deci lăsându-se şi 
mai departe puterea sufletească în mânile lor, Ńara nu poate fi sigură împotriva 
primejdiei şi că ei gata fiind a rescola poporul asupra maghiarilor, în tot minutu ne 
ameninŃă cu primejdia rescoalei, deci făcându-se întrebare, în ce chip ne-am putea 
asigura în contra primejdiilor, ce de la ei ne pot purcede? 

1-iu strigând poporul din toate părŃile, că unicul mijloc de a ne asigura 
împotriva lor, este uşurarea lor din sarcina episcopească; pentrucă uşurându-i din 
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posturile lor, le luăm din mănă puterea sufletească prin care ne pot deveni 
primejdioşi, şi aşa poporul strigând din toate părŃile; că de vreme ce aceşti sârbi, ca 
străini atât de primejdioşi, nu sânt aleşi după lege în sinodul diecesan, ci împotriva 
voinŃei poporului cu puterea vârâŃi în scaunele episcopeşti, din această causă, ei 
nici [nu] pot fi socotiŃi episcopi cu chemare duhovnicească, ci numai uzufructuari 
fiziceşti a[i] foloaselor materiale, toŃi cu un glas strigară declarându-i de scoşi din 
posturile lor, deci după ce cleru[l] din partea poporului întrebat fiind, tot asemenea 
declară strigând să fie lipsiŃi din postul lor, din partea poporului profit declără cu 
un glas în public: că nici însuşi nu le va mai cunoaşte puterea episcopească, nici 
vor mai primi de la ei vre-o poruncă. 

De vreme ce aşadar, furişarea sau usurparea puterii duhovniceşti din partea 
hierarhiei slavo-servine, nu iaste întemeiată nici pe o legătură sau învoire, deci din 
partea românilor ne cunoscăndu-să nici un dirept sârbilor asupra ierarhiei celei 
româneşti, aci în public cu un glas hotărând, a nu mai cunoaşte hierarhia slaveno-
sărăbească, cu un glas hotărătoriu strigară de neatârnată biserica şi eparhia română, 
de biserica şi eparhia sârbească şi fiindcă să cunosc metropolia Temişoarei ce să 
află văcantă, trebuie să-şi redobândească obişnuitul său metropolit românesc; de 
bunăoară ce acesta precum şi episcopii sânt a să alege întru anume adunare 
bisericească, pănă la Ńinerea aceştii adunări să făcu întrebare cine să ocârmuiască 
diecesele pănă la alegerea altor episcopi după canoanele bisericei cu puterea 
legiuită? 

La aceasta răspunsă tonul [glasul] poporului: că presidentul să propună 
bărbaŃi vrednici din ceata preotească spre a fi denominaŃi de popor de vicari 
vacantelor scaune a[le] metropoliei şi episcopiei, deci dintre mai mulŃi propuşi se 
aleasă de vicariu general metropolitan d. protopop din districtul Lipovei Dimitrie 
Stoicescu alias Petrovici; iar de vicariu episcopescului scaun de Caransebeş să 
aleasă Ignatie Vuia, protopopul OraviŃei, şi să hotărî: ca punerea în lucrare a acestei 
măsuri dictate de frica primejdiilor să să ceară de la C[instita] ministerie. 

Această hotărâre a poporului pomenit alerg a o face cunoscută C[institei] 
Ministerii a Cultului şi pe temeiul principiei: Salus reipublicae suprema lex est, ca 
o măsură dictată de necesitate în mijlocul primejdiilor, cunocându-să de legiuită a 
se pune în lucrare prin organul guberniei Ministeriale. 

Dat în Pesta 13/1 iulie 1848. 
 

Cu aceste sânt: 
a Cinstitei Ministerie plecat, concetăŃean  

Evtimie Murgu m.p., 
Presidentul Adunării. 

 

Aloisie Vlad, m.p., 
Secretariu[l] 

Adunării. 
 

Original: Publicat în Amicul poporului, nr. 9–10 din 3 şi 10 iulie 1848, p. 129–132, 147–150. 
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129. 

Cluj, 13 iulie 1848 
 

Ohne Nummer 
1913/848 
Vom Commandirenden Generalen 

 
An das löbliche Gubernial Praesidium 
Hierorts  
 
Was das General Commando über die in Beschlag genommenen, für die 

Jaroslaver Monturs-Commission bestimmten Effecten, die sich hierorts deposithirt 
befinden, an mich berichtet, wolle das löbliche Praesidium aus dem gegen 
Rückschluß anverwahrten bezüglichen Communicate ersehen. 

Auch wird dem löblichen Praesidium die General Commando Praesidiale No. 
836–837/q vom 12. d.Mts. über den Einmarsch russischer und türkischer Truppen 
in die Moldau und Walachei ebenfalls gegen Rückschluß sammt 2 St. Beilagen zur 
Einsichtnahme mitgetheilt. 

Klausenburg am 13. Juli 848 
Puchner m.p. 

F.M.L. 
 

* 
Fără număr 
1913/1848 
De la generalul comandant 

 
Către onoratul prezidiu gubernial 
Loco 
 
Ce îmi raportează Comandamentul general despre confiscarea efectelor destinate 

comisiei de montură Jaroslav, efecte depozitate în această localitate, onoratul prezidiu 
să binevoiască a afla din comunicatul pe care vi-l trimit cu confirmare de returnare. 

Onoratului prezidiu i se mai comunică spre luare la cunoştinŃă, tot cu cerere 
de returnare, prezidiala Comandamentului general din 12 ale lunii curente1, nr. 
836–837/1848, despre invazia trupelor ruse şi turce în Moldova şi Muntenia, 
împreună cu 2 pagini de anexe. 

Cluj, 13 iulie 1848 
Puchner m.p. 

Feldmareşal-locotenent 
 

Copie: M.O.L. Budapesta, Fond. G. Pr., nr. 1913/1848; foto: 26.034. 
________________ 

1 Vezi mai sus, doc. nr. 116, datat la Sibiu, în 12 iulie 1848. 
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130. 

Sibiu, 13 iulie 1848 
 
8767/848 

Hochlöbliche königliche Landesregierung! 

Nachdem die Allerhöchste Bestättigung des von den siebenbürgischen 
Landständen, über die Aufhebung der Zehntabgaben u. namentlich auch des 
Fiscalzehnten auf u. außer dem Sachsenboden, aus gegenwärtigem Landtag 
unterlegten 6ten Gesetz Artikels bereits herabgelangt ist, u. zugleich der griechisch 
nicht unirte Herr Bischoff Andreas Schaguna von Pesth aus im Wege seiner 
Geistlichkeit das walachische Landvolk hat auffordern lassen, die Zehntabgabe 
schon heuer zu verweigern, so haben die sächsischen Landbauer auch von Seite der 
sogenannten Fiscal Zehner, eine wegen ihrem Beruf ohnehin verhaßten Klasse von 
Beamten, kund gegebenen Absicht, die Fiscalzehnten von den Sachsen dennoch zu 
erpreßen, Aergerniß genommen u. glauben sich berechtigt diese Abgabe mit 
gleichem Fug verweigern zu können. 

Aus diesem Anlaß bin ich von Seite der Hermannstädter Stadt Communitaet 
im Wege des hiesigen Magistrats aufgefordert worden, die beabsichtigte Erpressung 
von den Sachsen zu verhindern. 

Ich sehe mich daher genöthigt Eine Hochlöbliche königliche Landesregierung 
hiemit gehorsamst zu bitten, die erwähnten Fiscal Zehner im geeigneten Wege 
gütigst anweisen zu lassen, daß sie von der beabsichtigten Einhebung der 
sogenannten Fiscalzehnten auf Sachsenboden um so mehr abstehen mögen, weil 
sie mit ihrem diesfälligen Ansinnen nur Erbitterung erzeugen, aber keinen Zweck 
erreichen würden, indem die Sächsischen Landbauer sich berechtigt glauben, die 
fraglichen Zehnten eben so wie die Wallachen zu verweigern. 

Der Ich mit vollkommenster Hochachtung verharre, 
Einer Hochlöblichen königlichen Landesregierung 

gehorsamster Diener, 
im Namen der Sächsischen Nationsuniversität, 

Franz Salmen m.p. 
Hermannstadt am 13t Juli 1848 
Univ. Z. 803/848 

* 

8767/1848 

Preaonorată conducere regească a Ńării! 

După sosirea preaînaltei confirmări a articolului 6 de lege, adoptat de Stările 
transilvane în prezenta Dietă şi referitor la desfiinŃarea pe Pământul Săsesc şi în 
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afara sa a dijmelor, între care şi dijma fiscală; de asemenea, după ce, în acelaşi 
timp, domnul episcop greco-neunit Andrei Şaguna, aflat la Pesta, a îndemnat prin 
intermediul clerului său poporul român de la Ńară să refuze încă de anul acesta plata 
dijmelor, fiind foarte supăraŃi din cauza intenŃiei exprimate de aşa-numiŃii dijmaşi 
fiscali, o clasă de funcŃionari şi aşa urâŃi din pricina meseriei lor, de a-i presa cu 
toate acestea pe saşi să dea dijmele fiscale, Ńăranii saşi se consideră îndreptăŃiŃi să 
se opună la fel de legitim acestei dări.  

Din aceste considerente, comunitatea oraşului Sibiu a apelat la mine, prin 
intermediul Magistratului, ca să împiedic plănuita extorcare a saşilor. 

De aceea, prin prezenta, mă văd nevoit să rog cu supunere preaonorata 
conducere regească a Ńării să binevoiască a transmite pe calea cuvenită amintiŃilor 
dijmaşi fiscali indicaŃia să se abŃină de la colectarea propusă pe Pământul Săsesc a 
aşa-numitelor dijme fiscale, cu atât mai mult, cu cât intenŃia lor va produce numai 
înverşunare, dar niciun efect, căci Ńăranii saşi se consideră la fel de îndreptăŃiŃi ca şi 
românii să refuze dijmele în chestiune.  

Rămân, cu cea mai deplină stimă, al preaonoratei conduceri regeşti a Ńării 
slujitor supus, 

în numele UniversităŃii naŃionale săseşti, 
Franz Salmen m.p. 

Sibiu, 13 iulie 1848 
Nr. Univ. 803/1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond GP., nr. 8767/1848; foto: 29.644–29.645/1848. 

131. 

Sibiu, 13 iulie 1848 

An den Löblichen Kronstädter Magistrat! 

Aus Anlaß einer im Wege des Löblichen Hermannstädter Magistrats an mich 
gelangten Vorstellung der dasigen Stadt Communitaet habe ich mich genöthigt 
gesehen, die h. Landesstelle zu ersuchen, bei dem Umstande, wo der von den 
gegenwärtig versammelten Landständen unterlegte Gesetzesvorschlag wegen 
Aufhebung der Zehntabgaben bereits Allerhöchst bestättigt worden ist, und 
zugleich der griechisch nicht unirte Bischof Schaguna das wallachische Landvolk 
hat auffordern lassen, schon heuer die Zehnten zu verweigern, die Fiscalzehner, 
welche beabsichtigen sollen, den sogenannten Fiscalzehnten auf Sachsenboden 
noch für heuer wenigstens von den Sachsen zu erpressen, im geeigneten Wege 
anweisen zu lassen, von dieser Absicht um so mehr abzustehen, weil sie schon mit 
ihrem diesfälligen Ansinnen nur Erbitterung erzeugen, aber keinen Zweck 
erreichen würden, indem sich die sächsischen Landbauer berechtigt glauben, den 
Fiscalzehnten ebenso wie die Wallachen zu verweigern. 
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Hievon sind die sächsischen Gemeinden zu ihrer Wissenschaft und Beruhigung 
zu verständigen. 

Im Namen der sächsischen Nations Universitaet. 
Hermannstadt den 13ten Juli 1848 

Franz Salmen 

* 

Către onoratul Magistrat braşovean! 

Prezentarea, înfăŃişată de comunitatea orăşenească de aici prin intermediul 
onoratului Magistrat sibian, m-a determinat să adresez înaltei conduceri a Ńării 
rugămintea ca – dat fiind faptul că proiectul de lege înaintat Stărilor transilvane 
întrunite actualmente în Dietă, proiect referitor la desfiinŃarea dijmelor, a primit 
deja preaînalta confirmare, şi în acelaşi timp, episcopul grecesc neunit Şaguna a 
transmis poporului românesc de la Ńară să refuze plata dijmelor încă de anul acesta – 
[Guberniul] să dispună pe calea cuvenită ca dijmaşii fiscali, care intenŃionează să 
stoarcă aşa-numita dijmă fiscală şi anul acesta cel puŃin de la saşii de pe Pământul 
Săsesc, să se abŃină de la aceasta, cu atât mai mult cu cât această intenŃie a lor nu 
va produce decât înverşunare şi nu va avea efect, întrucât Ńăranii saşi se consideră 
îndreptăŃiŃi să refuze dijma fiscală, întocmai ca şi românii. 

Acestea se comunică spre ştiinŃă şi liniştire comunelor săseşti. 
În numele UniversităŃii naŃionale săseşti. 
Sibiu, 13 iulie 1848 

Franz Salmen 
 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fond. Magistrat, nr. 3080/1848; foto: 32.447, 32.415. 

132. 

Braşov, 13 iulie 1848 
 
3019/1848 

Hochlöbliche königliche Landesregierung! 

In Folge hoher Regierungs Verordnung vom 14ten Dezember 1847 Reg. Zahl 
14.238/847 bezüglich der Verabfolgung eines Waidenplatzes für die Pferde des 
Tömöser Waaren Revisors und Briefsammlers Mich. Groß, nehmen wir uns  
die Freiheit unter Rückanschließung der mitgetheilten diesfälligen Schriftstücke 
gehorsamst zu berichten. 

Die berücksichtigungswerthen Gründe, aus welchen die hiesige L. Communität 
dem Tömöser Briefsammler die Ueberlassung einer Wiese verweigert hat, sind in 
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der vom Magistrat an die k.k. Ober Postverwaltung gerichteten u. vom Wohldesselben 
einer Hochlöblichen k. Landesregierung mitgetheilten u. hier gehorsamst 
rückangebogenen Zuschrift vom 22ten Mai 1847 enthalten. 

Nachdem gegenwärtig die hiesige Communität über das bei Einer Hochlöblichen 
k. Landesregierung wiederholt gestellte Gesuch des gedachten Briefsammlers 
nochmals vernommen worden u. bei ihrer Weigerung geblieben ist; so nehmen wir 
uns die Freiheit aus den nämlichen Gründen um so mehr um Abweisung des 
eröfterten Tömöser Briefsammlers mit seinem Gesuche zu bitten, als das Publicum 
nicht verhalten werden kann, von seinem bei der Enge des Tömös Thales 
anderweitig nemlich zur Viehweide benöthigten Grunde Etwas zur Bequemlichkeit 
u. zum Nutzen des Briefsammlers abzutreten. 

Die wir mit der vorzüglichsten Hochachtung zu verharren die Ehre haben. 
Einer Hochlöblichen k. Landesregierung 

Gehorsamste Diener, 
der Kronstädter Magistrat, 

Joh. Albrichsfeld, 
Ob. Richter 

Friedrich Riemer, 
Notair 

Kronstadt am 13ten Juli 1848 

* 

3019/1848 

Preaonorată conducere regească a Ńării! 

Ca urmare a înaltei ordonanŃe a Guberniului din 14 decembrie 1847, nr. gub. 
14.238/1847, referitoare la acordarea unui loc de păşune pentru caii revizorului de 
mărfuri şi poştaşului Michael Groß din Timişu, cutezăm să raportăm următoarele, 
anexând actele la care facem referire, cu rugămintea înapoierii lor. 

Motivele demne de a fi luate în considerare, care au determinat onorata 
comunitate locală să refuze acordarea unui câmp poştaşului din Timişu, sunt 
conŃinute în scrisoarea Magistratului din 22 mai 1847 către AdministraŃia supremă 
a poştelor c.c., comunicată de aceasta preaonoratei conduceri a Ńării, anexată 
alăturat contra returnării. 

La solicitarea repetată a amintitului poştaş adresată preaonoratei conduceri 
c.c. a Ńării, recent comunitatea locală a fost audiată încă o dată menŃinându-şi 
refuzul. De aceea, îndrăznim să rugăm să se respingă solicitarea poştaşului 
menŃionat din aceleaşi motive, cu atât mai mult cu cât, dată fiind îngustimea 
locului necesar pentru păşune în Valea Timişului, publicul nu poate fi determinat 
să renunŃe la acesta în favoarea şi spre folosul poştaşului.  
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Avem onoarea să rămânem, cu cea mai deplină stimă, ai preaonoratei conduceri 
c.c. a Ńării, 

supuşi slujitori, 
Magistratul din Braşov, 

Johann Albrichsfeld, 
jude suprem, 

Friedrich Riemer, 
notar 

Braşov, 13 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 3019/1848; foto: 28.241. 

133. 

Braşov, 13 iulie 1848 

An Herrn Castellan Andr. Bokoroy 

Der H[err] Pächter der dasigen Allodial Realiteten Jenakyi Szterie beschwert 
sich, daß die hiesigen Zo[ho]1doller und Portaer Contribuenten, durch den Jon 
Betekga aus Zohodol und Bukur Reit aus Poarta aufgewiegelt, mit Sensen bewaffnet 
bey seiner gepachteten Wiese gekommen und ihm das Mähen durch die Tohaner 
untersagt und dabey sonach wegen solchen mähen zu lassen mit dem Tode gedrohet 
haben, und bittet, da er, sobald die Unruhestifter festgenommen seyn würden, ohne 
Anstand sein Heu werde einfechsen können, dieselben festzunehmen und ihn in den 
Stand zu setzen, seine gepachteten Gründe nach seinem Belieben zu benützen. 

Auf diese Anzeige und Bitte habe ich den H[errn] Inspector aufgetragen diese 
Anzeige zu untersuchen und im Bestättigungsfalle der Angabe die genannten 
Aufwiegler festzunehmen und in hiesigen Arest zu setzen. Da H[err] Inspector 
jedoch nicht zu Hause ist und jeder nutzlos verstrichene Tag Schaden bringen kann, 
so finde ich Sie H[errn] Castellan aufzufordern schleunigst zu erheben ob die Angabe 
des Beschwerdeführers sich bestättigt und wenn solches der Fall seyn sollte, die 
Rädelsführer ohne weiters unter Gehorsam hereinzuschicken und zu berichten. 

Cronstadt am 13. July 1848 
Joh. Albrichsfeld, 

Ob. Richter 
 

* 

Către domnul castelan Andrei Bucuroiu 

Domnul arendaş al realiilor [bunurilor] alodiale, Ianache Sterie, se plânge că 
contribuabilii din Sohodol şi Poarta, aŃâŃaŃi de Ion Betega din Sohodol şi Bucur 
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Rait din Poarta, au venit înarmaŃi cu coase la câmpul lui arendat şi i-au interzis să-l 
dea la cosit celor din Tohan, şi l-au ameninŃat cu moartea pentru că-i lasă pe aceia 
să cosească. De îndată ce instigatorii vor fi prinşi, el va putea fără zăbavă să îşi 
adune fânul, de aceea roagă ca aceştia să fie prinşi, iar el să fie în stare să-şi 
folosească după bunul plac pământul luat în arendă. 

În urma acestei informări şi rugăminŃi, l-am însărcinat pe domnul inspector 
să cerceteze informarea şi, în cazul confirmării ei, să-i prindă pe numiŃii instigatori 
şi să-i bage în arest aici. Întrucât domnul inspector nu se găseşte acasă şi fiecare zi 
ştearsă fără folos din calendar aduce numai pagubă, găsesc cu cale a-l chema pe 
domnul castelan, să caute dacă se confirmă plângerea reclamantului, iar în caz 
pozitiv să-i trimită încoace pe capii instigării, şi să raporteze toate acestea. 

Braşov, 13 iulie 1848 
Johann Albrichsfeld, 

jude suprem 
 
Original: S.J.A.N. Braşov. Fond Magistrat, nr. 3149/1848; foto: 31889. 

________________ 
1 Greşeală în original. 

134. 

Karlovci [Karlowitz, CarloviŃ], 13 iulie 1848 
 
Către poporul românesc,  
iubită frăŃească închinăciune de sănătate de la poporul sârbesc. 
 
Poporul sârbesc încă în 5-lea Maiu a.a. au slobozit către voi, fraŃilor Români 

de o credinŃă, a sa mai iubită şi mai inimoasă închinăciune de sănătate, în care v-au 
descoperit că întru naŃionala sa adunare din 1-lea Mai a.a., Ńinută după drepturile 
cele de strămoşii Sârbi cu sânge voinicesc agonisite sie-şi Patriarh şi Voevod şi-au 
ales şi cu acel privileghiu [al] lor celor de un veac şi jumătate cu ruşine părăsite 
puterea cea dintâiu cu mare serbare iarăşi înapoi au întors-o. 

Cu acel prilej, poporul sârbesc n-au trecut vederea şi pre voi fraŃilor de o 
credinŃă în hora dragostei ce[le]i nefăŃarnice prieteneşte a vă chima, aducându-vă 
aminte ca şi voi din adâncul somn să vă treziŃi, apoi ca un popor liber, pentru 
libertatea şi mărirea voastră, poporului nostru, carele acuma viaŃa-şi jertfeşte, să vă 
ortăciŃi, şi aşa pe temeiul întregei libertăŃi, egalităŃi şi frăŃietăŃi tare şi nepreruptă 
legătură de nou să întărim şi strălucitului nostru viitoriu înainte uşa să-i deschidem. 

Însă de atunci, iată, două luni întregi trecură şi versul fraŃilor sârbi în loc ca în 
piepturile române cu pătrunzeală bună voire să fi străbătut, de inimile cele 
înghieŃate şi împietrite lovindu-se, se sparse şi rămase pustiu, neascultat. 

Acolo, pe câmpul bătăliei de libertate unde şi-a desvelit sârbimea steagul său, 
şi duşmanul său ungur, care cu prăpădirea sfinŃeniilor sârbeşti ameninŃă, întru 
întâmpinare i-au eşit, acolo unde atâtea mormânturi de ale liberilor sârbi bogatele 
câmpuri ale noastre le-au acoperit, acolo şi astăzi dictează sârguitorului Sârb, şi ca 
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un leu înfricoşat se scoală asupra duşmănoasei hiene şi tot pasul pământului 
voievodesc îl adapă cu sângele duşmanului său celui rău gânditoriu. 

Voi fraŃilor ascultaŃi urletul tunurilor, pocniturile puştilor în bătae şi vaietele 
răniŃilor şi vă faceŃi surzi, şi nu numai că au răcit dragostea voastră spre noi, ba 
încă duşmăneşte fără de nici o pricină asupra noastră săriŃi şi nouă în sfânta noastră 
şi dreapta înainte luare, împotrivă ne staŃi, pentru că, bag seamă, aŃi zăuitat că şi pe 
noi şi pe atâtea veacuri o credinŃă, o sfântă şi dreaptă mărită credinŃă strâns ne 
povăŃueşte. Au doară nu voiŃi să ştiŃi că sângele nostru cu călduroase legături ale 
neamurilor şi prietenilor împreună este? Au doară nu vă pasă vouă de cele trecute 
pline de dragoste, în care ai noştri şi ai voştri strămoşi, asemenea soarte împărŃind, 
asupra unui duşman s-au luptat şi supt un jug asemenea necazuri au suferit? Şi 
astăzi şi ai noştri şi ai voştri fraŃi şi ai noştri şi ai voştri fii pe câmpul bătălii din 
Italia pentru iubitul nostru Împărat, cu o asemenea mărire se luptă. Doară voi, toate 
acelea sub picioare aruncându-le, aicea în împreunată, cu întunecată privire sfântă 
noastră faptă şi nefrăŃeşte, să nu zicem duşmăneşte, mâna noastră, care vouă întru 
ajutor vă o întindem, dela voi o izbiŃi. 

Poporule Românesc! Strămoşii noştri au purtat cândva tot unele legături, 
acuma însă a bătut ceasul ca ruşinoasele lanŃuri ale robiei dimpreună, însă 
voiniceşte, să le scuturăm. Mare şi nespusă ruşine va fi şi toată lumea ne va urgisi, 
şi scumpii dară următorii noştri strănepoŃi înflăcărat ne vor blestema dacă am trece 
cu vederea acest prilej bun şi mai departe ca şi cucii în robie să oftăm am dori. 
Slovenii au îndreptat ochii şi de la noi aşteaptă să le arătăm zorile cele mai 
frumoase cu mândrie priveşte! Au doară voi netrebnici voiŃi a vă arăta întru 
înfrăŃirea neamului vostru? Şi au doară veŃi putea îngădui ca ungureasca făŃărie 
încă în mai adâncă mortăciune să vă legene, apoi, ungându-vă dinŃii de astădată, cu 
mărunŃişuri, din sfinŃeniile voastre să vă lipească şi din numărul altor norocoase 
popoare ca pe nişte nevrednici să vă şteargă? SculaŃi-vă, fraŃilor cei de o credinŃă, 
sculaŃi-vă şi cu curată unire şi dragoste înfrăŃiŃi-vă ca popor liber poporului liber 
sârbesc; apoi să nu îngăduim duşmanului nostru celui de obşte să ne înceluie ca pe 
nişte prunci nepricepuŃi, şi ca pe nişte cuci să ne apese; numai voiniceşte plini de 
eroicească vietate, după mărire şi libertate oftând, să arătăm la toată lumea că 
suntem copŃi pentru libertate şi că suntem în stare nu numai ajutor a da, ci şi pe tot 
barbarul a-l zdrobi subt picioarele noastre voinice, care cutează credinŃa şi limba 
noastră a o prerupe şi dulcea sfinŃenie a naŃiei noastre a o strânge. 

Românilor, cinstiŃilor fraŃi! Iată, încă mai odată şi sărbătoreşte Sârbii spre mare 
şi prietenească încredere vă cheamă. RidicaŃi-vă pe picioare fraŃilor şi spre arme, apoi 
ca nişte credincioşi fii ai prea luminatului Împărat Ferdinand, şi ca nişte fraŃi de un 
gând să păşim, ca sub povăŃuirea desăvârşitei libertăŃi, egalităŃi şi frăŃietăŃi în cugetul 
naŃiei să mântuim viitorul nostru, să ne întemeem naŃia noastră şi să dobândim aceea 
ce după toate dreptăŃile ce D[umne]zeu şi sfânta a lui dreptate ne-au hotărât. 

Dat-s’au în KarlovăŃ, în luna lui Iulie 13-le a zi, anul Domnului 1848. 
Iosif m.p.  

Patriarh 
 
Original: A.N.I.C. Bucureşti, Mss. 1059, vol. 4–5, f. 42–43. Publicat în: S. Dragomir, Studii şi 

documente, Sibiu, 1944, p. 23–25. 
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135. 

Blaj, 13 iulie 1848 
 
Nr. 175 Blasiu 13/1 Iuliu 1848 

Pre şi mult onoraŃi în Christos FraŃi Vicari, Protopopi, Viceprotopopi, 
PreoŃi [ai] diecesii Fogaraşului şi OnoraŃi NaŃionalişti! 

Cunoscut vă este, prea iubiŃilor, unora de-a dreptul, altora din aud[z]iu cum 
că în 15/3 Mai a.c. în adunarea noastră de la Blaju, s-au fost scrisu mai multe 
pun[c]te pentru îmbunătăŃirea SorŃii românilor noştri, care se şi aşterne Sf. FeŃii 
M[aiestăŃii] S[ale] cu Omagial Obseqiu1, precum şi la Dieta înaintea S.S.R.R. spre 
împlinirea dorinŃelor noastre. 

Această aşternere subt prezidiul a doi Episcopi, care prin 2 Deputaciuni a şi 
fost trimise, parte aŃi ştiut, parte aŃi auzit, care au fost rezultatul Deputaciunii, subt 
presidiul M[aiestăŃii] S[ale]. D[omnul] nostru, C[omandant] la Dieta łierii merse, 
luminat puteŃi pricepe din circulariu M.S.D.C. [Măriei sale, domnul comandant]2 
din 14 Iuniu a.c., unde apriet3 se spune că prin unirea Ardeliului cu łiara Hungurească, 
ce prin Împăratul s-au întărit, naŃiunea noastră nu mai are nimica de suferit, ci e ca 
şi alte naŃiuni cu asemenea drepturi cetăŃeneşti înzestrată, mântuită de slujbele 
Domneşti şi întocma cu altele; iară [punctele] Deputăciunii la Tronul Majes[tăŃii] 
S[ale] trimise le puteŃi culege din resoluciunea Î[naltei] S[ale] MajestăŃi, aici din 
cuvânt în cuvânt, pe romanie tradusă, depuse în scris: 

„Cu distinctă bună plecare acceptez Eu încredinŃarea despre neclătita 
fidelitate a supuşilor mei Români în Transilvania unită cu Ungaria, şi în legătură cu 
ResoluŃiunea mea, dată în 11 Iunie, deci, aşez4 cum că naŃionalitatea voastră, la 
Propunerea Ministeriului meu Unguresc, prin o destinată lege va să fie asigurată şi 
va grija5 de redicarea şcoalelor naŃionale. Punerea bisericei greceşti neunită, cum 
aŃi cerut, în starea asemenea cu celelalte biserici din Ńiara, precum şi coperirea 
lipsurilor voastre bisericeşti şi scolastice cu spesele statului, prin al 20-lea articul 
de lege; comuna purtare a sarcinilor prin al 8-lea, redicarea robotelor şi decimilor 
prin al 9-lea; libertatea preliului6 şi a scaunelor juraŃilor, prin al 18-lea; înarmarea 
poporului prin al 22-lea Articul de lege a ultimii Diete hungureşti sunt aplacidate7.  

Al meu Ministeriu hunguresc va îngriji ca plensurile8 voastre locale să se 
cerce[teze] şi aşeze. 

Supuşii mei români, în toŃi ramii administraŃii publice, după a[l] lor număr şi 
Facultate, se se aplice9, precum Eu, din contra, de la voi aştept ca voi se fiŃi cu 
credinŃia plecaŃi către coroana mea ungurească. VeŃi încungiura10 tot ce înseamnă 
neunire11, căci numai cu înŃelegerea cu concetăŃenii voştri vă poate asicura folosirea 
LibertăŃilor date de mine, cel ce cu a mea Favoare şi graŃie Rege ve rămân Prepus12.” 

Aşa, FraŃilor Români, unindu-se Transilvania cu Hungaria, după graŃioasa 
M[aiestăŃii] S[ale] ResoluŃiune şi învoire, prin M[ărinimia] Ministeriului de la 
Buda-Pestia am câştigat următoarele: 
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1) NaŃionalitatea noastră, la propunerea Ministeriului Î[nălŃatului] Î[mpărat] 
hunguresc înaintea Dietii ce se Ńine acum la Buda-Pesta, prin Articulul de lege 
osebit va fi asicurată. 

2) Biserica Greco-Română va fi cu asemenea drepturi cu celelalte biserici 
a[le] patrii. 

3) Statul sau Ńiara va plăti Popi şi Dascăli şcoalelor noastre cu spesele sale, 
întocma ca pe a altor religiuni. 

4) ToŃi oamenii împreună cu Domni[i], fără nici o deosebire, vor plăti ContribuŃie 
sau Dare şi asemenea vor purta toate greutăŃile Ńierii. 

5) Robotele şi decimele vor înceta pentru tot deauna. 
6) NaŃiunea română va avea Libertate preliuliu [?] sau libertatea tiparului şi 

judecători juraŃi. 
7) Poporul român va avea dreptul prin tistie mirenească, întocma ca şi 

Unguri[i] şi Saşi[i], a se întrarma, ce deprinzându-se în Artia [arta] militară, atuncia 
când patria va provoca să ştie întrebuinŃa armele lor, din preună cu celelalte naŃiuni 
conlocuitoare în contra inimicilor patri[e]i, apărându-o pre ea ca pre o mamă dulce. 

8) Poporu[l] Român, după numărul şi Desteritatea sa, se va putea aplica13 de 
astăzi înainte la toŃi ramii Deregătoriilor patri[e]i acesteia. 

Din acestea cunoaşteŃi, fraŃilor Români, cum că suntem asecuraŃi pentru 
câştigarea tuturor cererilor noastre, poftindu-se din contră de la noi ca să fim cu 
credinŃie plecaŃi cătră Coroana MajestăŃii S[ale] Ungurească, şi să încungiurăm14 
tot ce ar deştepta ura şi neunirea între noi, cu celelalte neamuri, cu care împreună 
locuim în Ńara noastră. 

Pentru aceea, redecaŃi, fraŃi Români, cugete sincere către Tronul atotputernicului 
Dumnezeu şi adoraŃi cu buza de oameni liberi Dumnezeirea prepotente care au 
străbătut inimile şi rărunchii mai marilor noştri şi au făcut ca să fie dreptate la 
oameni liberi în lume. 

DaŃi mulŃumită fierbinte MajestăŃii sale, prea Înduratului nostru Împărat şi 
Rege, care au ascultat suspinurile noastre şi, din părinŃiasca sa îndurare, cu mâna 
potentă, au turnatu Balzam tămăduitoriu peste fieŃile15 noastre celea triste. MulŃumiŃi 
cu căldură prea măriŃilor Domni ai Ńierii, care, auzind suspinurile voastre, 
cunoscând ce e drept, cu inima şi cugetul curat au aşternut neîncetat, până ce au 
rupt paretele despărŃitoriu şi ne-au făcut asemenea loru. 

FiŃi cu ascultare plecată spre mărit ministeriu de la Buda-Pesta, în care sunt 
aşezaŃi cei mai renumiŃi bărbaŃi, cu atât mai vârtos, că şi Însăşi majestatea sa 
Împăratul la aceasta ne îndeamnă. 

TrăiŃi şi armoniŃi cu celelalte naŃiuni conlocuitoare, căci numai coînŃelegerea 
cu concetăŃenii noştri ne poate asecura folosirea libertăŃilor, de Majestatea sa nouă 
dată. Iar de cumva mai aveŃi de a pretinde ceva în privinŃia moşiilor voastre, contaŃi 
pe calea legii, convingându-vă că, în toate câte a fi drept, veŃi avea dreptate şi le 
veŃi câştiga, cu atât mai vârtos că şi M[aiestatea] S[a] le asicurează prin a 
M[aiestăŃii] S[ale] ResoluŃiune. 

Iară voi, străluciŃilor ostaşi români, care totdeauna cu sânge eroicescu aŃi 
apărat patria aceasta în contra tuturor inimicilor, ci arătându-vă cu neclintită 
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credinŃie către Monarhia, arătându-vă bărbaŃi bravi, generoşi, trăiŃi cu armele 
voastre ce cu mărire le purtaŃi în contra inimicilor Patrii, apărând-o pre ea, ca pre o 
Mamă dulce, fiind convinşi că şi soarta voastră se va îndrepta, după cum cere 
cuviinŃa şi dreptatea, că, cu toŃii dimpreună conlucrând la un scop sfânt, să 
producem o patrie plină de fericire. 

A Pr[ea] On[oratelor] Fr[ăŃiilor] Voastre de bine voitoriu 
Consistoriu Episcopescu 

Stephan Manfi m.p., 
Notariu 

A fi aseminea Originalului 
Întăresc 

Macedon m.p., 
Vicariu 

 
Original: S.J.A.N. BistriŃa-Năsăud, Fond Vicariatul Rodnei, reg. inv. 1561, f. 26–28. Publicat 

în: Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, RevoluŃia de la 1848–1849 în zona regimentului grăniceresc 
năsăudean. ContribuŃii istorice şi demografice, Editura Argonaut, 2003, doc. 9, p. 53–56. 
________________ 

1 Supunere. 
2 Se referă la generalul Anton von Puchner, comandantul general al armatei c.c. din Transilvania. 
3 Apăsat, accentuat. 
4 Institui, stabilesc, hotărăsc. 
5 Se va îngriji. 
6 În sensul eliberării din iobăgie. 
7 Aprobate. 
8 Plângerile. 
9 Să fie utilizaŃi. 
10 Ocoli, evita. 
11 În sensul de dezbinare. 
12 Pus înainte, pus mai mare peste. 
13 ÎntrebuinŃa. 
14 Ocolim. 
15 VieŃile. 

136. 

Pesta, 14 iulie 1848 

Méltóságos Minister Úr! 

Folyó hó és hó 3án hozzám bocsátott tudósítás következtébe, melly szerint a 
ministeri tanács az elvet, miképen az unióbeli küldöttség a románok részérıl 
kinevezendı tagokkal szaporíttassék, elfogadni méltóztatott, bátor vagyok 
méltóságodat alázatosan megkérni: miszerint azon várva várt további értesítést 
azon okból hová hamarább megküldeni, s illetıleg azon netalán még ki nem 
nevezett tagok kinevezése eszközlése eránt a szükségeseket megtenni méltóztasson, 
mivel azon általom ajánlott tagoknak egy része már 14. nap olta itten saját 
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kölcségökön az iránt hozzájok tett felszólításomra házi és egyéb hivatalos dolgaik 
elmulasztása mellett itten ok nélkül tölti a drága idıt. 

Néhányan pedig távol Erdélyben lévén, azoknak ide leendı felhívása s 
eljövetele több napi idıben kerülend. 

Mély tisztelettel maradván, 
méltóságodnak, 
Pesten Július 14én 1848 

 alázatos szolgája 
 Saguna András 

 Püspök 

* 

Mărite domnule ministru! 

În data de 3 ale lunii şi anului curent am primit înştiinŃarea, în care mi se 
aduce la cunoştinŃă că dumneavoastră aŃi aprobat principiul adoptat de Consiliul de 
miniştri, referitor la sporirea numărului membrilor delegaŃiei unioniste cu persoane 
desemnate din rândul românilor. 

Îndrăznesc a vă ruga, domnule ministru, să-mi trimiteŃi cât mai curând mult 
aşteptata dumneavoastră înştiinŃare de confirmare, la fel vă rog să binevoiŃi a lua 
măsurile necesare în legătură cu alegerea membrilor [români] care, eventual, nu au 
fost încă aleşi. 

Îndrăznesc să vă cer acest lucru, întrucât o parte a membrilor propuşi de mine 
sunt aici de 14 zile, [sosind] la apelul meu şi îşi petrec timpul degeaba pe cheltuială 
proprie, neglijându-şi treburile familiale şi oficiale de acasă. 

Restul membrilor [propuşi de mine] fiind în Ardeal, chemarea şi venirea lor 
aici ar necesita câteva zile. 

Rămân cu stimă adâncă, 
 Al măriei tale serv umil, 

 Andrei Şaguna, 
 episcop 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. Belügyminisztérium, nr. 566 Eln/ B. 

137. 

[Budapesta], 14 iulie 1848 

Saguna András Püspök Úrnak! 

Hogy a Ministeriumnak azon már kimondott szándékát – mely szerint az 
Únióbeli küldöttséghez román ajkú egyéneket is kíván csatolni mielıbb 



 

 303 

teljesedésbe vehessen, s egyszersmind Méltóságod által folyó hó 14rıl hozzám 
intézett levélben nyilvánított kívánságát teljesíthessem, felkérem Önt, hogy azon 
egyéneknek, kik az érintett célból már ide érkeztek, névsorát velem közleni 
szíveskedjék. 

Kelt, sat. 
[Budapesta, 14 iulie 1848] 

* 

Domnului episcop Andrei Şaguna 

Ca să pot duce la bun sfârşit intenŃia deja expusă a Ministerului [ungar], de a 
întregi numărul membrilor delegaŃiei pentru uniune cu persoane de naŃionalitate 
romănă şi ca să pot îndeplini şi dorinŃa Măriei Tale, exprimată în scrisoarea 
adresată mie în data de 14 iulie, vă rog să-mi înaintaŃi lista persoanelor sosite aici 
în acest scop. 

 
[Budapesta, 14 iulie 1848] 
 
Concept: M.O.L. Budapesta, Fond. Belügyminisztérium, nr. 566 eln/ B. Concept: M.O.L. 

Budapesta, Fond M.O.L. Budapesta. Fond H9 (Belügyminisztérium), nr. 566 eln/B 1848.  

138. 

Pesta, 14 iulie 1848. 
 
Poftind împrejurările şi trebuinŃa neapărată ca cât mai curând să am eu o 

cunoştinŃă deplină despre aceea că făcut-au în timpul acesta vreun preot sau 
protopop de-ai noştri oarecare răscoală întru popor ce să fie adus la dare de seamă? 
Şi că câte şi care comunităŃi neunite au devenit la starea aceea, cât să fie ieşit 
brachiul militariu asupra lor? 

Poftesc pe cinstitul Consistoriu ca fără loc de întârziere pe cea dintâi poştă 
să-mi facă deplină înştiinŃare despre însămnatele lucruri. 

Mai departe, fac cinstitului Consistoriu de cea mai strânsă datorie ca ori şi 
unde s-ar întâmpla din partea oamenilor noştri oarecare mişcare, aceea numaidecât 
să mi se facă cunoscută. 

Deci, ca să poată şti cinst[itul] Cons[istoriu] orişicare posibilă mişcare în Ńară, 
va da la toŃi subordinaŃii protopopi astfel de rânduială, în urma căreia dânşii vor 
avea cea mai strânsă datorinŃă a face fieştecare mişcare din Ńinuturile sale în cea 
mai mare pripă cunoscute. 

De bine voitor, 
A. Şaguna 
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Copie: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, Fond Consistoriu, cutia 1, doc. nr. 70. Publicat în: 
RevoluŃia transilvană de la 1848–1849. Date, realităŃi, fapte reflectate în documente bisericeşti 
ortodoxe, volum întocmit de Dumitru Suciu (coord.), Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Diana 
Covaci, Cosmin CosmuŃa, Madly Lorand, Editura Asab, Bucureşti, 2010, p. 103. 

139. 

Sibiu, 14 iulie 1848. 

Prealuminate şi PreasfinŃite domnule Episcoape, mie preamilostive! 

Foarte mult ne-am bucurat înŃelăgând dintr-o scrisoare a d[omnului] Bologa 
şi din gurile deputaŃilor P. Sava şi Bălcaşiu urmările ceale folositoare ce au 
pricinuit călătoria Măriei Tale la In[n]sbruck naŃii române, pentru care ostăneale 
mari noi niciodată nu vom putea mulŃămi din destul Măriei Tale într-alt chip, decât 
cu rugăciunea la S[fântul] Jertvelnic unde neîncetat vom cere de la Împăratul 
Ceriurilor ca să-Ńi lungească viaŃa întru îndelungaŃi fericiŃi ani, să poŃi săvârşi cele 
ce ai început, ca aşa la timpul său să seaceri bucurie şi mângăiere din rodul 
ostănealelor PreasfinŃi[e]i Tale. 

Măria Ta! Aicea merg lucrurile tot încurcate, saşii, încredinŃaŃi de învingerile 
croato-sârbilor, nu vreau să ştie de uniune şi că vor propune la dieta Ungariei nişte 
puncte pre care de le vor primi ungurii bine, iar de nu, să vor apăra ca croaŃii. 
DeputaŃii lor care fuseseră duşi în Germania veniră cu complimente şi scrisori 
înapoi. Ba de la Frankfurt au căpătat şi asecurare de ajutorul fiiesc, numai să-şi 
păstreze constituŃia şi limba, pentru care să trimite altă deputaŃie acolo, să le 
mulŃumească de iznou. Cu noi, cu romanii, să laudă tot rău, ne ameninŃă în tot 
chipul. Măerenii încă de vreo 8 ani de zile, de când au întrodus Stallfütterung1, au 
tot cerut de la Maghistrat, Gubern şi Împăratu să le dea loc de păşună pentru vite, 
oi în zadar. În aprilie a.c. au cerut prin o jalbă din mai multe puncte stătătoare ca să 
le sloboadă hotaru[l] iar precum au fost, lăsând a treia parte de ogor pentru păşunea 
vitelor. Ci n-au putut dobândi nimica. În aprilie a.c. de iznou s-au rogat în mai 
multe puncte ca să le dea hotaru[l], adeca organele de păşune despre care pentru 
unele puncte au dobândit rezoluŃie, iar pentru păşunea vitelor i-au tot mânat de azi 
pănă mâine şi nu le-au mai dat nici o rezoluŃie. Aşa oamenii, ne mai având ce face 
alta, au băgat vitele cu puterea în partea aceea unde să cerea să rămână ogoară şi 
aşa au păscut vitele pănă acuma. Saşii au vrut în vro două rânduri mai tărziu a-i 
închide, dar n-au lăsat românii cu cuvânt, că de-i vor ajunge cu judecata, ei vor 
plăti. Însă la 10 iulie, din porunca comesului, au ieşit mai mulŃi slujitori saşi cu o 
companie de gardişti cu puştile pline pe hotar şi au adunat vitele românilor, căci la 
saşi[i] care aveau vite la păşune pe acolo, le-au făcut ştire de n-au avut vitele în 
acea zi, şi le-au mânat pe zoldoşi [?], unde le Ńinu închise de le mor de foame, de 
unde nu vor a le slobozi pănă nu vor da reversu că nu vor mai mâna vitele pe hotar 
oprit şi vor plăti paguba făcută; care românii a o face, nu vor. Totuşi, unii dintr-înşii 
s-au slobozit şi la acea legătură şi ş-au luat vitele, iar la 90–120 de vite tot mai sunt 
acolo. Au umblat pe la domnii săseşti, ba şi la ghenerariul german [generalul austriac], 
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care au trimis şi adjutantul său la comes, de au intercedat pentru români, ci fără de 
folos, că nu vreu a le slobozi vitele şi a-i căuta cu judecată, ci le Ńinu acolo 
flămânde. Astăzi au pornit 2 inşi la Clujiu cu rugare cătră Gubern, a li se face 
rânduială, ca să li se slobodă vitele şi a să rândui comisie streină, să cerceteze în 
acest lucru. În acest loc au păscut şi vitele Fleşerilor, ale GuşteriŃenilor şi Surenilor 
şi acum să plătească Măerenii. Nu ştiu ce vor mai face, aştepta-vor rezultaul de la 
Guberniu sau vor scoate vitele pe lângă reversul ce-l poftesc saşii. 

Cu alegerea deputaŃilor dietali încă n-avem nădejdea de a dobândi ceva, căci 
ei nu urmează după articol, ci aleg cum vreau. N-au chemat la alegere pe preoŃi şi 
dascăli şi pe Ńăreanii care plătescu 8 fl.m.c. afară de darea capului, ci numai câte  
1 sau 2 deputaŃi de la sat, apoi nici pe aceia i-au întrebat de ceva, fără precum au 
făcut la Aiudu: au intrat în biserica calvinească şi acolo au proclamat că cutare şi 
cutare mărg ca deputaŃi la Dieta din Pesta şi cu aceasta s-au săvârşit alegerea, iar 
românii au eşit cu buzele umflate, batjocoriŃi, cu trapădii, cheltuială şi cu pierderea 
vremii prin această ilegale alegere făcută. 

Aşadar noi tot acolo rămânem unde am fost. Numai numele de unie ne sună 
mai în vânt, căci dacă nu putem aleage, apoi ce folos de unire. Pentru aceia ar fi 
bine ca nouă a proportione numeri să ne fie ertat din[tre] români a trimite un 
număr de deputaŃi; ungurilor, săcuilor şi sasilor aşijderea a proportione mulŃimei 
lor, iar nu românii, un milion şi patru sute de mii, să rămâe făr´ de reprezentenŃi, şi 
celelalte popoară, care încă fac peste şasă sute de mii, să aibă cu preajudiciumul 
nostru atâŃea deputaŃi care cu apăsarea românilor şi de aicea înainte să facă legi 
pentru noi, făr´ de noi. Pe la Turda, prin scaonul Arieşului, fac săcuii batjocuri 
nenumărate cu bieŃii români: le fac [le tund] părul prin târguri zicând că suntem 
egali, aşadar şi românii trebuie tunşi. La Turda au bătut pe un român de moarte 
pentru că s-au arătat a nu-i tăia părul. Aşa să spune de către mulŃi: aceasta-i 
frăŃietate, libertate, aceasta-i simpatie către români. Cu acest feliu de mijloace 
umblă fraŃii unguri a ne câştiga inimile, ba încă şi cu cinstita temniŃă, căci, precum 
am înŃelesu, preoŃii de la Roşia, Balint şi Cojocariu împreună cu un Moga zac în 
temniŃa Abrudului închişi. Tatăl lui Alexandru Papp [Papiu Ilarian] zace în Turda 
în temniŃă. Acestea despre care ştim noi, dar câŃi vor mai fi de care nu ştim? 
Acestea îndrăznim a le descoperi Mări[e]i Tale spre ştiin Ńă. 

łirculariul [circulara] Mări[e]i Tale au făcut foarte mare impresie în popor. Are 
bucurie nespusă, însă cu dijmele mi-i teamă să nu să facă vrajba, căci Tezaurariatul 
au făcut rânduială pentru rădicarea dijmelor şi acuma nu ştiu unde vom ajunge, căci 
românii răzimaŃi pe Ńirculariu şi rezoluŃia c[răiască], nu voescu a mai da dijma. 
Pentru aceia ar fi foarte de lipsă ca Măria Ta să te milostiveşti a mijloci acolo la 
palatinul, ca să vie articolul întărit pentru scutirea dijmelor. Comisariului regesc, 
c[ontelui] Vay i-am făcut şi noi curtenire şi l-am rogat pentru rădicarea dijmelor, ci 
nu ne-au folosit cu nimic, căci împotriva rânduelilor tezaurariale zicea, că nu se poate 
lucra. L-au electat toate deregătoriile, afară de saşi, care i-au dat şi o protestaŃie aspră 
în scris, ca să nu pue în lucrare nimica din ceale ce are de la ministerium poruncite 
aicea, în pământul regesc, cum au şi făcut, căci s-au dus la Braşov, fără a face aicea 
ceva dispoziŃie. De cumva să vor rădica dijmele de la oameni, peste aşteptarea lor, ne 
pierdem tot creditul înaintea dânşilor. Mădularii Comitetului desfiinŃat, sau, mai bine 
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zicând, antagoniştii uniunii tot mai Ńin sesii [şedinŃe] oculte, însă noi nu putem afla 
nimica, căci noi suntem proscripŃi [proscrişi] înainte-le. 

Noi conzistorialiştii sau, mai bine zicând, unii, au mare bucurie de strămutarea 
episcopului de la Buda şi pentru că au rămas s[caunul] episcopescu aci vacant. 
Cred că priveşti, Măria Ta, unde Ńintescu... Dăe-le Dumnezeu a li să întoarce 
bucuria în scârbă, iar noi, cei bine simŃitori, să nu ne pierdem nădejdea şi 
măngăierea ce o aşteptăm. A mai scrie mai multe despre acest lucru, mi se răneşte 
inima numai aducându-mi aminte, drept aceia [aceea] tac. 

Noi am început a refera şi cauzele matrimoniale ce vin din dieŃeză şi din 
privinŃa că neîncetat vin cauzaşii [reclamanŃii], a[le] căror cauze sânt la Măria Ta 
pe masă, de întreabă de judecările lor. Să te milostiveşti a porunci ca să le dea 
Hanea afară să le lucrăm câte să vor putea, până Te va aduce Dumnezeu pe Măria 
Ta acasă, ca să să scutească şi bieŃii oameni de atâtea drumuri şi întrebări zădarnice 
şi să nu mai stea grămădite acolo. 

Noi, împreună cu toată familia noastră, sărutându-Ńi binecuvântătoarele 
mâini, pe lângă necontenite rugăciuni, ca să-Ńi dăruiască Dumnezeu sănătate, ca cât 
de curând să Te putem vedea în mijlocul nostru, comendându-ne graŃii şi bunevoinŃe 
a Prealuminat Mări[e]i Tale cu toată supunerea rămâi, 

Al Prealuminat Mări[e]i Tale umil serv, 
Petru Bădilă m.p. 

Prot[opop] 
 
Original: A.N.I.C. Bucureşti, col. Documente transilvănene, pach.VI, nr. 35. Publicat în:  

C. Feneşan, InformaŃii noi privind revoluŃia din Transilvania în vara anului 1848, în: „SargeŃia”,  
vol. XIV, 1979, p. 379–381 
________________ 

1 Sistem de îngrijire şi hrănire al vitelor în stabulaŃie, care prevedea menŃinerea lor în grajd, pe 
întreaga perioadă de creştere. 

140. 

Sibiu, 14 iulie 1848 
 
Praesid. No. 815/q An Ein Löbliches königl.  
Gubernial Praesidium 
Hermannstadt, 14. Juli 1848 
 

Von Seite des Kronstädter Brigade Commando ist die Anzeige erstattet 
worden, daß der in Kronstadt sich aufhaltende Fürst Bibesco vor den aus der 
Walachei gleichfalls dahin angekommenen Bojaren Macoresco und Penesco, die er 
mit dem Namen Emissairis secretes bezeichnete, mit dem Beifügen gewarnt habe, 
daß man von ihnen auch hierlands politische Umtriebe zu fürchten hätte. 

In gleicher Beziehung seien auch von ihm die Bojaren Cretzoulesco und 
Paleologo, die nächsterTage in Kronstadt eintreffen würden, genannt worden. 
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Obgleich das genannte Brigade Commando bereits den Kronstädter Oberrichter 
v. Albrichsfeld hievon in Kenntniß gesetzt hat, um diese Individuen mit der 
nöthigen politischen Invidirung beachten zu lassen, so gebe ich mir doch auch die 
Ehre, dem Löblichen Gubernial Praesidium hievon zur Verfügung der dortseits als 
angemessen erachteten Maßregeln die Mittheilung zu machen. 

Pfersmann m.p., 
F.M.L. 

 

* 

Nr. prezidial 815/q 
Către onoratul prezidiu gubernial c.c. 
Sibiu, 14 iulie 1848 

 
Din partea comandamentului de brigadă de la Braşov ne-a parvenit anunŃul 

că prinŃul Bibescu, aflat la Braşov, i-ar fi avertizat pe boierii Macorescu [?] şi 
Penescu, veniŃi şi ei din Muntenia, pe care care i-a denumit emisari secreŃi, că 
lumea de aici se teme de agitaŃii politice din partea lor. 

Tot astfel i-a numit acelaşi şi pe boierii CreŃulescu şi Paleologu, care vor sosi 
la Braşov în zilele următoare. 

Deşi amintitul comandament de brigadă l-a anunŃat deja pe judele suprem 
von Albrichsfeld despre aceştia, pentru a-i putea dota cu vizele politice necesare şi 
eu am onoarea de a comunica cele de mai sus onoratului prezidiu gubernial în 
vederea dispunerii măsurilor cuvenite. 

Pfersmann m.p., 
Feldmareşal-locotenent 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. Erdélyi országos föbiztossági levéltár. Supremus Commissariatus 

Provincialis 1848, nr. 1967; foto: 26.078–26.080/1848. 

141. 

Sibiu, 14 iulie 1848  
 
P 1229  

Note  

Seine kaiserliche Hoheit der Herr Erzherzog Stephan, Palatin und königl. 
Statthalter in Ungarn haben den Major und General Commando Adjutanten 
Ladislaus von Gombos des Szekler Husaren Regiments mit hohem Erlasse vom 
14ten Juni l.J. No. 1431 in das ungarische Kriegs Ministerium berufen. 

Man beehrt sich Ein löbliches königl. Landes Ober Commissariat hievon 
wegen Sistirung dessen vom Lande bezogenen Gebühren mit dem Beifügen 



 308 

dienstfreundlich in Kenntniß zu setzen, daß derselbe am 13t d.M. an seine neue 
Bestimmung abgereist ist. 

Hermannstadt am 14ten Juli 1848 
In Dienstesabsein des Commandirenden Herrn Generals, 

Pfersmann m.p. 
F.M.L. 

An Ein löbliches k. Landes Ober Commissariat  
1825/848 

* 

P 1229 

Notă  

Prin înalta decizie nr. 1431 din 14 iunie a.c., înălŃimea sa imperială, domnul 
arhiduce Ştefan, palatin şi locŃiitor regesc în Ungaria, l-a convocat pe maiorul şi 
adjutantul Comandamentului general Ladislaus von Gombos de la regimentul 
secuiesc de husari la Ministerul unguresc de Război. 

Am onoarea de a aduce cu amabilitate cele de mai sus la cunoştinŃa onoratului 
comisariat suprem c.c. al Ńării, în vederea sistării taxelor plătite de acesta în Ńară, cu 
menŃiunea că respectivul a plecat în data de 13 ale lunii curente la noua sa destinaŃie. 

Sibiu, 14 iunie 1848 
În absenŃa domnului comandant general 

Pfersmann m.p. 
Feldmareşal-locotenent 

Către onoratul Comisariat suprem a lŃării 
1825/1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. Erdélyi országos föbiztossági levéltár. Supremus Commissariatus 

Provincialis 1848, nr. 1825; foto: 32.864/1848. 

142. 

Sibiu, 14 iulie 1848 
 
Q 4114 

Note 

Uiber der für den 1ten Semester des Militair Jahres 1848 mit dem 
Großfürstenthum Siebenbürgen abgeschlossenen Hauptlandes-Comput hat man die 
Ehre anliegend ein P[?]1 der diesfalls ausgefertigten Abrechnung zu übersenden. 
Ein Löbl. k. Oberlandes Commissariat wolle hiemit beliebigst ersehen, daß mit 
Ende April 1848 der Militair Contributions Streit [?]2 und die enorme Summe von 
2,468,000 fl. CMze – xr ausmacht, und dieser Streit[?]stand im abgewichenen 1ten 
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halben Jahre erneuert um 278,000 fl. Cmze gestiegen ist, mithin kaum etwas mehr 
als die Hälfte der halbjährigen Militär Contribution Schuldigkeit, mit Zuziehung der 
regelmutmässigen Vergüthung der geleisteten Normen und Service Praestationen, 
die Abschreibung jener 8864 fl. – xr Convent. Münze von der Contributions-
Schuldigkeit, welche durch die Provincial Kasse an Diurnen für die Landtags 
Deputirten der Grenztaxal Oerter in den Jahren 1841 bis 1843 in Conto des Militär 
Aerars vorgeschaffen worden sind, so wie die nunmehr in Anrechnung gebrachten 
Zufuhrskosten für die in der Concentrirung Periode der Jahre 1838 et 1840 beigestellten 
Fouragen, von der Provinz Siebenbürgen abgestattet worden sey. 

Dieser dienstliche Umstand, wodurch die nunmehr ungarische Staatsfinanzen 
zu fortwährenden bedeutenden Zuschüssen auf Rechnung der Provinz Siebenbürgen 
genöthigt werden, um den Militär Bedarf nach Erforderniß zu dotiren, bestimmt das 
General Commando erneuert – im Interesse des allgemeinen Besten, das diensthöfliche 
Ansuchen zu stellen, dahin beliebigst mit allen zu Gebothe stehenden Mittel wirken 
zu wollen, daß für die Folge Zeit die Militär Contributions Gelder mit aller Energie 
eingehoben, und zur hiesigen k.k. Kriegs Cassa abgeführt werden. 

Nach dem Dafürhalten des General Commando, läßt sich bei der bevorstehenden 
Aussicht zu einer allseit günstigen Erndte wohl hoffen, daß im Laufe des 2t halben 
Jahres 1848 erübrigte Abstellungen an Militär Contributions Geldern werden 
geleistet werden, und eine von sonach auch voraussetzen, daß das Resultat der 
nächst halbjährigen Computirung erfreulicher ausfallen werde. 

Hermannstadt am 14t July 1848 
In Dienstesabsein des Commandirenden Herrn Generals 

Pfersmann m.p. 
F.M.L. 

An das löbliche k. Oberlandes Commissariat 
1824/848 

* 

Q 4114 

Notă  

Am onoarea de a trimite alăturat un p[?]3 al facturării realizate în Marele 
Principat al Transilvaniei la încheierea socotelii contabile principale a Ńării pe 
semestrul I al anului militar 1848. De aici onoratul Comisariat suprem al Ńării va 
binevoi să observe că, la finele lui aprilie 1848, [?]4 contribuŃiilor militare reprezintă 
suma enormă de 2.468.000 de florini monedă convenŃională 0 creiŃari, iar această 
situaŃie financiară a crescut din nou în ultima jumătate de an cu 278.000 de florini 
monedă convenŃională, adică cu ceva mai mult decât jumătate din datoria 
contribuŃiei militare semianuale. Se includ aici: efectuarea de către provincia 
Transilvania a plăŃii regulate a normelor realizate şi a prestării serviciilor; 
prescrierea a 8.864 florini 0 creiŃari monedă convenŃională din datoria militară, 
care au fost obŃinuŃi în contul Aerarului militar prin intermediul casei provinciale 
ca diurne acordate deputaŃilor dietali din localităŃile taxale grănicereşti între anii 
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1841 şi 1843; ca şi costurile de influx transferate pentru furajele puse la dispoziŃie 
în perioadele de concentrare [militară] în anii 1838 şi 1840. 

SituaŃia militară, care obligă finanŃele de stat ungare la acordarea constantă 
de importante subsidii pe socoteala provinciei Transilvania, pentru a dota necesarul 
militar conform cererii, a determinat Comandamentul general să adreseze din nou 
politicoasa rugăminte ca, în interesul binelui general, [Comisariatul suprem] să 
acŃioneze apelând la toate mijloacele care îi stau la dispoziŃie pentru ca în perioada 
următoare banii contribuŃiilor militare să fie colectaŃi cu toată energia şi să fie 
depuşi la casieria de război din localitate [Sibiu]. 

Comandamentul general consideră că, având speranŃa unei recolte generale 
favorabile în perspectiva apropiată, în cursul celei de-a doua jumătăŃi a anului 1848 
se vor realiza corecŃii suplimentare ale banilor din contribuŃiile militare, putând 
astfel să prevedem că şi rezultatul contabilităŃii din următoarea jumătate de an va fi 
unul mai îmbucurător. 

Sibiu, 14 iulie 1848  
În absenŃa domnului general comandant, 

Pfersmann m.p., 
Feldmareşal-locotenent 

Către onoratul Comisariat suprem a lŃării 
1825/1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. Erdélyi országos föbiztossági levéltár. Supremus Commissariatus 

Provincialis 1848, nr. 1824; foto: 32.865/1848.  
________________ 

1 Cuvânt ilizibil în document. 
2 Cuvânt ilizibil în document; „der Streit”, aici în sensul „die Bestreitung”? Formulare neclară 

în continuare. 
3 Cuvânt ilizibil în document. 
4 Cuvânt ilizibil în document. 

143. 

Braşov, 14 iulie 1848 
 
3052/848 
P[rae]s. die 14a Julii 848 

 
Die Hohe Landes Stelle eröffnet unterm 26ten Juny l.J. G.Z. 7488, daß in Folge 

der vom Magistrate – unterm 7ten Juny l. J. in Betreff der im Auslande befindlichen 
wallachischen Jünglinge welche unter das Militair einzureihen seyen – gemachter 
Vorstellung, die k.k. Agenzien in der Wallachey und Moldau unter obigem Tage 
requirirt worden seyen, in den benannten Fürstenthümern die schleunigste Aufforderung 
ergehen zu lassen, daß nemlich alle jene 7 bürgischen Jünglinge, welche hierorts der 
Verschreibung und Loosziehung unterzogen wurden, sich aber im Auslande befänden, 
binnen der durch das Rekrutirungs Gesetzfestgesetzten 3 monathlichen Zeitfrist zur 
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Untersuchung und Einreihung um so mehr in ihr Heimorth unausbleiblich zurück 
kehren sollten, als im entgegengesetzten Falle sie sich die schlimmen Folgen, welche 
sowohl ihre Person u. ihr Eigenthum, als auch ihre Anverwandten treffen würden, 
selbst zuzuschenken hätten.  

Hievon werde der Magistrat mit der Weisung in die Kenntniß gesetzt, daß 
bezüglich der der Conscription unterzogenen, und nach ihnen gezogenen Taxse [?] 
zum Militair zu stellenden, jedoch im Auslande befindlichen Jünglinge die mit der 
Hohen Gubl. Verordnung vom 14ten Juny l.J. G.Z. 6944 an den Magistrat erlaßene 
Vorschrift streng befolgt werden solle. 

V. dient zur Wissenschaft 
Dillmont 

* 

3052/1848 
Prezentat în ziua de 14 iulie 1848 

 
Înaltul for al Ńării comunică sub nr. gub. 7488 din 26 iunie 1848: 
Ca urmare a prezentării făcute de Magistrat în 7 iunie a.c., referitor la tinerii 

români aflaŃi în străinătate, care trebuie să se prezinte la armată, agenŃiile c.c. din 
Muntenia şi Moldova au fost rugate în data respectivă să transmită imediat în 
menŃionatele principate îndemnul ca toŃi acei tineri transilvăneni ce trebuie să se 
supună ordinului tragerii la sorŃi, dar care se află în străinătate, să se întoarcă fără 
întârziere acasă în termen de 3 luni, după cum s-a stabilit prin legea recrutării, pentru 
prezentare şi vizită medicală, în caz contrar ei fiind singurii vinovaŃi pentru relele 
consecinŃe care se vor abate atât asupra persoanei şi averii lor, cât şi asupra rudelor lor. 

Acestea se aduc la cunoştinŃa Magistratului, cu indicaŃia de a respecta cu 
stricteŃe ceea ce i se prescrie prin înalta ordonanŃă gubernială nr. gub. 6944 din  
14 iunie a.c. relativ la tinerii conscrişi care trebuie să se prezinte la armată, conform 
taxelor [?], dar care se află în străinătate. 

Slujeşte spre informare şi orientare. 
Dillmont 

 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fond. Magistrat, nr. 3052/1848; foto: 31.915–31.916/1848. 

144. 

Bran, 14 iulie 1848 

Löbliches Magistratual Praesidium! 

Ehe und bevor wir Einerseits wegen Kürze der Zeit, Andererseits wegen der 
Zerstreutheit der hiesigen Leute im Stande wären, auf die von Einem Löblichen 
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Magistratual Praesidium unterm 13ten d.M. zur schleunigsten Erfahrung anher 
mitgetheilte Klage1 des Törzburger Pächters Herrn Johann Sterie, in welcher derselbe 
den Jon Bettega aus Szohodoll und Bucur Reith aus Poarta wegen vorgeblich mittelst 
Bewaffnung geschehen seyn sollender Occupierung der Unter Törzburger Dominal 
Wiesen als Aufwiegler bezeichnet, usw. den Sachverhalt in seinem ganzen Umfange 
erruiren und einberichten könnten, beeilen wir uns Einem Löblichen Magistratual 
Praesidio hiemit zur Kenntniß zu bringen: daß die Szohodoller und Poartaer die 
gedachten Wiesen noch am 12ten d.M., wie einige derselben behaupten (denn alle 
können vor 2–3 Tagen nicht zusammen gebracht werden) nicht in der Absicht, um 
sich etwa deren Erzeugniß, oder publiken Grund zueignen zu wollen, auf 
einstimmiges Verabreden ohne Intervenierung von Aufwieglern zu Gunsten des 
Orts-Pächters ganz abgemähet, das Heu darauf Gestern als am 13ten d.M. zum Theil 
schon in Schober gelegt, zum Theil, um es noch besser zu trocknen und alsdann 
daraus auch Schober zu machen, zusammengerechnet haben, – sondern um für ihre 
diesfällige Mühe bey ihrem vorherrschenden Heumangel ohne Verkürzung2 des 
Pächters denjenigen Theil an Heu zu erlangen, welchen Herr Sterie den Uj Tohanern 
versprochen, ihnen als Ortseinwohner aber ohngewiß aus welcher Feindseligkeit 
nicht habe gönnen wollen, diese Arbeit ohne Gewaltthätigkeit unternommen hätten. 

Daß bei diesem Umstande dem Herrn Pächter bisnoch gar kein Schaden 
zugefügt wurde, unterliegt keinem Zweifel. 

Auch sind die durch den Beschwerdeführer als Aufwiegler beschuldigten 
Juon Bettekga und Bukur Reith schon seit Gestern, gleich nach Erhalt des 
verehrlichen Praesidial Auftrages in den hiesigen Schloßarrest eingebracht worden, 
welchemnach weder das Leben des Beschwerdeführer noch das seiner Gattin im 
mindesten gefährdet ist, so wie in dieser Hinsicht auch früher keine greuelhafte 
Gefahr obgeschwebt haben mag. 

Weit auch nur von dem Gedanken entfernt, die Angeklagten entschuldigen, 
oder dem Beschwerdeführer etwas zur Last legen zu wollen, können wir uns der 
neutralen Bemerkung doch nicht enthalten, wie noch dem Herrn Sterie bey dem 
jetzigen Zeitgeist und dermaligen Zeitumständen, nicht so sehr anzurathen wäre, als 
zur Verminderung der Erbitterung der Gemüther in seiner Benehmungsart gegen die 
Contribuenten umso mehr Mäßigung, Geduld, Politic und ein gutes Einvernehmen zu 
gebrauchen als derselbe durch die Contribuenten in seinen Pachteinkünften unseres 
wissens bis [jetzt] noch gar nicht beeinträchtigt ist, und die Stimme des Volkes auch 
nicht auf so etwas, geschweige denn auf Todschlag hinziehlt. 

Bis nun das Weitere erörtert und Einem Löblichen Magistratual Praesidio zur 
Entscheidung unterlegt werden kann, wurde zur Vermeidung jeden Schadens den 
Geschworenen unter eigener Verantwortung und Dafürhaltung der Auftrag ertheilt, 
in Abwesenheit der Männer, wie hierorts gewöhnlich mit Verwendung deren 
Weiber und Kinder sämmtliches Heugut zu trocken, ordentlich zusammen zu 
bringen, und hiezu das günstige Wetter restlos zu benützen, ansonsten dieselben für 
jeden unter welchem Namen immer entstehen könnenden Schaden aus eigenem 
Vermögen ersetzen müßten. Ferner werden aus nöthiger Vorsicht, damit von 
fraglichem Heu nichts entwendet werde, und solches unangetastet in Schobern 
bleibe, auf besagte Wiesen zwey Schloßtrabanten als Wachen aufgestellt werden, 
um jedem Menschen ohne Ansehen der Person den Zutritt zum Heu zu verwehren.  
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Die wir übrigens mit Hochachtung geharren, Eines Löblichen Magistratual 
Praesidium  

Gehorsamste Diener 
Andreas Bokoroy, Castellan 

Andreas Deak, Castellan Adjunkt  
Törzburg, den 14ten July 1848 

* 

Onorat prezidiu magistratual! 

Încă înainte de a putea descoperi şi raporta starea de lucruri în toată 
cuprinderea sa, pe de o parte datorită timpului scurt, pe de alta datorită împrăştierii 
oamenilor locului, conform dorinŃei de aflare grabnică comunicate nouă de 
onoratul prezidiu magistratual în data de 13 luna curentă, privitor la plângerea 
arendaşului din Bran, domnul Ioan Sterie1, care îi numeşte instigatori pe Ion Betega 
din Sohodol şi Bucur Rait din Poarta, ce ar fi ocupat, se pare, câmpurile domeniale 
din Branul de Jos etc., prin prezenta ne grăbim a-i aduce la cunoştinŃă onoratului 
prezidiu al Magistratului următoarele: 

Că locuitorii din Sohodol şi Poarta, căzând unanim la înŃelegere, fără 
intervenŃia instigatorilor, în favoarea arendaşului, au cosit integral amintitele 
câmpuri încă din data de 12 luna curentă, apoi ieri, în 13 ale lunii curente, au 
adunat fândul grămadă, parte în şire, parte pentru a-l usca mai bine, ca apoi să facă 
din el şire; aşa cum afirmă unii – fiindcă ei nu pot fi strânşi laolaltă în mai puŃin de 
2–3 zile – nu cu intenŃia de a-şi însuşi recolta sau pământul public, ci ca pentru 
truda lor, având mare lipsă de fân, să-şi primească fără prejudicii din partea 
arendaşului cota de fân, pe care domnul Sterie le-a promis-o celor din Tohanu Nou 
şi nu a vrut să le-o dea lor, ca localnici, din cine ştie ce pricină de duşmănie, dar au 
îndeplinit toată munca fără violenŃe. 

Că în această împrejurare domnului arendaş nu i s-a întâmplat nicio pagubă 
este mai presus de orice îndoială. 

Ion Betega şi Bucur Rait, pe care reclamantul i-a învinuit că ar fi instigatori, 
au fost aduşi în arest la castel încă de ieri, la primirea onoratei însărcinări 
prezidiale, deşi – conform celor de mai sus – aceştia nu au periclitat câtuşi de puŃin 
viaŃa reclamantului sau a soŃiei sale, aşa cum nici mai demult n-a plutit niciun 
pericol deasupra capetelor lor. 

Departe de gândul de a-i disculpa pe învinuiŃi, ori de a-i pune reclamantului 
ceva în cârcă, totuşi nu ne putem reŃine observaŃia neutră că, în duhul timpului de 
acum şi în actualele circumstanŃe, spre alinarea amărăciunii spiritelor, îi recomandăm 
domnului Sterie să folosească în comportamentul său faŃă de contribuabili cu atât 
mai mult moderaŃia, răbdarea, politica [diplomaŃia] şi o bună înŃelegere, cu cât, 
după ştiinŃa noastră, contribuabilii nici nu l-au afectat până acum în veniturile sale 
arendăşeşti, iar vocea poporului nu caută aşa ceva, cu atât mai puŃin lovituri de 
moarte.  
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Până la continuarea cercetării şi la înfăŃişarea acesteia spre decizie onoratului 
prezidiu magistratual, pentru prevenirea oricărei daune, juraŃilor li s-a transmis 
însărcinarea, pe propria răspundere şi atitudine, ca în lipsa bărbaŃilor, aşa cum se 
obişnuieşte pe aici, cu ajutorul femeilor şi copiilor să usuce tot fânul, să-l adune 
cum se cade şi să folosească fără pauză vremea cea bună, altfel vor trebui să dea 
din avutul lor paguba ivită, orice nume ar purta aceasta. Apoi, din spirit de 
prevedere, ca nu cumva să se fure din fânul în chestiune şi acesta să rămână neatins 
în şire, pe câmpurile menŃionate se vor posta doi trabanŃi de la castel, pentru a 
împiedica pe oricine, indiferent de persoană, să ajungă la fân. 

Rămânem cu stimă ai onoratului prezidiu magistratual, 
Supuşi slujitori, 

Andrei Bucuroiu, castelan 
Andrei Deac, castelan adjunct  

Bran, 14 iulie 1848 
 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fond Magistrat, nr. 3149/1848; foto: 31883. 

________________ 
1 Vezi documentul nr. 133 din 13 iulie 1848. 
2 În sensul de „Verletzung”. 

145. 

Năsăud, 14–27 iulie 1848 

Pag. 26 

Datum, Litterae und No.: No. 42, den 14. Julii 1848 
Von: 2. und 1. Kompagnie 
Inhalt: Mit Bezug auf den erlassenen löbl. Regimentskommandobefehl von 

6. v.M. No. 37/212 848 erachtet Gefertigter für zweckdienlich betreff der anberaumten 
Prüfungstage folgende Aenderung eintreten zu lassen.  

Morgen den 15. d.M. kann die Prüfung in den 3 Gemeindeschulen zu Nagyfalu, 
St. Ivan und Kiss-Sajo abgehalten werden. 

Den 16. d.M. nach der heiligen Messe in der Monorer Trivialschule, 
Nachmittag in den Gemeindeschulen zu Monor und Gledin; den 17. Juli zu Monos 
und Marosoroszfalu und den 18. endlich zu Budak und Ragla. 

Wovon die H. Compagnie Commandanten mit dem dienstfälligen Ansuchen 
in die Kenntniß gesetzt werden, diesfalls die geneigte Verfügung treffen zu wollen.  

 Panga, Ob[er]lehrer 
Datum, Litterae und No.: No. 43, 27. Julii 1848 
An alle Triviallehrer 
Inhalt: Die den jährlichen Hauptschuleingaben beizuschließen kommende 

Stunden Eintheilung ist nach dem hier mitfolgenden Muster zu stellen, welches 
nach genommener Abschrift wieder der Schuldirektion remittirt werden muß.  

Panga, Ob[er]lehrer 
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* 

Pag. 26 

Data, litera şi nr.: nr. 42, din 14 iulie 18481 
De la: Companiile 2 şi 1.  
ConŃinut: Cu referire la onoratul ordin emis de comanda de regiment în data 

de 6 luna trecută [iunie], sub nr. 37/212 din 1848, subsemnatul consideră cu cale să 
aducă următoarele modificări la zilele de examen [anterior] stabilite. 

Mâine, în 15 l.c., examenul se poate desfăşura în cele 3 şcoli comunale din 
Şieu, Sântioana şi ŞieuŃ. 

În 16 l.c., după sfânta liturghie, [examenul se va desfăşura] la şcoala trivială 
din Monor, după-masa în şcolile comunale din Monor şi Gledin; în 17 iulie la 
Morăreni şi Ruşii-MunŃi şi, în fine, în 18 [iulie] la Budacu şi Ragla (DumitriŃa). 

Acestea se aduc la cunoştinŃa domnilor comandanŃi de companie, cu 
rugămintea politicoasă de a binevoi să adopte dispoziŃia necesară. 

Panga, învăŃător superior 
Data, litera şi nr.: nr. 43, 27 iulie 1848 
Către toŃi învăŃătorii de şcoli triviale  
ConŃinut: Planificarea orarului, de anexat la întâmpinările şcolare principale 

anuale, trebuie întocmită conform modelului alăturat, care se va înapoia direcŃiunii 
şcolii după copiere.  

Panga, învăŃător superior 
 
Original: S.J.A.N. BistriŃa, „II. Walach. 17. Grenz Inft. Regmts. Schulen-Direction Befehlsprotokoll, 

angefangen den 18ten December 1847”, cota 14/LXXVI, caiet VII/16, pag. 26; depistare şi xerox 
Daniela Deteşan. 
________________ 

1 Vezi şi doc. nr. 45, de la Năsăud, din 1 iunie – 7 iulie 1848. 

146. 

[Fără loc], 14 iulie 1848 

B. Puchner Antal fıhadikormányzó n. Méltóságának 

Az Abrudbányára népzendülés nyomozás végett kiküldött k. kormányszéki 
bizottmánynak e hónap 12én kelt jelentését mellyben Bálint Simon unitus lelkész 
és Moga Jósef offenbányai jegyzı mint bujtogatásért letartóztató egyéneknek, az 
Abrudbányai városi fogházban biztoson nem maradhatások tekintetébıl, a k. Fejérvári 
várerısségben elfogadtatásokat eszközölni kéri, eredetileg viszszavárás mellett nagy 
méltóságodnak olly megtalálással kivántam átteni, hogy a nevezett letartóztatott 
egyéneknek a k. fejérvári várerısségbe befogadása iránt rendelkezni, s teendı 
rendeletei felıl engemet értesíteni ne terheltessék. 
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* 

Domniei Sale Anton Puchner, comandant suprem al armatei 

În raportul din ziua de 12 ale lunii în curs, întocmit de comisia gubernială 
trimisă la Abrud pentru anchetarea revoltelor care au izbucnit acolo, se cere ca 
preotul greco-catolic Simion Balint şi notarul Iosif Moga din Baia de Arieş, reŃinuŃi 
fiind pentru agitaŃii, să nu rămână în închisoarea din Abrud, ci să fie trimişi la 
închisoarea din Alba Iulia. Deci se solicită domniei voastre acceptarea în temniŃa 
menŃionată a celor doi reŃinuŃi, iar despre îndeplinirea acestei îndatoriri să nu ezitaŃi 
să îmi trimiteŃi înştiinŃare.  

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8145/1848. 

147. 

Cluj, 15 iulie 1848 
 
Másolat 7097 C. 848 Kincstári számhoz. 
Fıkormányszéki 8606–1848beli szám. 

Méltóságos Gróf Kincstári Alelnök úr! 

Méltóságodnak jelen évi Sz. Jakab hó 10dik napjáról ide tett azon hivatalos 
megtalálására, minél fogva minthogy a tízedelés idejébé következett s a tiedet 
megszüntetı törvénycikk ı felsége által még szentesítve nincsen Saguna András 
görög nem egyesült püspök pedig a közlött adat szerént hiveihez oly fölszólítást 
küldött Pestrıl, hogy a szász földön lévık is a szabadság jótékonyságával élve 
tovább tizedet ne fizessenek, jollehet az illetöknél az erıszak ellen a tized meg nem 
adasa estére, tiltakozott, azon estre még is ha a Szász sebesi románainak a tizedet 
megtagadnák utasítást kért adatni, – ezenel a közlött adatnak ide zárása melett 
tudatom méltoságoddal, hogy a kir. Kormánynak a Szász sebesi tanács tudosításából 
értesére esvén az azon székbeli oláh lakosoknak az izánti nyilatkozata, hogy ık a 
tizedet megtagadni nem akarjak, mai napon 8415 kormányi szám alatt meg hagyatott 
azon említett tanácsának, miszerént azon széknek mind azon lakosait, kik eddig elé 
tized adással tartoztak, utasítsa a kir. Kormány nevében illı komolysággal arra, 
hogy mivel a királyi földeni tized eltörlésérıl hozott VI törvénycikk még ı felsége 
által megerısítve és maga rendén kihirdetve nincsen, az ugyanazon törvény 
rendelkezése alá esı tizedik a törvény legfesıbb megerısítéseig és maga rendin 
kihirdetéseig eddigi állásukba hagyandók, – annálfogva az említett szék lakosai is a 
tizedet azoknak, akiknek eddig adtak az idén is adni kötelesek. A Szász sebesi 
tanács által ide tett tudosításban említett erıltetı lépésrıl csak azon esetre lehetvén 



 

 317 

szó, ha az elpróbálandó tizedelés vagy az illetı tizednek öszveirása valamely 
helységben erıszakkal gátoltatnék meg, egyszersmind pedig a nándor ı fensége 
alázatosan megkéretett: hogy mivel ezen tizedbeli egyenetlenségre fıképpen 
Saguna András görög nem egyesült püspöknek Pestrıl Szent Iván hó 18án hiveihez 
bocsátott nyilatkozványa szolgáltatott oka, a jelenleg Pesten lévı csak most 
nevezett püspöket arra utasítani méltóztassék, miszerént a maga hiveihez bocsátott 
nyilatkozványa modosításával hiveit arrol kellıleg és sietve fölvilágosítani igyekezzék, 
hogy ık a fenn érintett oknál fogva a tizedet az idén azoktól, akiknek eddig adni 
szokták, törvényesen meg nem tagadhatják illı tisztelettel 

 
Kolozsvárt 1848 év Sz. Jakab hó 15kén Gf. Mikó Imre 

* 

Mărite domnule conte, vicepreşedinte tezaural 

La cererea oficială a măriei tale înaintată aici în 10 iulie, întrucât a sosit 
vremea strângerii dijmei şi legea cu desfiinŃarea decimei nu a fost sancŃionată de 
maiestatea sa, iar episcopul greco-neunit, precum se aude, de la Pesta a trimis către 
enoriaşii săi un apel în care spune că cei de pe Pământul Săsesc, folosindu-se de 
binefacerea libertăŃii, să nu mai plătească decimă, şi la respectivii [saşi] a protestat 
împotriva recurgerii la forŃă în caz de neplătirea decimei, dumneavostră cereŃi 
dispoziŃii pentru cazul în care românii din Sebeş n-ar plăti decima. Cu aceasta, 
anexând înştiinŃarea, aduc la cunoştinŃa măriei tale că Guberniul a fost informat 
prin înştiinŃarea Consiliului din Sebeş de acea declaraŃie a locuitorilor români din 
scaunul respectiv, că ei nu intenŃionează să refuze plata decimei; astfel s-a ordonat 
astăzi, sub nr. gubernial 8415, amintitului Consiliu ca acesta să-i îndrume în 
numele Guberniului cu seriozitatea cuvenită pe acei locuitori ai respectivului 
scaun, care au fost până acum datori să dea decimă, că întrucât articolul de lege 
nr.VI care prevede desfiinŃarea decimei pe Pământul Crăiesc, nu a fost sancŃionat 
de maiestatea sa şi la rândul ei nu a fost publicat. Decimele din cadrul dispoziŃiei 
legii, până la sancŃionarea cea mai înaltă şi publicarea legii, se vor lăsa în starea lor 
de până acum. Astfel, conform acesteia, locuitorii amintitului scaun sunt obligaŃi să 
dea decimă şi în anul acesta. Despre măsurile forŃate amintite în înştiinŃarea 
Consiliului din Sebeş, trimisă aici, va putea fi vorba doar în cazul, în care 
colectarea sau conscrierea decimei respective ar fi împiedicate cu forŃa în vreun sat. 
Totodată, maiestatea sa palatinul a fost rugat umil, că întrucât această neînŃelegere 
în privinŃa decimei s-a ivit în urma apelului lansat de episcopul greco-neunit 
Andrei Şaguna din Pesta în 18 iunie către enoriaşii săi, să dispună amintitului 
episcop, recent numit şi care se mai află la Pesta, ca prin modificarea apelului să-şi 
înştiinŃeze rapid şi cuvenit enoriaşii că, din cauza sus-amintită, nu pot refuza anul 
acesta, în mod legal, darea decimei. 
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Cu respectul cuvenit, 
contele Mikó Imre 

Copie. M.O.L. Budapesta, Fond Az 1848–1848-i Minisztériumi Levéltár. Belügyminisztérium. 
Elnöki iratok, nr. 695/1848 B. Foto: 875. O variantă în limba română publicată şi în: T. Bodogae, 
Studia et acta Musei Nicolae Bălcescu, 1970–1971, p. 445–446. 

148. 

Sibiu, 15 iulie 1848 
 
Univ. Zahl 786/848 

Dem Mediascher Magistrat! 

Auf die Vorstellung des L. Magistrats vom 8. d.M. Z. 1799 habe ich zu 
erwidern: daß so wie die nach Pest entsendete S. National Deputation, von Seite 
der Nat. Universität verpflichtet worden ist, die ihr mitgegebene Instruktion in 
allen ihren Punkten genau zu beobachten, rücksichtlich die Garantie aller in jener 
Instruktion enthaltenen Bedingungen auszuwirken, allerdings auch die Reichstags 
Deputirten der einzelnen sächsischen Kreise, zu Erzielung der so nothwendigen 
Einheit der Nation in allen ihren Theilen, anzuweisen seyn werden, alle in der 
erwähnten Instruktion enthaltenen Punkte u. Bedingungen nachdrücklich zu 
unterstützen. 

Hermannstadt den 15 Juli 848 
Salmen 

* 

Nr. Univ. 756/18481 

Magistratului din Mediaş 

La prezentarea onoratului Magistrat din data de 8 ale lunii curente, sub nr. 
17992, trebuie să răspund următoarele: aşa cum deputăŃia naŃională săsească trimisă 
la Pesta a fost însărcinată de către Universitatea naŃională [săsească] să respecte cu 
stricteŃe toate punctele instrucŃiunii primite, ce conferă garanŃia îndeplinirii tuturor 
condiŃiilor cuprinse în instrucŃiuni, tot astfel, pentru obŃinerea atât de necesarei 
unităŃi a naŃiunii în integralitatea ei şi deputaŃii parlamentari ai diferitelor cercuri 
săseşti vor fi avizaŃi insistent să susŃină punctele şi condiŃiile conŃinute în 
respectivele instrucŃiuni. 
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Sibiu, 15 iulie 1848 
Salmen  

Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Arhiva UniversităŃii Săseşti, nr. 802/1848; foto: 4042/1848. 

________________ 
1 Sub acelaşi număr 786/1848 al UniversităŃii naŃionale săseşti se află şi conceptul răspunsului 

adresat Magistratului din Mediaş la interpelarea sa din 8 iulie 1848, vezi doc. nr. 65. 
2 Vezi adresa Magistratului din Mediaş către Universitatea naŃională săsească din 8 iulie 1848, 

doc. nr. 65. 

149. 

Sibiu, 15 iulie 1848. 
 
R. 4134 et 4135 

Note 

Nachdem vom k.k. General Commando im Banat hieher das Avise über 
einen von Temesvár nach Czernovitz in Marsch gesetzten Marsch Transport des 
Infanterie Regiments Bron Siskovich welcher bereits am 12ten dieses Monats zu 
Tyey eintraf, erst am 8ten d.M. einlangte, so mußten die weitern Marsch Dispositionen 
von Tyey bis Clausenburg und die Sicherstellung der nöthigen Erfordernisse für 
diesen Transport, wegen Kürze der Zeit, dem Militär Schloß Commando zu Deva 
im Einvernehmen mit dem k. dortigen Provinzial Commissariate übertragen 
werden. 

Das benannte Schloß Commando hat nunmehr die in Absicht beigebogene 
Marschtabelle hieher vorgelegt, laut welcher dieser aus 156 Köpfen vom Feldwebel 
abwärts bestehende Transport unter Kommando eines Oberoffiziers am 24ten d.Mts. 
zu Klausenburg eintreffen wird. 

Nach abgehaltener Sitzung am 25t zu Klausenburg, hat dieser Transport mit 
Rücklaß der angeschlossenen 25 Personen, welche hierlandes ihrer Bestimmung 
weiters zugeführt werden, sohin mit 131 Köpfen unter Beigabe der im Klausenburger 
Transportssammelhause befindlichen 5 Mann des genannten Infanterie Regiments, 
mithin in der Gesammtstärke von 136 Köpfen unter Commando eines Oberoffiziers 
am 26ten Juli d.J. den Marsch von Klausenburg nach Czernovitz weiters 
fortzusetzen. 

Ein löbliches Oberlandes Commissariat wird diensthöflichst ersucht, für 
diesen Transport auf der angegebenen Routte die nöthigen Natural- und Service 
Prästationen in den betreffenden Stationen bis an die Grenze Siebenbürgens 
gefälligst sicherstellen lassen, und die angefertigte Continuations-Marschtabelle 
hieher mittelst thunlichster Beschleunigung beliebigst übermitteln zu wollen, um 
sohin die noch weiters nöthigen Einleitungen bei Zeiten treffen zu können. 
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Hermannstadt am 15ten Juli 1848 
In Dienstesabsein des Kommandirenden Herrn Generals. 

Pfersmann m.p. 
An das löbliche k. Oberlandes Commissariat  
1809/848 

* 

R. 4134 şi 4135 

Notă 

După ce s-a primit aici abia în data de 8 ale lunii curente avizul 
Comandamentului general c.c. din Banat referitor la transportul de infanterie de la 
regimentul „Baron Siskovich” care, pornind în marş de la Timişoara la CernăuŃi,  
a sosit la Teiu [jud. Hunedoara] deja în 12 l.c., din cauza timpului scurt atât 
dispoziŃiile ulterioare de marş de la Teiu la Cluj, cât şi asigurarea cerinŃelor 
necesare acestui transport a trebuit să fie transferate comandei militare a castelului 
de la Deva, în înŃelegere cu comisariatul provincial imperial din acea localitate. 

În acest scop, comanda menŃionată a castelului ne-a înaintat tabela de marş 
ataşată, conform căreia acest transport, constând din 156 de capete [militari] de la 
plutonier în jos, sub comanda unui ofiŃer superior, va ajunge la Cluj în 24 l.c.. 

După şedinŃa Ńinută în 25 la Cluj1, transportul amintit va lăsa acolo cele  
25 de persoane alipite, care îşi vor urma în continuare misiunea aici, în Ńară, iar cu 
131 de capete, cărora li se vor alătura 5 militari de la pomenitul regiment de 
infanterie aflaŃi în casa de adunare în vederea transportului, aşadar cu efectivul 
total de 136 de capete sub comanda unui ofiŃer superior îşi va continua în data de 
26 iulie a.c. marşul de la Cluj la CernăuŃi. 

Rugăm onoratul Comisariat suprem al Ńării să binevoiască a pune la 
dispoziŃia acestui transport pe ruta menŃionată toate prestaŃiile în naturalia şi 
servicii, necesare în staŃiile respective [de popas] până la graniŃa Transilvaniei, şi să 
ne trimită cât mai prompt tabela de continuare a marşului, pentru a putea emite din 
timp dispoziŃiile necesare ulterior. 

Sibiu, 15 iulie 1848 
În absenŃa domnului comandant general, 

Pfersmann m.p. 
Către onoratul Comisariat suprem al Ńării 
1809/1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. Erdélyi országos föbiztossági levéltár. Supremus 

Commissariatus Provincialis 1848, nr. 1809. Copie: Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, 
Biblioteca-Fototeca nr. 511/99; foto: 32.873–32.874/1848. 
________________ 

1 Formularea este probabil incorectă; în loc de „şedinŃa Ńinută”, „şedinŃa care se va Ńine”. 
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150. 

Sebeş, 15 iulie 1848 
 
984/848 

Hochlöbliche k. Landesregierung! 

Nachdem die in dem unter Mgst. Zahl 929/848 gehorsamst beigebogenen 
Gesuche gefertigten Dorfs Inwohner der hiesigen Stuhlsortschaft Oberpian in ihrem, 
und im Namen der ganzen Gemeinde bei diesem Magistrate, das Verlangen gestellt 
hatten, die bisher als ein öffentliches Allodialgefäll bestandene Fleischausschrottungs 
u. Schankgerechtigkeit zu Gunsten der einzelnen Dorfs Insassen aufzuheben, war 
das Gesuch dem betreffenden Local Inspector zur Unterstützung und Beleuchtung 
zugestellt werden. 

Wie es nun aus dem gleichfalls beigeschlossenen Berichte des erwähnten 
Local Inspectors deutlich und ausführlicher zu ersehen ist, hat derselbe zwar bei 
Verhandlung des obberührten Gegenstandes mit der versammelten ganzen Gemeinde 
unter Anführung mehrerer Gründe, namentlich auch auf dem wesentlichen 
Umstand hingewiesen, daß die Einkünfte der Allod. Kasse durch die beantragte 
Aufhebung der genannten Pachtgefälle geschmälert werden und die ohnehin 
schwache Allod. Kasse die ihr obliegenden systemisirten Ausgaben zu leisten 
außer Stande sein dürfte.  

Die Gemeinde jedoch hat auf ihrem Verlangen fest beharrend, einstimmig 
sich nicht nur bereit erklärt, im Sinne diesfalls bestehender All.höchsten Vorschriften 
alle durch die übrigen Einkünfte der Gemeinde Kasse nicht gedeckten Ausgaben 
durch eine jährliche Auflage auf sämmtliche Dorfseinwohner – mehr als 400 an der 
Zahl – zu bestreiten, sondern auch zugleich mit der gegebenen Versicherung, alle 
Holper der augenblicklichen Aufhebung des Pachtes mit ihrem Privatvermögen 
verantworten zu wollen, auf unverzügliche Einführung der Schankfreiheit gedrungen, 
und so ist die unter Anhoffnung der Allhchsten Genehmigung dieses von der 
Gemeinde ausgesprochenen, die Förderung der Wohlfahrt der einzelnen Dorfs 
Insassen bezweckenden Wunsches der Pacht der beiden obgenannten Allodial 
Gefälle thatsächlich aufgehoben worden. 

Wenn nun gleich dieser, der h.[ohen] u. Allhchsten Vorschriften zuwider 
laufende thatsächliche Vorgang unsere Mißbilligung gefunden, so sind wir doch 
auch der Ansicht, daß der vorliegende Antrag der gedachten Gemeinde aus den vom 
Local Inspector weitläufiger uns auseinander gesetzten Gründen Berücksichtigung 
verdienen dürfte, u. dieses wir denn denselben Einer Hochlöblichen k. Landesregierung 
zu unterbreiten nicht entstehen. 

Die wir mit vollkommenster Hochachtung verharren, Einer Hochlöblichen k. 
Landesregierung 
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Unterthänigste Diener 
Magst der k.fr. Stadt u. des Stuhls Mühlbach 

Daniel Meister 
Königsrichter 

J. Andr. Seiwerth 
O. Nt. [Obernotair] 

Mühlbach am 15t Juli 848 

* 

98471848 

Preaonorată conducere c.c. a Ńării! 

În cererea anexată cu supunere sub nr. mag. 929/1848, sătenii subsemnaŃi ai 
localităŃii scăunale Pianu de Sus au cerut în numele lor şi al întregii comune ca 
prelucrarea cărnii şi cârciumăritul, dări alodiale publice până acum, să fie desfiinŃate 
în favoarea locuitorilor individuali ai satului, iar cererea lor a fost înaintată 
respectivului inspector local spre susŃinere şi clarificare.  

Aşa cum rezultă clar şi mult mai amănunŃit din raportul, de asemenea anexat, 
al menŃionatului inspector local, dezbătând amintitul subiect cu întreaga comună 
adunată, acesta a prezentat mai multe motive, între care şi împrejurarea esenŃială că 
veniturile casei alodiale ar fi diminuate după desfiinŃarea propusă a numitelor dări 
de arendă, iar casa alodială, şi-aşa slabă, nu ar mai putea să-şi efectueze cheltuielile 
sistemizate ce îi revin. 

Însă comuna, insistând asupra cererii sale, s-a arătat dispusă într-un glas ca, 
în sensul preaînaltelor prescripŃii existente, toate cheltuielile ce nu pot fi acoperite 
cu restul încasărilor casei comunale să fie compensate cu o depunere anuală a 
tuturor locuitorilor satului, în număr de peste 400, oferind, în acelaşi timp, 
asigurarea că ei vor răspunde cu averea lor privată pentru hopurile [piedicile] 
desfiinŃării imediate a arenzii, solicitând introducerea fără amânare a libertăŃii 
cârciumăritului. Şi astfel, cu speranŃa [obŃinerii] preaînaltei aprobări a dorinŃei 
exprimate de întreaga comună, pentru promovarea bunăstării locuitorilor ei săteni, 
arenda celor două sus-numite dări alodiale a fost efectiv desfiinŃată. 

Chiar dacă acest fenomen, cu totul contrar prescripŃiilor înalte şi preaînalte, a 
întâmpinat dezaprobarea noastră, totuşi, suntem şi noi de părere că propunerea de 
faŃă a comunei menŃionate merită a fi luată în considerare, din motivele ce ne-au 
fost înfăŃişate pe larg de către inspectorul local, şi nu întârziem să prezentăm 
aceasta şi preaonoratei conduceri c.c. a Ńării. 

Rămânem cu cea mai deplină stimă, ai preaonoratei conduceri c.c. a Ńării, 
Slujitori supuşi, 

Magistratul oraşului liber regesc şi al scaunului Sebeş, 
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Daniel Meister, 
jude regesc 

J. Andreas Seiwerth, 
notar suprem 

Sebeş, 15 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8863/1848; foto: 29.755–29.757/1848. 

151. 

Chichinda, 15 iulie 1848  
 
[Originalul scrisorii în limba sârbă.] 
Deutsche Uibersetzung aus dem Serbischen 
Aus Kikinda am 15. Juli 848 

Mein lieber Wellimir! 

Deinen lieben Brief habe ich richtig erhalten, und daraus entnommen, daß Du 
Dich gesund befindest, und vollkommen Ruhe genießest; auch daß bei Euch Ruhe 
herrschet. Bei uns ist gleichfalls Ruhe; aber Lügen genug.  

Ich thue Dir hiemit zu wissen, daß Herr Fö-Ispán Karacsonyi vom Ministerio 
das Decret bekommen um bei uns die Magistrats Restauration, durch ihn 
vorgenommen zu werden, welche auch demnächst gehalten werden wird, und wozu 
er mit Diäten zu uns kommen soll. In diesem Sinne lasst Dir eben Dein Vetter Peje 
durch mich bekannt geben, um im Falle Du etwas vorhättest, ihm es mitzutheilen, 
und Deine Absicht aufrichtig zu äußern. Ich kann Dir hierin keine Anleitung 
andeuten, was Du eigentlich thun sollst. Nur Alles, was Du thust, erwäge reif, und 
denke dabei auf Deinen Vater und die Familie. Ich selbst bin nicht genug klug, um 
Dir einen Rath diesfalls zu geben, oder etwas zu schreiben. Du wirst am Besten 
wissen, wie nemlich Deine Actien bei Karacsonyi stehen. Wie Du es weißt, so 
handle auch. 

Am Besten wäre es, wenn Dir der Dienst und Zeit soviel Muße ließet, um zu uns 
zu kommen, und ein wenig besprechen zu können. Deine Sachen sind schon fertig.  

Wenn Du nicht kommen kannst, so schreibe uns, wie es denn dort bei Euch 
steht, und was man von Garden auf der Grenze hört. 

Wir alle insgesammt, die ganze Familie, sich gesund befindend, dich grüssend 
und küssend, 

Dein Vater, 
 D. Stefanovich m.p. 

Wörtlich übersetzt, 
Joánnovich 

[S.s.] 
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* 

[Originalul scrisorii în limba sârbă.] 
Traducere în germană din sârbă 
Din Chichinda, în 15 iulie 1848 

Dragul meu Velimir! 

Am primit cu bine draga ta scrisoare, din care am înŃeles că te afli sănătos şi 
te bucuri de linişte deplină; de asemenea, că la voi domneşte liniştea. Şi la noi e 
linişte, dar minciuni destule [sunt]. 

Prin prezenta, îŃi comunic că domnul comite suprem Karacsonyi a primit 
decret de la Minister [guvernul ungar] să întreprindă restauraŃiunea Magistratului, 
care se va întruni în curând în acest scop, aşa că el va veni la noi cu diete 
[instrucŃiuni, prescripŃii]. În acest sens, vărul tău Peje îŃi transmite prin intermediul 
meu să îi comunici dacă ai de gând să întreprinzi ceva şi să îŃi exprimi sincer 
intenŃia. Eu nu pot să-Ńi ofer nicio sugestie despre ce ar trebui tu să faci. Doar atâta, 
că orice ai face, să cumpăneşti matur şi să te gândeşti la tatăl şi la familia ta. Eu nu 
sunt destul de ager ca să îŃi pot da vreun sfat, ori ca să-Ńi scriu ceva. Tu vei fi ştiind 
cel mai bine, care-i cursul acŃiunilor tale la Karacsonyi. Cum ştii, aşa să faci. 

Ar fi cel mai bine, dacă serviciul şi timpul Ńi-ar acorda răgazul de a veni la 
noi, ca să ne putem sfătui un pic. Lucrurile tale sunt gata. 

Dacă nu poŃi să vii, atunci scrie-ne cum sunt toate acolo, pe la voi, şi ce se 
mai aude despre gărzile [naŃionale sârbeşti] de pe graniŃă [militară]. 

Cu toŃii, întreaga familie, fiind bine sănătoşi, te salutăm şi te sărutăm! 
Tatăl tău, 

D. Štefanović m.p. 
Traducere literală, 

Ioanović 
[s.s.] 

 
Copie: Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, Biblioteca-Fototeca nr. 511/99; foto: 

30.233–30.236/1848. 

152. 

[[[[Bucureşti]]]], 15 iulie 1848 
 
No. 1408 
Circulare 8833/848 

 
K.k. Agenzie in der Walachei 
Laut Mittheilung des Comité der Quarantainen sind hier in Bucarest am 13ten d.M. 

an der Cholera 48 neu erkrankt 11 gestorben, am 14ten d.M. 28 erkrankt, 8 gestorben. 
Bucarest am 15. Juli 1848 



 

 325 

Timoni 
An das Hochlöbl. Kgl. Siebenbürger Gubernium in Klausenburg 

* 

Nr. 1408 
Circulara 8833/1848 

 
AgenŃia c.c. din Muntenia 
Conform înştiinŃării comitetului carantinelor, aici la Bucureşti în data de 13 

ale lunii curente s-au îmbolnăvit de holeră alte 48 de persoane, 11 au murit; în data 
de 14 l.c. s-au îmbolnăvit 28 şi au murit 8 [persoane]. 

Bucureşti, 15 iulie 1848 
Timoni 

Către preaonoratul Guberniu transilvan de la Cluj 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Archiv. Gubernial M.P. Transylv.; foto: 29.684/1848. 

153. 

Budapesta, 16 iulie 1848 

Mészáros Lázár hadügyminister urnak 

Miután azon két század lovas katonaság, a mi eddig Szathmár megyében 
feküdt, onnan e hó 13án már utnak indíttatott; felkérettem a nevezett megye elsı 
alispánja által, hogy az ott most ugyan lecsilapult de ismét felujulható zavargás 
miatt gondoskodjék a megyének ismét katonasággal leendı ellátása felıl.  

E tekintetnél fogva, hogy intézkedésemet annál biztosabban tehessem, felhivom 
Önt, legyen szíves velem minél elıbb és külön tételekben tudatni azon rendes 
katonaság számát a mi jelenleg Zemplén, Ung, Bereg és Máramoros megyékben 
fekszik, s a mibıl talán lehetne Szathmár megyébe, habár kisebb csapatot is 
átszállítani? Mert az idegen elemmekkel nagyobb mértékben kevert megyék egészen 
fedezetlenül nem maradhatnak. 

Budapest, julius 16, 1848 
Belügyminister 

 Szemere Bertalan 

* 

Domnului ministru de Război Mészáros Lázár 

După ce ambele companii de călăreŃi, care până acum au staŃionat în 
comitatul Sătmar, iar de acolo, în această lună, pe data de 13 au şi pornit la drum,  
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i-am cerut vicecomitelui, numit din cauza revoltelor care între timp s-au temperat, 
dar pot reizbucni din nou, să aibă în vedere asigurarea pentru acest comitat a 
numărului necesar de soldaŃi.  

Din acest punct de vedere, pentru ca hotărârea mea să se realizeze mai în 
siguranŃă, vă cer să mă înştiinŃaŃi, cât mai repede posibil şi în mod detaliat, despre 
numărul soldaŃilor care, actualmente, se află în comitat şi la care se mai pot trimite 
efective suplimentare, chiar şi un contingent mai mic. Aceasta mai ales în condiŃiile 
în care comitatele în care trăieşte o populaŃie mixtă nu pot rămâne descoperite din 
punct de vedere militar. 

Budapesta, 16 iulie 1848 
Ministrul de Interne, 

 Szemere Bertalan 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond H9 (Belügyminisztérium), 575 eln/B. 1848. 

154. 

Cluj, 16 iulie 1848 

Az 1848 dik év Szent Jakab hó 10ik napjáról egész  
Szent Jakab hó 16áig Kolozsvár Várossában állitott Katonai Ujjonczak 

KI MUTATÁSA 
 

Törvényhatóságok 
Nevei 

Az 
alíttandó 
ujjonczok 

száma 

Ezekbıl 
álíttottak az 

utolsó 
jellemzés bé 

küldeséig 

Tehát 
még 

maradék 
volt 

A fenn ki 
tett 

idıszak 
alatt 

állittattak 

És igy még 
maradnak 

állittan-dók Je
gy

zé
se

k 

Nemes Kövár Vidéke 81 72 9 – 9  

Belsı Szolnok Megye 135 104 31 – 31  

Doboka Megye 117 79 38 3 35  

Kolos Megye 205 181 24 – 24  

Torda megye nyugotti része 142 115 27 – 27  

Kolozsvár Várossa 60 37 23 – 23  

Szamosujvár Várossa 13 11 2 – 2  

Szék Várossa 8 4 4 – 4  

Kolos Várossa 8 8 – – –  

Összesen 769 611 158 3 155  

 
Kolozsvár, Sz. Jakab hó 16dikán 1848 

Szabó Josef 
Tart. Biztos 
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* 

PREZENTAREA 
situaŃiei recruŃilor încorporaŃi în oraşul Cluj şi în împrejurimi 

în perioada 10 iulie 1848 – 16 iulie 1848 

Numele oraşului 
(Ńinutului/comitatului) 

Nr.  
recruŃilor 

încorporaŃi 

Dintre aceştia 
s-au încor-
porat de la 
ultima veri-

ficare şi până 
la trimitere 

Au 
mai 

rămas 
deci 

În 
perioada 
amintită 
s-au în-
corporat 

Au mai 
rămas 

de încor- 
porat În

se
m

nă
ri

 

łara Chioarului 81 72 9 – 9  

Comitatul Solnocul Interior 135 104 31 – 31  

Comitatul Dăbâca 117 79 38 3 35  

Comitatul Cluj 205 181 24 – 24  

Comitatul Turda, partea de vest 142 115 27 – 27  

Oraşul Cluj 60 37 23 – 23  

Oraşul Gherla 13 11 2 – 2  

Sic 8 4 4 – 4  

Oraşul Cluj 8 8 – – –  

Total 769 611 158 3 155  

 
Cluj, 16 iulie 1848 

Szabó Josef, 
comisar provincial 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond H9 (Belügyminisztérium), 575 eln/B. 1848. 

155. 

Braşov, 16 iulie 1848 

Eure Excellenz 
Hochgebohrner Herr Graf u. Kön. Landes Gouverneur 

Gnädigst hochgebiethendster Herr! 

Schon seit einigen Tagen verlautete sich hier das Gerücht, es seyen die 
Russen in die Wallachey eingerückt, ja selbst eine an den H. Fürsten Bibesko 
vorgestern angelangte Estafette soll diese Nachricht gebracht haben, und doch 
bestättigte sich solche nicht. Vielmehr haben Briefe welche mit dem vorgestern 
spät am Abend von Bucarest eingelangten Eilwagen hier angekommen, solches 
gänzlich widerlegt und mitgetheilt daß in der Wallachey sich zwey Partheyen die 
Conservative und die Constitutionelle entgegenständen und sich mordeten. 
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Ferner hörte ich vorgestern noch, daß von der provisorischen Regierung der 
Wallachey 3 Individuen, worunter der Obrist, Polkovniku, Kretzulesko, welcher 
während ich dieses schrieb bey mir erscheint und seinen Paß verlangt, um nach 
Hermannstadt oder erforderlichen Falls nach Mehadia reisen und von dort sich 
zurück in die Wallachey begeben zu können, sich hier, einer aber in Elöpatak sich 
befänden. 

Gestern Abends um 6 Uhr hörte ich aus zuverläßiger Quelle, daß laut amtloser 
Anzeige der k.k. Agentie in Jassy 24.000 Russen in die Moldau eingerückt, und auf 
dem Tomosser Paß mehrere bewaffnete Insurgenten der Wallachey erschienen 
seyen, welche nach Siebenbürgen kommen wollen, jedoch bewaffnet nicht 
hereingelassen worden wären. 

Später endlich vernahm ich, daß mehrere Insurgenten der Wallachey, welche 
auf dem Paß ihre Waffen niedergelegt haben müssen, frei angekommen und im 
Gasthaus No. 1 in der Altstadt einge[?]rt seyen. 

Indem ich Vorstehendes Euer Excellenz unterthänigst einzuberichten mir die 
Ehre gebe, unterfange ich nicht zugleich die gehorsamste Bitte beyzufügen mir 
hochgeneigtest darüber eine gnädige Weisung zu ertheilen geruhen zu wollen, ob 
Insurgenten der Wallachey welche ihr Geschäft hieher nehmen, der Aufenthalt 
allhier gestattet werde, ob dieselben weiter in das Land und wohin? gewiesen 
werden sollen? 

Der ich mit vollkommenster Hochachtung und mit tiefster Erachtung zu 
ersterben die Ehre habe, Euer Excellentz  

Unterthänigster Diener, 
Joh. v. Albrichsfeld m.p., 

Ober Richter 
Kronstadt am 16. Juli 1848 

* 

ExcelenŃa voastră, 
Preaonorate domnule conte şi guvernator al Ńării, 

Milostive şi preaosârdnice domn! 

Încă de câteva zile s-a auzit aici zvonul că ar fi intrat ruşii în Muntenia, ba se 
pare că tocmai o ştafetă sosită alaltăieri la domnul principe Bibescu ar fi adus 
această veste, care însă nu s-a confirmat. Mai mult, scrisorile care au venit aici de 
la Bucureşti cu poştalionul rapid alaltăieri seara târziu au contrazis-o totalmente şi 
au transmis că în Muntenia se confruntă şi se anihilează reciproc două partide, cea 
conservatoare şi cea constituŃională. 

Tot alaltăieri am mai auzit că 3 indivizi din conducerea provizorie a 
Munteniei s-ar afla aici [la Braşov] şi unul în Vâlcele; între primii [este] colonelul, 
polcovnicul, CreŃulescu, care în timp ce scriam acestea s-a înfiinŃat la mine şi mi-a 
cerut paşaportul, pentru a călători la Sibiu sau, în caz de necesitate, la Mehadia, ca 
de acolo să se poată întoarce în Muntenia. 
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Ieri seară la orele 6 am auzit de la o sursă demnă de încredere, conform 
comunicatului neoficial al agenŃiei [consulare] c.c. din Iaşi, că 24.000 de ruşi au pătruns 
în Moldova; de asemenea, că la pasul Timiş s-au ivit mai mulŃi insurgenŃi înarmaŃi din 
Muntenia, care voiau să intre în Transilvania, dar nu au fost lăsaŃi, fiind înarmaŃi. 

În fine, mai târziu am aflat că mai mulŃi insurgenŃi din Muntenia, care trebuie 
că şi-au depus armele la trecătoare, ar fi sosit liberi [aici] şi ar fi fost [cazaŃi] la 
hanul nr. 1 din Oraşul vechi. 

Am onoarea de a raporta preasupus excelenŃei voastre cele de mai sus, 
adăugându-vă umila mea rugăminte de a binevoi a-mi transmite preŃioasa 
dumneavoastră indicaŃie referitor la insurgenŃii din Muntenia care vin cu treburi la 
noi, dacă să li se permită şederea aici? Sau dacă să fie avizaŃi în interiorul Ńării, şi 
unde anume să fie trimişi? 

Rămân, cu deplin respect şi cu cea mai adâncă stimă, al excelenŃei voastre, 
Slujitor supus, 

Johann von Albrichsfeld m.p., 
Jude suprem 

Braşov, 16 iulie 1848 
 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fondul Magistrat 1848, doc. nr. 47; foto: 26.083–26.084/1848.  

156. 

Şoimeni, 16 iulie 1848 

Csomortányi volt jobbágyok beadványa Vay Miklós kormánybiztoshoz. 
İ Felsége személyes Excellentiája! 

Nagyméltóságú Báró! 
Nagykegyességü pártfogónk! 

Még ezelött néhány napokkal midön részünkben juta azon becső szerencse, hogy 
İ Felsége személyes Excellentiájának nagyméltóságú Báró kegyelmes urunknak 
kormánya alá tartozó köteles szegény hív szolgái látogatása alkalmával nemes 
hazánkban szerencsénk vagyon tisztelni. Kivánjuk holmi minket illetı sérelmes 
ügyünkben ezen alázatosan könyörgı instánciánk által mint szeretett, igazság 
malasztjával körülsugárzott atyai szivéhez folyamodni és kegyességgel feljes tekintete 
elıtt esedezni. Miért is vagyunk bátorok ezen sérelmes ügyünket Nagyméltóságu Báró 
személyes Excellentiájának ezen alábbi kitetszı pontokba felfedezni. 

1. Mü felcsikszéki Csomortány-i közadózó, föpénzt fizetı s közterheket viselı 
Tamás Mihály, Tamás Antal, Tamás Elek, Jozsep és András ezen forradalmas idő 
mőködései és változékony körülmények nyitták meg szívünköt abban, hogy a 
mostani hazánkba bejött Unió magával azt tüzte ki, hogy minden birtokos urnak 
cselédjei azon jussokban fognak megalapulni, urbéri szolgálat nélkül, amelyröl eddig 
urbéri szolgálatot tettek, tehát mi eddig elé minden premonda fizetés nélkül urbéri 
szolgálatot tettünk Felcsiki tekintetes Balázs Lajos eddigi dulló commissarius urnak 
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öt éveknek lefolyása alatt és ez alatt lévı szolgálatunkat igen sajnos és tulságosnak 
ösmerjük magunkra nézve lenni. Mert ha négy marhával egy háztól két ember urbéri 
szolgálatba szántott reggeltöl estig, az az nap haladtáig, aztat nem vette el két napi 
napszámba, hanem egybe, s még amellett minden esztendıben kétszer adott 
komponát, összel 8 fontot való kendert és tavasszal is 8 fontot fonni való gyapjut, 
minden egy külön gazdának és ezt pediglen soha napszámba nem vette. 

2. Egy napra gyalogmunkára azaz kaszálni, vagy aratni ha mentünk egy nap 
ha egy háztól kettö ment, hogy egy napot bé tegyen ezen két ember személyt 
mindig csak egy napba vette el. 

3. Elmentünk a fent tisztelt urnak parancsából az ugynevezett nagyerdıbe, az 
mely erdő olyan messze esik Csomortánytól, hogy éjféltöl más éjfélig kerekedtünk 
az urhoz haza fával. És ezen napszámokat s marhánkkal tett fáradságunkat sohasem 
vette fel amig öl fát az udvarán nem vágtunk és össze nem raktuk és akkor a 
hazahozás és összevágás és összerakás a 8 napokat vagy 10 alatt kerekedett is, 
mindig csak 4 napot vett föl az melyet olyan messzürét mig meghoztuk még 8 nap 
is kicsi lett volna belészámítani. 

Minden ezen sérelmeinket felfedezve mélységes alázatossággal térdeinken 
esdekelve könyörgünk a nagyméltóságu báró ı felsége excellenciájának, mint 
kegyes atyai gondviselı kegyelmes urunknak, hogy méltoztasson ezen fennkitetszı 
tulságos sérelmeinket szívelni s ezen fenn tisztelt Balázs Lajos urnak kegyesen 
intézendı parancsából meginteni, hogy ami a hazánk törvényeivel ellenkezı, aztot 
továbbá se vélünk se másokkal ne fogná működni. 

Amelyek után addig is miglen kivánatunkat magunkra, de legfıképpen ha 
urbéri szolgálat alapulása lenne is, gyermekeinkre nézett a törvényes rendszerinti 
vigasztalásunkat megnyerendenök, maradok a kegyelmes excellenciádnak mélységes 
tisztelettel legalattvalóbb szegény szolgái Felcsik Csomortányban 

Tamás Elek, Tamás József, Tamás Mihály, Tamás Antal és András, közadozó 
és terheket viselı személyek. 

Fıkirálybiró, 
Balázs József 

* 

Cererea foştilor iobagi din Şoimeni către comisarul regal Vay Miklós 
ExcelenŃa voastră! 
Preamărite baron! 

Milostivul nostru binefăcător! 

Acum câteva zile noi, supuşi fideli ai Guberniului, am avut şansa de a o putea 
onora în persoană pe excelenŃa voastră, prea mărite baron, reprezentantul 
Guberniului, în mijlocul nostru. Dorim ca unele plângeri ale noastre, prin această 
cerere umilă să ajungă la acel a cărui inimă este deschisă în faŃa dreptăŃii. Prin 
urmare, îndrăznim să înaintăm cererile noastre în următoarele puncte: 
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1. Noi, Tamás Mihály, Tamás Antal, Tamás Elek, [Tamás] József şi András 
urbarialişti din Şoimeni, din Ciucul de Sus, care plătim taxe de capitaŃie şi suportăm 
sarcini publice, fiind influenŃaŃi de schimbările vremurilor, sperăm că uniunea 
adoptată în patria noastră de acum va însemna că slugile fiecărui domn îşi vor primi 
drepturile pentru care îşi făceau până acum slujba şi că robotele vor fi abrogate. Noi 
am prestat servicii urbariale domnului comisar jude Balázs Lajos, fără a primi 
simbrie timp de cinci ani. Socotim că prestaŃiile noastre au fost prea mari şi aspre. 
Căci, dacă doi oameni din aceeaşi casă au arat cu patru boi în contul robotei, aceasta 
n-a fost socotită ca două zile, ci ca una; pe lângă aceasta, de două ori pe an fiecare 
urbarialist a prestat serviciu casnic: toamna a tors 8 funŃi de cânepă, iar primăvara  
8 funŃi de lână. Muncile amintite n-au fost considerate niciodată ca zile de muncă. 

2. Când mergeam la lucrul cu braŃele, la cosit sau la arat, mergeam doi dintr-o 
casă, dar era socotită doar o zi de muncă. 

3. Am plecat din porunca onoratului domn în aşa-zisul „Nagy Erdı” [Pădurea 
Mare], o pădure care se află aşa de departe de Şoimeni, încât am sosit cu lemnele 
acasă la domn abia la miezul nopŃii, deşi plecasem la miezul nopŃii. Dar această zi 
de muncă cu animale niciodată nu era luată în considerare, până când nu tăiam şi 
nu aranjam în grămezi lemnele în curte şi, chiar dacă această muncă dura 8–10 zile, 
deşi 8 zile era prea puŃin, erau socotite numai 4. 

Evocând toate aceste plângeri, vă rugăm în genunchi, excelenŃa voastră 
domnule baron, ca domn milostiv şi binefăcător al nostru, să binevoiŃi a gândi la 
cele spuse de noi şi a-i porunci onoratului Balázs Lajos, să nu ne pună la treburi 
care contravin legilor Ńării şi să nu să facă aceasta nici cu alŃii. 

Astfel că, în aşteptarea unei rezolvări mulŃumitoare – măcar de s-ar socoti 
munca noastră ca fiind prestaŃii urbariale, ceea ce ar fi o consolare oficială pentru 
copiii noştri, rămânem cele mai umile slugi ale excelenŃei voastre milostive, în 
Şoimeni din Ciucul de Sus. 

Tamás Elek, Tamás József, Tamás Mihály, Tamás Antal şi András, persoane 
contribuabile care suportă poveri publice. 

 Balázs József, 
prim-jude regesc 

Şoimeni, 16 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 84231/1848. 

157. 

Bandul de Câmpie, 16 iulie 1848 

Măria ta prea luminat[e] şi prea cinstite doamne episcope,  
doamne nouă mult patroane! 

Un sentiment nevinovat al bucuriei ne pătrunse când înŃeleserăm de la prea 
On. domn protopop Partenie Trâmbitaş că părinteasca îngrijire, ce pentru noi ne 
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ostenit o porŃi, nu înceată nici la marginile pământului. Îngerul naŃiunii noastre prin 
aripile demnităŃii te-au înălŃat la tronul binemeritat, ca să fii măria ta mântuitorul ei 
şi în mântuitor nu s-au înşelat, că i-au zdrobit apăsătoriu[l] jug, sub care de sute de 
ani geme – bunătate! Care tot tezaurul pământului cu toată ponderanŃa sa nu o 
poate cumpăni, – şi încă nici aici nu şi-au aflat termen necurmata tendinŃă a măriei 
tale, ce are de scop: fericirea tuturor. Ci a purces mai încolo, ca a unui părinte, care 
cugetă şi la viitor şi asudă acum mereu spre înflorirea neamului pe care l-ai 
mântuit, dând mână de ajutor tuturora, care au inimă şi doresc cultivarea şi fericirea 
acestuia. 

Şi această sfântă şi inviolabilă tendinŃă a măriei tale au ajuns şi la noi, soartea 
au privegheat asupră-ne şi un prea bun părinte a voit să cunoaştem în măria ta, 
pentru aceea noi ca fii care-şi încred fericirea părintelui, lor, ne încredem măriei 
tale, pe lângă umilita rugăciune, ca la un astfel de stat, să te înduri a mijloci 
aplicarea noastră, unde să putem răspunde chemării prezent[at]e de statul acela, 
respectând etatea şi puterea noastră. Voie avem, pentru că ne bate inima ca să 
putem fi membri ai fericirii întregului neam. SperanŃa pentru părinteasca patronire 
a măriei tale este în gradul acela, din care trece la credinŃă. Credem, dar, că grija 
măriei tale spre noi până la reuşită va fi ne ostenită, pentru care mulŃămiri dulci vor 
răsuna din sincerele noastre piepturi, după ce recomândându-ne fericitei îngrijiri şi 
sărutând dreapta ta, suntem ai măriei tale 

totdeauna obedienŃi fii, 
Iosif şi Zaheu Hodoş. 

Band 16/4 iulie 1848 
 
Original: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, Fond Consistoriu, nr. 14 (27). 

158. 

Dobra, 16 iulie 1848 

Înalt PreasfinŃite Domnule Episcoape, mie preamilostive, 

În a 10-a die a acestii luni a.c. Ńinându-se adunarea aşa-numita monarhie în 
Comitatul Hunyedorii pentru alegerea deputaŃilor dietali, unde au fost adunate o 
mică parte şi din representanŃii poporului, numai de unii domni szolgabirăi 
înştiinŃaŃi, pentru care adunare de către Oficiolatul acestui comitat protopopii 
naŃunei române de alque [?] nu s-au înştiinŃat, şi aşa numai din auzire ne-am dus şi 
noi pre numita zi parte mică din preoŃime, pre care în scurt i-am potut înştiinŃa, şi 
adunându-ne în oraşul Deva laolaltă, ne-am sfătuit în scurt timp unde am aflat de 
bine ca să ne facem onorata aplecăciune şi din partea naŃiunii noastre la novul 
supremul comite Gotthárd Kunn şi deodată să-i arătăm dorinŃele noastre. Peloc am 
format o deputaŃiune şi până a fi ajuns la locul adunării operatele s-au fost început, 
aşa [că] n-am potut intra; decât luându-se operatele pentru representanŃii dietali, 
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deodată s-au strigat afară în limba magyară numai de cătră o parte mică, comitele 
Ludovic Gyulai şi baron Samuil Györfi, iară la întemplare dacă vreunul din aceştia 
nu ar putea merge, de al 3-lea s-a denumit Adam Varadi, fiind partida magyară 
sfătuiŃi cu o zi mai nainte în conferince, unde n-au fost chiemat nice on român. 
Aceasta, poporul reprezentat ne înŃielegând în limba magyară, care auzindu-se, am 
fost eu poftit de a cuvânta în contra şi vorbind noi laolaltă că nu se poate pre calea 
legii a se striga afară de către o parte aşa mică. Numai de cât au început a mă striga 
pre mine, Pálfi Domokos, Iuri Iosif, Bartzai György de întărâtători (bujtogató), iară 
szolgabirăul Horváth János m-au prins de piept strigând aşişderea, apoi bătând 
doba de alarm, zicând [la] garda naŃională la rând să ne prindă, iară Váradi Iosif a 
lui Antonie, spăimântând representanŃii poporului să fugă că-i taie garda naŃională 
magyară, cari nearmaŃi fiind, au şi fugit încă şi alŃii, după care comitele suprem de 
abia putând face linişte, au lăsat a se rechema poporul îndărăpt şi a se linişti iară 
prin noi. 

Toate acestea încetând, mi s-au dat voie a-mi descoperi simŃămentele şi 
vorbind, am cerut votizare, după care supremul comite au răspuns precum operatul 
acesta s-au auzit strigând pre mine, fiul mieu, pre măria ta şi pre d[omnul] Ladislau 
Noptsa de bujtogatók, preoŃi româneşti, toŃi de spânzurători, moarte peste ei. 

Pentru aceea, aceste hule şi numiri nedrepte peste noi aduse, nu putem suferi. 
Aşa dară, fraŃii protopopi şi preoŃi adunaŃi, cât şi toată adunarea, m-au însărcinat, 
întâmplarea acestea mări[e]i tale a o face cunoscută, care eu, din dragostea naŃiunei 
şi din strânsa datorie această arătată frăŃietate de la fraŃi magyari o fac cunoscută, 
umilit rogându-te pre măria ta pentru părintească îndreptare, pre lângă care, cu 
umilită supunere rămân, 

Al Înalt PreaosfinŃi[e]i Tale 
humilit serv, 

Nicolae Krajnik m.p., 
protopraesbiter 

 
Original: A.N.I.C. Bucureşti, col. Documente transilvănene, pach. VI, nr. 43. Publicat:  

Costin Feneşan, InformaŃii noi privind revoluŃia din Transilvania, în vara anului 1848, în „SargeŃia”, 
vol. XIV, 1979, p. 382. 

159. 

Zlatna, 16 iulie 1848 
Zălathna, în 16 iulii /1/848 

Domnule redactor! 

În 10 a iulii a.c. îŃi scrisesem pentru fostul prenumerante 17 Theodor Szabó, 
Hutman, Offenbaia [Baia de Arieş] şi pentru 18 Adm. R.D. Petru Moldovan paroch 
în Nagy Halmagy [Hălmagiu]. Apoi în 13 a iulii pentru 19, domnia sa Ioane Vlad, 
cantore şi jurat cetăŃean, per Abrudbánya [Abrud], Verespatak [Roşia Montană]. 
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Îi însemnai aici, dacă nu-i vei fi căpătat cumva, fiindcă-i trămisesem occasionaliter. 
Adaugă cătră ei acum şi pre fostul prenumerante 20, Adm, Rev. D. Ioannes 

Moga, Parochus în Nagy Halmágy [Hălmagiu]. 
Mă înştiinŃează că în cât să primească şi dacă pot a-Ńi trămite galbinii pentru 

gazete. 
ProieptaŃii deputaŃi de aici Angyal [Anghel] şi Dobra, încă până în ziua de 

astăzi nu căpătară ordine de a merge în sus. Doară s-au schimbat lucru? 
Pe aici se confiscară unele cărŃi şi de la poştă, pentru că aveau vinov[ăŃire] 

asupra lor a se fi trămisă prin espresuri. Oh, tempora! 
De altă oară, poate mai multe. 
Familia-mi trecu preste o criză, acum de astă oară norocos? 
Frate-meu Simeon se roagă pentru puŃintic răspuns. E, na! 
Al domniei-tale cinstitoriu, 

Mihali 
 
Publicat în: George BariŃ şi contemporanii săi, III, Bucureşti, 1976, p. 105.  

160. 

Sibiu, 17 iulie 1848 
 
9119/848 

Note 

Die mit der geschätzten Note vom 30ten v. Mts. No. 7958 hieher 
mitgetheilten Anzeigen und Berichte werden dem geehrten Ansuchen gemäß, 
unter Einem dem 2ten Szekler Grenz Infanterie Regiment mit dem Auftrage 
übersendet, die angezeigten gewalthsamen Eingriffe in das Eigenthum im 
Einvernehmen mit dem von dem Officiolate des Csiker Stuhls zu ernennenden 
Kommissionen, so ferne Militair-Grenzer hiebei betheiligt erscheinen, zu 
untersuchen und den Beschädigten, nach bewirkter Abschätzung des Schadens in 
so weit dies nach den bestehenden Vorschriften nur immer thunlich ist, zu ihrem 
Ersatze zu verhelfen.  

Ferner werden sämmtliche unterstehende Truppenkörper von den im 
Bezirke des Csiker Stuhls angeordneten Standrechte zur allsogleichen Verlautbarung 
in die Kenntniß gesetzt; gleichzeitig aber auch die auf den Grund der 
allerhöchsten Entschließung vom 4ten Juny 1824 ergangene hofkriegsräthliche 
Circular Verordnung vom 15ten September 1824 Nr. 995, wornach auch 
Soldaten und andere zur Militär Gerichtsbarkeit gehörige Personen, wenn sie 
nach geschehener Kundmachung in dem betreffenden Bezirke ein Verbrechen, 
wogegen das standrechtliche Verfahren angedroht ist, begangen haben und von 
der Civil Obrigkeit ergriffen und eingebracht werden sind, standrechtlich 
abzuurtheilen sind, der Civil Obrigleit in standrechtlichen Fällen auch das 
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Befugniß zusteht, zur Militär-Gerichtsbarkeit gehörige Personen vorzurufen 
und als Zeugen zu vernehmen, republizirt. 

Da übrigens nach der oberwähnten a.h. Entschließung dem Standrechte 
obliegt, von Fall zu Fall, wenn eine der Militair-Gerichtsbarkeit unterstehende 
Person standrechtlich behandelt wird, hievon dem nächsten Militär Commando mit 
Anführung des Namens, Geburtsortes und Militair Characters des Abgeurtheilten, 
dann des Tages seiner Hinrichtung die Anzeige zu machen und auch von der 
Vorrufung einer der Militairgerichtsbarkeit unterstehenden Person als Zeugen dem 
nächsten Militair Commando Nachricht zu geben, so beehrt man sich Ein Löbl. k. 
Landes Gubernium zu ersuchen, die unterstehenden Behörden zur Beobachtung 
dieser Vorschrift anzuweisen. 

Hermannstadt am 17. July 1848 
In Dienstes Absein des Commandirenden Herrn Generals 

Pfersmann, 
F.M.L. 

* 

9119/1848 

Notă  

AnunŃurile şi rapoartele comunicate împreună cu nota din 30 ale lunii trecute, 
nr. 7958, sunt transmise, conform onoratei dumneavoastră cereri, celui de-al doilea 
regiment secuiesc de infanterie, cu însărcinarea ca acesta, în acord cu comisiile ce 
vor fi numite de Oficiolatul scaunului Ciuc, să ancheteze cazurile semnalate de 
violare a proprietăŃii, dacă în ele sunt implicaŃi grăniceri militari, şi, după evaluarea 
pagubei, să ajute prin compensaŃii celor păgubiŃi, în măsura posibilităŃilor, conform 
prescripŃiilor existente.  

De asemenea, toate corpurile de trupe din subordine să fie încunoştiinŃate că 
se va anunŃa pe dată statariul poruncit în circumscripŃia scaunului Ciuc. În acelaşi 
timp, însă, să fie republicată ordonanŃa circulară din 15 septembrie 1824, nr. 995, 
emisă în temeiul preaînaltei decizii din 4 iunie 1824, conform căreia soldaŃii şi alte 
persoane aparŃinând autorităŃii militare, care comit infracŃiuni după anunŃul făcut în 
respectiva circumscripŃie, dacă sunt surprinse asupra faptului de autoritatea civilă şi 
sunt arestate, să fie judecate statarial, în cazuri statariale autoritatea civilă 
dispunând şi de competenŃa de a cita persoanele aparŃinând autorităŃii militare şi de 
a le audia ca martori.  

Întrucât, de altfel, conform sus-amintitei preaînalte decizii, de la caz la caz 
statariului îi incumbă sarcina ca, atunci când o persoană subordonată autorităŃii 
militare este judecată statarial, să anunŃe aceasta celui mai apropiat comandament 
militar, cu indicarea numelui, locului naşterii şi a caracterului [gradului] militar al 
celui condamnat, apoi a zilei execuŃiei sale, dar şi să dea de ştire celui mai apropiat 
comandament militar despre citarea ca martor a unei persoane subordonate unei 
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instanŃe militare, avem onoarea de a ruga onoratul Guberniu c.c. al Ńării să solicite 
autorităŃilor subordonate să respecte această prescripŃie. 

Sibiu, 17 iulie 1848 
În absenŃa domnului general comandant, 

Pfersmann, 
Feldmareşal-locotenent 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond G.P., nr. 10.575/1848; foto: 28.311–28.312. 

161. 

Sibiu, 17 iulie 1848 
 
Nr. 2421/848 
An das hochl. k. Landes Gubernium 
Hmstdt den 17ten Juli 848 

 
In Erledigung der hohen Verordnung vom 15ten Mai l.J. Gub. Z. 5920/848 

hat dieser Magistrat die Ehre, unter Rückstellung der beigeschlossenen beiden 
Schriftstücke, gehorsamst zu berichten, daß Juon Szuts a Jovului aus Gyalmar,  
L. Hunyader Co[mi]ttats, am 8ten Februar d.J. allhier als bestimmungslos aufgegriffen, 
nach Anleitung des 18 §. der Recruttirungs Instruktion auf den Assentplatz geführt 
und von der Assentirungs Co[mmi]ssion, der angeführten Vorschrift gemäß, für 
seinen Geburtsort assentirt worden sey. 

* 

Nr. 2421/1848 
Către înaltul Guberniu regesc al Ńării 
Sibiu, 17 iulie 1848 

 
Pentru rezolvarea înaltei ordonanŃe din 15 mai anul curent, nr. gub. 

5920/1848, odată cu înapoierea celor două acte ataşate1, Magistratul are onoarea de 
a raporta cu supunere că Ion Suciu din Dealu Mare [Vilişoara], comitatul 
Hunedoara, a fost prins aici fără destinaŃie, conform indicaŃiei paragrafului 18 al 
instrucŃiunii de recrutare a fost condus la locul de recrutare, iar în temeiul 
prescripŃiei menŃionate comisia de recrutare l-a recrutat în locul său natal. 

 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2421/1848, fila 2v; foto: 

212.174. 
________________ 

1 Vezi, în doc. nr. 18 din 6 iulie 1848, rapoartele DirecŃiei poliŃiei către Magistratul sibian şi 
către Guberniu, cu privire la prinderea şi recrutarea lui Ion Suciu din Dealu Mare. 
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162. 

Năsăud, 17 iulie 1848 
 
Nr. 331 Nasod 17/5 Iulie 1848 

OnoraŃilor în Christos FraŃi! 

Măria Sa Domnul Colonelu[l]1 aduce Vicariatului spre însciinŃare prin nota 
prezidială din 14 l.c. nr. 48, cum că unii P[reoŃi] D[in] R[egiment] n-ar înceta pre 
popor a-l invita şi neodihni prin vorbe neînŃelepte. 

Prostimea din satele vecine e neodihnită, şi presupusu[l]2 cade despre o parte 
pe preoŃii din acest Vicariat. Precum din începutul acestor mişcări, aşe şi acuma, 
F[oarte] îi dojenesc, că acela care se ştie vinovat să încete. LuaŃi bine de seamă şi 
puneŃi în cumpene la tot ce vorbiŃi, timpurile sunt critice, luaŃi bine de samă fieşte 
care, ca să nu cădeŃi în pârău. 

Multora le-au părut rău că au vorbit, la puŃini că au tăcut. Presupusu[l] cade 
mai cu seamă pe PreoŃii de la Companiile de după târg, vinovatul se va şti, bage de 
seamă, nu vorbească câte toate. Poporu[l] din acest Reg[iment] şi-au spus dorinŃiile 
sale prin deputaŃi. Acestea se vor aşterne MajestăŃii, cari de bună samă le va face şi 
da şi multe uşurări spre folosul lor. Acela dară, care l-ar neodihni [pe popor] şi 
abate de la calea cea bună şi ascultare, l-ar aduce în prăpastie şi stricare. FericiŃi 
făcătorii de pace3, etc. 

Cu vorbe aŃâŃietoare nu foloseşte nici NaŃi[e]i, nici poporului. De va veni ori 
care în primejdie prin necumpătata vorbire, şi M.S.D.C. [Măria sa, domnul 
comandant] 4, şi şi eu ne vom spăla pe mâini5. 

A[l] F.V. [frăŃiilor voastre] sincer în Chris[tos] Frate, 
Macedon m.p., 

Vicariu 
 
Original: S.J.A.N. BistriŃa, Fond Vicariatul Rodnei, reg. inv. 1561, f. 26. PublicaŃie: Virgil 

Şotropa, Pagini memorabile din 1848, în „Arhiva Someşană”, BistriŃa, nr. 3, 1925, p. 12; Ioan 
Bolovan, Adrian Onofreiu, RevoluŃia de la 1848–1849 în zona regimentului grăniceresc năsăudean. 
ContribuŃii istorice şi demografice, Editura Argonaut, 2003, doc. 10, p. 56–57. 

________________ 
1 Colonelul baron Jovich era încă, la momentul acela, comandantul celui de-al doilea regiment 

românesc de graniŃă. 
2 Bănuiala. 
3 „FericiŃi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Matei 5, 9). Versul face 

parte din rândul „Fericirilor”, care se cântă în timpul slujbei Sfintei Liturghii. 
4 Se referă la generalul Anton von Puchner, comandantul general al armatei c.c. din 

Transilvania. 
5 Aluzie la spălatul pe mâini al lui Pilat din Pont, care astfel a refuzat să-şi asume responsabilitatea 

într-o situaŃie critică. 
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163. 

Hălchiu, 17 iulie 1848 

An Einen Löblichen Magistrat der k. freien Stadt u. des Distrikts Kronstadt 

In Gemäßheit des von Einem Löblichen Magistrat unter 12ten Juli l.J. Mag.Z. 
2944/848 erhaltenen Auftrags ist die kirchliche Verlautbarung des von der hohen 
Landesregierung für den hiesigen Distrikt verliehenen Standrechtes am 16ten Juli l.J. 
als am 4ten Sonntage nach Trinitatis hieselbst wirklich erfolgt. Solches bestättigt 

Heldsdorf am 17ten Juli 1848 
Georg Schwarz, 

Pfarrer 

* 

Către onoratul Magistrat al oraşului liber regesc şi al districtului Braşov 

În conformitate cu însărcinarea primită de la onoratul Magistrat în data de 
12 iulie a.c., nr. mag. 2944/18481, statariul introdus de înalta conducere a Ńării în 
acest district s-a anunŃat într-adevăr în biserica de aici la 16 iulie a.c., adică în a 
patra duminică după Sfânta Treime2. Se confirmă aceasta. 

Hălchiu, 17 iulie 1848 
Georg Schwarz, 

preot  
 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fond. Magistrat, nr. 3604; foto: 32.452/1848. 

________________ 
1 Vezi circulara Magistratului braşovean din 12 iulie 1848, prin care se anunŃă introducerea 

statariului în oraşul şi districtul Braşov, doc. nr. 118. 
2 Saşii evanghelici sărbătoreau Sfânta Treime (Trinitatis, Dreifaltigkeit) în prima duminică 

după Rusalii, pe când românii ortodocşi o serbează chiar în lunea Rusaliilor. 

164. 

Cuşma, 17 iulie 1848. 

InstanŃie pentru satul Cuşma şi varmeghia Dobâca 

Prea luminate preasfinŃite şi bun neam prea încoronatul de legea răsăriteană 
în Ardeal d.d. episcop Şaguna. 

1. AsudânŃa satului nostru şi a poporului din Cuşma cu suspine şi cu fierbinŃi 
lacrimi ne închinăm înaltei maiestăŃii sale împărăŃii şi arătăm întâmplările noastre 
între popor şi domnul locului. 
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2. Domnul locului nu se pleacă sub porunca împărătească şi asupreşte satul 
cu puterea domnului solgăbirău Pişta Fogaraşi şi cu puterea sa, ca să-l mai 
slujească din nou şi zice către săteni că împăratul nu are putere pe satul lui, că şi 
pământul şi pădurile le vinde la sate învecinate, ba încă până acum trei sate din 
vecini s-a sfătuit că va da satul să-l prăpădească. 

Adică cele îndemnate de domnul locului spre facerea risipirii satului sunt 
acestea: întâi Uifalău, al doilea Ghinda, al treilea Dorolea. Şi fiindcă domnul cu 
scriitori de porŃie cu hănişag au scris satul sub porŃie, că în satul Cuşma familii sunt 
87 şi este parohie întreagă şi din satul tot numai de la 15 gazde s-au dat porŃia în 
mâna împăratului, dar [acum] satul întreg a fost scris în porŃie şi a şi dat-o de la rău 
până la bun toată. S-au administrăluit toată. 

3. Decât să rămânem în prilejul acesta cu întâmplarea aceasta grozavă, mai 
bucuros cu plecăciune ne rugăm înălŃatului împărat să se milostivească spre noi 
suspinaŃii şi asupriŃii să ne facă grăniceri, fiindcă satul nostru este de o parte în 
vecinătate cu compania a 4-a a Bârgăului de la regimentul Năsăudului. Şi cu 
dragoste sufletească şi trupească voim ca pe cât mai în grabă să se milostivească 
maiestatea sa împăratul să ne împreune cu acest regiment mai sus pomenit, a ne 
împărtăşi, şi arme voim cât mai în grabă a primi şi în aşteptarea mângăicioasă 
rămânem, aşteptând ca fii ai împăratului să fim de-a pururi. 

Tot satul, cu un cuget se roagă, ca să se primească şi suspinul nostru ca la 
toată Ńara. Pe lângă care, cu smerită umilinŃă, fii plecaŃi şi ascultători rămânem şi ne 
supunem înălŃatului împărat Ferdinand: Birăul satului Petrea Loghin, al doilea 
birău Ioan Zăgrean, Vasile Griga, Jeican Toader, Vasilie Griga, Nechita Griga, 
Nica Jeican, Nechita Toncea, Pop Gavril. Aceştia sunt căpetenia satului. 

Cuşma 17/5 iulie 1848. 
 
Original: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, Fond Consistoriu, nr. 15 (60). 

165. 

Mediaş, 17 iulie 1848 
 
Mediaş, 17. Iulie. 
În acest scaun sânt 18 mii sasi [saşi] şi 16 mii români; numărul alegătorilor 

sasi [i]eşi estimp 1159 iar al românilor numai 234 din pricina că românii prin 
nenumăratele prigoniri ale timpurilor trecute sânt parte mare mai săraci decât sasii. 
Iosif Şnel şi Fr. Fabini1 dobândiră cele mai multe voturi. Românilor le trebuie 
procopsinŃă înzecită şi avuŃie cel puŃin întreită, apoi vor putea alege şi ei sigur. 

În DoarlăŃ [Dârlos] se staŃionară 160 graniŃari săcui (nu în esecuŃie); îndată şi 
începură a bate şi a batjocuri pe lăcuitori. Asemenea bătură şi în Ibaşfalău 
[Dumbrăveni] pe nişte saşi, pe carii numai orăşenii [î]i scăpară cu viaŃa.  

Preotul românesc din Blăjel de trei septămâni se află în prinsóre2. Pe preoŃii 
româneşti îi prind, îi închid, apoi după un timp îi slobod fără a le fi arătat nici o 
vină a robirii lor. În adevăr episcopii şi consistórele3 în aceste timpuri atât de critice 
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ar trebui să iea la cercetare cu tótă bărbăŃia şi curagiul sórtea şi păsul unor 
asemenea persóne eclesiastice. Aşa, de esemplu, parohul din Budiiu fu aruncat la 
prinsóre numai pentru că nu ştia spune în care parte se află fiiul lui Alesandru. 

 
Tipăritură: Ştire publicată în „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 58 din 15 iulie 1848,  

p. 237–238. 
________________ 

1 Joseph Schnell şi Friedrich Fabini. 
2 Închisoare. 
3 Consistoriul. 

166. 

Bucureşti, 17 iulie 1848  
 
Constantin Romanus Brief an Barnutz und Lauriani in Hermannstadt. 
Aus dem Walachischen übersetzt. 
Bukarest d. 17. Juli 1848 

Gerechtigkeit, Brüderlichkeit! 
Bruder (frate)1 Barnutz! 

Ich habe Dir noch einen Brief durch die Söhne des Bruders von Laurian 
geschrieben, in welchem ich Euch von den damaligen Bewegungen benachrichtete; 
seitdem gehen die Sachen immer so, als sie bei der Aufhebung der Kaimakamie 
begonnen haben, nämlich gut.  

Um eine große Frage handelt es sich über den Punkt des Eigenthums, die viel 
Uebel verursachen wird, u. ich weiß nicht, wie sich die Parteien ausgleichen 
werden, weil die Aristokraten auch jetzt, wie immer verschmitzt (mischel)2 sind, 
demohngeachtet aber hoffen wir auf eine Aussöhnung, wenn gute Deputirte 
gewählt werden, worauf auch die Regierung sehr hinstrebt.  

Von unseren Angelegenheiten in Siebenbürgen wissen wir nichts, er 
benachrichtet uns blos von dem, was auch wir wissen. Auch von Ihnen habe ich 
mit mehreren Regierungsmitgliedern gesprochen, welche, namentlich Stephan 
Golesko, sagten, ich sollte Ihnen schreiben, Sie möchten wenigstens auf zwei 
Wochen hier kommen, damit Sie sich mit einander verständigten, und Sie dorthin 
geaschickt würden, wo Sie im Gesammtinteresse der Romanen handeln könnten. 
Die hiesige Politik ist, daß jetzt alle Männer von ausgezeichneten Eigenschaften 
hier versammelt werden und dieselben von hieraus wirken. Auch ich glaube, daß 
Sie hierin Recht haben, und was sagen Sie dazu? Ich bitte um baldige Antwort. 

Laurian wird das formale Gubernium baldigst zurückrufen, weil man hier seiner 
sehr bedarf. Ein Propaganda Comité, welches mit allen Zeitungen correspondiren soll, 
wird gebildet. Mir ist die Siebenbürger Correspondenz aufgetragen. Commissarien 
sind allerorts ausgeschickt, um das Volk im Voraus vorzubereiten, denn man muß 
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wissen, daß das hiesige Volk viel unwissender ist, als das unsrige, indem es ärger 
und mehrermal betrogen worden ist.  

Uebrigens ist Friede im ganzen Lande, und was Sie hören, ist lauter Lüge. 
Möglich, daß die Aristokraten noch etwas versuchen werden, sie werden aber 

nichts ausrichten können. 
In Iassy waren die russischen Truppen eingezogen, haben sich aber wieder 

zurückgezogen. Wir vernehmen, auch Sturdza soll mit ihnen fortgezogen sein. Es 
wird Jemand ausgeschickt werden, um sich über Alles zu erkundingen.  

Warum kommen Butyan, Papiu (Ilarian), Betrenianu nicht hierher? Ich 
erwarte sie jeden Tag, so wie auch Pumnu, weil ich weiß, daß sie jetzt dort nichts 
fördern können, hier aber benötigt werden.  

Ich bitte Sie, antworten Sie mir! 
Bruder Laurian! Verzeihe, daß ich Dir nicht besonders schreiben kann, denn 

was ich einem schreibe, das schreibe ich Euch allen. 
Eben gestern (am 16ten) traf ich mich mit Balcsesku, welcher mich fragte, 

auf welche Art man Dir Geld schicken könnte? Ich antwortete ihm: mit dem 
Eilwagen. Wenn Du dort nichts mehr zu thun hast, so komme her, weil wir 
bezüglich mehrerer Sachen Deine Herrlichkeit benöthigen. 

Andere Neuigkeiten weiß ich nicht. 
Ihr Bruder 

Constantin Romanu m.p. 
Die Adresse des Briefes: 
Dem Herrn Tribunen Aug. Laurian oder Simeon Barnutz 
In Hermannstadt 

* 

Scrisoarea lui Constantin Romanu către BărnuŃiu şi Laurian de la Sibiu 
Tradusă din română 
Bucureşti, 17 iulie 1848 

Dreptate, frăŃie! 
Frate BărnuŃiu! 

łi-am mai trimis o scrisoare prin fiii fratelui lui Laurian, în care vă anunŃam 
despre mişcările din perioada aceea; de atunci lucrurile merg tot aşa, cum au 
început la desfiinŃarea caimacamiei, şi anume bine. 

O problemă mai mare este în legătură cu punctul privind proprietatea, care va 
cauza mult rău şi nu ştiu cum se vor împăca partidele, fiindcă boierii sunt şi acuma, 
ca întotdeauna, mişei. Totuşi, noi sperăm într-o împăcare, dacă vor fi aleşi deputaŃi 
buni, ceea ce se străduieşte şi guvernul. 

Despre afacerile noastre din Transilvania nu ştim nimic; el [Laurian] ne 
spune numai ceea ce cunoaştem deja. Şi despre domniile voastre am vorbit cu mai 
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mulŃi membri ai guvernului, care, şi anume Ştefan Golescu, au spus să vă scriu, să 
veniŃi aici măcar pe două săptămâni, ca să vă înŃelegeŃi unii cu alŃii, şi să vă trimită 
acolo, unde puteŃi acŃiona în interesul obştesc al românilor. Politica de aici este ca 
acuma toŃi bărbaŃii cu însuşiri vrednice să se adune aici şi să acŃioneze de aici. Şi 
eu cred că au dreptate, domniile voastre ce ziceŃi? Vă rog să-mi răspundeŃi degrabă. 

Pe Laurian, guvernul formal îl va chema curând înapoi, fiindcă e nevoie de el 
aici. Se alcătuieşte un comitet de propagandă, ce va coresponda cu toate jurnalele. Eu 
am fost însărcinat cu corespondenŃa ardeleană. Comisari sunt trimişi în tot locul, ca 
să pregătească dinainte poporul, căci trebuie să se ştie că poporul de pe aici este mult 
mai neştiutor ca al nostru, asta pentru că a fost înşelat mai tare şi mai des. 

De altfel, în toată Ńara e linişte, şi ce auziŃi sunt numai minciuni. 
Posibil ca boierii să mai încerce ceva, dar nu vor reuşi nimic. 
În Iaşi intraseră trupele ruse, dar s-au retras din nou. Am auzit că şi Sturdza 

ar fi plecat odată cu ele. Va fi trimis cineva, ca să se intereseze despre toate. 
De ce nu vin încoace Buteanu, Papiu (Ilarian), Bătrâneanu? Îi aştept în 

fiecare zi, ca şi pe Pumnu, fiindcă ştiu că acuma nu pot întreprinde nimic acolo, pe 
când aici este nevoie de ei. 

Vă rog să îmi răspundeŃi! 
Frate Laurian! Iartă-mă că nu pot să-Ńi scriu nimic Ńie personal, căci ce îi scriu 

unuia, le scriu la toŃi. 
Tocmai ieri, pe 16, m-am întâlnit cu Bălcescu, care m-a întrebat, cum Ńi se 

pot trimite bani? I-am răspuns: cu diligenŃa rapidă. Dacă nu mai ai nimic de făcut 
pe acolo, atunci vino încoace, fiindcă avem nevoie de tine în mai multe chestiuni. 

Alte noutăŃi nu mai ştiu. 
Fratele vostru 

Constantin Romanu, m.p. 
Adresa scrisorii: 
Domnului tribun August Laurian sau Simion BărnuŃiu 
Din Sibiu 

 
Copie: S.J.A.N. Cluj, Fond Mikó, nr. 1; foto: 11590–11592/1848. 

________________ 
1 În limba română, în document. 
2 În document, în paranteză „mischel” (mişel). 

167. 

Vâlcele, 17 iulie 1848 

Întâmpinări frăŃeşti* 
Domnule Redactor! 

Era în 16. Iulie seara, când neguŃătorii români braşoveni câŃi petrecea la apele 
minerale din Arpătac [Araci] însoŃiŃi de tonul unei musici supt direcŃia capelmaistrului 
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[...]1 Aloisi veniră la casele în care stăteam eu cu pruncii mei. După ce musica 
cântă arii naŃionale, aceeaşi fu întreruptă prin strigări „să trăiască constituŃia fraŃilor 
români; să trăiască fundatorii ei!” 

Te poftesc Domnul meu a publica această salutare a fraŃilor români, cum şi a 
mea resalutare pe carea Ńi[-]o alătur aci descrisă. 

FraŃilor români! 

Salutarea Voastră din 16. Iulie însoŃită de frumoasa musică şi cântări 
naŃionale a lăsat o eternă suvenire în sufletul meu. Inima’mi sinceră, plină de amor 
fratern n’a putut răbda a nu face o contrasalutare la toŃi şi a nu publica în organul 
Foiei Voastre lucrate de acel bărbat...** Musica Voastră a fost ca musica patriei 
mele; glasul Vostru, strigăturile „să trăiască constituŃia, să trăiască fundatorii ei” e 
glasul trompetei angelului mântuirii, e acel glas ce de mult chiamă în ajutor 
provedinŃa [providenŃa] pentru libertatea noastră; fraŃi români, glasul vostru care e 
glasul lui Hs. [Hristos] a cerut dela Tatăl zioa mântuirii şi acea zi a venit, şi fraŃii 
voştri s[-]au mântuit şi bucuria voastră e dreaptă, e sfântă. Însă cine nu poate da o 
recompensă mai demnă, mai conformă cu simŃemântul şi sinceritatea inimei 
voastre decât D-zeu tatăl nostru şi al tuturor!  

Cătră Dânsul dar îmi ridic mânile şi chiem cu umilinŃă binecuvântarea lui 
preste Voi iubiŃii mei fraŃi români, ca El să vă recompenseze prin dreapta[-]i 
charitate şi să vă binecuvinte unirea şi amorul Vostru cătră noi şi toŃi să trăim întru 
amor şi unire şi să adorăm pe Hristos fratele nostru, pe mântuitorul nostru şi al 
lumii. 

Salutarea Vóstră fraŃii mei, merită multă recunoştinŃă dacă voiu pune nainte2 
trecutul, şi o zic aceasta cu o inimă pură, cu o inimă de română, cu o inimă de soră 
a Voastră, că meritaŃi recunoştinŃă din partea noastră, cei ce suntem fraŃi. 

Voi sânteŃi carii ne[-aŃi] pregătit de3 timpurile cu seminŃa libertăŃii; Voi ne’aŃi 
trimis apostoli, carii au provocat mântuirea nóstră. Dela Voi avem o limbă mai 
corectă, gramatică; de la Voi istorie şi filosofie. Din apostolii Voştri am avut un  
G. Lazar pentru limbă, un Aron pentru istorie, un Maiorescu pentru literatură şi 
arheologie, un Laurianu pentru filosofie, şi apostoli ca aceştia ne[-]au dat acum 
dreptate, frăŃie şi unire, ne[-]au dat constituŃia. 

Glasul Vostru ce se ruga de mult pentru noi s’a auzit la ceruri, şi ruga Vóstră 
s[-]a împlinit, şi fraŃii Voştri astăzi sânt liberi; şi acel glas ce atunci se ruga, acum 
plin de bucurie fraternă veni să oreze [ureze] familiei lui Eliade în strigare „să 
trăiască constituŃia şi fundatorii ei”. Fie dar bucuria Vóstră auzită la ceru şi Domnul 
să vă binecuvinteze, iară toŃi împreună să dăm slavă lui Dzeu că ne a dat [...]4tatea! 
Glorie lui Hristos căci a dat lumii şi nouă libertatea! 

Aceasta e recompensa ce vi[-]o dau din parte’mi fraŃii mei români; aceasta e 
recunoştinŃa mea. PrimiŃi dar ale mele fraterne mulŃumiri pentru onoarea ce mi[-]aŃi 
făcut. Salutare şi frăŃie. 
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Elöpatak, 1848 Iulie 17. 
Maria Eliade 

 
* Întârziat prin împrejurări. R[edacŃia] 
** Dna Auktórea ne va erta dacă ne vom lua dreptul, ca cele trei rânduri 

rămase aci din original să le păstrăm numai pentru noi. Red[acŃia] 
 
Tipăritură: CorespondenŃa Mariei Eliade, intitulată Întâmpinări frăŃeşti către redacŃia ziarului 

braşovean „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, publicată în nr. 31 din 2 august 1848, p. 243–244. 
________________ 

1 Cuvânt ilizibil, copiere ştearsă. 
2 Vă voi înfăŃişa. 
3 Neclar. 
4 Ilizibil. 

168. 

Viena, 18 iulie 1848 
 
Ich beeile mich Einem löblichen Ministerium hierneben einen mittelst 

Estaffette erhaltenen Bericht des Generalkommando Präsidiums in Siebenbürgen 
zur geneigten Kenntnißnahme ergebenst zu übermachen, mit welchem mir dasselbe 
eine Anzeige des der Tömöser Kontumaz Direktors Dr. Vaszits über seine in letzter 
Zeit gemachten Wahrnehmungen bezüglich der politischen Zustände in der 
Walachei vorlegt und weiters meldet, daß der walachische Schulen Revisor Johann 
Majoreska mit einer vom Präsidenten der provisorischen Regierung in der 
Walachei, Metropoliten Neophit, gezeichneten Vollmacht zu Hermannstadt 
eingetroffen ist und bei mündlicher Rücksprache mit dem dortigen General Cdo 
Präsidium einige Fragen gestellt habe, deren Erledigung letzteres natürlich von 
einzuholenden Instruktionen abhängig machen mußte.  

Der Hauptzweck seiner Sendung ist aber jedenfalls die Beantwortung der 
Frage, wie sich Oesterreich im Falle eines Einmarsches russischer Truppen in die 
Walachei zu verhalten beabsichtige, die in dem übergebenen hierneben gleichfalls 
angeschlossenen Schreiben der provisorischen Regierung ausgedrückt ist. 

Ich muß ein löbliches Ministerium sonach dringend ersuchen, mich durch 
gefällige schleunige Mittheilung der erleuchteten Ansichten über diesen Punkt auf 
den Standpunkt zu stellen von dem aus ich das gedachte General Kommando 
Präsidium mit den nöthigen Instruktionen zur Bescheidung [?] des erwähnten 
Delegaten, welcher die Antwort in Hermannstadt abzuwarten die Absicht hatte, zu 
versehen hätte. 

Wien am 18. Juli 1848 
Graf Latour 

An Ein löbliches Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten 
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* 

Mă grăbesc să transmit onoratului Minister spre cuvenita luare la cunoştinŃă 
raportul primit prin ştafetă de la prezidiul Comandamentului general din Transilvania. 
Acesta îmi comunică anunŃul făcut de directorul contumanŃei de la Timiş, dr. Vasici, 
care îmi comunică observaŃiile sale din ultima vreme referitoare la situaŃia politică din 
Muntenia şi care arată că revizorul şcolar muntean Ion Maiorescu a sosit la Sibiu, cu o 
împuternicire semnată de preşedintele guvernului provizoriu din łara Românească, 
mitropolitul Neofit şi, în convorbirea purtată cu prezidiul Comandamentului general 
din localitate, a pus câteva întrebări, al căror răspuns a fost condiŃionat de către ultimul 
menŃionat, fireşte, de obŃinerea instrucŃiunilor prealabile. 

Scopul principal al trimiterii sale îl reprezintă, fără îndoială, răspunsul la 
întrebarea legată de felul cum intenŃionează Austria să se comporte în cazul unei 
invazii a trupelor ruse în Muntenia, acestei întrebări dându-i-se glas în scrisoarea 
anexată a conducerii provizorii. De aceea, mă văd silit să rog insistent onoratul 
Minister să mă lămurească, printr-o comunicare grabnică, asupra luminatei sale viziuni 
referitoare la chestiunea amintită, pentru ca, din acest punct de vedere, să pot dota 
prezidiul Comandamentului general cu instrucŃiunile necesare soluŃionării [întrebării] 
amintitului delegat, care şi-a manifestat intenŃia de a aştepta răspunsul la Sibiu. 

Viena, 18 iulie 1848 
Contele Latour 

Către onoratul Minister  
al Afacerilor Externe 
 
Original: Haus-, Hof- und Staatsarchiv Viena, Fond Kabinettskanzlei, Ministerratsprotokolle, 

nr. 3449; Arhiva Institutului de Istorie „George BariŃiu”, Fond 1848, cutia 1, doc. 30, xerox: 13.447–
13.449. 

169. 

Pesta, 18 iulie 1848 
 
Az ide/alatt eredetileg csatolt hivatalos jelentésébıl Jakabfy Kristóf Krassó 

megye elsı alispánjának ki tetszik, miszerint Buzsinka Miklós, s annak társai 
Nicolaevits Vazul, Albini Vazul és Mihucz Ábrahám a bizottmányi gyülés 
egyhangulatù határozatával fel lennének hatalmazva nagyobb számú nép tömegek 
oly végbıl való egybegyüjtésére és felfegyverkezésére, hogy a Buzsinka Miklós 
vezérlete alatt az oravicai vidékre szándékozó nagyobbszerőlázongó csapatoknak 
megtámadásokra használtassék. 

Ismerve hosszas tapasztalásomból a krassói oláh népnek tulajdonságát, – 
ismerve a fentebbieknek egyéniségi tulajdonságait is, melyekben legkevesebb 
biztosságot alapítani nem lehet, – ezen bizottmányi határozatot céliránytalannak, de 
veszedelmesnek kell ismernem, – céliránytalannak azért, mert egy tapasztalatlan, 
minden jellem nélküli egyének a mint a fentebbieket olyanoknak ismerem- 
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vezérlete alatt öszvegyőjtendı gyülevész nép tömegbıl jó rendet, alapos ellentállást 
várni nem lehet. Veszélyes lehet azonban azért, mert tartani lehet méltán attól, ne 
hogy az, – apróbb csapatokba oszolva, békés lakosainknak kirabolásait célba 
vegye- mire ezen nép ugy is hajlandó. 

Ugyan azért- miután hadiminiszter urtól értesítettem, hogy e megye 1000 fıt 
meghaladó hadi sereggel már is el látva lenne, mely az örseregnek hozzá párultával 
közbátorság fentartására, s a tulajdonoknak biztosítására elégséges lenne, tekintve a 
fentebbi indokokra, hivatalosan megkérem Önt, ez érdemben való rendeletének 
kiadására. 

* 

Din raportul oficial al vicecomitelui comitatului Caraş, Jakabfy Kristóf, anexat 
aici sub [...], reiese că Nicolae Bojincă şi tovarăşii săi Vasile Nicolaevici, Vasile Albini 
şi Avram MihuŃ ar fi împuterniciŃi prin hotărârea unanimă a adunării comitetului să 
adune şi să înarmeze o mulŃime mai mare, care să fie folosită, sub conducerea lui 
Nicolae Bojincă, pentru atacarea grupurilor de răsculaŃi din Ńinutul OraviŃei. 

Din experienŃa mea îndelungată cunosc calităŃile poporului român din Caraş, 
cunosc şi calităŃile individuale ale celor mai sus menŃionaŃi, în care nu-Ńi poŃi pune 
multă siguranŃă – deci această hotărâre [a comitetului] o consider ca una fără scop, 
dar periculoasă. O consider fără scop, căci de la o adunătură reunită sub conducerea 
unor indivizi fără experienŃă, fără orice caracter – şi pe cei de mai sus aşa îi cunosc, 
nu se poate aştepta o bună ordine şi o rezistenŃă serioasă. O consider periculoasă, căci 
putem să Ńinem cont de faptul că oastea dizolvându-se în cete mici, ar putea să se 
dedea la jefuirea locuitorilor noştri paşnici, la ceea ce acest popor şi aşa ar fi dispus. 

Din aceste considerente, întrucât domnul ministru de Război m-a înştiinŃat că 
acest comitat dispune deja de o armată care numără peste 1000 de oameni, aceasta 
împreună cu garda cetăŃenească ar fi suficientă pentru menŃinerea siguranŃei 
publice şi pentru asigurarea proprietăŃilor. Luând în considerare argumentele de 
mai sus, vă rog oficial, a da dispoziŃii în acest sens. 

 
Publicat în: Silviu Dragomir, Studii şi documente..., vol. III, p. 15–16. 

170. 

Budapesta, 18 iulie 1848 

BinecuvintaŃilor protopopi! 
Cucernică şi iubită preoŃime! 

Mult iubită mie încredinŃată turmă! 

Ajungând eu în trecuta lună la Pesta, mi-am Ńinut de cea mai strânsă datorinŃă 
a mă arăta la înălŃimea sa marele principe, Ştefan, palatinul şi locŃiitoriul regesc din 
Ungaria şi ca celui mai sincer tălmăcitoriu între prea înălŃatul nostru împărat şi 
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între popoarele de sub scutinŃa coroanei ungureşti; am îndrăznit a-i descoperi 
neclătita noastră credinŃă cătră patronul nostru împărat şi cătră întreaga Casă 
domnitoare. ÎnălŃimea sa, marele sus lăudat principe ca un binevoitoriu a[l] tuturor 
popoarelor încredinŃate prea omenoasei sale ocârmuiri, s-au milostivit a aşterne 
descoperirea aceasta a mea prea sinceră numaidecât înaintea feŃii prea bunului 
nostru monarh şi iată că astăzi suntem norocoşi a dobândi prea înalta conplăcere 
regească şi încredinŃarea despre mila bunului nostru împărat şi de acum încolo. 

Aceasta, pentru noi pentru toŃi prea mângăitore regească milă, s-au împărtăşit 
mie de cătră înălŃia sa marele principe Ştefan, palatinul şi locŃiitoriul regesc prin 
milostiva rânduială din 1-iu iulie s.c. sub nrul 15641, prin care tot deodată mi să 
porunceşte ca numaidecât să vi-o fac tuturora cunoscută; ce cu bucurie înplinesc 
traducându-vi-o aici din vorbă în vorbă precum urmează: 

”Primind eu a prea sfinŃi[e]i tale cătră mine în 8 zile ale lui iunie a.c. făcută 
arătare, prin care călduros descoperi a prea sfinŃi[e]i tale, a preoŃimei şi a 
credincioşilor prea sfinŃi[e]i tale carii să rădică la şapte sute de mii, neclătită 
credinŃă şi statornică atârnare de la prea înălŃatul nostru împărat, nu am lipsit a lăsa 
ca să vie numaidecât la prea înalta cunoştinŃă a maiestăŃii sale această credincioasă 
descoperire a prea sfinŃi[e]i tale; în urma căruia a sa apostolicească mărire 
împărătească prin prea milostivul său rescript din 22 iulie a.c. s-au îndurat a mă 
înputernici pe mine ca în prea înaltul nume al maiestăŃii sale să vă încredinŃez pe 
prea sfinŃia ta, pe preoŃimea şi pe credincioşii prea sfinŃi[e]i tale despre acea prea 
îndurată conplăcere cu care s-au milostivit maiestatea sa a primi această omagială 
descoperire şi, totdeodată, să vă asigurez despre regeasca milă şi de acum acolo. 
Care prea înălŃată mie încredinŃată cu bucurie îndeplinind-o, totdeodată, te poftesc 
pe prea sfinŃia ta ca să nu-Ńi pregeŃi a face cunoscută mila aceasta prea înaltă a 
maiestăŃii sale preoŃimii şi credincioşilor prea sfinŃi[e]i tale.” 

Iată deci, iubiŃilor, că mila prea bunului nostru împărat cătră credincioşii săi 
supuşi de nou să arată! Iată că şi glasurile noastre cele sincere au pătruns până la 
înaltul tron al maiestăŃii sale, de unde mângăietoriu răsunet să întoarce pentru noi 
pentru toŃi. 

Să ne străduim dar, ca precum până acuma, aşa şi de acuma încolo să ne 
păstrăm credinŃa aceasta nevătămată, neîntinată. Să ascultăm de cuvintele prea 
bunului nostru împărat, care ni le spune prin aşezatele de dânsul dregătorii şi prin 
care ne porunceşte ca fiind noi credincioşi coroanei sale ungureşti să trăim în pace 
şi în dragoste cu celelalte popoare dinprejurul nostru, dacă dorim a ne bucura de 
îmbunătăŃirile care să fac. Împăratul nostru prea înălŃat ne îndreaptă cu jălbile 
noastre cătră ministeriul său cel unguresc; noi am jurat credinŃă împăratului, să-l 
ascultăm aşadară, ca nu cumva să ne întinăm credinŃa noastră. Să ascultăm de toate 
deregotoriile împărăteşti şi precum v-am sfătuit şi prin circulariul meu din 18-le 
iunie a.c. să trăim în dragoste cu toŃi concetăŃenii noştri. 

În sfârşit, sfânt să păzim poruncile lui Dumnezeu şi ale mai marilor noştri, ca 
să avem parte de bine, ce din inimă poftindu-vă şi binecuvântându-vă pe toŃi, 
rămâiu al tuturor de tot binele voitoriu, 

Budapesta, în 6/18 iulie 1848. 
Andrei Şaguna, 

Episcop 
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Original: Arh. B.A.M. Sibiu, Fond. Şaguna, ms. 3163/1848. 
________________ 

1 Vezi vol. IX, doc. nr. 36, p. 39–40. 

171. 

Sibiu, 18 iulie 1848 
 
Com. Zahl 928/848 
Dem Mühlbacher Magistrat 
[...]1 

Dem hierländigen k.k. General Kommando 

Da die Bürgerwehr in der sächsischen Nation mit den durch die Güte E[ines] 
h[ohen] G[ene]ral Commando aus dem k.k. Zeughause zu Karlsburg erhaltenen 
Feuergewehre nur höchst nothdürftig, auf dem Lande aber gar nicht bewaffnet 
werden konnte, daher sich bei dem Umstande, wo die sächsischen Stadt und 
Landbürger bei sehr mäßigem Erwerbe in einer goldenen Provinz, in der Regel 
nicht hinlänglich bemittelt sind, um außer der einförmigen Kleidung auch die 
Aufstellung kostbarer Feuergewehre zu bestreiten, die Gesuche um Betheilung mit 
mehr ärarischen Feuer Gewehren von allen Seiten wiederhohlen, so nehme ich mir 
die Freiheit Ein h[ohes] k.k. [General Commando] hiemit gehorsamst zu bitten, der 
Bürgerwehr in der Sächs. Nation, welche ihrem nöthigen Berufe nur im Besitze der 
erforderlichen Feuergewehre entsprechen kann, aus dem entbehrlichen Vorrath im 
Karlsburger k.k. Zeughause noch eine Anzahl aerarischer Gewehre gütigst 
zutheilen zu wollen. 

Hermannstadt, d. 18. Juli 1848 
Com. Z. 928/848 
1. dem Mühlbächer Magistrat 
2. dem h. k.k. General Kommando 
v[on] Gewehren für die Bürgerwehr 
Hstdt [Hermannstadt], d. 18/7 848. 

* 

Nr. com. 928/1848 
Magistratului din Sebeş 
[...]2 

Comandamentului general c.c. din localitate 

Deoarece, cu armele de foc primite prin bunătatea înaltului Comandament 
general din arsenalul c.c. de la Alba Iulia, garda cetăŃenească a naŃiunii săseşti a 
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putut fi înarmată numai extrem de deficitar, iar la Ńară nu a fost înarmată deloc; 
Ńinând seama şi de împrejurarea că cetăŃenii saşi de la oraşe şi sate, având câştiguri 
moderate într-o provincie de aur, de regulă nu deŃin mijloace suficiente pentru a-şi 
asigura, în afară de îmbrăcămintea uniformă, şi procurarea costisitoarelor arme de 
foc, iar cererile repetate de a primi de la Aerar mai multe arme de foc sosesc din 
toate părŃile, prin prezenta îndrăznesc a ruga înaltul Comandament general c.c. să 
binevoiască a-i repartiza gărzii cetăŃeneşti a naŃiunii săseşti, care nu poate 
corespunde necesităŃii la care este chemată decât intrând în posesia armelor de foc 
cerute, un număr suplimentar de puşti aerare din stocul de care se poate dispensa de 
la arsenalul c.c. din Alba Iulia. 

Sibiu, 18 iulie 1848 
 
Nr. com. 928/1848 
1. Magistratului din Sebeş 
2. înaltului Comandament general c.c. 
despre puştile pentru garda cetăŃenească 
Sibiu, 18 iulie 1848  
 
Concept: S.J.A.N. Sibiu, Fond. Actele comiŃiale, nr. 928/1848; foto: 5.904–5.906/1848. 

________________ 
1 Concept indescifrabil. 
2 Concept indescifrabil. 

172. 

Crizbav, 18 iulie 1848 

Zeugniß 

Daß ich Endes unterschriebener die geschehene Verleihung des Standrechtes 
von der h. Landes Regierung für den hiesigen District auf die Zeit von drei 
Monathen am 16ten Juli l.J. Vormittag in der Evangelisch Ungrischen Kirche 
verlautbart habe, bescheinige ich hiemit der Wahrheit gemäß.  

Zu Krizba den 18ten Juli 1848. 
Alexander Molnár m.p., 

Ev. Ungrischer Pfarrer 

* 

Certificat 

Că eu, subsemnatul, am anunŃat în 16 iulie a.c., dimineaŃa, în biserica 
evanghelică ungurească, introducerea de către înalta conducere c.c. a Ńării a 
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statariului în acest district pe o perioadă de trei luni, certific prin prezenta, în 
conformitate cu adevărul. 

Dat la Crizbav, în 18 iulie 1848 
Alexander Molnár m.p., 

preot evanghelic unguresc 
 
Original: S.J.A.N. Statului Braşov, Fond. Magistrat, nr. 3604; foto: 32.448/1848. 

173. 

Dumbrăveni, 18 iulie 1848 

A Felséges Királyi Fı Kormányhoz 
Felséges úr! 

A már csak volt erdélyi ez évi országgyőlésen alkotott 6ik törvénycikkely 2-d 
§sából kitetszıleg minden némő, jelesen a papi dézsmák és akár természetben 
szolgáltattak, akár kész pénzben fizettettek, eltöröltetvén, önként következik, hogy 
városi közönségünk a helyi latin szertartású római hitvallású lelkésznek, ki az ide 
A betű alá fogott 758-ik errıl szóló urbéri összeírás hiteles kivonatából kitetszıleg 
a hajdan Ebesfalva nevet viselt városunk, ugy Szászernye, és Szászhundorf városi 
közönségünk birtokában lévı faluk dézsmáját szedte, mely dézsma az uradalom 
általvétele 758-ik év után egy évre 759-be a B alatti oklevél szerint kész pénz 
fizetésre általváltoztatván, az évig közönségünk által szedetett több fizetést adni 
nem köteleztetik; és noha azon törvénycikk 5ik §-ából kiindulva jogunk lenne azt 
azonnal elvonni, és intézkedés végett a Magyar Ministeriumnak feljelentenim 
mégis tekintve egyfelıl a haza jelen bonyolult állapotábani elfoglaltatását a tisztelt 
Ministeriumnak, másfelıl, hogy ezen lelkészünk is ily hirtelen élelem nélkül ne 
maradjon, elhatároztuk, miszerint fizetése idei Mindszent hı utolsó napjáig 
kiszolgáltassék, mit is a Felséges Királyi Fı Kormányszéknek oly alázatos kéréssel 
bátorkodunk béjelenteni, méltoztassék ezen körülményt a tisztelt Magyar 
Ministeriumnak rendelkezés végett felfedezni. Tisztelettel lévén 

Erzsébetváros, Szent Jakab hó 18-án 1848. 
alázatos szolgái, 

az erzsébeti tanács és közönsége 

* 

Către Guberniul general al maiestăŃii sale regale 
Măria voastră! 

Conform articolului de lege 6 paragraful 2, elaborat de către fosta Dietă a 
Transilvaniei, toate felurile de dijme preoŃeşti, furnizate atât în natură, cât şi plătite 
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cu bani, fiind desfiinŃate, rezultă de la sine că se sistează şi dijma pe care 
comunitatea noastră orăşenească o datorează către preotul local catolic de rit latin, 
care primea dijma din partea oraşului nostru numit Dumbrăveni şi a satelor Ernea 
Săsească şi Viişoara, aflate în posesia comunităŃii noastre orăşeneşti, conform celor 
de sub litera A din extractul certificat al inventarierii urbariale [din anul 1]758, 
dijmă care la un an după preluarea domeniului din [1]758 în [1]759 a fost 
transformată în plată în bani. Conform documentului de sub B, comunitatea 
noastră, nefiind obligată să mai acorde salariu din acest an, şi, chiar dacă conform 
aliniatului 5 al articolului de lege invocat, am avea dreptul să sistăm imediat dijma 
şi să înştiinŃăm Ministerul maghiar pentru ca acesta să ia măsuri, totuşi având în 
vedere, pe de o parte, preocuparea onoratului Minister datorită situaŃiei complicate 
în care se află patria, iar pe de altă parte, ca acest preot al nostru să nu rămână aşa 
subit fără hrană, am decis ca salariul să-i fie acordat până în ultima zi a lunii 
octombrie. Ceea ce îndrăznim să aducem la cunoştinŃa Guberniului regal, alături de 
rugămintea noastră umilă, să binevoiŃi a aduce la cunoştinŃa onoratului Minister 
maghiar această circumstanŃă pentru a lua deciziile în consecinŃă. Rămânem, cu 
respect, 

Dumbrăveni, 18 iulie 1848 
SmeriŃii slujitori, 

Consiliul din Dumbrăveni şi asistenŃa acestuia 
 

Copie: S.J.A.N. Braşov, Fond Primăria Dumbrăveni, pach. 1134; foto: 7.082–7.083/1848. 

174. 

Sohodol, 18 iulie 1848 
 
Anul 1848, 18 zile iulie faŃă veniră înaintea mai josului subscris aceste feŃe din 

Sohodol, locuitorii Geoanca George Iambor, Furdui Ilie, I. Gligorie, Goichis Nicolae, 
I. NariŃă Ispas, Sicoe Puca a Petrii, Sicoe Iosif HahuŃ, Sicoe Vasilie Duşa, Gaba Ispas 
Dâmbău, Furdui Avram, I. Pătru, Furdui Pătru, I. Ispas, NariŃă Ioan NăuŃ şi Toma 
Vasilie cari din bună voie a lor, de nimeni fiind siliŃi spuseră şi cu cuvântul întăriră 
precum că, pe chezăşia lor, în lipsa satului au luat împrumut 500 adecă cinci sute de 
zloŃi în valută socotită de la C. Părinte Demetrieş, cu termen de aşteptare de astăzi în 
trei săptămâni care sumă de bani spre acea seamă ca să plătească cheltuiala cătanelor 
cari au venit în execuŃie pe satul Sohodolului – şi de cumva n-ar căpăta C. Părinte la 
pusul termin dela săteni, chizeşii se legătuesc a plăti. 

Despre care sufleteşte adeverim. 
Sohodol anul ziua mai sus pus 

Danil Ioanete 
Jurat notăraş 

Pe verso: 
Din banii înlăuntru cuprinşi am primit 81 zloŃi 10 cr. în valută. D. Joane 

Butyan, membrul comisiunii permanente, a dat înaintea noastră 158, o sută 
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cincizeci şi opt florini argintu pentru comunitatea Sohodol despre care lucru 
adeverim. Câmpeni, 21.oct.st.v.1848. Demetriu Moga controlor, Ioan PatiŃa, preot 
în Topanfalva, Nicolae Fodor, paroh românesc din Cărpiniş. 

 
Publicat în: S. Dragomir, Studii şi documente, vol. II, Sibiu, 1944, p. 168–169. 

175. 

Braşov, 18 iulie 1848 
 
Peşta. Desbateri dietale. 
Camera deputaŃilor Ńinú în 18 Iulie a 13[-a] sesiune formală, în carea între 

altele se citi o parte din operatul comisiei ce este însărcinată cu verificarea 
deputaŃilor. Acea comisie în privinŃa deputatului Ioanescu (român) din Bănat, 
Ńinutul Bocşa, îşi dede părere, că de óre ce protocolul alegerei numitului deputat s-
au scris în limba română, iar la dietă s-au trimis tradus în cea mag[h]iară, alegerea 
trebuie să se fie făcut prin silă, prin urmare nu se póte recunóşte de bună. Se 
sculară câŃiva deputaŃi, carii cerură originalul protocolului, zicând că până la citirea 
aceluia deputatul nu se póte retrimite1. Dar se ridică d[omnul] KazinŃi şi zise, că de 
se va citi originalul românesc în dietă, atunci limba română se recunóşte de 
diplomatică. Resultatul fu, că alegerea lui Ioanescu se nimici. 

Asemenea şi a lui Ioan Dragoş (tot român) din Ńinutul Beiuşului; asemenea şi 
a lui Constantin Papfalvi (român) din Hunedóra. 

Deputatul Maramureşului SaplonŃai2 propuse, că escadronul de husari 
mag[h]iari din regi.[mentul] Virtemberg3, care dezertă din GaliŃia4, ar trebui să 
rămână nepedepsit pentru acea călcare de lege, fiind că iubirea de patrie l-au retras 
către vetrele părinŃeşti despre care auzi că s-ar afla în pericul, şi ar fi cu cale, ca să 
se trimită la Seg[h]edin. Maioritatea5 era să priimească această propunere; însă 
ministrul de resboiu6 declară, că fără pedeapsă nu pot rămânea; dar cu tóte acestea 
ei se trimiseră la Seg[h]edin. 

Alt deputat propuse, că averile bisericeşti, ce le are CroaŃia în Ungaria, ar 
trebui astăzi tóte puse supt sechestru, din pricină că cu banii acelora s-ar ajuta 
croaŃii în contra mag[h]iarilor. 

Aci se rădică deputatul Strigonului7 Ioan Bese şi pofti pe deputaŃi, ca luând în 
băgare de seamă învederatele primejdii în care se află astăzi patria din tóte părŃile, 
să ceară de la ministeriu8 a se închide dieta şi să se reîntórcă toŃi pe acasă, căci acei 
400 deputaŃi, carii sânt [f]lamura poporului, acolo9 negreşit că mai mare folos vor 
face de cât în această cămară10.  

MulŃi strigară: „Dar să mergem fără legi?” 
Presidentul: „Eu cuget, că deputatul Bese are tótă dreptatea când zice, că 

patria este în pericul şi că mai mulŃi bărbaŃi de ai poporului şed aici, carii dacă s-ar 
reîntórce pe acasă, ar însufla curagiu poporului. Dar fiind că proiectul lui încă 
coprinde cum că numai atunci să se ceară de la ministeriu acea păşire, dacă 
împregiurările sunt curgerea desbaterilor pentru adresă s-ar schimba, socotesc că 
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d[omnul] Bese atunci ar avea a eşi cu acel proiect la mijloc; căci acum nu ne putem 
slobozi la hotărâre în privinŃa aceluia.” 

(După oficialul Közlöny11.) 
 

Publicat în: „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 59 din 19 iulie 1848, p. 243. 
________________ 

1 Nu poate fi trimis acasă. 
2 Szaploncai. 
3 Regimentul Würtemberg. 
4 Husarii maghiari Würtemberg erau dezertori din armata austriacă! 
5 Majoritatea deputaŃilor dietali. 
6 Ministrul ungar de Război era Meszáros Lázár. 
7 Deputatul de Esztergom. 
8 Guvernul ungar. 
9 Acasă. 
10 Cameră, în Camera deputaŃilor. 
11 „Közlöny” era ziarul oficial al noului guvern ungar. 

176. 

Braşov, 18 iulie 1848 
 
Cluj. Dieta transilvană se închise în 18. Iulie prin esel. [excelenŃa] sa Dn. b. 

[Domnul baron] Pu[c]hner cu un cuvânt din cele obişnuite, la care răspunsul îl făcu 
ecel. sa com.[itele] Em.[eric] Miko ca president al guberniului, căci gubernatorul e 
dus la Peşta. Dintre membrii dietei puŃini se afla [de] faŃă, pentrucă cei mai mulŃi se 
răspândiseră pe la economiile1 lor, iar alŃii călătoriseră la Peşta. Aşea această dietă 
ar fi cea din urmă a Transilvaniei ca stat constituŃional, independent. 

Iată că guberniul demandă în adevăr, ca zeciuielele fiscale şi popeşti (numai 
pentru popii săseşti) să se mai ia şi estimp2 dela sasi [saşi] şi români într’o formă, 
din pricină că împăratul încă nu apucase a sancŃiona respectivul articul. Apoi acum 
iată că se scot şi esecuŃii militare asupra nevoitorilor a le da. Câte năcazuri pe 
oameni, câte încurcături şi măiestrii! 

Jurnalul popular Vasárnapi Ujság, într’un număr al său ne spune că în comitatul 
Hunedórei alegerea de deputaŃi dietali Ńinută la Deva, se făcu cu un terorism 
nespus, încât românii nu putură să ia parte la aceeaşi. Protopopul N. Crainic singur 
pentru că îndrăsni a se conŃelege despre alegere cu românii săi, pentru un cuvânt fu 
prins, învinovăŃindu-l că ar fi turburătoriu sau buitogatău3 cum zic ei. Iară preoŃii 
români iubitori de pace, ca să nu se întâmple vreo turburare s’au retras cu poporul 
dela locul alegerii. Vas. Ujs. [Vasárnapi Ujság] le publică acestea în ton 
ba[t]jocoritoriu, că românii ar fi fost cu totul fricoşi.  

 
Tipăritură: Articol în „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 59 din 19 iulie 1848, p. 242. 

________________ 
1 Gospodăriile. 
2 Anul acesta. 
3 Din bujtogatás (limba maghiară), instigator. 
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177. 

Braşov, 18 iulie 1848 
 
Braşov. În 18. Iulie se Ńinu aici o adunare districtuală. În aceasta mai întâiu se 

publică resultatul alegerii deputaŃilor dietali pe temeiul alegerii prin popor. 
Alegătorii fuseseră 2944, adică toŃi aceia cari peste dajdea capului mai plătesc 
contribuŃie pe avere dela 8 fiorini argint în sus, şi toŃi cari au moşie stătătóre dela 
300 fior. în sus, sau venit sigur anual peste 100 fior. arg[int]. Numărul acesta era să 
fie mai mare. Românii însă nici în Braşov, nici în câteva sate nu voiră a alege, din 
pricina ştiută. Săsimea ’şi concentră tóte voturile, în senatorul Carol Mis 2703 şi în 
advocatul Ilie Rot1 2695; celelalte voturi se împărŃiră la doi advocaŃi români şi la 
nişte candidaŃi ai ungurilor.  

Tot în această şedinŃă se pertractă şi causa zeciuelii fiscale şi popeşti, care 
precum ştim în dieta din urmă se şterseră ca şi iobăgia. Totuşi vistieria Ńării pre 
acest an le mai pretinde cu tot deadinsul. Hotărârea adunanŃei Braşovene fu, că 
acest Ńinut odată cu capul nu va mai da zeciuele în veacul veacului2. 

Ne întrebaŃi pe din afară cum mai petrecem pe aici pe la Braşov. Bine, pentru 
că avem linişte, şi aceasta e capul lucrului, de şi cetatea sa de 4 septămâni încóce 
luă o fisionomie singulară prin grămădirea unui mare număr de familii boereşti şi 
neguŃătoreşti petrecătóre între noi, împreună cu M.[ăria] Sa Domnul G.[heorghe] 
D. Bibescu. 

Colera încă tot mai răstórnă câte unii, fără a mai însufla frica de mai nainte. 
 
Tipăritură: Ştire, publicată în „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 58 din 15 iulie 1848, p. 237. 

________________ 
1 Carl Myß şi Elias Roth. 
2 Vezi adresa din 28 iulie 1848 a Magistratului braşovean către Universitatea naŃională 

săsească, argumentând refuzul prestării dijmei fiscale, în doc. nr. 262. 

178. 

Bucureşti, 18 iulie 1848 
 
Nro. 1929 
Circulare 9017 – 848 
 
K.k. Agenzie in der Walachei 

 
Laut Nachrichten aus Ibraila sind daselbst vom 6ten Juli bis inclusiver 13ten, 

erkrankt 15, gestorben 7 und genesen 8 Personen. 
In Bucarest sind: am 15ten Juli 42 erkrankt, 9 gestorben 
am 16ten 359  
am 17ten 434 
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Von den Districten sind heute keine Berichte vorhanden. 
Bukarest am 18ten Juli 1848 

Timoni 
An das hochlöbl. k.k. Siebenbürger Gubernium 

* 

Nr. 1929 
Circulara 9017 – 1848 
 
AgenŃia c.c. din Muntenia 

 
Conform veştilor din Brăila, din 6 iulie până inclusiv în 13 [iulie] acolo s-au 

îmbolnăvit 15, au murit 7 şi s-au însănătoşit 8 persoane. 
La Bucureşti: în 15 iulie s-au îmbolnăvit 42, au murit 9 
în 16 359 
în 17 434 
Din districte [judeŃe] astăzi nu au sosit rapoarte. 
Bucureşti, 18 iulie 1848 

Timoni 
Către preaonoratul Guberniu c.c. transilvan 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Archiv. Gubern. Transilv., nr. 9017/1848; foto: 27.240/1848. 

179. 

Pesta, 19 iulie 1848 
 
An das Krassóer, Temeser, Torontáler, Bácser, Arader, Zaránder, Békeser 

und Pester Comitat, und an die Städte Temesvár, Zombor, M[aria]-Theresiopol, 
Arad, Pest und Szegedin. 

 
Nachdem weder die Wohlthaten gemeinsamer Rechte und gemeinsamer 

Freiheit, weder die feindlichen Bestrebungen und Vorschläge der Regierung noch 
auch die allerh1. Manifeste Sr. Majestät vom 10. Juni l.J. den erwünschten Erfolg 
hatten, daß die Empörer und die zur Empörung verführten Bewohner dieses Landes 
auf die gesetzliche Bahn und zum Gehorsam gegen die im Namen des Königs 
verfügende gesetzliche Regierung zurückgekehrt wären; nachdem sie, anstatt sich 
zu unterwerfen, in offener2 Aufruhr ausbrachen und Waffen ergriffen gegen die 
constitutionelle Macht, und somit Bürgerkrieg hervorriefen, und in ihrem Aufstand 
durch die vom benachbarten Serb[i]en eingefallenen fremden Räuberhorden 
unterstützt werden: so ist es Pflicht der Regierung geworden, durch ihre vereinte 
Militärmacht die Rebellen zu unterdrücken, den Frieden herzustellen, und zu 
belohnen und zu bestrafen nach Gesetz und Gerechtigkeit. 
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Damit daher dem beabsichtigten innern Kriege, den abzuwenden alle Mittel 
ohne Erfolg blieben, je schneller ein Ende gemacht werde, verordne ich, wie folgt: 

1. Da die Komitate Krassó, Temes etc. so wie die daselbst befindlichen kön. 
Freistädte in Folge der Aufwieglungen der Schauplatz von bewaffneter Empörung, 
mit Raub und Mord verbunden, geworden, oder es noch werden können: so wird an 
allen diesen Orten das Kriegs-Statarium errichtet, mit dessen Zusammensetzung in 
erforderlicher Anzahl der Temesvárer Commandirende Bar. Pirét, General, der 
Peterwardeiner Commandirende B. Hrabovszky und der Generalmajor B. Bechtold 
betraut wird, je nachdem nämlich die Verbrecher im Banat oder in Slavonien, oder 
außer diesem Gebiete ergriffen werden. 

2. Vor dieses Kriegsgericht gehört jeder Kriegsgefangene oder Spion ohne 
Unterschied seines bürgerlichen Standes, Jeder, der bewaffnet ergriffen wird, Jeder, 
der den Aufständischen Lebensmittel oder Kriegsbedürfnisse gibt, liefert, oder in 
welchen Kriegsoperationen immer freiwillig Dienste leistet, Jeder, der das Volk 
schriftlich oder mündlich zu ähnlichem Aufruhr und Empörung reizt und aneifert. 

3. Mit den aus Serbien eingefallenen Horden, die ohne Kriegserklärung der 
serbischen Regierung auf eigene Gefahr gewagt, das Gebiet der heil. Krone 
Ungarns anzugreifen, ist insgesammt und einzeln als mit Räubern zu verfahren, die 
außer dem Gesetze stehen, und die keinen Pardon beanspruchen und auch nicht 
erhalten können. 

4. Die Mitglieder des Kriegsgerichtes sind aus dem Linienmilitär der Landwehr 
und Nationalgarde zu wählen. 

5. Der Urtheilsspruch des Kriegsgerichtes wird auf der Stelle vollzogen. 
6. Das Kriegs-Statarium kann nur mit Uebereinstimmung aller Mitglieder 

und nur zum Tod verurtheilen; im Fall einer Meinungsverschiedenheit sind die 
Gefangenen nach Temesvár unter die Aufsicht des dortigen Festungscommandanten, 
oder nach Szegedin, und im Fall der Noth oder wenn ihrer in größerer Anzahl sind, 
von hier weiter hinauf abzuliefern, wo sie dann zur Aburtheilung vor ein 
besonderes Gericht gestellt werden. 

7. Die Wirksamkeit dieser Kriegsgerichte hört auf, sobald die Lager dieser 
Aufständischen auf dem Gebiete der benannten Jurisdictionen vernichtet, oder 
diese Verordnung widerrufen wird. 

Ofen-Pesth, 19. Juli 1848. 
Stephan m.p., Palatin und k. Statthalter 
Barthol. Szemere, Minister des Innern 

* 

Către comitatele Caraş, Timiş, Torontal, Bačka şi Pesta, şi către oraşele 
Timişoara, Sombor, Subotica, Arad, Pesta şi Seghedin. 

 
Nici binefacerile aduse de drepturile şi libertăŃile comune, nici tendinŃele şi 

propunerile duşmănoase ale conducerii, nici chiar preaînaltele manifeste ale 
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maiestăŃii sale din 10 iunie nu au avut efectul scontat, de a-i întoarce pe instigatori 
şi pe locuitorii instigaŃi la revoltă ai acestei Ńări pe calea legală, sub ascultarea 
conducerii legale [maghiare] exercitate în numele regelui; şi, în loc să se supună, 
aceştia au provocat tulburări făŃişe şi au apucat armele împotriva puterii 
constituŃionale, cauzând astfel războiul civil, fiind susŃinuŃi în răscoala lor de 
hoarde de tâlhari străini, pătrunse din Serbia învecinată. De aceea, este datoria 
conducerii [maghiare] să îi subjuge pe rebeli prin forŃă militară comună, să 
restabilească pacea, să recompenseze şi să pedepsească conform legii şi dreptăŃii. 

Pentru a se pune capăt războiului intern, în oprirea căruia orice mijloace au 
rămas fără folos, poruncesc următoarele: 

1. Deoarece comitatele Caraş, Timiş etc., precum şi oraşele libere regeşti 
aflate acolo, ca urmare a instigărilor, au devenit sau ar putea deveni scena răscoalei 
deschise, în toate aceste locuri se va institui statariul de război, cu alcătuirea sa în 
număr suficient fiind însărcinaŃi comandantul de la Timişoara, baron Piret, general, 
[apoi] comandantul de la Petrovaradin, baron Hrabovszky, şi general-maior, baron 
Bechtold, în funcŃie de prinderea infractorilor în Banat ori în Slavonia, sau în afara 
acestui teritoriu. 

2. În faŃa acestui tribunal de război compare orice prizonier de război ori 
spion, fără deosebire de starea lui socială, oricine va fi prins cu arme asupra sa, 
oricine dă, livrează răsculaŃilor alimente şi necesităŃi de război sau care oferă 
voluntar sevicii în orice fel de operaŃiuni de război, oricine aŃâŃă şi îndeamnă 
poporul în scris sau oral la răscoală şi răzvrătire. 

3. Hoardele pătrunse din Serbia care, fără declaraŃia de război a conducerii 
sârbe, au îndrăznit pe cont propriu să atace teritoriul sfintei Coroane Ungare, vor fi 
tratate în general şi în particular ca nişte tâlhari, aflaŃi în afara legii, care nu pot 
pretinde, nici primi iertare. 

4. Membrii tribunalului de război vor fi aleşi din rândurile militarilor de linie 
ai Landwehr [trupelor regulate] şi din gărzile naŃionale. 

5. SentinŃa tribunalului de război se va executa pe loc. 
6. Statariul de război poate condamna numai cu unanimitate de voturi a 

tuturor membrilor săi şi exclusiv la moarte; în cazul unui diferend de opinii, 
prizonierii trebuie duşi la Timişoara [şi puşi] sub supravegherea comandantului 
cetăŃii de acolo, ori la Seghedin; în caz de nevoie sau dacă sunt în număr mai mare, 
trebuie să fie predaŃi mai sus, unde vor fi judecaŃi de un tribunal special. 

7. Aceste tribunale de război îşi încetează activitatea, de îndată ce sunt 
distruse taberele răsculaŃilor de pe teritoriul amintitelor jurisdicŃii, ori la revocarea 
acestei ordonanŃe. 

Buda-Pesta, 19 iulie 1848. 
Ştefan m.p., palatin şi locŃiitor imperial 

Szemere Bertalan, ministru de Interne 
 
Tipăritură: DispoziŃie publicată în „Siebenbürger Wochenblatt – Zweite Ausgabe”, Braşov, nr. 

62 (din 3 august 1848), p. 375–376. 
________________ 

1 În text greşit „allerg.”, în loc de „allerh.” (allerhöchsten). 
2 În text greşit „offenen”, în loc de „offener”. 
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180. 

Cluj, 19 iulie 1848  

Fı Hadi Vezérség Elnökségének 

A tisztelt Elnıkségnek idei julius 14ik napjáról 815 Elnöki szám alatt költ 
értesítése nyomán mai napról kötelességévé tettem a Brassai Fı Birónak: hogy az 
Oláh Országbol Brassóba át menekült egyéneket, u: m: Macorescot, Penescot, 
Cretzoulescot és Paleologot, kik mint titkos kémek e haza bel békéje fel 
háborításárai törekvéssel gyanusíttatnak, szoros szem ügy alatt tartsa, s ha bármi 
lázzasztási bélyeget viselı lépéseiket tapasztalná, ıket történt és egyenesen 
hazájokba utasíttsa vissza, minden esetre pedig ıket az e haza beljibe lehetı 
hatástól erélyesen zárja el. 

Mirıl midın a tisztelt Elnökséget ezennel értesíteném, van szerencsém ez 
uttal égyszersmind arra is hivataloson fel szolítani: hogy mivel a Brassai Fı 

Birónak idei Szent Jakabhava 16ik napjárol ide tett tudósítása szerint. Oláh 
Országbol több fegyveres zendülık is szándékoznának a Tımısi İrvonalon e 
hazába áthatni, ennek meg elızhetésére nézve szükséges intézkedésit meg tenni 
szíveskedjék. 

Az ilyeneknek pedig ily zavaros idıkben, e hazába jövetele rosz következéseket 
vonhatna maga után. 

Kolosvárt, Szent Jakab hava 19kén 1848 

* 

Comandamentului suprem al armatei 

Ca urmare a înştiinŃării cu numărul 815, din data de 14 iulie a anului în curs, 
trimisă Comandamentului suprem al armatei, i-am trasat azi ca şi obligaŃii judelui 
regesc al Braşovului următoarele aspecte: următorii indivizi – Macorescu [?], 
Penescu, Cretzulescu şi Paleologu, care s-au refugiat din łara Românească la 
Braşov şi care, în calitate de spioni, sunt bănuiŃi că se ocupă de tulburarea păcii 
interne a Ńării – să fie ŃinuŃi sub atentă observaŃie, iar în momentul în care 
demersurile lor ar trăda cea mai mică urmă de instigare la revoltă să-i trimiteŃi 
îndată acasă; în orice caz, să anihilaŃi orice posibilitate ca influenŃa lor să se 
exercite asupra Ńării. 

Solicitându-vă aceasta, vă mai cer, totodată, în mod oficial şi următorul 
aspect: conform înştiinŃării din data de 16 iulie, trimisă aici de judele regesc al 
Braşovului, mai mulŃi revoluŃionari înarmaŃi din łara Românească ar intenŃiona să 
vină aici prin Pasul Predeal. Pentru a împiedica aceasta, să binevoiŃi să întreprindeŃi 
toate demersurile necesare.  
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În asemenea vremuri tulburi, precum cele pe care le trăim acum, venirea în 
Ńară a unor asemenea persoane ar atrage consecinŃe negative. 

Cluj, 19 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond H9 (Belügyminisztérium), 579 eln/B. 1848. 

181. 

Braşov, 19 iulie 1848 
 
Senator und Törzburger Inspector Friedrich Fabricius berichtet ad numerum 

3068/1848 unter Rückschluß der Communicate: der Törzburger Pächter Jenáthyi 
Steriu habe, nachdem die Colonical Praestationen aufgehoben und dadurch auch 
die Törzburger von der Verpflichtung, die Domänial Wiesen zu mähen, befreit 
worden, das Heumachen auf der Portaer und Sohodoller Wiese um die Hälfte, mit 
zuvor Herausnahme jeden 10ten Schobers, an mehrere Tohaner überlassen und 
unbekannt aus welchen Gründen, aller Bitten der Szohodoller und Portaer 
ungeachtet, denselben unter den nehmlichen Bedingungen nicht überlassen wollen. 
Hiedurch seyen diese Leute, weil sie ein Vorrecht vor den Neu Tohanern zu haben 
geglaubt und diese sich sollen haben verlauten lassen, daß sie nach der 
Heufechsung ihr Vieh auf jener Wiese zum Weiden treiben würden, erbittert 
worden und hätten ihrem eigenen Geständnisse nach, einmüthig unter einander 
beschlossen, keineswegs zuzugeben, daß weder das Heu von den Uj Tohanern 
gemacht, noch die Wiesen von deren Vieh abgeweidet werden sollten. Ohne daß 
daher von Seiten einzelner Aufwiegler das Volk zur verübten Potenz aufgefordert 
worden wäre, hätten die Szohodoller und Portaer, nachdem die Neu Toháner zu 
mähen angefangen, dieselben vertrieben und selbst Hand an die Arbeit angelegt, 
wodurch der Pächter seinen Plan vereitelt gesehen, derselbe erbittert mit einer 
Streit Sense in der Hand zu ihnen gekommen und nachdem er aus derselben ein 
Stilett gezogen, damit vor ihnen herum agirt und ihnen ungebührliche Worte 
zugestoßen habe, welche die vom Pächter als die Rädelsführer angezeigten Iuon 
Bellikoju und Bukur Reit erwidert hätten. 

Weil sich nun nach der mündlich vollzogenen Untersuchung keine 
Aufwiegelungen herausgestellt, noch Juon Bellikoju und Bukur Reit als Rädelsführer 
überwiesen werden können, so habe er beschloßen dieselben aus dem Schloß 
Arrest, wohin sie bis zur Untersuchung eingesperrt worden, entlassen, und diese 
Differenz, zur Zufriedenheit beider Theile, dahin ausgeglichen, daß Pächter Jenátyi 
Steriu als Entschädigung für den den vertriebenen Neu Tohánern bezahlten 
Taglohn von je 10 Schobern Heu nicht blos einer, wie accordirt worden, sondern 
zwei zuvor herausnehmen, und die übrigen 8 Schober zu gleichen Theilen getheilt 
worden, die Szohodoller und Portaer aber als Strafe für die begangene Potenz jeder 
ein Schober von Zehnen verlustig seien und auch den übrigen ihnen zufallenden 
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Theil nicht zu eigenem Privat Nutzen, sondern zur Ablieferung an die Cavallerie in 
Abschlag des auf Törzburg anzuresertirenden Heu Quantums verwenden sollen. 

Es dient zur Wissenschaft. 
Dillmont 

* 

Senatorul şi inspectorul de Bran, Friedrich Fabricius, raportează sub nr. 
3068/1848, cu înapoierea comunicatelor anexate: 

După desfiinŃarea prestaŃiunilor colonicale, ceea ce a dus şi la eliberarea 
brănenilor de obligaŃia de a cosi câmpurile domeniale, arendaşul din Bran Ghenatie 
Steriu1 le-a permis mai multor locuitori din Tohan să facă fânul pe jumătate din 
câmpul locuitorilor din Poarta şi Sohodol, luând pentru sine deoparte fiecare al 
zecelea şir de căpiŃe, şi nu se ştie din ce motive, în ciuda tuturor rugăminŃilor celor 
din Sohodol şi Poarta, nu a vrut să-i lase pe aceştia în aceleaşi condiŃii [să facă tot 
fânul]. ExasperaŃi, aceşti oameni, considerându-se mai îndreptăŃiŃi decât cei din 
Tohanu Nou şi spunând că după adunarea fânului îşi vor duce vitele la păscut pe acel 
câmp, s-au sfătuit între ei şi au hotărât într-un gând, conform propriei lor mărturii, să 
nu accepte nicidecum ca fânul să fie făcut de cei din Tohanu Nou, nici ca vitele 
acelora să le pască câmpul. Deci, fără ca poporul să fi fost îndemnat la exercitarea de 
violenŃă de către instigatori individuali, cei din Sohodol şi din Poarta i-au alungat pe 
cei din Tohanu Nou, când aceia au început cositul, şi au pus ei înşişi mâna pe treabă. 
Astfel, arendaşul, văzându-şi planul zădărnicit, s-a înfuriat, a venit la ei cu o coasă de 
bătaie în mână, din care a scos un stilet [?, pumnal, cuŃit], agitându-se în faŃa lor şi 
aruncându-le în faŃă cuvinte necuviincioase. La acestea au răspuns Ion Belicoiu şi 
Bucur Rait, pe care arendaşul i-a indicat ca fiind căpeteniile.  

În urma anchetării verbale nu a reieşit nicio instigare, iar Ion Belicoiu şi 
Bucur Rait nu au putut fi dovediŃi ca fiind căpeteniile. De aceea, el [inspectorul de 
Bran] i-a eliberat pe aceştia din arestul de la castel, unde fuseseră închişi până la 
anchetare, şi a aplanat diferendul, spre mulŃumirea ambelor părŃi, în felul următor: 
Arendaşul Ghenatie Steriu a primit ca despăgubire, pentru plata cu ziua pe care o 
achitase celor din Tohanu Nou, dar care fuseseră alungaŃi, din fiecare 10 şiruri de 
fân nu unul, cum fusese înŃelegerea, ci două, restul de 8 şiruri fiind împărŃit în părŃi 
egale. Cei din Sohodol şi Poarta, însă, ca pedeapsă pentru violenŃa comisă, au 
trebuit să dea un şir din zece, iar restul care le revenea să nu-l folosească pentru uz 
privat, ci pentru a-l preda cavaleriei din Bran, scăzându-li-se din cuantumul de fân 
datorat2.  

Slujeşte spre luarea la cunoştinŃă. 
Dillmont 

 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fond. Magistrat, nr. 3149; foto: 31.880/1848. 

________________ 
1 Vezi despre acelaşi incident doc. nr. 133, dat la Braşov, în 13 iulie 1848, şi doc. nr. 144 dat la 

Bran, în 14 iulie 1848. 



 

 361 

2 Cazul de mai sus atestă o arendare de tipul dijmei. Redăm un fragment de articol, care 
explică sistemul zeciuielii în agricultură şi felul cum se producea zeciuirea:  

„Was ist denn der Landmann etwas anderes, denn ein Gewerbsmann; nur besteht sein 
Gewerbe in der Landwirthschaft. Auch zahlt er die Gewerbsteuer, aber mit dieser Gewerbsteuer 
begnügte sich der Staat nicht. Auf eine geheiligte Rechtswidrigkeit entzog man dem armen Landmann 
den größten Theil des im Schweiße seines Angesichtes sauer erübrigten Verdienstes. Da waren 
Naturalien Abgaben, Zehnten etc.; drückender als Alle war aber der Zehnten. Wenn er glaubte seine 
Erzeugnisse für sich aufheben zu können, muß stets der Emsige und Thätige seine 9 Theile der 
Früchte noch der Gefahr des Verderbens durch Regenwetter oder sonstige Ereignisse in so lange 
ausgesetzt lassen, bis der Nachlässige seine Früchte auch zum Verzehnten gehörig vorbereitet hat. 
Dieses ist die allgemeine Regel, von der man nie abweichen darf, um eben beim Verzehnten für jenen 
10. Theil keinen Fehler einschleichen zu lassen. Darauf nahm man aber wenig oder gar keine 
Rücksicht, ob nicht hiedurch für den größeren Theil der Feldfrüchte, für die Inwohner auf ihre 9/10 
Theile, Fehler und unersetzbare Nachtheile oder Schäden einliefen. Nicht selten ereignete sich daher, 
daß oft ganze Ernten nur wegen dem Gottverd++ [Gottverdammten] Verzehnten zu Grunde gingen 
sammt dem Zehnten. 

War nun aber bei diesen so vorliegenden fatalen Umständen das Zehntwesen nicht eines der 
beengtesten und drückendsten Uebel, das auf der Feldwirthschaft lastet un das jedem Aufschwung der 
Industrie den Hemschuh anlegt?” 

* 
„Ce este Ńăranul altceva decât un meşteşugar, numai că meşteşugul său constă în agricultură. Şi 

el plăteşte taxa de meşteşug, dar cu această taxă de meşteşug nu s-a mulŃumit statul. În temeiul unei 
sfinte încălcări a legii, i s-a retras sărmanului Ńăran cea mai mare parte a câştigului său, greu dobândit 
cu sudoarea frunŃii. Erau dările în natură, dijmele etc.; dar mai apăsătoare decât toate era zeciuiala. 
Când credea că îşi poate aduna pentru sine însuşi roadele sale, cel harnic şi vrednic trebuie să-şi 
expună 9 părŃi din bucate pericolului deteriorării prin ploi ori alte fenomene, până când cel delăsător 
şi-a pregătit şi el cum se cuvine bucatele pentru dijmuire. Aceasta este regula generală, de la care nu 
există abatere niciodată, tocmai pentru a nu se putea strecura nicio greşeală la dijmuirea celei de-a 10-
a părŃi. Dar s-a luat în considerare prea puŃin sau deloc dacă, în acest fel, nu cumva se produc greşeli 
ori pagube ireparabile pentru cele 9/10 ale locuitorilor. De aceea, nu rareori s-a întâmplat că din cauza 
blestematei dijmuiri s-au distrus recolte întregi, cu zeciuială cu tot. 

În aceste fatale împrejurări date, nu a fost oare sistemul dijmei unul din cele mai înguste şi mai 
apăsătoare rele care împovărează agricultura şi care frânează avântul industriei?” 

Fragmentul de mai sus este un extras din articolul anonim, intitulat Bitte und Wünsche vom 
Lande (RugăminŃi şi dorinŃe ale Ńării), şi publicat în „Satellit des Siebenbürger Wochenblatts”, 
Braşov, nr. 57 din 17 iulie 1848, p. 283–284. 

182. 

Braşov, 19 iulie 1848 

Despre zeciuiele 

În numărul Gazetei 47 se văzu al VI-lea articol dietal din anul acesta 
cuprinzătoriu, între altele, şi de ştergerea peste tot şi fără nici o osebire a dijmelor, 
însă cu toate fiindcă preoŃii săseşti apucaseră mai înainte de facerea acestei legi şi a 
luării dijmelor obişnuite, de plătiseră dajdea de să zice catedratică [?], vor avea de a 
mai primi încă pe anul acesta dijma, însă numai de la poporenii lor. Acest articul de 
lege pricinui o prea mare impresiune în inimile poporului şi chiar şi a preoŃimei 
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româneşti, din care o parte plătea întocmai ca şi poporenii săi dijmă din agonisita 
pământurilor sale, ba ce e mai mult, erau siliŃi a o duce însuşi, unii încă şi într-alt 
hotar unde era locuinŃa preotului cel săsesc. 

Poporul român, mai ales al Fundului Regesc [Pământului Crăiesc] din 
multele sale apăsături, prin legea numită câştigă o foarte mare uşurinŃă, încât nu se 
poate a nu se arăta cu mulŃumire timpurilor şi staturilor care se împresurară întru 
această lucrare, atât de însemnată, în favorul poporului contribuent. 

Tot în Dieta de faŃă au declarat această religie răsăriteană neunită cât şi acei 
români, liberi şi asemenea drepturilor politice [...]1. Trebuie să ştie că naŃia română 
ca una slăbită din toate puterile, prin robia de atâtea veacuri suferită, decât toate 
cele naŃii are mai mare trebuinŃă a se îngriji pentru întemeierea unui fond de bani 
naŃional, că fără de bani toate puterile sunt moarte, acel fond pe lesne s-ar putea 
întemeia dacă preoŃimea şi prin îndemnul respectivelor consistorii într-acolo ar 
sfătui pe poporenii săi, ca dijmele care le plătea din agonisitele sale până acum la 
fieştecare sat dacă nu pe mai mult, măcar pe anul acesta şi cel viitoriu să se adune 
la un loc şi prefăcându-se în bani, preŃul ce se va căpăta dintr-însele peste tot să se 
aşeze într-un fond curat naŃional român, ca din cel fond să se poată suporta cele 
neîncunjurătoare cheltuieli întru înflorirea folosului naŃional. Acest proiect cu atâta 
mai mult se recomandă între cei românimii iubitoare de binele naŃiei sale, cu cât 
pomenitul articul de lege este aşezat cu învoinŃa tuturor trei naŃiunilor şi se crede 
că, de vreme ce în zilele trecute şi personalul cameral din Sibiu depuse jurământul 
pe constituŃia ministerială maghiară, dijma după înŃelesul articolului de lege, şi 
pentru fiscus au încetat a se mai da. 

P. 
 
Original: Articol apărut în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, Braşov, nr. 29, 19 iulie 

1848, p. 230. 
________________ 

1 Ilizibil. 

183. 

Şomartin, 19 iulie 1848 
 
Erhalten am 19t Juli 1848 
Dieses Circular ist am 16ten Juli, als am 4ten Sonntag nach Trinitatis von der 

Kanzel öffentlich vorgelesen u. publicirt worden, welches der Wahrheit gemäß 
bestättigt wird. 

St. Martinsberg am 16ten Juli 1848 
Samuel Gebauer, 

St. Martins Berg Prediger 
Martinsberg 
Die Publication muß bestättigt werden 
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* 

Primită în 19 iulie 1848 
Această circulară1 a fost citită oficial de la amvon şi făcută publică în  

16 iulie, duminica a patra după Sfânta Treime, ceea ce se atestă în conformitate cu 
adevărul. 

Şomartin, 16 iulie 1848 
Samuel Gebauer, 

predicator în Şomartin 
Şomartin 
Publicitatea să fie confirmată 
 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fond. Magistrat 1848, nr. 3604/1848; foto: 32.454. 

________________ 
1 Este vorba despre circulara Magistratului braşovean din 12 iulie 1848, despre introducerea 

statariului în oraşul şi districtul Braşov, vezi doc. nr. 118. 

184. 

Reghin, 19 iulie 1848 

Löbliche Polizey Direction 

Ich bin in 48 vollen Dienstjahren beim Szász Regner Publicum fast ergraut, 
und ob Szász Regen geographisch auch im Thordaer Komitat gelegen, so bin ich 
dennoch stets ein wahrer Sächs. Beamter und Vertheidiger aller, auch in Szász 
Regen üblichen sächsischen Institutionen bis heute gewesen. 

In den nächsten Wochen dieses Freiheitsjahres ist aber in Szász Regen eine 
Parthei aufgestanden, welche Alles zu verdächteln [!] strebt, was ihren Privatabsichten 
zuwider läuft, grade hiedurch ihre Privatbestrebungen durch die Bürgerschaft desto 
leichter anschüren [!] zu können. 

So bin ich in Nr. 42 des Volks Freundes dieses Jahres offen vor der 
Sächsischen Welt so dargestellt worden, als handle ich als Bürgermeister wider das 
sächsische Interesse, als hetze ich die hiesigen Walachen gegen die Sachsen auf. 

Ich habe die Sache durch den hiesigen Magistrat untersuchen lassen. Das 
durch Zeugen der betheiligten Partheien herbeigeführte Resultat war für mich ein 
erfreuliches, und der hiesige Magistrat hat mich annoch beauftragt, den Einsender 
des Aufsatzes im Volkfreund d.J. Nr. 42 über Szász Regen zu erforschen. 

Da ich durch den so oft erwähnten Aufsatz vor den Augen der mir 
unterstehenen sächsischen Bürgerschaft compromittirt bin und jede Achtung und 
Ehre verloren habe, dies mir aber, als 48 jähriger Beamten wehe thut, und nicht 
gleichgültig seyn kann, so nehme ich mir die Freiheit eine Löbliche Polizey 
Direction gehorsamst zu bitten, vom Redacteur des Volksfreundes den Namen des 
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Einsenders des in Nr. 42 des diesjährigen Volksfreundes über Szász Regen 
eingereichten Aufsatzes ämtlich zu erfragen und wo möglich auch das eingereichte 
Concept in Origine oder Copie mir freundlichst übersenden zu wollen, um zu 
wissen, wen ich eigentlich wegen Restituirung meiner Ehre und frühern Achtung 
gerichtlich zu belangen haben könne. 

Mit Wiederholung meiner gehorsamsten Bitte gebe ich mir die Ehre zu seyn 
Einer Löblichen Polizey Direction 

Ergebenster Diener, 
Samuel Wilh. Wagner, 

Bürgermeister  
Szász Regen am 19. July 1848 

* 

Onorată DirecŃiune a PoliŃiei, 

Timp de 48 de ani împliniŃi în serviciul publicului din Reghinul Săsesc 
aproape am încărunŃit şi, cu toate că din punct de vedere geografic, Reghinul 
Săsesc aparŃine de comitatul Turda, până în ziua cea de azi am fost permanent un 
adevărat funcŃionar sas şi un apărător al instituŃiilor săseşti în general şi al celor din 
Reghinul Săsesc în special. 

În săptămânile recente ale acestui an al libertăŃii, însă, în Reghinul Săsesc s-a 
ridicat o partidă, care tinde să suspecteze pe toŃi cei care se opun intenŃiilor ei 
private, pentru a putea tocmai astfel să-şi insinueze tendinŃele private printre 
cetăŃeni. 

Aşa se face că, în numărul 42 al [ziarului] „[Siebenbürgischer] Volksfreund”, 
am fost înfăŃişat în faŃa opiniei publice săseşti ca şi cum, în calitate de primar, aş 
acŃiona împotriva interesului săsesc, ca şi cum i-aş aŃâŃa pe românii de aici în 
contra saşilor. 

Am cercetat chestiunea prin intermediul Magistratului de aici. Rezultatul 
obŃinut prin martorii partidelor implicate a fost îmbucurător pentru mine, dar 
Magistratul de aici m-a însărcinat, totuşi, să-l cercetez pe expeditorul articolului 
despre Reghinul Săsesc din „Volksfreund” a.c. nr. 42.  

Deoarece mult-citatul articol m-a compromis în ochii cetăŃenilor saşi din 
jurisdicŃia mea, pierzându-mi orice stimă şi onoare, lucru care mă doare, fiind 
funcŃionar de 48 de ani şi neputând rămâne nepăsător la aceasta, îndrăznesc a ruga 
supus onorata DirecŃiune a PoliŃiei să solicite oficial de la redactorul [ziarului] 
„Volksfreund” numele expeditorului care a înaintat articolul despre Reghinul 
Săsesc în numărul 42 din „Volksfreund” a.c. şi, pe cât posibil, să binevoiască să-mi 
trimită conceptul primit, fie în original, fie în copie, ca să ştiu pe cine să acŃionez în 
justiŃie pentru restituirea onoarei şi stimei mele de dinainte. 

Repetând supusa mea rugăminte, am onoarea să fiu 
Al stimatei DirecŃiuni a PoliŃiei 
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Slujitor preaplecat, 
Samuel Wilhelm Wagner, 

Primar 
Reghinul Săsesc, 19 iulie 1848 
 
Copie: Arh. Institutului „George BariŃiu”, Fond 1848; foto: 7535. 

185. 

Timişoara, 19 iulie 1848 
 
Temesvár am 19ten Juli 1848 
Um 4 Uhr Nachmittag  

An den königlichen Commissair H. von Vukovich 

Nachdem das Verhör des heutigen Statarial-Gerichtes öffentlich war, so ist 
mir zu Gehör gekommen, daß sowohl Stanimovich als [auch] Moiche ausgesagt 
haben, weder mit den Waffen in der Hand bei dem Gefechte von Werschetz, noch 
im Provinzialgebiethe gefangen worden zu seyn, und überhaupt die Civil 
Jurisdiction gar nicht als competent anerkennen zu müssen glauben, so gebe ich 
dem Hl. königlichen Commissair zu bedenken, daß der Vollzug eines Todesurtheils 
bei der ohnehin so großen politischen Aufregung Folgen nach sich ziehen könnte, 
die nicht in der Berechnung des hohen Ministeriums gelegen haben mochten, als es 
die diesfälligen strengen Befehle ertheilte. 

Piret m.p. 

* 

Către comisarul regesc domnul von Vukovics 
Timişoara, 19 iulie 1848 
La orele 4 după-masa 

 
Întrucât audierile efectuate astăzi de tribunalul statarial au fost publice, am 

auzit că atât Stanimovics, cât şi Moiche [?] au declarat că nu au fost prinşi nici cu 
arma în mână în lupta de la VârşeŃ, nici pe teritoriul provincial, şi dealtfel nu se 
consideră deloc obligaŃi să recunoască competenŃa jurisdicŃiei civile. De aceea, îi 
atrag atenŃia onoratului comisar regesc că aplicarea pedepsei cu moartea poate 
atrage după sine urmarea unor mari agitaŃii politice, pe care înaltul Minister [ungar] 
nu le-a luat în calcul, atunci când a emis aceste porunci severe. 

Piret m.p. 
 
Original: S.J.A.N. Timişoara, Fond. Vukovics, vol. V, nr. 8. 
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186. 

Orşova Veche, 19 iulie 1848 
 
Nr. 120 1848 
Unteres Donau Cordons Commando 

An das hohe Banater General Commando Präsidium 

Der zu Plavischevitza detachirte Herr Oberlieutenant Mihanovich habe 
unterm 18n dieses Mts. dem Kordons Commando anehrzeigt, daß ihm durch das 
Swinitzaer Kordons Strecken Commando des Illirisch Banater Grenz Regiments 
unterm 16n d.Mzs. Zahl 144 die deutliche Mittheilung geschehen, daß mit 
Ausna[h]me einiger Posten der Kordon in der Bersaskaer Comp. durch eigene 
Reserve und Populations Mannschaft besetzt sind. Ob dieses auch weiter der Fall 
sei, darüber konnte das Swinitzer Strecken Commando keine Auskunft geben, 
indem alle Dienstberichte des Illirischbanater Grenz Regiments und der 
Compagnien sowo[h]l zu Ressitz als Katz-Poscheschena durch die serbischen 
Odbors erbrechen, gelesen und vertilgt werden, so daß die Bersaskaer Compagnie 
außer aller Verbindung steht. 

Von dem Swinitzaer Strecken Commandanten Herr Lieutenant Maluschev 
hat der genannte Herr Oberlieutenant weiter noch erfahren, daß die Grenzer von 
Isbistie und Iahsenova sich von aller Mitwirkung für die serbische Bewegung 
gänzlich losgesagt und an ihre gesetzliche Behörde angeschlossen haben. In der 
Bersaskaer Compagnie sei schon die gesetzliche Ordnung hergestellt doch wehet 
noch von alten Kirchentürmen die slawische Fahne. Auch habe der serbische Major 
Novakovich Kommandant des Milanovatzer Districts allen ihm unterstehenden 
Serben bei Todes Strafe verbothen das k.k. Gebieth zu betreten. 

Ueber die Vorgänge in der Walachey gab die k.k. Agentie Starostie von 
Krasova unterm 15. d.M. No. 108 bekannt, daß sich die erste Nachricht von den 
Einrücken der Russen in Bukarest bis nun noch nicht bestätigte, aber sowol diese 
als die Türken werden demnächst erwartet. 

Das k.k. Consulat zu Galatz machte unter 15. d.M. No. 634 die Mittheilung, 
es seien vom 13n bis 15n d.M. bei 3000 Mann türkische Truppen Infanterie und 
etwas Cavallerie über die Donau nach der Moldau verschifft worden, die in der 
Nähe von Galatz ein Lager bezogen. 

Bis 16n d.M. werden noch 2 Regimenter Infanterie, 1 Regiment Reiterei und 2 
Batterien erwartet, welche sämmtliche Truppen unter dem Befehl des sehr gebildeten 
und humanen Rifaat Pascha stehen und gegen Fokschan marschiren. Auch die 
walachische Stadt Gyurgova hat bereits eine türkische Besatzung erhalten.  

Sonst gab dieses k.k. Consulat noch bekannt, daß vermög unterm 14. d.M. 
von Bukarest dort angelangten Nachrichten, die revolutionaire Parthei welche sich 
früher auf die Kunde von dem Einrücken der Russen entfernt hatte, neuerdings die 
Oberhand bekommen und die Zügel der Regierung ergriffen habe, die aber 
wahrscheinlich in einigen Tagen den kraftlosen Händen wieder ent[?]ken werden. 
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Einem k.k. hohen General Commando Präsidium wird alles dieses mit dem 
ehrfurchtsvollen Bemerken ganz gehorsamst angezeigt, daß heute mit dem 
Dampfboote aus der untern Donau der walachische Herr Obrist Salomon dann der 
Spatar Herr Odobesko beide von der Regierungs Parthei hier angekommen sind, 
dann durch die Dampschiffs Passageurs das Einrücken der Türken in Gyeorgova 
sich nicht bestättiget findet. 

Altorsova am 19. Juli 1848 
[Ss.] 

* 

Nr. 1201848 
Comandamentul de cordon al Dunării de Jos 

Către înaltul prezidiu al Comandamentului general al Banatului 

Domnul locotenent-major Mihanovich detaşat la PlavişeviŃa i-a transmis în 
18 l.c. comandamentului de cordon de aici că în 16 l.c., sub nr. 144, din partea 
comandamentului de subunitate de cordon de la SviniŃa a primit comunicarea clară 
că, exceptând câteva posturi, cordonul companiei de la Berzasca este ocupat de 
efective proprii [alcătuite] din rezerve şi populaŃie. Comandamentul de subunitate 
de la SviniŃa nu ştia dacă situaŃia este aceeaşi şi în prezent, deoarece toate 
rapoartele de serviciu ale regimentului de graniŃă iliro-bănăŃean şi ale companiilor 
sale sunt capturate, citite şi distruse de odborurile [facŃiunile] sârbeşti atât la 
ReşiŃa, cât şi la Pojejena, astfel că s-au întrerupt complet toate legăturile companiei 
de la Berzasca. 

Amintitul domn locotenent-major a mai aflat de la comandantul de subunitate 
de la SviniŃa, domnul locotenent Maluşev, că grănicerii de la Izbişte [Izbište] şi 
Jassenova s-au dezis total de orice colaborare cu mişcarea sârbească şi s-au alăturat 
autorităŃii lor legale. În sânul companiei de la Berzasca s-a instaurat deja ordinea, 
cu toate că pe turnurile bătrânelor biserici mai flutură încă steagul slav. Şi maiorul 
sârb Novakovich, comandantul districtului MilanovaŃ, le-a interzis sub pedeapsa cu 
moartea tuturor sârbilor aflaŃi în subordinea sa să păşească pe teritoriul c.c.. 

Despre evenimenele din Muntenia, stărostia agenŃiei c.c. din Caraşova anunŃă 
în 15 l.c., nr. 108, că primele ştiri despre pătrunderea ruşilor în Bucureşti încă nu s-
au confirmat, dar sunt aşteptaŃi curând atât ruşii, cât şi turcii. 

Consulatul c.c. din GalaŃi a comunicat în 15 l.c., sub nr. 634, că din 13 până 
în 15 ale lunii curente circa 3.000 de oameni din trupele otomane de infanterie şi 
puŃină cavalerie au fost transportaŃi pe calea apei pe Dunăre spre Moldova, 
instalându-şi tabăra în apropiere de GalaŃi. 

Până în 16 ale l.c. mai sunt aşteptate 2 regimente de infanterie, 1 regiment de 
cavalerie şi 2 baterii. Toate aceste trupe se află sub comanda foarte educatului şi 
omenosului Rifaat paşa şi vor porni în marş spre Focşani. Şi oraşul muntean 
Giurgiu are deja o garnizoană turcească. 
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Acelaşi consulat c.c. mai informează că, în baza veştilor sosite [la GalaŃi] de 
la Bucureşti în 14 l.c., partida revoluŃionară, care anterior se îndepărtase [din 
capitală] aflând despre pătrunderea ruşilor, acum a revenit la putere şi a preluat 
frâiele conducerii, care însă, peste câteva zile, le vor scăpa din nou mâinilor 
neputincioase. 

Toate acestea se raportează înaltului prezidiu al Comandamentului general 
c.c., totodată menŃionând umil că astăzi au sosit aici cu vaporul cu aburi de la 
Dunărea de Jos domnul colonel din Muntenia Solomon şi spătarul domn Odobescu, 
ambii de la partida de guvernământ, apoi că pasagerii vasului cu aburi nu au 
confirmat pătrunderea turcilor în Giurgiu. 

Orşova Veche, 19 iulie 1848 
[Ss.] 

 
Copie: Österreichisches Staats Archiv Viena, Kriegsarchiv, în Arhiva Institutului de Istorie 

„George BariŃiu” din Cluj-Napoca, Fondul 1848; xerox: 15.669–15.673. 

187. 

[[[[Pesta]]]], 19 iulie 1848 

OnoraŃilor Domni! 

În scrisoarea mea din urmă a fost făcută pomenire despre o arătare ce s-au 
făcut aici de către d[omnul] episcop la principele Ştefan în treaba deŃimei; acum vă 
înştiinŃez că azităzi merge poruncă în jos, că dijmele sunt şterse, să nu plătească 
nimeni. Comisia regnicolară curge încet însă nu s-au hotărât merital nimic, avem 
nădejde bună. 

Aici s-au întâmplat o mare nenorocire la podul cel nou, trăgând lanŃul în sus 
cu vapor s-au rupt lanŃul de ajutoriu, cu care trăgea pe lanŃul podului şi lanŃu[l] 
podului adecă de care vine a să agăŃa podu[l] au căzut, au rupt [s]alaşurile şi mai 
mulŃi oameni s-au omorât, s-au înecat, viind apoi lanŃurile şi alte lemnării pe 
Dunăre în jos şi ajungând la podul cel vechiu unde iarăşi erau oameni mulŃi; au 
rupt podul şi s-au prăpădit mai mulŃi oameni, această nenorocire s-au întâmplat eri 
după amiazi la 7 ½ ore, câŃi s-au prăpădit anume să va şti după aceasta. LanŃul 
podului este grozav, de 14.000 măji greu. 

Noi suntem sănătoşi cu toŃi[i], vă poftim şi D-voastră dela bunul părinte ceresc 
întreagă sănătate şi vă rog scrieŃi-mi; şi măria sa Domnul episcop mă întreabă despre 
D-voastră adeseori, că nu mi-aŃi scris? Ar dori să ştie chiar şi D[omnul] episcop cum 
vă mai aflaŃi la Braşov, ce păreri [aveŃi] în aceste timpuri, scrieŃi-mi că pentru mine 
este de lipsă să ştiu dorinŃele D-voastră şi voia, de cum-va este alta. 

Eu mă recomand, 
Ioan Bran 

 
Publicat în: Silviu Dragomir, op.cit., p. 19–20. 
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188. 

Innsbruck, 20 iulie 1848  
 
C.Z. 2446/848 
Conf. 768/848 
A.h. Handschreiben  
An den Finanz-Minister Baron Krauß 

 
Lieber -, 
In theilweiser Erledigung Ihres Vortrages vom 6. Juli 1848, betreffend die 

durch das ungarische Ministerium veranlaßte Aufhebung der Correlation der 
siebenbürgischen Kameral- und Montan-Verwaltung mit der Central-Finanz-
Verwaltung in Wien, übersende Ich Ihnen im Anschlusse das Handschreiben, 
welches Ich aus diesem Anlasse unter Einem an meinen Herrn Vetter, Erzherzog 
Stephan Liebden, erlassen. 

Auch bis dahin, wo Ich nach Einlangen der hier abgeordneten Äußerung über 
diese Angelegenheit definitiv entscheiden werde, trage Ich Ihnen auf, die nöthigen 
Vorarbeiten einzuleiten, um alle rechtlichen Ansprüche der Central-Finanz-
Verwaltung gegen das Land Siebenbürgen zur rechten Zeit und in entsprechender 
Weise geltend machen zu können, wobey auch insbesondere auf die Versorgung der 
durch die Union Siebenbürgens in Reduktion verfallenden Individuen der Landes- 
und hiesigen Behörden, auf die bisher für Rechnung des siebenbürgischen Cameral-
Aerars bestrittenen Personen, Prowisionen, Gnadengaben u.s.w., so wie auf die 
aktiven Ausstände des Staatsschatzes bei der siebenbürgischen Provinzialkassa, um 
auf die Meinem Familienfonde eigenthümlich zugehörigen Erzgruben-Antheile die 
gehörige Rücksicht zu nehmen seyn wird. 

Von dieser Meiner Verfügung haben Sie auch Meinem Minister der öffentlichen 
Arbeiten zu seiner Wissenschaft und Gebrauchnahme Kenntniß zu geben. 

Ferdinand m.p. 
Innsbruck am 20. July 1848 

* 

C.Z. 2446/1848 
Conf. 768/1848 
Preaînaltă scriere de mână 
Către ministrul de FinanŃe, baronul Krauß 

 
Dragă -, 
Spre parŃiala rezolvare a referatului dumneavoastră din 6 iulie 18481, referitor 

la iniŃiativa înfăptuită de Ministerul ungar de desfiinŃare a corelării administraŃiei 
transilvane camerale şi montane cu administraŃia financiară centrală de la Viena, vă 
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trimit, în anexă, scrierea de mână, pe care am emis-o cu acest prilej domnului meu 
văr, iubitului arhiduce Stephan. 

Până când voi primi declaraŃia pe care am poruncit-o despre această 
chestiune şi voi delibera definitiv asupra ei, vă însărcinez să iniŃiaŃi preparativele 
necesare pentru afirmarea în timp util şi în chip corespunzător a revendicărilor 
administraŃiei financiare centrale faŃă de Ńara Transilvania, Ńinând cont mai ales de 
grija faŃă de persoanele care datorită uniunii Transilvaniei au suferit reduceri în 
rândul autorităŃilor provinciale şi centrale, faŃă de cele implicate până acum în 
contabilitatea Aerarului cameral, în furnizări, acte de caritate ş.a., ca şi de ieşirile 
active din trezoreria de stat în cazul casei provinciale transilvane, şi astfel [să aveŃi 
în vedere] cotele din minele aparŃinând fondului meu familial. 

Această dispoziŃie a mea să o aduceŃi şi la cunoştinŃa ministrului meu al 
Lucărilor Publice, spre cunoaştere şi instruire. 

Ferdinand m.p. 
Innsbruck, 20 iulie 1848 
 
Original: Haus-, Hof- und Staatsarchiv Viena, Ministerrathsprotokolle, nr. 1388/1848; xerox: 

17.997–17.999/1848.  

________________ 
1 Vezi referatul ministrului austriac de FinanŃe Krauß din 6 iulie 1848, doc. nr. 2. 

189. 

Innsbruck, 20 iulie 1848  
 
2446/848 
Conf. Z. 768/848 
Ad M.R. 1388/848 

A.h. Handschreiben 
An Se k.k. Hoheit den Durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Palatin 

Vom 20t July 848 
Mit Meinem Handschreiben vom 6. July l.J. habe Ich aus Anlaß der 

vorgenommenen Auflösung der siebenbürgischen Hofkanzley Euer Liebden1 jene 
wichtigen Bedenken mitgetheilt, welche sowohl in Bezug auf den noch nicht zur 
Rechtskraft erwachsenen Gesetzartikel über die Union Siebenbürgens mit Ungarn 
und der noch vorbehaltenen Festsetzung der Ausführungs-Modalität auf dem 
gemeinschaftlichen ungarischen Reichtage als auch auf den Geschäftsgang und die 
Erledigung der im Zuge befindlichen Gesetzgebungs-, dann Verwaltungs- und 
Justiz-, Administrations- und Prozeß-Gegenstände sich ergeben, und Eurer Liebden 
Gutächtlichen Äußerung darüber obverlangt: ob nicht bis zu Meiner anderweiten 
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gesetzlichen Vorsorge die siebenbürgische Hofkanzley ferner in Ausübung zu 
belassen wäre? 

Mit dem abschriftlich anverwahrten Vortrage zeigt Mir der Finanz-Minister 
Baron Krauß an, daß sogleich nach erfolgter Bestätigung des siebenbürgisch 
ständischen Artikel-Projets über die Union, nicht nur das siebenbürgische 
Thesaurariat außer aller Correlation zu der hiesigen Central-Finanz-Behörde 
gesetzt, und dem ungarischen Ministerium untergeordnet, sondern zugleich alle in 
den siebenbürgische Aerarial-Kassen vorhandenen Geldmittel, alle gemünzten 
Gold- und Silber-Vorräthe in Beschlag genommen, deren Transportirung nach 
Ofen angeordnet und jede Abfuhr an die Central-Finanz-Verwaltung in Wien 
eingestellt wurde. 

Nach dem § 3 des von den siebenbürgischen Ständen vorgelegten 
Gesetzartikels soll: der Lauf der öffentlichen und Justiz-Verwaltung und die 
Feststellung des Personalstandes in Siebenbürgen bis zur Coordinirung auf dem 
nächsten gemeinschaftlichen Reichstage im gegenwärtigen Bestande bleiben. 
Durch diese Bestimmung wird nicht nur die Beobachtung der bisherigen 
gesetzlichen Art und Weise der Verhandlung, sondern auch die unveränderte 
Beybehaltung der dazu bestimmten gesetzlichen Organe um so unzweifelhafter 
ausgesprochen, als die für Siebenbürgen verfassungsmäßig bestehenden Gesetze so 
lang und so weit sie nicht im gesetzlichen Wege abgeändert oder aufgehoben 
werden, ihre volle Geltung und Kraft behalten. 

Hat nun schon die ohne alle Vorbereitung stattgefundene peremtorische 
Auflösung der siebenb. Hofkanzley mehrere für den öffentlichen Dienst und für 
Privatpersonen nachtheilige Störungen und Hemmungen zur Folge gehabt, so stellt 
sich dasjenige, was in Bezug auf die siebenb. Kameral- und Montan-Verwaltung 
verfügt worden ist, vollends als ein Vorgang dar, der nicht nur der ausdrücklich 
dem gemeinschaftlichen Reichstage vorbehaltenen weiteren Gesetzgebung 
vorgreift, sondern selbst mit dem durch den gegenwärtigen siebenb. Landtag 
vorgelegten und durch Mich genehmigten Gesetzvorschlage im Widerspruche 
steht, und wodurch, abgesehen von einem anderweiten Detail, schon allein bey 
dem Umstande, daß das siebenbürgische Thesaurariat in Montan-Prozessen das 
gesetzliche Forum appellatorium ist, von welchen im weiteren Zuge diese Processe 
an die Montan-Hofkammer als den gesetzlich anerkannten obersten Gerichtshof zu 
gelangen haben, in dieser Parthei der Justizpflege der nach dem neuesten Gesetz 
Vorschlage bis zur künftigen Coordinirung unverändert aufrecht zu erhaltende 
Gang und Lauf der Verhandlung offenbar abgebrochen und verstümmelt wird. 

Ich fordere daher Eure Liebden auf, Mir hierüber, so wie über die Motive 
dieses Verfahrens eine umständliche Aufklärung und über die Art und Weise, wie 
diese Angelegenheit in das gehörige Geleise zurückzuführen wäre, das wohlerwogene 
Gutachten unverweilt zu erstatten. 

Was übrigens die Wahrung Meiner Rechte und die Ansprüche Meiner 
Central-Finanz-Verwaltung betrifft, so behalte Ich Mir die weitere Schlußfassung 
vor. 

Ferdinand m.p. 
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* 

2446/1848 
Nr. conf. 768/1848 
La Consiliul de Miniştri 1388/1848 

Preaînaltă scriere de mână 
Către înălŃimea sa, măritul domn arhiduce palatin 

Din 20 iulie 1848 
În scrisoarea mea din 6 iulie a.c., cu prilejul propusei desfiinŃări a Cancelariei 

aulice transilvane, v-am comunicat, iubite văr, considerentele importante aflate în 
legătură cu articolul de lege care încă nu a intrat în vigoare referitor la uniunea 
Transilvaniei cu Ungaria; cu faptul că încă nu s-a stabilit modalitatea de îndeplinire 
[a sa] în cadrul parlamentului ungar comun; cu mersul afacerilor şi cu rezolvarea 
aspectelor legislative, executive, juridice, administrative şi procesuale, cerându-vă, 
iubite văr, un raport asupra chestiunii în care să declaraŃi dacă, până la altă decizie 
legală a mea, nu ar fi mai bine să rămână Cancelaria aulică transilvană în 
exercitarea funcŃiilor sale? 

În raportul său trimis în copie2, ministrul de FinanŃe, baronul Krauß, mă 
informează că, îndată după confirmarea articolului-proiect despre uniune al Stărilor 
transilvane, nu doar că Tezaurariatul transilvan a fost exclus din orice corelare cu 
autoritatea financiară centrală, fiind subordonat Ministerului ungar, dar, 
concomitent, toate mijloacele pecuniare aflate în casieriile aerariale transilvane, 
toate rezervele monetizate de aur şi argint au fost confiscate, s-a poruncit 
transportarea lor la Buda şi s-a sistat orice export al lor la administraŃia financiară 
centrală din Viena.  

Conform paragrafului 3 al articolului de lege propus de Stările transilvane, 
cursul administraŃiei publice şi juridice, ca şi stabilirea personalului din 
Transilvania vor rămâne neschimbate, până ce se va realiza coordonarea în cadrul 
viitorului parlament comun. Prin această prevedere, se afirmă nu doar respectarea 
modului de pertractare de până acum, ci şi menŃinerea fără modificări a organelor 
legislative destinate acestui scop, cu atât mai mult cu cât legile existente în baza 
constituŃiei din Transilvania sunt în vigoare şi rămân deplin valabile atâta timp, 
până ce vor fi modificate sau abolite pe cale legală.  

DesfiinŃarea peremptorie a Cancelariei aulice transilvane, petrecută fără nicio 
pregătire, a atras deja după sine bruiaje şi întreruperi nefaste pentru serviciul public 
şi pentru persoane private. De aceea, ce s-a dispus referitor la administraŃia 
camerală şi montană este un proces complet, care nu numai că anticipează expres 
legiferarea ulterioară rezervată parlamentului comun, ci se află şi în contradicŃie cu 
propunerea de lege înaintată de prezenta Dietă transilvană şi aprobată de mine. 
Făcând abstracŃie de orice alt detaliu, ajunge [să amintim] împrejurarea că 
Tezaurariatul transilvan este forum appellatorium [for de apel] legal în procesele 
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montanistice, de unde aceste procese, urmându-şi mai departe cursul, trebuie să 
ajungă la Camera aulică montană, ce reprezintă Curtea supremă de justiŃie 
recunoscută, iar conform celei mai recente propuneri de lege, până la viitoarea 
coordonare, în această partidă [secŃie] de administrare a justiŃiei cursul şi mersul 
proceselor este evident frânt şi deteriorat, cu toate că ar trebui să fie păstrat 
neschimbat. 

Aşadar, vă cer, iubite văr, să-mi faceŃi o declaraŃie detaliată asupra celor de 
mai sus, asupra motivelor acestei proceduri, precum şi asupra modului în care 
chestiunea poate fi adusă pe făgaşul cuvenit, trimiŃându-mi neîntârziat avizul 
dumneavoastră. 

În fine, în ceea ce priveşte păstrarea drepturilor mele şi revendicările administraŃiei 
mele financiare centrale, îmi rezerv dreptul unei concluzii ulterioare. 

Ferdinand m.p. 
 
Original: Haus-, Hof- und Staatsarchiv din Viena, Ministerrathsprotokolle, nr. 1388/1848; 

xerox: 18.000–18.003/1848. 

________________ 
1 „Euer Liebden” este o formulă de adresare, specifică exclusiv persoanelor princiare înrudite 

sau căsătorite, permisă acestora şi împăratului, cu sensul de „iubite...” sau „iubită...”. 
2 Vezi referatul ministrului Krauß din 6 iulie 1848, în doc. nr. 2. 

190. 

Budapesta, 20 iulie 1848 

Vay M. koronaır és királyi biztos úrnak 

Folyo év július 8án vett becses tudósítására megjegyzem, miképen ünnepies 
fogadtatása nekünk is örömünkre szolgál, miután ki kedvesen láttatik, annak hatása 
is leend. 

A károlyfejérvári fegyverek iránt a hadügyminister megteendi a szükséges 
lépéseket, mint általában mind azok iránt fel hívtam intézkedés végett, mik 
nagyméltóságod jelentéseiben a hadügyre vonatkozólag foglaltatnak. 

A szászok óvására adott tanácsát is követve, válasz nélkül hagytam. 
A szász nép tömege jónak mondatik, és a mozgalom csak azok körében 

látszik forogni, kik közvetve vagy közvetlenül Bécsel összeköttetésben vannak. 
Folyó év július 13án költ soraiban a székely kérdés legfontosab. E szerint úgy 

látszik a IIIik törvény cikknek meg kellene alkottatnia, ha zavarba jutni nem 
akarunk. Értekezésben vagyok a székely követekkel, minek folytában válaszolni és 
az országgyőlés elébe törvény javaslatot fogok terjeszteni. Úgy látszik különben is, 
hogy a fegyelem nincs meg többé, és inkább törvény szünjék meg, mint a tettleges 
engedetlenség. 
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Az ırsereg felállítása iránti parancs azota elment, reménylem. És itt 
megjegyzem, miképen célszerőnek vélném, hogy nagyméltóságod a hadi ügyre 
vonatkozó észrevételeit a hadministerrel is közölni mindig szíveskedjék, bár én 
azokat közölni el nem mulasztom. És így mindenik ministerrel a mi tárcájához 
tartozik. Hálánkat ez csak öregbíteni fogja. 

E szerint ha inkább az oláhság kihozatalát fogja tanácsolni, nem kétlem, a 
szerint fog történni. Mind a két háza politicája ezt kívánja. 

A székely fıkirálybírokat változtatni nem szándékom, mivel itt a 
székelyeknek választási jogával jönnék összeütközésbe. Egynél több ajánlotta 
ugyan már meg e jogot, akképen, hogy a többi hivatalbeliek szabadon, kijelelés 
nélkül választassanak. Hanem a bolygatás, ismeretlen tényezık köztt, veszélylyel 
jár. 

Július 10kén költ, de csak ma vett jelentésébıl kiemelem a szász és német 
lapot Brassóban és ezennel felhatalmazom királyi biztos urat, hogy a ministeri 
rendeletek kivonatbani közlésére hívja fel, és kárpótlásul 600–800 pengıforintot 
(ha kell, többet is) fizettessen ki nekik, megjegyezvén, hogy ez addig míg ez iránt 
végképeni egyezség történnék, mi perspectivat mutat nekik, és mutathatunk nekik 
kilátást lényegesb segedelemre is. Természetesen a szellemet kell velök felfogatnunk, 
biztosítanunk, mely esetben talán lehet nekik ott kötelezett elıfizetıket szerezni, 
mint ez történik a Közlönnyel. 

Figyelmeztetem nagyméltóságodat, hogy Szölössy N. Ferenc, keleti tolmács, 
mint küldöttünk Oláh országban van, és miután pénzt kíván, eszközölhetné, hogy 
2–300 pengı forintot Bukarestben kapna meg. Eleven, ügyes ember, mélynek nem 
tartom – egyúttal nagyméltóságod magát általa tudosítathatja. 

Ide zárom a pénzügyminister leveleit, melyek egyike Saguna által a 
fıherceghez intézett, s hozzám álttett, s általam a pénzügyministerhez utasított 
folyamodásra költ és van írva a dézma, a tized tárgyában. Hasonló értelembeli 
körlevél írására az igazságügyministert felhívtam. 

Itt az adressenél vagyunk csak. Ha az adótörvény készen volna, két hét alatt 
haza mehetnénk. Eddig még a szerencse velünk volt, és szerencse volt alvidéki 
fegyvereinkkel is – mit munkálkodásainak nagyméltóságod is legbizonyosabban ki 
fog vívni. 

Fogadja szíves tiszteletemet. 
Budapest, juli 20.1848 

* 

Către Vay Miklós, custodele coroanei, comisar regal 

În legătură cu preŃiosul dumneavoastră raport, sosit aici la 8 iulie, remarcăm 
faptul că primirea dumneavoastră sărbătorească ne-a făcut plăcere, deoarece cine 
este bine văzut va avea şi influenŃă. 
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Privitor la armele din AlbaIulia, vor întreprinde paşii necesari atât ministrul 
Apărării, cât şi, în general, toŃi cei care au fost chemaŃi să ia măsuri în problemele 
semnalate în rapoartele dumneavoastră. 

Acceptând sfatul dumneavoastră în legătură cu cruŃarea saşilor, n-am oferit 
un răspuns. 

Majoritatea poporului săsesc este declarată ca fiind bună în pregătirea 
agitaŃiilor şi au fost atraşi doar cei ce direct sau indirect au legături cu Viena. 

Din rândurile dumneavoastră din 13 iulie reiese că problema secuiască este 
cea mai importantă. Se pare că legea a III-a ar trebui să fie elucidată, dacă vrem să 
nu ajungem într-o situaŃie confuză. Eu sunt în contact cu deputaŃii secui; voi da 
răspuns la întrebare şi înaintez un proiect de lege parlamentului. Se pare că nu mai 
există disciplină în rândul grănicerilor secui şi e mai bine să fie abrogată legea, 
decât să apară nesupunerea. 

Ordinul pentru înfiinŃarea gărzii sper că a fost trimis de atunci. Aici remarc 
faptul că aş considera necesar ca şi înălŃimea voastră să-i transmiteŃi problemele 
legate de armată ministrului Apărării, deşi nici eu nu neglijez transmiterea lor. Şi 
aşa să procedaŃi cu toŃi miniştrii în problemele ce îi privesc. Aceasta va contribui la 
creşterea recunoştinŃei noastre. 

Prin urmare, dacă veŃi propune detaşarea românilor, nu mă îndoiesc că aşa se 
va întâmpla. Politica ambelor patrii cere acest lucru. 

La înlocuirea prim-juzilor regeşti secui nu mă gândesc, deoarece aceasta ar 
veni în contradicŃie cu dreptul secuilor de a-şi alege dregătorii. Cu toate acestea, 
unii i-au oferit [statului] dreptul de a numi pe prim-juzii regeşti, rămânând 
neschimbat modul de alegere liberă, fără preselecŃie a celorlalŃi dregători. 
Schimbarea însă, în condiŃii necunoscute, este periculoasă. 

Din raportul din 10 iulie, pe care l-am primit acum, reŃin problema ziarelor 
săseşti şi germane [!] din Braşov şi vă împuternicesc prin prezenta, domnule 
comisar regal, ca să cereŃi publicarea în coloanele acestora a conŃinutului 
dispoziŃiunilor ministeriale [ungare]. OferiŃi, în schimb, plata a 600–800 de forinŃi 
(dacă e necesar mai mulŃi), menŃionând că aceasta acoperă perioada până când 
eventual se va ajunge la o înŃelegere definitivă, ceea ce le-ar oferi o perspectivă; şi 
noi putem oferi ajutoare mai substanŃiale. BineînŃeles, spiritul problemei trebuie să 
fie acceptat de ei, asigurându-ne că, în acest caz, se pot recruta acolo abonaŃi 
permanenŃi, aşa cum se întâmplă cu „Közlöny”. 

Atrag atenŃia înălŃimii voastre că Szölösy N. Ferenc, diplomat oriental, 
trimisul nostru, este în łara Românească şi, dacă are nevoie de bani, să faceŃi în aşa 
fel încât să primească 2–300 de forinŃi la Bucureşti. Este un om agil, isteŃ, deşi nu-l 
consider temeinic. Dumneavoastră puteŃi obŃine de la el informaŃii. 

Anexez scrisorile ministrului de FinanŃe; una îi este adresată de Şaguna 
principelui1, dar mi-a fost transmisă mie. Întrucât se ocupă de problema dijmei şi a 
zeciuielii, am transmis-o ministrului de FinanŃe. Pentru emiterea unei circulare în 
această problemă, am făcut apel la ministrul JustiŃiei. Aici [...]. Dacă legea 
impozitelor ar fi gata, am putea pleca acasă peste două săptămâni. Până acum 
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norocul a fost cu noi; la fel a fost şi cu armata noastră din sud. Fără îndoială că, 
prin activitatea dumneavoastră, norocul vă va surâde şi dumneavoastră. 

PrimiŃi stima mea din toată inima. 
Budapesta, 20 iulie 1848 
 
Concept: M.O.L. Budapesta, Fond. Az 1848/49-i Minisztériumi Levéltár. Belügyminisztérium. 

Elnöki iratok. Nr. 600–601/1848; foto: 864–866. 

________________ 
1 Probabil palatinului Ştefan sau împăratului. 

191. 

Bucureşti, 20 iulie 1848 
 
Mr. [Robert Gilmour] Colquhoun to Sir Stratford Canning 
Private 
Bucarest, 20th July 1848 

 
The question of the Abolition of Slavery will only meet with opposition on 

the part of a few of the more bigotted of the Boïars – but I think that on the subject 
of the Press the Wallachians will endeavor to obtain as extensive a Liberty as they 
can; the late Government was so vexatiously strict on this subject: that it was one 
of the first grievances complained of – and with the example of Transylvania 
before them, and they are desirous of participating in the advantages which a well 
conducted Press holds out.  

When during the last month of such great excitement I do not belive that in 
the Five journals which have sprung into existence, there have appeared as many 
articles which could really be made a ground of complaint – and it is curious to 
observe the eagerness for news among the lower classes, most of whom unable to 
read themselves, have readers who have their little assemblage in the evening, and 
who quietly disperse after attentively listening to the contents of the journals – 
formerly there were only two journals, a German and a Wallachian – in these, there 
but rarely appeared any news from England or France and if any extracts were 
made, they were only anecdotes from the charivari or some such truth. 

The confined view that the Wallachians take of their position, not 
considering the grave matters that depend on the question of the Danubian 
Provinces, is perhaps natural in a number of men who, educated in Europe, return 
to their Country and on comparing the advance made in other Countries with the 
retrogade movement in their own, cannot but see the disadvantages under which 
they labor. 

With regard to Prince Bibesko, he has shown himself most weak in the hour 
of Trial. He certainly must have been aware in March last of what was in agitation, 
and even must have conniwed at it at first, in hopes of aggrandizing himself and 
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family, hoping perhaps to have been named hereditary Prince; but he subsequently 
drew back and threw himself on Russia, who now I have good reason to belive is 
very distrustful of him. 

A Mr. Julius Harris, bearer of an English passport, called on me on the 18th, 
he was he says born in Spain of English Parents, but I strongly suspect him of 
being one of the many Poles who have for some month resided in Moldavia – he 
arrived from Romanow [?] in Moldavia and returns to that district today – he tells 
me he saw the Russian Troopes now quartered at Coppeau near Iassy, he describes 
them as most miserably ill accountred. Many of them without shoes and shirts:  
a third of their number, he says are Poles, recently arrived from the Army  
of Caucasus. There are 34 officers Poles among them, men in the last stage of 
distress – he also reports that there is now a large number of Polish refugees in  
the Moldavian Mountains, amounting to upwards of a thousand of whom nearly a 
half are armed with guns, the remainders have pikes and scythes, but that  
these continually receive small supplies of fire arms from the neighbouring 
Transylvanians.  

Mr. Harris reports the number of Troops at Copeau at about 3000 – those at 
Berlat 1600, but with a Park of forty field pieces. Have urged Mr. Harris 
immediately leaving his Province and have warned the Wallachians against in 
anyway compromising themselves by asociations of such a nature, which can only 
lead them into a complication of difficulties. 

The Austrian Consul read me a letter yesterday from the Agent in Iassy, 
wherein he relates that the Prussian Consul, Baron Richthofen, and the French 
Consul, Mr. Thion, had protested against the occupation of Moldavia by the 
Russians and had broken off their relations with the Government in consequence.  

On learning the Flight of the Provisional Government on the night of the 12th 
and the Establishment of the Caïmacamie, Mr. Kotzebue started for Bucarest, but 
met at two Posts distance, the Greek Consul, Mr. Rizo, who by the way quitted 
Bucarest a month ago and has since been living at his confines estate four posts 
distant from Focşani. Mr. Rizo told his colleague of the reactionary movement, and 
Mr. Kotzebue immediately returned to the Fronteer and set off the same evening 
for Bârlad, the head quarters of the Count Potoski, who I belive commands the 
detachment there. 

On questioning one of the Members of the Provisional Government, 
respective their flight and alluding to the demoralizing effect it might have on their 
adherents, he remarked that the result had in effect been fortunate, for Mr. 
Kotzebue had pronounced the Revolution movement to be the work of a few wild 
young men, whereas the demonstration of the 12th and 13th was the work of the 
whole population of Bucarest, and it must satisfy him that the spirit of 
Amelioration had been taken deep root in the minds of the People. 

Have the Honor to be  
Yours, 

[Robert Gilmour Colquhoun] 
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* 

Mr. [Robert Gilmour] Colquhoun către Sir Stratford Canning 
Privat 
Bucureşti, 20 iulie 1848 

 
Chestiunea abolirii iobăgiei va întâlni opoziŃie numai din partea câtorva 

dintre cei mai fanatici boieri, dar cred că, în ce priveşte presa, valahii vor încerca să 
obŃină atât cât vor putea o libertate cât mai extinsă, [căci] fostul guvern a fost atât 
de supărător de strict legat de acest subiect, care a constituit una din primele 
nemulŃumiri şi, având exemplul Transilvaniei înaintea lor, sunt dornici să obŃină 
acele avantaje pe care presa bine dirijată le şi susŃine.  

De-a lungul ultimei luni, într-o asemenea tensiune, nu cred că în cele cinci 
ziare care au luat fiinŃă au apărut mai multe articole care ar fi putut reprezenta un 
motiv pentru plângeri. Este curios să observi dorinŃa pentru ştiri printre [membrii 
din] clasele de jos, dintre care mulŃi, nefiind capabili ei înşişi să citească, au 
cititorii lor care Ńin câte o mică adunare pe durata serii şi care răspândesc noutăŃile 
după o ascultare atentă a conŃinutului ziarelor. IniŃial erau doar două ziare, unul 
german şi unul românesc1, iar în acestea rareori a apărut vreo ştire din Anglia sau 
FranŃa, iar dacă s-au publicat totuşi anumite pasaje, acestea erau doar anecdote din 
charivari sau ceva de genul acesta.  

Punctul de vedere limitat, potrivit căruia valahii adoptă o poziŃie fără a lua în 
considerare aspectele grave care depind de chestiunea Principatelor Dunărene, este, 
poate, firească pentru un număr de oameni care, educaŃi fiind în Europa, s-au 
reîntors în acasă şi, comparând avansul existent în alte Ńări cu situaŃia retrogradă 
din Ńara lor, nu pot face nimic, dar văd, în schimb, dezavantajele în care ei lucrează.  

Privitor la PrinŃul Bibescu, el s-a arătat pe sine ca fiind cel mai slab în ceasul 
încercării. Trebuie că a fost informat în luna martie despre agitaŃia care s-a petrecut 
şi trebuie că s-a implicat încă de la început, sperând preamărirea sa şi a familiei 
sale, voind să fie numit prinŃ ereditar. Ulterior însă a dat înapoi, îndreptându-se 
spre Rusia care, acum, are un motiv bun să-l privească cu neîncredere.  

Pe un domn pe nume Julius Harris, deŃinător al unui paşaport britanic, care 
m-a căutat pe data de 18, spunând că s-a născut în Spania din părinŃi britanici, îl 
bănuiesc foarte mult că este unul din numeroşii polonezi care, timp de câteva luni, 
a rezidat în Moldova. El a sosit din Romanow [?, Roman] din Moldova şi se 
reîntoarce azi în district. Mi-a spus că a văzut trupe ruseşti încartiruite la Copou, 
lângă Iaşi, descriindu-le ca fiind în cea mai mizerabilă boală pe care el a întâlnit-o. 
MulŃi dintre soldaŃi erau fără încălŃăminte şi fără cămăşi, iar despre o treime din 
numărul lor menŃionează că sunt polonezi recent sosiŃi din armata din Caucaz. 
Acolo sunt 34 de ofiŃeri polonezi între ei, oameni în ultimul stagiu de extenuare. El, 
de asemenea, mai raportează că mai există şi un număr mare de polonezi refugiaŃi 
în munŃii Moldovei, al căror număr depăşeşte 100 şi din care o jumătate sunt 
înarmaŃi, iar restul au lănci şi coase, dar continuă să primească garnituri mici de 
arme de foc din Transilvania învecinată. 

Domnul Harris raportează numărul trupelor de la Copou ca fiind cam 3000, 
iar cele de la Bârlad cam 1600, dispunând şi de un parc de 40 de piese de artilerie 
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de campanie. I-am cerut domnului Harris să părăsească imediat provincia, 
avertizându-i pe valahi că se vor compromite oricum pe ei înşişi printr-o asociere 
de asemenea natură, ceea ce nu poate decât să-i conducă la sporirea dificultăŃilor.  

Consulul austriac mi-a citit ieri o scrisoare provenită de la agentul din Iaşi, în 
care el relatează că, în fapt, consulul prusac, baronul Richthofen, şi consulul 
francez, domnul Thion, au protestat împotriva ocupării Moldovei de către ruşi, 
rupând, în consecinŃă, relaŃiile cu guvernul.  

Aflând despre fuga Guvernului Provizoriu, în noaptea de 12, şi despre 
instituirea Căimăcămiei, domnul Kotzebue2 a pornit spre Bucureşti, dar l-a întâlnit 
la două poşte distanŃă pe consului grec, domnul Rizo, care părăsise Bucureştiul cu 
o lună în urmă şi de atunci locuieşte pe moşia sa de la graniŃă, aflată la 4 poşte 
distanŃă de Focşani. Domnul Rizo i-a povestit colegului său [rus] de mişcarea 
reacŃionară, iar domnul Kotzebue s-a reîntors imediat la frontieră, pornind în 
această seară spre Bârlad, cartierul general al contelui Potoski, care cred că 
comandă detaşamentul de aici.  

Chestionându-l pe unul din membrii Guvernului provizoriu privitor la fuga 
acestuia şi făcând aluzie la efectul demoralizator pe care l-ar putea avea asupra 
susŃinătorilor săi, el a remarcat că rezultatul a fost, în fapt, unul favorabil, deoarece 
domnul Kotzebue a afirmat că mişcarea revoluŃionară este opera câtorva tineri 
sălbatici, în vreme ce demonstraŃia din 12 şi 13 a fost opera întregii populaŃii a 
Bucureştiului. De fapt, el este mulŃumit că spiritul ameliorării [situaŃiei] a prins 
rădăcini adânci în mintea poporului.  

Am onoarea de a rămâne, 
Al dumneavoastră, 

[Robert Gilmour Colquhoun] 
 
Original: National Archives din Londra, Foreign Office. Turkey (Wallachia). From Consul 

Gen. Colquhoun (Diplomatic). January to August 1848. f. 198–200.  
________________ 

1 Consulul britanic se referă la ziarele existente înainte de revoluŃie la Bucureşti. „Curierul de 
ambele sexe”, având ca redactor pe Ion Heliade Rădulescu, a apărut în limba română în anii 1836–
1848, fiind sistat de cenzură în luna mai 1848, la insistenŃa ruşilor. În limba germană s-a publicat 
„Bukurester deutsche Zeitung”, în perioada 1844–1846, sub redacŃia profesorului din Berlin, Carl 
Schweder, cu o tentativă nereuşită de reapariŃie în 1847. 

2 Karl Vasilievici von Kotzebue era la 1848 consulul general rus în Principatele Române. 

192. 

Sibiu, 20 iulie 1848 
 
Praesid. No. 880/p 
An Ein hohes königl. ungarisches Kriegs Ministerium 
Hermannstadt am 20. Juli 848 

 
Die gestern estaffetaliter erhaltene hohe Verfügung vom 16en d.Mts. No. 1300 

E hat sich mit dem diesseitigen gehorsamsten Bericht vom 12en d.Mts. Praesid. No 
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840/p gekreuzt, weshalb sich das General Commando, um ja nicht gegen die hohe 
Absicht zu fehlen, hiermit noch einmal gehorsamst anfragen muß, ob es ungeachtet 
der mit dem gehorsamsten Bericht No 840/p aufgezählten Verhältnisse bei der 
Errichtung der 3ten Bataillone der siebenbürgischen Grenz Regimenter zu verbleiben 
habe, und erlaubt sich nur gehorsamst anzusichern, daß die besonders jetzt so äußerst 
nöthigen Bewachung des Grenz Cordons hiedurch kaum mehr möglich wird, 
übrigens selbst zur Zeit größerer Feldzüge in Berücksichtigung des geringen 
Populationsstandes und den sehr ausgedehnten Cordonsstrecken der hierländigen 
Grenz Regimenter, selbst zur Zeit nicht so kritischer Landesverhältnisse immer nur 
Ein Bataillon ein und desselben Regiments ausmarschirt ist, während das andere zur 
Bewachung der Grenze im Lande zurückbehalten wurde. 

Für ein hierlandes derart ausgestellendes Grenz Reserve Bataillon, wie dies 
nach den bestehenden Systemalvorschriften zu geschehen hat, enthält die Beköstigung 
der Montur und Rüstung, diese nach der Monturs- und Rüstungstaxe vom Jahre 
1842 mit Einschluß der Regiespesen berechnet, auf 23.204 Gulden 3 1/8 xr C.Mze, 
jene der Armatur für ein solches Bataillon auf 10.534 Gulden 46 6/8 xr C.Mze, 
somit 33.738 Gulden 49 7/8 xr für Ein Bataillon. Die monatliche Verpflegsbeköstigung 
desselben betragt bei Hause 1.000 Gulden C.Mze, auf dem Cordon und sonst in der 
Provinz 2.272 fl. C.Mze. 

Aus dem gehorsamsten Berichte vom 8ten d.Mts. R 3981 und dem 
demselben anverwahrten Ausweise über jene Materialien und Sorten, welche zur 
Erzeugung der Monturs und Rüstungssorten für die Mannschaft jener 4 National 
Garde Bataillons noch erforderlich werden, welche in Folge des hohen Ministerial 
Erlaßes vom 15en v.Mts. No 520 aus Freiwilligen zu errichten sind, wird Ein hohes 
königl. Kriegs Ministerium ersehen haben, daß ein großer Theil derselben aus dem 
Vorrathe der hierländigen Monturs Commission nicht beigestellt werden kann, daß 
sohin zu deren Anschaffung in der Rücksicht, als hierlandes viele Artikel gar nicht 
zu erlangen sind, Einleitungen geschehen mußten, deren Erfolg bei aller möglichen 
Beschleunigung, offenbar nicht sobald zu hoffen ist, und nach den bestehenden 
Verhältnissen des vielseitigen Bedarfes, in deren Beischaffung selbst bei weit 
überbothenen Preisen, noch weitere Verlegenheiten zu besorgen sind. 

Hieraus erhellet, daß auch bei Errichtung der Grenz-Reserve-Bataillons 
diesen nicht minder nur theilweise, und nur mit wenigen Materialien aus den 
Vorräthen der Karlsburger Monturs Commission ausgeholfen werden könnte, und 
die bei Weitem größere Erforderniß erst an die auswärtigen Monturs Commissionen 
in Bestellung und Ankauf geleitet werden müßte. 

In Absicht der Feuergewehre ist mit dem gehorsamen Berichte vom 12ten 
d.Mts. R No. 3872/3873 der Ausweis über der hieran bei dem Karlsburger Garnisons 
Artillerie Distrikt befindlichen Vorrath überreicht worden, aus welchem hervorgeht, 
daß dieser Vorrath für den doppelten Zweck, zur Armirung der vorerwähnten 4 
Landwehr Bataillons und für die Reserve-Bataillons der hierländigen Grenz 
Regimenter keineswegs hinreicht, somit auch diesfalls eine weitere Fürsorge 
unerläßlich bliebe. 

Das General Commando hält es für eine seiner ersten Pflichten, Einem hohen 
königl. Kriegs Ministerium hiemit diese Nachweisung zu liefern, muß es aber bei 
den vorstehenden Bewandtnissen lediglich der reiflichsten Entscheidung Eines hohen 
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Kriegs Ministeriums an heim geben, ob mit Rücksicht auf den gleichfalls sehr 
wichtigen Umstand, daß durch den Ausmarsch zweier Bataillone die wirthschaftlichen 
besondern, von jenen der regulirten Grenze ganz abweichenden Verhältnisse der 
hierländigen armen Grenzbewohner zuversichtlich zu ihrem empfindlichsten 
Nachtheile gänzlich zu Grunde gerichtet würden, es nicht vielmehr bei dem von Seite 
des General Commando nach reiflicher Erwägung der obwaltenden Umstände 
gestellten Antrage vom 12ten Juli No. 840/p zu verbleiben hätte. 

In Dienstesabsein des Commandirenden Herrn Generals, 
Pfersmann m.p. 

F.M.L. 

* 

Prezidiala nr. 880/p 
Către înaltul Minister regesc ungar de Război 
Sibiu, 20 iulie 1848 

 
Înalta dispoziŃie din data de 16 ale lunii curente, nr. 1300 E, primită ieri prin 

ştafetă, s-a încrucişat cu supusul nostru raport din 12 l.c., nr. prezidial 840/p. Din 
acest motiv, pentru a nu greşi faŃă de înaltele intenŃii [ministeriale], Comandamentul 
general trebuie să se informeze încă o dată dacă trebuie să continue formarea 
batalioanelor nr. 3 [de rezervă] în cadrul regimentelor transilvănene de graniŃă, în 
ciuda situaŃiei expuse în supusul raport nr. 840/p; de asemenea, îndrăzneşte să 
insiste cu toată certitudinea că procedând astfel, mai cu seamă acum, nu va mai fi 
posibilă apărarea atât de necesară a cordonului de graniŃă. Mai mult decât atât, 
luând în considerare efectivele reduse ale populaŃiei şi suprafaŃa întinsă a cordonului 
de graniŃă al regimentelor transilvane, chiar pe timpul marilor campanii militare, 
dar şi în contextul unor relaŃii mai puŃin critice în Ńară, întotdeauna a fost dislocat în 
afară numai câte un singur batalion din fiecare regiment, cel de-al doilea fiind 
menŃinut acasă pentru apărarea graniŃei Ńării. 

La constituirea unui batalion grăniceresc de rezervă, aşa cum se procedează 
pe baza prescripŃiilor sistematice existente, costurile monturii şi echipării, socotite 
conform taxei de montură şi echipare din anul 1842 cu includerea cheltuielilor de 
regie, se ridică la 23.204 guldeni şi 3 1/8 creiŃari monedă convenŃională, iar 
costurile de înarmare ale unui asemenea batalion la 10.534 guldeni şi 46 6/8 creiŃari 
monedă convenŃională, [însumând] aşadar un total de 33.738 guldeni 49 7/8 creiŃari 
pentru un batalion. Costurile lunare pentru intendenŃa acestuia reprezintă acasă 
1.000 de guldeni monedă convenŃională, iar în [serviciul de] cordon şi în restul 
provinciei 2.272 florini monedă convenŃională. 

Înaltul Minister regesc de Război a înŃeles din supusul raport din data de 8 l.c., 
[nr.] R 3981 şi din informarea ataşată acestuia vizând materialele şi sortimentele 
care sunt necesare producerii monturii şi echipamentului trupei fiecăruia din cele  
4 batalioane ale gărzii naŃionale, ce ar trebui să fie alcătuite din voluntari, aşa cum 
specifică înaltul ordin ministerial din 15 ale lunii trecute, nr. 520, că mare parte a 
acestora nu poate fi pusă la dispoziŃie din magazia comisiei de montură de aici şi că 
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trebuie întreprinse formalităŃi pentru achiziŃionarea a numeroase articole, care nu se 
găsesc aici în Ńară, că obŃinerea lor nu se poate spera prea degrabă în pofida celei 
mai mari urgentări posibile şi, datorită necesităŃilor multiple în actuala situaŃie şi a 
preŃurilor mult supralicitate, noi complicaŃii sunt de temut pe viitor. 

Din cele de mai sus rezultă că, la constituirea batalioanelor grănicereşti de 
rezervă, acestea nu vor putea fi susŃinute decât parŃial şi cu materiale puŃine din 
magazia comisiei de montură de la Alba Iulia, în vreme ce cererea cu mult mai mare de 
comenzi şi achiziŃii va trebui direcŃionată mai întâi către comisiile externe de montură. 

Referitor la armele de foc, supusul raport din 12 l.c., nr. R 3872/3873, a 
transmis informarea despre rezervele existente în cadrul districtului garnizoanei de 
artilerie de la Alba Iulia, din care reiese că aceste rezerve nu sunt absolut deloc 
suficiente dublului scop, şi anume înarmării atât celor 4 batalioane ale gărzii 
naŃionale sus-amintite, cât şi batalioanelor de rezervă ale regimentelor grănicereşti 
transilvane. Aşa că, şi în acest caz, sunt inevitabile noi dispoziŃii. 

Comandamentul general consideră că una din primele sale datorii este aceea 
de a oferi înaltului Minister regesc de Război această informare, dar, în condiŃiile 
date, încredinŃează judecăŃii mature a înaltului Minister de Război dacă, Ńinând cont 
de aspectul foarte important că prin plecarea a două batalioane situaŃia economică 
specială a locuitorilor săraci ai graniŃei de aici, situaŃie cu totul diferită de cea 
existentă în restul graniŃei regulate, prin defavorizare semnificativă se va 
compromite definitiv, sau dacă, în împrejurările date, nu este mai bine să se rămână 
la propunerea înaintată, după matură chibzuinŃă, de Comandamentul general în 12 
iulie, nr. 840/p. 

În absenŃa domnului comandant general, 
Pfersmann m.p. 

Feldmareşal-locotenent  
 
Original: Österreichisches Staatsarchiv (Arhiva Austriacă de Stat) din Viena, Kriegsarchiv 

(Arhiva de Război), Schriften-Abtheilung, cutia 139, doc. f.n. Copie: Fond 1848 la Institutul de 
Istorie „George BariŃiu” din Cluj-Napoca, xerox: 16.576–16.581. 

193. 

Sibiu, 20 iulie 1848 
 
Ad Numm. 2528/848 
Dto. 20 Julii 848 
Praes. – // – 
Erl. – // – 

 
Franz Salmen Graf der sächs. Nation eröffnet: 
Es sey ihm angezeigt worden, daß Micki Schneider aus Großscheuern, ein 

bekannter Aufwiegler der dasigen Gemeinde, besonders jetzt seine aufrührerischen 
Umtriebe mit zügelloser Frechheit fortsetze, daß er ungestört und öffentlich die 
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Gemeinde Ungehorsam gegen die Obrigkeit u. das Gesetz aufreize und namentlich 
verleitet habe, den gesetzlich gebührenden heurigen Zehenten ihren Geistlichen zu 
verweigern. 

Wenn schon überhaupt Aufrührer und Volks-Verführer in die Cathegorie der 
Verbrecher gehören, so seyen solche in gegenwärtiger, vielbewegter u. den 
Volksaufreizungen so günstiger Zeit doppelt strafbar, demnach die verschärften 
Verordnungen der Regierung über Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe, vor 
Allen auch die Volksaufwiegler unter die standrechtlich zu behandelnde 
Verbrecher einreihten.  

Es werde daher dem Magistrate aufgetragen benannten Mich. Schneider als 
Volks Aufwiegler zum warnenden Beispiel für Andere unverweilt der öffentlichen 
Anklage zu unterziehen und den Fiscalen zu beauftragen, die zur Anklage 
erforderlichen Befehle sich vom Amte, den Geschwornen und der Cttät in 
Großscheuern zu verschaffen. 

Gegenwärtige h. Com. Verordnung wird dem Stadt u. Stuhls Fiscalen in 
Verbindung mit Zahl 2527/848 zur Benützung bei der gegen Mich. Schneider aus 
Großscheuern zu stellenden öffentlichen Klage, mittelst Prot. Auszugs zugestellt. 

[S.s.] 
 

* 

La nr. 2528/1848 
Datat, prezentat şi emis la 20 iulie 1848 

 
Franz Salmen, comitele naŃiunii săseşti, comunică: 
A fost informat că Micki Schneider din Şura Mare, un agitator cunoscut în 

comuna respectivă, îşi continuă răzvrătirile mai ales acum cu o obrăznicie fără frâu, 
incitând nestingherit şi făŃiş comuna la indisciplină faŃă de autorităŃi şi lege, 
amăgindu-i [pe locuitori] să refuze să le presteze clericilor lor dijma cuvenită legal 
pe anul în curs. 

Dacă în general rebelii şi instigatorii poporului aparŃin categoriei infractorilor, 
astfel de oameni sunt de două ori mai penali în zilele noastre, pline de tulburări şi atât 
de favorabile răzvrătirilor. De aceea, dispoziŃiile înăsprite ale conducerii în vederea 
menŃinerii liniştii publice îi enumeră în primul rând pe agitatorii poporului în rândul 
infractorilor ce vor fi deferiŃi statariului [curŃii marŃiale]. 

Prin urmare este însărcinat Magistratul să-l supună pe numitul Michael 
Schneider fără întârziere acuzării publice ca agitator al poporului, pentru a le oferi 
celorlalŃi o pildă de avertisment, iar funcŃionarul fiscal să procure ordinele necesare 
punerii sub acuzare, de la Oficiul [fiscal scăunal], de la juraŃi şi de la comunitatea 
din Şura Mare.  

Extrasul de protocol al prezentei înalte ordonanŃe a comunităŃii se pune la 
dispoziŃia funcŃionarului fiscal orăşenesc şi scăunal, în legătură cu nr. 2527/1848, 
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pentru a-i folosi acestuia la întocmirea plângerii publice împotriva lui Michael 
Schneider din Şura Mare. 

[S.s.] 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Actele Magistratului, nr. 2528/1848; foto: 5.654–5.655/1848. 

194. 

Braşov, 20 iulie 1848 

Măria Ta, prealuminate şi preasfinŃite domnule Episcop,  
domn nouă binevoitoriu! 

Rezultatul călătoriei Măriei Tale la Innsbruck cu ceilalŃi deputaŃi ne îndestulă 
şi ne îndatoră, atât pe noi, cât şi pe cei mai mulŃi români transilvani, încât adică 
acelaş[i] cuprinde acum şi garantizarea naŃionalităŃii noastre, care este a se regula 
prin lege. Noi recunoaştem, că toate celelalte punturi ale petiŃiunii noastre sunt 
cuprinse şi împlinite prin legile Ungariei, pentru noi întru atâta, încât ele sunt 
garantizate şi altor popoare, conlocuitoare. Singur cuvântul naŃionalitate, acest 
cuvânt fermecător mai era, care pricinuia mari dureri de cap şi care încă pune la 
îngrijare pe cei mai mulŃi. 

Măria Ta! Sau este naŃionalitatea o mare virtute civilă sau şi morală a 
omenirii; sau este ea numai un fanatism, ca şi cel religios, o boală a veacului 
nostru; pe toată întâmplarea merită cea mai necondiŃionată respectare a noastră 
îndată ce este vorba de naŃionalitatea unui popor în Transilvania mai numeros de 
cât toate şi respectiv de două milioane suflete. De aci videsc că şi constituŃia 
austriacă garantează toate naŃionalităŃile monarhiei, ceea ce constituŃia provizorie a 
Ungariei spre multă stricăciune a ungurilor nu făcu, şi iacă acuma rodurile peste 
tot, iar mai vârtos la Dunăre şi Drava. Deci, noi ne rugăm cu toată umilinŃa şi cu tot 
adânsul, ca Măriile Voastre, împreună cu toŃi domnii deputaŃi, să binevoiŃi a lua în 
cea mai deaproape băgare de seamă, că după ce fierberile naŃionale se întinseră 
peste tot, românii încă nu se vor mulŃumi cu mai puŃin decât se vor da altor 
popoare, precum cere sfânta dreptate. Pentru aceasta noi dorim să se ceară cea mai 
acurată definiŃie şi circumscripie a naŃionalităŃii. 

La tractarea asupra acestei materii importante nu cumva să se ia de temei 
dreptul istoric, nu, nici pe un minut, ci dreptul filosofic. 

După ce uniunea Transilvaniei se poate socoti ca complinită, ne rugăm ca să 
se Ńină conferinŃe naŃionale bine conduse cu toŃi deputaŃii români aleşi în Dieta de 
la Transilvania şi Ungaria. Cu naŃia ungurească să se tracteze şi din punctul de 
vedere al politicii sănătoase; să i se arate mai lămurit că dânsa numai în români 
poate avea aliaŃii săi fireşti; nu cumva să repeadă de la sine pe români, ca ei să cadă 
în braŃele altora. Ungurii să bage seamă foarte bine că iată muscalii ameninŃă cu 
intrarea până la Orşova. Să ne împăcăm foarte curând cu condiŃii drepte, loiale, 
fireşti. 
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Cu aceasta să rugăm pe M.M. V.V. [măriile voastre,?] ca să vă puneŃi 
mijlocitori la ministeriu şi la d[omnul] comisar Vay, că, dacă vor pace, să nu mai 
batjocurească aşa amar mai ales pe preoŃimea noastră, căci fac lucruri cumplite, 
întărâtă duhurile peste măsură. 

Până atunci încă ar fi prea mare trebuinŃă ca comitetul – însă numai de  
12 membri, iar mai mulŃi nu –, să se întărească de dinsus. 

Mai avem o rugăminte, prea sfinŃite Părinte, care este mai mult locală, însă 
de cel mai mare interes pentru noi. Acesta priveşte la comerciul nostru din Braşov. 
E cunoscut M[ăriei] Tale de când ne sileam a câştiga un gremiu negustoresc, de 22 ani 
fără nici un folos supt vechiul guvern, decât numai cu cheltuială zadarnică. Actele 
noastre credem că de la reposata cancelarie se vor fi pogorât la ministeriu; dacă 
ministeriului de comerŃ i s-ar trage luarea de seamă spre acele acte şi dacă s-ar 
informa de însemnătatea comercială a cetăŃii noastre, noi credem că aici la Braşov 
s-ar întemeia îndată nu numai un tribunal de comerŃ, ci şi un tribunal cambial 
(Wechselgericht), iar dacă acela s-ar muta ori unde aiurea în Ńară, ar fi spre nespusa 
noastră stricăciune şi în cauza aceasta, pentru noi atât de cumpănitoare. 

Cu aceasta, sărutând arhipăstoreasca dreaptă, rămânem ai Măriei Voastre 
servi şi fii în Hristos. 

Ioan Juga, 
Rudolf Orghidan, 

Buciuli Luca 
 

[Adresa:]  
Illustrissimo ac Reverendissimo Domino Andreae Schaguna Dei gratia 

Valachorum transilvanorum g. r. n. u. Episcopi Domino colendissimo. Pestini. 
 
Publicat în: S. Dragomir, Studii şi documente, vol. II, Sibiu, 1944, p. 169–170. 

195. 

Sibiu, 20 iulie 1848  

Prealuminate şi PreafinŃite domnule episcope, mie mult îndurate! 

În urma Ńirculariului Măriei Tale românii s-au mântuit de a mai da dijma la 
pastorii săseşti, însă lor le cade aceasta foarte greu, căci ai publicat Măria Ta acest 
Ńirculariu. Zic că ai greşit tare, căci în [ac]est an au trebuit şi românii să mai dea 
dijma, apoi pe viitoriu, s-ar fi scutit şi ei împreună cu ceilalŃi. După ce zic s-au 
publicat Ńirculariul, saşii tot s-au răspicat că vor lua dijma de la români, căci 
articolul dietal încă n-ar fi venit sancŃionat de la Maestatea Sa în jos sua forma, şi 
până atunci articolul acela nu are putere în fundo saxonico (aşa zic ei); deci pentru 
ocolirea oarecăror neplăceri Poplăcenii1 cu Gurenii2 au arătat la Gubern cum  
stă lucrul şi au cerut scutirea de dijmă. De altă parte, de la Sibiu unu[l] gyujto – 
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Ober-Zehner3 Fabricius, ba şi Thesaurariatu[l], dacă trimiŃând şi un Ńirculariu al 
Măriei Tale la Gubern, au arătat cum ai urmat Măria Ta şi cum acuma românii să 
împotriveasc a da dijma; apoi în s[caunul] Mercurii s-au adunat românii din toate 
satele şi au făcut protestaŃie la judeŃ-prim care s-au declarat, că de vreme ce 
Maestatea Sa s-au milostivit a-i scuti de dijmă şi Măria Ta aceasta prin Ńirculariul 
din Peşta te-ai îndurat a le publica mila împărătească, ei nu vor mai da dijmă şi de 
cumva ar încerca careva a le lua cu sila, (căci să lăudasă saşii la Mercurea, că de nu 
vor da românii dijma, vor umbla ca la MihalŃi), ei încă cu silnicie să vor împotrivi. 
Destul că acuma nu ştiu, venit-au ceva de la Gubern or n-au venit, căci ei nu arată 
nimica, dar văzui că inspectorii unii acuma spun pe sate că românii sunt scutiŃi de 
dijmă şi numai sasii au a da în anul acesta dijma la popa lor, iar de la români tot vor 
să ia dijmă de pe pământurile acelea, care le Ńin cu arândă de la sasi. Aşa au făcut 
cu un poporan al mieu, ba l-au dus şi la funojiu dijmaşiu popii sas, numai ca să-i 
înfricoşeze să ducă dijma, dar acela i-au spus că ei nu cutează de ceialalŃi români a 
da, căci aceia îi zmulg părul. Aşa l-au rogat cu buna, zicând oameni buni, daŃi-o în 
anul acesta, că apoi nu o veŃi mai da. Ci n-au folosit nimic. Destul că saşii cât cu 
buna cât cu rău caută numai să mai prădeze pe români şi pe lângă această lege, şi 
ştiu că de la mulŃi vor şi lua pe la sate şi oraşe, fiind oamenii tare apăsaŃi. 

DeputaŃii pentru dietă aicea la Sibiu şi Miercurea [Sibiului] încă până acum 
nu s-au mai ales, ba nici la Nocrich, iar la Cohalm [Rupea], Cincu Mare, Braşov, 
Sighişoara, BistriŃa, tot saşi; la Orăştie un biet român, apoi la Mediaş, Voicu 
protopopu[l] unit a trimite pe un cumnat al său. Au rămas românii iar în minoritate, 
căci n-au stat pe lângă un deputat, ci s-au împărŃit voturile; la preotu[l] unit, la 
Androne, la d[omnul] Man, la PoruŃu şi mai ştie Dumnezeu la cine şi aşa am rămas 
şi aicea pe jos ca pretutindine. Prin varmeghii însă, poate că din neînŃelegeri, să 
tirănescu oamenii şi să talează. Aşa au venit de la Berghin doi oameni, unul român 
şi unul sas, pe carii d[omnul] föbiró [jude suprem] Boer (dar Ńinerile lui Juhász)  
i-au bătut tirăneşte cu câte 50 de beŃe şi i-au suduit tot de cruce şi Evanghelie. Pe 
alŃi oameni, ce nu i-au căpătat, au lăsat la birae ca să-i prindă şi în afară să-i trimită 
la Aiud la dânsul ca să-i bată. De la Sălciua, de din jos de Ofenbaia4, iar au venit 
doi români de s-au jeluit că domnii pământeşti (Torotzkai) cer de la dânşii câte 6 fl. 
argint şi dijma din vite, după 4 boi, o oaie fătată cu miel, şi din 10 oi iar o oaie 
fătată. La acestea le-au pus 15 zile în care de nu vor da ceruta dijmă şi banii, apoi 
va aduce execuŃie pe ei. Eu i-am sfătuit să dea ce cer, ca să nu mai vie cătane pe ei, 
apoi să-şi caute calea legii. 

De la Braşov încă scrie părintele Petric, că braşovenii, conduşi nu ştie de 
cine, nemulŃămindu-se cu deputaŃii rămaşi la Pesta, despre care să îndoiesc că vor 
apăra peticiunea naŃiunii române întru toate punctele ei, subscriu gros o cerere în 
care poftesc congres naŃional, căruia împărtăşindu-să rezoluŃia împărătească 
ultimarie, să-şi aleagă alŃi deputaŃi la dietă, cărora să le dea şi instrucŃie din care să 
nu poată eşi ca cei de la Pesta etc. Despre acest lucru îmi va scrie mai multe după 
ce să va isprăvi cererea, apoi voi mai înştiinŃa pe Măria Ta de va fi de lipsă.  

Vitele Maereanilor noştri care le-au închis de pe ogoară, dacă n-au voit 
oamenii a le scoate, pe lângă reversul ce l-au poftit de la dânşii, acuma am înŃăles 
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că pe mâine le vor vinde cu liŃitaŃie plus oferenti. DeputaŃii ce s-au dus la Cluj în 
pricina aceasta încă nu s-au mai întors, ca să ştim ce să facem. Procuratorul Peci au 
zis atâta, că de cumva vor da vitele la mezat, oamenii să depună 52 xr. [creiŃari] şi 
să protesteze ca să nu le vândă până nu vor veni deputaŃii de la Cluj cu vreo 
rezoluŃie la jalba ce o au dat ei în privinŃa acesta. 

Noi împreună cu familia noastră poftim Prealuminat Mări[e]i Tale fericită 
sănătate şi răbdare, ca să poŃi cu sporiu bun lucra spre fericirea naŃi[e]i romane, 
dorind din inimă cât mai curând a ne învrednici a săruta binecuvântătoarea dreaptă 
a Mări[e]i Tale, comendându-ne graŃi[e]i Mări[e]i Tale rămânu 

plecat servu, 
Petru Bădilă m.p.,  

prot[opop] 
 
Original: A.N.I.C. Bucureşti, col. Documente transilvănene, pach. VI, nr. 44. Publicat în: 

Costin Feneşan, InformaŃii noi privind revoluŃia din Transilvania în vara anului 1848, în „SargeŃia”, 
vol. XIV, 1979, p. 383–384. 

________________ 
1 Locuitorii din Poplaca [SB]. 
2 Locuitorii din Gura Râului [SB]. 
3 Prim-dijmuitor, cel mai înalt funcŃionar care colecta dijmele. 
4 Baia de Arieş; azi, în judeŃul Alba. 

196. 

Sibiu, 20 iulie 1848 
 
Sabiniu, 20 iulie 1848 

Frate Golescule! 

Eri, luni, 19 iulie, a ajuns aici Brătianu. Mi-a spus cum a petrecut pe acolo. 
D-ta încă vei fi înŃeles de la dânsul, că cu ungurii nu e nimica de făcut. Sau la 
Viena sau la Frankfurt. Dară oamenii trebuiesc acolo bine informaŃi. Înteresează de 
deputaŃii din dietele de acolo să vorbească în cauza română. ÎngrijiŃi şi pentru 
jurnale. Noi facem aici cât putem. 

Espresul nostru a ajuns la Bucuresci dumineca noaptea spre luni (12 iul[ie]). 
Bălcescu îŃi scrie aici o scrisoare din 11, înainte de a primi scrisurile d-tale. Stef. 
Golescu îŃi scrie una din 12 iul[ie], după ce a primit ale d-tale. Amendouă Ńi le 
primi[i] aici. 

BariŃiu îmi scrie de la Braşiov [în] 19 iul[ie]. Să sciŃi că reacŃionarii se gătesc 
de o contrarevoluŃie drăcească în Bucuresci prin unul Schina (ori cum-l chiamă), în 
Craiova prin Charalampie, în Câmpulung prin unul Rosset. Aseară Slătineanu zise 
pe alee că peste puŃin mă va chiema pe mine şi pe toŃi mocanii şi tuŃuienii noştri la 
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bal. Alaltăieri primiră o ştafetă de la Const[antinopole] iar alta de la Rusciuc. 
Slătineanu zise că de cât să-şi lase ei proprietăŃile în dispoziŃie sans-culloŃilor, mai 
bine vor guvern muscălesc. Pe popa de la St. Sava, tot eri îl ameninŃa că de va mai 
cuteza a călca în Bucuresci nu-i vor rade barba, ci i-o vor smulge. Acestea ne scrie 
BariŃiu. Astăzi la 7 ore de dimineaŃia a plecat Maiorescu la Braşiov. I-am zis ca să 
grăbească la Bucuresci într-ajutoriu, că unul e destul aici. Îndată după plecarea lui 
m-a chiemat generalul [P]fersmann şi mi-a arătat răspunsul ce a primit de la 
Vienna asupra celor ce a scris guvernul prov[izoriu] când cu venirea Maiorescului. 
Răspunsul acesta e de pe timpul când la sosire scrie la Vienna despre înfiinŃarea 
Căimăcămiei şi are înŃelesul aceasta. 

Noi am înŃeles că guvernul prov[izoriu] al łării Româ[neşti] a căzut şi s-a 
pus în locul lui o Căimăcămie. Aşiadară, cei doi domni (Maiorescu şi Laurian) cari 
au venit în trebile łării R[omâneşti] se vor fi întors înapoi. În cât e pentru Rusia, ea 
are tractate cu Turcia, pe care îşi bazează protecŃiunea. Ce se atinge de interesele 
Austriei în Principate, pentru aceasta s-a făcut disposiŃiune de a protesta în caz de 
intervenŃiune. Acest răspuns nu mi se pare de treabă. Sau că Austria e înŃeleasă cu 
Rusia, sau că nu cunoaşce starea cea adevărată a principatelor. Vezi de informează 
mai bine pe oamenii de acolo şi caută de le descoperă politica. Mi se pare că e tot 
dracul cel vechi la mijloc. 

Aici s-a făcut dispoziŃiune că să se acopere tare cu miliŃie şi cu artilerie, atât 
pasul de la Turnu Roşu, cât şi cel de la Braşiov. Când am întrebat pe gen[eralul] 
[P]fersmann pentru aceasta, mi-a răspuns ca să nu se întâmple vreo neorânduială 
prin venirea oamenilor din łeara Rom[ânească], mai ales a proletarilor, lucru 
curios. 

Pentru lucrurile Magherului s-a dat o hârtie, ca când va voi să-şi ieie lada. 
Pentru arme şi altele, d-ta fă tocmele pe acolo, cum ştii mai bine şi apoi scrie 

pentru bani. Aici în Transilvaia nu e nemica de făcut. Eu am zis şi Brătianului să 
spuie cu gura, şi am scris şi Bălcescului, ca să nu trimită sume mai mari de bani 
până ce nu vor veni scrisori de la d-ta. Salutare, frăŃie. 

Laur[ian] 
 
Original: Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti, Fond Brătianu, dosar XXXIII/1 j. 

197. 

Turda, 20 iulie 1848 
 
Turda, 20. Iulie. 
Trei companii de gardişti săcui care mai astă primăvară abia se scóseră până 

aici, fuseră cu mare nevoie înduplecate a eşi în armată la Seghedin. Însă 80 de 
ficiori se retórseseră la patria lor săcuiască dând al doilea esemplu (după cel de la 
Uzon) de nesubordinaŃie ostăşască. Astăzi sânt toŃi săcuii câŃi au eşit până acum la 
Seghedin, iar nu şase mii, precum minŃeau mai de ună zi unii corespondenŃi ai 
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gazetelor ungare din Peştea. Precum auzim, ceilalŃi militari săcui pun de condiŃie a 
eşirei lor din Ardeal la Ungaria ca să fie însoŃiŃi de toŃi proprietarii nemeşi, fără 
care n’au plăcere a eşi. Înşi[ş]i turdenii şi aiudenii se săturaseră de confraŃii lor 
săcui. Să te miri că Ellenör, care mai deunăzi avea obrăznicia a lăuda pe săcui căci 
taie pletele românilor şi cosiŃele româncelor, încă nici acuma nu vede pre 
turburătorii dintre ei, sau că de ruşine tace înfundat. 

 
Tipăritură: Ştire publicată în „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 58 din 15 iulie 1848, p. 237. 

198. 

Pesta, 21 iulie 1848 

Verordnung 

Es ist unmöglich, eine bewaffnete Macht vor den Feind zu schicken, ohne 
vorher dieselbe den aus der Erfahrung von Jahrhunderten geschöpften 
Militärreglements zu unterwerfen. Ohne Aufstellung dieser Gesetze wäre nicht nur 
der glorreich erworbene Ruf des Heldenmuthes und der Tapferkeit unserer Nation 
und ihr Name aufs Spiel gesetzt, was sich mit der Ehre der Nation nicht verträgt, 
sondern es könnte unser Vaterland auch eine große Gefahr treffen. 

Deshalb verordne ich hiemit: 
Jede ausrückende Nationalgarden-Abtheilung steht von dem Tage an, da sie 

ihren Wohnsitz verläßt und bis sie zurückkehrt, unter der in der 2. Abtheilung des 
Militärreglements enthaltenen Kriegsgesetzen, welche Gesetze am 1. Tage ihres 
Aufbrechens nach dem neuerdings zu leistenden Eide – wie er im Gesetzartikel 
1848: XXII bestimmt ist, – vorgelesen werden, und Denjenigen fremder Zunge in 
ihrer Sprache erklärt werden sollen. 

Im Hauptquartier soll ein Gericht creirt werden, dessen Präses ein 
Militäroffizier, die Beisitzer zur Hälfte Nationalgarden, zur Hälfte Soldaten sind; 
wo der Auditor kein Ungar ist, soll ihm ein beeideter, der ungarischen, deutschen 
oder der Sprache des Angeklagten vollkommen mächtiger Dollmetsch beigegeben 
werden. 

Dieses Gericht wird in allen bei den mobilisirten Nationalgarden schwereren 
Vergehen aburtheilen; geringere Strafen sind nach dem Reglement der Nationalgarde 
zu bestimmen. 

Diese meine Verordnung hat, sobald sie im Wege des „Közlöny” den Betreffenden 
zukommt, durch Mitwirkung der Militärbehörden und unter Verantwortlichkeit der 
Regierungscommissäre und Stabsoffiziere der Nationalgarde sogleich in Wirksamkeit 
zu treten. 

Pesth, 21. Juli 1848. 
Graf Ludwig Batthyány 
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* 

OrdonanŃă 

Este imposibil să trimiŃi înaintea inamicului o forŃă militară, mai înainte de a 
o supune regulamentelor militare izvodite dintr-o experienŃă de secole. Fără 
stabilirea acestor legi s-ar pune în joc nu doar numele şi faima gloriei dobândite 
prin eroism şi vitejie de naŃiunea noastră, ceea ce nu face onoare naŃiunii, ci s-ar 
pune în mare pericol şi patria noastră. 

De aceea, ordon prin prezenta: 
Din ziua în care îşi părăseşte sediul şi până când se reîntoarce aici, fiecare 

unitate a gărzilor naŃionale ce va porni la drum se află sub legile de război cuprinse 
în secŃiunea a doua a regulamentelor militare, care legi vor fi citite cu voce tare în 
prima zi a plecării, după depunerea noului jurământ, prevăzut în articolul de lege 
XXII din 1848, şi care trebuie explicate celor de altă limbă pe limba lor.  

În cartierul general se va crea un tribunal, al cărui preşedinte este ofiŃer 
militar; asesorii sunt pe jumătate membri ai gărzilor naŃionale, şi pe jumătate 
soldaŃi. Acolo unde auditorul nu e ungur, trebuie să i se alăture un translator ce a 
depus jurământul, care stăpâneşte pe deplin limba maghiară, germană sau limba 
pârâtului. 

Acest tribunal va judeca toate delictele grave săvârşite în cadrul gărzilor 
naŃionale mobilizate. Pedepsele mai mici se vor stabili conform regulamentului 
gărzii naŃionale. 

După ce le va parveni respectivilor pe calea [ziarului oficial] „Közlöny”, 
această ordonanŃă a mea trebuie să intre imediat în vigoare, prin colaborarea 
autorităŃilor militare şi sub răspunderea comisarilor guvernamentali şi a ofiŃerilor 
de stat major din garda naŃională. 

Pesta, 21 iulie 1848 
Contele Batthyány Lajos 

 
Tipăritură: Comunicare oficială publicată în „Siebenbürger Wochenblatt – Zweite Ausgabe”, 

Braşov, nr. 62 (din 3 august 1848), p. 375. 

199. 

Cluj, 21 iulie 1848 

A Királyi Kormányszéknek 

A földmivelés, ipar és kereskedelmi minister e hónap 13án 176 számja alatt 
kelt rendelete mellett a cholera tárgyában a magyar honi törvényhatóságokhoz és 
egyházi fınökökhöz bocsátott körleveleinek, úgy szinte az ezekhez csatolt orvosi 
utasításnak egy egy példányát oly megtalásással küldvén meg, hogy amennyiben 
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ezekben oly intézkedések foglaltatnának mellyek a kormányszéki körlevélben 
említés nincsen, ezek Erdélyben is foganatosíttassanak, e ministeri rendelet záratékait 
a n. méltóságú k. kormányszékhez tárgyalás végett áttenni kivántam. 

Kolozsvárt, Sz. Jakab hó 21. 1848. 
Gróf Mikó Imre 

* 

Către Guberniu 

Ministerul Agriculturii, Industriei şi ComerŃului, alături de ordinul dat în 13 ale 
lunii curente sub nr. 176 în legătură cu holera, a emis circulare către jurisdicŃiile din 
Ńară şi către conducerile bisericeşti; la fel şi câte un exemplar anexat din indicaŃiile 
medicilor cu adăugarea ca, în cazul în care acestea ar conŃine măsuri care nu sunt 
amintite în circulara gubernială, ele să fie aplicate şi în Ardeal. Am dorit să transpun 
anexele acestui ordin ministerial la Guberniu, în vederea dezbaterii lor. 

Cluj, 21 iulie 1848 
Contele Mikó Imre 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond.G.P., nr. 8849/1848; foto: 29705. Concept: M.O.L. 

Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1975 E/1848. 

200. 

Sibiu, 21 iulie 1848 
 
Präsidiale Nro. 884/p 
184872b 
Hermannstadt am 21t Juli 1848 

An das königl. hohe ungarische Kriegs Ministerium 

Die authentischen Nachrichten, welche über den Einmarsch der russischen 
Truppen in die Moldau und über deren weiteres Vordringen in die Walachei dem 
General Commando zugekommen sind, machen die schleunigste Ausführung der 
nachstehenden unter Einem verfügt werdenden Truppenbewegungen deshalb zur 
dringenden Nothwendigkeit, weil die Päße Tömös, Törzbug und Rothenthurm 
diejenigen sind, welche sowohl im Falle einer feindlichen Invasion, als auch durch 
das Hereinströmen der vielen tausenden Flüchtlingen und politisch Compromittirten 
dem größten Andrange ausgesetzt sind. 

Um die benannten bedrohten Päße im Erforderungs Falle mit Nachdruck 
behaupten zu können, ist vor Allem die verstärkte Besetzung der Punkte Kronstadt 
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und Hermannstadt dringend nöthig, weil vom Ersteren die beiden Päße Tömös und 
Törzburg, vom Letzteren der Paß Rothenthurm gedeckt werden kann. 

Zu diesem Ende verfügt man unter Einem, daß die in Kronstadt befindliche 
Division Graf Leiningen nach Fogaras abrücke, dagegen die 1 Kompagnie Bianchi 
von Fogaras, und 2 Kompagnien Bianchi von hier, welche sämmtlich zum 1ten 
Bataillon dieses Regiments gehören, nach Kronstadt abmarschiren, ferner wird die zu 
Elisabethstadt liegende Division des 1t Szekler Grenz Regiments compagnienweise 
in die Nähe der Päße Tömös und Törzburg dislocirt, und ½ 6pfündige Batterie nach 
Kronstadt verlegt, welches zusammen mit der ohnedem schon im Kronstädter 
Distrikt liegenden Division des Dragoner Regiments Savoyen vor der Hand und bei 
den geringen Mitteln, welche dem Generalate zu Gebothe stehen, Alles sein dürfte, 
was man für jetzt der drohenden Gefahr auf diesem Punkte entgegen zu stellen 
vermag. 

In Hermannstadt ist das Grenadier Bataillon Br. Urraca, 4 Kompagnien 
Leiningen, ferner werden 2 Kompagnien Bianchi von Mühlenbach hierher gezogen, 
die andere halbe 6pfündige Batterie von Carlsburg hierher verlegt, endlich eine 
Escadron des Chevauxlegers Regiments EH. Ferdinand Max. von Reichersdorf 
nach Gierelsau und Talmáts, 1 Kompagnie des 1t Walachen Regiments aber nach 
Boitza und Talmacsel verlegt, wodurch auch dem Paß zu Rothenthurm die nöthige 
Unterstützung zu Theil werden dürfte. 

Aus der Klein Walachei ist nichts zu besorgen; übrigens ist der Paß Vulkan 
ohnedies gut, außerdem Déva noch mit 1 Kompagnie Bianchi und 1 Escadron 
Chevauxlegers besetzt. 

Von diesen unter Einem angeordnet werdenden Verfügungen, wird Einem 
hohen k. Kriegs Ministerium mit Bezug auf die gehorsamsten Berichte Präsidiale 
836–837/q und 840/p hiermit die gehorsamste Meldung erstattet. 

In Dienstesabsein des Commandirenden Generals, 
Pfersamnn m.p. 

F.M.L. 

* 

Prezidială nr. 884/p 
184872b 
Sibiu, 21 iulie 1848 

Către înaltul Minister regesc ungar de Război 

Veştile autentice, primite de Comandamentul general cu privire la intrarea 
trupelor ruse în Moldova şi înaintarea lor continuă în Muntenia, fac stringentă 
necesitatea punerii grabnice în aplicare a ordinelor adoptate privind următoarele 
mişcări de trupe, deoarece, atât în cazul unei invazii inamice, cât şi în cazul 
imigrării a mii de refugiaŃi şi compromişi politic, pasurile Timişu, Bran şi Turnu 
Roşu sunt cele mai expuse unui aflux masiv.  
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Pentru a putea apăra eficient, la nevoie, pasurile ameninŃate pe care le-am 
menŃionat, este mai înainte de toate neapărat necesară ocuparea şi întărirea 
punctelor Braşov şi Sibiu, întrucât din primul [punct] pot fi acoperite pasurile 
Timiş şi Bran, iar din al doilea pasul Turnu Roşu. 

În acest scop se ordonă, prin prezenta, ca divizionul [regimentului] Contele 
Leiningen, aflat la Braşov, să plece la Făgăraş; apoi ca 1 companie [a regimentului] 
Bianchi din Făgăraş şi 2 companii [ale regimentului] Bianchi de aici [din Sibiu], 
ambele aparŃinând primului batalion al acestui regiment, să pornească în marş spre 
Braşov; divizionul din primul regiment secuiesc de graniŃă, aflat la Dumbrăveni, să 
fie dislocat pe companii în apropierea pasurilor Timiş şi Bran; o jumătate de baterie 
[cu tunuri] de 6 funŃi să fie mutată la Braşov. Acestea, împreună cu divizionul 
regimentului de dragoni de Savoia, existent deja în districtul Braşov, sunt disponibile 
acum şi, la mijloacele reduse aflate la îndemâna generalatului [Comandamentului 
general], ele constituie tot ce poate fi opus pericolului ameninŃător în acest punct 
[Braşov]. 

La Sibiu se află batalionul de grenadieri Baron Urraca, 4 companii Leiningen; 
vor fi aduse aici 2 companii Bianchi de la Orăştie; va fi mutată încoace cealaltă 
jumătate de baterie de 6 funŃi de la Alba Iulia. În fine, va fi dislocat un escadron al 
regimentului de cavalerie uşoară Arhiducele Ferdinand Maximilian de la Richiş la 
Bradu şi Tălmaciu, iar 1 companie a primului regiment românesc la BoiŃa şi 
Tălmăcel, astfel încât şi pasul Turnu Roşu va avea parte de sprijinul necesar. 

Dinspre Muntenia Mică [Oltenia] nu există motive de îngrijorare; în plus 
pasul Vulcan este bun şi, în afară de aceasta, Deva e ocupată de 1 companie 
Bianchi şi un 1 escadron de cavalerie uşoară. 

Aceste dispoziŃii, ordonate prin prezenta, cu referire la supusele rapoarte 
prezidiale 836–837/q şi 840/p, sunt aduse cu supunere la cunoştinŃa înaltului 
Minister regesc de Război. 

În absenŃa comandantului general, 
Pfersmann m.p. 

Feldmareşal-locotenent 
 

Original: Österreichisches Staatsarchiv (Arhiva Austriacă de Stat) din Viena, Kriegsarchiv 
(Arhiva de Război), Schriften-Abtheilung, cutia 139, doc. f.n. Copie: Fond 1848 la Institutul de 
Istorie „George BariŃiu” din Cluj-Napoca, xerox: 16.582–16.585. 

201. 

Sibiu, 21 iulie 1848 

Prealuminate şi PreasfinŃite domnule Episcope, mie milostiv părinte! 

Pe lângă cele ce am arătat Mări[e]i Tale în scrisoarea mea de eri1, 
milostiveşte-te a asculta şi următoarele. După ce am vestit eu poporenilor miei 
rădicarea dijmelor în biserică, iată eri dimineaŃa mă pomenesc cu un poporan al 
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meu şi cu sluga dijmaşului la mine, care-mi spune că dijmaşu[l] sas, Sontag numit, 
l-ar fi oprit a-şi duce grâul acasă de pe pământurile arendate de la saşi până nu va 
duce dijma la popa sas. Eu i-am răspuns: „Dumneata în puterea Ńirculariului 
episcopesc te du şi-Ńi du bucatele acasă.” Iată cătră sluga dijmaşului am zis: „Du-te 
şi spune la D[omnul] dijmaşiu ca să dijmuiască la saşi, iar pe români să-i lase în 
pace.” Aşa s-au depărtat amândoi, însă mai târziu văzui că vine de la dijmaş şi-mi 
cere porunca episcopească spre vedere, pe lângă care slobod omenii să aducă 
bucatele nedijmuite. Eu i-am răspuns că eu pe d[omnul] dijmaş nu-l cunosc de mai 
marele mieu, prin urmare nici nu mă Ńinu îndatorat a-i arăta poruncile stăpânului 
mieu, ci să aştepte puŃin el, că voi veni acolo în persoană. Aşa mai târziu, ducându-mă 
la dijmaş, când întru în casă, îmi iasă înainte zicând: „Was steht zu Diensten?” 
[Ce este de serviciu?] Eu i-am răspuns: „Nichts anderes, als dass Sie meine 
Parochianer schonen und keine Gaben mehr als Zehnt von Ihnen nehmen, denn ich 
habe von meinem Bischof den Antrag, sobald Sie von einem Romanem Zehnt 
nehmen, Ihm gleich zu melden”. [Nimic altceva, decât să-mi cruŃaŃi oamenii din 
parohie şi să nu le mai luaŃi nicio dare ca dijmă, fiindcă eu am de la episcopul meu 
poruncă, să-i raportez de îndată ce luaŃi dijma de la vreun român.] La aceasta mi-au 
răspuns: „Ich werde es dem Herrn Bürgermeister melden” [O să-i raportez şi eu 
domnului primar], şi cu aceasta m-am despărŃit de dânsul. Aşa după ameazăzi m-au 
poftit Bürgermeister [primarul] la sine, unde a fost şi Stadthan [judele orăşenesc] 
Bachner2 de faŃă, şi am disputat mai 11/2 de ceas în privinŃa aceia, demonstrând rău 
şi eu contra, până am venit la aceia, că românii dară să-şi aducă grâu şi de pe acele 
locuri, dar să spună la dijmaş câte clăi au, apoi de va veni de la locurile mai nalte 
că şi de pe pământurile arendate să nu dea dijmă, nu vor da, iar la din contră, vor da 
şi fărdela [feldera] lor de acasă. Aşa ne-am despărŃit unul de altul. BieŃii români tot 
se înceluescu şi le vor da. Vom vedea ce vom mai face şi eu Te voi mai înştiinŃa pe 
Măria Ta. 

În scrisoarea de eri am fost pomenit Mări[e]i Tale că saşii de aici cu garda 
naŃională cu puştile au fost închis de pe hotar vitele Măereanilor şi că vor să le 
vânză dacă nu le vor scoate pe lângă legătură, că vor plăti hotarul. Astăzi au şi 
făcut aşa, căci scoŃându-le în târg cu doba: până la ameazăzi au vândut două vaci. 
Ce vor face cu celelalte, vom vedea. DeputaŃii care s-au dus la Cluj în privinŃa 
aceasta încă n-au venit. Dacă nu vom putea săvârşi nimica aicea, oare trimite-vom 
acolo la Ministerium vreun deputat? Cum Te milostiveşti a ne povăŃui şi cum să 
urmăm, îndură-te p-asta dântâiu a ne face cunoscut, căci ne batjocoresc în tot 
chipul. 

Tot eri am venit în conflict cu senatoru[l] de aicea, Herberth, care mi-au zis, 
că cu ce putere au publicat episcopu[l] Şaguna rădicarea dijmelor din pământul 
săsesc? Eu i-am răspuns, că eu la aceasta nu-i poci răspunde, dar să-i placă a Te 
întreba pe Măria Ta, că-i vei răspunde. Apoi mi-au zis, dar pentru ce rămâne la 
Pesta, ce treabă are? Nu ştiu, zic, ce treabă are, însă de voieşti să ştii Domnia Ta, 
întreabă-l şi-Ńi va răspunde. Ne-am frecat laolaltă 2 ceasuri şi i-am spus în ochi 
mişeliile câte le fac cu noi şi cu vitele Măeranilor, dar pe dracu[l] la cruce nu-l 
duci. Destul că pe Măria Ta să te poată în tot minutul striga: „Nieder mit Ihm”, jos 
cu el! Dar bag samă, că mai rămâne să mai înghiŃă şi ei câteodată nozi. 
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Măria Ta, eu Ńi le scriu pe cum au urmat, însă Măria [Ta] ca un părinte şi tată 
pentru fii să nu te mâhneşti, ci să mergi pe cărarea ce ai pornit, ca să arăŃi în faptă 
lumii, că n-ai umblat pe căi viclene şi că ce ai făcut, ai făcut din cuget curat pentru 
folosul naŃi[e]i, fără paguba altora, cât şi spre mângăierea şi odihna Mări[e]i Tale. 
Noi alte nu putem aicea face decât a ne roga la Dumnezeu ca să-Ńi trimiŃă sănătate, să 
poŃi suferi aceste zile de ispită şi să ajungi la liman trăgându-Ńi şi turma încredinŃată 
într-acolo. Mai pe urmă, cu toată familia noastră sărutându-Ńi binecuvântătoarele 
mâni, recomendându-ne graŃi[e]i Mări[e]i Tale, cu toată supunerea sânt,  

Al Mări[e]i Tale, 
Prea plecat servu, 
Petru Bădilă m.p., 

Prot[opop] 
 

Original: A.N.I.C. Bucureşti, col. Documente transilvănene, pach. VI, nr. 38; Publicat: Costin 
Feneşan, InformaŃii noi privind revoluŃia din Transilvania în vara anului 1848, în „SargeŃia”, vol. XIV, 
1979, p. 384–386. 

________________ 
1 Vezi mai sus doc. nr. 195, datat la Sibiu, în 20 iulie 1848. 
2 Bachner era, concomitent, directorul poliŃiei din Sibiu. 

202. 

Sighişoara, 21 iulie 1848 
 
Nro 1920 pr.[äsentiert] d. 21t Julii 1848  
Erlaß. die 22t Julii 1848 
 

Joseph Bacon als gewesener Landtags Deputirter berichtet:  
Den 18t Juli l.J. sey in der letzten Sitzung des letzten Siebenbürgischen 

Landtages sowohl der von Seiner Majestät den König in der ursprünglichen Form 
sanctionirte 1te Gesetzes Artikel des letzten Siebenbürgischen Landtages über die 
Vereinigung Siebenbürgens mit Ungarn aufgelesen, als auch ein Allerhöchstes 
königl. Rescript, welches nach Kenntnißnahme des sanctionirten 1ten Gesetzes 
Artikels, die unverzügliche Auflösung des Siebenbürgischen Landtages angeordnet 
habe, den Ständen publicirt worden, diese Actenstücke waren aus Insbruck dem 
11ten l.M. und J. datirt gewesen, und durch einen Courier am 16ten d.M. in 
Klausenburg angelangt.  

Nach geschehener Auflesung des erwähnten Rescripte und respective Gesetz 
Artikel sey in der nehmlichen Sitzung durch den Hl. königl. Commissair den 
commandirenden Landes Generalen der Landtag förmlich geschlossen worden. 

Worüber er denn Stadt und Stuhls Publicum mit dem Zusatze in Kenntniß 
setze, daß sein Mitdeputirte Carl Gooß am 13t d.M. nach Pesth, wohin bereits fast 
sämmtliche Mitglieder der Landtags Deputation in Unionssachen, namentlich der 
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Hl. Landes Gouverneur als Commissarius Praeses abgegangen wären, abgereiset 
sey. 

Dieser Bericht wird der Stadt und Stuhl Cttät zur Einsicht zu gestellt. 
Friedrich Roth 

* 

Nr. 1920 prezentat în 21 iulie 1848  
Emis în 22 iulie 1848 

 
Joseph Bacon, ca fost deputat dietal, raportează: 
În ultima şedinŃă din 18 iulie a.c. a ultimei Diete transilvane s-a dat citire 

articolului 1 de lege despre uniunea Transilvaniei cu Ungaria, [emis] de ultima 
Dietă transilvană şi sancŃionat în forma originară de către maiestatea sa regele; de 
asemenea, după luarea la cunoştinŃă a articolului 1 de lege sancŃionat, s-a făcut 
public Stărilor preaînaltul rescript regesc care poruncea dizolvarea imediată a 
Dietei transilvane. Aceste acte erau datate la Innsbruck în data de 11 ale lunii şi 
anului curent, sosind la Cluj în 16 l.c. printr-un curier. 

După citirea amintitului rescript şi a respectivului articol de lege, în aceeaşi 
şedinŃă Dieta a fost închisă formal de către domnul comisar regesc, generalul 
comandant al Ńării [Puchner]. 

Sus-menŃionatul [deputat] aduce toate acestea la cunoştinŃa publicului 
orăşenesc şi scăunal, cu menŃiunea că al său co-deputat Carl Gooß a purces în 13 
ale lunii la Pesta, unde au plecat deja aproape toŃi membrii deputăŃiei dietale în 
chestiunea uniunii, între care anume domnul guvernator al Ńării ca preşedinte-
comisar. 

Prezentul raport se pune la dispoziŃia comunităŃii oraşului şi scaunului. 
Friedrich Roth 

 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fond. Magistrat 1848, nr. 1554/1848; foto: 6677/1848 

203. 

CaŃa, 21 iulie 1848 

Prea luminate şi prea sfinŃite doamne Episcoape,  
nouă mult îndurat şi milostiv Părinte! 

Inima şi sufletul mieu cu învăpăiată dorire încă din timpuri mai înalte s-au 
pus în cunoştinŃă pentru a Prea Luminate măriei tale multe şi prea îndurate către 
mine şi către popoarele mie încredinŃate din condei şi din tipar milostive hotărâri 
arhipăstoreşti poruncite. SimŃămintele mele m-au pus la dornica cunoştinŃă, la aceea 
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ca să fac prea umilită şi fiiască răspundere: prea smerita mea mulŃumire către un 
prea puternic şi cu totul îndurat al meu părinte. Însă valurile pentru mine, ca şi 
pentru toate popoarele Transilvaniei, pe sufletul şi bine cuvântarea prea luminat 
măriei tale încărcate pentru noi, m-au pus în zăbavă, că n-am putut pricepe cu a 
mea gingaşe simŃire, unde aş putea mai cu îndemână afla adresa feŃii cei strălucite a 
Prea luminat măriei tale. 

1. La Blaj, la Adunarea NaŃională, văzând sudorile cele drepte pentru neamul 
român vărsat, n-am îndrăznit a lungi vorbe, ci numai că m-am învrednicit cu 
nevrednicile mele buze a mă atinge de bine cuvântătoarele mâini şi a primi 
episcopeasca bine cuvântare pentru care mi s-a umplut sufletul şi simŃămintele 
mele de bucurie. 

2. Îndurarea cea prea părintească a luminat măriei tale au ajuns la mine şi 
întru aceasta de am primit din 18 iunie 1848, 18 exemplare tipărite cu a sufletului 
îmbucurătoare simŃire cu a întregii parohialnice preoŃime la toate popoarele, care 
îndată am şi făcut cunoscute în tractul mie încredinŃat prea milostive sfaturi în 
partea liniştii şi a păcii. 

3. În Budapesta, din 14 iunie 1848 de la înduratul Ministerium de către 
milostivul ministru al treburilor din lăuntru Szemere Vartolomei, am primit 
poruncă şi înştiinŃare, precum că Transilvania este unită cu Ungaria care după 
rândul şi până acum întrebuinŃat prin 9 exemplare am făcut cunoscut tuturor 
subordonaŃilor preoŃi şi popoarelor tractului nostru. 

4. Budapesta 6/18 iulie prea luminat măriei tale prea milostivă rânduială în 
partea liniştii şi păcii cu concetăŃenii noştri a ne Ńinea şi a ne păzi cu toŃii la vreo 
întinăciune a Ńinea sfânta credinŃă către Dumnezeul cel viu şi adevărat. Despre 
toate acestea în cât să Ńine de partea trecutului nostru, n-avem nici o îndoială pentru 
că aicea Dumnezeu ne-a dat liniştea cea mai frumoasă şi pacea, ba încă şi 
statornica supunere tuturor prea înaltelor orânduieli. 

5. Toate prea milostivele orânduieli ale prea luminat măriei tale şi ale prea 
măritului Consistoriu le-am făcut subordonaŃilor preoŃi cunoscute. 

6. Cu mare plecăciune mă rog prea luminat măriei tale ca să nu fac cu 
îngreuiere, că aicia am înŃeles prin parohul unit de la Homorod, Vasile Popovici şi 
prin parohii de la Ştena, Stan şi Iosif Fărcaş, precum că un comisariu Mathei 
Mathei, adnotariu scaunului Cohalmului [Rupea], umblând în partea dijmelor 
poporului saşi, ar fi bârfit şi împotriva măriei tale şi ar fi vorbit de faŃă, că oarecare 
domnie transilvană1 ar fi dispus aceea, ca circulariul din 18 iunie a se trage inapoi. 
Însă eu în partea scutelelor dijmii, am primit de la oficiolatul Cohalmului la data de 
18 iunie 1848 cu numerii oficiatului 1040–1105. Pentru acea bârfire mai sus 
pomenitului notar numai ca într-o nimica se poate acoperi. 

Prea milostive Doamne şi Stăpâne, cu afundă metanie mă rog de iertăciune 
pentru îndrăznirea şi a se primi această a mea umilită scrisoare şi a se preanumăra 
şi satul meu între ceilalŃi fraŃi protopopi. 

Pe lângă care, mă recomând graŃiei, sărutând prea binecuvântătoarele mâini, 
sunt, poftind înflorirea darului şi vaŃă îndelungată al prealuminat măriei ale, cu 
totul umilit şi plecat. 
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Iosif Stan, 
administrator neunit al Cohalmului 

 
Original: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, Anul 1848, 2 f. Publicat şi în: T. Bodogae, St. A. 

Mus. N. B., 1970–1971, p. 447–448. 
________________ 

1 Se referă la Guberniul transilvan. 

204. 

Săcărâmb, 21 iulie 1848 
 
Subscrişii, fiind provocaŃi în 8 iulie a.c., a ne prezenta în biroul prefecturii 

locale în acea chestiune oficială: că de un an şi patru luni fără ştirea şi învoirea 
noastră ne-au zăcut afară banii, pe care ni-i plăteau credincioşii noştri de trei 
rânduri: romano-catolici, uniŃi şi ortodocşi pentru acoperirea nevoilor bisericii 
noastre, ca aceşti bani să-i depunem în casa comună a bisericii numitelor trei 
confesiuni, cu inimă zdrobită aflarăm că n-avem ce depune, ce-i mai mult, casa 
comună a bisericilor noastre mai datora peste 300 florini la aşa numita 
„Werkskassa”. Cauza acestui lucru e următoarea: 

În 1847, prin numărul tesaurarial 5319, parohul romano-catolic din localitate 
a primit cheia de la casă în vederea controlului şi a fost provocat de oficiul minier 
local să-şi dea cu părerea dacă s-ar putea cumpăra din amintita casă comună a 
bisericilor aşa numite „obligaŃii de stat” de 1000 fl. aducând 4% pe an? Deşi 
amintitul paroh catolic şi-a dat opoziŃia în scris oficiului minier, cum dovedesc aci 
anexatele, provocare şi răspuns, totuşi, în contra acestei opoziŃii, măritul tesaurariat 
aşa a binevoit a dispune, fără a lua în considerare părerea contrară, că adică au 
trimis obligaŃia de stat pe care – durere! –, fără ştirea şi voia parohului controlor şi 
a parohilor unit şi ortodox, oficiul minier a plătit-o din cassa bisericilor celor trei 
confesiuni. Şi neajungând banii, a completat suma din „Werkskassa”, pe care 
datorie nedreaptă a casei bisericilor noastre şi după protestarea noastră verbală, am 
fost siliŃi a o plăti. 

Această atât de silnică şi ilegală faptă ne-a forŃat, ca după protestul nostru 
solemn să căutam prin această scrisoare cu deplină încredere fiiască pe arhipăstorii 
noştri să binevoiască a lua în considerare cererea noastră şi să exopereze – fie şi 
prin minister – răscumpărarea obligaŃiei de stat cumpărată pe nedrept şi păstrată 
numai în depozit până azi, dacă altfel nu s-ar putea, atunci s-o răscumpere cei ce au 
făcut această ilegalitate. 

Acesta cu atât mai mult, că o cere în mod neapărat şi starea externă, aproape 
de pustiire, a bisericilor noastre. 

Mai cerem separarea casei bisericilor celor trei rituri, unificată până acum în 
urma dispoziŃiilor ministerului, precum şi banii, indiferent de ordinele tesaurariatului, 
sub control superior să fie administraŃi conform principiilor bisericii şi obiceiului 
de pretutindeni, print-un anumit număr de persoane alese de popor şi prin parohi. 
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În sfârşit, preotul catolic însărcinat cu controlul cassei comune a celor trei 
biserici şi cu paza cheilor ei, aduce la cunoştinŃă celor trei episcopi: romano-
catolic, unit şi ortodox, că prin prezenta renunŃă la acestă însărcinare până atunci, 
până când nu se rezolvă dreapta cerere de mai sus, pentru ca nu cumva, prin astfel 
de fapte nedrepte, neluându-i-se în considerare, povara răspunderii, să cadă şi 
asupra lor. 

[Urmează lista semnatarilor]:  
Johann Weiss Huttmann [paznic],  
Michael Bitermann Huttmann [paznic], 
Johann Hubner Huttmann [paznic],  
Anton Lang Huttmann [paznic],  
Michael Grünwald Huttmann [paznic],  
Frantz Gradt Huttmann [paznic],  
Martin Schreiber Huttmann [paznic],  
Meyer Benjamin,  
Georg Putz,  
Joseph Sándor,  
Fetes János,  
Bruck Anton,  
Wenzel Singer, im Namen der kath. Gemeinde [în numele comunităŃii 

/romano-/catolice]. 
Josif Theodor Oberst [colonel],  
Bud Ioan Cantor [cantor bisericesc], 
Petru Florea,  
Sibiantz Petru,  
x Florea Josif,  
x Logojan Petru,  
x Luka Gheorghe,  
x Irimie Gheorghe,  
x Stirb [Ştirb] Ion,  
x Wasiu Petru,  
Furka Iosiv, 
Stanciu Dumitru,  
Popa Juon,  
Borzsa Gheorghe,  
Muntoi Ion,  
Bura Ion,  
Bera Josif, in Nahmen der nicht unierten Gemeinde [în numele comunităŃii 

neunite]. 
Nojag, 21 iulie 1848 

Iohan Behr, 
notar bisericesc cercual  

şi în numele comunităŃii romano-catolice; 
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Sabin Piso, 
preot greco-neunit,  

în numele comunităŃii greco-neunite. 
 
Original: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, Fond Consistoriu, nr. 31 (97)1. 

________________ 
1 Sub acelaşi număr se află şi o variantă identică, în limba maghiară a documentului. 

205. 

[Târgu Mureş, 21 iulie 1848] 

Tekintetes Nemes Tisztség! 

A személy és vagyon bátorság egy törvény által sincs annyira biztosítva mint 
a Dekre[tum?] 1o r. [?] 9ik Titulus által, melyben meg határoztatik, hogy senkit 
perbe idézés és meg ítélés elıtt le tartóztatni nem lehet, ki vévén ha szánt 
szándékos gyilkosságon, gyújtogatáson, lopáson és erıszakos paráznaságon rajta 
ejtetik. Nem cselekedte a Megyesfalvi pap Jakovits István ezek közül egyiketis, 
senkit halálra nem vert, nem lopott, és senki feleségét leányát paráznaságra fel nem 
használt, mégis a folyó 1848. év június 14én éjtzakán mint leg nagyobb gonosztevı 
az éjjeli békés csend feltörésével házánál fegyveres erıvel meg lepetvén, álmából 
fel riasztatva le tartoztatott, a Nemes szék fogházához vitetett, és az olta itten 
raboskodik – és mint az A. alatt ide mellékelt átiratból Alkirály Bíró Tekintetes 
Szentiványi János úrnak meg tetzik, a Nagyságos Gróf Lázár Jósef úr ı méltósága 
bizonyítatlan fel adására tartoztatott le, mely okra nézve annyival nagyobb sérelem, 
mivel İ Felsége 1836ban No. 11. 5263 udvari, a Felséges Királyi Kormányszék 
pedig december 19én 6416. számok alatt keményen parancsolyák, hogy egyházi 
személyek felett semmi nemő hibájokért külsı tisztek ne itéljenek, és határozatokat 
telyesedésbe ne vigyék, mig hibájok az egyházi törvény szék elıtt el nem láttatik,- 
mi szerént a Pap el fogatása a hazai törvények, és Felsıbb Kegyelmes Rendelések 
ellenére történt, s amint még İ Felsége is az 1791ki 24. törvény-cikk szerént a 
vádpontokat a vádoltatott személlyel közli, annyival inkább közölhetni kell valla 
velle a rend pontoknak le tartóztatása elıtt. 

Minden igaz ok nélkül szenved tehát, mert bujtogatással se vádolhatta a 
Nagyságos Gróf úr ı Nagysága, és soha se hiszem hogy ı Nagysága leg kisebb 
bujtogatást bizonyíthatna ellene, nem hiszem bizonyítható hogy zselléreit a 
szolgálat nem tételre, vagy valamely helyeinek el foglalására ingerelte, vagy 
valami roszra késztette volna zseléreit – minthogy nem tette – İ Nagysága a 
közelebb múlt szombaton zselérei elıtt önként el esmerte. 

Nem is egyébbıl következett Tekintetes Nemes Tisztség, a Papon el követett 
törvény ellenesség, mint Albert Gróf İ Nagyságának ez útat, el hallgatott ellene 
ránkérából, de ily törvény ellenes úton venni elégtételt csupa ránkérért nagy hiba, 
mert ha mind kettınek tetteit mérlegbe tennök meg válnék melyik nyomná le a 
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másikat – nem is illı senkinek a bosszú állás, ha szintén tagadólag valamit Albert 
Gróf ellen hibázott volna is, de nem hibázott, akárki mivel vádolná, nem hibázott 
az egész Gróf család tagja ellen is, sıtt mindenkik iránt, mindenkor tisztelettel 
illendıen viseltetett, sokat szolgált İ Nagyságának írásával, 16 évi notáriusságával, 
de még gazdasági dolgaiban is hőségesen mit a Gróf İ Nagysága sem tagadhat, s 
nem is hiszem hogy lelkiesméretesen ıtett a mostani raboskodásra kárhoztatta. 

A ki nyomozás ellene már a mint tudom meg történt, de hogy ellene valaki 
valamely törvénytelenség elkövetését, valamely bujtogatást vallott volna, nem hiszem, 
és nem is volhatott, hanem ha vagy egy meg vesztegetett tanú állíttatott elı, mert mi 
könnyebb most mint oly ártatlanabb ember ellen tanúkat kapni, de így volt ez régen is, 
mert a Krisztus ellen is találkoztak hamis tanúk. Azonban ha ne talán vagy egyszer 
barátságos idı, és pohározás közt, mondott is volna valami olyást mi által talán İ 
Nagyságát meg sértette volna, de ami nem történt, azért nem lehetett ıtet el fogatni, 
hiszen van törvény mely elégtételt szolgáltat mindenkinek. A rajta meg történt 
sérelmek következésében, Esperesti hivatalomnál fogva könyörgök alázatos tisztelettel 
a Tekintetes Nemes Tisztségnek, méltóztasson elı sorolt törvényes okaim erıségeim 
mellett, írt Papot ezen méltatlan rabságból szabadon bocsátani, meg tekintvén még azt 
is, hogy ı mint ártatlan ınként minden rend és csend felháborítás nélkül a fel 
szólításnak engedett – pedig ha bujtogató lett volna, midın éjtzakára történt avagy nem 
lázíthatta volna az egész falut, de nem tette, engedelmeskedett a Tiszti parancsnak, 
gazdaságát, négy neveletlen árva leánykáit ıt magokra hagyva bé jött, s már ki tugya 
gyermekeivel mi történhetett, – méltóztasson kegyessen tekinteni hogy rajta 
törvénytelenség követtetett el, szenvednek árva gyermekei, pusztul gazdasága, s mint 
ezek meg tekintésök mellett szabadon bocsátani, és a fel adást illı Papi székre által 
küldeni, fen tartván jogomat ünnepélyesen hogy az 1791ki 24. törvény cikk értelmében 
a fel adó Gróf İ Nagyságát hivatalom kötelezésenél fogva meg kereshessem, minden 
költség, fáradtság, Pap szenvedtetése kárát vissza fizettethessem. Tisztelettel lévén a 
Tekintetes Nemes Tisztségnek 

alázatos szolgája 
Trombitas Parthenius 

N[emes] M[aros] széki görög szertartásúEsperes 
 
[Adresa:]  
Nemes Maros széki tekintetes Nemes Tisztségéhez.  
Alázatos és hivatalos kérése Esperes Trombitas Partheniusnak  
Rab Megyesfalvi Pap Jakovits Istvánnak szabadon bocsátatása aránt. 
 
[Nota:] Jött Szt. Iván hó 21. 1848. 

* 

Onorată dregătorie nobiliară 

SiguranŃa persoanei şi a averii nu este [nicăieri] atât de bine asigurată ca prin 
titlul 9 al decretului 1[?], în care se stabileşte, că nimeni nu poate fi arestat înainte 
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de a fi chemat în judecată ori condamnat, exceptând flagrantul în cazul omorului cu 
premeditare, al incendierii, furtului şi violului. Preotul Ştefan Iacovici din 
Mureşeni nu a comis nici unul dintre aceste [delicte], nu a bătut pe nimeni până la 
moarte, nu a furat şi nu a violat soŃia sau fiica nimănui, şi totuşi, la 14 iunie ale 
anului curent 1848 a fost surprins noaptea cu forŃă armată, ca cel mai mare 
răufăcător, prin spargerea liniştii nopŃii la casa lui, fiind trezit din somn şi arestat, 
dus la închisoarea nobilului comitat, şi de atunci este deŃinut aici. Aşa cum reiese 
din adresa excelenŃei sale, domnului vicejude regal Szentiványi János, adresă 
anexată aici sub A., acesta [preotul Iacvovici] a fost arestat pe baza denunŃului 
nemotivat al excelenŃei sale, contelui Lázár Jósef, ceea ce constituire o lezare cu 
atât mai mare, cu cât maiestatea sa porunceşte ferm în anul 1836, sub nr. aulic 
11.5263, iar înaltul Guberniu regal la 19 decembrie, sub numărul 6416, ca 
persoanele ecleziastice să nu fie judecate, pentru nici un fel de greşeală, de 
dregători din afară [neclerici], şi să nu se aplice niciun fel de hotărâri 
[judecătoreşti] până când cazul acestora nu este discutat înaintea tribunalului 
ecleziastic. Conform acestor [prevederi de mai sus], prinderea preotului s-a 
întâmplat în contra legilor Ńării şi a înaltelor ordine graŃioase, şi, în timp ce 
maiestatea sa, conform articolului de lege 24 din anul 1791, prevede comunicarea 
capetelor de acuzare celui acuzat, cu atât mai mult trebuiau comunicate acestuia 
acuzaŃiile înainte de a fi fost arestat. 

Acesta [preotul] suferă deci fără nici un motiv întemeiat, fiindcă excelenŃa sa 
contele nu îl putea nici măcar acuza de instigare şi, cu atât mai puŃin, nicidecum nu 
cred că excelenŃa sa ar putea dovedi fie şi cea mai mică instigare a sa, [deci] nu 
cred că se poate dovedi că el i-ar fi instigat pe jeleri la neprestarea sarcinilor sau la 
ocuparea vreunor locuri, sau că i-ar fi îndemnat la ceva rău – aşa cum nici nu a 
făcut –, [fiindcă] excelenŃa sa a recunoscut recent, sâmbătă, în faŃa jelerilor, acest 
lucru în mod voluntar. 

Ilegalitatea comisă împotriva preotului nu provine din nimic altceva, onorată 
nobilă dregătorie, decât din ranchiuna împotria acestuia, trecută sub tăcere, a excelenŃei 
sale contelui Albert [?], dar a satisface pur şi simplu o ranchiună pe o cale atât de 
nelegală este o mare greşeală, fiindcă dacă ar fi puse în balanŃă faptele amândurora, 
s-ar vedea care parte trage mai greu. Nimănui nu i se cuvine răzbunarea, şi chiar 
dacă i-ar fi greşit cu ceva contelui Albert, dar nu a greşit, de l-ar acuza oricine de 
orice, el nu a greşit împotriva niciunui membru al familiei contelui, ci s-a purtat 
faŃă de fiecare întotdeauna cu respect, i-a servit mult şi cu mare loialitate excelenŃei 
sale cu scrisul său, în funcŃia sa de notar timp de 16 ani, dar şi în chestiunile 
gospodăreşti, ceea ce excelenŃa sa contele nu poate nega, şi nici nu cred că l-a 
condamnat cu [deplină] conştiinŃă pe acesta la prinsoarea de acum. 

InvestigaŃia contra acestuia a avut deja loc, din câte ştiu, dar nu cred ca 
cineva să fi mărturisit împotriva sa comiterea vreunei nelegiuiri, că ar fi mărturisit 
ceva legat de vreo instigare, nu cred, şi nici nu putea, decât dacă nu au fost aduşi 
martori plătiŃi, fiindcă ce este mai uşor în zilele noastre, decât a găsi martori 
împotriva unui om nevinovat? Dar lucrurile au stat la fel şi în vechime, căci şi 
contra lui Hristos s-au găsit martori mincinoşi. Însă, dacă eventual o dată, în 
timpuri de prietenie, în timpul unei petreceri, el ar fi spus ceva prin care ar fi jignit-o 
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pe excelenŃa sa, ceea ce nu s-a întâmplat, pentru aceasta el nu poate fi prins 
[arestat], fiindcă există o lege care oferă îndestulare pentru fiecare.  

În urma lezărilor cauzate acestuia, în baza funcŃiei mele de protopop, implor 
cu supusă cinstire onorata dregătorie nobiliară, să binevoiască ca, pe lângă puterea 
motivelor legale, enumerate de mine, să îl elibereze pe preot din această prinsoare 
nemeritată, luând în considerare şi faptul că preotul, fiind nevinovat, s-a supus 
somaŃiei fără nici o tulburare a ordinii şi liniştii, iar dacă ar fi fost un instigator, dat 
fiind că cele întâmplate au fost noaptea, ar fi putut ridica întreg satul, dar nu a 
făcut-o, ci s-a supus poruncii dregătoriei, lăsând de izbelişte gospodăria sa, pe cele 
patru fiice neoblăduite [minore] şi pe soŃia sa, urmând această poruncă. Şi cine ştie 
ce s-a întâmplat cu copiii acestuia! Să binevoiŃi să luaŃi graŃios în considerare faptul 
că împotriva acestuia s-a comis o nelegiuire, copiii orfani ai acestuia suferă, 
gospodăria sa se pustieşte, şi să îl eliberaŃi pe aceste considerente, trimiŃând 
denunŃul instanŃei ecleziastice corespunzătoare, eu păstrându-mi solemn dreptul ca, 
în înŃelesul articolului de lege 24 din 1791, să îl caut, pe baza obligaŃiei funcŃiei 
mele, pe reclamant, excelenŃa sa contele, pentru a putea răscumpăra toate 
cheltuielile, ostenelile, paguba suferinŃelor preotului. 

Rămân cu cinstire al onoratei nobile dregătorii, 
Supus serv, 

Parthenius Trombitas [Partenie TrâmbiŃaş], 
Protopop de rit grec al nobilului scaun al Mureşului 

[Adresa:]  
Către onorata dregătorie a nobilului scaun al Mureşului.  
Cererea supusă şi oficială a protopopului Partenie TrâmbiŃaş,  
în vederea punerii în libertate a deŃinutului preot din Mureşeni, Ştefan 

Iacovici. 
[Nota:] Sosită la 21 iulie 1848. 
 
Original: Arhiva Mitropoliei Sibiu, fond 12/Pr. 1848–1850. MorŃi în revoluŃie, biserici 

distruse, sate arse. Ajutoare date, situaŃii, rapoarte.  

206. 

Lemnia, 21 iulie 1848 

Méltóságos Fı Király Bíró Úr! 
Méltóságos Bizottmány! 

Századot felülmuló időtöl fogva családunk itten Lemhényiben egy urbéri 
jószágba lakott, s arra minden szükséges épitményeket is tette, de részünkröl az a 
fájdalom, hogy ezelőtt 8 évekkel azon jószágból földes asszonyunk Köntzei 
Ferencnı méltóságos Ugron Veronika urasszony bennünköt kiszállított, s mi is 
engedelmesek voltunk, félvén a törvények fenyitésétöl, s nem is birván a jószág 
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érdemejin felül reánk rótt zsarnokságot. Mert azelıtt is ezen jószág hosszas ideig 
nem volt bizonyos födes ur kezén, annak igen sokféle birtoklói lévén, egyik egyféle 
szolgálatot, a másik másféle haszonbért kivánt, s a sokféle kivánató miatt a 
gazdaságunkban megkezdettünk esni. Nem tudtunk az utóbbi földesuri kivánatnak 
mindenekbe eleget tenni, igy oda kelle hagynunk a minket ittetö épitményeket is, 
ingyen hagyni, a mi kiszállásunk után ezen jószág nem tanált hozzánk hasonló 
urbéreket, csak esztendönkénti lakósok használták, mig a mostani lakós Ütös István 
az atyjával a szolgálatot magukra vállalták. 

De most, midön a folyó év Szentivány hava 6án az ország gyülésen az urbéri 
szolgálatok 18ától fogva megszüntettni elhatároztatván, polgárosíttattunk, ő felége 
szentesítésénél fogva, nékünk igen sajnos lenne, ha annyi számos évektöl fogva 
családunk által használt épületekkel is ellátott jószágok, mostani lakos Ütös István, 
kinek se hete se hava hogy birtokolja, jövendıre ı használná, s mert mi ezen 
felfedezett okainkat minden falubéli éltes lakosok által is igazolni tudjuk, annálfogva 
könyörgünk alázatosan a méltóságos Fö Királyi Bíró Urnak és méltóságos 
Bizottmánynak méltóztasson az érintett valódi okaiknál fogva a régóta családunk 
által birtokolt jószág után az ujpolgárok sorába átírni, mert mi készünk vagyunk 
Királyunk és Hazánk oltalmára éj-nap fegyvert fogni s kiállani. 

Kegyes válaszát várva, vagyunk a méltóságos Fö Királyi Bíró Urnak és 
méltóságos Bizottmánynak alázatos szolgái 

Lemhényi Varga Márton 
és István, ujpolgárok 

julius 21. 1848. 
Másolat. 

Nemes Három és Miklós vár székek Fö Királyi Bírája 
Petricsevics Horváth Albert urhoz és a 

Méltóságos Bizottmányhoz 

Válasz: Ezen kérelem elintézés végett a tiszti hivatalhoz áttétetvén és ottan 
tárgyaltatván: a kérés nem teljesíthető. Nemes Háromszék tisztségének, 1848-ban 
julius 29én Sepsiszentgyörgyön tartott üléséböl. Kiadta Donáth Josef közjegyzı. 

* 

Mărite domnule prim jude regesc! 
Mărite Comitet! 

Timp de peste un veac familia noastră a locuit aici, la Lemnia, pe un teren 
urbarial, zidind pe acesta clădirile necesare. Dar, din nefericire pentru noi, acum  
8 ani am fost scos din acest intravilan de către moşiera noastră, doamna Ugron 
Veronika, soŃia lui Köntzei Ferenc, iar noi ne-am supus, temându-ne de rigorile 
legii şi nemaiputând suporta tirania ce ne apăsa, pe lângă poverile care erau legate 
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de sesie. Căci această sesie n-a fost mult timp în mâna unui singur moşier, ci, 
având mai mulŃi posesori, unul cerea un fel de prestaŃie, altul pretindea arendă, iar 
din cauza multiplelor pretenŃii, am început să sărăcim. N-am putut satisface întru 
totul cererile moşiereşti, şi a trebuit să lăsăm acolo chiar şi clădirile ce ne-au 
aparŃinut, fără despăgubiri. După plecarea noastră din această sesie, ea n-a fost 
ocupată de un urbalialist ca noi, ci a fost folosită de alŃi oameni din an în an, până 
când cel care locuieşte acum acolo, Ütös István, a acceptat, împreună cu tatăl său, 
servituŃile. 

Dar acum, când la 6 iulie s-a hotărât în Dietă desfiinŃarea robotelor, iar noi 
am devenit cetăŃeni prin sancŃionarea legii de către maiestatea sa, ar fi foarte trist 
pentru noi, dacă sesia înzestrată cu atâtea clădiri ar încăpea pe mâna lui Ütös 
István. Noi putem dovedi dreptul nostru, amintit aici, prin toŃi oamenii mai în 
vârstă din satul nostru. Prin urmare, rugăm umilit pe măritul domn prim jude 
regesc şi măritul Comitet, să ne treceŃi pe lista noilor cetăŃeni şi suntem gata şi zi 
noapte să luăm arma în apărarea regelui şi a Ńării. 

Aşteptând răspunsul dumneavoastră milostiv, rămânem umilii servi ai măritului 
prim-jude regesc şi ai măritului Comitet 

21 iulie 1848 
Varga Márton şi István din Lemnia,  

noii cetăŃeni  
21 iulie 1848 
Copie 

Către domnul Petricsevics Horváth Albert, 
prim-jude regal al scaunelor Micloşoara şi Trei Scaune 

şi către onorata comisie 

Răspuns: În vederea soluŃionării acestei cereri, în condiŃiile în care ea a fost 
deja depusă la oficiul nostru pentru a fi discutată, [răspunsul oferit este următorul]: 
cererea în sine nu poate fi onorată. Către oficiul scaunului Trei Scaune, ca urmare a 
şedinŃei Ńinută la Sfântu Gheorghe, prezentul răspuns a fost emis de către notarul 
Donáth Josef. 

 
Copie: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8123/1848; foto: 8341–8343/1848. 

207. 

Cluj, 22 iulie 1848 

A királyi közügyek igazgatójának 

Fogaras vidéki al-kapitány Jakab Györgynek – kucsulátai lelkész Moga 
Sofronnál jelen hó 11dikén Fogarasba érkezett némely gyanús egyének kikérdezése s 
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irántuki intézkedése felıl – ugyancsak jelen hó 12dikérıl a fı kormányi elnökséghez 
tett, sonnan ide ált adott hivatalos jelentése másolatban, az ehez mellékelt szelid 
vallatás, és az említett egyéneket kijelölten balázsfalvi bölcsészeti tanár Pumne 
Áront népbujtogatási hajlamáról ismertetı iratok pedig eredetileg visszavárandólag 
oly rendelettel közöltetnek uraságoddal, hogy mivel a kérdéselt záradékok közt oly 
levelek is vannak, melyek a nevezett tanár Pumne Áronnak bujtogatási merényleteirıl 
ismeretes Mikás Ferenc, Buttyán János, Papp Sándor, s más ilyesekkeli szövetkezésit, 
sıt, a mihálcfalvi események elıidézésébeni részvétit is tanúsítják – Fogarasban 
intézetbe vett kikérdeztetése elıli megszökése is, Fogaras vidékére rossz célzattal 
lett menetelét igazolni láttatik: adja véleményét az iránt: valyon és méltóképpen 
lehetne-é nevezett Pumne Áron ellen, az idézett adatok alapján és azokkal kitőnı 
körülményeknél fogva bőnvádi keresetet indítani? 

Szebeni Tanácsnak 

Kucsuláti születéső, jelenleg Balásfalván bölcsészeti tanár Pumné Áron 
némely gyanús egyének társaságában jelen hó 11én Fogarasban megjelenvén, s 
ezeknél népbujtogatási merényletet tanúsító irományok találtatván, az ezekbıl 
felmerölt némely körülmények tisztába hozatala tekintetébıl – miután a nevezett 
Pumné Áron egyik útitársa Salamon Miklós Fogarasban lett kikérdeztetése 
alkalmával úgy nyilatkozott: miként ı hét évekig egymás után Oláhországban mint 
gyógyszerészsegéd mulatván, múlt Pünkösd ünnepe elıtt nemes Alsó Fehér 
megyében Spring nevő helységben lakó szüleihez visszatért légyen, egy útlevéllel, 
mely szülei kezénél van. Pumné Áronnali utazása fı célja padig csak az volt: hogy 
tölle Fogaras vidékin a természettanból leckéket végyen, a nélkül azonban, hogy 
ebéli állításait bármi részben is igazolta volna Fogaras vidéke alkapitánya által 
szabadon bocsáttatván, most említett al-kapitánynak jelen hó 18dikáról ide tett hivatalos 
jelentése szerint, csakugyan Pumnu Áronnal Nagy Szebenbe visszavonult, e 
körülmények pedig Salamon Miklósnak Pumne Áronnali közelebbi szövetkezését, 
sıt éppen egy érdekbeni, egy szellembeni mőködésit tanúsítják. Ezennel kötelességévé 
tétetik e nemes tanácsnak, hogy többszer nevezett Salamon Miklóst születési helje; 
mi járatban léte; és mi hivatása igazolására, úgy oláhországi útilevele, s más nemő 
bizonyítványai elıadására haladék nélkül szoríttsa reá – s ebéli munkálkodása 
eredményérıl e Királyi Fı Kormányt, az illetı levelek fölküldése mellett tudósítsa; 
addig is, mind Salamon Miklóst, mind Pumne Áront szoros szemügy és gigyelem 
alatt tartván. 

Kolosvárt, Július 22én 1848. 

* 

Directorului Procuraturii fiscale 

Vicecăpitanul districtului Făgăraş, Jakab György, a înaintat prezidiului 
gubernial, în data de 12 iulie, [un raport întocmit] despre interogarea şi măsurile 
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luate în data de 11 iulie, în casa preotului Şofron Moga din Căciulata, în legătură 
cu nişte indivizi suspecŃi sosiŃi în Făgăraş.  

[În speranŃa retrimiterii sale,] vă trimitem în copie acest raport oficial, 
alăturându-i şi procesul-verbal întocmit cu ocazia interogatoriului efectuat fără 
[folosirea] forŃei. 

În original vă mai trimitem, tot în speranŃa retrimiterii lor, documentele 
referitoare la numiŃii indivizi [suspecŃi], în special la Aron Pumnul, cunoscut 
pentru înclinaŃiile sale de instigare. 

Între aceste documente, există unele scrisori, din care reiese că Aron Pumnul 
s-a asociat cu Francisc [!, Florian] Micaş, Ioan Buteanu, Alexandru Pop [Papiu 
Ilarian], cu toŃii cunoscuŃi datorită atentatelor lor la instigarea poporului; [din 
scrisori] mai reiese că [Aron Pumnul] a luat parte la pregătirea evenimentelor de la 
MihalŃ, că a fugit de interogatoriul ce i s-a plănuit în Făgăraş, unde a venit, 
conform unora dintre scrisori, cu intenŃii rele. Toate aceste documente vi le 
trimitem, ca pe baza lor şi a circumstanŃelor menŃionate în ele, să puteŃi decide dacă 
împotriva lui Aron Pumnul poate fi intentată o acŃiune penală, sau nu? 

Magistratului din Sibiu 

Aron Pumnul, născut la Căciulata şi, în prezent, profesor de litere la Blaj, a 
apărut în data de 11 ale lunii curente la Făgăraş, în compania unor indivizi suspecŃi. 
Asupra lor s-au găsit nişte documente, ce dovedesc tentativele lor de instigare a 
poporului.  

Pentru elucidarea unor circumstanŃe oglindite în aceste documente, unul 
dintre tovarăşii de drum ai lui Aron Pumnul, anume Nicolae Solomon, a fost 
investigat la Făgăraş. Cu ocazia interogării, acesta a declarat că a trăit 7 ani 
consecutivi în łara Romănească, lucrănd ca asistent farmacist. 

Înainte de Rusalii s-a întors cu un paşaport la părinŃii lui, care stau în 
localitatea Şpring din comitatul Alba de Jos. La aceştia se află în prezent paşaportul 
lui. Călătoreşte cu Aron Pumnul în Făgăraş, pentru că intenŃionează să ia de la el 
lecŃii de botanică. Deşi [Nicolae Solomon] nu a putut prezenta nici o dovadă pentru 
aceste afirmaŃii, vicecăpitanul districtului Făgăraş l-a eliberat. 

Dar din raportul menŃionatului vicecăpitan, înaintat nouă în data de 18 ale 
lunii curente, reiese că Nicolae Solomon s-a retras, într-adevăr, împreună cu Aron 
Pumnul, însă la Sibiu, ceea ce dovedeşte că cei doi s-au aliat, mai mult, că 
activează în acelaşi spirit şi pentru acelaşi scop. 

Pe această cale i se ordonă acestui nobil Consiliu, să-l oblige neîntârziat pe 
mult-amintitul Nicolae Solomon să-şi dovedească locul de naştere, ocupaŃia şi 
scopul acestei călătorii. La fel, să-şi prezinte atât paşaportul eliberat în łara 
Românească, cât şi alte certificate de care dispune. 

Nobilul Consiliu are datoria să înştiinŃeze Guberniul despre rezultatele 
obŃinute şi să retrimită scrisorile în cauză, Ńinându-i între timp atât pe Nicolae 
Solomon, cât şi pe Aron Pumnul sub observaŃie şi supraveghere severă. 
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Cluj, 22 iulie 1848. 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8850/1848. 

208. 

Sibiu, 22 iulie 1848 

Dem Ehrsamen Omlöser Ortsamte! 

Mit Bedauern habe ich vernommen, daß der unlängst mitgetheilte hohe 
Universitäts Erlaß in Betreff des den sächsischen Geistlichen dieses Jahr zu gebenden 
Zehntens von dem Ehrsamen Ortsamt, Communität und Gemeinde mißverstanden 
worden ist und daß mehrere, ich will nicht glauben alle sächsischen Ortsinnwohner, 
und sogar einige Ortsbeamten keinen Zehnten geben zu wollen sich geäußert haben. 

So wie ich von des Herrn Comes Hochwohlgeboren gehört habe, hat 
Hochderselbe gestern die bei ihm gewesenen Ortsdeputirten belehrt, daß sie eine 
falsche Ansicht und kein Recht zur Verweigerung des Zehnten hätten. Und ich bin 
von dem Herrn Comes aufgefordert worden, das Ehrsame Ortsamt, Communität und 
Gemeinde zu ermahnen, ihrem Herrn Pfarrer den Zehnten um so mehr zu geben, als 
widrigenfalls die sächsischen Ortsinnwohner, zur Zehntentrichtung selbst mit 
Anwendung der Militairexecution gezwungen werden müßten; so wie die dieserwegen 
schon eine ganze Compagnie nach Großscheuern geschickt worden, weil die 
Großscheuerner auch halsstarrig die Zehntentrichtung verweigert haben.  

Da die Sachsen der Gemeinde Omlös bei der Praesentation ihres Herrn Pfarrers 
demselben den Zehnten zugesichert haben, und daher zu dasiger Leistung verpflichtet 
sind; und sie im Falle der Verweigerung derselben, dasselbe Schicksal wie die 
Großscheuerner zu erwarten haben, und nebst der Verpflegung und Bezahlung des 
Militairs dem Herrn Pfarrer vollkommen entschuldigen müssen, so ermahne ich das 
Ehrsame Ortsamt und Communitaet unter eigner Verantwortung, dafür zu sorgen, daß 
der Herr Pfarrer den ihm gebührenden Zehnten erhalte; und trage dem Ehrsamen 
Ortsamte hiemit ernstlich auf, daß wenn einzelne Ortsinnwohner sich wiederspenstig 
zeigen, dieselben sogleich gefangen hereinzuschicken, und auch den von ihnen 
verweigerten Zehnten genau zu verzeichnen, und das von dem Ortsnotair zu 
verfassende Verzeichnis, worin genau aufzuführen ist, wie viel Haufen und Garben 
Zehnten jeder verweigert hat, mir sogleich herein zu schicken. 

Hermannstadt, den 22ten Julius 1848 
Carl Neugeboren,  
Senator Inspector 

Auf das bittliche Gesuch der von unserer geistlichen Synode in 
Zehntangelegenheiten an das Hochlöbliche Gubernium abgesandten 2 Deputirten 
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Mich. Schuller Stadtpfarrer von Schößburg und Joh. Georg Fronius Dechanten des 
Bogatschdörfer Capitels ist auf Veranlassung des königl. Bevollmächtigten Hr. 
Baron Vay aus der Sitzung des hohen Landesguberniums vom 3ten Juli dieses 
Jahres folgender Bescheid in Beziehung auf den 6ten Landtagsartikel erlassen 
worden: 

Bescheid 

In Anbetracht dessen, daß die Zehnten beziehenden Geistlichen für ihre 
diesjährigen Dienste noch keine Belohnung erhalten haben, so werden die Magistrate 
und Kreisämter aufgefordert werden (daß dieses bereits geschehen ist, habt ihr durch 
die am verflossenen Donnerstag euch bekannt gemachten Nationsuniversität- und 
Magistrats-Erlasses erfahren): In Anbetracht sich ungelegen sein zu lassen, alle 
diejenigen, die nach dem Gesetzartikel Zehnten zu entrichten haben, dahin zu 
vermögen, daß sie den Zehnden für dies fließende Jahr ihren Geistlichen zwar nicht 
unter dem Titel der Zehntgebühr, sondern als Pfarrbelohnung den Geistlichen ihres 
Glaubens nicht entziehen mögen. 

Mit schwer gekränktem Herzen vernahm ich am letztverflossenen Donnerstage, 
daß nur für heuer, ich will glauben nur einige, nicht alle, den gebührenden Zehnden 
schon für heuer verweigerten. Denn, verdient ein jeder Hirte seinen Lohn, wie sollte 
man dem Seelen Hirten seinen verdienten Lohn entziehen dürfen? 

Ich wandte mich um Schutz in meinem Rechte an den Hoch Wohlgebornen 
Herrn, den Comes oder Graf der sächsischen Nation; dieser sagte mir denn, daß er 
die Widerspenstigen durch Militärexecution zum Zehntgeben zu zwingen wissen 
werde. Mich ergriff eine Schauder, als ich davon hörte, daß meine Kirchenkinder 
zur Entrichtung des mir gebührenden Zehnten, des Lohnes für meine Euch 
geleisteten Amtsdienste, sollten gezwungen werden, die mir doch bisher, wie ich 
glaube, gern und willig den Zehnten gegeben haben. 

Seiner Hoch Wohlgeboren Herr Comes versprach mir, sogleich durch den 
Herrn Kreisinspector die nöthigen Befehle und Warnungen ergehen zu lassen, die, 
wie ich hoffe, eben in dem Sinne, wie mir mündlich versichert worden, an das 
hiesige Dorfsamt zur Bekanntmachung gelangt sind. 

Ich bitte euch um Gottes Willen, laßt es nicht auf das Äußerste ankommen! 
Um wo möglich den Frieden zwischen mir und meiner Gemeinde, ohne den aller 
Segen des Herrn meiner Amtswirksamkeit zwischen euch weichen müßte, mache 
ich euch folgenden Friedensvorschlag, den die Anwesenden denen, die heute nicht 
in der Kirche sind, mittheilen mögen: 

Ich verlange für heuer für meine und meines Predigers geleisteten 
Amtsdienste nicht den Zehnten, sondern nur den dreizehnten Haufen, nicht die 
zehnte sonder nur die dreizehnte Garbe eures heurigen Kornsegens, doch ohne daß 
für die Zukunft, wenn vielleicht wieder der Zehnten als Belohnung der Geistlichen 
sollte verlangt werden, für mich und meine Nachfolger ein Recht daraus werde. 

Wer mit diesem Friedensvorschlage zufrieden ist, hat sich bei mir, oder beim 
Herrn Prediger oder beim Herrn Rector noch heute zu melden, damit ihre Namen 
aufgezeichnet werden, auf daß nicht der Unschuldige mit dem Schuldigen leide, 
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und sich herausstelle, wer den Zehnten, oder besser den 13ten, verweigere, damit 
nur die Verweigerer mit der nöthigen Strafe belegt werden. 

* 

Onoratului Oficiu local din Amnaş! 

Am auzit cu regret că recentul înalt decret al UniversităŃii [naŃionale săseşti] 
referitor la dijma care trebuie dată în anul acesta clericilor saşi a fost înŃeles greşit 
de către onoratul Oficiu local, de comunitate şi comună, şi că mai mulŃi locuitori ai 
satului, nu vreau să cred că toŃi aceştia, ba chiar unii funcŃionari locali s-ar fi 
exprimat în sensul că refuză să dea orice dijmă. 

Aşa cum am aflat de la preamăritul domn comes al naŃiunii, acesta le-a 
explicat ieri deputaŃilor locali care au fost la dânsul că au o viziune falsă şi niciun 
drept să refuze dijma. Iar domnul comes m-a îndemnat să atrag atenŃia onoratului 
Oficiu local, comunităŃii şi comunei, ca acestea să îşi dea dijma cu atât mai mult, 
cu cât, în caz contrar, locuitorii saşi din sat vor trebui să fie siliŃi la aceasta, chiar cu 
folosirea execuŃiei militare, exact la fel cum, din aceeaşi pricină, a fost trimisă deja 
la Şura Mare o companie întreagă, întrucât şi cei de acolo au refuzat cu 
încăpăŃânare efectuarea dijmei. 

Întrucât saşii din Amnaş, la prezentarea domnului lor părinte, l-au asigurat pe 
acesta în legătură cu dijma şi, astfel, au obligaŃia acestei sarcini, iar în caz de refuz 
trebuie să se aştepte la aceeaşi soartă cu cei din Şura Mare, fiind nevoiŃi să 
deconteze, pe lângă întreŃinerea şi plata militarilor, în întregime şi [dijma] la 
domnul părinte, adresez onoratului Oficiu local şi comunităŃii îndemnul de a se 
griji, sub propria răspundere, ca domnul părinte să-şi încaseze dijma cuvenită. De 
asemenea, ordon ferm onoratului Oficiu local ca în cazul că unii localnici se 
dovedesc a fi recalcitranŃi, să-i trimită pe aceştia imediat aici, să noteze cu 
exactitate dijma refuzată de ei şi să-mi trimită deîndată încoace registrul notarial, în 
care să fie trecut exact, câte grămezi şi snopi din zeciuială au refuzat să dea fiecare. 

Sibiu 22 iulie 1848  
Carl Neugeboren, 
 senator inspector 

 
La cererea expresă a celor 2 deputaŃi, trimişi de sinodul nostru în problemele 

dijmei la înaltul Guberniu: Michael Schuller, preot paroh al Sighişoarei şi Johann 
Georg Fronius, decan al capitlului Băgaciu, din dispoziŃia împuternicitului regesc, 
baronul Vay, a fost emisă în şedinŃa înaltului Guberniu al Ńării din 3 iulie acestui an 
următoarea hotărâre cu privire la cel al 6-lea articol al Dietei1: 

Hotărâre 

Având în vedere că clericii care se bucură de dijmă încă nu au primit pe anul 
în curs nicio plată pentru serviciul lor, Magistratelor şi oficiilor cercuale li se 
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adresează îndemnul (că acest lucru s-a întâmplat deja, aŃi aflat datorită decretului 
emis de Universitatea naŃională şi de Magistrat, care vi s-a adus la cunoştinŃă joia 
trecută): de a-i determina pe toŃi cei care, conform articolului de lege, trebuie să 
efectueze dijma să nu se sustragă dijmei acordate clericilor lor pe anul curent, dar 
nu sub titlul platei dijmei, ci ca plată preoŃească oferită clericilor aparŃinând 
confesiunii lor. 

Cu inimă profund îndurerată, am aflat joia trecută că unii, vreau să cred, nu 
toŃi, mi-au refuzat dijma cuvenită. Dacă fiecare păstor este plătit, cum i se poate 
refuza răsplata cuvenită păstorului sufletelor? 

M-am adresat, pentru a-mi apăra drepturile, înaltului nobil domn, comesul 
naŃiunii săseşti. Aşadar, acesta mi-a spus că va şti să îi oblige pe răsculaŃi prin forŃa 
armatei la plata zeciuielii. M-a cuprins un fior, când am auzit că enoriaşii mei vor 
trebui să fie obligaŃi să-mi plătească dijma care mi se cuvine, recompensa pentru 
serviciile publice pe care le-am prestat în favoarea acelora care până acum, după 
cum cred, mi-au dat dijma bucuroşi şi benevol. 

Nobilul domn comes mi-a promis că va emite deîndată prin domnul inspector 
local ordinele şi atenŃionările necesare, care, după cum sper, vor ajunge la Oficiul 
local sătesc pentru a fi comunicate, aşa cum am fost asigurat verbal. 

Vă rog pentru numele lui Dumnezeu, nu lăsaŃi să se ajungă la măsuri 
extreme! Pentru a face posibilă pacea între mine şi comunitatea mea, fără de care 
toată binecuvântarea Domnului pentru utilitatea activităŃii mele desfăşurată în 
mijlocul vostru ar dispărea, vă fac următoarea propunere de pace, pe care cei 
prezenŃi să binevoiască a o transmite celor care nu sunt azi în biserică: 

Cer pentru serviciile publice executate de mine şi de predicatorul meu în acest 
an, nu a zecea, ci doar a treisprezecea căpiŃă, nu al zecelea ci al treisprezecelea snop 
din recolta voastră de grâu, însă fără ca aceasta să devină un drept al meu şi al 
urmaşilor mei în viitor, dacă va fi cerută din nou dijma pentru clerici. 

Cel care este mulŃumit de această propunere de conciliere să se prezinte încă 
astăzi la mine, la domnul predicator sau la domnul rector, pentru ca să-i fie notat 
numele, ca să nu sufere nevinovaŃii alături de cei vinovaŃi, şi pentru a se afla cine 
refuză dijma, sau mai bine zis a 13-a parte, ca numai celor care refuză să le fie 
aplicată pedeapsa necesară.  

 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond. Actele comiŃiale, nr. 971/1848; foto: 5907–5910/1848. 

________________ 
1 Vezi în acest sens, vol. IX, doc. nr. 94, p. 146–148. 

209. 

Întorsura Buzăului, 22 iulie 1848 
 
Cu mare bucurie în inimă am primit milostiva şi nepregetata rezoluŃie a 

bunului nostru împărat, cât şi mângăioasa înştiinŃare a prea luminat măriei tale, 
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pentru care până la moarte nu vom înceta, cu mulŃămirea şi rugarea către Tatăl 
nostru cel ceresc, a plăti ostenitele pentru neamul nostru făcute. 

SiliŃi suntem a jelui stările şi greutăŃile care le purtăm. 
1. În tot satul nostru, Întorsura Buzăului, suntem ca la 210 familii de gazde, 

care plătim dajdie şi purtăm toate greutăŃile Ńării, fără îndărătnicire. 
2. Noi plătim acea puŃină moşie pe care lăcuim, pe tot anul cu mare arândă şi 

totuşi atâta pădure nu avem şi nu ne este slobod a tăia măcar un par de pe Scaunul 
Sepşii, loc secuiesc, de pe comunitatea săsească a oraşului Prejmer, de pe pământul 
comunităŃii Bicfalău şi de pe a comunităŃii Sepşi-Szent Ivani, care sunt toate 
tocmai în uşa caselor noastre, la care suntem noi siliŃi a împlini dânşilor, numitelor 
comunităŃi, toate greutăŃile şi robotele cerute. 

3. Noi loc de păşune a vitelor nu avem deloc, măcar că sus scrisele 
comunităŃi şi păşunea vitelor sale o au dinaintea porŃii noastre. Totuşi, nouă nu ne 
este slobod de a Ńine batăr1 un viŃel fără de plată. Dânşilor le este slobod a ne vinde 
nouă pe bani munte scump; dânşilor le este slobod a face stâni de oi, le este slobod 
a aduce ciurzi de vite în cumpărătura pe care ne-au vândut-o nouă, iar nouă numai 
greutăŃile ni le împărtăşesc, folosurile şi veniturile nici de cum. 

4. Suntem mai mulŃi care şedem pe pământuri cătăneşti2 şi aceia necum să ne 
lase după legile acum hotărâte, ci dimpotrivă ne mână la hetsam3, ne cere mai cu 
asprime arânda, numindu-le pe noi locuri de maierşag. Ce fel de maierşag să fie? 
Când pe o stâncă de piatră care ar fi în mijlocul câmpului celui bun nu s-ar putea 
semăna întrânsa ca două găleŃi de bucate mărunte, pe care ne caută a plăti 40 şi 50 
fl. nemŃeşti în tot anul? Iar dacă nu vrem, ne zice că moşia este a lui, să ne ducem 
unde vom vrea, adăogând şi aceea în punctum acesta4 că dacă de la unii cumpărăm 
ceva locuri de fânaŃe sau munŃi pentru vite, alŃii le vând, iar alŃii, pe de altă parte, 
vin şi trag câte vreau după noi. 

5. Noi lăcuim prin mijlocul pădurilor. Câmp de sămănătură nu avem, ci 
Ńânem cu arândă scumpă şi aceea cu gard împrejurată, care de multe ori numai cu 
garduri suntem şi totuşi ne caută a împlini toate, a împlini toate greutăŃile şi 
arânzile. 

6. Oh! Cu mare dor poftim şi noi înarmarea după lege, fiindcă suntem tocmai 
lângă graniŃa împărătească. Suntem gata spre păzirea patriei până la un picur de 
sânge, numai dacă am putea scăpa de sub jugul acela care în Harmosechiu5 nostru 
anevoie vrea a se rupe. Cu totul suntem vătămaŃi şi siliŃi a împlini toate ale 
domnilor noştri pământeşti. 

7. În tot Ńinutul Întorsura Buzăului nici un săcuiaş nici un sas nu lăcuieşte şi 
totuşi drepturi şi venituri au din sângele şi sudoarea noastră, cum moşiile pe care 
locuim şi le plătim cu arândă atât de scumpă. Moşii şi părinŃii noştri şi noi 
împreună din pădure mereuşă le-am făcut, la care stăpânul nostru unde am stat 
până acum lua arândă tot dânsul, dar nici un muşuroi n-a risipit, nici o cracă de 
lemn n-a curăŃat, fără numai mie dacă am avut să trăiesc. Eu am lucrat domnului 
stăpân şi noaptea cât am putut numai ca să nu mor de foame şi să-mi câştig pâinea. 

8. Drumul vămii trece pe la porŃile noastre şi de multe ori cu schimbarea 
grănicerilor săcui am fost siliŃi a da forşponturi, sălaşuri şi inertenŃie care această 
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plângere din inimă mai de mult am fi făcut-o, dorind a o descoperi, iar acum 
văzându-ne bucuria pe care de mult am aşteptat-o, pentru aceea o şi descoperim. 

Nădăjduim pe Tatăl ceresc şi în mila prealuminat măriei tale cum că şi soarta 
noastră a arândaşilor pe acest puŃin pământ se va lua spre înfiinŃare, ca şi noi să 
putem dobândi darul acela al maiestăŃii sale după lege făcut, căci pururea şi întru 
toate credinŃioşi vom fi şi apărători patriei noastre, care cu însetate suflete aşteptând 
binecuvântarea, suntem ai prealuminat măriei tale, ascultători fii sufleteşti: 

 
Birăul satului: Nicolae Bularca Ioan Iuga 
Gociman: Nicolae Cârstea Mihai BuŃu 
Gh. Stanciu: jurat David Baciu 
Nicolae Blidaru: jurat Ioan Radu 
Gh. Crăciun Gh. Barbu 
Gh. Tohăneanu Ieremie Şerban 
Stanciu Cârstea Ioan Baciu 
Vasile Olah Dumitru Todoran 
 
Dimpreună cu toată sfânta obşte a Întorsurii Buzăului. 
 
Original: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe din Sibiu, Anul 1848, nr. 20; 2 f. Publicat şi la T. Bodogae, 

St. A. Mus. N. B., 1970–71, p. 449–450. 
________________ 

1 Numai. 
2 Pământuri aflate pe teritoriul grăniceresc. 
3 Din limba maghiară: hétszám, calcul săptămânal al zilelor de lucru. 
4 Problema, chestiunea aceasta. 
5 Trei Scaune, secuimea, în transcriere fonetică românească a toponimului maghiar Háromszék. 

210. 

Abrud, 22 iulie 1848 
 
Abrud, 22 Iulie. 
Comisiunea gubernială, carea fu ordinată pentru cercetarea eccesilor1 

politice, din părŃile aceste arătate la înaltul loc2, cu o[a]recare scop ascuns, precum 
acele le culesese după vorbe din aer unii magistratuali de aici, în săptămâna trecută 
să reînto[a]rsă din mijlocul nostru. În curgerea cercetărei se pusease3 la popreală4 
Sim. Balint, Ilie Cojocariu, Nic. Fodor, I. PatiŃa toŃi parohi rom[âni], G. Balea,  
I. Corcheş, I. Danghea, Sam. Morariu, Petre Ionete, Ios. ŞuluŃ şi Tioc Todor; acest 
din urmă tocma[i] în seara, în carea sosi acasă din calea de la In[n]sbru[c]k, ca 
membru [al] deputăŃiunei naŃionale, nelăsându-se încai timp a-şi îmbrăŃioşa familia 
sa, cea mai de multe săptămâni însetată după un părinte aşa dulce, dorit, şi carele 
spre mai mare batjocură să puse pe lanŃ5. Cu capătul cercetării6 ceilalŃi toŃi fură 
lăsaŃi liberi, singur fratele nostru Balint se mai reŃine7, până în zioa de azi, în crunta 
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prinsóre8 mai vârtos în zilele dintâi, când spre nespusa batjocură, fără scaun, masă, 
pat ş.a. şi în aşa loc, unde necum cunoscuŃilor, dar nici aerului curat nu era iertat9 a 
întra la dânsul. Asupreala lui cea de căpetenie10 stă mai vârtos într-aceea, că în luna 
lui MarŃiu11 mersese, ales de mulŃime, cu o petiŃiune cătră dieta transilvană 
proiectată în adunarea de la Abrud (despre care e vorbă în Gazeta Nr. 3112) în 
Ńinutul Câmpenilor, ca din locuitori să o subscrie, carii vor voi; iară aceea, ce 
în.[înaltul] guberniu Nr. 5245 a.c. [anul curent] şi lumea toată a recunoscut, precum 
românii transilvani (şi aşe şi cei din Ńinutul Câmpenilor) au drept de a da petiŃiune, 
acum la noi nu se socóte13.  

Cuprinsul (tenórea)14 investigaŃiei până acum nu se póte şti sigur, că 
comisiunea pre pârâşii (delatorii) noştri nici a-i denumi, cu atâta mai puŃin au voit 
a-i înfăŃioşia cu pârâŃii15, aşa nici pre mărturiile lor, cu un cuvânt adevărata cauză a 
pătimirei nóstre nouă ni16 neştiută. Aceea sperăm că, ce n-au fost, nici să va fi 
dovedit prin zisa cercetare asupra nóstră, de óre ce de când s-au început mişcările 
europene, nici au fost vre-un Ńinut în mai mare pace, de cât Ńinutul nostru din partea 
românilor; nime[ni] nu poate arăta cum că vreun român s-ar fi sculat17 batăr18 cu 
vorba asupra vreunei persóne mag[h]iare, deşi fraŃii mag[h]iari, carii să află cu 
n[umă]rul puŃini între noi şi vreu a domni asupra noastră, cu cele mai mari 
batjocuri ne-au amărât; numele nostru e buităgatău19, horă20, şi pentru aceste 
supărări n-avem unde cugeta, îndestulare nu căpătăm; afară de aceea garda 
naŃională mag[h]iară face cele mai nespuse eccesuri: a bătut dintre români în piaŃă 
cu patu[l] puştelor, pre câŃiva i-au sfâşiat cu baionetele, la Roşia pe un frate român 
l-au bătut de mórte, tăindu-l cu sabia în cap până la cre[i]eri; ea21 se face pre sine 
dictatóre întru toate. Minunat înŃăles dau fraŃii noştri mag[h]iari de aici cuvântului 
european fraternitate! Dânşii prin sinistrele espuseciuni22 căşunară mare 
miserătate23 şi sătenilor de prin pregiur24, carii afară de intertenŃa25 a 415 ostaşi, 
între carii 300 secui, se astrânseră26 a mai contribui în plata acestora 8000 fior. v.v. 
[florini valoare vieneză]. 

(Va urma) 
 

Publicat în: „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 65 din 9 august 1848, p. 270–271; reluat de 
Alexandru Papiu Ilarian, Istoria românilor din Dacia Superioară, vol. III, publicată cu o introducere 
şi note de Ştefan Pascu, reeditare Târgu Mureş, 2007, p. 71–73. 

________________ 
1 Exceselor. 
2 La înaltul for, adică la Guberniu. 
3 Pusese. 
4 Fuseseră arestaŃi. 
5 Fu pus în lanŃuri. 
6 La capătul cercetării. 
7 Mai este reŃinut. 
8 Puşcărie, închisoare. 
9 Nu-i era îngăduit. 
10 Vina lui principală. 
11 Martie. 
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12 „Gazeta de Transilvania”, nr. 31 din 15 aprilie 1848, p. 128, se referă la: „Românii noştri 
mai vârtos câmpănarii [cei din Câmpeni], carii pentru câştigarea nutremântului [hranei] său îmblă cu 
vasele sale din colo preste munŃii Biharia, şi Găina, până preste jumătate Ungaria, eară din cóce calcă 
Transilvania întreagă, aduseseră mulŃime de veşti de tótă sórtea [de tot felul], carea dânşii necetind 
novele [ştirile] nu le ştiau combina la olaltă, cu atâta mai puŃin putea pricepe cu mintea sa cursul lor 
cătră scopul resunătoriu din tóte părŃile: Umanitate, libertate, egalitate, pace ş.a. Deşi luni în 22 Mart. 
a.c. [martie anul curent] fiendu [fiind] mulŃi veniŃi la piaŃa Abrudului pentru cumpărarea bucatelor 
preste săptămână, nu altmintrelea, ci ca ss. [sfinŃii] apostoli la îngroparea precuratei vergure 
[Fecioare] Maria din patru corpuri [colŃuri] ale lumei, cum citim în Căzanie, aşa ai noştri ca însuflaŃi 
de o bóre [boare] a libertatei [libertăŃii] concurseră la un loc spre a se înŃălege, şi a-şi defige 
cuveninciósă cale cătră prepusa Ńintă: Omenilor cuvenita libertate.”  

13 Nu se pune la socoteală, nu se ia în considerare. 
14 ConŃinutul. 
15 A-i confrunta faŃă în faŃă cu pârâŃii. 
16 Ne e, ne este. 
17 Ridicat, răsculat. 
18 Măcar. 
19 Instigator. 
20 Răsculat. De la Horea, devenit substantiv comun. 
21 Garda naŃională maghiară. 
22 ExpoziŃiuni. 
23 Mizerie, durere. 
24 Împrejurimi. 
25 IntendenŃa. 
26 Fuseseră constrânşi, forŃaŃi. 

211. 

[Braşov, 22 iulie 1848] 
 
De la Peşta ne veni ştire, că sistematica deputaŃie lucrătóre la condiŃiile unirei 

Transilvaniei cu Ungaria pusă în 27 Iulie tot nu se apucase de lucru, prin urmare că 
causa nóstră română nu înaintase nici un pas, iar din cei nouă deputaŃi, carii după 
reîntórcerea lor de la Viena era1 să rămână în Peşta, patru inşi fuseră înlăturaŃi şi în 
locul lor chemaŃi alŃi patru din patrie; prin a cui influinŃă se făcu această schimbare 
nu aflarăm curat2. Tot ce ştim este, cum că gubernatorul dechiară3 către cei cinci, 
cum că din parte-şi nu vrea a-i cunoaşte4 ca membri ai deputaŃiunei sistematice, şi 
că însuşi ministeriul5 nu avu nici un drept a-i primi în această calitate, pe semne din 
pricină, căci ei nu fuseră aleşi de către însăşi dieta Transilvaniei.  

* 

Într-aceea6 ómenii nştri, şi anumit7 preoŃii aici în patrie, mai vârtos pe 
Câmpie [Câmpia Transilvană] sufere fórte multe asupreli de la oficialii comitatelor, 
fără a cuteza a se mai plânge la nimeni. Rugăm pe episcopi să se întrepună la 
guvern8 şi la comisariul Vai9. 
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* 

Din ambele regimente române de graniŃe se comandase câte un batalion către 
Seg[h]edin. Batalionul de la regi.[imentul] I este să easă10 numai către capătul11 lui 
August, iar cel de la al II.[-lea] (Năsăud) pe la 23 Iulie sosise până spre Dej, unde 
maiorul Pap12 le luă jurământul, însă cel vechiu, iar nu pe constituŃia ungurească, 
pentru care ungurii se năcăjiră foarte şi acum Hiradó cere pedeapsă criminală 
asupra maiorului; este însă destul de răutăcios a uita, că şi secuii la pornirea lor din 
Cluj depuseră tot numai jurământul vechiu.  

 
Publicat în: „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 60 din 22 iulie 1848, p. 246. 

________________ 
1 Trebuia. 
2 Clar, exact. 
3 A declarat. 
4 A-i recunoaşte. 
5 Ministerul ungar, adică guvernul ungar. 
6 Între timp. 
7 Şi anume. 
8 Guvernul maghiar. 
9 Comisarul baron Vay Miklós. 
10 Să plece. 
11 Sfârşitul. 
12 Maiorul Leo Pop, de la cel de-al doilea regiment românesc grăniceresc, cu sediul la Năsăud. 

212. 

Sibiu, 23 iulie 1848 

Liebe Sachsenbrüder! 
Bürger von Hermannstadt! 

Der Wahltag ist ausgeschrieben. Morgen und in den nächsten Tagen fallen die 
Stimmen des Volkes und werden kund geben, welche Männer Hermannstadt und 
sein Stuhl sich zu ihren besten Vertretern auf dem Reichstage in Ofen-Pesth 
ausersehen haben. Alle, die Ihr Bürger seid, seid Ihr auch Wähler und nehmt in 
dieser schönen Eigenschaft zum ersten Male an einer hochwichtigen Handlung 
unsers gemeinbürgerlichen Lebens thätigen Antheil. Das Wahlrecht ist eins der 
bedeutungsvollsten Rechte, nur ein freier Bürger kann es ausüben. Habt Ihr aber auch 
nachgedacht darüber? Seid Ihr bei Euch und mit Andern, mit Euren Freunden, 
Nachbarn und Zuftgenossen zu Rathe gegangen, wie Ihr Euer schönes Recht auch 
gebrauchen, wie Ihr der Verantwortung Eurer Pflicht, die Euch Euer Recht auferlegt, 
zu Eurer, und des ganzen Bürgerthumes Zufriedenheit entsprechen sollet? 

Seht! An dieser Wahl hängt die Zukunft der sächsischen Nation. Ihr müßt in 
allem Ernste, reiflich erwägen, wen Ihr wählen wollt. Die Wahl steht frei in Euren 
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Händen! Keinem wird die Stimme aufgedrungen, Jeder schreibt sie nach seiner 
innersten Ueberzeugung nieder. Aber eben darum muß es sein Eure Schuld, wenn 
die Wahl nicht so ausfällt, als man allgemein wünscht, als es das Bürgerwohl des 
Volkes erfordert. 

So hört denn ein gutgemeintes Wort! 
Die Wahrung unseres Deutschthums, unserer Sprache und Sitte, die 

Vertheidigung unseres guten jetzt sehr angegriffenen Rechtes und die erfolgreiche 
Durchfechtung der Bedingungen, die die Nationsuniversität als unerläßlich zum 
Fortgedeihen des sächsischen Volkes in seiner nationalen Eigenthümlichkeit und 
zur bleibenden Aufrechterhaltung unserer bürgerlichen und kirchlichen freien 
Gemeindeverfassung, aufgestellt und von deren Erfüllung sie die Union mit 
Ungarn abhängig gemacht hat, gebieten ernst und dringend, solche Kämpfer nach 
Ofen-Pesth zu senden, die ausgerüstet sind mit dem Schwerte der Rede, die 
Kenntniß, Charakterstärke und Muth genug haben, die heilige Sache ihrer Nation 
männlich und wacker zu vertreten. Die Deputirten erhalten keine Instruktion. Der 
Wille des Volkes ist ihre Weisung und an diese haben sie sich strenge zu halten, 
denn das Volk wird die richten, die es selber gewählt hat! Darum schaut zu und 
wählet Euch solche Vertreter, von denen Ihr mit fester Ueberzeugung glauben 
könnt, daß sie mit allen menschlichen Kräften thun werden, was Eures Wunsches 
ist, solche, die eher sterben, als den Volkswillen auch nur im Kleinsten verrathen. 

Wir haben solche Männer! 
Die öffentliche Meinung in unserm ehrenfesten Bürgerthum hat sich für den 

Professor an der hiesigen Rechtsacademie Heinrich Schmidt und den 
Hofconzipisten Joseph Rosenfeld, den Bruder des, von der gesammten sächs. 
Nation hochgefeierten Hofrathes Rosenfeld, entschieden, und Beide im 
vornehineien als die zu wählenden Abgeordneten bezeichnet. 

Das ist fein und löblich! Wollen wir Sachsen nun die Wahl dieser, unserer 
Männer uns sichern so müssen wir gegenüber jenen Wählern in unserer Mitte, die 
anderer Zunge sind und auch ein anderes Interesse haben, gegenüber, sage ich 
Euch, auch jenen falschen Propheten aus unserem Blute, die im Geheimen Euch 
anders rathen wollen, alle insgesammt, die wir einer Gesinnung sind, einmüthig 
und ungetrennt als ein fest zusammenhaltendes Ganzes auftreten. Wir dürfen 
unsere Stimme nicht theilen, nicht zersplittern. Wer das thut, wer Euch dazu 
verleitet, der ist unserer ärgster Feind! Wir Sachsen müssen uns die Hand darauf 
geben: Einer wird der Andere dieselben zu wählen. 

Wer ein Freund seines Volkes ist, der wird nach seinem besten Vermögen 
dahin wirken, daß es so geschehe. Wer aber anders thut, wer durch falsche 
Vorspiegelungen einige von Euch zu beirren sucht, daß Ihr abfällt von der Sache 
des Ganzen, der ladet, weil er Zersplitterung unter uns bringt und unsere Stimme 
zertheilet, eine Sünde auf sein Haupt. Doch Ihr seid fest. Ich baue und vertraue auf 
meine Bürger. 

Nun so zeigt es denn, daß das deutsche Blut zusammenhält! Kein Tropfen 
trenne sich los und gehe unnütz verloren! 

Hermannstadt, den 23. Juli 1848 
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* 

Dragi fraŃi saşi! 
CetăŃeni ai Sibiului! 

Ziua alegerilor s-a anunŃat. Mâine şi în zilele următoare poporul votează şi va 
face cunoscut, ce bărbaŃi şi-a ales Sibiul cu scaunul său ca cei mai buni reprezentanŃi 
ai săi la parlamentul de la Buda-Pesta. ToŃi cei care sunteŃi cetăŃeni sunteŃi şi 
alegători, în această frumoasă calitate pentru prima oară luând parte activă la o 
acŃiune atât de importantă a vieŃii noastre obştesc-cetăŃeneşti. Dreptul de vot este 
unul din drepturile cele mai pline de însemnătate, şi numai un cetăŃean liber îl poate 
exercita. Dar voi v-aŃi gândit la aceasta? V-aŃi sfătuit cu voi înşivă şi cu ceilalŃi, cu 
prietenii, vecinii şi tovarăşii voştri de breaslă despre cum să vă folosiŃi de acest 
frumos drept, cum să corespundeŃi responsabilităŃii obligaŃiei voastre, pe care v-o 
impune acest drept al vostru, spre beneficiul vostru şi al tuturor cetăŃenilor?  

PriviŃi! De aceste alegeri depinde viitorul naŃiunii săseşti. Trebuie să cumpăniŃi 
temeinic, cu toată seriozitatea, pe cine vreŃi să alegeŃi. Alegerea e liberă în mâinile 
voastre! Nimeni nu e forŃat să voteze, fiecare o va face conform convingerii sale 
intime. Dar tocmai de aceea trebuie să fie vina voastră, dacă alegerea nu cade 
conform dorinŃei generale, aşa cum o cere binele cetăŃenesc al poporului. 

AscultaŃi dară o vorbă bine-intenŃionată! 
Păstrarea germanităŃii noastre, a limbii şi tradiŃiei noastre, apărarea dreptului 

nostru bun, atacat acum, şi dobândirea cu succes a condiŃiilor pe care Universitatea 
naŃională [săsească] le-a afirmat ca fiind esenŃiale pentru supravieŃuirea poporului 
săsesc în specificul său naŃional şi pentru menŃinerea neatinsă a constituŃiei noastre 
comunale cetăŃeneşti şi bisericeşti libere – condiŃii de a căror respectare ea a 
condiŃionat uniunea [Transilvaniei] cu Ungaria, [toate acestea] reclamă grav şi 
insistent ca la Buda-Pesta să fie trimişi luptători înarmaŃi cu sabia cuvântului, care 
au suficientă cunoaştere, tărie de caracter şi curaj ca să reprezinte bărbăteşte, cu 
vigilenŃă, cauza sacră a naŃiunii lor. DeputaŃii nu primesc nicio instrucŃiune. VoinŃa 
poporului este indicaŃia lor şi de aceasta trebuie să se Ńină cu stricteŃe, căci poporul 
îi va judeca pe cei, pe care singur şi i-a ales! De aceea, priviŃi cu atenŃie şi alegeŃi-
vă astfel reprezentanŃii, încât să credeŃi cu tărie în ei, că vor îndeplini din toate 
puterile lor omeneşti dorinŃa voastră, că mai degrabă vor muri decât să trădeze 
câtuşi de puŃin voinŃa poporului. 

Noi avem asemenea bărbaŃi! 
Opinia publică a cetăŃenilor noştri fermi în onoarea lor s-a decis în favoarea 

profesorului Heinrich Schmidt, de la Academia de Drept din localitate, şi asupra 
concipistului aulic Joseph Rosenfeld, fratele celui celebrat de întreaga naŃiune 
săsească, consilierul aulic Rosenfeld, şi i-a desemnat pe ambii încă de pe acum ca 
fiind deputaŃii ce vor fi aleşi. 

Este minunat şi lăudabil! Dacă noi, saşii, vrem să ne asigurăm alegerea 
acestor bărbaŃi ai noştri, vizavi de acei alegători din mijlocul nostru care sunt de 
altă limbă şi au alt interes, dar, vă mai spun eu, şi vizavi de acei falşi profeŃi de-un 
sânge cu noi, care în secret vă povăŃuiesc altminteri, aşadar noi, toŃi cei de-un 
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cuget, trebuie să păşim uniŃi şi nedespărŃiŃi, ca un întreg Ńinând laolaltă. Nu avem 
voie să ne împărŃim voturile, să le divizăm. Cine face aceasta, cine vă atrage la 
aceasta, este cel mai mare duşman al nostru! Noi, saşii, trebuie să ne dăm mâna, 
unul ca celălalt, şi să-i alegem pe aceiaşi. 

Cine este amicul poporului său va lupta din răsputeri ca să se întâmple astfel. 
Însă cine procedează altfel, cine caută să-i inducă în eroare cu false pretenŃii pe unii 
dintre voi, ca să părăsiŃi cauza întregului, acela atrage un păcat asupra creştetului 
său, fiindcă aduce dezbinare în mijlocul nostru şi ne scindează voturile. Dar 
întăriŃi-vă. Eu contez pe cetăŃenii mei şi mă încred în ei. 

ArătaŃi, deci, că sângele german este unit! Niciun picur să nu despartă şi să 
nu se piardă fără rost! 

Sibiu, 23 iulie 1848  
 
Tipăritură: S.J.A.N. Sibiu, Fond. B 1–5, nr. 87, p. 17; foto: 6.287–6.288/1848. 

213. 

Sibiu, 23 iulie 1848 
 
Sibiiu, 23. Iulie.  
Ştiu că aŃi auzit până acuma de urâta şi stricăciósa împărechere a lăcuitorilor 

români cu sasii [saşii] de aici. Românii, şi mânară vitele în ogórăle obicinuite de 
păscut împreună cu sasii sibieni şi cu cei de la Şura mare încă de astă primăvară1. Ce 
e drept sasii opriseră încă de atuncea păşunea pe acele ogóre zicând că vor a le 
semăna, iar proprietarii de vaci să şi le Ńină în grajduri. Aceştia însă nevoind şi 
neputând a se supune, mai vârtos că la Sibiiu este câmp destul, deteră rugăminte către 
comitele săsesc, care însă le resolvi ca să aştepte adunarea comunităŃii. Aceasta de 
atunci se adună fórte des, ci românii tot nu dobândiră nici o resolvaŃie; într’aceea 
vitele îmbla2 tot la acea păşune. În 10. Iulie3 vr’o 400 gardişti Sibieni eşiră la câmp 
unde aflară vr’o cinci părechi de români cu fămei [femei] de la carii fără nice o 
împotrivire apucară ciurda de vaci şi o închiseră. Proprietarii vitelor sosind seara de 
la lucru mirându[-]se de cele întâmplate aleargă de la un judecătoriu la altul, li să 
spuseră însă că până nu vor plăti vreo 5000 fior. argi[nt] vitele nu li se vor da. În 
zilele acestea vitele se vândură, iar altele crepaseră4. Acuma auzirăm că ar fi venit 
decret gubernial demândătoriu ca vitele să dea ómenilor îndărăpt, apoi pentru vina ce 
vor fi avut să se tragă la judecată. Ce se va alege vom vedea. 

 
Tipăritură: Ştire, publicată în „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 58 din 15 iulie 1848, p. 237. 

________________ 
1 Vezi adresele comitelui Salmen către Comandamentul militar suprem, cu cererea de susŃinere 

militară împotriva românilor porniŃi să-şi elibereze vitele închise de saşi, din 10 iulie 1848, doc. nr. 
89, şi către Magistratul sibian din 20 iulie 1848, despre răzvrătirile din Şura Mare, doc. nr. 193. 

2 Umblau. 
3 În text, greşeală: „În 10. Iunie”. 
4 Pieriră. 
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214. 

Amnaş, 23 iulie 1848 

Hochwohlgeborner Herr, 
Hochverehrtester Herr Nationsgraf! 

Heute las ich in der Vormittags Kirche das vermög Superintendential Vicariats 
zu Hause vorgefundene und beigelegte Amtsausschreiben nach seinem wesentlichen 
Inhalte vor, machte die in eben dieser Beilage enthaltenem Berichte, Ermahnungen 
und Friedensvorschläge. Bis zur Stunde Nachmittag um 3 Uhr hat sich noch keiner 
gemeldet, der vermög Friedensvorschlag den Dreizehnten geben wolle. Werden sich 
wahrscheinlich aus Furcht vor den Empörern, die den in Stücke zu reißen gedroht 
haben sollen, welcher überhaupt zu neuer Zehntabgaben sich zu verwilligen dächten, 
auch nur wenige melden vor der versammelten Ortsgemeinde. 

Da nun nach geschehener Vorlesung der ebenfalls in Copie beiliegenden 
ämtlichen Zuschrift des Inspectorats an hiesiges Amt und Communität mir der 
Dorfhann Georg Henrich und Notär Zill mir den Bericht erstattete, daß unter Toben 
und Schreien die angetragene, so wie überhaupt die Zehntentrichtung gänzlich 
verweigert werde, so ersuche [ich] Euer Hochwohlgeborn gehorsamst um die 
gütigst versprochene Assistenz. 

Die Omloscher scheinen für diesmal die Hauptempörer in dieser Saison zu 
seyn, die im ganzen Hermannstädter, Reußmärkter, selbst im Mühlbacher Stuhle 
herumgeritten seyn sollen, um Unruhen zu erregen. Die, welche herumgeritten, 
könnten leicht ermittelt werden und währen werth zur Strafe gezogen zu werden. 

Auf morgen haben viele unruhige Köpfe allhier sich verlauten lassen, sie 
wollten ihre Frucht unverzehndet einführen. Ich habe dem Ortsamt aufgetragen, 
wie es schon Tit. Herr Inspector Neugeboren gethan, die Frucht der eigenmächtig 
Einführenden so wie die Namen derselben zu verzeichnen, und bitte gehorsamst zu 
verfügen, was mit der Frucht so wie mit diesen Eigenmächtigen zu geschehen sey. 

Der Dorfsnotär wird ebenfalls Tit. Herrn Kreisinspector über den Erfolg der 
Vorlesung beigelegter ämtlichen Zuschrift Bericht erstatten. 

In ehrfurchtsvoller Hochachtung verharrend, 
Euer Hochwohlgeboren ergebenster Diener, 

Johann Andreas Severinus, 
Evang. Ortspfarrer 

Omlos, den 23sten Julius 1848 

* 

Preamărite domn, 
Preaonorate domnule comite al naŃiunii! 

Astăzi de dimineaŃă am citit în biserică, în esenŃa conŃinutului ei, scrisoarea 
oficială trimisă mie acasă de vicariatul superintendenŃial, şi, conform raportului din 
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anexa acesteia, am făcut îndemnuri şi propuneri de pace1. Până acum, la orele 3 ale 
după-amiezii nu s-a anunŃat nimeni care, dând curs propunerii de pace, să dorească 
să dea a treisprezecea parte. Dar probabil că puŃini se vor anunŃa înaintea 
comunităŃii săteşti adunate, de teamă faŃă de instigatori, care au ameninŃat că îl 
vor rupe în bucăŃi pe cel ce se va învoi să dea noi dijme.  

Deoarece, după citirea publică a scrisorii oficiale a inspectoratului adresată 
Oficiului local şi comunităŃii de aici, pe care o ataşez în copie, judele sătesc Georg 
Henrich şi notarul Zill mi-au comunicat că lumea refuză cu urlete şi Ńipete să 
efectueze dijma cerută şi dijma în general, o rog cu supunere pe înălŃimea voastră 
să binevoiască a-mi acorda asistenŃa [militară] promisă. 

Se pare că de data aceasta amnăşenii sunt răzvrătiŃii principali ai sezonului, 
căci au străbătut călare tot scaunul Sibiului, cel al Miercurii Sibiului, ba au fost 
chiar şi în scaunul Orăştie, ca să provoace tulburări. Cei care au umblat călări de 
colo-colo pot fi lesne aflaŃi şi merită să-şi încaseze pedeapsa. 

Mâine şi-au propus multe capete înfierbântate de aici să-şi culeagă bucatele 
fără să le dijmuiască. I-am cerut Oficiului local, aşa cum a făcut-o deja şi domnul 
titular inspector Neugeboren, să consemneze bucatele culese fără aprobare, ca şi 
numele celor care le culeg. Vă rog cu supunere să dispuneŃi ce trebuie făcut cu 
bucatele şi cu cei care le culeg de capul lor. 

Notarul sătesc va raporta, şi el, domnului titular inspector cercual despre 
succesul citirii publice a scrisorii oficiale anexate. 

Rămân cu deplină stimă, 
al înălŃimii voastre preaplecat supus, 

Johann Andreas Severinus, 
Amnaş, 23 iulie 1848     preot paroh evanghelic 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond. Actele comiŃiale, nr. 971/1848; foto: 5911–5912/1848. 

________________ 
1 Vezi mai sus doc. nr. 208, datat la Sibiu, în 22 iulie 1848. 

215. 

Lisnău, 23 iulie 1848 

Méltóságos Fő Királyi Bíró úr! 
Tekintetes tiszti hivatal! 

A már meg esett egyesület mellet országoslag hozott 3-dik törvénycikk 7-dik 
paragrafusa szerént mi szól a nemzeti fegyveres erırıl és hozatott jelen év július 
elsıjén kapván hirlapban itten a mi közösségünk is, minek tartalmánál fogva itten 
az ırsereg jelen hó 12-dikén meg kezdetett s aztat követı Szentháromság 
vasárnapján egy elsı templomi összejövetelkor 140 személyek hitet is mondának- 
hol az itteni fıbb nemesség is benn van, a két ág vitézi rendrıl is számosan, a 
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legtöbben az utóbbi rendbıl vannak, zászló emeltetett s a tanítás mód is megkezdetett 
azon formában amint magyarul elı írattatott. Szóval a szükséges hivatalok 
kiegészitettek, mit is kötelességemnek ismervén feljelenteni. 

A Méltóságos Fő Királyi Bíró Ur és Tekintetes Tiszti Hivatalnak miután 
vagyok egész tisztelettel 

Lisznyó, 23ik julius 1848. 
Barabás Mihály gy. ny.  

ırmester  
és most felállított ırsereg kapitánya. 

Eredeti tisztázat. 

* 

Mărite domnule prim-jude regesc! 
Onorată Oficialitate! 

După ce uniunea s-a înfăptuit pe baza legii nr. 3 paragraful 7, valabilă pentru 
întreaga Ńară, la 1 iulie s-a publicat şi în ziare textul legii despre armata naŃională. 
Am citit în ziarul, care se găsea şi aici la noi în sat, că în ziua de 12 luna curentă  
şi-a început activitatea garda civilă, iar cu ocazia slujbei bisericeşti din duminica 
Sfântei Treimi, ce a avut loc săptămâna următoare, 140 de persoane au depus 
jurământul. Din gardă face parte şi marea nobilime de aici şi mulŃi dintre grănicerii 
din ambele trupe [regimente], cei mai mulŃi fiind recrutaŃi din această Stare. S-a 
procurat un drapel şi a început exerciŃiul în forma prescrisă. Pe scurt: organizarea 
gărzii a luat sfârşit; era datoria mea să raportez acest lucru. 

Rămân cu total respect faŃă de prim-judele regal şi faŃă de Oficialitate, 
Barabás Mihály, 

plutonier, 
acum căpitanul gărzii înfiinŃate 

Lisnău, 23 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond.G.P., nr. 8178/1848; foto: 8241–8242/1848. 

216. 

Lugoj, 23 iulie 1848 

Tisztelt fıispán úr! 

Becses levele rendében viszonzásul tudósítom tisztelt fıispán urat, miszerint 
azon két század Rukavina ezredbéli katonaságon kivül, melly Oraviczán tanyázik, 
kaptunk még e napokban Mihály orosz fı herczeg ezredéböl 570 fınyi katonaságot, 



 

 423 

ez is oda huzódott, Lugosról és Facsetról 140 nemzetır szinte, s e szerint elég 
erısek vagyunk arra, hogy a rabló ráczok dulongásait tettleg akadályozzuk. 

A Szuboticzai, a rablóknak tettleg segédkezet nyujtott lakósoknak bőn tettök 
megbizátásával a vérbíróság másod alispán elnöklete alatt jelenleg működik. 

Szuboticzán azonban szomorú catastrófa merült fel, az ottani bel biztoság 
további fentartására verseczröl 600 temesi határır rendeltetett, s ezek elég 
alacsonyok valának a lakosságot a szó legszorosabb értelmében... jutatni. 

A helységben talált kocsik, a lakosság mindennémő ingó vagyonaival 
megrakatván, s az ott talált barmok elejökbe fogatván, éj idején orozva elhajtattak, 
minden ablak, ajtó a házaknál bezuzatott, nincs a helységben feltöretlen láda, nincs 
ágy, pokrócz, ruhanemő, kasza, sarló, pusztítottak a temesi örök gyalázatosabban 
mint az ellenség; – a földet attol a rácz lázangók által elrablott holmik egy helyre 
gyüjtetvény, ezek is a védelemre kirendelt határörök martalékivá lönek – a földes 
úrnak ezüst kandja s kanalai általok másod izben ellopatott, s hogy fogalma legyen 
fıispán úrnak az alacson dulásról megjegyezem: hogy a helység házátol még a 
taraczkót is elvitték; és ezt azon temesi határörök valának elég vakmerık elkövetni 
kik oda a rend s bátorság fentartására kik védelmül valának rendelve, a dulás 
meggátlására Bissingen Ferdinand és Újvárosy esküt minden lehetıt elkövetnék, de 
hasztalan. 

69 darab marhát és 15 szekeret gróf Bissingen mentett meg azon udvarszállásra 
szálítván el – mint mondják a Buziási jegyzı fı szerepet játszott, nincs a faluban 
eszköz, mellyel a termést letakarítani lehetene, borzasztó elgondolni, hogy e tatár 
pusztítást a mi embereinjk, a mi védıreink követték el. 

Ezen alávaló kihágást Vukovics királyi biztos urnak rögtön bejelentém. 
E napokban Bozsinka Miklós a követnek ötse, irásban a nép tömeges 

fölkelését és a lázangok erejének illyeténk éppeni megtörését inditványozvát az a 
bizottmány el is határozta, a fölkelök vezérletével ıt bizván meg lehetlen vala ezt 
megakadályozni, mert az ár úgy rohant, hogy azt föltönöztetni emberi hatalom nem 
bizhatta volna, pár nap mulva azomban, midön a kedélyek kissé csilapulának, 
királyi biztos úr felszólítása, s többünknek... következtében a bizotmány saját maga 
dobá az enyészet ölébe, határozatát megsemmisitvén, s minden részleteiben visza... 
mibe a nép megnyugod s igy jelenleg minden a maga rendén vár. 

3000nyi határırségünk már ki van aláirva, örömmel és lelkesedve indultak 
utnak, Kákován össze vonulandók. 

Királyi biztos urnak mai levele szerint felülröl még 6000 nemzet ırt kapunk, 
lesz tehát erı anyi, menyinek a rabló csorda ellent állani bizonyal képes nem leénd. 

Megyénkben hála Isten kellı rend és csend uralkodik. 
A Szuboticzai lakósok megbüntetésök eránt... vérbíróság eredménye lett, 

hogy a helybéli bíró csötörtökön felakasztott a többiek rendes törvényes bírálat alá 
veendık lesznek – a helybéli pap – ki leginkább terheltetik – még szökésben van. 

Lugoson, július 23án 1848  
 Krassó megyei elsı alispána 

 Jakabffy Kristóf 
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* 

Stimate domnule comite suprem! 

Ca urmare a onoratei dumneavoastră scrisori, răspund la aceasta, înştiinŃând 
pe domnia voastră în legătură cu faptul că, în afară de cele două regimente 
Rukavina care, în prezent, staŃionează la OraviŃa, am mai primit, în aceste zile, un 
număr de 570 de soldaŃi proveniŃi din regimentul arhiducelui rus Mihail. Acesta a 
venit acolo, trecând prin Lugoj şi Făget, cu 140 de gardişti [maghiari]; în atare 
context suntem suficient de puternici pentru ca să respingem atacurile sârbilor 
prădători. Tribunalul militar de la SubotiŃa activează, actualmente, sub preşedenŃia 
celui de-al doilea vicecomite, dat fiind faptul că bandele de prădători au acŃionat şi 
cu ajutorul unor localnici.  

La SubotiŃa însă a început o catastrofă în condiŃiile în care, pentru menŃinerea 
siguranŃei de acolo, s-a dispus trimiterea a 600 de grăniceri din comitatul Timiş. 
Aceştia însă nu s-au dovedit a fi cei mai potriviŃi pentru a duce la îndeplinire 
misiunea ce li s-a încredinŃat. CăruŃele pe care ei le-au găsit la faŃa locului le-au 
încărcat cu toate bunurile mobile ale locuitorilor şi, prinzând bovinele, le-au luat în 
perioada nopŃii, la fel ca şi toate ferestrele, uşile de la case, prin urmare nu a mai 
rămas acolo ladă, pat, covor, îmbrăcăminte, coasă şi seceră pe care ei să nu le fi 
jefuit mai rău decât duşmanii; tot ceea ce s-a mai putut recupera de la prădătorii 
sârbi, inclusiv haine, a fost pus la un loc, pentru ca, mai apoi, acestea să ajungă 
tocmai în grija gardiştilor. A fost furată şi argintăria proprietarilor de teren şi, 
pentru ca domnul comite suprem să aibă mai bine habar de ceea ce s-a întâmplat cu 
adevărat, mai menŃionez şi aceea că, de la casele din localitate, s-a luat tot ceea ce 
s-a putut lua. Toate acestea au fost capabili să le facă, cu nesăbuinŃă, tocmai 
gardiştii timişeni care au fost trimişi acolo pentru menŃinerea ordinii şi a liniştii 
publice. În vederea împiedicării dezastrului, Bissingen Ferdinand şi Újvárosy au 
depus jurământ pentru a face ceea ce vor putea, dar a fost fără de prea mare folos.  

69 de bovine şi 15 căruŃe a reuşit, până la urmă, să salveze contele Bissingen 
şi, după câte se spune, prim-notarul din Buziaş a jucat şi el un rol important, mai 
ales în condiŃiile în care, în acel loc, nu a mai rămas o unealtă cu care să se poată 
lucra pământul. Astfel, este groaznic să ne gândim că această pustiire tătărească au 
putut să o comită tocmai oamenii noştri, gardiştii noştri apărători. 

Despre asemenea nelegiuiri groaznice îl voi înştiinŃa, în curând, pe comisarul 
regal Vukovics. În aceste zile, Nicolae Bojincă, fratele mai mic al deputatului, a 
scris despre revolta maselor, iar pentru înfrângerea puterii protestatarilor comisia a 
decis că punerea acestora sub conducerea sa nu ar fi oportună, căci de stăvilit, în 
realitate, nicio autoritate omenească nu ar putea s-o facă. După câteva zile, când 
spiritele s-au mai potolit ca urmare a solicitării comisarului regal, comisia şi-a 
moderat atitudinea, iar în localitate spiritele s-au liniştit şi ele. 

3.000 de grăniceri au fost conscrişi, astfel că ei au pornit cu însufleŃire, 
trecând prin Cacova. Potrivit scrisorii domnului comisar regal, am mai primit 6.000 
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de gardişti, în consecinŃă vom avea suficientă forŃă în faŃa căreia tâlharii nu se vor 
putea opune. 

În comitatul nostru, slavă Domnului, domneşte ordinea şi liniştea. Pentru 
pedepsirea celor care au prădat SubotiŃa s-a înfiinŃat tribunalul militar care, prin 
decizia judelui local, îi va executa pe cei vinovaŃi. Preotului local – acuzat şi el – i 
s-a pierdut urma. 

Lugoj, 23 iulie 1848 
Vicecomitele comitatului Caraş, 

Jakabffy Kristóf 
 
Concept: M.O.L. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1841 E/1848. 

217. 

Pesta, 24 iulie 1848 

An die Comitate Bács, Torontál, Csongrád und Csanád, 
und die k. Städte Zombor, M. Teheresiopel, Szegedin und Neusatz 

Nachdem sich die Empörer in den untern Landestheilen, der Stimme des 
Gesetzes kein Gehör gebend, der constitutionellen Macht mit den Waffen 
widersetzen; nachdem zur Unterdrückung der Lager der Rebellen Militärmacht 
angewendet werden muß; nachdem diese außerordentlichen Verhältnisse theils 
zum Angriff des Lagers, theils zur Begeisterung, theils zur erforderlichen Leitung 
der Civilverfügungen die Bildung einer außerordentlichen Civilmacht erheischen: 
so ernenne ich Moritz Szenkirályi zum königlichen Commissär für die Comitate 
Bács, Torontál, Csongrád, Csanád, und die k. Städte Sombor, M. Theresiopel, 
Szegedin und Neusatz, ihm außerordentliche Macht ertheilend, um einerseits mit 
dem Feldherrn in Uebereinstimmung zu wirken, andererseits aber in Civil- und 
Criminalgegenständen alle jene Maßregeln – namentlich die Zusammensetzung des 
Statariums – zu ergreifen, wodurch die Unterdrückung der Rebellion und die 
Herstellung des Friedens gesichert wird. Kraft dieser Gewalt kann er nicht nur 
Alles anordnen, was für die Bedürfnisse und behufs sicherer Operation des 
Feldlagers unumgänglich nöthig ist, sondern er kann auch nachlässige Beamte 
ihres Amtes entheben und Andere surrogiren, je nachdem er es für gut, 
zweckmäßig und zum Ziele führend erachtet.  

Demzufolge trage ich ihnen hiemit auf und befehle, daß Sie1 dem benannten 
k. Commissär in Allem Gehorsam zu leisten für Ihre patriotische und schuldige 
Pflicht anerkennen. 

Ofen-Pesth, 24. Juli 1848. 
Stephan m.p., Palatin und k. Statthalter 
Barthol. Szemere, Minister des Innern 
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Către comitatele Bačka, Torontal, Ciongrad şi Cenad, 
şi către oraşele libere regeşti Sombor, Subotica, Seghedin şi Novisad. 

Deoarece răsculaŃii din părŃile de jos ale Ńării se opun cu arma în mână puterii 
constituŃionale [maghiare], ignorând vocea legii; deoarece trebuie aplicată forŃa 
militară pentru supunerea taberelor rebelilor; deoarece aceste împrejurări 
excepŃionale solicită formarea unei puteri civile extraordinare, în parte pentru 
atacarea taberelor, în parte pentru însufleŃire, în parte pentru coordonarea necesară 
a dispoziŃiilor civile, îl numesc pe Moritz Szenkirályi în calitate de comisar regesc 
în comitatele Bačka, Torontal, Ciongrad şi Cenad, şi în oraşele libere regeşti 
Sombor, Subotica, Seghedin şi Novisad, conferindu-i puteri extraordinare, pe de o 
parte ca să poată activa în acord cu comandanŃii de luptă, dar pe de altă parte ca să 
adopte acele măsuri, respectiv organizarea statariului, prin care se asigură 
suprimarea rebeliunii şi restabilirea păcii. GraŃie puterii acordate, el poate să 
dispună orice este neapărat necesar pentru [acoperirea] cerinŃelor şi pentru 
siguranŃa operaŃiunilor taberelor de campanie; de asemenea, el poate demite din 
slujbă funcŃionari neglijenŃi şi îi poate înlocui cu alŃii, după cum consideră oportun, 
corespunzător şi adecvat scopului. 

Prin urmare vă însărcinez şi vă poruncesc să acordaŃi ascultare în toate 
menŃionatului comisar regesc, şi să consideraŃi aceasta ca Ńinând de datoria 
dumneavoastră patriotică. 

Buda-Pesta, 24 iulie 1848. 
Ştefan m.p., palatin şi locŃiitor regesc 
Szemere Bertalan, ministru de Interne 

 
Tipăritură: Ordin ministerial, publicat în în „Siebenbürger Wochenblatt – Zweite Ausgabe”, 

Braşov, nr. 63 din 7 august 1848, p. 383.  
________________ 

1 În text apare greşit „die”. 

218. 

Budapesta, 24 iulie 1848 

Az Erdélyi Királyi Kormányszéknek 

Fogaras vidéke egyetemének ide mellékelt felterjesztése, melynél fogva a 
Fogaras vánsában lakó izraeliták által üzött pálinka fızés körül mutatkozó 
visszaélések megakadályozása végett tett intézkedései felöl, s arról tesz jelentést, 
miszerint az 1837ik évtöl óta Fogaras városában megtelepedett idegen izraelitáknak 
hazájukba leendı visszautasítása tekintetébıl határidıül jövı Szent Mihály napját 
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tőzte legyen ki, – azzal tétetik át a kir. kormányszéknek, hogy e tárgyban figyelve a 
helybeli körülményekre s az egyesült két testvérhon lakósainak immár ellentétben 
nem álló érdekeire, czélszerőleg akép intézkedjék, hogy a személy és vagyonbátorlét 
minden erıszakosság ellen biztosítva legyen. 

Kelt Budapesten, Julius 24én 1848  
Belügyminister 

Szemere Bertalan 

* 

Guberniului regal transilvan 

PetiŃia alăturată aici, trimisă din partea Ńinutului Făgăraş, conform căreia 
dispoziŃiile date pentru împiedicarea abuzurilor care au apărut în problema 
fabricării de pălincă de către locuitorii izraeliŃi ce domiciliază în Ńinutul Făgăraş, 
tocmai despre aceasta oferă mărturie. Prin urmare, în ceea ce priveşte excluderea 
evreilor ce domiciliază în oraş, termenul a fost stabilit pentru ziua de Sfântul 
Mihail. În atare condiŃii, privind cu atenŃie la ceea ce se întâmplă pe plan local, 
considerăm ca fiind foarte oportun să dispuneŃi ca siguranŃa averii şi a persoanei să 
fie garantate împotriva oricăror abuzuri.  

Dat la Budapesta, la 24 iulie 1848. 
Ministrul de Interne, 

Szemere Bertalan 
 

Concept: M.O.L. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1844E /1848. 

219. 

Cluj, 24 iulie 1848 

Felsı Fehér megye Fı Ispánjához 

Bolyában és Vesszödön kiütött rend és csend bontást, s a nép fellázítása 
tárgyában azon nemes megye volt fı ispánya által fölterjesztett nyomozódásból 
úgy találtatván, hogy a Bolyai görög egyesült lelkész Joachim Áron, a folyó évi 
május 5dikén Marillai Lajos és Gencsi Alajos táblabírák elıtt tett vallomásában azt 
állította, hogy a hozzája Szebenbıl Popovics János irnok által kiküldött nyomtatott 
oláh proclamatiokból egy példányt a templomban a nép elıtt felolvasott, a többi 
példányokat pedig a környékbéli papoknak fel olvasás végett elküldötte. A 
késıbben Szentiván hava 18án Nagy Sándor és Mihály Károly csendör biztosok 
által véghez vitt nyomozáskor pedig azt valya, hogy azon proclamatiot, mint a 
melyet sem a Királyi Kormányzó, sem a Püspök nem úta alá, fel sem olvasta, és a 
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nép dühösködésire engedte meg fiának, hogy felolvassa; azt valya továbbá, hogy a 
hozzáküldött öt példányokból egyik nálla maradván, a többit az emberek elkapdosták, 
és ı sehová sem küldött egyet is: ezen egymással ellenkezı vallomásokra nézve a 
fel küldött irományok visszarekesztése mellett meghagyatik uraságodnak, hogy az 
irt lelkészt Joachim Áront újabban kérdeztesse ki, az elébb kitett ellenkezésre 
nézve további nyilatkozatát vétesse bé, véleménye hozzáadásával ide legottan 
felterjesztendıt. 

Kincstári al-elnök Gróf Béldi Györgynek 

Méltóságodnak idei Pünkösd hava 3dikáról a Fı kormányi Elnökséghez intézett 
tudósítására hivatkozólag, – melynél fogva Popovics Juon kincstári irnok ellen, egy 
az oláh néphez intézett lázító fölszólítás több példányainak Bolyai görög egyesült 
lelkész Joachim Áronhoz küldésiért, s ez által Bolyában és Vesszıdön az úri 
szolgálat tételében ellenszegülés elıidézéséért véghez vitetett kinyomozást ide 
följuttatá, – a záratékok visszarekesztése, és az é tárgyban, Bolyában, Nagy Sándor 
és Mihály Károly csendır biztosok által véghez vitetet nyomozási munkálatnak 
másolatban közlése mellett, ezennel az iránt kivánta a Királyi Kormányszék 
Méltóságodat megtalálni, hogy mivel a fennforgó tárgyban Eder Károly Kincstári 
Tanácsos által tett nyomozódás útján ki nem került az, hogy a kérdésben forgó 
oláh fölszólítást a két Popovics János közül melyik küldötte a Bolyai paphoz? 
Ezen közlött kinyomozásban pedig a nevezett pap kijelöli, hogy az a Popovics 
János küldötte azokat, a melyik Szebenben a Szent Ferencziek templomához 
közel lakik, az annya pedig Bolyai, és a ki ez elıtt nehány évekkel volt és 
Bolyában saró irni: ezen világosításhoz képest további nyomozódás által a kérdett 
Popovicset föltaláltatni, és a fenn forgó oláh fölszólítás iránt bıvebben kihalgattatni, 
s érdemlett büntetés alá vettetni, az eredményröl pedig ide értesitést tenni ne 
terheltessék. 

Kolosvárt. Julius 24én 1848 

* 

Comitelui suprem al comitatului Alba de Sus 

Din conŃinutul anchetei, care a fost înaintată prin fostul comite suprem al 
nobilului comitat Alba de Sus în legătură cu chestiunea agitării poporului şi a 
tulburării liniştii şi a ordinii în satele Buia şi Veseud, a reieşit că preotul greco-
catolic din Buia, Ioachim Aron, în mărturia depusă pe data de 5 mai a anului în 
curs în faŃa consilierilor CurŃii de Apel, Marillai Lajos şi Gencsi Alajos, a susŃinut 
că din proclamaŃiile româneşti, trimise lui din Sibiu prin copistul Popovici Ioan, un 
exemplar l-a citit în biserică în faŃa oamenilor, iar celelalte exemplare le-a expediat 
pentru a fi citite de către preoŃii din localităŃile învecinate.  
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În ancheta derulată ulterior, în ziua de 18 ale lunii iunie, de către jandarmii 
Nagy Sándor şi Mihály Károly, el a mărturisit că acea proclamaŃie, care nu era 
semnată nici de Guberniu, nici de episcop, de fapt nu el a citit-o, ci, pentru 
înverşunarea poporului, i-a permis fiului său să o facă. El [Preotul greco-catolic din 
Buia] a mai mărturisit că, din cele 5 exemplare care i-au parvenit, unul a rămas la 
el, iar restul au fost călcate în picioare de oameni. Prin urmare, el nu a trimis niciun 
exemplar nicăieri. 

Privitor la aceste declaraŃii contradictorii, pe lângă retrimiterea documentelor 
expediate, se aprobă domniei voastre să-l interogaŃi din nou pe amintitul preot 
Ioachim Aron, iar declaraŃia privitoare la contradicŃia menŃionată să o trimiteŃi aici, 
împreună cu părerea dumneavoastră.  

Domnului vicepreşedinte al Tezaurariatului, contele Béldi György 

Conform înştiinŃării dumneavoastră, înaintată conducerii Guberniului pe data 
de 3 aprilie, privind plângerea formulată împotriva copistului Popovici Ioan, care a 
trimis românilor, respectiv preotului greco-catolic din Buia, Ioachim Aron, mai 
multe exemplare din proclamaŃia de instigare la revoltă, prin aceasta manifestând 
sfidare faŃă de obligaŃiile domneşti în satele Buia şi Veseud, o anchetă a fost 
ordonată în aceste locuri. RetrimiŃând concluziile acestei anchete, conduse de 
jandarmii Nagy Sándor şi Mihály Károly, şi Ńinând cont de ancheta derulată de 
consilierul tezaurarial Eder Károly în chestiunea curentă, nu rezultă foarte exact 
cine a trimis, de fapt, proclamaŃiile la preotul din Buia. În această anchetă trimisă, 
numitul preot aminteşte că Popovici Ioan a fost cel care le-a expediat, el fiind cel 
care locuieşte la Sibiu, aproape de biserica franciscanilor. Prin ancheta întreprinsă 
în vederea lămuririi situaŃiei, se are în vedere ca mai sus-amintitul copist Popovici 
Ioan să fie interogat privitor la această proclamaŃie, prin care îi îndeamnă pe 
români la revoltă, să i se dea pedeapsa meritată, iar despre celelalte rezultate 
obŃinute în urma anchetei să nu ezitaŃi să-mi trimiteŃi înştiinŃare.  

Cluj, 24 iulie 1848.  
 
Concept: M.O.L. Budapesta, Fond.G.P., nr. 8124/1848. 

220. 

Cluj, 24 iulie 1848 

Thorda Megye Fı Ispányának 

Uraságodnak múlt Szent Iván havá 18dikáról a Fı Kormányi Elnökséghez a  
M. Bodoni görög egyesült vallású pap bujtogatása tárgyában tett hivatalos jelentése 
következtében, az a mellé csatolt szelid vallatás, és a Paptól elvett irományok 
vissza küldése mellett, az írt Pap fiának Pap Sándornak a M. Szakálli Espereshez 
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intézett azon Levele, melyet ı édes attya által juttatott volt az említett Espereshez, 
de azután a Fogarasi Püspökhez került, és a melyre a M. Bodoni Pap valami 
hátiratot tett, közelebbröl pedig a Királyi Kormányszék rendeletére a Balásfalvi 
Püspöki egyház tanács által ide fölterjesztetett, annak magyar fordításával együtt, 
Uraságoddal a végett közöltetik, hogy az említett levelen lévı hát irat iránt a M. 
Bodoni Papot halgattassa ki, és nyilatkozatát vévén, arról tégyen ide véleményes 
tudósítást, a levele melyre a Pap Sándor ellen indítandó közügyi büntetı perben 
szükség léend vissza küldvén. 

Kolosvárt, Július 24én 1848  

* 

Comitelui suprem al comitatului Turda 

Ca urmare a raportului oficial elaborat în chestiunea preotului agitator de 
confesiune greco-catolică M. Bodoni, raport trimis la prezidiul Guberniului pe data 
de 18 ale lunii iunie, laolaltă cu interogaŃia blândă ataşată şi cu documentele luate 
de la preot, între acestea se afla şi scrisoarea pe care el a scris-o fiului său, Pop 
Alexandru, protopop. Aceasta, mai apoi, a ajuns la episcopul de Făgărăş, însă, pe 
spatele ei, preotul Bodoni a mai scris ceva. De curând, la decizia Guberniului, 
consistoriul bisericesc a trimis aici această scrisoare împreună cu traducerea 
maghiară a textului. În consecinŃă, domnia voastră este informată că trebuie să-l 
interogheze pe preotul Bodoni legat de ceea ce el a scris pe spatele scrisorii. 
Luându-i declaraŃia, să expediaŃi aici o înştiinŃare, iar scrisoarea de care este nevoie 
în procesul deschis împotriva sa va fi retrimisă. 

Cluj, 24 iulie 1848. 
 
Concept: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8189/1848. 

221. 

Cluj, 24 iulie 1848 

a) Igasságügyi Minister Úrnak 
b) Erdélyi R. Cath. Püspök Úrnak 

c) Alsó Fehér Megyei Fı Ispánjának 
d) Királyi Kincstári Tanácsnak 

a) d) Az Alsó Fehér Megyei Fı Ispán a Fı kormányi Elnökséghez tett, s 
onnan a Királyi Kormányszékkel kivonatban közlött Feliratában a közelebbröl 
életbe léptetett változtatásokra vonatkozólag, többek között feljelenté miként azon 
megyében a királyi Fiscus terjedelmes jószágokat bir, melyekben, úgy mint a 
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Topánfalvi, Zalathnai, Offenbányai és Abrudfalvi uradalmakban négy alsóbb és két 
felsıbb itélı székeket tart, melyek a volt urbéresek között támadott vagyon feletti 
kérdéseket intéztek és enyésztették szinte minden esetben el annyira, hogy ritkán 
került e részben a megyéhez igazítandó baj; továbbá tartott a Fiscus urbéresei által 
elkövetett büntények ellátására is évenként uradalmi székeket, honnan felhívás 
útján a megyéhez vitetett ugyan a kereset, de a rab mind végig az uradalmi 
börtönben maradott, s most ezen bíróságok eltörlése által mind azon terő, melyet 
ezen rendszerezett székek hordoztak, három szolgabirák vállaira nehezülne, kik 
nem lennének elégségesek; – mig számuk nem neveltetik – e kötelesség 
betöltésére; jelenleg 72 hetvenkét büntetı kereset várván bíró itéletére, melyeket 
eddig elé a Fı bíró elnöklete alatt, az ez által öszve hívott, és a Fiscus által fizetett 
uradalmi szék szokott ellátni; 

a) hozzá tevé azt is, hogy szinte akkora mértékben a R. Catholicus Püspök 
azon megyében keblezett uradalmai körül is hasonló körülmény létezik itt is több 
rendezett apróbb itélı székek szüntek meg; s mind ezek iránt rendelkezést kére 
tétetni. Ugyan ezen alkalommal, a R. Catholicus Püspök is ide tett feliratában 

b) Múlt hó 1sı napjáról ide tett Feliratára Nagyméltóságodnak, – melyben 
a) b) elısorolván, hogy a püspöki uradalmi fogházban jelenleg hány, és minı 

büntények miatt befogott rabok léteznek, nyilvánítá, miként az utolsó Erdélyi 
Országgyőlés minden urbéri viszonyokat és az uradalmi székeket is megszüntetvén, 
a püspöki uradalom magát sem a rabok költséges tartására, sem a perek további 
ellátására kötelezettnek nem tekinti, s elhatároztatni kivánta: 1) mi történjék 
Goldstein Jósef és Buturján Juon nevő rabokkal, kik közül az elsı templom 
felverésért, az utóbbi pedig gyilkoságért Szamosujvári rabságra lévén a püspöki 
felyebbviteli törvény szék által itélve, a Felséges Udvarhoz folyamodtak, de 
legfelsöbb határozat még nem érkezett 2) hogy Boczán Gavrilla, Dinu Stján, 
Störgy Buta és György Dregits nevü rabok ellen, kik közül az elsı ön csonkitásért 
félévi uradalmi börtönben töltendı rabságra lévén itélve, felhívással élt a 
felyebbviteli törvényszékhez, az utóbbi három pedig gyilkoságért pereltetvén, 
kezességen elbocsáttattak, perök pedig a felyebb viteli törvényszék által elláttatván, 
de némely hibák miatt az alszékre vissza vettetvén, ottan meg ellátva nintsenek, – a 
még e szerint függıben lévı perek el látassanak – az uradalmi székeken, vagy át 
irassanak a megye derékszékének? 

c) Uraságodnak közelebb múlt Szent Jakab hava 8dikáról a Fı kormányi 
Elnökséghez tett s onnan a Királyi Kormányszékkel közöltetett felirata azon pontját 
illetıleg, melynél fogva a kormánya alá bizott nemes megyében a Fiscus és  
R. Catholicus Püspök által birt...oszágokban eddig elé létezett, de közelebbröl az 
urbéri viszonyok megszüntetésével eltörlött itélı székeken folyt perekre, s uradalmi 
fogházakban letartóztatott rabokra nézve intézkedést kért tétetni – 

a) ezen feliratok következtében, az igasság kiszolgáltatásában támadható 
zavar és fennakadás eltávoztatása tekintetéböl 

a) c) a királyi kormányszék mái napról, jelen szám alatt mind a Királyi 
Kincstári Tanácsot, mind a R. Catholicus Püspöket megtalálta az iránt, miként a 
nevezett uradalmakban eddig elé létezett itélı székek 
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d) ezen Felirat következtében, az igasság kiszolgáltatásában, s köz igazgatás 
ezen ágában támadható zavar és fennakadás eltávoztatása tekintetéböl, ezennel az 
iránt kivánta a Királyi Kormányszék a Királyi Kincstári Tanácsot hivataloson 
megtalálni, hogy intézkedni ne terheltessék, miként a nevezett uradalmakban eddig 
elé létezett itélı székek. 

b) ezennel vissza iratik, hogy a királyi kormányszék, Nemes Alsó Fehér Megye 
Fı Ispánjának e részben ide felterjesztett véleményével egyezıleg meghatározta, 
miként a köz igazgatásban, s igasság kiszolgáltatásában támadható zavarok s fenn 
akadás eltávoztatása tekintetéböl a püspöki uradalomban eddig elé létezett itélı székek 

a) b) c) d) folyó évi Szent Andráshava 1sı napjáig, vagy az az iránt netalán 
keletkezendı felsıbb intézkedésig az egyesülési törvény telyes bé végzése – és 
ünnepélyes szentesittetéséig született mind két nemü keresetekre nézve bíráskodásakat 
folytassák a fogház s rabokkali bánásra úgy ezeknek élelmezésére vonatkozólag a fenn 
álló szabályozó Rendeleteken alapuló eddigi gyakorlat pontokon megtartassék. 

c) Miröl is Uraságod e szerinti alkalmazás s további intézkedések végett 
értesíttetik. 

d) az elıírt Fı Ispán is innen a fennebbiekhez képest lévén utasítva. 
b) s nemes Alsó Fehér Megye Fı Ispánya is innen mái napról jelen szám alatt 

a fennebbiekhez képest utasíttatván, ennek nyomán Nagy Méltóságod is 
hivatalosan megtaláltatik, hogy a fennebi határozatnak megfelelı intézkedéseket 
tenni ne terheltessék; önként értetıdvén a fennebbiekböl 

a) miböl folyólag a Római Catholikus Püspök a fennebb érintett két kérdéseire 
nézve oda útasíttatott 

a) b) hogy az 1sı szám alatt rabok, felsıbb válasz le érkeztéig az uradalmi 
fogházban tartassanak, a 2dik szám alattiak ellen pedig a kereset az uradalmi szék 
által láttassék el. 

a) Mely e szerint tett intézkedésekröl, a királyi kormányszék Minister Urat, 
szükséges tudomás végett, ezennel tisztelettel értesíteni kivánta. 

Kolosvárt, julius 24én 1848 

* 

a) Domnului ministru al JustiŃiei 
b) Domnului episcop romano-catolic al Transilvaniei 

c) Comitelui suprem al comitatului Alba de Jos 
d) Consiliului Tezaurariatului regal 

a) d) Comitele suprem al comitatului Alba de Jos a trimis la Guberniu o 
înştiinŃare, iar de acolo, cu extrasul primit, a comunicat, între altele, mai multe 
despre schimbările survenite în comitatul său, menŃionând şi aceea că, în domeniile 
Câmpeni, Zlatna, Baia de Arieş şi Abrud, există 4 scaune inferioare şi 2 scaune 
superioare de judecată, care s-au ocupat de problemele ridicate de foştii urbariali, 
aşa cum rar s-a întâmplat să apară în această parte. El a avut în vedere,  
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de asemenea, amenzile date celor de pe domeniile urbariale în cadrul unor scaune 
anuale, iar cei în cauză au rămas şi pe mai departe în cadrul închisorilor domeniale; 
acum, după desfiinŃarea acestor scaune domeniale, toate sarcinile care intrau în 
competenŃa lor au căzut pe umerii a trei pretori, care însă nu sunt suficienŃi [pentru 
a îndeplini toate aceste obligaŃii]. Până nu sporeşte numărul lor, este obligatoriu ca 
toate aceste îndatoriri să fie totuşi îndeplinite. Actualmente, un număr de 72 de 
cazuri îşi aşteaptă soluŃionarea, cazuri care, până acum, s-au desfăşurat sub 
prezidiul comitelui suprem, în scaunele domeniale chemate de el, dar plătite de 
către fisc.  

a) se mai adaugă şi aceea că, după părerea sa, şi în cazul domeniilor cuprinse 
în cadrul episcopiei romano-catolice de Transilvania, persistă o situaŃie asemănătoare. 
Şi aici s-au anulat mai multe scaune de judecată inferioare, iar despre toate acestea 
trebuie dată o dispoziŃie oficială. Cu această ocazie, episcopul romano-catolic, 
printr-un înscris trimis aici 

b) în ziua 1 a lunii trecute – în care 
a) b) a enumerat câŃi anume sunt întemniŃaŃi în închisorile de pe domeniile 

episcopale, respectiv din ce cauză au fost pedepsiŃi, aceasta în condiŃiile în care 
Dieta a abolit toate obligaŃiile domeniale, iar dintr-un atare motiv nici episcopia nu 
se simte obligată ca, pe cheltuiala proprie, să-i Ńină pe cei care sunt certaŃi cu legea 
sau pe cei care aşteaptă derularea procesului. De aceea, solicită să fie informată 
episcopia în legătură cu următoarele aspecte: 

1) Ce anume se întâmplă cu tâlharii Goldstein Jósef şi Buturján Juon 
[Buturean Ion], dintre care primul se face vinovat de spargerea unei biserici, iar cel 
de-al doilea de crimă la Gherla. Ambii au fost puşi sub acuzare, au făcut apel la 
Guberniu, dar decizia în ceea ce-i priveşte încă nu a sosit. 

2) Boczán Gavrilla [BoŃan Gavrilă], Dinu Stján [Dinu Stan], Störgy [?] Buta şi 
György Dregits [Gheorghe Drăghici], prizonieri, dintre care primul este acuzat şi 
condamnat pentru jumătate de an pentru mutilare corporală şi a făcut apel la instanŃa 
superioară, iar ceilalŃi sunt judecaŃi pentru crimă, însă cazurile lor tărăgănează la 
instanŃele superioare şi, din pricina unor vicii de procedură, ele au fost retrimise la 
scaunele inferioare de judecată, acolo însă nu sunt încă preluate, prin urmare trebuie 
să rămână la scaunele domeniale sau să fie trimise la cele comitatense? 

c) Conform înscrisului domniei voastre trimis Guberniului în ziua de 8 ale 
lunii, aŃi cerut acordarea unei dispoziŃii privitoare la prizonierii din închisorile 
domeniale, respectiv la procesele lor, dat fiind noul context al desfiinŃării relaŃiilor 
urbariale şi al scaunelor domeniale. 

a) Ca urmare a acestor documente, pentru a preîntâmpina apariŃia agitaŃiilor 
ce ar dăuna slujirii adevărului, 

a) c) Guberniul regal, în ziua de azi, prin prezenta, s-a adresat atât episcopiei 
catolice, cât şi consiliului Tezaurariatului regal privitor la scaunele de judecată 
domeniale. 

d) Ca urmare a acestui înscris, în folosul slujirii adevărului, pentru a 
preîntâmpina posibilele agitaŃii şi dezordini, Guberniul însărcinează consiliul 
Tezaurariatului regal să nu ezite să dea dispoziŃiile necesare în favoarea scaunelor 
de judecată care, până acum, au funcŃionat pe domeniile amintite. 
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b) Se retrimite răspunsul potrivit căruia Guberniul regal, de comun acord cu 
părerea înaintată de comitele suprem al scaunului Trei Scaune, a decis ca în folosul 
slujirii adevărului şi al preîntâmpinării agitaŃiilor, în scaunele de judecată care au 
funcŃionat pe domeniile episcopale 

a) b) c) până pe data de 1 noiembrie anul în curs sau până la noi dispoziŃii, 
judecăŃile să continue, iar pentru cei încarceraŃi cheltuielile necesare să fie făcute 
potrivit procedurilor anterioare. 

c) Despre acestea este înştiinŃată şi domnia voastră în vederea dispoziŃiilor 
ulterioare pe care va trebui să le ia. 

d) Comitele suprem menŃionat este, de asemenea, înştiinŃat privitor la toate 
acestea, la fel ca şi cei de mai sus. 

b) Comitele suprem al comitatului Alba de Jos, în lumina celor menŃionate, 
să nu ezite să dea toate dispoziŃiile necesare în privinŃa chestiunilor precizate. 

Din cele de mai sus este de înŃeles că: 
a) Episcopia romano-catolică este înştiinŃată şi ea la rândul ei în privinŃa 

următoarelor aspecte: 
a) b) prizonierii din închisorile domeniale episcopale, până la dispoziŃii 

ulterioare, vor rămâne acolo, asigurându-li-se tot ceea ce este necesar în acest sens; 
a) în lumina dispoziŃiilor emise, Guberniul a dorit să înştiinŃeze şi Ministerul 

[maghiar] privitor la toate acestea. 
Cluj, 24 iulie 1848.  
 
Concept: M.O.L. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1840 E/1848. 

222. 

Sibiu, 24 iulie 1848 

An den Löblichen Kronstädter Magistrat! 

Da die von Seite des walachischen Herrn Bischofs Schaguna erfolgte 
Freisprechung des walachischen Volkes von der Zehntabgabe eine voreilige 
gewesen, daher auch deren Widerruf durch das hohe Landesgubernium eingeleitet 
worden ist, diese hohe Landesstelle aber auch aus Rücksicht dessen, daß der VI. 
Gesetzesartikel wegen Aufhebung des Zehnten von Allerhöchsten Ortes noch nicht 
sanctionirt worden sei, unterm 15. d.M. Z. 8606/1848 die Einsammlung des 
Zehnten für heuer nach der hiesigen Gepflogenheit anbefohlen hat, so wird der 
Löbliche Magistrat in Verbindung mit den Universitäts Erlassen vom 30. Juni und 
13. Juli unter den Zahlren 750 und 803 l.J. nunmehr hiemit aufgefordert, die 
Einhebung des ganzen Zehnten der Geistlichen [und] des Fiscus von Sachsen und 
Walachen einzuleiten. 

Im Namen der Sächsischen Nationsuniversität, 
Franz Salmen 

Hermannstadt am 24. Juli 1848 
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* 

Către onoratul Magistrat braşovean! 

Deoarece a fost pripită pronunŃarea de domnul episcop român Şaguna a 
eliberării poporului român de prestarea dijmei, de aceea, înaltul Guberniu al Ńării a 
iniŃiat revocarea ei. Însă, având în vedere faptul că cel de-al 6-lea articol de lege 
referitor la desfiinŃarea dijmei încă nu a fost sancŃionat de cele mai înalte foruri, înalta 
autoritate a Ńării [Guberniul] a poruncit în data de 15 luna curentă, nr. 8606/1848, 
ca dijma să se colecteze şi anul acesta după obiceiul de până acum. În legătură  
cu dispoziŃiile UniversităŃii [naŃionale săseşti] din 30 iunie şi 13 iulie din a.c., 
sub nr. 750 şi 803, prin prezenta avizăm Onoratul Magistrat să treacă la colectarea 
întregii dijme a clericilor [şi] a Fiscului de la saşi şi români. 

În numele UniversităŃii naŃionale săseşti, 
Franz Salmen 

Sibiu, 24 iulie 1848 
 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fond. Magistrat, nr. 3263/1848; foto: 32.449/1848. 

223. 

Braşov, 24 iulie 1848 

AdeverinŃia 

Noi subscrişii, aleşi de cătră adunarea naŃională de la Blasia la anul 1848, a 
merge ca deputaŃi din partea comunităŃii romane din Braşovu, la dieta cea ferbinte 
ce se Ńinu în Clusiu, şi împreună cu ceilalŃi mulŃi deputaŃi romani din Transylvania, 
a protesta în numele naŃiunii romane întregi, în contra uniunei Ardealului cu 
Ungaria, ce voiau să înfiinŃieze Magyarii singur numai în puterea lor, am priimitu 
de la sfînta biserică cea mare răsăriteană romană din Braşov rfl. 160 cm., adecă una 
sută şase deci floreni convenŃionali spre întîmpinarea cheltuieleloru nostre celor 
trebuinciose, pănă ne vomu reintorce acasă. Aceasta adeverimu cu subscrierea 
numeloru nostre. 

Braşovu, în 24 iuliu 1848. 
Iosifu Barak 
Diaconu 
George M. Burbe 
Reprezentantu. 
Ioan M. Burbe 
 
Publicat în: S. Stinghe, op. cit., p. 22–23. 
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224. 

Amnaş, 24 iulie 1848 

Hochwohlgeborner Herr, 
Hochverehrtester Herr Nationsgraf! 

Trotzdem, daß gestern Abends der Gubernial-Erlaß vom 15ten l.M. Z. 8806 
im Wege des Ober-Zehntamtes hier angelangt und den im Dorfe sich befindenden 
Gemeindeleuten bekannt gemacht worden (viele waren schon gestern Abends aufs 
Feld gefahren um den andern Morgen ihre Frucht einzuführen), trotzdem daß das 
Dorfsamt das Verbot ausgegeben, Frucht einzuführen, haben doch heute Vormittag 
einige Wallachen von hier eingeführt, sind indeß aufgezeichnet worden; die 
Kleinpolder aber, bei dem, daß ihnen der Gubernial-Erlaß heute Vormittag 
mitgetheilt worden, nachher das dasige Dorfsamt im Namen Bessergesinnten, die 
den Zehnten geben wollen und sich zum Theil auch haben aufschreiben lassen, ihre 
Frucht so lange auf dem Feld liegen lassen, bis die Widerspenstigen zur Ordnung 
gebracht sind? 

Meine unmaßgebliche Meinung wäre: ob wohl nicht eine Untersuchungs 
Commission zur Herausstellung der schuldigen Aufwiegler nöthig sein dürfte? 
Diese Commission könnte aber nur unter gehörigem Schutze bei der Frechheit der 
Omloscher vor Insulten sicher seyn. 

Während ich dieses schreibe 5 Uhr nachmittags fahren die Bauern fort, 
Frucht einzuführen und achten nicht auf die Einrede des Dorfsamtes, die freilich 
auch nicht ernstlich genug seyn dürfte. 

Mit ehrfurchtsvoller Hochachtung und der Bitte, die nothgedrungene 
Beschwerlichkeit zu vergeben, die ich machen muß, verharre ich 

Euer Hochwohlgeborn ergebenster Diener, 
J.A. Severinus 

Ev. Pfarrer 
Omlosch den 24. Juli 1848 

* 

Preamărite domn, 
Mult-onorate domnule comite al naŃiunii! 

Cu toate că aseară a sosit aici, pe calea Oficiului suprem al dijmei, decretul 
gubernial din data de 15 ale lunii curente, nr. 8806, care a fost adus la cunoştinŃa 
sătenilor aflaŃi în sat ([între timp], încă de ieri seară, mulŃi fuseseră cu căruŃa la 
câmp, ca să-şi poată aduce bucatele acasă în dimineaŃa următoare); cu toate că 
Oficiul local a emis interdicŃia de a se aduce acasă bucatele, totuşi în dimineaŃa 
aceasta şi le-au adus unii români de la noi, ei fiind consemnaŃi ca atare. Însă deşi 
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celor din Apoldu de Jos li s-a comunicat decretul gubernial astăzi înainte de masă, 
Oficiul local de acolo şi cei mai bine intenŃionaŃi, care vor să dea dijma şi în parte 
au acceptat să fie consemnaŃi, să-şi lase bucatele pe câmp până ce vor fi aduşi la 
ascultare cei mai îndărătnici? 

Neînsemnata mea părere ar fi, dacă nu cumva este necesară o comisie de 
anchetă care să-i dovedească pe cei vinovaŃi de instigare? Dar, datorită obrăzniciei 
omloşenilor, această comisie nu s-ar afla în siguranŃă faŃă de insulte decât sub paza 
corespunzătoare1. 

În timp ce scriu toate acestea, la orele 5 după-masa, Ńăranii continuă să-şi care 
bucatele şi nu Ńin seama de obiecŃiile Oficiului sătesc care, fireşte, nu sunt nici ele 
prea aspre. 

Cu cea mai deplină stimă şi cu rugămintea de a-mi fi iertate greutăŃile pe care 
sunt nevoit să vi le produc, rămân 

al înălŃimii voastre preaplecat supus, 
J[ohann] A[ndreas] Severinus, 

preot evanghelic 
Amnaş, 24 iulie 1848 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond. Actele comiŃiale, nr. 972/1848; foto: 5915/1848. 

________________ 
1 Vezi mai sus, doc. nr. 214, datat la Amnaş, în 23 iulie 1848. 

225. 

Sibiu, 24 iulie 1848 

Romanen oder Walachen 

Bereits zwei unserer geehrtesten sächsischen Schriftsteller sehen wir seit dem 
15. Mai an die Stelle des im Deutschen seit Jahrhunderten allein gangbaren 
Volksnamen „Walachen”, den Namen „Romanen” setzen und dies Verfahren auf 
dem Satz gründen: der wahre Name jedes Volkes sei derjenige, mit welchem er 
sich selbst nennt. 

Diesem Satze und somit auch dem darauf gegründeten Verfahren glaube ich 
nur mit der Beschränkung beipflichten zu dürfen, daß der wahre Name jedes 
Volkes in seiner eigenen Sprache derjenige ist, mit welchem es sich selbst nennt; 
denn da jedes Volk so viele Namen hat, als es besondere Sprachen sprechende 
Völker gibt, die es kennen, und jedes Volk Meister seiner eigenen Sprache ist, die 
Volksnamen aber eben so gut, wie andere Benennungen zu den Gegenständen der 
freien Sprachthätigkeit eines Volkes gehören, so ist es klar, daß jedes Volk nur in 
seiner eignen Sprache über Namen, also auch über seinen eignen zu verfügen hat. 
Hat Herr Bischof Schaguna in der Blasendorfer Volksversammlung das Verlangen 
ausgesprochen, die Walachen sollten fortan durch sich selbst und Andere Romani 
genannt werden, so war er, da er ohne Zweifel walachisch gesprochen, nicht nur 
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ganz in seinem Rechte, sondern er hat auch zugleich einen Akt Sprachreinigung 
vorgenommen, da das bisherige Rumuni offenbar nur ein verdorbenes Romani ist. 
Die Anwendung dieses nämlichen Namens aber von den Deutschen, Ungarn und 
anderen Völkern in ihren betreffenden Sprachen verlangen, hieße einem jeden 
dieser Völker in seine Sprachbildungsberechtigung eingreifen. Wir nennen uns 
Deutsche. Was würden die Franzosen, Engländer, Ungarn und die Walachen selbst 
dazu sagen, wenn wir verlangten, sie sollten uns in ihren Sprachen nicht mehr les 
allemands, the germans, a németek, nyamczi, sondern les deutsches, the deutsches, 
a deutschek, deutschi nennen? Im besten Falle, denke ich, würden sie unser 
sonderbares Verlangen gar keiner Antwort würdigen, sondern in ihrer Weise 
fortsprechen. Etwas Anderes wäre es noch, wenn ein Volksname einen Spott oder 
irgend eine Beziehung zu etwas Häßlichem enthielte; da könnte wohl das damit 
bezeichnete Volk zur Humanität der auf Bildung der betreffenden Sprache 
Einflußnehmenden recuriren und den Wunsch aussprechen, sie möchten doch den 
unvortheilhaften Namen gegen einen Andern vertauschen, doch auch da ihn nicht 
selbst vorschreiben. Aber auch dieser Grund dürfte, wie ich glaube, bei der 
deutschen Benennung „Walachen” nicht obwalten. So viel von Seite der 
Sprachberechtigung im Allgemeinen. 

Aber auch im besonderen dünkt mir diese Namensveränderung unpassend. 
Eine Sprache nimmt an Vollkommenheit zu, wenn sie durch die von ihr gebrauchten 
Wörter immer strenger unterscheidet, nicht aber das zu Unterscheidende in der 
Benennung zusammenwirft. Wenn wir die Walachen Romanen nennten, müßten 
wir den Sprachregeln nach auch Alles ihnen Angehörige romanisch nennen. Dies 
Wort ist aber bereits dreifach verwendet. Bekanntlich heißen erst romanische 
Sprachen überhaupt alle jene Sprachen, die mit Beibehaltung ihres eigenthümlichen, 
unrömischen Baues den größern Theil ihrer Wörter von den Römern angenommen 
haben, also nicht nur die walachische, sondern auch die italienische, französische, 
kastilische, portugisische, provençalische, limusinische, rhätische; zweitens heißt 
in der Vergangenheit romanische Sprache die Sprache der Franzosen unter ihren 
beiden ersten Dynastien; drittens heißt romanische Sprache im engern Sinne jene 
Sprache, welche die Rhätier jetzt noch in einigen Thälern von Grauhündten 
sprechen. Wenn also der fremde Deutsche läse: „es sind im Hermannstädter Stuhle 
in Siebenbürgen mehre ganz romanische Dörfer”, so wäre es ihm gar nicht zu 
verargen, wenn er auf die Vermuthung käme, es müßten da Ansiedlungen vom 
Hinterrheine entstanden sein, von denen er bis zur Stunde nicht erfahren. Gegenüber 
dieser mehrdeutigen Benennung bezeichnen die Ausdrücke Walachen, walachisch 
kein anderes Volk, und man weiß sogleich, was damit gemeint ist. 

Den bestimmten Namen „Walachen” gegen den unbestimmten „Romanen” 
im Deutschen aufgeben, hieße also die Genauheit und Kürze in der Bezeichnung 
von sich stoßen, um für immer eine Umschreibung nothwendig zu machen. 

Gesetzt endlich, wir winzig wenige Siebenbürger Deutsche, wollen alle in 
diese seinsollende Vereinigung gegen die Walachen einstimmen, würde uns das 
große deutsche Gesammtvolk darin folgen? Und wenn nicht, sollten wir in der Zeit 
allgemeiner nationaler Verbindungen uns sprachlich absondern? 
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Ich glaube daher, daß, wenn sich die Walachen hinfort in ihrer Sprache statt 
Rumuni, Romani nennen, wir ihnen hierin, wenigstens sobald die neue Benennung 
unter ihnen allgemein wird, folgen sollen, da sie die Meister ihrer Sprache, wir blos 
ihre Nachahmer darin sind; daß wir aber, sobald wir Deutsch sprechen, nach dem 
Gesetze der Reciprocität, wir eben so wenig zureichenden Grund haben vom 
gewohnten guten Namen Walachen abzugehen, wie sie, um gegen uns den Namen 
nyamczi1 in deutschi umzuwandeln. Als Walachen aber wollen wir sie nicht minder 
achten und lieben, als wenn wir sie Romanen hießen, ja mehr noch, da uns jener 
Name in ihnen sogleich unsere hundert und hundertjährigen Landesbrüder in die 
Vorstellung ruft, während sich an diesen keine der so mächtigen historischen 
Erinnerungen knüpft. 

J.G.M. 
[Johann Gottfried Müller,?] 

* 

Români sau valahi 

După 15 mai [1848] am văzut deja doi onorabili autori saşi, care au înlocuit 
singurul etnonim uzitat de secole de către germani, acela de valahi, cu numele de 
romani şi care îşi bazează procedeul pe fraza, conform căreia adevăratul nume al 
fiecărui popor este cel cu care se numeşte el însuşi pe sine. 

Acestei fraze mă alătur şi eu, dar numai cu menŃiunea că adevăratul nume al 
fiecărui popor în propria lui limbă este cel cu care se numeşte el însuşi pe sine, 
fiindcă popoarele au tot atâtea limbi, câte limbi diferite vorbesc popoarele ce le 
cunosc, şi fiecare popor e stăpânul propriei sale limbi. Deoarece etnonimele, la fel 
ca alte denumiri, sunt obiecte ale mişcării libere a limbii unui popor, este clar că 
orice popor trebuie să dispună şi în limba sa de nume, deci şi de un etnonim.  

În adunarea populară de la Blaj, domnul episcop Şaguna a exprimat cererea 
ca de acum înainte valahii să fie numiŃi de ei înşişi şi de alŃii romani. Cum dânsul a 
vorbit fără îndoială în valahă, nu numai că era pe deplin îndreptăŃit, ci a întreprins 
totodată şi un act de purificare lingvistică, căci [forma] de până acum rumunii 
coincide evident cu [forma] stricată de romani. Dar să ceri folosirea aceluiaşi nume 
de către germani, unguri şi alte popoare în limbile lor ar însemna să intervii în 
legitimitatea formării limbii fiecăruia din aceste popoare.  

Noi ne numim Deutsche (germani). Ce ar spune francezii, englezii, ungurii şi 
valahii (românii) înşişi, dacă le-am cere să nu ne mai spună, pe limba lor, les 
allemands, the germans, a németek, nyamczi, ci les deutsches, the deutsches, a 
deutschek, deutschi? Cred că în cel mai bun caz ei nici nu ar băga în seamă cererea 
noastră ciudată, ci ar continua să ne spună în felul lor. Ar fi altceva, dacă un 
etnonim ar reprezenta o batjocură sau orice fel de trimitere la ceva urât; în această 
situaŃie, poporul desemnat astfel ar putea face recurs la omenia celor influenŃi pe 
tărâmul formării limbii respective şi ar putea da glas dorinŃei ca aceştia să schimbe 
numele nefast cu altul, însă nici chiar atunci nu l-ar putea impune ei. Totuşi, acest 
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motiv nu corespunde, cred eu, denumirii germane de valahi. Atât despre legitimitatea 
lingvistică în general. 

În particular însă, această schimbare de nume îmi pare nepotrivită. O limbă 
devine cu atât mai desăvârşită, cu cât deosebeşte tot mai limpede între cuvintele pe 
care le utilizează, şi nu îngrămădeşte laolaltă în denumirea ei toată diferenŃa 
specifică. Dacă pe valahi (români) i-am numi romani, ar trebui, conform normelor 
lingvistice, să numim roman tot ceea ce Ńine de ei. Dar acest cuvânt are deja o triplă 
întrebuinŃare. În primul rând, este binecunoscut faptul că limbi romanice se numesc 
toate limbile care, păstrându-şi structura originară, neromană, au preluat de la 
romani cea mai mare parte a cuvintelor lor, deci [limbi romanice sunt] nu doar 
valaha (româna), ci şi italiana, franceza, castiliana, portugheza, provensala 
(occitana), limuzina (catalana), retoromana; în al doilea rând, în trecut se numea 
limba romană limba francezilor sub primele două dinastii; în al treilea rând, limba 
romană în sens restrâns se numeşte limba pe care o vorbesc astăzi retoromanii în 
câteva văi din Grauhündten. Aşadar, dacă un german străin ar citi că „în scaunul 
Sibiu din Transilvania există mai multe sate curat romane”, nici nu ar trebui să ne 
supărăm pe el dacă ar ajunge la concluzia că acolo trebuie să fie nişte aşezări [ale 
coloniştilor] din Rinul Anterior, despre care nu a ştiut nimic până la ora aceasta. 
Spre deosebire de aceste denumiri cu sensuri multiple, expresiile valahi (români), 
valahă (română) nu trimit la niciun alt popor, şi toată lumea ar şti imediat despre 
cine este vorba. 

Să renunŃi în germană la numele definit de valahi (români) în schimbul celui 
nedefinit de romani ar însemna, deci, să dai deoparte precizia şi concizia denumirii 
şi să apelezi mereu la o parafrazare. 

Acceptând chiar că noi, cei minuscul de puŃini germani ardeleni, am cădea de 
acord, în cadrul acestei uniuni posibile, să renunŃăm la valahi (români), oare marele 
popor german ne-ar urma în acest sens? Şi dacă nu ar face-o, noi ar trebui să ne 
separăm lingvistic, tocmai în vremurile când toŃi [îşi strâng] legăturile naŃionale? 

De aceea, consider că, dacă de acum înainte valahii (românii) în limba lor se 
numesc romani în loc rumuni, noi trebuie să-i urmăm, de îndată ce noua denumire 
se va generaliza în mijlocul lor, fiindcă ei sunt stăpânii limbii lor, iar noi suntem 
nişte simpli imitatori. Dar, pornind de la principiul reciprocităŃii, atunci când 
vorbim germana, noi nu avem mai multe motive decât ei să deviem de la bunul 
nume de valahi (români) cu care ne-am obişnuit, pentru a ne transforma [numele 
de] nyamczi în deutschi. Ca valahi (români) îi vom stima şi iubi la fel de mult, ca şi 
atunci când le-am spune romani, ba chiar mai mult, căci primul nume ni-i evocă de 
îndată pe compatrioŃii noştri de sute şi sute de ani, pe când cel de-al doilea nu se 
leagă de nicio amintire istorică măreaŃă. 

 J.G.M. 
[Johann Gottfried Müller, ?] 

 
Tipăritură: Articolul Romanen oder Walachen, semnat de J.G.M. [Johann Gottfried Müller, ?], în: 

„Transsilvania. Beiblatt zum Siebenbürger Boten”, Sibiu, anul 9, nr. 59, din 24 iulie 1848, p. 234–235. 
________________ 

1 S-a tipărit greşit uyamczi în loc de nyamczi. 
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226. 

Mediaş, 24 iulie 1848 
 
Mediaş, 24 Iulie. 
Faptă crâncenă şi barbară. Pe parohul românesc din Daia în 17 Iulie c.v. îl 

puşcă vecinul său nemeş mag[h]iar (care este numele spurcatului?) numai din 
causă pentru că bietul preot îndrăsni a pretinde ca barbarul ucigaş să-şi împuşce 
cânele care-i muşcase un prunc. Se spune că ucigaşul săvârşind crima zise: „Te 
puşc mai vârtos pe tine, de cât pe cânele meu.” Preuteasa văduvă de sfâşietórea 
întristare îşi perdú mintea.  

Noi ştim că ori ce faptă tirană şi barbară a nemeşilor e netezită şi escuzată; cu 
tóte acestea astă dată nu va puté zice nici ungurimea, nici camarila cutărui episcop 
că acel preot ucis în locul unui câne ar fi fost ucis ca turburătoriu1. Provocăm pe 
episcopul respectiv ca să mijlocească satisfacŃie, amăsurată2 barbarei crime, pentru 
că sângele lui Abel3 aburind cătră ceriu strigă răsbunare. Unde este statariul?! 

* 

 

De la Abrud ne veni un neguŃătoriu cultivat şi ne mărturisi între altele:  
Comisia cercetătóre4 asupra românilor se depărtă5 fără a descoperi vreun plan 

periculos, fără nici un resultat; într-aceea câŃiva preoŃi rămaseră batjocoriŃi: parohul 
Sim. Balint şi tânărul Moga tot prinşi6; câteva sate supuse la purtarea speselor de 
2–3 mii f. argi. [florini de argint] pentru soldaŃii săcui şi poliaci7; tóte acestea 
numai la neşte pâre órbe8 şi răutăcióse ale câtorva nemeşei colcăitori de răsbunare, 
însă şi fricoşi peste măsură, carii alergaseră cu minciuni gróse9 pe la Cluj.  

Armele se culeseră10 şi de la cei mai păciuiŃi11 români din aceste părŃi. 
Până acuma românii cu puŃinii unguri locuitori în părŃile acestea vieŃuia ca 

fraŃii; însă de la duşmănósele tractări încóce atât s-au răcit inimile, cât numai D-zeu 
ştie când se vor mai puté vedé cu ochi buni unii pe alŃii. Iată aşea dederă ungurii cu 
piciorul la tóte simpatiile românilor pentru totdeauna. 

Mai adaogă şi irităciunile12 jurnalelor mag[h]iare, care suflă necurmat în 
spuză; anume Nic. Ioşika13 în Pesti Hirl.14 îşi face de cap cu hulele ce vóma15 
asupra românilor, carii totuşi prea bine ştiu că Ioşika încă e viŃă de român.*)  

Săcuii16 după ce şi în Abrud se bătură urât cu soldaŃii din regim. Şişcovici 
(vezi şi. Erd. Hir.17), apoi la pornirea lor nu aşteptară comanda, ci mai mulŃi o luară 
nainte pe aci încolo, iar la satul Şard se bătură cu dragonii18 şi cu românii, în cât un 
corporal şi un român ar fi rămas mort19. 

 
[Nota redacŃiei:] 
*) O refutaŃie bună ce eşi asupra acelui bătrân politic romantic o vom retipări 

şi noi după Nemz. Ujs.20 
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Publicat în: „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 63 din 2 august 1848, p. 259. 
________________ 

1 Tulburător de linişte, instigator. 
2 Corespunzătoare. 
3 Personaj biblic din Vechiul Testament, ucis mişeleşte de fratele său Cain. 
4 Comisia gubernială de anchetă de la Abrud. 
5 Plecă. 
6 Închişi, la închisoare. 
7 Polonezi. 
8 ReclamaŃii fără temei. 
9 Groase, late, mari. 
10 Adunară, confiscară. 
11 Paşnici. 
12 IritaŃia. 
13 Baronul Josika Miklós (1794–1865), nobil ungur din Transilvania, scriitor, fiind considerat 

creatorul romanului istoric în literatura maghiară. Datorită activităŃii sale prokossuthiste, în 1851 a 
fost spânzurat in efigiis de către austrieci, ulterior fiind reabilitat. După revoluŃia paşoptistă s-a 
refugiat mai întâi la Bruxelles, apoi la Dresda, unde a murit. 

14 Ziarul pestan „Pesti Hírlap” (Foaia pestană de ştiri). 
15 Vomă. 
16 Secuii. 
17 Ziarul clujean „Erdély Híradó” (Vestitorul transilvan). 
18 Cavalerişti din regimentul austriac de dragoni. 
19 MorŃi. 
20 „Nemzeti Újság” (Noutatea populară). 

 
 

227. 

Sibiu, 24–26 iulie 1848 
 
Die Wahlordnung für Hermannstadt ist folgende: 
Am 24. Juli l.J. Vormittag um 8 Uhr: die Kempelgasse, untere Johannis-

Reeg, Rosenanger, Weinanger und Saggasse-Nachbarschaft, 
um 9 Uhr: die Großbach, Schmiedgasse, Obere- und Untere-Burgergasse und 

Lederergasse-Nachbarschaft, 
um 10 Uhr: die Neugasse, Obere- und Untere-Elisabethgasse, große und 

kleine Salzgasse-Nachbarschaft, 
und endlich um 11 Uhr: die Neustift, Fingerlingbrunnen, große und kleine 

Margarethengasse-Nachbarschaft. 
Am 25. Juli um 8 Uhr: groß und klein Ring, obere und untere Heltauergasse, 
um 9 Uhr: die Sporergasse, obere und untere Wiesen-Nachbarschaft, 
um 10 Uhr: kleine Erde, Reispergasse und große Gewehrgasse, 
und um 11 Uhr: die kleine Gewehrgasse, Fleischergasse und obere Johannis-

Reeg-Nachbarschaft. 
Am 26. Juli endlich um 8 Uhr Morgens: die Sagthor- und Burgerthor-

Nachbarschaft, 
um 9 Uhr: die Heltauerthor- und Elisabeththor-Nachbarschaft. 
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* 

Ordinea alegerilor în Sibiu este următoarea: 
În 24 iulie a.c. dimineaŃa la orele 8: vecinătăŃile din strada Kempel, Johannis-

Reeg de Jos, Rosenanger, Weinanger şi strada Sag, 
la orele 9: vecinătăŃile din Großbach (Pârâul Mare), strada Schmied (Făurar), 

strada Burger de Sus şi de Jos, şi strada Lederer (Pielarilor),  
la orele 10: strada Neu (Nouă), strada Elisabeth de Sus şi de Jos, strada Mare 

şi Mică a Sării,  
şi în fine la orele 11: vecinătăŃile din Neustift (FundaŃia Nouă), Fântâna 

Fingerling, strada Margareta Mare şi Mică. 
Pe 25 iulie la orele 8: PiaŃa Mare şi Mică, strada Cisnădiei de Sus şi de Jos, 
la orele 9: vecinătăŃile din strada Sporer, Wiesen (Câmpul) de Sus şi de Jos, 
la orele 10: kleine Erde (Pământ Mic), strada Reisper şi strada Gewehr 

(Puştii) Mari, 
şi la orele 11: strada Gewehr (Puştii) Mici, strada Fleischer (Măcelarilor) şi 

vecinătatea din Johannis-Reeg de Sus. 
Finalmente, pe 26 iulie la orele 8 dimineaŃa: vecinătăŃile porŃilor Sagthor şi 

Burgerthor, 
la orele 9: vecinătăŃile porŃilor Heltauerthor şi Elisabeththor. 
 
Tipăritură: Informare, în: „Transsilvania. Beiblatt zum Siebenbürger Boten”, Sibiu, anul 9, nr. 

59, din 24 iulie 1848, p. 236. 

228. 

Vama-Buzăului, 24 iulie 1848 

Prea luminate şi prea sfinŃite doamne episcoape, nouă milostiv stăpân, 

Cu destulă bucurie am primit noi milostiva şi nepreŃuita rezoluŃie a bunului 
nostru împărat, cât şi mângâioasa înştiinŃare a prea luminat măriei tale, pentru care 
până la moarte nu vom înceta cu mulŃumirea şi rugarea către Tatăl cel ceresc a plăti 
ostenelile pentru neamul nostru făcute. 

SiliŃi suntem noi a ne jelui greutăŃile şi stările împrejur. 
1. În tot Ńinutul sau să zicem numai Vama-Buzăului, lăcuim ca la o sută de 

gazde care am plătit dajde şi alte greutăŃi ale Ńării am purtat şi purtăm. 
2. Sunt mai mulŃi dintre noi care am slujit pe domnii noştri pământeşti cu zile 

de lucru, adecă cu iobăgie atât cât niciodată nu ne-au fost hotărâtă slujba 
domnească; tare am fost supuşi supt toate robotele, iată unii dintre noi am plătit 
acea puŃintică moşie cu arândă; pe lângă aceeaşi, robotele n-au mai avut capăt; 
acuma, cu milostiva iertare şi ştergerea iobăgiei nu vreau până acuma foştii domni 
pământeşti să ne denumească locuri de maiorşag, ce fel de maiorşag să fie? Când 
am fost siliŃi a sluji domnilor pământeşti câte şase zile pe săptămână, măcar în 
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vremea lipsei să fi fost măcar cu o bucătură de pâine ajutoraŃi, ci în loc să ne 
milostivească, ne-a căutat a suferi bătăi, sudalme şi câte au fost mai grele şi mai 
necontinetoare necazuri am purtat. Nu ne-am ştiut când au fost iarnă, când au fost 
vară, ci tot într-un fel am robotit; siliŃi am fost a împlini amara robie, din care unii 
au rămas numai cu sufletele şi totuşi atâta ocrotire n-am căpătat de la domnii 
pământeşti, care acum pe toată lumea a bucurat, numai noi încă până acuma 
suntem tot sub jugul acela al iobăgiei. 

3. Pe lângă câtă robie am purtat noi, atâta loc pentru păşunea vitelor n-am 
avut, încât am rămas şi fără de târlă unde să putem Ńinea măcar un viŃel. Domnii ne-
au vândut păşunea cum au vrut ei şi apoi în cumpărătura noastră şi-au adus dânşii 
cirezi de vite, stâni de oi şi nouă nu ne-au fost slobod a zice măcar un cuvânt ci 
numai ne-au căutat a răbda cu lacrimile pe obraz. 

4. Noi locuim prin mijloc de păduri, câmp de sămănat n-avem, ci numai 
puŃintică moşie cu gard înconjurată. O! Doamne, adu-Ńi aminte de noi, că 
altmintrelea, dacă vom rămânea tot ca până acuma, cu acea puŃintică moşie, nu 
vom avea loc nice în pământ, nice sub pământ, că cu aceea se laudă domnii 
pământeşti că şi zilele de hetszam1 care au rămas îndărăt nelucrate, cu mare 
sudoare o să le plătim. 

Nu ştiu cum să mai arătăm jalbele noastre decât până acuma. Acuma însă, 
după ce am ars în focul nemilostivilor, zicem că dacă vom rămânea tot ca acuma ne 
caută a pribegi, ne caută a părăsi patria. Noi cu însetate suflete poftim şi acuma cea 
după lege spre păzirea patriei până la o picătură de sânge, numai de am putea scăpa 
de supt jugul robiei, care aicea la noi anevoie vrea a se rupe. Dară cu această 
nădăjduim în Tatăl cel ceresc şi în mila a prealuminat măriei tale cum că şi soarta 
noastră se va lua spre înştiinŃare, ca şi noi să putem dobândi darul acela al 
maiestăŃii sale de-a fi împărtăşiŃi de slobozie cu toată lumea, că pururea şi până la 
moarte vom fi credincioşi apărători ai patrii. Cu însetate suflete suntem în 
aşteptare, având toată nădejdea şi suntem ai prea luminat şi preasfin Ńit măriei tale 
ascultători fii sufleteşti. 

[Urmează semnăturile:]  
Ioan Buzea,  

Ioan Ciobanu,  
Gheorghe Buzea, 

NiŃă Buzea,  
Vasile Filip,  

şi Gheorghe Rohan, 
în numele a o sută de gazde,  
locuitori în Vama Buzăului, 

 slăvită Varmeghia Bălgradului de sus2. 
În Vama Buzăului, 24 iulie 1848. 
 
Original: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe din Sibiu, ms. 39/1848. Publicat şi în T. Bodogae, op. 

cit., p. 284–286. 
________________ 

1 Calcul săptămânal, în limba maghiară. 
2 Comitatul Albei de Sus. 
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229. 

Pesta, 25 iulie 1848 

Verordnung an alle Jurisdictionen 

Bei Errichtung der in letzterer Zeit mobilisirten Nationalgarde sind einige 
Behörden aus Unerfahrenheit nicht so vorgegangen, wie es, um zum Ziele zu 
führen, erforderlich gewesen wäre. Sie haben betagte, kränkliche Männer, durch 
landwirthschaftliche und Familiensorgen überhäufte Individuen ebenfalls auszurücken 
gezwungen. Ersprießliche Kriegsdienste können hauptsächlich nur von Solchen 
erwartet werden, welche sowohl vermöge ihrer Körperkraft, als auch ihrer 
Geschicklichkeit in den Kriegsübungen zur Erfüllung einer so schweren Pflicht 
geeignet sind. 

Damit man daher nicht in die unangenehme Lage kommt, bereits ausgerückte 
Nationalgarden gänzlich oder theilweise eben dann nach Hause zu entlassen, als sie 
in den schon einige Wochen währenden Lagern für den Kriegsdienst sich vorbereitet 
hätten, verordne ich hiermit, daß die Jurisdictionen, bevor sie ihre Nationalgarden 
auszurücken beordern, hierher einen summarischen Bericht darüber erstatten: 

1. Wie viel conscribirte Nationalgarden sich im Comitate oder in der Stadt 
befinden; 

2. Wie viel einigermaßen eingeübt und armirt sind; 
3. Wie viel Freiwillige (oder für längere Dienstzeit Geeignete) mobilisirt werden 

könnten. 
Wenn dann dieser Bericht hier eintrifft, so wird von hier aus die Verordnung 

ergehen, wann, wie viel und wohin sie auszurücken haben, und wofür zugleich die 
nöthigen Anstalten getroffen werden. 

Auf das Eine mache ich die Vorsteher der Behörden aufmerksam, daß nicht 
die Comitats- oder andere Beamten ferner Post-, Salzamts-, Herrschaftsbeamten, 
Geistlichen, Aerzte etc. auszuziehen vorbereitet werden, weil man der öffentlichen 
Beamten bei den Behörden, rücksichtlich der Ordnung in der Regierung, und der 
Seelsorge etc. gar sehr bedarf. 

Pesth, 25. Juli 1848. 
Lazar Meszáros, Kriegsminister 

* 

OrdonanŃă către toate jurisdicŃiile 

La formarea gărzii naŃionale mobilizate în ultima vreme, din lipsă de 
experienŃă, unele autorităŃi nu au procedat aşa cum ar fi trebuit, pentru a se atinge 
scopul propus. Ei au silit oameni vârstnici, bolnăvicioşi, indivizi împovăraŃi de griji 
agricole şi familiale să devină operativi. Servicii de război profitabile pot fi 



 446 

aşteptate însă numai de la cei apŃi pentru o sarcină atât de grea, atât din punct de 
vedere al puterii lor trupeşti, cât şi al abilităŃilor în exerciŃiile de război. 

Astfel, ca să nu se ajungă în situaŃia neplăcută de a se concedia [şi a se 
trimite] acasă în totalitate sau în parte gărzi naŃionale mobilizate deja, având în 
vedere că acestea s-au pregătit deja în tabere timp de câteva săptămâni pentru 
serviciul de război, prin prezenta ordon ca, înainte de a porunci dislocarea gărzilor 
lor naŃionale, jurisdicŃiile să ne raporteze sumar: 

1. Câte gărzi naŃionale conscrise se află în comitat sau în oraş; 
2. Câte sunt instruite şi înarmate într-o oarecare măsură; 
3. CâŃi voluntari (sau indivizi apŃi pentru un serviciu mai îndelungat) pot fi 

mobilizaŃi; 
Când va sosi raportul lor, de aici vom trimite dispoziŃia cu privire la când, 

câŃi şi unde trebuie să se deplaseze şi în acelaşi timp în ce scop trebuie întreprinse 
preparativele necesare. 

În mod deosebit trebuie să atrag atenŃia capilor autorităŃilor asupra unui 
aspect, ca nu cumva funcŃionarii comitatenşi sau alŃi funcŃionari, cei de la poştă, 
oficiul sării, de pe moşii, clericii, doctorii etc. să fie pregătiŃi pentru a fi dislocaŃi, 
fiindcă avem foarte mare nevoie de funcŃionarii publici în serviciul autorităŃilor, 
având în vedere ordinea conducerii, păstorirea sufletelor etc. 

Pesta, 25 iulie 1848. 
Meszáros Lázár, ministrul de Război 

 
Tipăritură: OrdonanŃă, publicată în „Siebenbürger Wochenblatt – Zweite Ausgabe”, Braşov, 

nr. 63 din 7 august 1848, p. 383. 

230. 

Pesta, 25 iulie 1848 
 
Pe cât mă silesc să nu îngreunez prin desele mele adrese onoratul minister, mai 

ales în momentele lui scumpe de azi, tot aşa mă văd nevoit ca, anexând sub [./.] 
adresa comesului săsesc Francisc Salmen, trimisă consistoriului meu eparhial, să rog 
cu supunere onoratul minister ca, folosindu-se de autoritatea cu care este înzestrat, 
spre motocirea acelui popor sărac de la munte, prin articolul de lege I, §3, de acum 
extins şi peste Ardeal, să binevoiască a face să înŃeleagă şi mai sus menŃionatul 
comes că legea care s-a votat cu privire la ştergerea zeciuielii, acum sancŃionată şi 
promovată, obligă în general pe toŃi şi pe fiecare în parte, fiindcă acea împuternicire 
cu care maiestatea sa, iubitul nostru rege s-a îndurat a înzestra pe alteŃea sa palatinul 
Ńării şi pe onoratul minister, în baza articolului de lege III ungar din a.c. 1848, s-a 
extins în general şi asupra tuturor ramurilor de administraŃie ale Ardealului. 

Deoarece numitul comes săsesc se referă la ordonanŃa nr. 8606 din 15 iulie 
anul curent a fostului guvern ardelean dată vicepreşedintelui tezaurariatului de 
acolo şi anexată aici sub [./.], prin care alteŃea sa palatinul Ńării este rugat să mă 
invite să modific circulara, pe care am trimis-o nu de mult credincioşilor mei, 
explicându-le deplin şi cât mai în grabă, că întrucât comesul săsesc şi guvernul 
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legal sunt de părere că legea privitoare la ştergerea zeciuielii nefiind încă sancŃionată 
şi promulgată, nu este obligatoare, de aceea ei [credincioşii mei] nu pot refuza a 
plăti pe anul curent zeciuiala către preoŃii saşi, pe care după lege se obişnuiseră s-o 
plătească până acum. 

Pentru aceea mă adresez cu toată încrederea către onoratul minister şi-l rog 
cu supunere a da dispoziŃii nu numai în legătură cu zeciuiala, ci mai vârtos şi 
pentru persoana mea, să nu mai fiu acuzat în viitor pentru actele mele făcute în 
interesul Ńării. Şi pentru ca să se poată convinge clar şi onoratul minister despre 
acea circulară a mea, pentru care sunt bârfit la Cluj, îmi iau îndrăzneala a o anexa 
cu supunere aici sub [./.], iar pe lângă trimiterea acestor anexe, aşteptând cu 
nerăbdare răspuns liniştitior, rămân cu adâncă onoare de patriot,  

Andrei Şaguna,  
episcop. 

 
Concept: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, Fond Consistoriu, nr. 52. 

231. 

Pesta, 25 iulie 1848 
 
Peşta în 25 iulie 1848. De la locurile mai înalte mi să face pace subscrisului 

cu măhnire cunoscut cum că s-ar fi aflat că în Sibii s-ar Ńinea oarecare adunări pe 
ascuns, şi cum că acestea ar da la popor răndueli cu gura şi sub numele meu, ca şi 
cînd ar veni de la mine. Totdeodată sînt poftit din partea locurilor mai înalte ca nu 
numai să împedec eu astfeliu de adunări, ce necum neamului vreun bine, dar nici 
mie nu-mi pot veni spre o mîngăiere şi cinste, ci spre fericirea numelui meu de ori 
ce feliu de pată, să mă declarez în privinŃa adunărilor acelora înaintea întregului 
cinstit public. 

Pentru aceea, eu declarez înaintea a tot publicul românesc că de se fac 
astfeliu de adunări ascunse, acelea nu se fac nici cu ştirea mea, nici cu voia mea, 
dar nici potrivit cu ideile mele, pentru că eu am descoperit şi descoperiu sfaturile 
mele poporului mie încredinŃat, prin cerculare pastorale, iară planurile şi dorinŃele 
mele Ńintitoare la fericirea naŃiunei româneşti le-am descoperit şi le descoperiu la 
locurile mai înalte, acolo de unde putem spera a lor dorită înfiinŃare. 

Drept aceaia, eu nimic nu doresc mai tare, decât ca poporul nostru întreg să 
fie în pace şi odihnă, putând avea cea mai bună sperinŃă că doririle lui să vor 
împlini pe cale dreaptă şi legiuită care singură ne poate duce la dobîndirea 
scopurilor noastre. Iară de cumva s-ar încerca cineva a întrebuinŃa silă spre 
dobîndirea scopului său, acela nu numai că să departă de tot de dobîndirea scopului 
său, dar încă grăbeşte cu paşi prea repezi spre totală-şi periciune. De să fac deci 
adunări ascunse care ar întrebuinŃa numele meu spre înfiinŃarea oarecăror propuneri 
de ale lor, eu pe unele ca acestea le declarez de primejdioase şi stricătoare întregii 
naŃiuni române. Pentru aceea sfătuesc pe tot românul binesimŃitoriu ca să nu 
primească hotărârile astor feliu de adunări ascunse, să nu asculte de dînsele şi de le 
capătă, să nu le socotească ca şi când ar veni de la mine, de vreme ce eu numai prin 
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cinstita preoŃime, sub adevărata-mi iscălitură, împărtăşesc sfaturile mele cu bunul 
nostru popor, departe fiind de tot de aceea ca noi să nu ne putem sfătui despre 
starea noastră naŃională în adunări legiuite şi bine sistematizate. 

Andrei Şaguna 
 Episcop 

 
Publicat în: „Gazeta de Transilvania”, XI, 1848, nr. 63 din 2 august, p. 259–260. Publicat şi 

în: „Amicul poporului”, I, 1848, nr. 10, 29 iulie/10 august, 1848, p. 155. 

232. 

Cluj, 25 iulie 1848 

Tekintetes Fıbíró úr! 

A Kövöshon védelmére legfelsöbb rendeletbıl a hon ezen részében 4 zászlóaly 
önkéntes honvédseregnek toborzás útján kiállítása rendeltetvén, és a K. Kormányszék e 
honban a toborzás megindítására 14 helyet, u.m. Kolozsvárt, Szebent, Brassót, 
Besztercét, Segesvárt, M. Vásárhelyt, Sz. Udvárhelyt, K. Vásárhelyt, Cs. Somlyot, 
Fogarast, Dévát, Thordát, N. Enyedet és Dééset, az alkalmandó 4 zászlóaly  
4 föstábhelyéül pedig Kolozsvárt, M.Vásárhelyt, Fogarast és Dévát jelelvénki; mivel 
a kijelelt táborzási helyeken ugyen annyi orvosra van szükség, kik ha a katonaságbul 
nem alkalmazhatnak, polgár állásuak is lehetnek uraságodat felszólítom: miszerént a 
hatósága allati, polgári orvosokhoz tégyen rendelést az iránt, hogy ha az ittetıtoborzó, 
vagy toborzó bizottvány által megtaláltatandónak a toborzás útján öszre szedendő 
béállítása alkalmával szükséges orvosi vizsgálatot tegyék meg. Továbbá a vizsgálat 
alkalmával szükséges mértéknek is elöleges megkészitése iránt gondoskogjék. Végül 
mivel a toborzási utasítás szerént, melynek az ahoz tartózó adatokkal együtt 
nyomtatatott példányait, az illető toborzási parancsnokságok a Kolozsvári toborzást 
intéző bizottmánytól véendik, a törvényhatóságok részéröl a nevezett 14 toborzási 
helyeken polgári ellenörködő biztosoknak is kell nevezteni, uraságodnak ajánlom s 
hogy a hatóságban müködő toborzási parancsnoksághoz a törvényhatóság részéröl 
polgári ellenörködő biztost nevezzem ki. Szokott becsüléssel maradván Uraságodnak 
elkötelezettje, 

Kolozsvárt, Júl. 25-kén 1848. 
Gróf Mikó Imre 

* 

Onorabile domn jude suprem! 

Pentru apărarea patriei comune, conform decretului suprem, s-a ordonat ca, în 
această parte a patriei, să se pună pe picioare prin recrutare o armată voluntară de 
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honvezi, însumând 4 batalioane. Guberniul regal a desemnat în această patrie  
14 centre de recrutare, şi anume: Cluj, Sibiu, Braşov, BistriŃa, Sighişoara, Târgu 
Mureş, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc, Şumuleu Ciuc, Făgăraş, Deva, Turda, 
Aiud şi Dej, iar cele patru centre ale statului-major al celor patru batalioane 
utilizabile au fost stabilite la Cluj, Târgu Mureş, Făgăraş, Deva. Deoarece în staŃiile 
de campare desemnate este nevoie de tot atâŃia medici, care, dacă nu pot fi angajaŃi 
din cadrul armatei, pot fi şi angajaŃi civili. Cer domniei voastre să daŃi ordin 
medicilor civili aflaŃi sub autoritatea dumneavoastră, pentru ca aceştia să efectueze 
examinarea medicală necesară pentru cei care sunt recrutaŃi aici sau sunt găsiŃi de 
către comitetul de recrutare, recrutaŃi şi apoi plasaŃi. Mai departe, să vă îngrijiŃi 
pentru ca unităŃile de măsură [standardele] necesare examinării să fie pregătite în 
avans. În sfârşit, deoarece conform ordinului de recrutare, ale cărui exemplare 
tipărite cu datele aferente pot fi luate de către respectivele comandamente de 
recrutare de la comitetul de gestionare a recrutării din Cluj, trebuie numiŃi din partea 
autoriăŃilor în cele 14 locuri de recrutare amintite şi comisari civili de control, de 
aceea recomand domniei voastre să numiŃi un comisar civil de control din partea 
oraşului pe lângă comandamentul de recrutare din fiecare unitate administrativă.  

Rămân îndatorat domniei voastre, cu stima deja obişnuită, 
Cluj, 25 iulie 1848 

Contele Mikó Imre 
 
Original: S.J.A.N. Cluj-Napoca, Arh. BistriŃei. Fond. Magistrat-Praesidial Akten 1848, nr. 100. 

233. 

Cluj, 25 iulie 1848 

Belügyi Minister Úrnak 

Felsı Fehér megyei román Esperesek, Lélkészek és Szabad polgár választók, az 
írt nemes megye Rendeinek a Pesten kinyilt hongyülésre küldendı köretek választása 
végett folyó hó 4dikén tartott közgyülésén azon választás ellen jelentett, de a gyülés 
eloszlásával a megye Fı Ispánjához béadott azon ovásuk másolatát, melynél fogva az 
érdekett követ választást azért, mivel a választás felkiáltás által, nem pedig szózatolás 
útján történt, továbbá az oláhok közül követ nem választatott, végre a közgyülési 
tanácskozás nem folyt oláh nyelven is, sérelmesnek és érvénytelennek nyilvánították 
8408. Idei számmal jegyett folyamodványukhoz mellékelve oly kéréssel mutaták bé a 
királyi Fı Kormányszéknek, mikép az érintett választás az írt okokból semmisíttetnék 
meg s a helyett új választás véghezvitele rendeltetnék. Ugyan ezen óvást, az elıhírt 
megye Fı Ispánja is, folyó Hó 9dikéröl kelt hivatalos jelentése mellett fölterjeszté ide 
azon nyilatkozattal, hogy a követ választás a fenn forgó köz gyülésrıl felküldött 
jegyzıkönyv bizonyítása szerint a legnagyobb rendben és a Magyarhoni 1848diki Vdik s 
Erdélyi ugyan 1848diki IIdik törvény cikkek rendszabásaival egyezıleg menvén véghez, 
a béadott ovás a követválasztás érvényességének meggyengithetésére alapul nem 
szolgálhat: minthogy pedig a kérdés alatti tárgy a verificáló bizottmány elibe tartozik, a 
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királyi kormányszék abba bıvebben belé ereszkedni hatáskörin felgyülnek találván, az 
elılérdekelt kérlevelet, és Fı Ispáni hivatalos jelentést záratékaikkal, s ezen utóbbiban 
felhivott közgyülési jegyzıkönyvel együtt, Minister Úrnak ezennel tisztelettel 
fölterjeszti. 

Kolosvárt, julius 25én 1848.  

* 

Domnului ministru de Interne 

Protopopii, preoŃii români şi alegătorii liberi din comitatul Alba de Sus, cu 
ocazia alegerii de deputaŃi pentru Dieta deschisă la Pesta, ca urmare a întrunirii 
Ńinută în ziua de 4 ale lunii în curs, după încheierea ei, au trimis un înscris 
comitelui suprem conform căruia alegerea de deputaŃi în sine s-a făcut prin 
exclamaŃie şi nu prin cuvânt, iar dintre români nu s-a ales niciun deputat. Din atare 
motiv, în final, consfătuirea din cadrul şedinŃei nu s-a Ńinut şi în limba română, de 
aceea ei au considerat-o ca fiind ofensatoare şi lipsită de valabilitate. PetiŃia lor cu 
nr. 8408 a venit în întâmpinarea Guberniului cu o cerere de anulare a procedurii din 
motivele sus menŃionate, iar în locul ei să se organizeze alte alegeri. Această 
doleanŃă a lor, la fel ca şi raportul oficial al comitelui suprem din data de 9 ale 
lunii, le ataşez aici, cu precizarea că alegerea de deputaŃi şi procesul ei verbal arată 
că totul a decurs, în cea mai mare ordine, conform articolului II al legii V, date în 
1848. De aceea, solicitarea pentru o nouă alegere de deputaŃi nu îşi găseşte 
justificarea. Chestiunea ridicată însă trebuie să rămână în examinarea comisiei, iar 
Guberniul consideră necesar ca cererea trimisă şi raportul oficial al comitelui 
suprem, laolaltă cu procesul verbal al şedinŃei, să le înainteze domnului ministru.  

Cluj, 25 iulie 1848. 
 
Concept: M.O.L. Budapesta, Fond.G.P., nr. 8408/1848. 

234. 

Sibiu, 25 iulie 1848 

Dem Hermannstädter Magistrat! 

Mit Bedauern und Abscheuh habe ich aus wiederholten glaubwürdigen 
Berichten entnommen, mit welcher Rohheit und Widerspenstigkeit die sächsischen 
Innwohner der Gemeinde Hamlesch den ihrem Ortspfarrer gesetzlich gebührenden 
und von demselben als Gehalt wohl verdienten Zehnten zu verweigern, sich 
dadurch vor der Welt zu brandmarken, keinen Anstand nehmen. 

Da aber nicht nur das neue Gesetz über Aufhebung der Zehenten, den 
sächsischen Geistlichen ausdrücklich den heurigen Zehnten versichert, sondern das 
k. Landes Gubernium nunmehr unterm 15 l.M. Gub.Z. 8606 ausdrücklich befohlen 
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hat, daß bei dem Umstande, wo das eben erwähnte Gesetz von Sr. Majestät noch 
nicht sanctionirt ist, den heurigen Zehnten auf dem Sachsenboden, so wie bisher 
von den Sachsen und Walachen an die sächsischen Geistlichen und den Fiscus 
entrichtet werden soll, so ist der betreffende Inspector zu beauftragen die 
widerspenstigen Hamlescher sächsischen Innwohner nochmals zu ermahnen, daß 
sie ihrem Pfarrer den schuldigen Zehnten umsomehr entrichten, als sie im 
entgegengesetzten Falle, aber so wie die Gemeinde Großpold, mit Militair 
Execution zu dieser Schuldigkeit verhalten werden müssen. 

Da übrigens zu meiner Kenntniß gelangt ist, daß einige Hamlescher in der 
Absicht, den Zehnten zu verweigern, nicht nur ihre Miteinwohner aufgewiegelt, 
sondern auch in Nachbargemeinden herumgewandert und die Leute zum 
Ungehorsam verführt haben, beauftrage ich den L. Magistrat, diese Angabe 
gehörig untersuchen zu lassen, die Schuldigen gefänglich einzuziehen und der 
Fiscal Action zu unterwerfen.  

Salmen 
Hermannstadt den 25. Juli 848 

* 

Magistratului sibian 

Cu părere de rău şi oroare am aflat din mai multe rapoarte demne de 
încredere cu câtă brutalitate şi obrăznicie locuitorii saşi ai comunei Amnaş îşi 
permit să îi refuze preotului lor local dijma binemeritată de el şi cuvenită legal ca 
venit, astfel stigmatizându-se singuri în faŃa lumii. 

Nu numai că legea cea nouă despre desfiinŃarea dijmei le asigură explicit 
clericilor saşi dijma pe anul acesta, dar şi Guberniul c.c. al Ńării a poruncit expres 
[prin dispoziŃia] sub nr. gub. 8606 din 15 ale lunii curente că, până la sancŃionarea 
amintitei legi de către maiestatea sa, pe Pământul Săsesc dijma din anul acesta 
către clericii saşi şi către Fisc să fie efectuată ca şi până acum de saşi şi români. De 
aceea, inspectorul respectiv trebuie însărcinat să-i îndemne încă o dată pe locuitorii 
saşi indisciplinaŃi din Amnaş să-i plătească preotului lor dijma care i se cuvine, cu 
atât mai mult cu cât, în caz contrar, ei vor fi siliŃi să-şi îndeplinească această 
obligaŃie prin execuŃie militară, la fel ca [cei din] comuna Apoldu de Sus. 

La cunoştinŃa mea a mai ajuns şi faptul că unii amnăşeni, având intenŃia de a 
refuza dijma, nu doar că i-au aŃâŃat la aceasta şi pe consătenii lor, ci au hoinărit şi 
prin comunele învecinate şi i-au îndemnat pe oameni la lipsă de supunere, aşa încât 
însărcinez pe onoratul Magistrat să cerceteze amănunŃit această speŃă, să-i prindă şi 
să-i închidă pe cei vinovaŃi, şi să-i supună acŃiunii fiscale. 

Salmen 
Sibiu, 25 iulie 1848 
 
Original: S.J.A. N. Sibiu, Fond. Acte comiŃiale, nr. 971/1848; foto: 5913/1848. 
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235. 

CârŃa, 25 iulie 1848 

Hochwohlgeborner Herr! 

Die Kerzer sächsischen Bauern, schon früher als renitente Menschen von 
ihren ehemaligen Grundherrn anerkannt, sind es nun im höheren Grade, denn 
ungeachtet des ihnen vom Inspectorate bekanntgegebenen Befehls: für heuer noch 
den geistlichen Zehnten als Besoldung ihres Pfarrers abzugeben, ungeachtet des 
von mir, nach Kenntnißnahme ihrer am verflossenen Sonntage Abends heimlich 
gehaltenen Zusammenrottung im Hannenhause, am folgenden Morgen dem 
Dorfhannen erörterten Universitäts-Beschlußes, so wie des nun bestättigten 
Landtagsgesetzes Art. 6 1848 § 4 und der ernstlichen Warnung, die Verantwortung 
dieses gesetzwidrigen Verfahrens seiner sächsischen Mitbürger nicht auf sich zu 
nehmen, sondern sogleich die Meldung der höhern Behörde zu machen, bleiben 
dennoch bei ihrem gesetzwidrigen Vorhaben und dem theils aus Eigennutz, theils 
aus Eifersucht gegen die bevorzugteren Walachen eigenmächtig gemachten 
Beschluße, da sie heute die sogenannte Hagelfeier haben, erst Morgen als den 26t 
Juli die Feldfrüchte unverzehntet heimzuführen, während nun die Walachen schon 
heute dasselbe thun. Da nun der jetzige Dorfhann, welcher, so wie der gewesene, 
an diesem gesetzwidrigen Verfahren die größte Schuld haben mag, die Meldung 
höhern Orts unterlassen hat und mir erklärt hat, so bin ich so frei, Euer 
Hochwohlgeboren um die schleunigste Verfügung der nöthigen Anordnungen 
betreff der sächsischen sowohl als auch der Zehnten von den übrigen sächsischen 
den Walachen verpfändeten Grundstücke, so wie um Verhaltungsmaßregeln betreff 
der einen bisher der Hermannstädter zugehörenden Quarte zu bitten. 

Der ich in vollkommenster Hochachtung verharre Euer Hochwohlgeboren 
unterthänigster Diener, 

Joh. Dan. Kaestner, 
evangel. Pfarrer 

Kerz am 25t Juli 1848 

* 

Preamărite domn! 

łăranii saşi din CârŃa, recunoscuŃi de mai demult de către foştii lor domni de 
pământ ca fiind oameni renitenŃi, sunt astfel mai mult decât oricând, căci îşi 
continuă acŃiunile lor ilegale, indiferent de porunca pe care au primit-o de la 
inspectorat, de a da dijma clericală şi anul acesta ca plată a preotului lor; indiferent 
de decizia UniversităŃii [naŃionale săseşti] prezentată de mine judelui sătesc în 
dimineaŃa zilei următoare, după ce am luat cunoştinŃă de adunătura lor Ńinută în 
secret în casa judelui duminica trecută seara; în pofida articolului dietal confirmat 
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deja al legii 6 § 4 din 1848 şi a avertismentului serios, de a nu-şi lua [judele săsesc] 
asupra sa răspunderea comportamentului ilegal al concetăŃenilor lui saşi, ci de a 
raporta imediat autorităŃilor superioare. Ei se Ńin de hotărârea pe care au adoptat-o 
după capul lor fie din propriu interes, fie din invidie faŃă de românii mai favorizaŃi 
şi, având astăzi aşa-numita sărbătoare a grindinei1, abia mâine, pe 26 iulie, vor duce 
acasă bucatele nedijmuite, pe când românii fac aceasta încă de azi. Fiindcă actualul 
jude sătesc, care la fel ca şi cel dinaintea lui pare a avea vina cea mai mare în acest 
mod ilegal de a proceda, nu a raportat nimic forurilor superioare, aşa cum mi-a 
declarat, îmi iau libertatea de a vă ruga, preamărite domn, să dispuneŃi degrabă 
indicaŃiile necesare referitoare atât la dijma saşilor, cât şi la dijma celorlalte 
pământuri săseşti arendate românilor; la fel, măsurile de conduită în legătură cu o 
porŃiune care până acum le-a aparŃinut sibienilor.  

Rămân, cu cea mai deplină stimă, al măriei voastre 
slujitor supus, 

Johann Daniel Kaestner, 
preot evanghelic 

CârŃa, 25 iulie 1848 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond. Acte comiŃiale, nr. 985/1848; foto: 5917–5919/1848. 

________________ 
1 „Hagelfest”, sărbătoarea grindinei, Ńinută de saşii evanghelici din CârŃa la 25 iulie 1848, se 

afla probabil în legătură cu sărbătoarea Sfântului Ilie, sărbătorită de români la 20 iulie. Sfântul Ilie 
este vestit prin atribuŃiile sale meteorologice pregnante şi extreme: provoacă tunete, trăznete, ploi 
torenŃiale şi incendii, leagă şi dezleagă ploile, hotărăşte unde şi când să bată grindina. De Sfântul Ilie 
nu se lucrează de teama pagubelor (trăznete, ploaie, grindină), aşa cum menŃionează şi documentul. 

236. 

Sibiu, 25 iulie 1848 
 
C.Z. 985/848 

Dem Kerzer Ortsamt! 

Auf die erhaltene Anzeige, daß die Kerzer sächischen Innwohner sich 
weigern, ihrem H. Pfarrer den schuldigen Zehnten zu geben, finde ich, bei dem 
Umstande, wo der betreffende Inspector von Hermannstadt abwesend ist und daher 
nach Kerz nicht entsendet werden kann, um daselbst die irre geleiteten Menschen 
zu belehren und zur Erfüllung ihrer Pflicht zu ermahnen, dem Kerzer Ortsamt und 
den dortigen Innwohnern nachdrücklichst zu erinnern: daß ihnen der Zehnten der 
Herrschaft zwar heuer schon erlassen ist, daß dieselben aber laut neuestem Gesetze 
schuldig und gehalten sind, noch heuer ihrem Pfarrer den Zehnten als verdiente 
Besoldung zu entrichten. Ich ermahne daher die Kerzer Gemeinde diese Schuldigkeit 
zu leisten, indem ich selbst nicht sonst unterlassen werde dieselben, eben so wie 
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dieses in Großpold geschieht, mit Militair Execution zur Zehntentrichtung an ihren 
Pfarrer zu zwingen. 

[Salmen] 
Hermannstadt den 25. Juli 848 

* 

Nr. com. 985/1848 

Oficiului local din CârŃa! 

La primirea reclamaŃiei1 că locuitorii saşi din CârŃa refuză să îi dea domnului 
lor părinte dijma datorată, dată fiind împrejurarea că respectivul inspector de la 
Sibiu este absent şi, deci, nu poate fi trimis la CârŃa, pentru a-i povăŃui acolo pe 
oamenii induşi în eroare şi pentru a-i îndemna să-şi îndeplinească datoria, găsesc 
cu cale să reamintesc insistent Oficiului local din CârŃa şi locuitorilor de acolo că, 
deşi anul acesta au fost scutiŃi de dijma către stăpânire, totuşi, conform celei mai 
noi legi sunt datori şi obligaŃi să mai efectueze şi anul acesta dijma pentru preotul 
lor, ca plată meritată. De aceea, adresez comunei CârŃa îndemnul de a presta 
această obligaŃie, altminteri nu voi ezita să o forŃez cu ajutorul execuŃiei militare 
să-şi presteze dijma, aşa cum se întâmplă la Apoldu de Sus. 

[Salmen] 
Sibiu, 25 iulie 848 
 
Concept: S.J.A.N. Sibiu, Fond. Acte comiŃiale, nr. 985/1848; foto: 5.920–5.921. 

________________ 
1 Vezi doc. nr. 235, datat la CârŃa, în 25 iulie 1848. 

237. 

Vâlcele, 25 iulie 1848 

Felséges Királyi Fı Kormány Szék! 

A Megye állásáról Julius 20án tett tudósíttásam óta némely helységekbe 
jelesen Dakk, Ágostonfalva, Hidvég és Bodolán cholera jelei kezdettek mutatkozni, 
különösön Dakkon és Ágoston falván többen elhaláloztak a betegek orvoslása iránt 
a szükséges rendeléseket meg tettem. Itt Elıpatakon közel 60 Oláh országi és 
Moldovai család üldözik, főrdés ürügye alatt, hogy bujtogatásokba elegyedtek 
volna még eddig észre nem vehettem, ön magok közt is politicai véleményıkre 
nézve meg vannak hasonolva, edjik rész a régi, más az új rendszert pártolja. 
Azomba úgy a bel béke mint más honni viszonyok érdekébe is kivánatos, hogy a 
főrdöi idıszak elrelése után, ha tovább is Erdélybe kivánnának maradni, innen a 
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szélekröl utasíttattnak a haza belsıjébe Maros Vásárhely a vagy Udvarhelyre ez 
által eleje vitatnék a lehetı bujtogatásoknak, mert nagyob figyelem fordittathatnék, 
ezen magyar vánsokba az ık felvigyázásokra annyival is inkáb, mivel érzésemre 
esett, hogy a jelenleg Brassóba üdızı Oláh országiak gyakori titkos tanácskozásainkat 
tartanak az idevaló nevezetesebb román ajkú egyénekkel és lelkészekkel. 

Éppen most vevém azon tudósíttást is, hogy Oláh ország felıl egy sereg 
sáska vonult a Bodolai határon keresztül Brassó felé. 

Teljes tisztelettel maradván a  
Felséges Királyi Fı Kormány Szék 

alázatos szolgája 
 Horváth János 

Elıpatak, Július 25ik 1848 

* 

Vâlcele, 25 iulie 1848 

Prea înalt Guberniu regesc! 

De la ultima mea înştiinŃare, înaintată în 20 iulie în legătură cu situaŃia din 
comitat, holera s-a răspândit în localităŃile Dac, Augustin, Hăghig şi Budila. 

Mai ales la Dac şi Augustin au decedat mai mulŃi în urma bolii. 
În ceea ce mă priveşte, m-am străduit să iau toate măsurile necesare în 

privinŃa tratării bolnavilor. 
Aici la Vălcele se află aproape 60 de familii venite din łara Românească şi 

Moldova sub pretextul tratamentului balnear. 
Încă n-am observat că ar fi dat semne de participare la instigare, ei însişi fiind 

destul de învrăjbiŃi între ei: unii fiind adepŃi ai vechiului sistem, alŃii ai celui nou. 
Totuşi, ar fi foarte oportun, atât din punct de vedere al păcii interioare, cât şi 

din alte interese ale Ńării, ca după închiderea sezonului balnear, în cazul în care vor 
să rămână în Ardeal, ei să fie dirijaŃi de la marginile Ńării, spre Târgu-Mureş sau 
Odorheiul Secuiesc. 

În aceste oraşe maghiare ei s-ar afla sub o supraveghere mai strictă, şi astfel 
ar putea fi prevenită orice instigare din partea lor. 

Aceasta cu atât mai mult, cu cât, în conformitate cu o înştiinŃare recentă, unii 
veniŃi din łara Românească zăbovesc actualmente la Braşov, unde Ńin adunări la 
care iau parte indivizi români de seamă şi preoŃi români. 

Chiar acum am mai fost informat că, dinspre łara Românească, un stol de 
lăcuste a năvălit spre Braşov prin hotarul Budilei. 

Rămân cu stimă deplină, al Guberniului 
 Serv umil, 

Horváth János 
Vâlcele, 25 iulie 1848  
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8654/1848. 
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238. 

Prešov, 25 iulie 1848. 

Înalt preosfinŃite stăpâne, al meu milostiv patron! 

ÎnŃelegând eu de înflorita norocire a Ńării noastre, de care cu mila lui 
Dumnezeu s-au învrednicit a dobândi un scaun episcopesc pe înalt preaosfinŃia 
voastră ca păstor şi arhiereu pravoslavniclui nostru diecez, având deplină ştiinŃă de 
la mai mulŃi cinstiŃi ofiŃiri din al 7-lea regiment al nostru despre virtutea şi 
cunoscuta vrednicie a înalt preaosfinŃiei voastre, cu inimă curată tare m-am bucurat 
şi toate simŃirile au primit deplină cunoştinŃă şi măngăiere de aşa frumoasă norocire 
cu care clerul nostru s-au împodobit şi s-au înfrumuseŃat, de care vrednică norocire 
şi dar ceresc, toŃi diecezanii suntem datori a mulŃumi lui Dumnezeu că s-au 
milostivit cu aşa dar a ne înzestra. 

Aşa şi eu, ca un fiu supus al înalt preaosfinŃiei voastre simŃind îndestulare, 
din toată inima poftesc să te învrednicească milostivul Dumnezeu la a mai mulŃilor 
ani curgere, cu mare dar şi blagoslovenie să păstoreşti şi să stăpâneşti creştineasca 
noastră turmă bisericească „în pace, întreg, sănătos, voios, cinstit şi binecuvântat, 
drept învăŃând cuvântul evanghelicesc”, adică adevărat, cu dreptate şi cu bună 
povaŃă spre binele de obşte al tuturor pravoslavnicilor noştri creştini, spre lauda 
Ńării şi a înapoiatei noastre naŃii române. Şi încă din inimă poftesc să încredincească 
atotputernicul Dumnezeu pe preaosfinŃia voastră încă şi la mai înalt cin şi vrednicie 
a ajunge, ca să poŃi naŃia şi clerul nostru şi mai departe spre înintare a-l ridica (şi a-l 
mângăia) din gunoi şi călcarea în picioarelor altor naŃioane străine cu care până 
acum furăm apăsaŃi şi călcaŃi. 

Pe lângă aceasta, sunt tare supărat pentru întârzierea care mi s-au pricinuit în 
călătoria slujbei mele şi [din] pricina boalei de friguri, în care am fost cuprins 
(numai acum în iunie întorcându-mă la şaŃion), de a-mi face căzuta şi emerita mea 
mulŃumire înalt preaosfinŃiei voastre pentru milostiva făgăduinŃă şi mângăiere, cu 
care măria sa domnul oberst Graf Leiningen m-au bucurat, înştiinŃându-mă şi 
spunându-mi în vorba omenirei şi parola măriei sale, precum măria ta aŃi făgăduit 
şi hotărât pentru mine parohia cu namesnicia din Topanfalva (Câmpani) [Câmpeni] 
până la altă rânduială şi până s-ar afla ceva mai bun pentru mine. Şi încă pe lângă 
aceasta şi cu ceva mai bun şi mai frumoasă dotaŃie a mă înzestra, pentru care 
dreaptă şi cuviincioasă păstorească sau părinŃească făgăduinŃă, pe lângă smerita 
metanie şi sărutarea balgoslovitoarelor mâini, tare şi frumos mulŃumesc şi sunt 
îndestulat. 

Pe lângă umilită mai încolo rugare, ca să am o milostivă părinŃească 
înştiinŃare a poruncii mie [dată] prin al 7-lea reghiment, unde am eu a merge cu 
rădicarea mea de aici, cu multiplicata mea familie să poci fi aşezat, poci drept 
după milostiva măriei tale făgăduinŃă în parohia mea Topanfalva sau Câmpeni 
drept a merge şi acolo a mă aşeza? Ca să nu umblu dintr-un loc în altul pribegind, 
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ne având nici o putere de cheltuiala drumului sau altă avere, cu care în lipsă m-aş 
putea ajuta, ca să scap cu familia mea să nu flămânzesc, umblând dintr-un loc 
într-altul. 

Milostiva a preosfinŃiei voastre mângăiere prin părintescul răspuns, după 
înalta făgăduinŃă, smerit aşteptând, sunt  

Preşov, 25/13 iulie 1848. 
Umilit fiu şi slugă, 

Samuil Corcheş, 
Cesare-crăiesc al austriecei împărăŃii 

preot la polcul [regimentul] nr. 31 Graf Leiningen 
de ritul greco-neunit. 

 
Original: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, Fond Consistoriu, nr. 22 (96). 

239. 

Metiş, 25 iulie 1848 

Felséges Királyi Fı Kormány Szék! 

Közelebbrıl megyénkbéli Hidvégi járás szolgabírájának Remenyik Károlynak 
mai napon azon kedvetlen tudósítását vévén, hogy a folyó hó 11kén az úgy 
nevezett chollera betegség ki ütötte volna magát 11töl fogva julius 19éig 16an estek el 
s midın éppen hadi orvos Chriszna úrral Ágostonfalvára ki szállattak s a betegeket 
rendre járták hármat meg halva találtak 9et pedig betegen. A betegség hasmenéssel, 
okádással, görtsel és hányással kezdıdik s egy óra alatt a beteg kimullik a világból. 
Holta után a teste elfeketedik, szemei rendkivől bé esnek. Ezen betegség Felsı 
Rákosan és Ürmösön is mutatkozik ezen szomorú jelentésvételével megyénk fı 
orvossát Szentpéteri Jánost oda utasítatuk orvosi intézkedései meg tételekre, a 
járások szolgabírainak is emlékezetben hozatván 1836ban ki adott rendeleteket arra 
utasítattuk, hogy az alatt is a mig a Királyi Fı kormány széknek rendelése e 
tárgyban meg érkeznék szabják magokat azokhoz. 

Alázatos tisztelettel lévén a  
Felséges királyi Fı kormány széknek 
Felsı Fejér Megye Tisztségének 
Szász Martonfalván 1848ba  
Július 25én tartott ülésébıl 

Alázatos szolgái 
Motok Ferencz, 

 Fı biró 
Szabi Antal 
Levéltárnok 
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Metiş, 25 iulie 1848 

Prea mărite Guberniu regesc! 

Azi am primit o înştiinŃare îngrijorătoare din partea domnului Reményik 
Károly, jude nobiliar al cercului Hăghig, aflat în comitatul nostru. 

În ea relatează despre izbucnirea în data de 11 ale lunii curente a bolii numită 
holeră, din cauza căreia în intervalul 11–19 iulie au decedat deja 16 persoane. 

Când s-a deplasat la Augustin împreună cu medicul militar, domnul Chriszna, 
şi au început să viziteze pe rând bolnavii, au găsit printre ei 3 morŃi şi 9 aflaŃi în stare 
gravă. 

Boala începe cu diaree, vărsături, crampe, vomă, şi într-o oră survine moartea. 
Corpul decedatului se înnegreşte, ochii se cufundă adânc. 

Boala a apărut şi în Racoşul de Sus şi Ormeniş. După primirea acestui raport 
trist, i-am ordonat domnului Szentpéteri János, prim-medicul comitatului nostru, să 
se deplaseze la faŃa locului pentru a lua măsurile medicale necesare. 

La fel, ne-am adresat tuturor juzilor cercurilor, evocăndu-le dispoziŃiile date 
în anul 1836 şi ordonându-le totodată să se conformeze acestora, până când 
Guberniul va emite măsuri în acest sens. 

Rămânem cu stimă adâncă ai Guberniului 
Servi umili, Motok Ferencz, 

prim-jude 
Szabi Antal, arhivar 

Dat din adunarea dregătoriei Albei de Sus, 
Ńinută la Metiş în 25 iulie [1848] 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8543/1848. 

240. 

Abrud 25 iulie 1848 
 
Abrud, 25 Iulie. (Încheiere.)1 Cât e pentru ostăşimea aceasta, afară că ei între ei, 

adecă secuii cu polecii2, erau să se măcelărească, nu s-au întâmplat nici un ecces 
însemnătoriu3; eară fraŃii noştri români din Câmpeni prin purtarea lor cea blândă şi şi 
ospătăcioasă4, atâta au dobândit inimile ostaşilor săcui, în cât când s-au despărŃit unii 
de alŃii, ospeŃii săcui astrânseră5 pe căpitanul lor a da românilor noştri adeverinŃă, 
cum că sânt oamenii cei mai de omenie, şi nici semne revoluŃionare n-au aflat între 
dânşii. Eacătă Domnule b. [baron] Nicolae Josika, carele nici din luna lui Maiu 
încoace nu vreai a privi românătatea6 din alt punt7 de vedere, fără tot numai din cela 
al veacului a[l] 17 şi 18[-lea], cum îmblaşi cu ştirea8, care o trimisăşi în 23 Iunie la 
Pesti Hirlap Nr. 95, scriind că săcuii ar fi ucis 300 de români, măcar ceia numai în  
5 Iunie se duseră cătră românii din Câmpeni, unde apoi petrecură ca fraŃii la olaltă. 
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În Abrud să mai află la 100 ostaşi poleci, numai la locuitorii români 
încvartiraŃi9. Din care cauză e şi aceasta? Nu să ştie; atâta au zis judele prim din 
Abrud, cum că până atunci nu se vor depărta de acolo, până când parohii români nu 
vor da cauŃie10 despre aceea, că poporul va Ńinea pacea publică, şi să vor lega, 
măcar ce pagubă s-ar întâmpla cuiva, a o întórce. Ceruta de la parohi cauŃie o vom 
împărtăşi de altă óră11 din vorbă în vorbă12, acuma numai atâta însemnămu13, cum 
că poporul au tras recurs la ministeriu, de unde spre a se lumina nevinovăŃia 
românilor, în această causă s-au cerut altă comisiune. 

În fine, mai adaogămu cum că comisiunea au strâns toate armele de la români 
fără nici o desclinire14, eară la mag[h]iari, carii le întrebuinŃau spre tăierea şi 
puşcarea după români15, fără de a avea ceva cauză spre aceea, le-au lăsat pentru că 
apără securitatea (?!). Asta ni este16 egalitatea şi fraternitatea cu mag[h]iarii! 

Când vom ajunge la cunoştinŃa lucrului comisiunei şi-l vom afla asemine cu 
întâmplările, nu vom pregeta de vom viè17, a împărtăşi o specifică descripŃie despre 
toate. 

Poporul românu din Abrud 
şi împrejuru-i 

 
Publicat: în „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 66 din 12 august 1848, p. 274; reluat de 

Alexandru Papiu Ilarian, Istoria românilor din Dacia Superioară, vol. III, publicată cu o introducere 
şi note de Ştefan Pascu, reeditare Târgu Mureş, 2007, p. 73. 
________________ 

1 Vezi prima parte a articolului, despre Abrud, la 22 iulie 1848, în doc. nr. 210. 
2 Polonezii. 
3 Exces însemnat. 
4 Ospitalieră. 
5 Constrânseră. 
6 Românimea. 
7 Punct. 
8 Cum ai colportat ştirea. 
9 ÎncartiruiŃi, cazaŃi. 
10 CauŃiune, garanŃie, chezăşie. 
11 Altădată. 
12 Vorbă cu vorbă, amănunŃit. 
13 Notăm, menŃionăm. 
14 Deosebire. 
15 Care le foloseau pentru a-i tăia şi împuşca pe români. 
16 Ne este. 
17 De vom trăi. 

241. 

Fără loc [de la Mureş], 25 iulie 1848 

Ştiri patriotice şi naŃionale de la Murăş 13. Iulie v.*1 

Măsurile întreprinse de dregătoria mirenească2 în contra românilor pentru 
neprimirea uniunei3 pe la noi sunt fórte aspre. Poporul, foştii iobagi români, unguri, 
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saşi ş.a. se Ńin fórte tare de jurământul depus în 15. Maiu în Câmpul LibertăŃii la 
Blaj. Dregătoria mirenească nu póte îndupleca poporul de a crede, că libertatea e 
venită de la mag[h]iari, iar nu de la D[umne]zeu şi din Blaj. 

Solgăbirăii, precum şi unii preoŃi români, pe aceia, care nu vrea a primi batăr4 
cuvântul acesta gol „unie”5, fără de a-i convinge despre folosul cuvântului în 
pracs6, îi prind, îi bat şi trimit la temniŃă. 

De-a lungul Murăşului mai din tot satul sunt trimişi câte 3–4 ómeni în 
numele satului la temniŃă, la Reghin, sau la Turda, unde cu scăderea economiei 
suferind multă foame sunt siliŃi a-şi petrece scumpele zile de lucru. Unii preoŃi 
neamici ai poporului şi-au perdut toată vaza, încât poporul nici vrea a şti de dânşii, 
nici le ascultă cuvintele lor. 

Din contră: PreoŃi români, cari au fost la adunarea din Blaj sunt despreŃuiŃi în 
ante7 celor cu petece mierii8, şi condemnaŃi până la temniŃă. Tóte lucrurile merg 
încâlcit. Poporul pentru statornicia şi rămânerea pe lângă cele de la Blaj auzite e 
amerinŃat9 cu multe rele şi năcazuri. 

Asprele măsuri ale dregătorilor de comitat sunt nebăgate în samă la popor. 
Poporul numai lucră şi sperează. Poporul cu pomenirea amicilor săi, cu cari la 
adunare s-au cunoscut, întărâtă fórte patimile mag[h]iarilor, care în tot chipul vreu 
a le înnegri numele tuturor românilor, care ştiu ceva carte. Dragostea şi statornica 
iubire a poporului cătră amicii săi, pe care nemărginit îi estimă10, e nespus de mare, 
şi neclătită, poporul iubeşte din suflet pe amicii săi. 

Din care pricină la Iclandu Mare au adus solgăbirău[l] 60 dragoni, pe care 
trei sate sunt silite cu tótă provisiunea11 a-i Ńine. Românii din Iclandu Mare, Iclandu 
Mic şi M[aros] LechinŃa12 suferă multe năcazuri şi asupreli, numai pentru că-şi Ńin 
credinŃa şi jurământul, care cu inima curată l-au depus în Câmpul LibertăŃii. Din 
această cauză sunt mulŃi trimişi la temniŃă, iar care sunt rămaşi acum de o lună 
încóce Ńin cu multe spese ace[i] 60 de soldaŃi călăreŃi. Pe aceşti români numai 
statornicia şi credinŃa cea neclătită îi pedepseşte. Sărmani români! Voi în acest 
timp de aur încă trebue ca în evu[l] varvar13 a suferi pentru că sunteŃi statornici în 
credinŃă. 

În M[aros] Luduş poporul cu parohul local este foarte învrăjbit. Poporul şi-au 
cerut „PreînştiinŃarea”, cartea de slobozie de la popa, să le o dea afară; popa i-au 
ocărât, poporul s-au înverşunat asupra popii, din care pricină popa înştiinŃând pe 
dregătoria mirenească – au şi venit soldaŃii în14 faŃa locului, şi vreo patru români au 
trimis la temniŃă, înjurând şi ocărând pe ceialalŃi, ameninŃând tot satul cu cătane şi 
cu prinsóre15.** 

Mare greşală de la un preot, dacă nu-şi ştie Ńinea în bună linişte poporul, 
învăŃându-i cu duhul blândeŃelor pe poporenii săi. E de ştiut, că parohul unit din 
Luduş au trimis mai în multe rânduri oameni la temniŃă. 

Durere! Că mulŃi din români sunt, care-şi mânjesc caracterul cu astfeliu de 
lucruri. 

FraŃilor unguri! Nu batjocoriŃi într-atâta pe compatrioŃii voştri români, nu vă 
pătaŃi caracterul şi numele cel vestit de unguri, nu vă înşelaŃi! Că cu temniŃă, cu 
robie nu puteŃi pleca inimile românului la unire frăŃască cu voi. Să ştiŃi, fraŃilor! că 



 

 461 

românul în veci va rămânea tot român, şi numai atunci va putea iubi din inimă pe 
voi ca unguri, când nu-Ńi16 mai ridica bâta asupra capului român, şi nu-Ńi mai 
încărca piciórele românului cu lanŃuri de fer. AŃi rătăcit, fraŃilor mag[h]iari! Că voi 
pe românul, care ştie ceva carte, îl numiŃi turburătoriu, iar pe cei neştiuŃi îi aruncaŃi 
în temniŃă. CredeŃi că aceasta e rea politică, care vă mânjeşte numele, şi vă 
î[n]negreşte caracterul. 

Iar voi, preoŃi români! Nu ne daŃi cu vină, fără vină, în mâna voitorilor de 
rău; de vă greşim noi, poporul, voi cu duhul blândeŃelor, după pilda lui Hs 
[Hristos], învăŃaŃi-ne, şi nu ne lăsaŃi să rătăcim ca o oaie perdută, pentru că de 
rătăcim noi, şi voi nu ne îndreptaŃi, atunci, după cum ne spuneŃi voi din carte, grè 
responsabilitate zace asupra-vă pentru sufletele noastre, şi aşa mai mult noi nu vă 
putem crede, ca unor năimiŃi17 – după cum zice evanghelia – care văzând lupi, lasă 
turma şi fug. Vă rugăm dară! ÎnvăŃaŃi-ne, luminaŃi-ne, îndreptaŃi-ne, şi nu vă tăiaŃi 
de cătră noi, poporul, care cu inima curată primim învăŃăturile vóstre.*** 

În numele mai multor români de la Murăş,  
de I. M. 18 

 
* „Transilvania” germană din Sibiu, iritată împlu şi ea un Nr. cu ştiri, cum 

sunt acestea. Deci publicăm şi noi asemenea pe răspunderea D-lui corespondent. 
Red[acŃia] 
** Să punem mâna pe cuŃât: Ce avè poporanii a cere de la popa carte de 

slobozenie şi ce înŃeleg ei prin aceasta? Căci nu capacităm pe popor? 
Red[acŃia] 
*** Dacă cursul desbaterilor adunării de la Blaj avu vreo scădere, precum 

tóte adunările omeneşti au câte unele, cea mai supărătóre scădere fu la noi că o 
parte din mireni se purtă cătră preoŃime nu numai rece şi străin, ci mai vârtos în 
zioa dintâi se părea că mirenii văd în preoŃi numai pe contrarii poporului. Aceasta 
să nu mai fie în veci. Clerul este [i]eşit din popor, supus la destule rele ca şi 
poporul. Dacă însă o parte din cler venise cu alte idei, încă19 nu merita 
împroşcătura. Deci, clerule, uită tóte şi Ńine cu poporul întru tóte. 

R[edacŃia] 

Tipăritură: „Foaie pentru Minte, Inimă şi literatură”, Braşov, redactor George BariŃiu, editor 
Johann Gött, nr. 30, luni, 26 iulie 1848, p. 238–240. 

________________ 
1 13 iulie stil vechi, adică 25 iulie 1848 stil nou. 
2 Autoritatea civilă, cu referire la Guberniul transilvan. 
3 Uniunea Transilvaniei cu Ungaria. 
4 Măcar. 
5 Uniune, în sensul din nota anterioară. 
6 Practică, praxis. 
7 Înaintea. 
8 PreoŃii cu „petece mierii” sunt preoŃii catolici, purtători ai unui mic acoperământ în vârful 

capului. 
9 AmeninŃat, rotacism rar! 
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10 Stimează. 
11 Aprovizionarea. 
12 LechinŃa de Mueş. 
13 Barbar. 
14 La.  
15 Arestare. 
16 Nu veŃi. 
17 Mercenari, oameni plătiŃi. 
18 Corespondentul este probabil avocatul Mărginean, care va semna corespondenŃa „De la 

Murăş, Iulie 31” în „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 68 din 19 august 1848, p. 282–283; vezi 
doc. nr. 298, din Sălcut, la 31 iulie 1848. 

19 Tot. 

242. 

Braşov, 25 iulie 1848 

Domnul meu! 

Scrisoarea mea din urmă cătră d-ta adresată era din 8/20 iulie. De atunci, 
între bune, auzii şi două rele: ameninŃarea turcilor într-un număr mai mare şi un 
complot asupra Guberniului provizoriu.  

Vă rog – şi vă rugăm cu toŃii – nu vă încredeŃi numai la scrisori, mai trimiteŃi 
pe cineva la Constantinopol.  

Mîne, poimîne va trece pe la Dvs. D-nul Răşcanu, prigonitul boier moldovan, 
spre a trece la Constantinopol. Nu cumva îi veŃi da un soŃ de drum? 

Domnilor! Din Constantinopol puteŃi negoŃia prea bine cu toate puterile 
Europei. Încât pentru turci, noi aici venirăm la o idee: să trageŃi pe numeroşii 
negoŃători turci din Moldavo-România în partea şi în interesul dv., arătându-le 
primejduirea interesului lor, dacă turcii ar face vreo invazie. 

Ar fi prea fatal dacă dv., în urma energioasei adrese publicate şi trimise la 
împăratul Rusiei aŃi mai fi siliŃi a vă arunca în braŃele Rusiei de frica turcilor. 
FeriŃi-vă! 

Aud iară că nu-Ńi e sigură persoana. Domnul meu! Eu în aprilie şi mai  
6 săptămâni Ńineam armele tot încărcate în casa mea, amerinŃat pe cât şi mă 
temeam. Nu cumva să vădiŃi cel mai puŃin descuragiu! Gardă! 

EmigranŃii de aici, parte mare, s-ar întoarce. Le este însă frică de două 
terorismuri: pe uliŃă şi în sala Adunării, când va fi. Apoi, puntul proprietăŃii nu-l 
pot înghiŃi. Cum am domoli pe proprietari ca să-i smulgem din braŃele aristocraŃilor 
sensu stricto? Presa! Presa! DemonstraŃi-le că se pot despăgubi şi că mulŃi Ńărani se 
pot şi coloniza. ConstituiŃi-vă curând. Aceasta vă este mântuirea. 

După ce d-nul A. Golescu mă denumi agent, apoi mă rog să daŃi însărcinarea 
la cineva care să stea de-a dreptul în comunicaŃie epistolară etc. cu mine, mai 
vârtos jurnalele. Monitorul să-mi trimită regulat prin carul iute care aduce şi 
corespondinŃele prea bine. 
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Doritoarea-Ńi familie este sănătoasă, însă foarte îngrijată. 
Cu tot respectul, al d-tale mult stimător. 

G. BariŃ m.p. 
 
Publicat în: „George BariŃ şi contemporanii săi”, VII, Bucureşti, 1985, p. 42–43. 

243. 

Sibiu, 26 iulie 1848 

An das Löbliche Consistorium 
Der Nicht-Unirten Glaubensgenossen! 

Auf die gestern Abends erhaltene Zuschrift des Löblichen Consistoriums 
vom gestrigen Tage, mittelst welcher Belobtderselbe – mit Berufung auf einen 
Ministerial-Erlaß an den Hochwürdigen Herrn Bischof Schaguna, über gänzliche 
Aufhebung des Zehnten, welchen die Fiscal-Unterthanen auf dem Krongütern 
bisher entrichtet haben1 – mich ersucht, zu verfügen: daß die Walachen des bisher 
den sächsischen Pfarrern entrichteten Zehnten enthoben werden, beeile ich mich zu 
hiemit zu erwidern: 

Daß der belobte Ministerialerlaß sich lediglich auf das Verhältniß der 
Frohnbauern, rücksichtlich die durch diese ihnen bisherigen Grundherrn geleistete 
Zehntabgabe bezieht, derlei Leistungen der Frohnbauern an ihre gewesenen 
Grundherrn aber noch vor Erfolg des belobten Ministerial-Erlaßes durch 
Rundschreiben des hohen Landes-Guberniums, vom 18. Juni l.J. angefangen, 
bereits aufgehoben waren. Daß übrigens auch ich der Meinung war, daß, so wie die 
Frohndienste noch vor Sanctionierung des bezüglichen Gesetzes abgestellt worden 
sind, nach derselben Analogie auch die Zehntabgabe der freien Sachsen und 
Walachen an den Fiscus und der Walachen an die sächsischen Pfarrer aufgehoben 
werden dürfte. 

Nachdem aber die hohe Landesstelle laut der in Abschrift beigebogenen 
Verordnung vom 15. Juli l.J. Gubl. Zahl 8606 mit der Bemerkung, daß der über 
Aufhebung der Zehnten verfaßte VI. Gesetzentwurf von Sr. Majestät noch nicht 
bestätigt worden sei, also nach dem Axiom „lex non sanctia, non promulgata, non 
obligat” keine verbindende Kraft hat, ausdrücklich vorschreibt: daß die 
Zehntabgabe auf Sachsenboden für jetzt noch im vorigen Stande zu verbleiben 
habe und Jeder, welcher bisher Zehnten geleistet, solchen auch heuer zu leisten 
schuldig sei, ja daß der Herr Bischof Schaguna beauftragt worden sei, seine 
voreilige Freisprechung der Walachen von allem Zehnten zu widerrufen, so kann 
ich meine, erst zu Folge und im Sinne dieser hohen Verordnung erlassenen 
Weisungen nicht widerrufen, dagegen würde es sehr entsprechend sein, wenn die 
walachische Geistlichkeit, nachdem sie nun einmal über die politische Frage wegen 
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der Zehntleistung eine nicht ihr, sondern der weltlichen Behörde zustehende 
Weisung irrig erlassen und dadurch das gehorsame Landvolk verleitet hat, den 
genügten Irrthum nunmehr berichtigen sollte. 

Hermannstadt den 26. Juli 1848 
Franz Salmen 

* 

Către onoratul Consistoriu al credincioşilor neuniŃi! 

Prin scrisoarea cu data de ieri, primită aseară din partea onoratului 
Consistoriu, invocând decizia ministerială trimisă preasfinŃiei sale episcopului 
Şaguna, despre desfiinŃarea totală a dijmelor prestate până acum de supuşii fiscali 
de pe pământurile coroanei2, acesta [Consistoriul ortodox] mă roagă să dispun 
dispensarea românilor care până acum au prestat dijme preoŃilor saşi. La scrisoarea 
aceasta, nu preget a răspunde următoarele: 

Onorata decizie ministerială se referă exclusiv la situaŃia iobagilor şi la plata 
dijmelor plătite de aceştia foştilor lor domni de pământ, însă sarcinile iobagilor 
către foştii lor domni de pământ au fost desfiinŃate încă înainte de apariŃia onoratei 
decizii ministeriale, prin circulara înaltului Guberniu al Ńării, cu începere din 18 
iunie anul curent. În plus, şi eu eram de părere că, aşa cum sarcinile iobăgeşti au 
fost sistate înainte de sancŃionarea respectivei legi, prin analogie atât dijma saşilor 
şi românilor liberi către fisc, cât şi a românilor către preoŃii saşi se vor desfiinŃa. 

După ce onoratul for al Ńării [Guberniul], conform ordonanŃei din 15 iulie 
anul curent nr. gub. 8606, redate în copie, a observat că proiectul de lege nr. VI 
referitor la desfiinŃarea dijmelor nu a fost încă sancŃionat de maiestatea sa, în baza 
axiomei „lex non sanctia, non promulgata, non obligat”, [Guberniul] porunceşte 
explicit: ca dijma de pe Pământul Săsesc deocamdată să rămână în starea de 
dinainte, şi fiecare, care a prestat dijme până acum, este dator să le presteze şi anul 
acesta, ba mai mult, că domnul episcop Şaguna ar fi însărcinat să retragă anticipata 
eliberare a românilor de toate dijmele, eu însă nu pot să-mi retrag indicaŃiile, emise 
abia ca urmare şi în sensul acestei înalte ordonanŃe. Dimpotrivă, se cuvine ca clerul 
românesc, care a emis o indicaŃie greşită, care nu era de competenŃa sa, ci de 
competenŃa autorităŃii laice, în legătură cu o problemă politică referitoare la 
prestarea dijmelor, de-acum să repare greşeala făcută. 

Sibiu, 26 iulie 1848 
Franz Salmen 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond Az 1848–49-i Ministeiumi Levéltár Belügyministerium. 

Elnök iratok, nr. 973/1848; foto: 873–874. 
________________ 

1 Subliniere în original. 
2 Subliniere în original. 
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244. 

Sibiu, 26 iulie 1848. 

Prealuminate şi prea sfinŃite domnule episcop! 

În ordinaŃia măriei tale din 19/7 iulie a.c. [anul current] către Consistoriu 
slobozită, între celelalte te-ai milostivit a produce şi aceea ca să ies la Sălişte1 să 
domolesc mişcările ce s-au ivit acolo, la care îndrăznesc umilit a reflecta pe măria 
ta la următoarele: 

Îndată ce s-au luminat ştergerea iobăgiei, au venit în 2 rânduri oamenii cei 
mai fruntaşi din Sălişte la mine ca să-i sfătuiesc cum ar putea duce ei lucrul 
acolo, ca să aibă de acum în colo judeŃ în scaunul lor, deosebit de la Sibiu, 
precum au fost mai de mult. Aşa, văzând că ei sunt într-o opinie zmintită, am luat 
prilej a le tâlcui că ei încă nu sunt slobozi de tot, că arânda crâşmelor a rămas 
lângă domnii lor, precum şi cele ce se Ńin de allodium. Şi ca să rămână ei oameni 
slobozi de tot ca ceilalŃi scăunaşi, trebuie să se legiuească mai încolo, dacă au 
nădejde că pot ieşi la cale. Tot acestea le-au spus şi domnul avocat Penciu la care 
i-am îndreptat să ceară sfat, dacă nu se încred mie. Tot aceleaşi lucru le-a spus şi 
domnul Penciu. 

Fireşte că acestea nu le-au plăcut, căci nu răspundea opiniei lor, însă atunci 
nu au ameninŃat cu potenŃie2, fără s-au dus oarecari dintr-înşii la un avocat al lor, la 
Aiud şi de acolo au venit cu alte idei, că numai decât au oprit – via facti – pe 
crâşmarul domnesc de la vinderea băuturilor şi au vestit crâşmăritul slobod. În 
urma acestora, domnul director, provocat de domnul comes Salmen, au ieşit la 
Sălişte, dar n-au putut ispăvi nimic. Ba se vede a se fi înverşunat mai rău, că au 
slobozit vorbe că directorul le este tată maşter şi dimpreună cu protopopul i-ar fi 
vândut saşilor. După aceea au mers la Cluj şi au băgat protestaŃie să nu sloboadă 
asupra lor „brachium”3 şi au cerut deodată răgaz de 30 de zile să se înŃeleagă cu 
fiscal-directorul ce vor face mai încolo? Care (cum spun ei) li s-au şi dat. (Se ştie 
că ei au în procesul lor fiscal asistenŃie şi sunt sub paza fiscal-directorului). 

Întru aceia, după venirea lor de la Cluj, iarăşi au venit o deputaŃie a lor la 
mine, al căror cap – cum se vede – era parohul nostru din Tilişca, Dimitrie Miclăuş 
(acestuia deosebi i-am spus, să-şi tragă seama ce face), cu care multe vorbe am 
schimbat, vrând a le arăta că n-au făcut bine şi va ieşi „brachium militare” asupra 
lor şi să văd a cunoaşte că s-au pripit, însă de răspuns mi-au răspuns ca Pilat: 
„Ce-am făcut, am făcut şi va rămânea făcut. Brachium de va ieşi, îl vom primi fără 
împotrivire, pentru că nădăjduim că pe calea aceasta vom ieşi în capul judecăŃii mai 
în grabă, care acum de 70 de ani curge fără de nici un rezultat. Acuşi să ne mai 
caute şi ei (saşii) pe noi la lege, că noi destul i-am căutat etc., etc.” Şi în minutul 
acesta, aşa stă lucrul săliştenilor4. 

Dintru aceasta te vei milostivi măria ta a vedea că despre partea noastră multe 
s-au cercat spre împăciuirea lor şi vom cerca şi de acum încolo, însă rezultatul este 
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la îndoială, căci a îmblânzi un popor de atâta vreme fără direptate, rău tractat şi la 
deznădăjduire adus, este lucru cu anevoie. Totuşi, nădăjdium că „brachium” nu va 
ieşi asupra lor de astă dată, că doară va îndrepta lucrul fiscal-directorul într-alt 
chip. Am tractat şi cu mai mulŃi privaŃi lucrul acesta şi m-am silit a-i capacita, dară 
toate în zadar, că dacă nu le spui ce le place, ei nu cred, ci se duc clătinând cu 
capul. 

Cu dijmele suntem până în momentul acesta tot în confuzie. La unele locuri 
au adus poporul bucatele acasă nedijmuite şi acestora li se ameninŃă că li se va lua 
dijma din şură; la alte locuri stau oprite bucatele în câmp, ca să se dijmuească. 
RezoluŃia de măria ta trimisă nu au schimbat nimic în favorul nostru, că aceea sună 
despre dijmele din domeniurile fiscuşeşti, nu de cele din „fundul crăiesc” şi cu  
2 zile mai-nainte de venirea acelei rezoluŃii au ieşit poruncă de la grof Mikó că 
dijma să se deie, pentru că articuluşul dijmelor nu este sancŃionat şi publicat. Adevărat 
că la varmeghii nu s-au luat dijmele de la iobagi, dară în „fundul crăiesc” proprietarii 
dijmelor, fişcuşul şi popii cei luterani nu vreau să ştie nimic de mărinimitatea 
ungurilor. 

Şi pretind dijmele până nu-i articolul sancŃionat şi publicat – „Fiat justitia, 
pereat mundus; quamquis summus jus, summa in juria” – măcar că după 
sancŃionarea uniei ar trebui să fim tractaŃi ca ungurii, dară, cum vedem, suntem tot 
„graeca per Ausoniae fines et semper est lex”. ExcelenŃia sa, d[omnul] Vay, căruia 
i s-au arătat rezoluŃia de măria ta trimisă (fiind alaltăieri aici, în trecere către Cluj), 
n-au făcut nici o dispoziŃie favorabilă şi s-au dus, făgăduind că va dispune după 
ce-i va veni officiose. Acum nu ştim ce va fi. 

Bietul popor, în toate zilele şi numeros, ne supără şi ne întreabă ce să facă şi 
acum mai că nu mai ştim ce să răspundem, că ne-am pierdut autoritatea înaintea lui 
şi saşii ne râd: ba şi maiestatea sa este compromitată cu aceea că nu ni se pune în 
seamă rezoluŃia de măria ta publicată. Milostiveşte-te, măria ta, dimpreună cu 
deputăŃiunea noastră regnicolară, a afla un mijloc, prin care să ieşim din haosul 
aceasta, că almintrelea ne temem de conflicturi sângerioase, de care nu suntem nici 
un minut siguri, că mai cu seamă aceia care au apucat a-şi ridica bucatele de pe 
câmp, ne spun nouă că „orice se va întâmpla, nu vor mai da dijma, că împăratul  
le-a iertat-o şi nu vor mai îngrăşa pe popii cei săseşti cu dijma, că aceştia nu le 
slujesc nimic. Să le fie de ajuns cu cât i-a jefuit până acum!” 

Cu adâncă plecăciune, rămânând al măriei tale prea plecat serv. 
Ioan Moga, 

Protopop 
 

Original: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, Fond Consistoriu, nr. 23 (65). 

________________ 
1 Vezi mai sus, doc. nr. 109, datat la Sibiu, în 11 iulie 1848. 
2 Cu forŃa. 
3 Armată. 
4 Vezi despre situaŃia revoluŃionară din Sălişte, şi celelalte documente din volumul de faŃă. 
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245. 

Sibiu, 26 iulie 1848 
 
3138/848 koru Számra 

 
Johann Costanda Zeichnungslehrer im königlichen Theresianischen Waisenhause, 

aus Reho gebürtig, 35 Jahre alt, griechisch kathol. Religion, ist über nachstehende 
Fragepunkte unbeeidet vernommen worden und hat sich auf die gestellten Fragen 
folgender Maßen geäußert, am 25t Juli 1848 

1o Wann waren Sie zuletzt in Reho und warum? 
– Nach dem Julianischen Kalender am 29ten Juni 1848, der nach dem 

Gregorianischen Kalender auf den 11ten Juli 1848 fällt, war ich in Reho in Zehend- 
und Hattert-Prozessangelegenheiten der Gemeinde Reho mit der Gemeinde 
Petersdorf. 

2o Sind Sie allein nach Reho gefahren, oder mit jemanden andern, und 
namentlich mit wem? Und wer hat Sie hingeführt? 

– Ich bin mit einem Bekannten Namens N. Betrinyánu von Hermannstadt 
nach Reho gefahren, in Gesellschaft des Rehoer Dorfs Hanen Onye Ávrám und des 
dortigen Kirchenvorstehers Onye Goczesku, welche beide letztern von der 
Gemeinde Reho gesendet, mit dem Wagen um mich gekommen sind. 

3o Sind Sie nach Reho aus eigenem Antriebe gefahren, oder sind Sie dahin 
von der Gemeinde schriftlich, oder durch Abgeordnete, und namentlich durch 
welche eingeladen worden? 

– Ich bin durch die oben schon benannten Abgeordneten Dorfs Hanen Onye 
Ávrám und den Kirchenvorsteher Onye Goczesku nach Reho eingeladen worden. 

4o Haben Sie, oder Ihr Kamarad Betrinyánu in Reho in wallachischer Sprache 
keine Vorträge gehalten? Wessen Inhalts waren diese Vorträge? 

– Nach beendigtem Gottesdienste vom 11ten Juli l.J. habe ich mich mit 
meinem Freunde Betrinyánu samt der ganzen Gemeinde an den nämlichen Orte 
hinbegeben, wo die Bekanntmachungen durch den Dorfsrichter publicirt zu werden 
pflegen, und nachdem der Dorfsrichter die Gemeinde zur Erstattung der Contribution 
ermahnt hat, so sprach er zur Gemeinde: sehet, hier habe ich den Herrn gebracht 
nach welchem ihr euch gesehnt habt, und hat mich aufgefordert selbst zur 
Gemeinde zu sprechen. Hierauf frug ich die Gemeinde: was wünscht ihr guten 
Leute von mir? Und sie antworteten: Indem wir in Erfahrung gebracht haben daß 
hieher zur Schlichtung der Hattert-Streitigkeiten zwischen uns und den Petersdorfern 
nächstens eine Commission kommen wird, so bitten wir den Jungenherrn die 
unsern Hattert betreffenden und von Ihnen in Carlsburg, Vásárhely, Clausenburg 
und Hermannstadt aus den Archiven gesammelten Documente der kommenden 
Commission vorlegen mögen. Meine Antwort war hierauf diese, daß diese 
Documente der kommenden Commission vorgelegt werden sollten, habe ich auch 
ohne euch gewußt, und dieser wegen hättet ihr nicht Noth jetzt um mich zu 
schicken. Dann sprach ich sie an: wünscht ihr noch etwas von mir? Die Gemeinde 
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hat mich ferner gefragt, ob sie den Zehend entrichten soll oder nicht? Ich antwortete: 
hier ist der Dorfsrichter Onye Avrám und der Kirchenvorsteher Onye Goczesku, 
die ich in Hermannstadt zum Prokurator Nicolaus Miklos geführt habe, um ihn in 
Zehendangelegenheiten um Rath zu fragen. Procurator Mikos hat sie gefragt, ob sie 
das Circular des Bischofs Schaguna in welchem es heißt daß die Gemeinden keinen 
Zehend entrichten sollen, erhalten haben, oder nicht? Und nachdem sie sich 
erklärten, daß sie das Circular erhalten, und dasselbe auch bereits publicirt sei, so 
sagte der Procurator, wenn so ist, so sollet ihr keinen Zehenden geben. Nun sagte 
ich der Gemeinde: wenn also der Procurator euch dieses gesagt hat und auch das 
bischöfliche Circular, welches der Geistliche euch bekannt gemacht hat, ausdrücklich 
von der Entrichtung des Zehends freispricht, so sage ich auch, daß wir keinen 
Zehend entrichten sollen. 

Hierauf frug mich Einer im Namen der Gemeinde was soll jetzt mit dem 
Pfarrhause, mit den dem evangelischen Pfarrer gehörigen Ackergründen, mit der 
Scheune und mit dem zum Pfarrhause gehörige Weingarten geschehen? Und ich 
sagte, nachdem der Zehend aufgehoben ist, und hier in Reho blos Walachen 
wohnen, so muß auch der Besitz des evangelischen Pfarrers der Gemeinde anheim 
fallen. Dann rieth ich, der Richter mit zwei Geschworenen möchten zum 
evangelischen Pfarrer Wellmann, der in Mühlbach wohnt, gehen, ihm das Circular 
des Bischofs Schaguna über die Aufhebung des Zehends vorweisen, und ihn im 
Namen der Gemeinde höflichst ersuchen mögen, seine Geräthschaften vom Rehoer 
Pfarrhause wegführen zu lassen, und den Schlüssel des gedachten Pfarrhauses dem 
Ortsrichter zu übergeben, für welchen Rath sich die Gemeinde bedankte. 

5o Haben Sie die Rehoer Gemeinde zur beharrlichen Selbstständigkeit nicht 
mit den Worten aufgefordert: daß jetzt für das wallachische Volk der glückliche 
Zeitpunkt eingetretten sey, alle Rechte für sich revindiciren zu können, und daß 
dieser Zeitpunkt benützt werden müße? 

– Über diesen Punkt kann ich soviel sagen: daß die Gemeinde gesagt habe, 
wenn die Commission kommen wird, sei der Zeitpunkt, wo wir alle unsere Rechte 
revindiciren können und diesen Zeitpunkt sollen wir nicht unbenützt vorübergehen 
lassen, und ich sagte: ja ihr habt Recht, wenn die Commission kommen wird, ist 
die Zeit, alle unsere Rechte zu revindiciren. 

6o Wissen Sie, daß die Gemeinde Reho den Zehend versagt, und auch den 
Besitz, welchen der evang. Pfarrer von der Gemeinde erhalten hat, gewaltthätig in 
Beschlag genommen habe?  

– Über diesen Punkt, ob sie den Zehend gegeben haben, oder nicht, ob sie das 
Eigenthum des evang. Pfarrers in Beschlag genommen haben oder nicht, weiß ich 
nichts, weil ich noch am 11ten Juli l.J. um 7 Uhr Abends mit meinem Freunde 
Betrinyánu von Reho nach Hermannstadt abgereiset bin.  

7o Wissen Sie nicht, wer der Gemeinde Reho dazu die Anleitung gegeben 
habe, keinen Zehend zu geben, und auch den Besitz des evang. Pfarrers in 
Beschlag zu nehmen? 

– Über diesen Punkt weiß ich nichts, als was ich im 4ten Puncte bereits 
ausgesagt habe. 
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8o Haben Sie nicht auch die oft erwähnte Gemeinde in Reho dazu beredet, 
daß sie keinen Zehend geben und die Pfarrgüter in Beschlag nehemen sollen? 

– Nichts als das in den vorhergehenden bereits ausgesagte.  

Das Verhör wird fortgesetzt am 26ten Juli 1848 

9o Auf wessen Anrathen haben Sie sich verleiten lassen, der Gemeinde Reho 
die Idee beizubringen, keinen Zehend zu geben, und auch die Pfarrgüter durch 
Gewaltthätigkeit in Beschlag zu nehmen? 

– Vom Zehend habe ich meine Meinung im 4ten Puncte bereits ausgesagt. In 
Ansehung der Beschlagnehmung der Pfarrgüter aber habe ich mich vor der 
Gemeinde geäußert: in solche politische Sachen kann ich mich nicht einmengen, 
weil ich solche nicht verstehe, jedoch habe ich der Gemeinde gerathen, daß der 
Richter mit zwei Geschworenen zum evangelischen Pfarrer gehen, demselben das 
Circular des Bischofs Schaguna vorweisen und sich mit dem Pfarrer gütlich 
verkommen sollen; ferner sagte ich, selbst würde [ich] mit euch zum Pfarrer gehen, 
wenn ich Zeit hätte, da mir aber an Zeit gebricht, so soll, wie bereits ausgesagt 
wurde, der Dorfsrichter mit zwei Geschworenen dahin gehen und die Sache in der 
Güte abthun. Also ist hieraus zu ersehen, daß in Ansehung der Beschlagnehmung 
der Pfarrgüter meinerseits von Gewaltthätigkeit gar keine Rede gewesen ist. 

Anmerkung 

Nach dem die Aussage des Johan Costande, Zeichnungslehrers im königlichen 
Theresianischen Waisenhause, nach den demselben gestellten Fragen beendet war, 
wurde die ganze Fassion demselben abermals vorgelesen, und obgleich er in dieser 
Fassion bei der abermaligen Verlesung gar nichts qualificirte, weigerte er sich 
dennoch seine Aussage zu unterfertigen; daher bestättigen Unterfertigte, in deren 
Gegenwart Costande in der Waisenhauses Amts Kanzley über die im gestellten 
Fragen vernommen wurde, daß vorangeführtes Geständniß genau nach der Aussage 
des Johan Cosztande aufgenommen sey. 

Hermannstadt am 26ten Juli 1848 
L.S. Ludwig Reinisch, 

 Waisenhauses Director 
L.S. Karl Fall, 

Rechnungsführer 
L.S. Joseph Wipf, 

Controllor 

* 

Nr. 3138/1848 
 
Ioan Costanda [Costande], profesor de desen la orfelinatul regesc terezian, 

născut la Răhău, în vârstă de 35 de ani, de religie greco-catolică, a fost audiat fără 
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depunerea jurământului în legătură cu următoarele puncte de întrebare, iar la 
întrebările puse a răspuns după cum urmează, în 25 iulie 1848: 

1o Când aŃi fost ultima oară la Răhău şi de ce? 
– Pe 29 iunie 1848 după calendarul iulian, care cade în 11 iulie 1848 după 

calendarul gregorian, am fost la Răhău, în chestiuni Ńinând de dijme şi de procesul 
de hotar dintre comuna Răhău şi comuna Petreşti1. 

2o AŃi mers singur la Răhău, sau cu cineva, şi anume cu cine? Şi cine v-a 
condus? 

– Am mers de la Sibiu la Răhău cu o cunoştinŃă pe nume N[icolae] 
Bătrâneanu, însoŃit de judele sătesc din Răhău, Oane Avram, şi de capul bisericesc 
din localitate, Oane GoŃescu, cei doi din urmă fiind trimişi de comuna Răhău să mă 
aducă cu căruŃa. 

3o AŃi mers la Răhău din proprie iniŃiativă, sau aŃi fost invitat acolo de către 
comună în scris, ori prin delegaŃi, şi anume prin ce delegaŃi? 

– Am fost invitat la Răhău de către delegaŃii menŃionaŃi, judele sătesc Oane 
Avram şi capul bisericesc Oane GoŃescu. 

4o Nu cumva aŃi Ńinut cuvântări în limba română, fie dumneavoastră, fie 
camaradul dumneavoastră Bătrâneanu? Care era conŃinutul lor? 

– După terminarea slujbei la biserică în 11 iulie a.c., m-am deplasat cu 
prietenul meu Bătrâneanu împreună cu întreaga comună la locul cu pricina, unde 
de obicei judele sătesc făcea publice toate comunicatele şi, după ce judele sătesc a 
îndemnat comuna să-şi efectueze contribuŃia, a spus: „PriviŃi, vi l-am adus aici pe 
domnul după care tânjeaŃi.” Apoi mi-a cerut să îi vorbesc eu însumi comunei. Am 
întrebat comuna: „Ce vreŃi de la mine, oameni buni?” Şi ei au răspuns: „Am aflat 
că va veni curând o comisie care să aplaneze certurile de hotar dintre noi şi cei din 
Petreşti; de aceea, îl rugăm pe tânărul domn să înfăŃişeze comisiei ce va veni 
documentele privitoare la hotarul nostru, pe care le-aŃi adunat din arhivele de la 
Alba Iulia, Târgu Mureş, Cluj şi Sibiu.” Am răspuns: „Că-i vor fi înfăŃişate 
comisiei ce va veni aceste documente am ştiut şi fără [să-mi spuneŃi] voi, şi numai 
pentru atâta nu trebuia să trimiteŃi acuma după mine.” Apoi le-am spus: „Mai doriŃi 
ceva de la mine?” Comuna m-a mai întrebat, dacă să efectueze dijma sau nu? Am 
răspuns: „Aici este judele sătesc Oane Avram şi capul bisericesc Oane GoŃescu, pe 
care i-am dus la Sibiu la procuratorul Nicolae Miklos, ca să-i ceară sfatul în 
chestiunea dijmei. Procuratorul Miklos i-a întrebat, dacă au primit circulara 
episcopului Şaguna, în care se zice că nu mai trebuie să efectueze nicio dijmă 
comunele, sau nu au primit-o? Şi după ce ei au declarat că au primit circulara, şi că 
aceasta a fost făcută publică deja, procuratorul a spus: „Dacă aşa stau lucrurile, 
atunci nu mai trebuie să daŃi nicio dijmă”. I-am [mai] spus comunei: „Deci, dacă  
v-a spus asta procuratorul şi dacă circulara, pe care preotul v-a adus-o la 
cunoştinŃă, vă eliberează expres de efectuarea dijmei, atunci şi eu vă spun să nu 
dăm nicio dijmă.” 

La acestea, m-a întrebat cineva în numele comunei: „Ce se va întâmpla acum 
cu casa parohială, cu arăturile preotului evanghelic, cu şura şi cu via casei 
parohiale?” Şi am răspuns: „După desfiinŃarea dijmei, cum aici, în Răhău, locuiesc 
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numai români, se cade ca şi posesiunea preotului evanghelic să îi revină comunei.” 
Apoi i-am sfătuit ca judele cu doi juraŃi să meargă la preotul evanghelic Wellmann, 
care locuieşte la Orăştie, să-i arate circulara episcopului Şaguna despre desfiinŃarea 
dijmei, şi foarte politicoşi să-l roage în numele comunei să-şi ducă toate lucrurile 
din casa parohială din Răhău, iar cheia de la pomenita casă parohială s-o predea 
judelui local, sfat pentru care comuna mi-a mulŃumit. 

5o Nu cumva aŃi îndemnat comuna Răhău să insiste pentru autonomie, cu 
cuvintele că acum a sosit pentru poporul român clipa fericită, când îşi poate 
revendica toate drepturile sale, şi că această clipă trebuie folosită? 

– La acest punct, atâta pot spune că a zis comuna: „Când va veni comisia este 
momentul când putem să ne revendicăm toate drepturile noastre şi nu putem să 
pierdem acest moment.” Şi eu am zis: „Da, aveŃi dreptate, când va veni comisia 
este timpul să ne revendicăm toate drepturile.” 

6o CunoaşteŃi faptul că în comuna Răhău s-a refuzat dijma şi că posesiunea 
primită de preotul evanghelic a fost confiscată cu forŃa? 

– Despre acest punct, dacă au dat sau nu dijma, dacă au confiscat sau nu 
proprietatea preotului evanghelic, nu ştiu nimic, fiindcă am plecat încă din 11 iulie 
a.c. pe la 7 seara, împreună cu prietenul meu Bătrâneanu, de la Răhău la Sibiu. 

7o Nu ştiŃi cine i-a dat imboldul comunei Răhău să nu efectueze dijma şi să 
confişte posesiunea preotului evanghelic? 

– Despre acest punct nu ştiu nimic altceva decât am declarat deja la punctul 4. 
8o AŃi convins şi dumneavoastră comuna Răhău să nu dea dijma şi să confişte 

bunurile parohiale? 
– N-am făcut nimic altceva în afară de cele declarate deja. 

Audierea se continuă în 26 iulie 1848 

9o Cine v-a sfătuit să o apucaŃi pe căi greşite şi să le daŃi ideea celor din 
comuna Răhău să nu efectueze dijma şi să confişte cu forŃa bunurile parohiale? 

– Despre dijmă mi-am expus deja opinia la punctul 4. În ce priveşte însă 
confiscarea bunurilor parohiale, m-am exprimat în faŃa comunei: „Nu pot să mă 
amestec în astfel de chestiuni politice, pentru că nu le înŃeleg.” Dar am sfătuit 
comuna, să meargă judele cu doi juraŃi la preotul evanghelic, să-i arate aceluia 
circulara episcopului Şaguna şi să se înŃeleagă amiabil cu preotul. Am mai spus: 
„Eu însumi aş veni cu voi la preot, dacă aş avea timp, dar cum nu am timp, 
atunci...” – aşa cum am declarat deja – „să meargă la el judele sătesc cu doi juraŃi, 
şi să rezolve situaŃia cu binişorul.” Deci, rezultă de aici că, în ce priveşte 
confiscarea bunurilor parohiale, dinspre partea mea nici nu poate fi vorba despre 
niciun act de forŃă. 

Notă 

După încheierea declaraŃiei lui Ioan Costande, profesor de desen la orfelinatul 
regesc terezian, conform întrebărilor puse acestuia, toată versiunea i-a fost citită 
încă o dată şi, cu toate că la citirea repetată a versiunii, acesta nu a avut nimic de 
comentat, totuşi a refuzat să-şi iscălească declaraŃia; de aceea, au confirmat 
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subsemnaŃii, în prezenŃa cărora a fost audiat Costande prin întrebările puse acestuia 
în cancelaria oficială a orfelinatului, că mărturia de mai sus a fost consemnată în 
conformitate cu declaraŃia lui Ioan Costande. 

Sibiu, 26 iulie 1848 
L.S. Ludwig Reinisch, 

 directorul orfelinatului 
L.S. Karl Fall, 

contabil 
L.S. Joseph Wipf, 

controlor  
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 9138/1848; foto: 26.336–26.343/1848. 

________________ 
1 Din actualul judeŃ Alba. 

246. 

Tuşa, 26 iulie 1848 

Méltóságos Fı Ispány Úr! És Tekintetes Állandó Válaszmány 

Nagy meg ütközésünk tárgyába folyamodunk ezen alázatos Instánciankkal a 
Nagyságod és a Tekintetes Állandó Választmány kegyes szine elébe, illy Mi Tuszai 
lakosok, úgy vesszük észre, hogy az ezen Megyebéli lakosok állása közül ki 
záratunk, holott mi az Nemes Vár Megyét mindenekbe úgy szolgáltuk amint az többi 
Megyebéli lakosok, nevezetesen úgy szolgáltuk az Földes Urainkat mint akár melyik 
Falu; adtunk tüzhely pénzt, Daciákat zabot, tyukot, tojást, vajat; a Nemes vmegyének 
ölfát, portiot; – királyi Dézmát Elést, az vármegyének minden utaihoz, porondozni, 
ut csinálni; öl köveket hordani, Élés vinni egész Besztertzéig, egy szóval, soha 
semmi féle tereh alol, amilyenbe voltak az körüllettünk levı minden Helységek ki 
nem huzodtunk többnyire Földes Urainknak hetenkint 3. Három napokat szolgáltunk, 
gyalog, vagy ökörrel, holot ami lak hellyeinket is, Eleink, Apáink sok nyomoruságos 
vérés verejtékkel /és mi is törsökökbıl, gázbol tisztitottuk, irtottuk ki.  

Instályuk azért alázatosan Nagyságodat és a Tekéntetes Állandó Választmányt 
méltóztasson bennünket, az több Helységbéliek sorába be iktatni; és velek egy 
állapotra, szolgálatra itélni, mert mi azok sorábol ki nem maradunk, valamint 
eddigi körülményeinket is velek egy formán telyesítettük ugy ezután is azokkal 
készek vagyunk élni, vagy halni; vigasztaló válasszát várván vagyunk Nagyságodnak, 
és a Tettes Allandó Választmánynak alázatos szolgái 

Az Tuszai közönség képébe  
Koszte Mitruj 

Krisán Nutz 
Tuszai adófizetık 
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* 

Domnule comite suprem! 
Onorat Comitet permanent! 

Într-o problemă care ne-a produs o mare mâhnire, vă adresăm măriei voastre 
şi onoratului Comitet permanent cererea noastră unită, şi anume: 

Noi, locuitorii din Tuşa, observăm că vom fi excluşi din rândurile locuitorilor 
din acest comitat, cu toate că am slujit în cadrul său ca restul locuitorilor. I-am slujit 
moşierului nostru ca oricare alt sat; i-am achitat fumăritul, ovăz, găini, ouă, unt; 
nobilului comitat i-am oferit lemne de foc, porŃie; [am dat] dijmă regală; am 
participat la construirea drumurilor comitatului cărând pietre, hrană până la BistriŃa. 
Într-un cuvânt, niciodată nu ne-am eschivat de la suportarea sarcinilor, la care erau 
supuse şi satele din vecinătatea noastră. Moşierului nostru i-am prestat în general trei 
zile pe săptămână, cu boi sau fără boi, deşi locurile noastre au fost defrişate şi 
curăŃate de resturi de lemne de către strămoşii, taŃii noştri şi de noi prin multă muncă. 

Vă rugăm, de aceea, pe măria voastră şi onoratul Comitet permanent, să ne 
încadreze în situaŃia celorlalte sate şi să ne supună la aceleaşi sarcini, căci noi nu ne 
dăm în lături, aşa cum şi, până în prezent, am lucrat la fel ca ele; cu ele suntem gata 
să trăim sau să murim.  

Aşteptăm răspuns favorabil din partea şi a onoratului Comitet permanent.  
În numele locuitorilor din Tuşa, 

Mitru Costa, 
NuŃ Crişan, 

contribuabili din Tuşa 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8987/1848. 

247. 

Cluj, 27 iulie 1848 
 
a.) Tartományi Fı had Vezérséghez 
b.) Nemes Felsı Fehér megye Fı ispánya Horváth Jánoshoz. 
a.) Felsı Fehér Megye Fı Ispánya közelebbröl ide tett feliratának 
b.) Uraságod idei Szentjakab ho 20-án 80 szám alatt ide tett azon felirata 

következetéül 
a.) b.) melyben volt Fıldös uraik erdejét pusztítani, kaszálo rétjeiket marháikkal 

étetni, és gázolni, söt azon birtokosokat még öléssel is fenyegetni merészkedı 
szárazpataki, és Peselneki köz-adozok meg fékezése végett az elsö székely gyalog 
ezredböl katona erıt szorgalmaz rendeltetni, 

a.) másolatbani közlése mellett, hivatalosan meg kerestetik ezennel e Fı had 
vezérség 

b.) meg kerestetett innen mái napon a tartományi Fı hadvezérség: 
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a.) b.) miként a jelentı Fı Ispány- Uraságod által elöhozott, s e királyi Fı 
kormány által is méltányolt okok tekintetéböl, a szárazpataki, és Peselneki köz-adozok 
meg fékezése végett, az elsı gyalog székely ezredböl, még pedig Szárazpatakhoz, 
és Peselnekhez nem messze esö Kászon fiu székböl egy század katonaságot 
sietıleg az írt helységekbe rendelni, és azon század parancsnokát oda itasítani 
sziveskedjék, miszerént a nevezett Fı Ispánynal- Uraságoddal egyetértöleg a fel 
bomlott rendet helyre állítani igyekezzék, és a keze alatt levő katonaságot att, és a 
hogy a Fı Ispán- Uraságod kivánni fogja, alkalmazza. 

b.) Mely intézkedésröl Uraságod érintett felirata nyomán ezennel oly hozzá 
tétettel értesíttetik: miszerént Uraságodnak ezen ötletböl tett, s ide Fıl jelentett 
rendelkezéseit, hogy t/udni/i/llik/ ezen tény kinyomoztatván, és az okozott kár meg 
becsültetvén, e bünösök a kár meg téritése legottan reá szoríttassanak, s a mellett 
szigoruan meg büntettessenek, – mint célszerüeket, e királyi Fı Kormány meröben 
helyben hagygya. 

B/áró/ Way Mikos koronaör, és királybiztos ı N/agy/ M/éltósá/ga. 
Felső Fehér megye Fı ispánya Horváth Jánosnak folyó Szentjakab hó 20-

án kelt, s eredetileg ide fektett fel iratábol arrul értesülvén a királyi Fı 
Kormány: miként a Szárazpataki, és Peselneki köz-adozok volt Fıldös uraik 
erdejit pusztítani, Kaszáló rétjeiket marhájikkal étetni, és gázolni, sőt a 
birtokosokat még öléssel is fenyegetni merészkedtek, – a nevezett Fı Ispán által 
ezen ötletböl tett, s ide Fıl-jelentett intézkedéseknek, hogy t.i. ezen tény ki 
nyomoztatván, és az okozott kár meg becsültetvén, a bünösök a kár meg 
térésére legottan reá szorittassanak, s e mellett, – nem mulasztotta el a Királyi 
Fı Kormány a Tartományi Fı Had vezérséget mái napon hivatalosan meg 
keresni: miszerint a Szárazpataki és Peselneki köz adozok meg fékezése végett, 
az első gyalog székely ezredböl, – még pedig Szárazpatakon és Peselnelhez 
nem messze eső Kászon fiu székböl egy század katonaságot sietıleg az ort 
helységekbe rendelni, és azon század parancsnokát oda utasítani szíveskedjék, 
miként a nevezett Fı ispánnal egyet értöleg a fel bomlott rendet helyre állítani 
igyekezzék, és a keze alatt lévö katonaságot ott, és a hogy a Fı ispán kivánni 
fogja, – alkalmazza. 

Mi is Nagy Méltoságodnak ezennel oly kéréssel jelentetik Fıl: miszerént egy 
székely gyalog századnak Kászon fiu székböl Szárazpatakra, és Peselnekre léendő 
siető szállítatása iránt, – e királyi Fı Kormánynak a tartományi Fı had vezérséghez 
intézett fel szolítását, maga részéröl is foganatosítani méltoztassék. 

Kolozsvárt Szentjakab hó 27-én 1848. 
Pap 

* 

a) Către Comandamentul militar general  
b) Către Horváth János, comitele suprem al nobilului comitat Alba Superioară 
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a.) Referitor la memoriul comitatului suprem al comitatului Alba Superioară, 
redat aici detaliat. 

b.) Urmare a notei domniei voastre, sub numărul 80, din data de 20, luna iulie. 
a.) b.) În care se insistă să se dispună utilizarea forŃei militare a regimentului 

întâi de infanterişti secui, pentru a stăvili pe contribuabilii comuni care distrug 
pădurile foştilor lor moşieri; fânaŃele de cosit ale acestora [moşierilor] sunt 
mâncate şi călcate de vitele lor [ale Ńăranilor]; ba mai mult, cei din Valea Seacă şi 
Petriceni au îndrăznit să ameninŃe proprietarii cu moartea. 

a.) Comandamentului militar general i se va face solicitare oficială, pe lângă 
informarea [anexată] în copie. 

b.) S-a făcut solicitare de aici, în ziua de azi, către Comandamentul militar 
general. 

a.) b.) După cum aŃi menŃionat domnia voastră, comitele suprem care a raportat, 
iar Guberniul a apreciat motivele invocate, pentru stăvilirea contribuabililor 
comuni din Valea Seacă şi Petriceni, din primul regiment de infanterişti secui, mai 
precis din scaunul filial Caşin, care se află nu departe de Valea Seacă şi Petriceni, 
[s-a cerut] să fie detaşată grabnic o companie de soldaŃi în localităŃile menŃionate. 
Să binevoiŃi să-i daŃi dispoziŃie comandantului acestei companii, să se grăbească 
ca, în acord cu domnia voastră, amintitul comite suprem, să înlocuiască 
dezorganizarea cu ordinea, şi să utilizeze soldaŃii aflaŃi sub comanda sa, după cum 
veŃi decide domnia voastră, [domnule] comite suprem. 

b.) Vi se comunică această dispoziŃie, emisă ca urmare a adresei domniei 
voastre, cu menŃiunea că, întrucât fapta relatată a fost descoperită şi s-a făcut 
estimarea pagubei produse, aceşti vinovaŃi să fie constrânşi să repare deîndată 
paguba produsă, şi pe lângă aceasta să fie pedepsiŃi sever. [Măsurile aminitite] fiind 
oportune, acest Guberniu regal le aprobă cu desăvârşire. 

ExcelenŃa sa,  
baronul Vay Miklós, 

ocrotitor al coroanei şi comisar regal 
Pap 

Dat la Cluj, în 27 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond.G.P., nr. 8129/1848. 

248. 

Cluj, 27 iulie 1848  
 
9103/1848 

Királyi Kormányzó İ Nagy Méltóságának 

A közelebbröl itten tartott Országos gyülésben, a Karok és Rendek, némely 
tárgyakban hozzájok béadott kérelmeket az Unio tárgyában kelt 1-sö törvény 
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czikknél fogva kinevezett országos bizottványnak, a Ministerium eleibe terjesztés 
végett áltadni határozván, ugy mint: 

1-ször.) A Szász törvényhatóságoknaka Karokhoz és Rendekhez intézett azon 
kérelmét, melyben a Szász Nemzetnek a Magyar Országgali egyesülését illetı 
kivánatait elıadják. 

2-szor.) A kolozsvári iparos ifjuságnak a Czéhok egyedárusága eltöröltetését 
tárgyazó kérelmét. 

3-szor.) Bereczk Városa követeinek a Második Székely gyalog Ezred által birató, 
de legfelsebbleg az írt Városnak vissza itélt havasainak birtokába adatása iránti 
kérelmét; és ezen mostanában az illető Jegyzö könyvi kivonatok melletti folyó évi 
9098; 9099 és 9100. számok alatt a Királyi Kormány Székhez bemutattatva: mind ezek 
Nagy Méltóságodnak, az írt országos bizottmányban leirt leéndő tárgyaltatás végett, 
ide mellékelve tisztelettel felterjesztetnek, ez utolsóra nézve azon megjegyzéssel, hogy 
e tárgyat illetı adatok a Királyi Kormány Széknek 1838-dik évi December 28-dikáról 
kelt, és 1826. Évi 7179. Fö Kormányi számmal jegyzett Tudositása mellett ő 
Felségéhez felküldettek; de azokra a Királyi Kormány Szék több izbeli sürgetı 
Felirásai után is mind mostanig legfelsöbb Határozat nem érkezett. 

Kolozsvárt Julius 27-én 1848 
Fekete 

* 

9103/1848 

Către înălŃimea sa, distinsul guvernator regal 

La Dieta Ńinută aici cu puŃin timp în urmă, Ordinele şi Stările, cărora le-au 
fost înaintate petiŃii pe unele teme, conform primului articol de lege privitor la 
uniune, care stabileşte o comisie naŃională, au decis să le predea pentru ca ele să fie 
înaintate Ministerului, şi anume: 

1. Acea cerere a autoritatăŃii legislative săseşti adresată către Ordine şi Stări, 
în care prezintă dorinŃele naŃiunii săseşti referitoare la uniunea cu łara Ungară. 

2. Cererea ucenicilor din industrie referitoare la anularea monopolului 
comercial al breslelor. 

3. Cererea trimişilor târgului BreŃcu referitoare la punerea în posesiune a 
munŃilor redaŃi prin sentinŃă oraşului şi care sunt în stăpânirea regimentului 
secuiesc de infanterie nr. II.  

Şi, pe lângă extrasele din procesul-verbal referitor la acestea, care au fost 
prezentate scaunului regal gubernial [Guberniului], sub numerele 9098, 9099 şi 
9100 din anul curent, toate acestea sunt aici anexate şi înaintate cu respect către 
excelenŃa voastră, pentru viitoarea dezbatere din comitetul naŃional, cu o menŃiune 
referitoare la ultimul, şi anume că datele privind acest subiect au fost înaintate către 
maiestatea sa, conform înştiinŃării înregistrate cu numărul gubernial general 7179 
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din anul 1826 şi datate pe 28 decembrie 1838 de către scaunul regal gubernial, dar 
în privinŃa căreia până acum nu a sosit decizia supremă, în ciuda memoriilor 
multiple de urgentare depuse de către scaunul regal gubernial. 

La Cluj, 27 iulie 1848 
Fekete 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8138/1848. 

249. 

Cluj, 27 iulie 1848  

A belügyi Minister Úrnak 

Tegnap estve vettem f. hó 4kén s 20ikán kelt nagy becsü rendeleteit; – azok 
pontos telyesítése kötelességem leend.  

Szebenben hová Brassóból f. hó 23kán érkeztem s átalján véve a szász földön, 
hól idáig keresztül utasék, most már egész hivatalos illedelemmel s tisztelgésekkel 
fogadtattam, – biztosi akadályra többé nem található müködésemet még magok 
vevék igénybe a szász elıjárók, úgy azonban, hogy olly tárgyban, mellyre nézve nem 
teheték kedvök szerint, ugyan is az idıközben megszüntetett dézma behajtására 
szorgalmazák a részemrıl már akkor is megtagadott karhatalmat nállam. 

Szebenben is sok az oda menekült boér, – ezek azzal vádoltattak, hogy a mi 
oláhaink templomaiban ezekkel egyetértve tartanak hon ellenes tanácskozmányokat; – 
csak annyi sült ki, hogy a helybeli s környéki oláhok az éppen készülıben volt 
követ választás felett egymással értekeztek, mit az ıket ebben is kijátszani törekvı 
szászok, természetesen nem jó szemmel néztek; egyébiránt kellıleg rendelkeztem 
itt is minden szükségesekrıl. 

A szászok Grófja személyesen szándékozik rövid nap alatt udvarolni Minister 
Úrnál, – ezzel jó lesz tisztába jönni, – Szeben fészke minden rosznak s vétel volt 
örseregét annyi fegyverrel látni el. A brassói lapok iránt nyert engedelemmel élni 
fogok; – a balázsfalvi egészen a Lemény és a szintúgy Budapestre felhivott Czipár 
kezeiben van; – a szebenit pedig birói eljárásnál egyéb nehezen fékezheti, noha 
Benigni ur számára, ki fıhadnagyi ranggal pensionaltatott egy izben, isméti 
alkalmazásért folyamodott hozzám, mi által érintkezésbe jövék vele s talám forditok 
még rajta. 

A székely katonák Tordán elkövetett kihágása nem marad büntetlenül, – soha 
azonban soraikba gyökeres átalakítás nélkül kellı fegyelem nem fog többé 
behozattathatni, ez úton ellenben csudát lehet e néppel eszközölni, – tegnap Aranyos 
széken jövén keresztül, újból meggyızıdém a sajátságos faj jó szellemérıl, hogy 
azonban kitörésekre hajlandó a marosszéki, Minister úrnak már bejelentett legújabb 
példa is mutatja, ha itt rendbe hozom dolgaimat, most már elébb is oda fogok sietni. 
Az ország több részeibıl vagynak tudósításaim, mindenfelé örködésre, apróbb 



 478 

intézkedésekre van szükség, de ezek részletes elısorolásával nem alkalmatlankodok, 
valamint egyéb még jelen tendıimet is legközelebbi rendelete nyomán egymásan a 
had s pénzügyi minister urakhoz utasítom. 

Fogadja Minister úr legöszintébb hazafi üdvözletemet. 
Kolozsvártt, Julius 27én 1848 

Vay Miklós 

* 

Domnului ministru de Interne 

Ieri seară am preluat onoratele decrete emise pe data de 4 şi 20, prin urmare 
ducerea lor la îndeplinire o consider ca fiind obligaŃia mea. La Sibiu, unde am 
ajuns venind dinspre Braşov în ziua de 23 luna în curs, trecând şi prin pământul 
secuiesc, am fost primit cu stima şi respectul cuvenit, prin urmare activitatea mea 
nu a întâmpinat vreo piedică ulterioară. Am luat însă aminte şi la poziŃia fruntaşilor 
de aici care, în multe privinŃe, după introducerea desfiinŃării dijmei, nu au mai 
putut face totul după cum le-a fost voia.  

La Sibiu, de asemenea, s-au refugiat mulŃi boieri – de aceea au fost lansate 
acuze că, în bisericile româneşti de la noi, în deplină înŃelegere cu boierii, se Ńin 
consfătuiri îndreptate împotriva patriei. Doar atât s-a deconspirat că românii de la 
faŃa locului, dar şi cei din împrejurimi, au Ńinut consfătuire în legătură cu alegerea 
de deputaŃi, aspect pe care saşii s-au străduit să-l dejoace, întrucât, fireşte, nu l-au 
privit cu ochi buni. De altfel, aici am şi dat toate dispoziŃiile care au fost necesare. 
Comitele saşilor, în persoană, intenŃionează în cel mai scurt timp să ajungă la 
domnul ministru, de aceea am considerat că e bine să precizez acest aspect. Garda 
în sine trebuie să fie înzestrată cu armele necesare. FaŃă de ziarele din Braşov Ńin să 
vorbesc cu îngăduinŃă. Cel din Blaj este în mâna lui Lemeni şi a lui Cipariu, iar 
privitor la cel din Sibiu situaŃia este un pic mai delicată, întrucât domnul Benigni, 
care s-a pensionat, a cerut reangajarea sa. Din atare motiv, ajungând în contact cu 
el, o să mai reflectez atunci asupra situaŃiei.  

Excesele comise la Turda de către soldaŃii secui nu vor rămâne nepedepsite, 
iar în rândurile lor se vor face schimbări semnificative şi se va spori atenŃia în ceea 
ce-i priveşte. De asemenea, ceva aparte se mai poate transmite cu această ocazie – 
venind dinspre comitatul Arieş, m-am convins din nou în legătură cu starea de 
spirit relativ bună de aici, pericol pentru izbucnirea unor tensiuni fiind în scaunul 
Mureş. În aceste condiŃii îi pot spune domnului ministru că, după ce aduc aici 
lucrurile în ordine, mă voi grăbi să merg acolo.  

Din mai multe părŃi ale Ńării am primit înştiinŃări despre tot felul de iniŃiative 
de apărare, despre faptul că este nevoie de diverse dispoziŃii, însă nu doresc să 
deranjez acum cu o enumerare detaliată a lor. În ceea ce priveşte obligaŃiile mele, 
pe care mi le voi asuma ca urmare a celor mai noi decizii, le voi preciza atât 
ministrului de Război, cât şi celui de FinanŃe. 
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Vă rog, domnule ministru, să primiŃi salutul meu patriotic. 
Cluj, 27 iulie 1848  

Vay Miklós  
 

Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P. nr. 8525/1848. 

250. 

Sibiu, 27 iulie 1848 

Hochwohlgeborner Herr, 
Hochverehrender Herr Königsrichter und Graf der Sachsen! 

Laut dem anliegenden Berichte des Reschinarer Kreisinspektors sind seit einigen 
Tagen nicht nur Umtriebe zur Aufregung des Volkes in Reschinar bemerkt worden, 
sondern in den letzten Tagen schon solche Auftritte vorgefallen, welche den Charakter 
einer allgemeinen Empörung an sich tragen, und, wenn der Keckheit der Urheber nicht 
bei Zeiten Schranken gesetzt werden, von höchst gefährlichen Folgen sein können. 

Um nun zur Niederdrückung der in Reschinar ausgebrochenen Störung der 
öffentlichen Ruhe, gegen die Aufwiegler eine ordentliche Untersuchung einzuleiten, 
und die Widerspenstigen zum Gehorsam zurückzuführen, erlauben wir uns Euer 
Hochwohlgeboren um die hochgeneigte Vermittelung, daß eine hinreichende 
Militair Assistenz nach Reschinar des ehesten ausgesendet werden möge, gehorsamst 
zu bitten, und verharren mit vollkommenster Hochachtung, 

Euer Hochwohlgeboren gehorsamste Diener, 
Magistrat der k.k. Stadt und des Stuhls Hermannstadt, 

Daniel Ziegler, Bürgermeister, 
A. Gitschner [?], Notair 

Hermannstadt am 27t Juli 1848 

* 

Preamărite domn, 
Preaonorate domnule jude regesc şi comite al saşilor! 

Conform raportului alăturat al inspectorului cercual din Răşinari, nu numai că 
de câteva zile se observă la Răşinari agitaŃii spre tulburarea poporului, dar 
episoadele petrecute în ultimele zile poartă în sine caracterul unei revolte generale, 
ce poate conduce la cele mai periculoase urmări, dacă nu se va pune frâu la timp 
obrăzniciei făptaşilor. 

În vederea stopării la Răşinari a deranjării liniştii publice, pentru a începe 
anchetarea regulată a iniŃiatorilor şi a-i readuce la ascultare pe cei indisciplinaŃi, 
cutezăm să vă rugăm cu supunere, preamărite domn, să binevoiŃi a dispune 



 480 

trimiterea cât mai repede posibil a unei asistenŃe militare suficiente la Răşinari, şi 
rămânem, cu deplină stimă, 

 
slujitori supuşi, 

Magistratul c.c. al oraşului şi scaunului Sibiu, 
Daniel Ziegler, primar, 
A. Gitschner [?], notar 

Sibiu, 27 iulie 1848 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond. Acte comiŃiale, nr. 990/1848; foto: 5922/1848. 

 

251. 

Sibiu, 27 iulie 1848 
 
Am 27ten Juli 848 wird obiges Strafurtheil sämmtlichen Inquisiten, mit 

Ausnahme der von Hmstdt abwesenden Potra Besta, Nitza Szimtjuon u. Nikolae 
Komanits, verlautbart. 

Nach der Verlautbarung 

Sämmtlichen vorstehenden Inquisiten melden, mit dem ihrem verlautbarten 
Strafurtheile sich unzufrieden erklärend, den Rekurs an die h. Landesstelle an. 

Der anwesende Stadt- und Stuhlsfiscal recurrirt gleichfalls an die h. Landesstelle. 
 
Zu M.Z. 2348/848 
Der Hochlöblich. K. Landes Regierung 
Hstadt am 27. Juli 848 
 

Bei Verlautbarung des wider die hiesigen walachischen Vorstädter Potra Besta, 
Nitzu Szimtjuon und Gefährten, wegen eigenmächtiger Abweidung des Florfeldes 
und Widersetzlichkeit bei Eintreibung ihres Viehes, gefällenden Strafurtheils, 
haben sämmtliche Inquisiten, mit Ausnahme der von Hstadt abwesenden Potra 
Besta, Nitza Szimtjuon und Nicolae Komanits, mit dem ihnen verlautbarten 
Strafurtheile sich unzufrieden erklärend, die Weiterklagen an die h. Landesstelle 
aufgerufen; desgleichen hat auch der anwesende Fiskal der bestehenden Vorschrift 
gemäß recurrirt, und der Magistrat erlaubt sich demnach alle diesfälligen [...]1. 

* 

În 27 iulie 1848 sentinŃa penală de mai sus2 se aduce la cunoştinŃa tuturor 
anchetaŃilor, cu excepŃia celor absenŃi din Sibiu, Potra Bestea, NiŃă Sântion şi 
Nicolae Comănici. 
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După anunŃarea sentinŃei 

ToŃi anchetaŃii se declară nemulŃumiŃi de sentinŃa penală care le-a fost 
anunŃată şi iniŃiază recursul la înaltul for al Ńării. 

FuncŃionarul fiscal orăşenesc şi scăunal, aflat de faŃă, face şi el recurs către 
înaltul for al Ńării. 

 
La nr. mag. 2348/1848 
Onoratei conduceri regeşti a Ńării 
Sibiu, 27 iulie 1848 

 
La anunŃarea sentinŃei penale, adoptate împotriva locuitorilor români din 

suburbiile oraşului Potra Bestea, NiŃu Sântion şi tovarăşii lor, datorită păşunatului 
abuziv pe câmpul de Ńarină şi a opoziŃiei manifestate la prinderea vitelor lor, cu 
excepŃia celor absenŃi din Sibiu, şi anume Potra Bestea, NiŃu Sântion şi Nicolae 
Comănici, toŃi cei anchetaŃi s-au declarat nemulŃumiŃi de sentinŃa penală care li s-a adus 
la cunoştinŃă şi au invocat adresarea plângerii la nivel superior, la înalta conducere a 
Ńării; de asemenea, a făcut recurs şi funcŃionarul fiscal prezent aici, în temeiul 
prescripŃiei existente. Prin urmare, Magistratul îşi permite ca toate aceste [...]3.  

 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2348/1848, filele 37r–38v; 

foto: 212.132–212.133. 
________________ 

1 Lipsesc continuarea şi finalul documentului. 
2 Vezi în doc. nr. 17 din 6 iulie 1848, care anunŃă sentinŃa penală în urma procesului maierilor 

sibieni, desfăşurat în primă instanŃă la Tribunalul orăşenesc şi scăunal din urbea de pe Cibin. 
3 Lipsesc continuarea şi finalul documentului. 

252. 

Sibiu, 27 iulie 1848 
 
Wir zu Ende Gefertigte verpflichten uns hiemit förmlichst und feuerlichst, 

daß wir unser Vieh nicht mehr in das verbothene Feld, auf die Weide weiden, 
sondern uns der gesetzlichen Ordnung fügen wollen, ebenso verpflichten wir uns 
die über uns verhängte Geldstrafe zu erlegen. Solches bestättiget, 

Hermannstadt am 27. Juli 848. 
+ Nikulaj Zsoandre 

und 
+ Juon Dejean 

beide hiesige Meirer 
durch 

J. Süssmann m.p. 
Für beide voranstehende Meirer verbürgt sich 

J. Süssmann m.p. 
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* 

Noi, la urmă subsemnaŃii, ne obligăm prin prezenta în mod formal şi solemn 
că nu ne vom mai paşte vitele la păşune pe câmpul interzis, ci ne vom conforma 
ordinii legale. De asemenea, ne obligăm să depunem pedeapsa bănească care ne-a 
fost stabilită. Confirmăm acestea, 

Sibiu, în 27 iulie 1848. 
+ Niculaie Şoandră 

şi 
+ Ion Dejean, 

ambii maieri din localitate 
prin 

Johann Süssmann m.p.1 
Pentru ambii maieri garantează 

Johann Süssmann m.p. 
 

Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2348/1848, fila 25v; foto: 
212.118. 
________________ 

1 Johann Süssmann era actuar în dregătoria Oraşului de Jos din Sibiu. 

253. 

Sibiu, 27 iulie 1848 

Bürgschein 

Ich Endesgefertigter leiste Bürgschaft für den hiesigen Meirer Lázár Zarke und so 
lange Zeit, bis selbiger vorm Herrn vice Notair Friedr. Schelker zu erscheinen verlangt. 

Hermannstadt den 27t Juli 848. 
Pet. Platz m.p., 
Com. Mitglied 

Bürgschein 

Endesgefertigter verbürge mich für George Moldovan, Juon Morar u. Nikulai 
Morar, wie auch für Nikulai Bullye mit der Verpflichtung selbe am 29t l.M. früh 
Acht Uhr wieder in der Rathhaushaft zu stellen. 

Hermannstadt am 27t Juli 848. 
+ Juon Morar  

Bürgschein 

Ich Endesgefertigter bezeuge hiemit daß ich für Nicolaj Stentzu jederzeit 
bürge leisten kann. 

Mathias Linder, 
Stadtdiener 
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Hermannstadt den 27ten Julius 1848 
Bis 29ten Juli 848 

* 

Chezăşie 

Eu, cel subsemnat la urmă, depun chezăşie pentru maierul din localitate 
Lazăr łarcă, şi anume atâta timp, până ce acesta va cere să apară în faŃa 
vicenotarului Friedrich Schelker. 

Sibiu, 27 iulie 1848 
Peter Platz m.p., 

membru al comunităŃii [oraşului Sibiu] 

Chezăşie 

Subsemnatul garantez pentru George Moldovan, Ion Morar şi Niculaie Morar, 
ca şi pentru Niculaie Bulea, luându-mi angajamentul de a-i aduce pe aceştia, din nou, 
în arestul primăriei în data de 29 ale lunii curente, la orele 8 dimineaŃa. 

Sibiu, 27 iulie 1848. 
+ Ion Morar 

Chezăşie 

Eu, la urmă subsemnatul, declar prin prezenta că pot să depun oricând 
chezăşie pentru Nicolae Stanciu. 

Mathias Linder, 
slujitor orăşenesc 

Sibiu, 27 iulie 1848 
Până în 29 iulie 18481 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2348/1848, filele 29v, 30v şi 

31v; foto: 212.120–212.121. 
________________ 

1 Chezăşia expira în 29 iulie 1848, când Nicolae Stanciu trebuia să se reîntoarcă în arestul 
primăriei din Sibiu. 

254. 

Sibiu, 27 iulie 1848 

Prea luminate doamne episcoape, prea milostive stăpâne! 

Primind de la prea luminat[ă] măria ta înalta poruncă ministerială din 15 iulie 
a.c. [anul curent] nr. min. [număr ministerial] 582 într-acolo ieşită, ca eu într-acei  
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9 deputaŃi ai deputăŃiunii regnicolare numărat, să nu întârzii cu mergerea în sus1 la 
Pesta, aşa, mulŃănind eu cu cel mai fierbinte zel prea înaltei graŃii ministeriale, cu 
smerită plecăciune îndrăznesc la prea înalta poruncă şi a măriei tale părinŃească 
înştiinŃare a răspunde, precum fiind eu şi acum mai tare cuprins de tusă, decât am 
fost când am umblat la Viena, din partea sănătăŃii nu mă sâmŃ destoinic de a mai 
putea călători la Pesta spre primirea slujbei mie impuse despre una, iar despre altă 
parte socotim că şi aici în Sibiiu fiinŃa mea de faŃă într-atâta învăluire [câte] în toate 
zilele să întâmplă, este de mare trebuinŃă, fiind lipsă mai la un domn, mai la altul a 
alerga pentru neînŃelegere şi spre liniştirea norodului. 

În urma acestora, cu fiască plecăciune, îndrăznesc părinŃeasca prea luminat 
măriei tale purtare de grijă a ruga, ca neîngreunat să te milostiveşti la prea onoratul 
ministerium a mă excuza, în celelalte recomândându-mă părinŃeştii prea luminat 
măriei tale griji şi sărutând blagoslovitoarele mâini, cu adânci metanii, rămân, al 
prea luminat măriei tale, 

Sibiiu, 27/15 iul. 1848. 
Prea smerit serv, 

Moise Fulea 
 

Original: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, Fond Consistoriu, nr. 26 (53). 
________________ 

1 Plecarea. Formularea e calchiată după expresia maghiară. 

255. 

Sibiu, 27 iulie 1848 

Măria ta, prea luminate şi prea sfinŃite episcoape! 

Noi am fost rugat, pe lângă împărtăşirea rezoluŃiei ministerului, pe domnul 
comes Salmen ca să sloboadă dijmele, însă ce răspuns am luat, te vei milostivi măria 
ta a vedea din adăugatele aici două scrisori, care le aşternem măriei tale, cu cea [mai] 
umilită luare aminte, că măria ta nu ai publicat alta, dacât ce au publicat înălŃatul 
regesc gubern şi legea dijmelor nu s-au făcut numai pentru iobăgime, ci pentru toată 
Ńara. Şi totdeodată, ne rugăm să mai faci măria ta, la înaltul minister o cercare să ne 
lase dijmele deschilinit pe pământul regesc, unde românii noştri sânt siliŃi a o da 
popilor săseşti, că poporul este foarte înverşunat şi ne temem de excesuri. 

Fiind dintre altele, cu toată cuvenita supunere, ai m[ăriei] tale, 
Sibiu 27/15 iulie 1848 

Prea plecaŃi servi, 
Consistoriul episcopesc, 

Moise Fulea 
interimal praeses [preşedinte interim]. 

 
Original: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, Fond Consistoriu, nr. 24 (64). 
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256. 

Vâlcele, 27 iulie 1848 
 
Elöpatak, 27. Juli.  
Heute sind zwei Escadronen von den Szekler-Husaren aus Szent-Katolna und 

Markusfalva auf ihrem Marsche nach Szegedin hier durchpassirt. Unter der 
Mannschaft herrschte der beste Geist, und es kamen Viele vor dem Ausmarsch zu 
den Escadronscommandanten und baten man soll sie nicht zu Hause lassen, 
sondern sie wollten auch mit und für das Vaterland streiten. 

Bei dem Grafen Nemes Adam fand ein reichbesuchtes Diné statt und von dem 
Grafen erhielt jeder Mann von den Husaren eine halbe Wein und 20 kr. CM. Auch 
der Rittmeister Baron Szentkereszti spendete jedem Mann einen Zwanziger. Eine 
Escadron machte in Hidvég und die andere1 in Ujfalu Nachtstation. 

* 

Vâlcele, 27 iulie. 
Astăzi au trecut pe aici două escadroane de la [regimentul de] husari secui 

din Cătălina şi Mărcuş, în marşul lor către Seghedin. În rândurile trupei domnea o 
stare de spirit optimă, şi înainte de plecarea în marş mulŃi au mers la comandanŃii 
de escadron, rugându-i să nu-i lase acasă, fiindcă şi ei vor să se bată pentru patrie.  

La contele Nemes Ádám a avut loc un dineu, ce s-a bucurat de o largă participare. 
Din partea contelui, fiecare husar a primit o jumătate [de?] de vin şi 20 de creiŃari 
monedă convenŃională. Şi căpitanul de cavalerie baronul Szentkereszti i-a dăruit 
fiecărui om câte un pol [20 de creiŃari]. Unul din escadroane a făcut popas de 
noapte la Hăghig, celălalt la Ujfalu [Satu Nou,?]. 

 
Tipăritură: Notă informativă, publicată în „Siebenbürger Wochenblatt”, Braşov, nr. 61 din  

31 iulie 1848, p. 365. 
________________ 

1 Greşeală de tipar, în loc de „andern” (celelalte, pl.), corect „andere” (celălalt, sg.). 

257. 

Făgăraş, 27 iulie 1848 

Felséges Királyi Fı Kormány! 

A cholera és vérhas nyavallya a vidék több helységekben ki ütvén, abban 
többen már meg is haltak, mit a Felséges Kir. Kormánynak ezennel köteleségünk 
tartottunk fel jelenteni, egy szersmint azt alázatosan jelentvén; hogy a vidéki 
orvosokhoz rendelésünket meg tettük az aránt, hogy az illetı Sz Birokkaé egyet 
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értve haladék nélkül a vidékbe találtató betegeket irják össze, azokat a helységek 
contoira vejendı orvoságokkal gyógyítsák s idıröl idıre jelentéseket tegyék meg, 
mellyék helységben, hány a beteg, hány reconvalescenszkált és hány halt meg. 

Hivatalos tisztelettel vagyunk. 
A Felséges K. Fı Kormánynak. 
Fogaras, Julius 27én 1848 

Alázatos szolgája, Bethlen Gábor 

* 

Mărite Guberniu regal! 

În condiŃiile în care epidemiile de holeră şi dizenterie au izbucnit în mai 
multe locuri din Ńinut şi din cauza cărora mulŃi au şi murit, am considerat a fi de 
datoria noastră să raportăm măritului Guberniu şi, totodată, să amintim cu supunere 
că noi ne-am îndeplinit obligaŃiile noastre faŃă de medicii Ńinutului, mai ales pe 
aceea ca, de comun acord cu juzii Ńinutului, fără întârziere, bolnavii găsiŃi aici să fie 
consemnaŃi şi trataŃi de medicii locului şi, din când în când, să se raporteze în care 
loc câŃi sunt bolnavi, câŃi s-au însănătoşit şi câŃi au murit. 

Cu stimă rămân al măritului Guberniu, 
Umil serv, Bethlen Gábor 

Făgăraş, 27 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8456/1848. 

258. 

Pesta, 27 iulie 1848 

Despre Dietă 

FraŃilor, ne-a ajuns focul la suflet, nu putem mai mult petrece timpul cu vorbe 
deşerte, deci acela care Ńine în mâna sa foaia aceasta, ceteasc-o cu un glas aşa de 
înalt ca să-l auză cât mai mulŃi oameni, căci lucrul despre care voi să vorbesc, aşa e 
de mare, cât mi-ar plăcea de-odată a-l spune tuturor oamenilor! 

La Dietă a venit veste cum că muscalul [rusul] începe a se mişca în patria sa 
şi cum că şi-ar ascuŃi dinŃii pe Ńara noastră. Muscalii, mai înainte de toate, au aŃâŃat 
asupra noastră pe croaŃi şi sârbi, care sunt de un soi cu ei; acestora nu a trebuit să le 
vorbească prea mult şi deodată şi suiră în părŃile de jos, spre Dunăre, unde jefuiesc, 
ucid şi aprind. Dieta, văzând lucrul acesta, foarte înŃălepŃeşte au cugetat cum că nu 
va fi bine a indăcina [?] pe câne la făină, căci atunci în zadar îi vei zice „cuş”, nu 
va folosi la nimic, ci trebuie să-l loveşti peste [..., bot?], căci un asemenea soi nu 
pricepe gluma, şi cel ce voieşte a se juca cu el […]1. 
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Domnii deputaŃi, marŃi în 10 iulie, s-au adunat laolaltă şi au voit a auzi din 
gura miniştrilor că încât pot fi de adevărate chestiile acestea? Căci, de e adevărat ce 
se vorbeşte, atunci trebuie să arătăm cum că nu am zăuitat, că unde şi cum trebuie 
să pocnim pe vrăjmaş. 

Precum spusăi, marŃi dimineaŃa, s-au adunat domnii deputaŃi şi care numai 
cum au putut, s-au îndesat în salon (soba unde se adună) 2, căci era ştiut cum că 
ministrul Kossuth va să vorbească, care nu s-a îndătinat a încârni lucrul încoace şi 
încolo, şi îl spune verde în faŃă3. 

Când s-au suit pe scaunul cuvântului4, atâta linişte era încât se putea auzi şi 
musca zburând; după ce, cam aşa începu a grăi: „Domnilor! Când mă sui pe scaunul 
acesta, ca să vă chem spre mântuirea Ńării, mărimea clipitei acesteia străbate până în 
adâncul inimii mele. Tocmai aşa mă simt ca şi când Dumnezeu mi-ar fi dat trâmbiŃa 
care scoală morŃii; ca cei păcătoşi şi slabi să moară pentru de-a pururi, iar aceia în 
care se află puterea vieŃii, să se scoale la o viaŃă veşnică. Dumeavoastră Domnilor! 
V-au dat Dumnezeu putere a hotărî asupra vieŃii şi morŃii Ńării acesteia”. 

În zadar m-aş sili a spune toate câte am auzit din gura lui, căci vorbirea unui 
om aşa de înŃelept e destul numai a o cuprinde cu mintea, da[r] încă a o şi spune? 
Asta e cu greu! 

Au pomenit în vorbirea sa cum că englezul ne este prieten, încă de ni-i şi 
prieten, totuşi nu şi tată sau apărătoriul nostru cel mai mare nu poate fi altul decât 
noi înşine! Însă şi aceea e spre binele nostru cum că englezul nu ni-i vrăjmaş, căci 
trăieşte din bucatele noastre, pentru aceea ne va şi părtini, căci nimeni nu produce 
aşa bucate bune ca noi care neîncetat ne-am deprins cu asta, nu ca muscalul care 
numai atunci poate trăi, când capătă carne de urs. 

Despre franŃoji încă a cuvântat în vorbirea sa: despre aceia, ştim că ne sunt 
prieteni, încă bine zise Kossuth cum că noi nu ne putem răzăma cu totul pe ei, ci 
trebuie ca şi noi să ne întindem la arme, căci muscalii vin ca lăcustele şi apoi ştim 
cum că „doi cocoşi bat un câne”, deci noi înşine să ne apucăm mai întâi de ei şi 
apoi atunci şi franŃojii mai curând ne vor ajuta când vor vedea cum că noi nu ne 
spăriem de umbra noastră. Kossuth au adus de pildă łara Leşească (Polonia), şi pe 
aceasta au voit franŃojii a o ajuta; însă leşii nu s-au apucat de lucru atuncea când ar 
fi trebuit, şi aşa muscalii au pus gheara pe ei. 

Cum stăm cu łara NemŃească? Încă nu ştim, încă, precum zise Kossuth, şi pe 
nemŃi îi strânge cureaua, căci muscalul ar voi a înghiŃi pe nemŃi şi mai cu drag decât 
pe noi; deci cam aşa va fi că nemŃii vor Ńine cu noi; apoi cine poate, oase roade… 

Vorbirea lui Kossuth a fost lungă. Kossuth cu cea mai mare însufleŃire a 
mărturisit cum că Ńara noastră, numai noi o putem apăra mai bine. Pământul acesta 
e al nostru şi numai noi ştim cât e de scump pentru noi, toată brazda pământului 
acesta e udată cu sudoarea părinŃilor şi strămoşilor noştri; nu cresc urşi pe pământul 
acesta. Care sunt numai pentru muscali, ci creşte grâu curat şi vin bun, şi eu zic pe 
un D-zeu ce am, cum că bucatele noastre noi le vom mânca, şi vinul nostru noi îl 
vom bea! În sfârşit, zise Kossuth: două sute de mii de cătane cere de la Dietă spre 
mântuirea Ńării! Dintre domnii deputaŃi mai întâi s-au sculat de pe scaunul său 
domnul Pavel Nyari, deputatul comitatului Pesta, şi auzindu-l deodată s-au rădicat 
toŃi deputaŃii de pe scaune şi cu un glas strigară: vom da! 
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O, de aŃi fi auzit dumneavoastră cuvintele acestea precum le-am auzit eu, şi 
aŃi fi văzut, precum am văzut eu, când atâta mulŃime de om plângeau ca pruncii de 
bucurie şi apoi cu toŃii plângeau… Pentru ce? Pentru că acum am crezut cum că  
D-zeu nu ne-au părăsit pe noi, da[r] cum să ne părăsească? Cum ar putea părăsi pe 
poporul acela care cu atâta credinŃă i se închină lui? 

Însă, să mergem mai departe. Dieta s-au dizolvat (s-a împrăştiat), căci nimeni 
dintre deputaŃi nu au mai putut grăi de bucurie; iar Kossuth, acest mare bărbat, 
după ce a mulŃumit cu cele mai fierbinŃi cuvinte fapta deputaŃilor, s-a îndepărtat. 

De aş şti a vă spune vorbirea lui Kossuth întocmai ca şi el, încă şi atunci v-aş 
zice: da[r] să-l fiŃi auzit dumneavoastră! În zadar se sileşte omul a cuprinde 
vorbirea întreagă a unui om aşa de înŃelept, căci până când se minunează de o 
zicere, până atunci cealaltă de abea o poate ajunge, dară că ce a voit să zică prin 
toată vorbirea sa, că voi spune şi eu aşa precum ştiu. Tocmai aşa sunt eu acum, ca 
şi cătana care îşi întoarce puşca asupra vrăjmaşului: ori nimereşte, ori ba. Însă 
totuşi m-au liniştit datorinŃa; eu încă voi spune dumneavoastră ce am cugetat şi 
dacă D-zeu îmi va da cuvinte curate pe limbă, atunci cred că voi fi spre folosul 
dumneavoastră încă decum prin silinŃa mea nu v-aş putea folosi, atunci numai 
slăbiciunea mea cea omenească se va putea învinovăŃi. Însă totuşi prin silinŃa mea, 
mi-am liniştit datorinŃa creştinească. 

Înainte de aceasta, eram robi, numai cât nu trăiam ca dobitoacele la jug, 
dărăbantu[l]5 era neîncetat la spatele noastre; acuma suntem slobozi, însă acuma 
pizmaşii stau la spatele noastre. 

Oare nu suntem noi ca fata din poveste, de care până când era plină de cenuşă 
toŃi se lepădau, însă cum îşi ajunse norocul, deodată începură din toate părŃile a o 
cleveti pizmaşele limbe, măcar că nu făcea rău nici unui pui de şerpe, însă erau 
învăŃaŃi de mai înainte a o batjocori şi aşa batjocorirea li se făcuse fire. 

Să rămânem noi numai pe lângă noi. Sfetnicii cei nebuni care erau împrejurul 
stăpânitorului nostru vedeau de viu pe omul sărac – şi numai pe omul sărac vedeau, 
pe seama omului sărac au făcut....; numai de omul sărac se lipea guta; numai banii 
omului sărac îi duceau la Viena în Ńară străină; nimenea nu da nici o socoată despre 
ei. Şi pe domnii aceia care părtineau sărăcimea îi pârau la majestatea sa, îi puneau 
la picioare, ba ce e mai mult, fără ştirea majestăŃii sale, le tăiau capul. 

Aceşti răi sfătuitori au picat ca îngerii cei răi, deci ca să-şi verse veninul, au 
aŃâŃat asupra noastră pe croaŃi şi pe muscali, au făgăduit acest pământ frumos 
muscalilor şi croaŃilor, au făcut făgăduinŃă cum că toate vor fi a[le] lor; vor mânca 
boii şi oile noastre, iar pe noi ne vor prinde la jug să tragem plugul cel cu care 
numai mai an6 arasărăm pământurile domnului de pământ şi cu care, de când ne 
dădu D-zeu direptate, eram să ne lucrăm părăsitele pământuri. 

FraŃilor! Să luăm în mână un spic de grâu din rodul bucatelor; de estimp din 
spicul acela mai înainte de asta a noua şi a zecea parte o lua domnul de pământ şi 
popa, însă acum, de ar avea spicul acela şi o mie de fire, din acele nici câtuşi un fir 
nu dăm altuia! Nu ne va mai veni dărăbantu[l] după partea a noua şi a zecea, însă 
vor veni aŃâŃaŃii muscali şi croaŃi ca să răpească din mânile noastre spicul întreg. 

Spicu[l] până acum licăie [?] în mâna noastră şi poate că unii tocmai acum zic 
cătră fiii săi, cătră muiere şi cătră prunci: daŃi mulŃămită lui D-zeu, căci acesta e 
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spicul cel dintâi din care nu suntem siliŃi a da altuia nici un fir. Şi vezi, poate că doară 
nici nu au spus bine cuvântul din urmă, când muscalii şi croaŃii care sunt aŃâŃaŃi 
asupra noastră vor zice: românule, te bat afară din casă-Ńi, bucatele acestea sunt ale 
noastre, însă aici nu va fi sfârşitul; să ne închipuim un român care legat cu mânile la 
spate priveşte cum ucid muscalii, croaŃii şi sârbii pe îmbătrâniŃii săi părinŃi, căci zic 
cum că bătrânul nu mai poate purta jugul, pentru ce dară să mânce pâinea în zadar. 
Acolo va fi şi pruncilor de la ŃâŃă, a căruia cap îl zboară muscalul ca o căpăŃână de 
churechiu, numai ca să-şi facă loc. Acolo va sta muierea, tânără şi frumoasă, însă nu 
cu mânile legate la spate, căci şi muscalul iubeşte sexul frumos, şi când ar voi 
muscalul a îmbrăŃişa muierea, jurată cu altul, atunci românul cel legat cu mînile la 
spate, îşi închide ochii, nu vrea, nu poate mai mult privi luptarea credincioasei sale 
muieri, ci cu ochii închişi chiamă în ajutor pedepsitoarea mână a lui D-zeu. 

Acum, vă întreb, fraŃilor români! Oare nu ar fi acea o ruşine veşnică asupra 
noastră când noi am lăsa ca să ajungă lucrul la atâta? Sau când vom fi robi, atunci 
vom gândi că aşa şi aşa vom face cu muscalii când vom fi slobozi? Atuncea va fi 
prea târziu! Cine a văzut cuib de viespi? Cine a cutezat numai odată a-şi băga mâna 
în el? Şi cine a putut scăpa de acolo cu faŃa neurgisită? 

Da, micuŃa albină, când îndrăzneşte cineva a deprăda coşniŃa ei, nu caută că 
cu cât e mai mare omul decât ea, şi fiindcă cu vrăjmaşul are de lucru, îşi sloboade 
acul într-însul şi, deşi moare şi ea, totuşi moare răzbunată! Aceasta face o albinuŃă! 
O vespe, o albinuŃă se apără pe sine până la moarte, şi acuma întreb: cine va 
îndrăzni a ne năpăstui pe noi sau, află-se vrăjmaşul care ar crede că noi îl vom 
aştepta culcaŃi pe foale? 

Vermele din herean7 gândeşte cum că hereanul e mai bun, da[r] oare afla-s-ar 
cineva între noi care ar crede cum că se află pământ mai bun decât pământul Ńării 
noastre? Strămoşii noştri au cuprins Ńara aceasta cu vărsarea sângelui lor şi nu trebuie 
să gândim cum că doară prin o picătură-două de sânge s-au aşezat în pământul 
acesta! Ci au trebuit să treacă prin cele mai crâncene bătălii până ce s-au statornicit 
pe acest pământ roditoriu. O datină zice: „că aşchia nu sare departe de lemn”; de e 
adevărat aceasta, precum cred că e adevărat, atunci întreb: poate să fie mai rău 
sângele nostru decât sângele părinŃilor şi al strămoşilor noştri? Da, poate fi, că 
sângele acesta să se fi strămutat, căci sângele românesc e mai tare decât apa cea tare! 
Şi dacă muscalul sau croaŃii au însătoşat de sângele nostru, lasă că trece şi asta! 

Însă să ne lăsăm de cuvintele îndemnătoare şi vă întreb apriat că merge-vom 
la cătănie? 

Vom merge, ne jurăm pe D-zeu[l] nostru cum că vom merge, căci n-om 
suferi stăpân străin în Ńara noastră! Apoi cine va apăra Ńara noastră, de nu o vom 
apăra noi înşine? Spre pildă, de l-a mânca pe cineva talpa piciorului, nu cheamă om 
din satul vecin ca să-l scarpine, ci se apucă şi se scarpină singur. 

Dar, cel ce voieşte a sări peste şanŃ şi se roagă lui D-zeu ca să-l ajute, gândiŃi că 
doară D-zeu îl va apuca de guler şi îl va pune peste şanŃ? Ba credinŃa cum că zău din 
asta nu va fi nimic, ci omul care s-a rugat lui D-zeu să-i ajute îşi va aduna puterile şi 
va sări singur peste şan Ń. Tocmai aşa suntem şi cu mântuirea patriei, ne rugăm lui  
D-zeu să ne deie putere şi ajutor, însă, să nu credem cum că D-zeu pentru noi 
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deolaltă va face minuni şi că va aduce la alt cuget pe muscali şi pe croaŃi sau că 
înainte ne va şopti la ureche: că încătrău să Ńinem puşca? Ci înzestrându-ne cu voie 
slobodă, ne-au lăsat minŃile noastre ca să lucrăm precum vom vedea că e bine; şi 
dacă ne iubeşte pe noi, va da noroc armelor noastre şi va pedepsi prin puterea noastră 
pe muscali şi pe croaŃi care, aşijderea din voie slobodă, s-au sculat asupra noastră. 

De câte ori zice cerşitoriul: D-zeu să- Ńi plătească, însă cine a văzut ca D-zeu 
să fi dat cuiva ceva cu mâna sa? Ci au aflat alt mijloc, ca prin oameni să ne facă 
bine nouă precum şi cerşitoriului iarăşi prin noi îi dă cele de lipsă spre traiul vieŃii. 
Însă ce şi voiesc eu atâtea, când am de lucru cu românii: ştiu că doară şi până acum 
aŃi cugetat că ce voieşte scriitoriul acesta sau gândeşte că doară pe noi trebuie să ne 
mâne cineva cu furca asupra vrăjmaşului? Însă pentru aceasta, nu vă supăraŃi 
dumneavoastră? Sau preotul când spune predica nu face faŃă mânioasă? Şi totuşi, 
când gată predica, iarăşi e omul cel mai bun. 

Eu cu totul m-am încrezut în inima cea curată a domniilor voastre, pentru 
aceea am şi grăit aşa de sincer; şi iarăşi zic şi acum: să nu aducem ruşine asupra 
capului nostru, ci să dăm cătane şi: 

Să Mântuim łara! 
 
Original: Articol apărut în „Amicul Poporului”, Pesta, 15/27 iulie 1848, p. 98–104. 

________________ 
1 În parantezele drepte semnalăm cuvinte ilizibile sau indescifrabile. 
2 Camera, din limba maghiară: szoba, în sensul de Camera DeputaŃilor din Dieta pestană. Se 

vede cum autorul articolului caută cuvinte româneşti pentru instituŃii noi, de aceea foloseşte cuvântul 
franŃuzesc salon, urmat de traducerea maghiară „soba”. 

3 În sensul următor: „Kossuth nu are obiceiul de a vorbi pe ocolite, ci de-a dreptul.” 
4 Tribună. Altă încercare de a găsi formularea potrivită în limba română. 
5 Soldatul infanterist, dorobanŃul, trabantul. 
6 Anul trecut. 
7 Viermele din hrean. 

259. 

Budapesta, 28 iulie 1848 
 
3869 & 3870/1848 
Exp. am 29ten Juli 1848 
Mittelst Estaffette 
 
An das siebenbürgische General Commando Praesidium 
In Hermannstadt 
Ofenpesth 28t July 1848 
Gombos Ob. Lieut. 

 
Wenngleich der, im Berichte Praes. No. 880/p vom 20t d.M. berührte Umstand, 

daß selbst zur Zeit größerer Feldzüge in Berücksichtigung des geringen Populations 
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Standes der siebenbürgischen Grenz Regimenter und der sehr ausgedehnten 
Cordonsstrecken, immer nur ein Ba[taill]on von denselben ausmarschirt sey, sich 
blos auf das 1te Walachen Grenz Regiment bezieht und die übrigen, von welchen 
zur Zeit des Bedarfs, stets 2 Baons im Felde versammelt wurden, durchaus nicht 
betrifft. So wie es das Kriegsministerium in Anbetracht andrer Rücksichten, vor 
der Hand von der angeordneten Errichtung der Reserve Baons bey den dortigen 
Grenz Infanterie Regimentern abkommen lassen, muß aber dagegen das General 
Commando Praesidium ernstlich auffordern, bey eigener strengster Verantwortung 
die allsogleiche Verfügung zu treffen, daß außer den bereits im Marsche 
befindlichen Gränz Regimenter annoch ein Bataillon vom 1ten Szekler Regimente 
mit einem Stand von wenigstens 140 Gemeinen per Compagnie (inclusive der 
Scharfschützen) um so schneller nach Szegedin in Marsch gesetzt werde, als der 
Mangel an Infanterie bey dem mobilen Corps des Hl. F.M.L. B[ar]on Bedetons [?] 
auf das Schleunigste zu decken und die Herstellung der gesetzlichen Ordnung in 
Ungarn mit den Interessen des Gesammtlandes Sr. Majestaet unsers a.g. 
[allergnädigsten] Kaisers und Königs viel zu eng verbunden, überdies auch von 
solch hoher Wichtigkeit ist, daß bey Versorgung dieses, für das Allgemeine so sehr 
erwünschten Zieles, alle andre Interessen nur als Nebenrücksichten betrachtet 
werden müssen.  

Übrigens würde aber auch das nunmehr in Marsch zu setzende Baon des  
1 Szekler Regimts bey einem wirklich erfolgenden (jedoch kaum denkbaren) 
Vordringen der russischen Truppen, selbst mit den übrigen dortländigen Streitkräften 
vereint, dies füglich nicht verhindern, dagegen bey dem mobilen Corps in Ungarn 
sehr ersprißliche Dienste leisten können, und das G. Comdo mit den übrigen 
disponiblen Truppen die Pässe Tömös, Törzburg und Rothenthurm vor dem 
Vordrange der Flüchtigen um so leichter zu schützen vermögen, als die 
Sicherheitsmaßregeln an der kaum bedrohten Gränze gegen die kleine Wallachey, 
gar keine Verstärkung an Truppen anfordern, sondern durch die dort bereits 
stehenden Abtheilungen genügend aufrecht erhalten werden können. 

Das Kriegsministerium erwartet mit aller Zuversicht, daß einerseits von Seite 
des General Comd. Praesidiums der Abmarsch des fraglichen Bataillons möglichst 
beschleunigt, so wie auch, daß andererseits dasselbe mit der größten Bereitwilligkeit, 
ja sogar aus Dankbarkeit für die der Szekler Nation so eben in der heutigen 
Landtagssitzung zugedachten großmüthigen Begünstigungen, mit um so größerer 
Begeisterung ausmarschiren wird, als nach dem betreffenden Gesetzartikel Diejenigen, 
welche zum Schutze des Vaterlandes mitwirken, auf besondere Berücksichtigungen 
Anspruch haben werden. 

Indem das G. Comdo. Praesidium beym Erlasse des Marschbefehles an das 1t 
Szekler Regmt, der allgemeinen Theilnahme welche den Szeklern beym Reichstage 
bewiesen wurde, vorläufig in diesem Sinne erwähnen kann, wird dasselbe hiermit 
ermächtigt, allen dortländigen Gränz Regimentern zur sogleichen Kenntniß zu 
bringen, daß das Kriegsministerium nicht nur die, denselben mit der General Comdo 
Verordnung vom 8. July l.J. Z. 2631 bereits bewilligten Erleichterungen und die 
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mit 1ten September l.J. zu beginnende Lohnungs und Brodgeldsbewilligung für die 
Dauer des Kordonsdienstes, dann für die Zeit des Hin- und Rückmarsches, wie 
nicht minder die beantragte moralische Zulage von 4 fl. für die manipulirenden 
Feldwebels und Wachtmeisters vollkommen genehmigend bestättigt, sondern außer 
diesen auch noch jene Begünstigungen den siebenbürgischen Gränz Regmtern zu 
zuerkennen trachten wird, welche das General Comdo ohne höherer Bewilligung 
vorläufig nicht zu gestatten vermachte, und bezüglich dieser letztern numehr den 
gutächtlichen Vortrag unter Ansuchen der bereits bewilligten Erleichterungen, mit 
der möglichsten Beschleunigung hieher vorzulegen, so wie auch die Marschtabelle 
für das abzurückende Baon des 1t Szekler Regmts directe dem Kriegsministerium 
einzusenden hat, um wegen dessen schleunigerem Fortkommen von der ersten 
Einbruchsstation mittelst Wägen, die nöthigen Anstalten treffen zu können. 

* 

3869 & 3870/1848 
Expediată la 29 iulie 1848 
Prin ştafetă 
 
Către prezidiul Comandamentului general transilvan 
Din Sibiu 
Budapesta, 28 iulie 1848 
Gombos locotenent-colonel1 

 
Aspectul atins în raportul [dumneavoastră] [nr.] prez. 880/p din 20 ale lunii 

curente, privitor la faptul că, date fiind efectivul redus al populaŃiei regimentelor 
transilvane de graniŃă şi suprafaŃa foarte întinsă a cordonului, chiar şi în vremea 
marilor campanii întotdeauna era dislocat în afară numai un singur batalion al 
acestor [regimente], se referă strict la primul regiment românesc de graniŃă şi nu 
are nicio legătură cu celelalte, din care 2 batalioane de câmp erau convocate mereu 
la vreme de nevoie. Având în vedere alte considerente, Ministerul de Război a fost 
nevoit să devieze de la poruncita înfiinŃare a batalioanelor de rezervă în cadrul 
regimentelor de infanterie ale graniŃei transilvane, dar trebuie să îi solicite cu toată 
seriozitatea prezidiului Comandamentului general ca, sub asumarea celei mai 
stricte răspunderi proprii, să dispună deîndată ca, afară de regimentele grănicereşti 
aflate deja în marş, să pună cu atât mai repede în mişcare spre Seghedin încă un 
batalion de la primul regiment secuiesc cu un efectiv de cel puŃin 140 de soldaŃi per 
companie (inclusiv puşcaşii), cu cât trebuie acoperită urgent lipsa infanteriei în 
corpul mobil al domnului feldmareşal-locotenent baron Bedeton [?]. De asemenea, 
refacerea ordinii legale în Ungaria este mult prea strâns legată de interesele întregii 
monarhii a maiestăŃii sale, preamilostivul nostru împărat şi rege, şi are o 
însemnătate atât de înaltă, încât procedând astfel pentru atingerea Ńelului mult-dorit 
de toŃi celelalte interese nu pot fi privite decât ca nişte considerente secundare. 
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În plus, punând în marş batalionul de la primul regiment secuiesc, în cazul 
real (dar greu imaginabil) al invaziei trupelor ruse, acesta ar fi unificat cu restul 
forŃelor armate de acolo, ceea ce ar fi potrivit şi nu o piedică, dimpotrivă 
[batalionul respectiv] ar putea aduce servicii foarte profitabile în cadrul corpului 
mobil din Ungaria. Cu restul trupelor disponibile, Comandamentul general ar putea 
apăra cu atât mai lesne pasurile de la Timiş, Bran şi Turnu Roşu de pătrunderea 
refugiaŃilor, cu cât măsurile de securitate la graniŃa nepericlitată cu Valahia Mică 
(Oltenia) nu reclamă niciun fel de întăriri de trupe, ci graniŃa poate fi menŃinută 
suficient de bine cu ajutorul unităŃilor aflate deja acolo.  

Ministerul de Război aşteaptă cu toată încrederea ca, pe de o parte, prezidiul 
Comandamentului general să urgenteze cât mai tare plecarea batalionului în 
chestiune, ca şi, pe de altă parte, acesta să pornească marşul cu cea mai mare 
bunăvoinŃă, ba chiar cu recunoştinŃă faŃă de mărinimoasele favoruri încuviinŃate 
naŃiunii secuieşti tocmai în şedinŃa de astăzi a parlamentului, şi cu atât mai mult 
entuziasm, cu cât în baza respectivului articol de lege cei care contribuie la 
apărarea patriei vor beneficia de considerente speciale. 

La emiterea ordinului de marş către primul regiment secuiesc, prezidiul 
Comandamentului general poate face referinŃă deocamdată la susŃinerea generală 
demonstrată secuilor în parlament. Prin prezenta, [prezidiul Comandamentului 
general] este împuternicit să aducă imediat la cunoştinŃa tuturor regimentelor 
grănicereşti transilvane că Ministerul de Război permite şi confirmă pe deplin: 
înlesnirile îngăduite deja prin dispoziŃia Comandamentului general din 8 iulie anul 
curent, nr. 2631; aprobarea, cu începere din 1 septembrie a.c., a soldei şi a banilor 
de pâine pe durata serviciului de cordon, apoi pe perioada marşului la dus şi la 
întoarcere; ca şi indemnizaŃia morală de 4 florini pretinsă de sergenŃii de manevră 
din infanterie şi cavalerie; şi în afară de acestea va căuta să le recunoască 
regimentelor transilvănene de graniŃă şi acele favoruri pe care Comandamentul 
general nu le-a acordat până acum lipsindu-i aprobarea mai înaltă. În ceea ce 
priveşte ultimele menŃionate, [prezidiul Comandamentului general] să ne prezinte 
cât mai repede posibil raportul expert cu cererea înlesnirilor îngăduite deja; de 
asemenea, să trimită direct Ministerului de Război tabela de marş pentru batalionul 
primului regiment secuiesc ce va fi dislocat, pentru a se putea întreprinde toate cele 
necesare spre a se asigura înaintarea acestuia cu ajutorul carelor de la prima 
staŃiune de plecare.  

 
Original: Österreichisches Staatsarchiv (Arhiva Austriacă de Stat) din Viena, Kriegsarchiv 

(Arhiva de Război), Schriften-Abtheilung, cutia 139, doc. f.n. Copie: Fond 1848 la Institutul de 
Istorie „George BariŃiu” din Cluj-Napoca, xerox: 16.571–16.575. 

________________ 
1 Locotenent-colonelul Gombos a fost adjunctul comandantului regimentului secuiesc de 

husari, cu grad de maior, vezi doc. nr. 25 din 6 iulie 1848, doc. nr. 59 şi doc. nr. 60 din 8 iulie 1848, 
apoi a fost convocat şi promovat în cadrul Ministerului ungar de Război, vezi doc. nr. 141 din 14 iulie 
1848. 
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260. 

Cluj, 28 iulie 1848 

A belügyi Minister Úrnak 

Folyó hó 20kán kelt rendelete nyomán Szöllösy Nagy Ferencznek a 200 ftot 
elküldtem. A brassói két újság lap szerkeztıivel is, adott engedelme után, bár ha 
ideiglenesen is, tisztában vagyok; – új évre czimjét és formáját is mind kettı 
megakarja változtatni. – Egyéb iránt ha Saguna s Lemény püspök urak akarják, 
valamennyi oláh lap van eddig elé, mind a kormány kezére dolgozand; – szándékom 
azonban e napokban értekezni a kir. kormányszékkel a sajtó vétségek meggátlása 
tekintetébıl törvényink alapján munkába veendı rendelkezések iránt is.  

Tisztemnek tartom bejelenteni, miszerint újabb adataink vagynak arra, hogy a 
Szebenben egy izben már megszüntetett oláh comité, mint ezt legközelebb is 
említettem, – ismét kezdi tartogatni üléseit s noha menyre eskütnek az azokban 
részt vevık, miszerint kitekesztıleg csak saját belügyeikkel foglalkoznak, mind a 
mellett van annak is jelensége, hogy a vidéki oláh közönségek töllök vesznek 
utasításokat s rendeleteket, miután pedig noha elég óvatosan csak szóval Saguna 
püspök nevében adatnak ki s a szebeni oláh ajkú nagyobb befolyású egyének is 
egytıl egyig tılle függnek, czélszerő lenne általa szelid úton tiltatni be ezen 
minden felügyeleten kivel levı s általam nem türhetett és azért végre is erıvel szét 
oszlatadó oláh tanácskozmányokat.  

Állíttatik, hogy ezekben szászok is vesznek részt s ez iránt nyomoztatok s e 
tekintetben czélszerőnek vélném, ha Minister úr a kormányánk útján is 
figyelmeztetné s pedig hivatalátóli felfüggesztésének terhe alatt a szászok Grófját a 
legszigorúbb örködésre. 

Ennek lehetıségét sıt valószínüségét én magam megmondám a nevezett 
Grófnak, a mi is nagy hatással látszott reá lenni – noha ezt még most tenni egy 
átalyában czélszerütlen volna, s még Brassót is a kormány ellen ingerleni. 

Az udvarhelyszéki fı királybíró köztudomásra lemondott hivataláról, melly 
azonban nem fogadtatott el, – ebbıl többszörös zavarok származnak, – itt már 
czélszerő s helyén lenne a lemondásnak forma szerinti elfogadása után hová 
hamarább gondoskodni betıltésérıl. 

Az örsereg alakitása iránti parancs megjött s most már ez is lesz egyike 
teendı minek valamint már valahára a negy zászlóalj kiállitásához is hozzá 
kezdethetek; – szörnyő lassan menyen itt minden, kivált ahól s amiben a katonaság 
ségelyére szorúlunk. 

Legtöbb bajom van e pillanatban az ollyan önkéntesekkel, kik részint lovan, 
részint gyalog akarják felajánlani szolgálatjukat a honnak, fegyvernél, ruhánál s napi 
dijnál egyebet nem kivánnak, azonban sokalját három évre lekötni magukat – ez iránt 
különösön is ment s megy [onnan] is elıterjesztésem a Minister Elnök úrhoz. 

Az egyes hatóságokkal jönnek rendesen a jelentések, ma különösebben 
személyesen jelenének meg nállam tanácskozmányra a vásár alkalmára nagy számmal 
bejött fıispánok; nagyobb baj sehol sincs, – kisebb mindenfelé – az örködés mindenütt 



 

 495 

szükséges, – néhól keménység is, ma itt helyben is statarium elött áll egy fosztogató; – 
az elfogások szaporodnak, úgy hogy ma hólnap Szamosújvárra szorúlok. 

A Szebenben működött kormányszéki bizottmány [...] Minister úr eleibe fog 
terjesztetni, az abrudbányaié is készen van s szintúgy e napokban tárgyalandó. 

Kolozsvártt, julius 28án 1848  

* 

Domnului ministru de Interne 

În urma decretului dat în ziua de 20 ale lunii în curs, i-am trimis lui Szöllösy 
Nagy Ferencz cei 200 de forinŃi. M-am lămurit şi în legătură cu redactorii celor 
două ziare din Braşov, care au primit aprobare de funcŃionare chiar şi provizorie. 
Ambele, pentru noul an, doresc să-şi schimbe titlul şi forma. Mai mult, dacă 
episcopii Şaguna şi Lemeni doresc, toate ziarele ce activează ar putea lucra pe 
mâna guvernului [maghiar]. IntenŃia mea este ca, în zilele acestea, să discut cu 
Guberniul regal [transilvan] în ceea ce priveşte prevenirea delictelor de presă pe 
baza decretelor date, în funcŃie de legislaŃia în vigoare. 

Doresc să mai menŃionez, cu stimă, că avem informaŃii noi în legătură cu 
faptul că, în Sibiu, Comitetul român, suspendat din activitate, după cum am 
pomenit cu puŃin timp în urmă, începe din nou să Ńină întruniri, şi [este discutabil] 
în ce măsură depun jurământul cei care participă acolo. Credem că ei se ocupă doar 
de chestiunile lor interne. Este semnificativ faptul că toate comunităŃile româneşti 
din Ńinut primesc de la ei1 îndrumare, dar şi ordine, pe care, în mod destul de 
precaut, doar verbal, le dau pe toate în numele lui Şaguna. Persoanele cele mai 
influente din Sibiu, vorbitoare de limbă română, tot de ei depind. Ar fi de folos ca, 
pe cale paşnică, să fie interzise toate aceste întruniri nesupravegheate, ce nu pot fi 
tolerate, şi tocmai de aceea ele să fie oprite în modul cel mai hotărât. Se susŃine că 
la aceste întruniri iau parte şi saşii, iar faŃă de acest aspect insist şi consider a fi 
corespunzător dacă domnul ministru, pe calea guvernului [maghiar], l-ar atenŃiona, 
sub ameninŃarea suspendării din funcŃie, pe comitele saşilor, pe care eu l-aş Ńine 
sub cea mai strictă supraveghere. Această posibilitate a repercusiunilor eu însumi 
am menŃionat-o în faŃa persoanei în cauză [comitele Salmen], ceea ce a avut un 
mare impact asupra lui, însă acum, dacă s-ar face toate acestea, ar fi totuşi 
nepotrivit, întrucât ar atrage ostilitatea Braşovului [?] împotriva guvernului [ungar]. 

Judele regal din Odorhei a demisionat din funcŃie în mod deschis, ceea ce nu 
s-a prea acceptat [de către cei mulŃi], fapt care ar putea conduce la multe tensiuni, 
deci ar fi potrivit ca, după acceptarea demisiei, să se găsească rapid o formulă 
pentru înlocuirea sa din funcŃie.  

A sosit şi ordinul în ceea ce priveşte formarea gărzii naŃionale, pe care o văd 
ca o îndatorire, iar pe lângă aceasta se mai poate începe şi formarea celor patru 
batalioane. Aici la noi lucrurile merg groaznic de încet, mai ales în ceea ce priveşte 
constituirea contingentelor militare. Cele mai mari probleme le am cu acei 
voluntari care, pentru unităŃile de călăreŃi şi pedestraşi, nu îşi oferă serviciile Ńării 
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pentru un stagiu de trei ani în armată, decât dacă primesc arme, haine şi diurnă. 
Privitor la aceasta, i-am trimis deja un raport domnului prim-ministru.  

Rapoartele autorităŃilor vin regulat; azi, în mod particular, cu ocazia târgului, 
au venit la consfătuire comiŃii supremi. Probleme noi [şi mari] nu sunt nicăieri. 
Altele mai mici sunt de tot felul. Paza este obligatorie peste tot. Uneori apar 
complicaŃii. Azi, de pildă, aici în faŃa statariului stă un jefuitor. Interceptările 
sporesc astfel că mâine merg la Gherla. Comisia gubernială care a activat la Sibiu 
şi-a prezentat raportul în faŃa domnului ministru. Raportul de la Abrud2 e gata şi el, 
iar zilele acestea se discută. 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond H9 (Belügyminisztérium), 575 eln/B. 1848. 

________________ 
1 De la membrii Comitetului NaŃional Român, desfiinŃat în mod oficial. 
2 Despre activitatea comisiei de anchetă de la Abrud, vezi şi doc. nr. 55 din 8 iulie, doc. nr. 210 

din 22 iulie şi doc. nr. 240 din 25 iulie 1848. 

261. 

Sibiu, 28 iulie 1848 

Bürgschein 

Ich Endgefertigter verbürge mich für den im Rathhaushaft sitzenden Vorstädter 
Illie Szimtjuon dafür, daß derselbe sein Vieh nie je wieder ins Florfeld austreiben 
wird, und übernehme hiemit zugleich die Haftung auf Schadenersatz falls derselbe 
demohngeachtet die Feldpolizei Gesetze überschreiten sollte. 

Hermannstadt am 28t Juli 848. 
Johann Georg Connert, 

Seilen Meister 

Bürgschein 

Der Endgefertigte verbürgt sich für den im Rathhaushaft sitzenden George 
Dregan hiesigen Vorstädter dafür, daß derselbe sein Vieh nie je wieder ins Florfeld 
austreiben wird, und übernehme hiemit zugleich die Haftung auf Schadenersatz 
falls derselbe dem ohngeachtet die Feldpolizei-Gesetze überschreiten sollte.  

Hermannstadt am 28t Juli 848. 
Joh. Mich. Viltsch m.p., 

bürg. Apotheker 

Bürgschein 

Endesgefertigter bezeuge hiemit, daß ich jederzeit für Ilias St. Juon Bürge 
leisten werde. 

Hrmstdt den 28ten Julius 1848 
Thoma St. Juon, 

Nachbarhann 
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Verbürge mich auch für Niculaj Thodor, 
Jahr u. Tag wie oben. 

Thoma St. Juon 

* 

Chezăşie 

Eu, la urmă subsemnatul, garantez pentru Ilie Sântion, locuitor din suburbii, 
aflat în arestul primăriei, că acesta nu-şi va mai mâna niciodată vitele în câmpul de 
Ńarină şi, totodată, preiau obligaŃia compensării daunelor în cazul în care, cu toate 
acestea, el va încălca legile poliŃiei agrare. 

Sibiu, 28 iulie 1848  
Johann Georg Connert, 

maistru funar 

Chezăşie 

La urmă subsemnatul garantează pentru George Drăgan, locuitor din 
suburbii, aflat în arestul primăriei, că acela nu-şi va mai mâna niciodată vitele în 
câmpul de Ńarină. În acelaşi timp, preiau obligaŃia înlocuirii pagubelor, în cazul 
încălcării de către acela a legilor poliŃiei agrare. 

Sibiu, 28 iulie 1848 
Johann Michael Viltsch [Filtsch] m.p., 

farmacist civil 

Chezăşie 

La urmă, subsemnatul declar prin prezenta că oricând voi depune chezăşie 
pentru Ilie Sântion. 

Sibiu, 28 iulie 1848 
Toma Sântion, 

jude de vecinătate 
Garantez şi pentru Niculaie Todor, 
Anul şi ziua ca mai sus. 

 Toma Sântion 
 

Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2348/1848, filele 26v, 27v şi 
28v; foto: 212.119–212.120. 

262. 

Braşov, 28 iulie 1848 
 
Nachdem die hiesige Stadt Communität samt Distrikts Riviers Deputirten mit 

dem Magistrat in einer gemeinschaftlichen Sitzung sich hierüber berathen haben, 
so ist gefaßt worden nachstehender  
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Beschluß 

Nachdem der 4te Gesetzes Artikel des heurigen Siebenbürgischen Landtages, 
wonach die bisherigen Unterthanen zu freyen Leuten erklärt und von der 
Zehendpflichtigkeit losgezählt worden sind, ohne daß solcher zuvor die Allerhöchste 
Sanction erhalten, von der hohen Landesregierung mittelst hoher Verordnung vom 
7. Juny cf. G.Z. 7273 Urb. 2113/1848, in sicherer Gewärtigung der Allerhöchsten 
Bestättigung, weil Se. Majestät den Gesetzes Artikel Ungarns ähnlichen Inhalts 
bestättigt hat, im ganzen Lande publicirt und die Zehndabgabe nebst den übrigen 
Frohndiensten vom 18. Juny d.J. aufgehoben worden; 

Nachdem ferner Inhalts des gleichsam als nothwendiger Zusatz zum 4ten Artikel 
erschienenen 6ten Gesetzes Artikels im 2., 3. und 4. § alle Zehnden, zu deren Leistung 
wer immer, selbst der Besitzer eigenthümlicher Gründe bisher verpflichtet war, auf 
ewig aufgehoben und nur besagten Geistlichen, in Berücksichtigung des von ihnen für 
dieses Jahr bereits gezahlten Census Cathedraticus [?] und weil sie für ihre diesjährige 
Dienstleistungen beynahe keine Belohnung erhalten hätten, gestattet worden, alles, was 
sie von ihren eigenen Gemeinde Gliedern dieses Jahr, nicht als Zehnden, sondern als 
Besoldung zu empfangen, dieser Gesetzes Artikel aber ebenfalls ganz bestimmt und 
deutlich besagt, daß in diesem Jahr kein Zehnden zu entrichten sey; 

Nachdem weiter darin gegen die Folgerichtigkeit und Gerechtigkeit, gegen 
die Bewohner des Sachsenlandes gehandelt würde, wenn wegen bis noch nicht 
erfolgter Allerhöchster Bestättigung des 6. Artikels von denselben, der Fiscus 
Zehnden erheben würde, während der 4te Artikel ohne Alle Sanction, alsogleich in 
Erfolg gesetzt worden und, da der 6te Artikel gleich dem 4ten den Zehnden (X) zu 
erfolgende Allerhöchste Sanction der die allgemeine Wollfahrt beabsichtigende 
Beschluß des Landtags nicht in Erfüllung gehen würde, die Bewohner der 
sächsischen Kreise von der den übrigen Innwohnern Siebenbürgens zu Theil 
gewordenen Begünstigung ausgeschlossen würden, (X) schon für dieses laufende 
Jahr für aufgehoben erklärt, nach geschehener Abnahme des heurigen Zehndes 
selbst durch die spätere [...?]1; 

Nachdem endlich der erste Allerhöchste sanctionirte Gesetzes Artikel die in 
dem angenommenen 7ten Ungarländer Gesetzes Artikel vom J. 1848 über die 
Union mit Siebenbürgen ausgesprochene Rechtsgleichheit der Bewohner des 
Königsreichs Ungarn in der nemlichen Weise auch bezüglich aller Bewohner 
Siebenbürgens ohne Unterschied der Nation, Sprache und Religion, als ein ewiges 
unveränderliches Prinzip anerkannt und alle bisherigen hiemit im Widerspruche 
stehenden Gesetze für aufgehoben erklärt hat; 

So halten sich die auf freyem sächsischen Boden wohnenden Contribuenten 
berechtigt, diese gesetzlich ausgesprochene und Allerhöchst bestättigte 
Gleichberechtigung auch in Bezug auf die Zehendabgabe an den k. Fiscus um so 
mehr in Anspruch zu nehmen, als sie, die stets freye Leute gewesen, nun, nachdem 
die früheren Frohnbauer durch einen bis zur Stunde noch nicht Allerhöchst 
sanctionirten 4ten Gesetzes-Entwurf von der Zehentabgabe seit 18. Juni 1848 
freigezählt worden, unmöglich jenem nachgesetzt und für zehndpflichtig erklärt 
werden können, und dies blos aus dem Grunde, weil der mit dem 4ten in der 
genauesten Verbindung stehende 6te Artikel nicht auch zugleich mit dem 
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erstgenannten publicirt, oder die Bestättigung des letztern Artikels bey der 
gegenwärtigen Abwesenheit Sr Majestät vom gewöhnlichen Sitze des Allerhöchsten 
Hofes bis zu der bereits begonnenen Erndte nicht herablangen konnte.  

Aus den vorstehenden Gründen, beschließt diese die Stadt und den Distrikt 
vertretende Versammlung, daß dieser Distrikt dem Fiscus keinen Zehnden mehr 
geben könne und dieser Beschluß samt den angegebenen Beweggründen theils dem 
Nations Grafen Franz Sallmen Hochwohlgeboren einberichtet, theils den übrigen 
sächsischen Kreisen zur Kenntnißnahme von der Denk- und Handlungsweise 
dieses Distrikt überschrieben werden solle. 

Schobeln 

* 

După ce comunitatea orăşenească împreună cu deputaŃii districtuali aferenŃi 
s-au consfătuit într-o şedinŃă comună cu Magistratul asupra acestei chestiuni2, a 
fost adoptată următoarea  

Hotărâre 

Având în vedere că articolul 4 de lege al Dietei transilvane de anul acesta, 
conform căruia supuşii [iobagi] de până acum au fost declaraŃi oameni liberi şi au 
fost eliberaŃi de obligaŃia dijmei prin înalta poruncă a conducerii Ńării [a 
Guberniului] din 7 iunie, conform nr. gub. 7273 [nr.] urbarial 2113/1848, dar mai 
înainte de obŃinerea preaînaltei sancŃionări a acestui [articol de lege], aşteptând cu 
certitudine preaînalta sa confirmare, întrucât maiestatea sa a confirmat deja 
articolul de lege din Ungaria cu un conŃinut asemănător, [articolul 4 de lege] a fost 
făcut public în toată Ńara, iar prestarea dijmei, la fel ca şi celelalte slujbe iobăgeşti, 
a fost desfiinŃată începând din 18 iunie anul curent; 

De asemenea, având în vedere conŃinutul articolului 6 de lege, apărut în 
completarea articolului 4 şi [prevăzând] în alineatele 2, 3 şi 4 că se vor desfiinŃa pe 
vecie toate dijmele, indiferent de cine era obligat până acum să le presteze, fie chiar 
şi posesorul unor pământuri aflate în proprietatea sa, şi că se va îngădui numai 
amintiŃilor clerici, Ńinând seama de Census Cathedraticus [?] care li s-a plătit deja 
şi de faptul că pentru serviciile lor din anul în curs nu au primit aproape nicio plată, 
să primească tot ceea ce [li se cuvine de la] membrii comunităŃilor pe anul acesta, 
dar nu ca dijmă, ci ca plată, respectivul articol de lege precizând însă limpede şi 
cuprinzător că în anul acesta nu se va presta nicio dijmă; 

Apoi, având în vedere că s-ar acŃiona împotriva logicii şi a dreptăŃii, 
împotriva locuitorilor Pământului Săsesc, dacă Fiscul ar colecta dijma înainte de 
preaînalta confirmare a articolului 6, în vreme ce articolul 4 a fost pus în aplicare 
pe dată, fără nicio sancŃionare, şi fiindcă, până la sosirea preaînaltei sancŃiuni, 
articolul 6 nu va fi aplicat, asemenea [articolu]lui 4, printr-o decizie a Dietei asupra 
dijmei (X) vizând bunăstarea generală, iar locuitorii cercurilor săseşti vor fi astfel 
excluşi de la favorizarea acordată într-o oarecare măsură celorlalŃi locuitori ai 
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Transilvaniei, [deoarece] (X) [dijma] a fost declarată desfiinŃată pe anul în curs, şi 
după adunarea dijmei de anul acesta chiar la ulterioara [...?]3; 

În fine, având în vedere că primul articol de lege benficiind de preaînalta 
sancŃiune, respectiv articolul 7 de lege al łării Ungureşti din anul 1848 despre 
declarata egalitate în drepturi a locuitorilor Regatului Ungariei în cadrul uniunii cu 
Transilvania, a recunoscut în acelaşi mod [egalitatea în drepturi a] tuturor 
locuitorilor Transilvaniei, fără deosebire de naŃiune, limbă şi religie, ca fiind un 
principiu etern şi imuabil şi, concomitent, a declarat abolite toate legile de până 
acum aflate în contradicŃie cu acesta; 

Aşadar, contribuabilii locuitori pe Pământul liber Săsesc se consideră liberi a 
lua în considerare această egalitate în drepturi exprimată legal şi având preaînalta 
confirmare şi în ceea ce priveşte prestarea dijmei către Fiscul regesc, cu atât mai 
mult cu cât acum, când foştii iobagi au fost eliberaŃi de prestarea dijmei cu începere 
din 18 iunie datorită proiectului legii 4, care încă nu are preaînalta sancŃionare, este 
imposibil ca ei [locuitorii saşi], oameni liberi dintotdeauna, să fie socotiŃi în urma 
celorlalŃi şi să fie obligaŃi la plata dijmei, cel puŃin din motivul că articolul 4, deşi 
aflat în legătură directă cu articolul 6, nu a fost făcut public concomitent cu acela 
şi, datorită lipsei maiestăŃii sale de la reşedinŃa obişnuită a preaînaltei CurŃi, 
confirmarea ultimului articol menŃionat nu a putut transmisă până la momentul 
recoltei care a început deja. 

Din motivele expuse mai sus, adunarea reprezentativă a acestui oraş şi district 
decide că acest district nu mai poate da Fiscului nicio dijmă, iar prezenta hotărâre, 
însoŃită de temeiurile menŃionate, pe de o parte, se va raporta comitelui naŃiunii, măriei 
sale Franz Salmen, pe de altă parte va fi trascrisă pentru a se aduce la cunoştinŃa 
celorlalte cercuri săseşti modul de gândire şi de acŃiune al districtului nostru. 

Schobeln 
 
Concept: S.J.A.N. Braşov, Fond. Magistrat, nr. 3263/1848; foto: 32.450–32.458/1848. 

________________ 
1 Lipsă în concept. 
2 Este vorba despre adresa lui Franz Salmen către Magistratul Braşovului din 24 iulie 1848, 

vezi doc. nr. 222, în care se cere tuturor cercurilor săseşti revocarea desfiinŃării dijmei şi colectarea pe 
anul 1848 a dijmei către Fisc şi către clericii evanghelici saşi de la toŃi românii şi saşii locuitori pe 
Pământul Crăiesc. 

3 Lipsă în concept. 

263. 

BistriŃa, 28 iulie 1848 
 

Bistritz, 28. Juli. 

Die Anfrage von Seite des Herrn Nationsgrafen bei der siebenbürgischen 
Landesregierung, den Fiscalzehnten auf Sachsenboden betreffend, hat zu dem Ereigniß 
geführt: daß den Kreisbehörden die Weisung zugegangen ist, die Verzehndung 
nach dem bisherigen Gebrauche vornehmen zu lassen. Heute traf mittelst Eilboten 
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eine neuere Landesregierungsverordnung ein, die vom ungarischen Finanzministerium 
ergangen, die Einhebung des Fiscalzehnten weder direkt anordnet, noch aber untersagt.  

Eine solche unbestimmte Verordnung ist zwar wohl geeignet den Herrn Minister 
dem Lande gegenüber außer Verantwortung zu stellen, wer aber unsere Verhältnisse 
genauer kennt, den wird die ungeheure Aufregung der Gemüther, welche sie veranlaßt 
hat, nicht befremden. Ich weiß zwar wohl, daß der diesfällige siebenbürgische 
Landtagsartikel noch nicht sanctionirt ist, trotzdem ist es, gelinde ausgedrückt, 
unpolitisch, die Abnahme des Fiscalzehnten auf Sachsenboden anzuordnen oder 
wenigstens zuzulassen, während diese druckendste und ungerechteste Abgabe in den 
Comitaten abgeschafft ist. Ich weiß es mit Bestimmtheit zu sagen, daß in diesem 
Kreise der Fiscalzehent verweigert werden wird; soll dann Gewalt eintreten? Will das 
verantwortliche ungarische Ministerium durch Execution die Sympathien des 
sächsischen Landvolkes für sich gewinnen? Ihr Gewaltigen, Ihr habt die Sanktion des 
Unionsartikels auf das Eiferste betrieben, warum war’t Ihr so lässig, in einer Sache, 
deren günstiges Ergebniß den sächsischen Landbauer Euch zum größten Danke 
verpflichtet hätte! Was wird nun die Folge dieser Lässigkeit sein? Offener Aufstand 
des sächsischen Landvolkes, vielleicht Einschreiten der Militärgewalt, mit allen 
Nachwehen, aber dann auch der Verlust alles Vertrauens auf die Redlichkeit der 
Absichten der ungarischen Regierung gegenüber des sächsischen Volkes. Um des 
Friedens und der Ruhe des Vaterlandes willen, widerruft die Anordnung, die 
Fiscalzehnten betreffend. 

In Folge der oben berührten Landesregierungsanordnung, hat der hiesige 
Magistrat angeordnet, daß die Zehnten von einem der Stadt gehörigen Prädium für 
dieses Jahr eingehoben werden, und diese Anordnung theilweise in Vollzug gesetzt. 

Ich bezweifle nur, daß die Berechtigung des Magistrats zu diesem Schritte in 
der erwähnten Verordnung liege, und frage wer die Verantwortung zu tragen hat, 
wenn es zwischen dem Pächter und den Grundeigenthümern zu Conflicten kommt? 

Die in diesem Kreise bequartirte leichte Reiterei ist seit einiger Zeit 
fortwährend auf Execution aus, und geht wenn die Berichte von, freilich 
betheiligten Augenzeugen wahr sind, mit äußerster Strenge zu Wege. Man kann 
nicht anders, als die gewaltthätigen Uebergriffe der Bauern tadeln, aber schwerlich 
wird der Gewaltnißbrauch gegen dieselben zur Herstellung der Ruhe und Ordnung 
führen, er wird und muß vielmehr, von mißvergnügten Wühlern benutzt, zu 
allgemeinem Bauernaufstande Anlaß geben. Landbauer und Reisende erzählen von 
haarsträubender der Bauern in Sofalva, Billos, und Nagy-Sajo, deren Wahrheit vor 
der Hand nicht verbürgt werden kann; obwohl die Erzähler sehr ehrenhafte 
Personen sind. Bald mehr. 

C. Wittstock 

* 

BistriŃa, 28 iulie. 

Domnul comite al naŃiunii s-a interesat la conducerea transilvană a Ńării în 
legătură cu dijma fiscală pe Pământul Săsesc, ceea ce a condus la rezultatul că 
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autorităŃilor cercuale li s-a transmis indicaŃia să efectueze dijmuirea conform 
uzanŃei de până acum. Astăzi a sosit aici cu curierul rapid o nouă ordonanŃă a 
conducerii Ńării, emisă de Ministerul ungar de FinanŃe, care nici nu porunceşte, nici 
nu interzice expres colectarea dijmei fiscale. 

E drept că o ordonanŃă atât de indecisă are avantajul că îl exonerează pe 
domnul ministru de răspunderea sa faŃă de Ńară. Însă cine cunoaşte mai îndeaproape 
situaŃia noastră, acela nu va fi surprins de tulburarea imensă a spiritelor pe care a 
produs-o. Eu ştiu prea bine că articolul transilvan de lege în acest sens nu a fost 
încă sancŃionat, şi cu toate acestea este nepolitic, ca să mă exprim cu blândeŃe, să 
porunceşti sau cel puŃin să permiŃi colectarea dijmei fiscale pe Pământul Săsesc, în 
vreme ce această dare cât se poate de apăsătoare şi nedreaptă a fost desfiinŃată în 
comitate. Pot să afirm cu precizie că în acest cerc dijma fiscală va fi refuzată; şi 
atunci se va folosi forŃa? Oare Ministerul ungar responsabil vrea să-şi câştige 
simpatiile populaŃiei săseşti de la Ńară prin execuŃii? Voi, cei puternici, care aŃi 
promovat cu cel mai mare zel sancŃionarea articolului uniunii, de ce aŃi fost atât de 
delăsători într-o chestiune, a cărei rezolvare favorabilă i-ar fi obligat pe Ńăranii saşi 
la cea mai mare recunoştinŃă faŃă de voi? Care va fi acum urmarea delăsării 
voastre? Răscoala făŃişă a Ńărănimii săseşti, poate şi intervenŃia forŃei militare, cu 
toată durerea ei, dar şi cu pierderea oricărei încrederi în onestitatea intenŃiilor 
conducerii ungare vizavi de poporul săsesc. De dragul păcii şi al liniştii patriei, 
revocaŃi ordonanŃa privitoare la dijmele fiscale! 

Ca urmare a ordonanŃei guberniale amintite mai sus, Magistratul din 
localitate a poruncit ca anul acesta să se ridice dijmele de pe un prediu aparŃinând 
oraşului, şi această dispoziŃie a fost aplicată parŃial. 

Mă îndoiesc că pomenita ordonanŃă îl îndreptăŃeşte pe Magistrat să 
întreprindă acest pas şi mă întreb cine va purta răspunderea, dacă se ajunge la 
conflict între arendaşi şi domnii de pământ? 

Cavaleria uşoară, încvartiruită în acest cerc, se află de câtva timp permanent 
în execuŃii, manifestându-se cu extremă severitate, dacă sunt adevărate rapoartele 
unor martori oculari implicaŃi, fireşte. Este imposibil să nu dojenim uzurpările 
violente ale Ńăranilor, dar folosirea forŃei împotriva acestora cu greu va conduce la 
restabilirea liniştii şi ordinii; ba dimpotrivă, exploatată de agitatori nemulŃumiŃi, 
aceasta va da prilej unei răscoale Ńărăneşti generale. łărani şi călători povestesc, de 
Ńi se face părul măciucă, despre maltratările Ńăranilor din Sărata, Bileag [Domneşti], 
Şieu. Adevărul istorisirilor nu poate fi garantat, deşi povestitorii sunt persoane 
foarte onorabile. În curând mai multe. 

C[arl] Wittstock1 
 
Tipăritură: CorespondenŃa lui C[arl] Wittstock, publicată în „Siebenbürger Wochenblatt”, nr. 

63 din 7 august 1848, p. 380.  
________________ 

1 Carl sau Karl Wittstock, născut ante 1826, mort după 1862, la 1848 secretar economic al oraşului 
BistriŃa; în mai 1849 deputat suplinitor de BistriŃa, alături de Daniel Lange, în parlamentul ungar de la 
DebreŃin, ambii cu atitudine ostilă, ceea ce le atrage deputaŃilor bistriŃeni calificativul de „provocatori”; 
ulterior revoluŃiei, avocat la Reghin şi BistriŃa. Este fratele mai mare al lui Heinrich Wittstock (1826–1901), 
profesor şi rector (1862–1869) al gimnaziului din BistriŃa, apoi preot la Cisnădie. 
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264. 

Sf. Gheorghe, 28 iulie 1848 

Tekintetes Tiszti Hivatal 

Az e f. hó 19kétıl fogva 26káig bézárólag K[is] Borosnyóra terjedı és szaporodó 
cholera betegekröl szóló 8ad napi tudósítást bátorkodom ide mellékelve béadni, 
azon megjegyzéssel miszerint a betegek száma a mint szaporodik úgy fogy is mert 
roved ideig tartván az egyes betegeknél a kór lefolyása, többnyire hamar 
gyógyulnak meg és a régebbeni járványhoz képest csak kevesen halnak el. Elejétıl 
fogva f.i. azaz e hó 1sejétıl 26káig a 98 beteg közül, 8 halt meg, mind a mellett, hogy 
nem lévén az orvostól függı és bétanított, mindenütt ugyanazon egy betegápolók, 
az orvosi rendeleteket cask a háziak, csak is értelmességök szerint igen nehezen és 
többszöri intéssel unszolással fogadják meg vagy elhagyák, habár lassanként 
azoknak haszát imitt amott elesmerni is kezdik. 

Mely tudósítás után, hivatalos tisztelettel maradok a tekintetes tiszti hivatalnak 
Sz. Györgyön, Julius 28kán 1848  

Dövény Pál 
 Orvos 

8ad napi tudósítás 
a Nemes Háromszékin kiütött járványkórról 
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Kis Borosnyó Cholera 3 51 54 2 51 1  

* 

Onorat oficiu militar 

Îndrăznesc să vă ataşez aici a opta înştiinŃare zilnică privind sporirea cazurilor 
de holeră, inclusiv în localitatea Boroşneu Mic, pentru perioada 19–26 iulie anul în 
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curs; adaug menŃiunea că numărul bolnavilor după cum sporeşte la fel şi scade, 
căci durata în care persistă boala nu mai este atât de lungă, întrucât cei mai mulŃi se 
vindecă deci rapid, iar comparativ cu alte cazuri mai vechi doar puŃini ajung la 
deces. Astfel, de la început, din ziua 1 a lunii şi până pe data de 26, din cei 98 de 
bolnavi, 8 au murit, aceasta în condiŃiile în care, nefiind îngrijitori instruiŃi de un 
medic şi care să şi rămână în legătură cu acesta, prescripŃiile medicale sunt duse la 
îndeplinire de către cei ai casei aşa cum ştiu ei mai bine, adesea prin insistenŃe şi 
avertismente, sau chiar sunt abandonate de către aceştia. Dar chiar şi aşa meritul 
acestor felceri începe uşor, uşor să fie recunoscut ici-colo.  

După această înştiinŃare, rămân cu stimă umilul supus al onoratului oficiu 
militar. 

Sf. Gheorghe, 28 iulie 1848 
 Dövény Pál, 

 medic 

ÎnştiinŃare pentru ziua de 8 iulie,  
privind epidemiile izbucnite în comitatul Trei Scaune 
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Boroşneu Micu Holera 3 51 54 2 51 1  

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8563/1848. 

265. 

Pesta, 28 iulie 1848 

Cătră naŃiunea română din Transilvania 

A siervi naŃiunei sale cu întreaga caldură inimei şi a-i părteni interesele din 
toate puterile, nu e numai datorinŃa, ci e şi unul din cele dulci sentimente ce poate 
să sâmŃă o inimă bine organizată. 



 

 505 

Cât s-au îndulcit şi suscrişii în aceste fioroase sentimente, într-adevăr, se Ńine 
numai de a lor singură consciinŃă, iar încât pentru arătarea prin fapte, a judeca nu e 
negoŃul nostru. 

Cu toate acestea, tot omul are dreptul de a nu fi judecat rău înainte de a-i fi 
cunoscută reaua simŃire a inimei; căci nu toate lucrările rele sunt urmările relelor 
sentimente, ci adeseori numai ale erorilor. Cu atât mai puŃin, se cuvine a se 
condămna lucrarea necunoscută sau rău cunoscută; căci judecata prematură 
adevereşte au răutatea judecătoriului, au a judecărei, amândouă scăderi de care 
nimene destul nu se poate feri. 

Doi din suscrişii încă sunt din numărul acelor nefortunaŃi deputaŃi, carii după 
încrederea naŃiunei române manifestată în Adunarea NaŃiunală din Blaşiu în urmă 
se rezolviră a pleca pre o cale lungă spre împlenirea unei nobili misiuni cătră 
m[aiestatea] sa. 

Rezultatul acestor împlete din partea mai multor, din a căruia glorie întâiul 
din suscrişii nu-şi poate aroga pre dreptate cât de puŃin, e cunoscut publicului 
naŃiunei române. 

M[aiestatea] sa prin prea în[alta] sa rezoluŃiune din 23 iun[ie] a.c. se îndură a 
promite naŃiunei române din Transilvania cum că după întărita prin m[aiestatea] sa 
uniune [a] acestei patrie cu Ungaria, naŃiunalitatea naŃiunei noastre se va garantiza 
precum şi alte cereri neîmplinite prin un articlu de lege proiectându-se prin 
Ministeriul m[aiestăŃii] sale ungaric. 

În urma acestei prea în[alte] rezoluŃiuni, deputăciunea ce câştigă această 
rezoluŃiune chiar din rostul m[aiestăŃii] sale şi în scris, se crezu îndatorată, după 
nemişcata credinŃă şi ascultare ce totdeauna naŃiunea română a arătat cătră 
domnitorul său, a se supune cu totul voiei m[aiestăŃii] sale, fără de a mai da altă 
petiŃiune cătră maiestate. 

DeputăŃiunea creziu că şi-a plenit misiunea cu toată credinŃa cătră maiestate 
şi naŃiunea română. Ea nu avea, cel puŃin nu ştie să aibă şi altă îndătorire de a se 
mai roga şi pentru alte punturi decât cele cuprinse în petiŃiunea formată încă la 
Blaşiu. 

Ajungând deputăŃiunea înapoi la Peştia, în urma aceiaşi prea în[alte] 
rezoluŃiuni se creziu îndătorată a recomanda această cauză a naŃiunii române cu 
toată căldura Ministeriului m[aiestăŃii] sale din Buda-Peştia, precum aceeaşi făcuse 
şi în In[n]sbruck la înălŃia sa palatinul şi la celelalte persoane din Ministeriul 
ungaric ce din tâmplare se aflau pre atunci acolo. 

Ce este întru toate aceste fapte ce după dreptate s-ar putea imputa 
deputăciunei că s-ar fi abătut1 de la puntele petiŃiunei de la Blasiu? 

Drept că pasul din urmă presupune învoirea la uniunea Transilvaniei – deşi 
făcută fără învoirea au măcar cu întrebarea naŃiunei române – ci deputăŃiunea 
crezând că învoirea m[aiestăŃii] sale, în care românul concentrează întreagă poterea 
despunătorie, este şi trebuie a fi aşia de sântă înaintea românului, cât nu i se poate 
opune, deşi cu durere în inimă de despreŃuirea păŃită din partea Dietei Transilvane, 
recunoscu uniunea de faptă împlinită fără de a mai cugeta la vreo reluptare, ci 
numai sinŃindu-se îndătorată a susŃinea după poteri celelalte punte ale petiŃiunei ca 
să se împlinească.  
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DeputaŃiunea, în drum, se încunoşcinŃă şi despre acea împregiurare, cum că 
la comisiunea regnicolaria de 26 inşi pentru consfătuirea cu Ministeriul asupra 
proiectelor propunânde în Dieta unitei Ungariei, pentru transilvăneni, numai trei 
români se află, care număr, afară de calitatea persoanelor, se părea pre dreptate 
prea mic după numărul poporului nostru român.  

Această desproporŃiune, ce potea fi atât de scăderoasă naŃiunei române precât 
fu neascultarea la întrebarea de uniune, fu reprezentată înaintea înălŃiei sale 
palatinului şi apoi în scris şi la Ministeriul ungaric prin ambi[i] episcopii noştri. 

Plânsoarea fu recunoscută de temeiată şi Ministeriul ungaric nu numai 
recunoscu dreptul de a cuprinde mai multe persoane din partea naŃiunei la acea 
comisiune, ci în urmă şi denumi 9 persoane după lista de episcopi înfăŃioşiată, cu 
toate că în locul a patru proiectaŃi se substituiră alŃi patru, însă şi aceştia tot români 
din patria noastră. 

De s-a erat şi într-asta parte, judecata să rămână dulcei noastre naŃiuni; 
nimeni însă va potea zice cu dreaptă consciinŃă că acea eroare, de a fost eroare, nu 
s-a făcut din cel mai curat zel naŃiunale şi în consecvenŃa convingerei deputaŃiunei 
mai sus expusă. DeputăŃiunea n-a lucrat alta.  

Unii din membrii deputaŃiunei după aceasta se întoarseră numaidecât la ale 
lor; alŃii au mai rămas aici de bună voie ca persoane private pân-acum ce nimeni nu 
se poate opri – cum credem noi – ci şi aceştia mai toŃi s-au strecurat. 

Noi, deci, nu credem că ne-am abătut cât de puŃin de la punturile petiŃiunei 
noastre, nici că deputăŃiunea a negles vreun pas din cât i s-au însărcinat. 

Ear de este abatere aceea că a recomandat-o cauza română Ministeriului, asta 
a făcut-o întru înŃelesul rezoluŃiunei de la maiestate – nu numai noi cei rămaşi la 
Pestia – ci întreaga deputaŃiune întoarsă de la In[ns]bruck. 

Celalalt pas pentru înmulŃirea reprezentanŃilor naŃiunei noastre la comisiunea 
regnicolaria, asemenea făcut cu ştirea întregei aceiaşi deputaŃiuni, fu o lucrare 
cerută de împregiurările timpului, ce, de se neglegea, poate că era pierdută pentru 
totdeauna. 

Ci suscrişii nu s-au obtrus a fi membri acestei comisiuni, nici au luat pân-
acum parte la lucrările ei. Noi nu vom sta în cale deacă poporul român va trimite 
alŃi bărbaŃi cari să-i aibă mai mult încrederea şi noi încă ne vom depărta, cei ce ne 
mai aflăm aici, cât mai curând. 

Cei ce poftesc de la noi să cerem alt congres naŃiunal, n-au luat aminte că şi 
când ar avea potere de a ne însărcina cu o nouă misiune, noi nu mai suntem în stare 
de a-i face destul în persoană, iar în scris o pot face şi inşii ceruitorii de la noi.  

De afla deputăŃiunea undeva însemnată această dorire a naŃiunei, ea o 
împlenia după potenŃa-i cu toată acurateŃă; ci noi nu-i aflăm urma nicăiri. De aci, 
noi cei puŃini rămaşi, cu atât mai puŃin ne potem crede îndătoraŃi. 

Rogăm pre amici, şi carii n-avură mai multă împlenipotenŃare de la naŃiune, a 
se stâmpăra mai ales în scrisori publice de la espresiuni necuvenencioase cum sunt: 
abateri nebune, căci judecatei naŃiunii ne supunem, ci supremaŃia nici unei persoane 
private nu o recunoaştem, ori cât să creadă că are încredinŃarea poporului român. 

Cele câştigate pân-acum s-au făcut cunoscute poporului român. 
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Pace, frăŃietate, sărutare 
Peştia, 18/30 iul[ie] 1848. 

T. Cipariu  
Iosef Ig[h]ian 

 
Original publicat în: „Organul NaŃional”, nr. XIII, din 28 iulie 1848. 

________________ 
1 Subliniere în original; la fel în continuare. 

266. 

Cluj, 29 iulie 1848 

Brassó városa és vidéke fıbírójának! 

A Brassói fı bírónak folyó hó 26k napjáról, ezen Királyi fı Kormányszék 
elnökségéhez tett föl jelentésébıl kedvetlenül értesülvén Királyi fıkormányszék 
arról mikép az említett fı bíró azon nap estve felé nyolc órakor azon váratlan hirtıl 
lepetett meg, hogy egy tömeg vándor sáska valószinőleg Háromszékbıl jıve 
Hermányon és Péterfalván keresztül útját Brassónak vette s gyaníthatólag ezen 
környékben megtelepülend s tartani méltán lehetvén attól, hogy ezen sáska tömeg, 
egy jövendı nagyobb tömegnek elı csapatja, mely e hont az idei termésre nézve 
nagy veszélyel fenyegetheti, ennélfogva meghagyatik ezennel kegyelmednek, hogy 
mihelyt ezen veszedelmes bogaraknak a kormánya alá bizott hatóság kebelébeni 
bélhatása legkisebb jeleirıl az ez iránt értesitendı és kellı képpen utasítandó járásbeli 
és kerületi al tisztek útján értesülend, egyet értve a szomszéd törvényhatóságokkal 
és az innen 1828ik évi kisasszony hó 17i és 27ik napjáról 1918 és 8059 számok alatt 
költ intézdedésekben foglalt szabályokat is szigoruan megtartva, ezen veszedelmes 
bogarak elpusztítását erélyesen eszközölni és ezen országos csapást a lehetıségig 
eltávoztatni igyekezzék, a dolog állásáról ezen királyi fı Kormányszéket idırıl-
idıre sietıleg értesítvén. 

Az Erdélyi Királyi fı Kormányszéknek 
Kolozsvárt 1848ik év Szent Jakab hó 29én tartott ülésébıl 

Gróf Kuti Imre 
Németi János 

* 

Către judele regesc al oraşului şi districtului Braşov 

Din raportul din 26 luna curentă al judelui regesc al Braşovului, înaintat 
prezidiului Guberniului, acesta a luat la cunoştinŃă că numitul jude regesc a auzit 
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în seara acelei zi, la orele 8, ştirea neaşteptată că o mulŃime de lăcuste a luat 
drumul probabil venind din Trei Scaune, prin Hărman şi Petreşti, către Braşov. 
Se poate presupune că lăcustele se vor adăposti pe aceste meleaguri şi există 
temerea că această masă de lăcuste este urmată de o masă şi mai mare, 
ameninŃând patria cu nimicirea recoltei din acest an. Prin urmare, sunteŃi avertizat 
ca în momentul când veŃi fi înştiinŃat, de către dregătoriile din plasa şi cercul 
dumneavoastră, fie şi despre cele mai mici semne de apariŃie a lăcustelor, să luaŃi 
legătura cu jurisdicŃiile învecinate şi, respectând cu stricteŃe prevederile 
dispoziŃiilor nr. 1918 şi 8059 din 17, respectiv 27 ale lunii septembrie 1828,  
să începeŃi energic nimicirea acestor insecte periculoase, încercând a înlătura 
această catastrofă care ameninŃă Ńara, iar Guberniul să fie înştiinŃat din când în 
când despre situaŃie. 

Din şedinŃa Guberniului din 29 iulie1848 
Contele Kuti Imre 

Németi János 
 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fondul Magistratului 1848, nr. 3406. 

267. 

Cluj, 29 iulie 1848 
9047. 848 
 

a.) Besztercei tanácsnak 
b.) Válasz a Vermesi, lekentzei és Szentgyörgyi közönségek jelen számu 

kérelem levelére. 
Ezen vidéken fekvö Vermesi, Tekantzei és Szentgyörgyi közönségeknek, 

közelebröl ide bé adott kérelmökre, mellynél fogva az idei papi dezsma adás iránt 
magokat utasítatni kórták, mái naprol azon válasz adatott: 

a.) b.) Minthogy a Királyi Földöni dézma eltörléséröl hozott 6-ik törvény 
cikek még ő felsége által megerösítve, a maga rendin kihárdetve nincsen, a Király 
Földön dézma adásnak az irt törvény vikk legfelsöbb megerısítéséig és kihirdetéséig 
eddigi állásában kelletik maradnia, ennél fogva kérelmesek a jelen évre illető 
dézmát lelkészeiknek adják meg. 

a.) A Kir/ályi/ Fisenc részére fel veendö tizedre nézve megjegyeztetvén az: 
hogy ennek fel vétele, minden orán várandó feleövv határozattol függvén, addig is 
meg ezen felsöbb határozat meg érkezend, a Kincstár részére elintézendő dezmálás 
tekintetéböl, a gabona bé hordását gátolni nem kell- 

a.) Mi is e n/agyságo/s tendosnak szükséges tudásul és maga alkalmazásául 
ezennel meg iratik. 

Kolozsvárott, julius 29-kén 1848. 
 Csányi  
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* 

9047/1848 
 
a.) Către Magistratul din BistriŃa 
b.) Răspuns către comunele Vermeş, LechinŃa şi Sângeorzu Nou la scrisoarea 

cerere având numărul prezent. 
În ceea ce priveşte cererea adresată aici a comunelor din această zonă, 

Vermeş, LechinŃa şi Sângeorzu Nou, prin care acestea cer instrucŃiuni referitoare la 
acordarea dijmei către preot, s-a dat în ziua de azi răspunsul următor: 

a.) b.) Deoarece articolul al 6-lea de lege, despre încetarea dijmei pe 
Pământul Crăiesc, încă nu a fost aprobat şi promulgat în a sa ordine de către 
maiestatea sa, darea dijmei pe Pământul Crăiesc trebuie să rămână în starea actuală, 
până la aprobarea şi promulgarea supremă a articolului de lege menŃionat, aşadar 
petenŃii să acorde dijma preoŃilor lor şi în acest an. 

a.) Privitor la zeciuiala ce urmează să fie colectată pentru Fiscul regal, se 
menŃionează că, deoarece colectarea acesteia depinde de decizia superioară care 
este aşteptată în fiecare oră, până ce această decizie superioară nu soseşte, în 
privinŃa dijmei care trebuie rezolvată pentru Tezaurariat, nu trebuie puse piedici la 
adunarea cerealelor. 

a.) Cele de mai sus se redactează către măria sa spre luare la cunoştinŃă şi 
utilizare. 

La Cluj, 29 iulie 1848. 
 Csányi  

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond.G.P., nr. 9874/1848. 

268. 

Cluj, 29 iulie 1848 

Kör-Rendelet 

a) Minden magyar, székely és szász törvényhatóságoknak 
b) Mind a hat püspököknek 
c) Kolozsvári, Szebeni, Brassai tanácsoknak 
 
a), b), c) Belügy Miniszter Úr hivatalos úton értesülvén, miként Nemes 

Háromszék keblében, a honvédi szolgálat miatt tapasztalható ingerültség, valamint 
több tisztviselıknek idınkénte változtatása is a Csernátoni népgyőlésböl vette 
eredetét, s a mik ekként utóbb történtek, azok elılegesen ott határoztattak el, s az 
ott alakitott erıvel hajtattak végre. Miután az egyesülés eszméjének a Szabadság 
érdekével kell szoros kaptsolatban lenni, a szabadság pedig viszont csak rend által 
lehet kellıleg biztosítva: ehezképest, hogy a népgyőlések zavargó csoportokká ne 
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fajuljanak; a polgárok költsönös jógaiknak óvása tekintetéböl jelen hó 13dikáról 5491 
szám alatt következendıket rendelte: 

1ször Népgyülést senki öszve nem hivhat, ha csak annak idejét, helyét és 
világoson kifejezett czélját az illetı hatóság elnökének 24 órával elıbb bé nem jelenti; 

2szor Ha elıleges bejelentés nélkül valaki népgyülést hivna öszve, az illetı 
hatóságnak kötelessége azt meg gátolni, vagy ha már öszvejött, elszélesztetni, az 
öszvehivı pedig mint lázitó büntettetik 

3szor Ha a népgyülés czélja törvényszerő, a hatósági elnök engedelmet ad reá; 
ha pedig törvénysértést, vagy a köz rend erıszakos meghaborítását foglalná 
magában, köteles azt tilalmazni. 

4szer Az illetı hatóság tartozik felügyelni, hogy az engedelmezett népgyülés 
törvényellenes útra ne vezettessék, vagy erıszakos kitörésekre át ne menjen. Ez 
esetben a nép gyülést eloszlatottnak jelenti ki, és mind azokat, kik szónoklataik, vagy 
egyéb biztatásaik által törvénysértésre ingerelnek, mind pedig azokat, kik a népgyülést 
az eloszlatás kijelentése után is folytatnák, törvényes fenyiték alá vonatja. 

Jelen Rendelet tehát 

a), c) oly parancsolattal iratik meg e nemes megyének, vidéknek, széknek, 
tanácsnak, tisztségnek, hogy ezt vétele után azonnal köz tudomás végett, kihirdettetni 
és szorosan megtartani, s tartani ismerje kötelességének 

b) a végett iratik meg Nagy Méltoságodnak, Fı Tisztelendıségednek, hogy 
ezt tudomásra annál bizonyosabban juttatás tekintetéböl, a hatósága alá tartozó 
egyházi szószékekböl késedelem nélkül felolvastatni rendelje 

a) b) pontosabb és sietıbb kihirdethetés 
és c) eszközlésére, a fennebbi szabályok nehány kinyomott példányokban ide 

záratván 
d) melyeket e nemes tanáts, e városon kijövı minden hirlapoknak jelen 

rendelet vétele után kiadandó leg elsı számába is béigtattatni el ne múlassza. 
Kolozsvárt, Julius 29én 1848 

* 

Circulară 

Către: 
a) Toate jurisdicŃiile maghiare, secuieşti şi săseşti; 
b) Cei 6 episcopi; 
c) Magistratele oraşelor Cluj, Sibiu, Braşov. 

 
a), b), c). Domnul ministru de Interne a fost înştiinŃat, pe cale oficială, că 

întâmplările din nobilul scaun Trei Scaune, adică agitaŃia provocată de honvezi la 
obligaŃii precum schimbarea periodică a dregătorilor, îşi are rădăcini în adunarea de 
la Cernat. 
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AcŃiunile ulterioare s-au hotărât acolo şi s-au desfăşurat cu forŃa creată tot la 
acea adunare. 

Ideea uniunii trebuie să fie în strânsă legătură cu interesul libertăŃii; libertatea 
însă poate fi asigurată doar prin ordine. 

De aceea, pentru ca adunările populare să nu degenereze în grupări care 
produc tulburări, iar drepturile cetăŃenilor să fie apărate, domnul ministru dispune 
următoarele, în ordinul său emis în 13 iulie, sub nr. 5491: 

1) Nimeni nu poate convoca adunarea generală fără anunŃarea prealabilă a 
preşedintelui jurisdicŃiei respective despre data, locul şi motivul acesteia. 

2) În caz contrar, autorităŃile respective au obligaŃia să împiedice adunarea, 
sau chiar să o dizolve, dacă ea este în desfăşurare, iar cel care a convocat-o să fie 
pedepsit ca instigator. 

3) Dacă scopul adunării este legal, şeful autorităŃii îşi dă acordul, în schimb 
dacă adunarea vizează încălcarea legii şi tulburarea forŃată a ordinii publice, se 
pune problema obligativităŃii interzicerii ei. 

4) JurisdicŃia în cauză este obligată să supravegheze desfăşurarea adunării 
aprobate, asigurându-se că aceasta nu se abate de la calea legală sau nu se 
transformă într-o revoltă. Caz în care adunarea trebuie considerată dizolvată, iar 
cei, care prin discursurile lor sau prin agenŃii lor îndeamnă la ilegalitate, trebuie 
traşi la răspundere, la fel şi cei care doresc contiuarea adunării în ciuda dizovării ei. 

Astfel, acest ordin se aduce la cunoştinŃa  
a.), c.) acestui nobil comitat, Ńinut, scaun, Magistrat şi dregătorie, cu dispoziŃia 

ca, după luarea lui la cunoştinŃă, să-l facă public, îngrijindu-se să fie respectat 
întocmai. 

b) Se trimite măriei tale, prea sfinŃiei voastre, cu rugămintea să dispuneŃi citirea 
ordinului în faŃa enoriaşilor, în toate bisericile aparŃinătoare jurisdicŃiei voastre. 

a), b), c). Se anexează alăturat câteva exemplare tipărite ale ordinului, pentru 
a putea fi publicate cât mai rapid şi într-o formă cât mai fidelă. 

d) Nobilul Consiliu trebuie să se îngrijească, ca imediat ce s-a luat la cunoştinŃă, 
ordinul să fie publicat în primul număr al jurnalului tipărit în acest oraş. 

Cluj, 29 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8132/1848. 

269. 

[Cluj], 29 iulie 1848 

A királyi Kormány Széknek 

A belügy Ministernek e hónap 13án 5491 számja alatt kelt rendeletei, mellyben 
a Nép Győléseknek, hogy azok zavargó csend haborító csoportozatokká ne 
fajuljanak, mely elıleges béjelentés, engedelem elıvigyázat és feltételek alatti 
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tarthatása felöl rendelkezik: a N[agy] Méltóságú Kir[ályi] Kormányszéknek az 
illetı hatóságok útján eszközlendı közhirré juttatás végett át tenni kivántam. 

Sz. Jakab hó 29én 1848 
Gróf Mikó Imre 

* 

Înaltului Guberniu! 

Înaintez Guberniului ordinele ministrului de Interne, date în 13 iulie sub 
nr. 5491, despre modul de desfăşurare a adunărilor publice. 

Pentru ca aceste adunări să nu se transforme în grupări de tulburare a liniştii 
publice, ele nu pot fi Ńinute fără respectarea anumitor condiŃii, fără anunŃarea lor 
prealabilă şi fără o anumită precauŃie. 

Aceste ordine sunt transmise Guberniului cu scopul ca acesta să le facă 
publice prin intermediul autorităŃilor respective. 

29 iulie 1848 
 Contele Mikó Imre 

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8124/1848. 

270. 

Cluj, 29 iulie 1848 
 
A Brassai Fı Bírónak folyó hó 26 napjáról, ezen királyi fı kormányszék 

Elnökségéhez tett följelentésébıl kedvetlenül értesülvén ezen királyi fı 
kormányszék arrol: mikép az említett fı bíró azon nap estve felé nyolcz órakor 
azon váratlan hirrel lepettetett meg, hogy egy tömeg vándor sáska valószinőleg 
Háromszékbıl jıve, Kermányon és Péterfalván keresztül útját Brassónak vette s 
gyaníthatólag ezen környékben meg települend s tartani méltán lehetvén attól, hogy 
ezen sáska tömeg egy jövendı nagyobb tömegnek elıcsapatja, mely e hont az idei 
termése nézve nagy veszélyel fenyegetheti, ennélfogva meghagyatik ezennel 
kegyednek, hogy mihelyt ezen veszedelmes bogaraknak a kormánya alá bízott 
hatóság kebelébeni behatása legkisebb jeleirıl az ez iránt értesítendı és kellı 
képpen utasítandó járásbeli és kerületi altisztek útján értesülend, egyet értve a 
szomszéd Törvényhatóságokkal és az innen 1828ik évi Kis asszony hó 17ik és 27ik 
napjaitól 7908 és 8039 számok alatt költ intézkedésekben foglalt szabályokban 
pontosan és szigoruan megtartva, ezen veszedelmes bogarak elpusztítását erélyesen 
eszközölni és ezen országos csapást a lehetıségig eltávoztatni igyekezzék, a dolog 
állásáról ezen király fı kormány széket idıröl idıre sietıleg értesítvén. 

Gróf Mikó Imre 
Némethi János 
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* 

În raportul său înaintat prezidiului Guberniului în data de 26 iulie, judele 
regesc al Braşovului anunŃă următoarea veste îngrijorătoare: seara în jurul orei 8 a datei 
menŃionate, a fost înştiinŃat că un stol de lăcuste migratoare s-a îndreptat spre Braşov. 
Se presupune că a venit dinspre comitatul Trei Scaune şi, trecând prin Hărman şi 
Petreşti, s-a aşezat în jurul Braşovului. 

Ne putem teme, pe bună dreptate, menŃiona judele regesc, că acest stol este 
doar avangarda unuia mai mare, ceea ce ar însemna un mare pericol pentru recolta 
din anul acesta. 

Astfel, vi se ordonă domniei voastre, ca în cazul în care dregătorii de cerc şi 
district ar semnala chiar şi cel mai mic semn de apariŃie a acestor insecte periculoase 
în jurisdicŃia încredinŃată guvernării voastre, să vă puneŃi urgent de acord cu 
jurisdicŃiile vecine şi, conformându-vă dispoziŃiilor guberniale nr. 7908 respectiv 
8039, să vă străduiŃi să distrugeŃi aceste insecte periculoase, înlăturând astfel, pe 
cât posibil, o catastrofă pricinuită de ele. 

Guberniul aşteaptă înştiinŃări periodice din partea dumneavoastră, în legătură 
cu mersul lucrurilor. 

 Contele Mikó Imre 
 Némethi János  

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8654/1848. 

271. 

Sibiu, 29 iulie 1848 
 
Com. Zahl 993/848 

Dem k. Landes Thesaurarius Gf. Miko als Gubernial-Praesidenten! 

Nachdem mittelst Rundschreiben des h.k. Landes Gubernium die definitive 
Aufhebung der Frohndienste und Zehnten vom 18. Juni l.J. angefangen verlautbart 
worden war und darauf der walachische H. Bischof Andreas Schaguna ebenfalls 
mit Rundschreiben von Pest aus seine Glaubensgenossen unterrichtet hatte, daß sie 
hinfort unter andern von aller Zehntabgabe befreit seyen, hielten sich auch die im 
Sachsenlande wohnenden Walachen, welche theils evangelischen Geistlichen und 
dem k. Fiskus, theils nur letzterm den Zehnten zu leisten verpflichtet gewesen, 
auch für heuer von dieser Abgabe frei, ja auch die sächsischen Landbauer, welche 
der neue Gesetz Articel über Aufhebung des Zehenten noch heuer verpflichtet 
diesen ihren Geistlichen zu entrichten, glaubten sich nicht schuldig, dem Fiscus 
Zehenten zu leisten. 
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Da erfolgte aber auf die Anfrage des Mühlbacher Magistrats von der k. 
Landesstelle zugleich an benannten Magistrat und das Praesidium des k. Thesaurariats 
unterm 15 Juli l.J. 8606 die Weisung, daß, nachdem der Gesetzartikel, wegen 
Aufhebung des Zehenten noch nicht bestättigt sey, auf Sachsenboden der Zehnten 
entrichtet werden solle, mit dem Beifügen daß unter einem Bischoff Schaguna 
angewiesen werden würde, die von ihm vorläufig ausgesprochene Befreiung der 
Walachen vom Zehenten zu widerrufen. Dieser Weisung gemäß machten sowohl 
die Behörden als auch die Zehntbeamten ihre Einleitung.  

Die Walachen weigerten sich jedoch größtentheils mit Berufung auf die von 
ihrem Bischoff erhaltene Eröffnung, sogleich Zehnten zu leisten, erklärten aber auch 
zugleich, einen etwa zu erneuernden höhern Befehl wegen Zehntleistung sich auch 
später fügen zu wollen, während sie sich gleich jetzt der Verzeichnung ihres Zehntens 
unterzogen haben, jedoch auch hie und da den Zehnten wirklich abgegeben.  

Die Sachsen haben nach Beseitigung einiger Umstände in einigen 
Ortschaften ihren Geistlichen den Zehnten entrichtet und sind bereit, für den Fall, 
daß die Walachen wie bisher den Zehnten auch geben, solchen auch dem Fiskus zu 
verabfolgen. 

So stehen die Sachen, während ich gestern abends die h. Gubernial Verordnung 
vom 27. l.M. Z. 9095 mittelst Estaffette zu erhalten die Ehre hatte. Da nun aber 
diese hohe Verordnung nichts weiter verfügt, als daß man im Sachsenland die 
Einführung der Frucht wegen der Verzehndung zu Gunsten der Kammer nicht 
verzögern solle, damit aber nicht gesagt ist, ob eine Verzehntung überhaupt statt 
finden soll oder nicht?, während einige wenige Landbauern bereits Zehnten 
geleistet haben, mehrere nicht, hierüber eine bestimmte Vorschrift jedenfalls nöthig 
ist, um einheitlich und zugleich gerecht vorzugehen, so nehme ich mir die Freiheit 
diesfalls um weitere hohe Weisungen, um so mehr zu bitten, als solche im 
Sachsenland von den Bauern erwartet werden und auch bezüglich der Sommerfrüchte 
später in Anwendung gebracht werden müßten. 

Steht der Grundsatz, welchen das h. Landes Gubernium unter der Z. 8606 
selbst ausgesprochen hat, daß im Sachsenland, weil das Gesetz wegen Aufhebung 
des Zehnten von Allerhöchsten Orten noch nicht sanctionirt ist, jeder 
Zehntpflichtige heuer wie bisher seinen Zehnten entrichten müsse, und liegt es 
auch im Interesse der Regierung die Zehnten heuer auch zu beziehen, so müßte 
eine bestimmte Verordnung erlassen werden, daß noch heuer wie bisher sowohl 
Sachsen als Walachen den Sächsischen Geistlichen und der Kammer die Zehnten 
entrichten sollen, was nach der allgemeinen friedlichen Stimmung, welche auch die 
Walachen offenbart haben, gleich jetzt ohne Anstand erfolgen könnte; liegt dieses 
aber nicht in der Absicht der Regierung, so müßte der hie und da für die Kammer 
bereits entrichtete Zehnten zurück gestellt werden. 

Da die bisherige Gepflogenheit in der Zehntabgabe auf dem Sachsenboden 
allein durch das Einmischen der walachischen Geistlichkeit gestört worden ist und 
diese Geistlichkeit in neuerer Zeit überhaupt in die öffentliche Verwaltung so 
großen Einfluß nimmt, daß die Walachen, die Befehle ihrer unmittelbaren k. 
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Ortsbeamten nicht selten nur dann erst befolgen, wenn sie von der Geistlichkeit gut 
geheißen werden, so könnte mit der Verfügung über den Zehnten, zugleich von 
Allerhöchsten Orten auch eine strenge Verordnung erlassen werden, daß sich die 
walachische Geistlichkeit in die öffentliche Verwaltung ja nicht einmischen darf, 
welche gewiß guten Erfolg haben würde. 

Salmen 
Hermannstadt den 29. Juli 848 

* 

Nr. com. 993/1848 

Tezaurarului c.c. al Ńării, contelui Mikó,  
în calitate de preşedinte al Guberniului! 

După ce circulara înaltului Guberniu c.c. al Ńării a anunŃat desfiinŃarea 
serviciilor urbariale şi a dijmei începând cu data de 18 iunie a.c., iar episcopul 
român domnul Andrei Şaguna, şi el printr-o circulară trimisă din Pesta, le-a 
explicat credincioşilor săi că de acum înainte vor fi eliberaŃi, printre altele, de toate 
dijmele, românii locuitori pe Pământul Săsesc, obligaŃi să dea dijma o parte din ei 
atât clericilor evanghelici, cât şi fiscului c.c., iar altă parte numai celui menŃionat la 
urmă, s-au considerat eliberaŃi de această sarcină pe anul acesta. Ba însă şi Ńăranii 
saşi, pe care noul articol de lege despre desfiinŃarea dijmei îi obligă anul acesta să 
le acorda dijma clericilor lor, nu s-au mai considerat obligaŃi să dea dijma Fiscului. 

A sosit apoi, la întrebarea Magistratului din Orăştie, răspunsul forului c.c. al 
Ńării adresat în 15 iulie 1848, nr. 8606, respectivului Magistrat şi prezidiului 
Tezaurariatului c.c., cu indicaŃia ca, până la sancŃionarea articolul de lege referitor 
la desfiinŃarea dijmei, aceasta să fie efectuată pe pământul Săsesc, cu menŃiunea că 
episcopul Şaguna va fi avizat să revoce declaraŃia provizorie emisă de el cu privire 
la eliberarea românilor de dijmă. Atât autorităŃile, cât şi funcŃionarii dijmei au 
iniŃiat demersuri conform acestei indicaŃii. 

Totuşi, românii au refuzat, în cea mai mare parte, să efectueze dijmele pe loc, 
invocând şi comunicatul episcopului lor, însă declarând că, dacă s-ar reînnoi înalta 
poruncă de efectuare a dijmei, ei i se vor supune şi mai târziu, până atunci 
sustrăgându-se consemnării dijmei lor, cu toate că pe ici, pe colo au dat, într-
adevăr, dijma. 

În schimb, saşii, după înlăturarea unor împrejurări în anumite localităŃi, au 
dat dijma clericilor lor şi sunt gata s-o dea şi Fiscului, în cazul în care şi românii 
vor da dijma ca până acum. 

Astfel stau [stăteau] lucrurile, pe când ieri seară am avut onoarea de a primi 
prin ştafetă înalta dispoziŃie gubernială din data de 27 l.c. curentă, nr. 9095. Totuşi, 
această înaltă dispoziŃie nu dispune nimic altceva decât că pe Pământul Săsesc nu 
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trebuie să se întârzie culegerea bucatelor în vederea dijmuirii lor în favoarea 
Camerei, fără a se spune însă dacă va avea loc sau nu o dijmuire efectivă. În acest 
timp, unii, puŃini Ńărani au efectuat deja dijma, dar cei mai mulŃi nu, aşa încât este 
în orice caz necesară o anumită prescripŃie în acest sens, pentru a se putea proceda 
unitar şi totdată corect. Îndrăznesc, deci, a solicita indicaŃii înalte suplimentare,  
cu atât mai mult cu cât acestea sunt aşteptate de Ńărani pe Pământul Săsesc şi vor 
trebui să fie puse în aplicare şi mai târziu, la recolta de vară. 

Dacă e valabil principiul enunŃat chiar de înaltul Guberniu al Ńării, sub nr. 8606, 
conform căruia pe Pământul Săsesc fiecare plătitor de dijmă trebuie să efectueze 
dijma şi anul acesta ca până acum, întrucât legea de desfiinŃare a dijmei încă nu a 
fost sanŃionată de preaînaltele foruri; de asemenea, fiind colectarea dijmei şi în 
interesul conducerii, ar trebui emisă o prescripŃie specială, ca doar anul acesta, la 
fel ca până acum, atât saşii, cât şi românii să-şi dea dijmele clericilor saşi şi 
Camerei, ceea ce se poate petrece fără amânare, având în vedere starea de spirit 
paşnică manifestată şi de români. Dar dacă nu aceasta este intenŃia conducerii, 
atunci dijma culeasă deja pe ici, pe colo, pentru Cameră să fie dată înapoi. 

Obiceiul de până acum în prestarea dijmei pe Pământul Săsesc a fost stricat 
numai prin amestecul clerului românesc şi, în vremea din urmă, clerul acesta 
dobândeşte o influenŃă atât de mare în administraŃia publică, încât nu rareori 
românii urmează poruncile funcŃionarilor locali c.c. numai după ce acestea au fost 
aprobate de cler. De aceea, odată cu prescripŃia referitoare la dijmă preaînaltele 
foruri ar emite şi o dispoziŃie strictă care să interzică amestecul clerului românesc 
în administraŃia publică, ceea ce cu siguranŃă ar aduce cu sine rezultate bune. 

Salmen 
Sibiu, 29 iulie 848 
 
Concept: S.JA.N. Sibiu, Fond. Actele comiŃiale, nr. 993/1848; foto: 5.927–5.929/1848. 

272. 

Bucureşti, 29 iulie 1848 

Igen tisztelt Minister Úr 

A teljeshatalmu törökbiztos Szüleiman Pása kit én tiszteletteljes utolsó 
tudósításomban említettem, s kinek elfogadására itten nagy készületek tétettnek 
még nem érkezett meg. Azonban – mint azt az ismertes s Galaczul épen most 
megérkezett [...] halottam – Szüleiman Pásanak vagy tegnap vagy az elıtti napon a 
Galaczi veszteglı intézetbe kellett érnie. Taláát Effendi s Koczebue a török biztos 
elfogadására egy pár nap óta Galaczon vannak, nem különbön orosz császári flügel 
adjutáns Gróf Potoczki is. Ezen utolsó a czártul parancsot hozott, melynek tartalma 
Moldvának az orosz erı általi ki üritésit foglalja magában.  
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Az orosz erı tehát Moldvát csak ugyan oda hagyandja s hellyét mind addig 
még Moldvában az oláhalkotmány kihirdettétik s az óhajtott rend helyre álland [...]. 
Taláát Effendi szavai szerint mind az orosz mind pedig a török sereg költségeit 
nem az országnak hanem Sturdza hercegnek kell viselnie. Sturdzának a bukása 
bizonyos s úgy látszik azt ı is átlátta mert mind Nejét Konstantinopolyba küldötte, 
mind pedig herczegi lakának butorait s ékszereit áruba kezdette bocsátani. Az 
oroszok, mint mondják Moldvába sáska kép[pen] pusztítottak. Duhámelrül azt 
beszélik urá kegyét elvesztette. A kudarczot vallott Koczebuerol azt tartják, hogy 
többé Oláhországba nem jövend. Galaczon van két ezred egy gyalog és egy lovas; 
parancsnok Rifát Pásának [...] szavai szerint mint egy öt ezer ember. 

Moldva Oláhországgal egyesülni akar s ugyan azon egy alkotmánynak hódolni. 
Szüleimán Pása az itteni Ministérium hozzá vetése szerint Bukurestben huzamosan 
mulatand, a Nemzetigyőlés megnyitását s folyamát bé várandja. Valjon nem lenne e 
czélarányos magyar kormányunknál egy levélben a biztost üdvezelni s loyalításunk 
felöl bizonyossá tenni? A francziául irott levelet én minı minemüségben adhatnám át? 
Bibescu és társai Brassóban még mindég ármánykodnak. Céljok oláhországban reactiot 
s orosz béavatkozást idézni elı. Esedezem tehát ujabban is igen tisztelt Minister Úrnak 
méltózta[son] a fondorkodókat Brassóbol minél elıbb más helyre parancsolni [...] de 
azért talán mégis lehetne az inspectorátus útján postán az itteni gızhajózási agenset 
értesíteni, ki a parancsolt mennyiséget számomra a giurgevi agenssel ki fizettetné. 
Vagy talán az itteni osztrák agensnél is lehetne intézkedni? 

Itten rettentı hıség uralkodik, s talán ennek tulajdonítható, hogy a már 
lecsilapult cholera Jásban letırtetett erıvel dühöng. Bibescu elmenetele elıtt az 
itteni templomok pénztárát jól ki ürítette nyolcz száz ezer oláh piastert oszott el. 
Öszvesen három mázsa és kis aranyot vitt magával Brassóba. A hercegné 
Brassóbul azt [irja], hogy küldenének számára egy hintót és egy pár hatás lovat, 
tehát nem is szándokuk a fel ütött tanyá megváltóztatása? Szüleimán Pása ha meg 
érkezend, lépteit kettıztetett figyelemmel kisérendem. 

Igen tisztelt Minister Úrnak. 
Bukurest, julius 29én 1848  

Alázatos szolgája 
 N. Ferencz 

* 

Stimate domnule ministru, 

Comisarul otoman cu puteri depline, Süleiman Paşa1, pe care eu, cu respect, 
l-am amintit în ultima mea înştiinŃare şi pentru primirea căruia se fac mari pregătiri, 
încă nu a sosit. După cum am auzit însă de la o persoană cunoscută care a sosit de 
la GalaŃi, Süleiman Paşa ar fi trebuit să ajungă în zona de carantină ieri sau 
alaltăieri. Talaat Effendi2 şi Kotzebue3 de câteva zile sunt la GalaŃi pentru primirea 
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comisarului otoman, la fel ca şi adjutantul imperial rus, contele Potoczki. Prin 
intermediul acestuia din urmă s-a adus poruncă de la Ńar, referitoare la retragerea 
forŃelor ruseşti din Moldova. Aceasta doar atunci se va petrece când se va anunŃa 
ConstituŃia, iar ordinea internă se va restabili şi ea. După spusele lui Talaat Effendi, 
cheltuielile pentru trupele otomane şi cele ruseşti trebuie să le suporte nu Ńara, ci 
domnitorul Sturdza. Căderea sa de pe tron a realizat-o el însuşi, ca dovadă că şi-a 
trimis soŃia la Constantinopol, iar mobila locuinŃei şi bijuteriile a început să le pună 
în vânzare. Ruşii, după cum se spune, au pustiit Moldova precum lăcustele. Despre 
Duhamel4 se zice că a căzut în dizgraŃie. Despre eşecul mărturisit al lui Kotzebue 
se vorbeşte, de asemenea, amintindu-se că acesta nu va mai veni în łara 
Românească. La GalaŃi sunt două regimente, unul de călăreŃi şi unul de pedestraşi. 
După spusele comandantului Rifat Paşa, ar fi cam 5000 de soldaŃi. Moldova 
doreşte să se unească cu łara Românească şi să se supună unei singure constituŃii. 
Süleiman Paşa, conform obiecŃiei care i s-a transmis de către Ministerul de aici, 
petrece în Bucureşti în mod constant, aşteptând deschiderea adunării naŃionale şi 
derularea ei. Oare nu ar fi posibil pentru guvernul nostru maghiar ca, într-o 
scrisoare, să-l salutăm şi să-l asigurăm de loialitatea noastră? Scrisoarea să fie 
redactată în limba franceză; oare în ce calitate aş putea eu să i-o dau? Domnitorul 
Bibescu şi însoŃitorii săi încă recurg la intrigi în Braşov. Scopul lor este acela de a 
provoca o reacŃiune în łara Românească, iar prin aceasta amestecul rus. Îl implor, 
aşadar, pe stimatul domn ministru, să dispună ca intriganŃii să plece din Braşov în 
alt loc [...]. De aceea s-ar putea ca, prin poştă, inspectoratul să-l înştiinŃeze pe 
agentul vaporului cu aburi, iar suma să fie plătită prin agentul [nostru] din Giurgiu. 
Sau am putea realiza aceasta şi prin agentul austriac de aici? În acest loc domneşte 
o căldură cumplită, motiv pentru care cred că holera, care se mai domolise, s-a 
dezlănŃuit din nou cu putere la Iaşi. Înainte de plecarea sa, domnitorul Bibescu a 
golit vistieria bisericilor de aici cu 800.000 de piaştri, sumă pe care a şi împărŃit-o. 
El a mai luat cu sine şi aur. SoŃia sa scrie din Braşov să i se trimită o trăsură cu cai 
puternici, deci ei chiar nu intenŃionează să-şi schimbe adăpostul? Dacă soseşte aici 
Süleiman Paşa, îl voi urmări cu o atenŃie sporită.  

Cu deosebită stimă, al domnului ministru, 
Umil serv, 

 N. Ferencz5 
Bucureşti, 29 iulie 1848 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond H9 (Belügyminisztérium), 575 eln/B. 1848. 

________________ 
1 De fapt, Suleiman Paşa, comandantul suprem al trupelor otomane de intervenŃie, a intrat în 

łara Românească la Giurgiu, în 31 iulie 1848, în fruntea unei puternice armate. 
2 Talaat Effendi a fost comisarul extraordinar trimis de otomani în Muntenia la 1848. 
3 Kotzebue, consulul general rus în Principatele Române. 
4 Generalul Ńarist Aleksander Duhamel a fost comisarul extraordinar al Rusiei în Principate. 
5 Despre Szölösy N. Ferenc, trimisul guvernului maghiar în Mutnenia, vezi doc 190 şi 260 din 

acest volum. 
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273. 

Braşov, 29 iulie 1848 
 
Kronstadt, 29. Juli. 
In Folge eines Comitialintemats wurde heute eine Kreisversammlung abgehalten. 

Der Gegenstand betraf die Einhebung des Fiskalzehndens den Sachsen und 
Walachen auf Sachsenboden auf Befehl des k. Guberniums unweigerlich entrichten 
sollen. Die Unbilligkeit und die Inconsequenz dieser hohen k. Verordnung gegen 
die freien Sachsen ließe sich leicht nachweisen, und ein ernstes Wort darüber 
sprechen, wir wollen aber das Volk nicht noch mehr in Bewegung bringen, sondern 
es zum Frieden und zur Ruhe ermahnen. Es freut uns aber berichten zu können,  
daß die Kreisversammlung den männlichen und einmüthigen Beschluß gefaßt  
hat keinen Fiscalzehnden zu geben! Die Deputirten des letzten ordentlichen 
Nationalkonfluxes wurden aufgefordert über ihre Sendung mündlichen und 
schriftlichen Rechenschaftsbericht ehestens abzulegen! 

* 

Braşov, 29 iulie. 
Ca urmare a notei comitelui [naŃiunii] s-a desfăşurat astăzi o adunare 

cercuală. Subiectul acesteia s-a referit la porunca Guberniului regesc de colectare 
indiscutabilă a dijmei fiscale a saşilor şi românilor de pe Pământul Săsesc. 
Incorectitudinea şi inconsecvenŃa acestei înalte dispoziŃii împotriva saşilor liberi 
este lesne de demonstrat, şi putem spune lucruri grave despre aceasta, dar nu vrem 
să stârnim şi mai mult poporul, ci să-l îndemnăm la pace şi linişte. Ne bucură însă 
faptul că putem raporta că adunarea cercuală a adoptat hotărârea bărbătească şi 
unanimă de a nu da nicio dijmă fiscală! DeputaŃilor ultimului conflux naŃional 
ordinar li s-a solicitat să-şi depună asupra misiunii lor cât mai urgent dările de 
seamă orale şi scrise! 

 
Tipăritură: Notă informativă, publicată în „Siebenbürger Wochenblatt”, Braşov, nr. 61 din 

31 iulie 1848, p. 365. 

274. 

Braşov, 29 iulie 1848 
 
(Kronstadt, 29. Juli Abends.) 

 
Im Begriffe unser Blatt in die Presse zu befördern erfahren wir so eben die 

Ankunft einer Estaffette. Dieselbe hat in der Zehendsache eine entscheidende 
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Gubernialverordnung überbracht – nämlich daß die Sachsen und Walachen auf 
Sachsenboden bei der Einfechsung ihrer Bodenerzeugnisse von den Zehndner 
durchaus nicht behelligt werden sollten!  

Die Kronstädter Kreisbehörde hatte in der Zehndangelegenheit an das 
Gubernium berichtet und dieses den Kronstädter Protest gegen die Abnahme des 
Fiskalzehndens dem Ministerium zur Entscheidung unterbreitet. Daß nun das 
Ministerium diese Angelegenheit – welche die Freiheit des Sachsenvolkes, den erst 
freigewordenen Unterthanen gegenüber, auf alle Zeiten zu gefährden geeignet  
war – so schnell und eklatant im Interesse unseres Volkes entschieden hat, erfüllt 
uns mit neuem Vertrauen, daß auch unsre übrigen Forderungen einem gewünschten 
Ziele entgegengeführt werden! 

Unsere Brüder in Großpold im Reußmärkter Stuhl bedauern wir, daß sie 
durch eine falsche Consequenz mit Militärexecution zur Abgabe des Fiskalzehndens 
gezwungen worden sind, indem er doch von den Landständen, durch ein vom 
geheiligten Staatsoberhaupte sanctionirtes Gesetz für ewige Zeit abgeschafft 
worden ist. 

Wie aber ein Artikel im Siebenbürger Bote einer so wackeren Gemeinde es 
als eine Schande auslegen konnte, daß sie – nachdem der Fiskalzehnden durch das 
Gesetz abgeschafft wurde, – denselben ganz natürlich nicht entrichten wollten, ist 
unbegreiflich! 

* 

(Braşov, 29 iulie, seara.) 
 
Fiind tocmai pe cale să trimitem ziarul la presă, aflăm de sosirea unei ştafete. 

Aceasta a adus o dispoziŃie gubernială decisivă în chestiunea zeciuielii, şi anume că 
saşii şi românii de pe Pământul Săsesc nu trebuie să fie deloc deranjaŃi de dijmaşi 
la recoltarea produselor lor agricole! 

Autoritatea cercuală braşoveană raportase Guberniului în problema dijmei 
fiscale1, iar acesta a trimis spre decizie Ministerului [austriac] protestul braşovenilor 
faŃă de prestarea dijmei fiscale. Faptul că, în această chestiune – care era gata să 
pună în pericol pe veci libertatea poporului săsesc vizavi de iobagii abia eliberaŃi, 
Ministerul a decis atât de repede şi atât de eclatant în interesul poporului, ne umple 
de încrederea că şi celelalte cereri ale noastre sunt pe cale să se împlinească aşa 
cum ne dorim! 

Ne pare rău de fraŃii noştri din Apoldu de Sus, din scaunul Miercurea Sibiului 
care, datorită unor concluzii false, au fost siliŃi prin execuŃie militară să predea 
dijma fiscală, cu toate că aceasta a fost abolită pentru totdeauna de către Stările 
Ńării, printr-o lege sancŃionată de sfântul şi cel mai înalt cap al statului. 

Dar este de neconceput, cum un articol din „Siebenbürger Bote” a putut 
acuza o comună atât de curajoasă că face o mare ruşine, pentru că, fireşte, a refuzat 
să presteze dijma fiscală, având în vedere că aceasta a fost abolită prin lege! 



 

 521 

Tipăritură: Nota redacŃiei publicată în „Siebenbürger Wochenblatt”, Braşov, nr. 61 din 31 iulie 
1848, p. 368. 
________________ 

1 Vezi decizia comitelui săsesc Franz Salmen, în numele UnversităŃii naŃionale săseşti, care 
porunceşte Magistratului braşovean colectarea dijmelor, în 24 iulie 1848, doc. nr. 222; de asemenea, 
vezi protestul Magistratului braşovean în chestiunea dijmei, în 28 iulie 1848, doc. nr. 262. 

275. 

Braşov, 29 iulie 1848 
 

Kronstadt, 29. Juli. 
Wir haben aus sicherer Quelle die Nachricht erhalten, daß in den ersten 

Tagen des nächsten Monats in der Militärbesetzung unseres Districtes eine große 
Veränderung stattfinden wird. Es werden die dermahlen hier befindlichen zwei 
Compagnien von Graf Leiningen-Infanterie nach Fogarasch in ihre frühere Station 
zurückmarschieren; dagegen kommen von Hermannstadt zwei und von Fogarasch 
eine Compagnie von Baron Bianchi-Infanterie zu den bereits hier stationirten 3 
Compagnien desselben Regiments nach Kronstadt. Ferner wird vom 1. Szekler-
Infanterie-Regiment eine Compagnie nach Bátsfalu und eine nach Ujtohan zur 
Besetzung der Pässe auf Tömös und Törzburg stationirt, und von den zwei im 
Distrikt befindlichen Escadronen des Savoyen-Dragoner-Regiments kommt die 
eine nach Rosenau die andere nach Tartlau. Aus Karlsburg trifft eine halbe Batterie 
mit der nöthigen Mannschaft und Pferden nächstens ein. 

* 

Braşov, 29 iulie 1848. 
Am aflat din sursă sigură că în primele zile ale lunii viitoare în situaŃia militară 

a districtului nostru se va produce o mare schimbare1. Cele două companii [ale 
regimentului] de infanterie „Contele Leiningen”, aflate aici, se vor reîntoarce în 
vechea lor staŃie de la Făgăraş; în schimb, de la Sibiu sosesc două şi de la Făgăraş o 
companie [a regimentului] de infanterie „Baron Bianchi”, care se alătură celor  
3 companii ale aceluiaşi regiment, staŃionate deja la Braşov. Mai mult decât atât, de la 
primul regiment secuiesc de infanterie o companie va fi staŃionată la Baciu şi alta la 
Tohanu Nou, pentru ocuparea trecătorilor Timiş şi Bran, iar din cele două escadroane 
ale regimentului de dragoni de Savoia unul se îndreaptă spre Râşnov, altul la 
Prejmer. Din Alba Iulia soseşte curând o jumătate de baterie cu trupa şi caii necesari. 

 
Tipăritură: Notă informativă, publicată în „Siebenbürger Wochenblatt”, Braşov, nr. 61 din  

31 iulie 1848, p. 365. 
________________ 

1 Vezi şi informarea Comandamentului militar al Transilvaniei de la Sibiu către guvernatorul 
transilvan, din 6 iulie 1848, în legătură cu dislocările unităŃilor armatei regulate c.c. în sudul 
Ardealului, doc. nr. 5. 
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276. 

Mediaş, 29 iulie 1848 

Hochwohlgeborner Herr Gubernial-Rath  
und Graf der Sächsischen Nation! 

Martin Schenker Studirender der Rechte hat im Namen der sächsischen 
Jugend diesem Magistrat das hier in Abschrift nebengebende Gesuch, wegen 
Gestattung der Abhaltung einer allgemeinen Versammlung der erwähnten Jugend 
in hiesiger Stadt auf dem 13–14 und 15t August l.J. eingereicht. Die darin als 
Programm ausgesprochenen Ansichten erachtet der Magistrat zu seiner Pflicht der 
nachstehenden, dem Gesuchsteller als Bescheid herauszugebenden Erörterung zu 
unterziehen. 

Es heißt daselbst: „Unser Volksthum ist in Gefahr, der Feind gibt sich von 
Innen und von Außen kund, der gesunde tüchtige Geist unserer Nation fängt an zu 
schwinden und im Herzen derselben keimt der Zwietracht Saamen. 

Die Jugend, die Hoffnung einer glücklichen Zukunft, ist durch die Ereigniße der 
jüngsten Tage zum Bewußtsein der Schwäche gekommen, welche unser Volksthum zu 
untergraben droht, und die Jugend ist es, die sich kräftig genug fühlt, den Vorwurf der 
Schwäche, der einst schwer auf ihr lasten würde, von sich zu wälzen, die so sehr 
zerüttete Eintracht der Nation fest zu begründen und eine neue glückliche Aera in der 
Geschichte der deutschen Colonie in Siebenbürgen, deren Entwicklung fortan auch das 
große Mutterland mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgen wird, vorzubereiten.” 

Es ist wahr: und, so gern auch dieser Magistrat es in Zweifel ziehen möchte, so 
mag er es nach allen Anzeigen der Tages Ereignisse dennoch selbst gestehen, daß 
unser Volksthum in Gefahr sey, und von inneren und äußeren Feinden bedrohet 
werde. Allein diese Gefahr liegt nicht in der moralischen Schwäche der Sächsischen 
Nation und ihrem gesetzlichen Verwaltungs-Organ, nicht in ihrer Zerklüftung, 
sondern in dem allgemeinen politischen Gährungs Prozesse, welches in der Runde 
fast alle Europäische Staaten und Provinzen ergriffen hat. Das Ringen ganzer 
Staaten, so wie einzelner Völkerschaften nach Freiheit und Gleichheit, welches in der 
jüngsten Zeit den politischen Szeptizismus, die Gährung und endlich einen 
allgemeinen Umschwung der Dinge hervorrief, durfte anfänglich die sächsische 
Nation nicht beängstigen, sie konnte vielmehr stolz darauf seyn, daß ihre 700jährige 
democratisch monarchische Verfassung alle Grundbedingungen bereits in sich trägt, 
welche zur Erreichung jener angestrebten heiligsten Rechte in den sozialen 
Verhältnissen des menschlichen Lebens nothwendig erforderlich sind, und welche zu 
erkämpfen, hie und da schon manche Ströme Bürgerbluts gekostet haben. 

Seit jedoch in dem edlen Kampf nach Freiheit und Gleichheit das 
eigennützige Gelüste anschließender Nationalitaet sich einschleichen und einzelne 
Völkerschaften nur in der freien national individuellen Selbstentwicklung und 
Erstarkung die sicheren und dauerhaften Garantien künftiger politischer Freiheit 
und Gleichheit gewärtigen, ist auch für uns Siebenbürger Sachsen, trotz der 
Loyalitaet unserer Verfassung und der Wachsamkeit ihrer Träger, die Zeit der 
Gefahr hereingedrungen. 
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Getrennt von dem einen und großen deutschen Mutterland sind wir in den 
Osten der Oesterreichischen Monarchie ein kleines deutsches Häuflein, nicht nur 
ringsum vom zwei an Zahl uns weit überlegenen, und in Sitten und Neigungen uns 
fremden Nationen nemlich der Ungarn und Szekler einer- und der Wallachen 
andererseits umrungen, sondern auch selbst in unserm eigenthümlich sächsischen 
Wohngebiethe von einer, wenn uns nicht überbiethenden, doch beinahe gleichen 
Anzahl wallachischen Mitbewohner eingeengt, und was Ungarn und Szekler durch 
ihre heimlich und offen betriebene Magyarisierungs-Tendenzen schon Jahre lange 
uns für unsere deutsche Selbstständigkeit mit Recht befürchten lassen, das scheint 
uns nunmehr, nach allen Äußerungen der neuen Zeit, aus dem zum nationalen 
Selbstgefühl erwachten wallachischen Volks-Element mit doppelter Gefahr zu 
bedrohen, nicht blos weil das Idol der wallachischen Nation das ehemalige 
Dacoromanische Reich zu reconstituiren, bereits allgemein bekannt geworden, 
sondern hauptsächlich, weil diese durch ihr numerisches Uebergewicht, welches 
durch fortwährende Zuströmungen aus den stammverwandten benachbarten 
Donau-Provinzen noch täglich anwächst, bald alle nicht wallachische Volks 
Elemente zu überfluthen und zu erdrücken drohen, und die communistischen 
Wühlereien des vermög seiner niedrigen Bildungsstufe zu einem rohen Gewalt-
Ausbruch in jedem nächsten günstigen Augenblick geeigneten wallachischen 
Volksthums überhaupt höchste Gefahr drohend sind.  

Alle diese Gefahren einer Ungarischen oder Wallachischen Volks Hegemonie 
in unserem Vaterlande hat man sich wohl klar zum Bewußtseyn erhoben, und es 
haben eben dieserwegen, theils die Löbliche Nations-Universitaet durch ihre 
entsendete Deputations Glieder, theils die einzelnen sächsischen Kreis Publica 
durch ihre gewählte Repraesentanten bei dem gegenwärtigen gemeinschaftlichen 
ungarisch siebenbürgischen Reichstag, diejenigen Schritte eingeleitet, welche zur 
gesetzlichen Abwendung jener Gefahr für angemessen erachtet worden sind. 

Das ganze Augenmerk der sächsischen Nation und ihre Hoffnung müssen 
also auf den glücklichgen Erfolg der Bemühungen unserer Deputationen und Volks 
Repraesentanten gerichtet bleiben, und es darf die Nation, welche ein unabänderliches 
Festhalten an der gesetzlichen Ordnung mit Recht zu ihren vorzüglichsten 
deutschen Tugenden zählte, auch in diesem entscheidenden Momente der Gefahren 
vom gesetzlichen Wege nicht abweichen, ohne gerade hiedurch sich den Vorwurf 
zu verdienen, daß ihr der gesunde und tüchtige Geist ihrer Väter mangelt. 

Wenn daher der Gesuchsteller Martin Schenker ein Recht zu haben geglaubt 
hat, die Nation zu beschuldigen, daß in ihr der gesunde und tüchtige Geist 
schwinde, daß sie durch eigene Schwäche ihr Volksthum untergrabe, und es 
vorzugsweise der Beruf der sächsischen Jugend geworden sey, zur glücklichen 
Wendung der gegenwärtigen nationalen Lebens Crisis thatkräftig einzuschreiten, 
so muß ihm diese Voraussetzung geradezu mißbilligend widersprochen und ihm 
die Versicherung ertheilt werden, daß die hie und da sich in den öffentlichen 
Tagesblättern kundgebende Zänkereien keineswegs einen Beweis dafür abgeben 
können, daß auch der gesunde Kern der Nation von dem Uibel der Schwäche und 
der Zwietracht befallen sey. 

Belangend übrigens die vom Gesuchsteller im Namen der Sachsenjugend in 
patriotischer Begeisterung manifestierte Willenskraft, für das Wohl, die Ehre und 
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die Fortdauer ihrer Nation einzustehen, muß dieser Magistrat nicht nur mit 
lobender Anerkennung dieser Grundsätze darüber, jene aufrichtige Freude 
bekennen, sondern ist seinerseits ebensowenig, wie die hierüber vernommene Stadt 
Communitaet dem Wunsche des Gesuchstellers, am 13ten, 14ten und 15ten August 
innerhalb den Mauern dieser Stadt eine allgemeine Verhandlung des sächsischen 
Jugendthums abhalten zu können, entgegen. Da jedoch außer dieser bereitwilligen 
Erklärung einer gastlichen Aufnahme die Gestattung einer solchen Versammlung 
selbst nicht dem Magistrat zusteht, und damit in der gegenwärtigen Zeit der 
allgemeinen Aufregung auch der entfernteste Argwohn wühlerischer, fremde 
Nationalitaeten auseinander [bringende] Bestrebungen von diesem Stadt Publicum 
und der Versammlung selbst weit gehalten werden könnte, so wird gegenwärtiges 
Ansuchen Euer Hochwohlgeboren zur Selbsteigenen Beurtheilung und beliebigen 
Bewilligung, oder etwa auch erforderlichen höhern Anzeige mit dem unmaßgeblichen 
Vorschlag unterbreitet: 

1tens Daß die Versammlung nur unter der Leitung eines von Euer 
Hochwohlgeboren anzuordnender Praeses öffentlich abzuhalten werde. 

2tens Daß der designirte Praeses für die Ruhe und Ordnung, wie für die 
politische Mäßigung der Beratthungen und Debatten verantwortlich sey, und daher 
das Recht habe, im Erforderungsfall die Versammlung aufzuheben und 

3tens Daß diese Versammlung für sich keine andere Wirkung ansprechen 
dürfe, als das einfache Recht der Association und Petition, welches in der 
octroyirten Verfassungs Urkunde vom 25ten April 1848 durch Se Majestaet allen 
oesterreichischen Unterthanen garantirt worden ist. 

Der hochgeneigten Eröffnung und Verfügung Euer Hoch Wohlgeboren entgegen 
sehend, geharren wir mit vollkommenster Hochachtung, 

Euer Hochwohlgeboren 
Gehorsamste Diener, 

Magistrat der k.k. fr. Stadt und des Stuhls Mediasch, 
Daniel Gräser m.p., st. v. Bürgmstr. 

Mediasch am 29t Juli 848 
Zahl 1956/848 

* 

Preamărite domnule consilier gubernial şi comite al naŃiunii săseşti! 

Martin Schenker, student la Drept, i-a înaintat Magistratului în numele tineretului 
săsesc cererea anexată aici, în copie, pentru a aproba desfăşurarea unei adunări 
generale a amintitului tineret în oraşul nostru, în data de 13, 14 şi 15 august anul curent. 
Magistratul consideră de datoria sa a supune dezbaterii opiniile exprimate [în cerere] ca 
program, pentru a le putea comunica solicitantului ca decizie. 

Aici se arată că: „Poporul nostru este în pericol; duşmanul se face văzut 
dinăuntru şi din afară; spiritul sănătos şi vrednic al naŃiunii noastre începe să 
dispară şi în inima ei încolŃeşte sămânŃa discordiei. 
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Tineretul, speranŃa unui viitor fericit, a ajuns datorită evenimentelor din zilele 
cele mai recente la conştiinŃa slăbiciunii ce ameninŃă să ne îngroape poporul. Tineretul 
se simte destul de puternic să azvârle de la sine reproşul slăbiciunii, care ar apăsa 
cândva atât de greu asupra sa, să pună temei sigur unităŃii atât de fragile a naŃiunii şi să 
pregătească o eră nouă, fericită în istoria coloniei germane din Transilvania, a cărei 
evoluŃie o va urmări cu vie atenŃie de acum încolo şi marea patrie-mamă.” 

Este adevărat, şi chiar dacă Magistratul şi-ar dori să pună la îndoială aceasta, 
totuşi trebuie să recunoască, conform tuturor indiciilor oferite de evenimentele 
zilei, că poporul nostru este în pericol, fiind ameninŃat de duşmani interni şi externi. 
Dar acest pericol nu provine din slăbiciunea morală a naŃiunii săseşti şi a organului 
ei legal de administrare, nici din scindarea ei, ci din procesul general de fierbere 
politică, ce a cuprins la rând aproape toate statele şi provinciile europene. Lupta 
pentru libertate şi egalitate a unor state întregi, ca şi a populaŃiilor individuale, care 
în vremea din urmă a generat scepticismul politic, fierberea şi în fine transformarea 
generală a stării lucrurilor la început nu au înspăimântat naŃiunea săsească, căci ea 
se putea mândri, având de 700 de ani o constituŃie democratic-monarhică, ce 
conŃine în sine toate condiŃiile esenŃiale cerute şi necesare în relaŃiile sociale ale 
vieŃii omeneşti pentru obŃinerea acelor visate drepturi sacre, şi pentru a căror 
dobândire au curs din când în când râuri de sânge cetăŃenesc.  

În nobila luptă pentru libertate şi egalitate îşi face loc însă egoismul 
naŃionalităŃii însoŃitoare şi fiecare populaŃie îşi găseşte garanŃia durabilă a viitoarei 
sale libertăŃi şi egalităŃi numai în propria dezvoltare şi întărire individuală liberă şi 
naŃională. De aceea, şi pentru noi saşii, în pofida loialităŃii constituŃiei noastre şi a 
spiritului de veghe al purtătorilor ei, a sosit vremea pericolului. 

DespărŃiŃi de marea patrie-mamă germană, suntem în răsăritul Monarhiei 
austriece o mică grămăjoară germană, înconjurată de jur-împrejur de două 
naŃiuni, care ne depăşesc numeric cu mult şi ne sunt străine prin obiceiuri şi 
înclinaŃii, anume ungurii cu secuii, pe de o parte, şi românii, pe de altă parte. Ba 
chiar în teritoriul nostru de locuire tradiŃional săsesc, suntem înghesuiŃi de o 
mulŃime dacă nu superioară numeric, cel puŃin egală de conlocuitori români. Şi 
tot ce ne înspăimântă în autonomia noastră germană, pe bună dreptate, din partea 
ungurilor şi secuilor, datorită tendinŃelor lor secrete sau făŃişe de maghiarizare 
manifestate de ani de zile, pare să ne ameninŃe cu pericol dublu, după toate 
aparenŃele vremurilor noi, din partea elementului românesc, care s-a deşteptat la 
conştiinŃa naŃională de sine, şi aceasta nu numai fiindcă idolul naŃiunii române 
înseamnă reconstituirea Imperiului daco-roman, cum este binecunoscut, ci, mai 
cu seamă, fiindcă prin ponderea ei numerică superioară, care sporeşte zilnic 
datorită afluxului continuu din provinciile dunărene învecinate şi înrudite, ea 
ameninŃă să inunde şi să copleşească curând toate elementele populare neromâneşti, 
iar cel mai mare, mai ameninŃător pericol sunt agitaŃiile comuniste ale populaŃiei 
româneşti care, aflându-se pe o treaptă joasă de educaŃie, e înclinată ca în prima 
clipă favorabilă să răbufnească brutal şi violent. 

Suntem conştienŃi de acestea şi ne sunt clare toate pericolele unei hegemonii 
populare ungureşti sau româneşti în patria noastră, motiv pentru care atât onorata 
Universitate naŃională [săsească], prin membrii deputaŃi pe care i-a trimis, cât şi 
publicul diferitelor cercuri săseşti prin reprezentanŃii săi aleşi la prezentul parlament 
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comun ungaro-transilvan au iniŃiat demersurile cuvenite pentru îndepărtarea pe cale 
legală a pericolului amintit. 

Aşadar, întreaga atenŃie a naŃiunii săseşti, precum şi speranŃa ei trebuie să rămână 
aŃintite asupra succesului eforturilor depuse de deputăŃiile noastre şi de reprezentanŃii 
noştri populari, iar naŃiunea, care până acum a considerat pe drept cuvânt menŃinerea 
neabătută a ordinii legale ca fiind una din minunatele ei virtuŃi germane, nu se va 
[putea] abate de la calea legală nici în aceste decisive momente de pericol, fără ca altfel 
să merite reproşul că i-ar lipsi spiritul sănătos şi vrednic al înaintaşilor.  

Astfel că dacă solicitantul Martin Schenker a crezut că are dreptul să acuze 
naŃiunea că îi piere spiritul sănătos şi vrednic, că ea îşi îngroapă poporul prin 
propria-i slăbiciune, şi că tineretul săsesc este cel chemat în primul rând să 
acŃioneze puternic pentru rezolvarea fericită a crizei actuale a vieŃii naŃionale, 
atunci trebuie să-l contrazicem şi să-i dezaprobăm premisele, aigurându-l că 
certurile apărute pe ici-colo, prin foile publice din ziare, nu sunt defel dovada că şi 
miezul sănătos al naŃiunii a fost atins de răul slăbiciunii şi al discordiei. 

Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte puterea voinŃei manifestate de 
solicitant, în numele tineretului săsesc, de a se ridica pentru binele, onoarea şi 
trăinicia naŃiunii sale, Magistratul trebuie să recunoască şi să laude cu sinceră 
bucurie aceste principii, şi cu atât mai puŃin nici Magistratul, nici comunitatea 
orăşenească consultată în acest sens nu se vor opune dorinŃei solicitantului de a 
organiza o dezbatere generală a tineretului săsesc în incinta zidurilor acestui oraş în 
zilele de 13, 14 şi 15 august. Însă, deoarece afară de declaraŃia binevoitoare a 
ospeŃiei nici chiar Magistratului nu-i stă în putere să aprobe o asemenea adunare, 
iar în zilele noastre de agitaŃie generală chiar şi cea mai vagă bănuială legată de 
aŃâŃări şi tendinŃe care să dezbine naŃionalităŃile străine trebuie Ńinută departe de 
publicul oraşului, dar şi de adunarea însăşi, înaintăm această cerere spre judecarea 
cumpănită şi spre binevoitoarea aprobare a măriei voastre, ori spre informare mai 
înaltă, în caz de necesitate, cu adăugarea neînsemnatelor noastre propuneri: 

În primul rând, ca adunarea să se Ńină public numai sub conducerea unui 
preşedinte desemnat de măria voastră. 

În al doilea rând, ca preşedintele desemnat să răspundă de linişte şi ordine, ca 
şi de spiritul moderat al consfătuirilor şi dezbaterilor, având astfel dreptul ca, la 
nevoie, să suspende adunarea.  

Şi, în al treilea rând, ca această adunare să nu-şi aroge altă acŃiune, decât 
simplul drept de asociere şi petiŃionare, care a fost garantat tuturor supuşilor 
austrieci de către maiestatea sa în constituŃia octroiată din 25 aprilie 1848. 

În aşteptarea graŃioasei comunicări şi dispoziŃii a măriei voastre, rămânem cu 
cea mai deplină stimă, 

Ai măriei voastre 
Slujitori supuşi, 

Magistratul oraşului liber c.c. şi al scaunului Mediaş, 
Daniel Gräser m.p., primar 

Mediaş, 29 iulie 1848 
Nr. 1956/1848 
 
Original: S.J.A.N. Sibiu, Fond. Actele comiŃiale, nr. 999/1848; foto: 5.930–5.937/1848. 
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277. 

Metiş, 29 iulie 1848 

Felséges Királyi Fı Kormány Szék! 

Ezen Felsı Fejér Megye belsı kerületében Dakkan Ágoston falván, Felsı 
Rákosan a veszedelmes chollera betegség nagy mértékben dühöng el anyira, hogy 
Dakkan már két napp alatt 9 halt meg belsı kerület béli Hellyettes Fı Bíró Csiszér 
István atyánkfia a folyó hó 26án ide utasított sietı jelentése szerént mellyet is ezen 
tárgyban a folyó hó 25én 1160 tiszti szám alatti alázatoson tett hivatalos jelentésünk 
folytául újra jelentyük azon alázatos tudósításunk mellett, hogy részünkrıl ezen 
veszedelmes nyavaja meg akadályoztatására az illetı orvosokhoz és megyei 
tisztekhez rendeléseinket meg tettük a mely iránt a felséges királyi fı kormány 
széktöl és további intézkedéseit várjuk, mely tisztelettel lévén 

A Felséges Királyi Fı Kormány Széknek 
Felsı Fejér Megye Tisztségének Szász Mártonfalván 1848 Julius 29én 
tartott ülésétıl  

 alázatos szolgái 
Motok Ferencz 

 Szubi Antal Lehel Tárnak 

* 

Metiş, 29 iulie 1848 

Prea mărite Guberniu regesc! 

În localităŃile Dac, Augustin şi Racoşul de Sus aflate în acest comitat al Albei 
de Sus, holera a luat o asemenea amploare, încât numai la Dac au murit în decurs 
de 2 zile, 9 persoane. 

Precum reiese din raportul concetăŃeanului nostru, prim judele locŃiitor 
domnul Csiszér István, înaintat aici în data de 26 iulie în mare grabă, la fel şi din 
continuarea raportului nostru înaintat în 25 iulie sub nr. 1160, noi ne-am adresat 
tuturor medicilor şi dregătorilor din comitat în vederea luării măsurilor necesare 
pentru a stopa această boală periculoasă. 

În cele ce urmează, aşteptăm noi dispoziŃii din partea Guberniului. 
Din adunarea dregătoriei comitatului Alba de Sus, Ńinută la Metiş, în 29 iulie. 
Rămânem ai măritului Guberniu regesc, 

 servi umili, 
 Motok Ferencz,  

 Szobi Antal,  
 arhivar  

 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8654/1848. 
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278. 

Orşova, 29 iulie 1848 
 
Abschrift 
No. 1176 
Untere Donau Cordons Commando 

An das k.k. löbl. Walachen Grenz Regts. Commando 

Die Rapporte der verflossenen Woche von der hier concentrirten Comp., 
sowie des zu Plavischevitza aufgestellten Detachements werden in der Anlage u.z. 
letzterer in Abschrift gehorsamst vorgelegt. 

Der Dienstesbetrieb ist jenem so die frühern Rapporte anführen gleich 
geblieben, bloß bezüglich des Exerzierens ist eine Abänderung eingetreten, indem 
der Herr General Brigadir unterm 25. d.M. verordnete, daß die hier concentrirte 
Mannschaft aus Ursache der großen Hitze u. des angestrengten Dienstes, 
Nachmittags nicht mehr zu exerzieren, sondern bloß zu dem gewöhnlichen Befehl 
auszurücken sei u. dabei nach abgelegtem Gewehr einige Bewegungen zu machen 
haben, welchen Befehl man auch für das Detachement zu Plavischevitza in 
Anordnung gebracht hat. 

Uiber die im Rapporte des H. Oberlt. Mihanovich im 9. Punkte gemachte 
Bemerkung hat man andererseits in Erfahrung gebracht, daß die nämliche 
Bevölkerung des Ortes Svinitza sich bei ihren Häusern befinden und der dortigen 
Auflösung des Cordons gar nicht entgegen sein soll. 

Orsova am 29. Juli 1848 
Eisler m.p., 

Major 

* 

Copie 
Nr. 1176 
Comanda de cordon a Dunării de Jos 

Către onorata comandă a regimentului c.c. românesc de graniŃă 

Rapoartele pe săptămâna trecută referitoare la compania concentrată aici1, ca 
şi la detaşamentul de la PlavişeviŃa2 sunt înfăŃişate în anexă, şi anume ultimul fiind 
în copie. 

Executarea serviciului este identică celei arătate în rapoartele anterioare, doar 
în privinŃa exerciŃiilor a intervenit o modificare, întrucât domnul general de brigadă 
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a ordonat în data de 25 ale lunii curente că, din cauza arşiŃei şi a serviciului 
epuizant, trupa concentrată aici nu va mai exersa după-masa, ci va ieşi numai la 
ordinul obişnuit şi va face puŃină mişcare după depunerea armelor. Acest ordin i s-a 
impus şi detaşamentului din PlavişeviŃa. 

În legătură cu observaŃia făcută de domnul locotenent-superior Mihanovich la 
punctul 93, am mai aflat că populaŃia localităŃii SviniŃa se află la casele ei şi nu se 
împotriveşte dizolvării cordonului din localitate. 

Orşova, 29 iulie 1848 
Eisler m.p., 

maior 
 
Original: Arhiva Muzeului Banatului Montan din ReşiŃa, dosar nr. 1990/18.318, doc. nr. 1176; 

foto: 1848 030. 
________________ 

1 Vezi documentul nr. 279, dat la Orşova Veche, în 29 iulie 1848. 
2 Vezi documentul nr. 280, dat la PlavişeviŃa, în 29 iulie 1848. 
3 Vezi documentul nr. 280, dat la PlavişeviŃa, în 29 iulie 1848. 

279. 

Orşova Veche, 29 iulie 1848 
 
Hptm Lennich zusammengesetzte Compagnie 
Rapport  
Auf den 29. Juli 1848 
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Der effective 
Stand besteht aus  

1 1 1 6 2 12 246 29 8 306 

Hievon 
stehen im Dienst 

   1  2 36 7  46 

Commandirt im 
Marodehaus 

     1 3   4 

Marode im 
Marodehaus 

   1  1 28 7  37 

Im Regmts 
Gemde Spital 

     1 1   2 

Summa     2  5 68 14  89 

Nach Abschlag 
verbleiben 

1 1 1 4 2 7 178 15 8 217 
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Besondere Meldungen 
Im Marodehaus befindet sich außer jene im Spiegel ersichtlichen auch ein 

Mann der Plavischevitzaer Abtheilung. 
Die Mannschaft ist bis dto dieses mit hungarischer Löhnung und Brotrebutum 

verpflegt. 
Sig. Alt-Orsova ut supra  

Lennich m.p., 
Hptm. 

* 

Compania compusă a căpitanului Lennich 
 
Raport 
Din 29 iulie 1848 
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Efectivele propriu-
zise constau din  

1 1 1 6 2 12 246 29 8 306 

Dintre care sunt în 
serviciu 

   1  2 36 7  46 

Au comanda în 
lazaret 

     1 3   4 

În lazaret     1  1 28 7  37 

În spitalul comun 
de regiment 

     1 1   2 

Total    2  5 68 14  89 

După reducere 
rămân 

1 1 1 4 2 7 178 15 8 217 

 
Raportare specială 
În lazaret se mai află, în afară de cei indicaŃi în tabel, şi un om din unitatea de 

la PlavişeviŃa. 
Până acum intendenŃa trupei s-a făcut cu soldă ungurească şi cu rebut de pâine. 
Semnătură. Orşova Veche ut supra [29 iulie 1848] 

Lennich m.p., 
căpitan 

 
Original: Arhiva Muzeului Banatului Montan din ReşiŃa, dosar nr. 1990/18.318, doc. nr. 1176; 

foto: 1848 031. 
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280. 

PlavişeviŃa, 29 iulie 1848 
 
Oberlieutenant Mihanovich 
 
Rapport 
Von 23. bis 29. Juli 1848 
Uiber das zu Plavischevitza aufgestellte Commando 
 

Als Offiziere Corporale Gefreite Gemeine Summa 

Mit letzten 
Rapport von 
23. d.M. war 
der Stand 
dieses 
Commandos 

1 2 1 33 37 

Hievon 
undienstbare 

   1 1 

Gemeine Pau 
Bilboi [?] der 
1. Comp. 
Ronek in 
Orsova 

1 2 1 32 36 

Hievon stehen 
im taugl. 
Dienst 

  1 5 6 

Bereitschaft im 
Orte hier 

  1 3 4 

Welch letzter 
zur Nachtzeit 
verstärkt wird 
mit 

 1  6 7 

Summa dieser  1 2 14 17 

 
Besondere Meldungen 
1. Die Mannschaft ist wie schon im letzten Rapport gemeldet, zweckmässig 

adjustirt, sowie sich ihre Armatur u. Munition in guten Zustande befindet. 
2. Sie ist nach einer wie früher bequartirt. 
3. Der Allarmplatz ist vor dem hiesigen Offiziersquartier. 
4. Die Verstärkung des Cordonspostens Tissovitza wird nach 48, und die 

Bereitschaft nach 24 Stund abgelöst. Die Verstärkung der Bereitschaft wird jeden 
Morgen in die Quartiere entlassen. 

5. Die Patrouillen gehen bis Tissovitza und an die Grenze mit dem 
Illirischbanater Regimente. 

6. Die Sereschaner patrouilliren täglich bis Tissovitza. 
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7. Von Svinitza bis Intz [?] ist im angrenzenden Regimente der Kordon 
aufgelöst, von Malle Kosla [?] soll dieser jedoch bis Kubin [?] durch Linien-Militär 
u. Grenzer besetzt sein. 

8. In der Nacht vom 25./26. soll eine Compagnie vom Linien Regimente 
Rukavina mit 10 Kavalleristen in Bersaska eingerückt sein u. den Drenkovaer 
Cordon besetzt haben. 

9. In Svinitza befinden sich 150 bis 200 Serben, die diesen Ort militärisch 
besetzt halten, die Reisenden anhalten und nach Gutdünken passiren lassen und 
zurückweisen. Die Svinitzaer Grenzer haben größten theils den Ort verlassen und 
sich im Gebirge geflüchtet. 

10. In dieser Woche sind hier gar keine Reisenden aus den oberen Gegenden 
passirt, sondern diese sollen schon bei Alibeg u. Bersaska freiwillig umkehren und 
ihren Weg durch die Almasch nehmen. 

Plavischevitza den 29. Juli 1848 
Mihanovich m.p.,  

Oblt. 
No. 6626/1106–848 

* 

Locotenent-colonel Mihanovich 
 
Raport 
Din 23–29 iulie 1848 
Despre comanda stabilită la PlavişeviŃa 

 

 OfiŃeri Caporali Caporali SoldaŃi Total 

La ultimul raport din 23 l.c. 
efectivele acestei comenzi erau  

1 2 1 33 37 

Dintre care inapŃi    1 1 

SoldaŃii lui Pau[l] Binboi de la 
prima companie Ronek din 
Orşova 

1 2 1 32 36 

Dintre care apŃi de serviciu   1 5 6 

Rezerve în localitate   1 3 4 

Rezerve întărite pe timpul 
nopŃii cu 

 1  6 7 

Totalul acestora  1 2 14 17 

 
Raportare specială 
1. Aşa cum s-a arătat în ultimul raport, trupa este echipată corespunzător, iar 

armarea ei şi muniŃia se află în stare bună. 
2. Trupa este încvartiruită la fel ca anterior. 
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3. Locul de alarmă este în faŃa cvartirului ofiŃerilor. 
4. Întăririle postului de cordon de la TisoviŃa se înlocuiesc după 48 ore, iar 

rezervele după 24 de ore. Întăririle rezervelor sunt lăsate la cvartire în fiecare 
dimineaŃă. 

5. Patrulele se deplasează până la TisoviŃa şi până la graniŃa cu regimentul 
iliro-bănăŃean. 

6. Sereşanii patrulează zilnic până la TisoviŃa. 
7. Cordonul a fost dizolvat de la SviniŃa până la Intz [?], în regimentul 

învecinat, dar de la Malle Kosla [?] până la Kubin [Kovin?] pare a fi ocupat de 
militari de linie şi de grăniceri. 

8. În noaptea din 25/26 [iulie] se pare că o companie de la regimentul de linie 
Rukavina a intrat în Berzasca cu 10 cavalerişti şi ar fi ocupat cordonul de la 
Drencova. 

9. La SviniŃa se află vreo 150–200 de sârbi, care au ocupat militar această 
localitate, îi opresc pe călători şi, după cum poftesc, fie îi lasă să treacă, fie îi trimit 
înapoi. Grănicerii din SviniŃa au părăsit localitatea în cea mai mare parte şi s-au 
refugiat în munŃi. 

10. În această săptămână nu au trecut deloc călători din zonele de sus, căci se 
pare că la Alibeg1 şi Berzasca aceştia se întorc de bună-voie şi îşi continuă calea 
prin Almaş. 

PlavişeviŃa, 29 iulie 1848 
Mihanovich m.p.,  
locotenent-major 

Nr. 6626/1106–1848 
 
Original: Arhiva Muzeului Banatului Montan din ReşiŃa, dosar nr. 1990/18.318, doc. nr. 1176; 

foto: 1848 032–033. 
________________ 

1 Râul Alibeg este un afluent al Bârzavei. 

281. 

Cluj, 30 iulie 1848 
 
Figyelve a Miniszter Elnök ur f. hó 12-ikén kelt abbeli rendeletére, mely 

szerint az oláhországi s moldvai szomszéd hatalmasságokkali jóegyetértés részünkrıli 
fentartását teszi kötelességemmé, – szemem elıtt tartván továbbá a belügyminiszter 
úr ugyan az napróli azon figyelmeztetését is, mely szerint elmellıztetését rendeli 
mindannak, mi az oroszokkali összeütközésüket következhetné, nem mulasztám el 
fıleg azon szomszéd tartománybeliekre fordítani figyelmemet, kik mint utasok 
vagy hozzánk menekültek gyanus belföldi oláhainkkal társalganak, vagy részt 
látszattak az itteni mozgalmokban venni; ilyen gyanuból fogattatott el közelebbrıl 
Rousso Alexander nevű Jassyi születésű 29 éves moldvai honfi Belsı Szolnok 
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megyében, Déésen átutazásakor f. év julius 9-kén az ottani polgıri hatóság által; 
kikérdeztetése után az errıl készített jegyzıkönyvvel együtt Kolozsvárra beküldetvén, 
itten minden nála talált irományok egy e célre kinevezett bizottmány által 
megvizsgáltattak, s maga a fogoly is ujból kikérdeztetett. 

E kinyomozásokból kiviláglik, hogy nevezett Rousso Alexander saját öszinte 
vallomása szerint, a Jassyban f.é. március 29ikén (ó szerint) történt események elıtt, a 
moldvai fejedelemnek saját aláírása alatt f.é. martius 29kén kelt hiteles ùti levéllel 
ellátva Párisba indult volt, ottan levı honfitársaival Moldva ügye felett tanácskozni, 
de ezeket Bécsben találván, s ugyan csak ottan megtudván a Jassyban történt 
dolgokat (melyek hirlapokban is megirattak) Bécsbıl többi társaival együtt Moldva 
felé visszasietett; de a Moldvai dolgok bonyólódása nem engedvén nevezett Poussonak 
honába mennie, Bukarestbıl Erdélybe s innen ismét Pestre felment, gondolván két 
más honfitársát, u.m. Ranta Bazilt és Kusza Sándort ottan találhatni. De ezek Pestrıl, 
érdekelt fogoly gyanítása szerint, már Bukovinába, Csernovicba távoztak vala, s így 
Rousso s visszont lejıtt Erdélybe, Szebenen, Kolozsváron Déésen át, hasonlóképpen 
Csernovicba utazandó, hol összegyült többi honfitársaival egyesüljön; veszélyes 
mozgalmak idején Csernovic lévén a Molsovaiaknak fıleg menedék helyök. Ezen 
nevezett Rousso, mint feljebb említtetett, Déésen elfogatott. 

A most nevezett fogolynál talált, francia nyelven írt levelekbıl s azokkal 
kapcsolatban a kinyomozás jegyzıkönyvekbıl azonban teljességgel nem tetszik ki, 
hogy nevezett Rousso az erdélyi s egyáltaljában a magyarhoni mozgalmakban részt 
vett volna, – továbbá nevezett fogolynak vallomása s tudta szerint, honfi barátai 
közül magyarföldön egyáltalában jelenleg senki sem tartozkodik, minthogy 
gyanitása szerint, azok mindnyájan Csernovicba gyültek. Végre nincsen reá semmi 
próba, hogy a nevezett fogoly nem pusztán mint menedéket keresı moldvai lépett 
volna, utját tökéletesen rendben levı s mindenütt kellıleg láttamozott úti levelek 
mellett tovább folytatandó, a magyar földre; – ami gyanussá tevé egyedül az volt, 
hogy a hires balázsfalvi oláh gyülés jegyzıkönyvének több nyomtatott példányai 
találtattak meg nála- mellyeket azonban, mint vallá, nem rossz szándékból vett 
kiosztás végett egy ismerısétıl által, – sıt azt sem tagadá, hogy éppen Szebenben 
mulatván, kiváncsiságból a balázsfalvi gyülést is meglátogatá. 

Mindezekre nézve magamnak szükséges tudomást s meggyızıdést 
szerezvén, többször nevezett Rousso Alexandert három héten át lett letartoztatása 
után legottan szabadon bocsáttatni nem kétkedném, de mint hogy saját 
vallomásából s egy Csernovicból f.é. julius 11/23kán francia nyelven írt s nála talált 
levél tartalmából kiviláglik miszerint Csernovicban egy három tagból, ú.m. egy 
elnökbıl s 2 titoknokból álló moldvai comite létez (C. Negri mint elnök, P. Casimir 
és Sion György mint titoknokok személyeiben!) mely comitének feladata,  
a moldvai zavaros viszonyok kiegyenesítésére ki nevezettnek állított orosz-török 
bizottmány munkálata bevégeztéig, a Jassyban alakult honi comitével levelezni s a 
moldvai ügyekre befolyni, – e comité tagjaival pedig Rousso Alexander is 
szorosabb ismeretségben látszik lenni, – az elıl említett s hozzám utasított 
ministeri rendeletek szellemében e körülmények bejelentését kötelességemnek 
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ismertem, valamint annak is elıadását, miszerint a többször nevezett s általam a 
Minister Elnök úr válasza megérkeztéig még visszatartandó fogoly majd 
szabadlábra téttetetvén, Csernovicba szándékozik menni, – mi is általunk okszerün 
nem gátoltathatik, de talán mégis a követségi vagy más uton elılegesen tudtára 
lenne a bukovinai kormánynak adandó. 

* 

Acord atenŃie ordinului domnului prim-ministru, din 12 ale lunii curente, în 
care îmi trasaŃi ca datorie menŃinerea din partea noastră a bunei înŃelegeri cu 
puterile vecine łara Românească şi Moldova. łin cont şi de atenŃionarea domnului 
ministru de Interne, din aceeaşi zi, care ordonă să ne ferim de tot ceea ce ar putea 
să atragă după sine confruntarea noastră cu turcii. N-am omis de a scăpa de sub 
supraveghere pe aceia din comitatele vecine, care vor sosi la noi fie ca şi călători, 
ori ca refugiaŃi, şi care întreŃin legături cu românii suspecŃi din Ńară, sau au părut a 
lua parte la mişcările de aici. Un asemenea suspect a fost arestat recent, în 9 iulie 
anul curent, în comitatul Solnocul Interior, cu ocazia trecerii sale prin Dej, de către 
autorităŃiile de acolo; [este vorba despre] un cetăŃean din Moldova, numit Rousso 
Alexandru [Alecu Russo,!], născut la Iaşi, având 29 de ani. După interogare, 
împreună cu procesul-verbal întocmit, el a fost trimis la Cluj. Aici toate 
documentele existente asupra sa au fost cercetate de către o comisie alcătuită în 
acest scop, şi însuşi deŃinutul a fost interogat încă o dată. Din aceste cercetări 
reiese, că numitul Rousso Alexandru, conform declaraŃiei sale sincere, înaintea 
evenimentelor de la Iaşi din 29 martie anul curent (după calendarul vechi), cu un 
paşaport oficial emis în 29 martie anul curent, semnat cu semnătura proprie a 
domnului Moldovei, s-a îndreptat spre Paris, cu scopul de a se sfătui asupra 
problemei Modovei cu concetăŃnii săi aflaŃi acolo. Dar întâlnindu-i pe aceştia la 
Viena, şi tot acolo aflând lucrurile petrecute la Iaşi (ceea ce s-a scris şi în ziare), 
împreună cu ceilalŃi tovarăşi ai săi s-a întors în grabă de la Viena spre Moldova. 
Însă, evoluŃia situaŃiei din Moldova nu i-a permis numitului Rousso intrarea în Ńara 
sa, astfel din Bucureşti a plecat în Ardeal, şi de aici din nou la Pesta, în speranŃa că 
va găsi acolo doi concetăŃeni de-ai săi: pe Ranta Bazil şi Kusa Sándor [Alexandru 
Ioan Cuza,!]. Dar aceştia, precum a presupus numitul deŃinut, au plecat deja în 
Bucovina şi de aici la CernăuŃi. Rousso s-a reîntors în Ardeal şi s-a îndreptat, prin 
Sibiu, Cluj, Dej, spre CernăuŃi pentru a se uni cu concetăŃenii săi adunaŃi acolo, în 
timpul mişcărilor periculoase CernăuŃiul fiind locul de refugiu al moldovenilor. Pe 
drum, precum s-a amintit mai sus, Rousso a fost prins la Dej. 

Din scrisorile scrise în limba franceză şi găsite asupra deŃinutului, ca şi din 
procesul-verbal întocmit nu reiese pe deplin, dacă numitul Rousso ar fi participat la 
mişcările din Ardeal şi, în general, din łara Ungurească. Pe urmă, conform 
declaraŃiei şi ştiinŃei numitului deŃinut, dintre prietenii săi concetăŃeani nici unul nu 
se află în prezent în łara Ungurească întrucât, precum bănuieşte el, cu toŃii s-au 
adunat la CernăuŃi. În sfârşit, neexistând nicio dovadă, că numitul deŃinut nu ar fi 
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venit ca cetăŃean moldovean refugiat, el poate să-şi continue drumul pe teritoriul 
maghiar cu paşapoartele sale, care sunt în regulă şi sunt ştampilate corespunzător 
peste tot. Singurul lucru care l-a făcut suspect este acela, că s-au găsit asupra sa 
mai multe exemplare tipărite din procesul-verbal al adunării române de la Blaj. 
Dar, precum declară el însuşi, pe acestea le-a luat de la o cunoştinŃă de-a lui nu cu 
intenŃie rea, ci cu scopul de a le distribui. Ba mai mult, n-a negat nici faptul că, 
fiind la Sibiu, din curiozitate a vizitat şi adunarea de la Blaj. 

După ce eu am luat la cunoştinŃă toate acestea şi m-am convins, n-aş ezita de 
a-l lăsa liber, după trei săptămâni de arest, pe numitul Rousso Alexandru. Dar, din 
declaraŃia lui proprie şi din scrisoarea scrisă în limba franceză în 11/23 iunie anul 
curent, găsită asupra lui, reiese că la CernăuŃi există un comitet moldovenesc 
format din 3 membri, adică dintr-un preşedinte şi doi secretari (C[ostache] Negri ca 
preşedinte şi P. Casimir şi Gheorghe Sion ca secretari), care are menirea de a 
coresponda cu comitetul alcătuit la Iaşi şi de a influenŃa problemele din Moldova 
până ce îşi va termina lucrurile comitetul ruso-turc, numit chipurile pentru 
reglementarea relaŃiilor tulburi din Moldova. Iar cu membrii acestui comitet, 
Rousso Alexandru pare a fi în strânsă cunoştinŃă. În spiritul dispoziŃiilor 
ministeriale sus-amintite şi adresate mie, am considerat ca fiind de obligaŃia mea 
anunŃarea acestor circumstanŃe, şi totodată a vă aduce la cunoştinŃă că deŃinutul 
mult-amintit, care este reŃinut încă până la sosirea răspunsului Ministerului, după 
eliberare intenŃionează să meargă la CernăuŃi, ceea ce noi din partea noastră nu 
vom putea împiedeca, dar totuşi ar fi bine ca în prealabil Guberniul din Bucovina 
să fie înştiinŃat despre aceasta ori pe calea diplomaŃiei, ori pe altă cale. 

 
Publicat în: Silviu Dragomir, Studii şi documente..., vol. III, p. 17–18. 

282. 

Cluj, 30 iulie 1848 

A belügyi Mininister Úrnak 

Folyó hó 13kán kelt rendelete kiséretében volt szerencsém venni a népgyülések 
iránt kiadott czél s idı szerő szabályokat, mellyeket legelébb is a nyugtalankodó 
Szamosújváron hirdettett ki.  

Birtokában vagyok f. hó 12kén Kolozs város tanácsa Szigethy Samuel iránti 
felirata nyomán kelt rendeletének is; – e tárgy iránt mindjárt ide lett érkezésem elsı 
napjaiban intézkedik s az ólta a csend ott nem zavartata meg – a mi pedig a 
bevádolt Szigethy Samuelt illeti, annak ügye a kir. kormányszék elıtt ezen 
folyamatban.  

A cholerának több helyeken lett ujabb kiütésén s a sáskáknak három székbe 
lett megérkeztekön kivel, ez alkalommal, semmi ujabb rosz hirrel nem terhelem 
Minister Urat. 
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Hivatkozva a Székelyföldrıl tett tudósításaimra s ottani rendelkezéseimre 
örömmel jelenthetem a huszároknak onnan egész készvéggel s minden rend zavarás 
nélkül történt a hadi minister úrnak körülményesebben is feljelentett kiindúlásokat. 

Állandó hő tiszteletemet kérem elfogadni. 
Kolozsvártt, julius 30kán 1848 

 Vay Miklós 

* 

Domnului ministru de Interne! 

Am avut onoarea de a primi ordinul măriei voastre, dat în 13 iulie, împreună 
cu acele regulamente oportune şi de actualitate, care trebuie respectate în cazul 
organizării adunărilor populare. 

Acestea au fost făcute public mai întâi la Gherla, oraş aflat în agitaŃie. 
La fel, am primit şi ordinul măriei voastre, pe care mi l-aŃi trimis în urma 

petiŃiei înaintate în 12 iulie anul curent, de către Consiliul târgului Cojocna, în 
legătură cu Szigethi Sámuel. 

Referitor la această problemă, Consiliul a luat măsuri imediat după sosirea 
mea [la Cluj], astfel la Cojocna de la acea dată este linişte şi ordine. 

În ceea ce priveşte cazul pârâtului Szigethi Sámuel, acesta se află deja în curs 
de dezbatere la Guberniu. 

De această dată nu vă împovărez cu alte veşti îngrijorătoare, doar atât că 
holera s-a răspândit în multe alte localităŃi, iar lăcustele au năvălit în Trei Scaune. 

Legat de înştiinŃările mele făcute şi înaintate din secuime şi privitor la 
măsurile mele luate acolo, vă raportez bucuros că husarii din Ńinut au pornit la 
drum [spre tabăra de la Szeged], cu promptitudine şi fără nicio tulburare a ordinii. 

Despre aceasta am şi raportat detaliat domnului ministru de Război. 
PrimiŃi, domnule ministru, respectul meu permanent şi fidel. 
Cluj, 30 iulie 1848  

Vay Miklós 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond H9 (Belügyminisztérium), 575 eln/B. 1848. 

283. 

Ravensca, 30 iulie 1848 
Hptmann Puffer 

Löbl. Landes Regts-Commando! 

Nachdem H. Hptmann Schifter, an welchen H. Lieut. Bilboi mit 50 Mann 
nach Bersaska angewiesen war, mit seiner Comp. auf Befehl des Herrn Obersten v. 
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Plomberg nach Saska aufzubrechen hatte, befahl der gehorsamst Gefertigte, daß 
auch H. Lieut. Bilboi, der nur die Aufgabe der Verstärkung obbezeichneter 
Compagnie zu vollführen hatte, retournire. 

Noch wurde das Detachement des löbl. Regmts zurecht gekommen sein, den 
Uibergang der Serben, welche heute in großer Schaar geschah, zu verhüten, 
angenommen, daß 3 mit den Serben einverstandenen Ortschaften, worunter 
besonders Dolnya Lyupkova bösgesinnt ist, uns nicht in Flanke und Rücken 
gefallen wären, der Cordon des illirischen Regimts ist nun wieder von 
Ogaschemare bis Allibeg offen und die Stimmung der dortigen Grenzer wäre nun 
durch einen sehr starken Cordon Linientruppen zu bekehren, das Uiberfahren der 
Serben aber, als nun zu Svinitza am meisten wiederholt geschieht, schon mit der 
Flintenkugel zu bekämpfen. 

Es stehen nun in Ravenska der vermehrten Sicherheit des eigenen 
Regtsgebiethes wegen, um 10 Mann mehr, theils wegen öfteren Patrouilliren und 
eines zweckmäßig aufzustellenden Postens für welchen die Laubhütte bereits 
besorgt ist. 

Feldbl. Tattuca sowie 20 Mann von Dalbaschetz und 20 Mann von Bosovics 
verlassen um 3 Uhr morgen Ravenska um bei ihren Compagnien einzurücken, im 
Falle nicht von Dalboschetz aus, wohin der gehorsamst Gefertigte mit 
obbezeichneter Mannschaft zwischen 6 und 7 Uhr eintreffen wird in die Richtung 
nach Saska etc. eine neue Abänderung vorgehen müßte. 

Die erwünschten 40 Mann mit dem Feldbl Tattuka gemaßen daher nur eine 
eintägige Löhnung. 

Nach bestimmender Ansicht des H. Hptm. Schifter der 2 abermals 
geflüchteten Bersaskaern Oblt. Dimitrievics und Unter Chirurgen, läßt sich an 
einen Einfall der mit Illiriern vermischten Serben in unser ruhiges Regmtsgebieth 
über Ravenska nicht denken, denn die Hauptabsicht der Insurgentgen (wie es 
scheint dermalen mit Vorwissen der serbischen Regierung) zielt, auf einen Marsch 
nach Werschetz und weiterem Vordringen nach Temesvar. 

Doch unterließ der gehorsamst Gefertigte nicht, den Ort Ravenska, sowie die 
vom löbl. Regte aufgestellte 32 Mann durch den sehr dienstpflichtigen H. Lieut. 
Bilboi aufmerksam machen, daß es leicht zu denken wäre, in wie ferne die Serben 
geneigt sein dürften, Schlacht- und Zugviehes zur Ausführung vorderer 
Marschpläne sich zu versichern, und wie einzelne räuberisch gesinnte dort und da 
Hornvieh zu stehlen beabsichtigen dürften. Dem Orte steht es daher anheim auch 
für sich in der Nacht zu patrulliren, wodurch sie sich zugleich ruhigeren Schlaf 
gewinnen können. 

Die ähnliche Maßregel wird der gehorsamst Gefertigte nicht verfehlen dem 
Ortschaften anzuempfehlen, welche sich zunächst der Pässe von der Donauseite 
befinden, u.z. bei Bania und Rudaria vor Alt Schopot aber, welches für Dalboschetz-
Kassen gleichsam das Verhängschloß bildet, indem man aus dem Oravitzaer-Thal 
den kürzest geraden Weg hinschreiten kann, wird im Einverständniß der Dalboschetzer 
Comp. auf einem zweckmäßigen Punkt (vor Alt Schopot also 1 bis 2 Stunden)  
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in Schanze die Erhaltung eines Postens nothwendig, welches von dem Stations 
Comdten in Alt Schopot dependirte. 

Zugleich möge Ein löbl. Rgts. Cmmdo die Aufstellung eines berittenen 
Ordonanzpostens gnädigst bewilligen, weil die Distanzen von Neu-Schopots und 
Ravenska zu groß sind, und daß Dalboschetz als erster Anhaltspunkt und zugleich 
die Almasch so wie das löbl. Rgts. Comdo nicht zeitlich genug von außergewöhnlich 
dringlich zu berichtenden Vorfällen in Kenntniß gelangen kann. 

Der Straßenknotten beim Wegweisen dürfte der anpassendste Punkt zu eben 
besprochenem Zwecke sein, welcher auch für Sereschaner zum obigen Behufe 
getaugt hätte, wenn nicht alle schon komandirt wären. 

 Bis langstens 3 Tagen wird der geh. Gefertigte den rechten Flügel der Besatzung 
von Neu Schopot inspicirt haben, die zu stark besetzten Posten einziehen ohne der 
Sicherheit bei den Hpteingangspunkten Stancsilova u. Hake [?] (im Thale nach 
Neu Schopot) Eintrag thun zu wollen. 

Den H. Lieut. Bilboi beläßt der geh. Gefertigte wegen dermalen leichter 
eintretenden Requisitions-Streifzügen um Vieh u. Weizen etc. von Dolnia Liupkova 
aus in Ravenska. 

Die binnen 3 Tagen einlaufenden Meldungen von Patrullen u. gut verwendbaren 
Kundschaftern in das Bersaskaer Gebieth sowie die Rapporte des H. Lieut. Dancsu 
werden den ferneren zweckmäßigen Aufenthalt dieser beiden Herrn Offizieren von 
selbst bestimmen. 

Ravenska 30. Juli 1848 7 Uhr Abends. 
Puffer m.p., 

Hptm. 

* 

Căpitanul Puffer 

Onorată comandă de regiment! 

După ce domnului căpitan Schifter, sub ordinul căruia fusese trimis domnul 
locotenent Biboi cu 50 de oameni, i s-a ordonat de către domnul colonel von 
Plomberg să pornească spre Sasca împreună cu compania sa, umilul subsemnat a 
poruncit ca şi domnul locotenent Biboi să se întoarcă, el având numai sarcina de a 
asigura întăririle companiei menŃionate. 

Detaşamentul onoratului regiment ar fi reuşit să împiedice trecerea sârbilor 
[dincolo de Dunăre], care a avut loc astăzi într-un număr foarte mare, dacă nu ne-ar 
fi căzut în flanc şi în spate 3 localităŃi înŃelese cu sârbii, între care Dolnia Liubcova 
ne este deosebit de răuvoitoare. Cordonul regimentului ilir este acum iarăşi deschis 
de la Ogaşu Mare1 până la Alibeg2, iar starea de spirit a grănicerilor s-ar mai putea 
îmbunătăŃi numai prin [aducerea de] trupe de linie pentru un cordon foarte 
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puternic, deşi trecerea sârbilor, care în momentul de faŃă se face cel mai des la 
SviniŃa, ar putea fi respinsă cu gloanŃe de flintă. 

Pentru sporirea siguranŃei teritoriului propriu al regimentului, la Ravensca 
sunt acum cu 10 oameni mai mult, graŃie patrulelor mai dese şi postului care se 
amenajează, coliba sa de frunziş fiind deja pregătită. 

Sergentul Tătuca, cu 20 de oameni din DalboşeŃ şi 20 de oameni din 
Bozovici, pornesc mâine în zori la orele 3 din Ravensca, urmând să se deplaseze la 
companiile lor, dacă nu cumva va apărea o nouă modificare la DalboşeŃ, unde 
umilul subsemnat va sosi cu trupa sus-menŃionată între orele 6 şi 7, în direcŃia 
Sasca. 

Aşadar, pomeniŃii 40 de oameni ai sergentului Tătuca au nevoie doar de o 
soldă de o singură zi. 

În baza opiniei decisive a domnului căpitan Schifter, conform a doi fugari din 
Berzasca, locotenent-major Dimitrievici şi sub-chirurgul, nu se pune problema unui 
atac al ilirilor amestecaŃi cu sârbii în liniştitul teritoriu al regimentului nostru, căci 
principala intenŃie a rebelilor (despre care, din câte se pare, guvernul sârb are 
cunoştinŃă) este marşul spre VârşeŃ şi înaintarea spre Timişoara. 

Totuşi, umilul subsemnat nu a omis să apeleze la vrednicul domn locotenent 
Bilboi, să le atragă atenŃia locuitorilor din Ravensca şi celor 32 de oameni 
amplasaŃi de onoratul regiment că nu ar fi imposibil ca sârbii, pentru a-şi pune în 
aplicare planurile lor de marş, să fie înclinaŃi să-şi procure vite de tăiat şi de 
transport, şi ca anumiŃi indivizi cu intenŃii tâlhăreşti să vrea să fure de ici-colo vite 
cornute. Astfel, localităŃii i s-a pus în vedere să-şi asigure paza de noapte prin 
patrule, ceea ce le oferă şi lor un somn mai liniştit.  

Umilul subsemnat va recomanda aceeaşi măsură şi localităŃilor aflate în 
vecinătatea trecătorilor de pe malul Dunării, cum ar fi Bănia şi Rudăria, dar înainte 
de Şopotu Vechi, care e un fel de zăvor pentru casieriile din DalboşeŃ, deoarece din 
valea OraviŃei se poate trece pe drumul cel mai scurt şi mai drept; de aceea, este 
necesar ca, în consens cu compania din DalboşeŃ, să se menŃină în şanŃul [de apărare], 
într-un punct potrivit (înainte de Şopotu Vechi, deci la [distanŃă de] 1–2 ore), 
un post care să depindă de comandantul de staŃie din Şopotu Vechi. 

În acelaşi timp, onorata comandă a regimentului să binevoiască a aproba 
amenajarea unui post de ordonanŃe călări, fiindcă distanŃele de la Şopotu Nou şi 
Ravensca sunt prea mari ca DalboşeŃ şi Almaş să fie primele puncte de popas, iar în 
cazul unor incidente ieşite din comun, care trebuie raportate urgent, acestea nu pot 
fi aduse la timp la cunoştinŃa onoratei comenzi de regiment. 

Nodul stradal indicator al drumurilor pare a fi punctul cel mai potrivit 
scopului menŃionat, şi le-ar fi fost de folos ca atare şi sereşanilor, dacă nu s-ar afla 
deja toŃi sub comandă. 

În cel târziu 3 zile, umilul subsemnat va inspecta aripa dreaptă a trupei de la 
Şopotu Nou şi va restrânge posturile prea aglomerate, însă fără a aduce atingere 
siguranŃei punctelor principale de intrare de la Stăncilova şi Hake [?] (din valea 
spre Şopotu Nou3). 
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Umilul subsemnat îl va lăsa la Ravensca pe domnul locotenent Bilboi, pentru 
cazul în care vor exista incursiuni pentru rechiziŃionarea de vite, grâu etc., cu 
pornire din Dolnia Liubcova. 

Mesajele ce vor sosi în următoarele 3 zile de la patrule şi de la cercetaşii 
foarte utili din teritoriul de la Berzasca, precum şi rapoartele domnului locotenent 
Danciu vor determina şederea pe mai departe [în zonă] a acestor doi domni ofiŃeri.  

Ravensca, 30 iulie 1848, la orele 7 ale serii. 
Puffer m.p., 

căpitan 
 
Original: Arhiva Muzeului Banatului Montan din ReşiŃa, dosar nr. 1992/18.320, doc. nr. 1176; 

foto: 1848 020, 021 şi 025. 

________________ 
1 Afluent al râului Nera. 
2 Afluent al râului Bârzava. 
3 Este vorba despre valea Nerei, în preajma spectaculoaselor chei ale Nerei. 

284. 

Sibiu, 30 iulie 1848 
Săbii, 30 iuliu [1]848 

Frate Bălcescule! 

Eu am fost câteva zile la Ńeară. Astăzi, când m-am întors în oraş, am aflat o 
scrisoare de la A. Golescu, pusă într-una adresată cătră mine. Eu Ńi-o trimit aici 
închisă. 

Bine ar fi dacă toate câte scrie Golescu despre proiectele lui Murgu ar fi 
adevărate întocmai. Brăteanu îŃi va fi spus mai multe despre politica lui Murgu. Nu 
ştiu dacă e nimerită sau nu. Eu tot zic să lăsaŃi deocamdată dracului pe unguri, să 
nu sperareŃi de la ei nici ajutoriu, nici să nu vă temeŃi de nimica din partea lor. Ei 
sunt nişte ticăloşi sălbateci, cari nu ştiu ce să facă. Lucrul o să le ieasă rău. Dară şi 
nouă ne-au făcut destul rău, căci ne-au pus în stare să nu ne putem ajuta nici pre 
noi, nici pre fraŃii noştri. 

D-voastră îngrijiŃi acolo pentru românii din Principate cu ajutoriul lor şi staŃi 
şi stăruiŃi pe lîngă guvernul de la Viena şi cel din Francfort. Dară deputaŃi români 
sunt neapărat trebuinŃoşi la Dieta de la Viena şi la cea de la Francfort. 

Frate! TrimiteŃi-mi instrucŃioni; eu sunt gata a mă duce oriunde şi a face orice 
în causa românilor. Dară e drept că şi aici trebue un om care să mijlocească 
corespondenŃiele. Însă pentru Săbii puteŃi destina pe altul. Aş vrea să fiu şi la 
Bucureşti. DispuneŃi de mine cum socotiŃi mai bine. 

Purtările turcilor nu-mi plac. Dară staŃi cu peptul, căci turcii nu pot să vă facă 
rău, dacă nu se vor amesteca muscalii. 
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DaŃi această scrisoare lui d. Brăteanu. 
Salutare, frăŃie! 

Laurian 
[P.S.] 
Ştefan Golescu vă va fi spus ce răspuns a venit aici la General-Commando, la 

înrebarea făcută de Guvernul provisoriu. 
Maiorescu încă vă va fi scris. 
De vreo trei zile au sosit aici Villara, Solomon şi I. Bibescu. 
Sc[arlat] CreŃulescu este un cameleon. El vorbeşte cînd pentru, cînd în contra 

revoluŃionii. 
 
Original: Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, Fond. CorespondenŃă. Cota S 22 

(4)/LXIV, inv. nr. 54123. 

285. 

Sibiu, 30 iulie 1848 
 Săbii, 30 iuliu [1]848 

Frate BariŃ! 

Nu Ńi-am scris demult şi aceasta din cauza pentru că au tot mers oamenii 
dincoace şi dincolea cari ne-au comunicat ideile cu gura, între alŃii Maiorescu care, 
venind acolo, vă va fi spus destule. 

Scrisorile care mi le-ai trimis adresate cătră Golescu le-am espeduit la Viena 
una după alta. Urmează tot aşa. 

Dară lucrurile românilor din Principate se tot mai încurcă. Să le stăm într-ajutoriu 
cu peptul. Pînă cînd ei nu-mi vor da de ştire, eu nu pot să mă mut din puntul acesta. 

Mie mi-a venit Gazeta de la iulii pînă la nr. 62 inclusive. Pe viitoriu, aceste 
gazete le trimite supt adresa următoare: 

1 Dumnealui Aron Chirtop, paroch la Fofelde per Porumbach et Leschkirche1. 
Apoi mai trimite încă două esemplare, de la 1 iuliu, pe adresele următoare: 
2 Dumnealui Nicolae Buxia, arendator la Sussaus per Porumbach et Leschkirche. 
3. Dumnealui Ioan Sinai, paroch la Illimbach2 per Porumbach et Leschkirche. 
Mi-am propus să fac pe săteni să citească gazete sau să-i ia dracul. Fulea 

strică mult în privinŃa aceasta. În loc de a încuragia pre popi, el îi descuragiază. 
Rogu-te espeduieşte această scrisoare la Bucureşti. Pentru cele trebuincioase, 

înştiinŃează-mă din când în când. 
De vro trei zile au sosit Villara, Solomon şi Iancu Bibescu. 
Ce mai face Maiorescu? A plecat la Bucureşti? 
De altă dată mai multe. 
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Laurian 
N.B. Bălăşescului nu i-a venit nici o gazetă de la nr. 53 încoace. 
De ce nu i le trimiteŃi? 
 
Publicat în: George BariŃ şi contemporanii săi, I, Bucureşti, 1973, p. 148–149. 

________________ 
1 Leshkirch, Nochrich. 
2 Ilimbav sau Marpod, în actualul judeŃ Sibiu. 

 

286. 

Daneş, 30 iulie 1848. 

Măria ta, prea sfinŃite şi prea luminate doamne episcope,  
nouă mult îndurat părinte! 

Din pământ depărtat, de mare năcaz strâmtoraŃi, cu fierbinŃi lacrimi sântem 
siliŃi ca la prea sfin iei tale părintească purtare de grijă şi dorinŃi mângăietoare a 
alerga şi ca nişte umiliŃi din durerea noastră cea până la suflet pătrunzătoare a o 
aşterne, şi cu toată nădejdea a o încredinŃa, pentru următoarea cauză: 

Încă în vremurile cele triste şi vrednice de lacrimi, când turcii şi tătarii 
năvăleau şi stăpâneau cu barbarele lor arme prin Ńipatul Ardealului, acest sat al 
nostru Daneşul din scaunul Sighişoarei era un sat bine înflorit, care se lăcuia şi 
atunci de strămoşii noştri români şi saşi, s-au întâmplat o straşnică bătălie în zilele 
prinŃilor Apafi Mihai şi Ioan Kemeny, care au căzut în bătălie, chiar în vecinul sat 
Seleuşul Mare, în care fiind mulŃime mare de turci, tătari şi credincioşi ai patriei, 
bătaia s-au întins şi dincoace de Ńărmurile Târnavei Mari, de la Sighişoara şi până 
la Mediaş, precum din istoria Ńării se vede. Atunci satul nostru fiind cel mai 
aproape de Nagy Sölös se prădă de turci prin barbarele lor arme. Unii fură omorâŃi, 
alŃii fugăriŃi, puŃini au rămas pre stăpânirea pământului, ca moştenire de la strămoşi 
rămasă. Atuncea vecinul oraş Sighişoara, care au fost atuncea precum şi acum locul 
cel de locuinŃă al oficiolatului scăunesc, în loc de a ne ajuta şi mângăia, ne-au 
cuprins cea mai bună şi mai folositoare parte a hotarului, pe cum ştim şi am auzit 
din strămoşi, cu acea făgăduinŃă că, la vreme, iar să-l deie strămoşilor noştri. Dar, 
o, durere! În loc de a ni-l mai da înapoi, prin biurocraŃia politică la o cale cu totul 
păgubitoare şi de toate obştile noastre mistuitoare ne-au împins, precum din 
protestul la crăescul şi sfântul minister al Ungariei îndreptat se vede, pe lung şi pe 
larg. 

Care de când s-au început trei procuratori (avocaŃi) din tinereŃele sale până la 
moarte le-au purtat şi cest de acum care poartă proŃesul este al patrulea. Strămoşii 
noştri, părinŃii noştrii, strâmtoraŃi de lacrimi şi săraci de multă cheltuială, fără 
mângăiere au murit şi cu durere au intrat în mormânt. Noi, preasfinŃite doamne, din 
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copilăria noastră, din tinereŃea noastră, averile noastre cele cu crunte sudori 
câştigate, cu procesul aceasta le-am cheltuit şi le cheltuim şi mai la fericita 
deznădăjduire am fost sosit, ca nici odinioară dreptul nostru nu-l vom putea aduce 
la cele de cuviinŃă. Acum, când de binecuvântata arhipăstorire a preasfinŃiei tale 
sântem norociŃi şi de sfântul, crăiescul şi mult înduratul, de dreptate iubitorul 
ministerul Ungariei sântem gubernaŃi, nădăjduim şi tare credem, ceea ce pururea 
am fost şi sântem, credincioşi cetăŃeni şi fii ai patriei şi până la o picătură de sânge 
înălŃiei sale craiului şi împăratului nostru şi sfântului său minister ungar ne 
făgăduim a rămânea. Jalba noastră ni se va primi fără părtinire, dreptatea noastră ni 
se va judeca, hotărât şi de atâtea ori răpitul şi fără nici o dreptate Ńânutul şi din 
strămoşi rămasul nostru bunum, hotar şi pădure, pământ ca la chiarii [adevăraŃii] 
proprietari la mână a ni se da. 

Cheltuielile pricinuite a ni se întoarce şi acum când soarele cel mare al 
libertăŃii, egalităŃii şi frăŃietăŃii, prin unire şi dreptate străluceşte, mai mult 
cheltuială şi osteneală a nu îngădui. Pentru aceea, îndură-te cu părinteşti ochi la noi 
a privi cari, din genunchi şi cu lacrimi sărutând arhierească-Ńi mâna, ne rugăm: 
iartă-ne şi te îndură, acest proces către sfântul ministeriu tins şi îndreptat ia-l şi îl 
primeşte, ceteşte-l, vezi rana care moşilor şi strămoşilor noştri, părinŃilor noştri şi 
nouă mai înfricoşată şi mai dureroasă moarte ne pricinuieşte decât oarecând armele 
cele barbare ale turcilor şi tătarilor au pricinuit. 

Că din mila lui Dumnezeu, noi românii şi fraŃii noştri saşi împreună cu noi 
locuitori, atâta ne-am îmulŃit, încât, ceea ce creşte pe acel puŃin hotar, ce-l avem 
încă nerăpit, nu poate din destul să ne hrănească, pentru care pricină mulŃi dintre 
noi, spăimântaŃi de cheltuială şi de următoarea sărăcie, au părăsit patria noastră. 

Pentru acest dor, îndură-te, cearcă tot procesul cu toate achiuzuturile 
[punctele] sale a le referi sfântului ministeriu, şi pe cum oarecând, ca un dulce 
părinte, „Tată a ne fi te-ai făgăduit”, ca un tată precum noi duhovniceştii tăi fii a te 
ruga, mântuitoare şi de toată cheltuiala încetătoare hotărâre a ne mijloci, care prin 
măria ta sau prin sfinŃitul consistoriu ori prin cinstitul magistrat al liberului oraş al 
Ibaşfalăului [Dumbrăveni] să o căpătăm, că fiind oraşul Sighişorii şi magistratul 
Sighişorii, nu putem nădăjdui printr-însul a căpăta la mână. Noi poşta o vom plăti 
după obicei. 

Care umilită rugăciune a fi primită nădăjduim, suntem, sărutând arhierească 
dreptă şi rămânem cu toată adânca cinstire, ai prealuminat măriei tale domnului 
episcoape, umilite slugi şi fii, 

Obştea română şi saxonică de la Daneş, 
scaunul Sighişorii în Ńinutul Ardealului. 

 
[Adresa:]  
Umilită rugare a celor din slăvita comunitate a Daneşului, români şi saşi,  

prin Mihail Nagy,  
paroh [al] łigmandrului românesc. 

 
Original: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, Fond Consistoriu, nr. 28. 
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287. 

Zagon, 30 iulie 1848  

Prea luminate şi prea sfinŃite doamne episcoape, nouă milostiv stăpân! 

Cu mare bucurie în inimă am primit milostiva şi nepreŃuita rezolu Ńie a 
bunului şi prea înălŃatului nostru împărat, cât şi mângăioasa înştiinŃare a 
prealuminat măriei tale, pentru care sântem până la moarte cu rugare către tatăl cel 
ceresc a plăti ostenelile pentru neamul nostru făcute. 

Sântem siliŃi noi a jelui greutăŃile pe care le purtăm. 
1. În tot satul nostru, al Zagonului sântem ca la 185 de gazde care plătim 

dajdie şi purtăm alte grăutăŃi ale Ńării fără toată îndărătnicia. 
2. Noi plătim acea puŃintică moşie pe tot anul cu cea mai scumpă arândă şi 

totuşi atâta pădure n-avem şi nu ni-i slobod de unde să putem măcar un par să 
tăiem, măcar că satul Zagonului, la care am fost siliŃi a purta toate greută Ńile, atâta 
pădure are, încât omul pe jos sau pedestru nici în patru zile nu o poate călca. 

3. Loc de păşunea vitelor n-avem de fel, ba putem zice că nici unde să Ńânem 
un pui de găină nu ne este slobod fără de plată a Ńinea, iar comunitatea Zagon 
pentru păşunea vitelor atâta are, cât nici dânşii nu ştiu până unde este, şi totuşi 
pentru aceea suntem cu totul opriŃi şi de la paşterea vitelor şi de la păduri şi de la 
orice venituri ale satului n-avem parte, dar la cheltuieli şi la greutăŃi suntem 
întocmai cu ei. 

4. Suntem mai mulŃi, care şedem pe pământ cătănesc, dar şi pe aceia necum, 
să ne lase a fi după legile acum hotărâte, dimpotrivă, ne mână la hétszám, ne cere 
mai cu asprime arenzile ca până acuma şi ne zice cum că cu capul nostru n-are nici 
o treabă, dar moşia este a lui, putem merge unde vom vrea, dacă nu-i dăm ce este al 
lui. 

5. Suntem siliŃi şi aceasta a o aduce în cauză; cum că nouă nu ne este slobod 
ciurdă de vite, nici stână de oi a face, fără dacă răsplătim cu bani mulŃi lemnele 
care sunt dinaintea uşii casei noastre şi aşa cu mare cheltuieli le cumpărăm de la 
unii şi alŃii; vin pe de altă parte şi atâta trag după noi cât vreau. 

6. Noi locuim prin mijlocuri de pădure. Câmp de sămănat n-avem, ci numai 
ce putem cumpăra tare scump cu gard împrejurat, care de multe ori numai cu 
sufletele rămânem şi tot caută a împlini toate arânzile şi greutăŃile. 

7. Noi şedem tocmai la graniŃa care se hotărniceşte cu łara Românească şi 
totdeauna suntem gata a păzi cele poruncite, care neînştiinŃăndu-se mai curând, 
suntem cu totul străini. Of! Cu mare dar poftim şi armarea după lege, spre păzirea 
patriei până la ultima picătură de sânge, numai de am putea scăpa de sub jugul 
acela care în Haromsecul nostru cu anevoie vrea a se răpune. Cu totul suntem 
blestemaŃi şi umiliŃi a împlini toate slujbele domneşti ca şi până acuma. Cu toate 
acestea, nădăjduim în tatăl cel ceresc şi mila prea luminat măriei tale, cum că şi 
soarta noastră a arândaşilor s-ar lua spre înfiinŃare, care ca şi noi să putem dobândi 
darul acela şi mila maiestăŃii sale a fi slobozi, că pururea şi până la moarte întru 
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toate vom fi credincioşi şi apărători ai patriei, care cu suflete însetate aşteptând 
mila, suntem, ai prea luminat şi preasfinŃit măriei tale ascultători sufleteşti fii,  

Simion Radu Mureşan,  
Vasile Giuglea, 

Dumitru Muntean,  
Dumitru Florea,  

Gh. Stoica,  
în numele a 185 de gazde din Zagon 

Zagon la 30/18 iulie 1848 
 
Original: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, Fond Consistoriu, nr. 28. 

288. 

Budapesta, 31 iulie 1848 
3357–3359 
A Hadőgyminister 
Máramaros megye közönségének 
Budapest Julius hó 31kén 1848. 

 
Folyó hó 17röl 2464 szám alatti feliratára van szerencsém önöknek röviden e 

következökben válaszolni. Sehol az erény s kitünı egyéni jellemek biztosabb s 
hamarábbi jutalomra nem várhatnak mint a hadi pályán- annyival is inkább tehát 
hogy a feliratukban érintett Lenkey százados s Fiáth Fıhadnagy a haza szeretet 
által tévutra vezérlett századjukkal együtt az alvidéki lázadók ellen leküldve 
vannak, s igy elég alkalmuk leend érdekeiket nevelni, s magokat jutalomra és 
elıléptetésre éremessé tenni, biztosítom a megye közönségét, hogy én az érdemnek 
mindenkoron ıszinte elismerıje, ha ugy igénylik a körülmények Lenkey százados s 
Fiáth fıhadnagy eránt méltányos elösmerésemet nyilvánítani el nem mulatom. 

Hadügyminister 
Mészáros Lázár 

[Adresa:] 
A hadügyministertöl 
Máramaros Vármegye közönségének 
Hivatalból  
Szigeth 

* 

Ministrul de Război 
Către comunitatea comitatului Maramureş 
Budapesta, 31 iulie 1848 

 
La adresa dumneavoastră, cu numărul 2464 din 17 luna curentă, am onoarea 

să vă răspund pe scurt în cele ce urmează. Niciunde virtutea şi calităŃile individuale 
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deosebite nu se pot aştepta mai sigur şi mai rapid la o recompensă decât prin 
cariera militară, mai ales că căpitanul Lenkey şi locotenentul major Fiáth, cei la 
care face referire şi adresa dumneavoastră, au fost trimişi împreună cu compania 
lor, cea indusă pe drumul greşit de către iubirea de patrie împotriva răsculaŃilor din 
părŃile de jos [sud], şi astfel vor avea suficiente ocazii să-şi cultive interesele, şi să 
se facă merituoşi pentru recompensă şi avansare. De aceea, asigur comunitatea 
comitatului, că, recunoscând întotdeauna sincer meritele [adevărate], dacă 
împrejurările o vor cere, eu nu voi omite să-mi exprim recunoaştinŃa justă faŃă de 
căpitanul Lenkey şi locotenentul major Fiáth. 

Ministrul de Război, 
Mészáros Lázár 

[Adresa:] 
De la ministrul de Război 
Către comunitatea comitatului Maramureş 
Din oficiu 
Sighet 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond H9 (Belügyminisztérium), 575 eln/B. 1848. 

289. 

Pesta, 31 iulie 1848 

Méltóságos Ministerium! 

Mennyire iparkodom, hogy gyakortatni átirataimmal a Méltóságos 
Ministeriumnak terhére ne legyek fıleg a jelenvaló drága perczeiben; annyira 
azonban fölhíva érzem magamat Salmen Ferencz Szász Comesnek az egyházi 
tanácsomhoz bocsátott átiratát ide mellékelvén a Méltóságos Minisztériumot 
alázatosan megkérni, miszerint fölhaználván azon hatalmát melylyel az Erdélyi idei 
I törvény czikknek 3 §-sa által a királyi földön lakó román népnek is szerencséjére 
felruházva vagyon a fent érdeklett Comeszszel megértetni méltóztatna azt, hogy a 
tized eltörlésrıl hozott lexjam sancita et promulgata omnem et singulum obligat, 
mert azon hatóság, mellyet İ Felsége szeretett urunk királyunk a folyó 1848. Évi 
magyarországi III. t. cz. Értelmében Nádor İ Fenségére és a Magyar Ministeriumra 
ruházni kegyeskedett, általán az igazgatás minden ágazataira nézve. 

Mivel pedig a nevezett Szász Comes a volt Erdélyi királyi kormányszéknek 
jakab hó 15-én 8606 szám alatt az ottani kincstári elnökhez bocsátott és ide zárt 
rendeletére hivatkozik, mellyben Nádor Ö Fensége arra kéretik, hogy engemet arra 
utasítson, miszerint közelebbröl lefolyt junius 18/30-án hiveimhez bocsátott 
nyilatkozványom módosításával hiveimet arrol kellöleg és sietve fölvilágosítsam, 
hogy ık azért mivel a Szász Comes és a királyi kormányszék véleménye szerint a 
tized eltörlésröl hozott lex necelum sancita et promulgata non obligat! a tizedet az 
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idén azoktol f.i. a szász papoktol, a kiknek eddig adni szokták, törvényesen meg 
nem tagadhatják; azért teljes bizadalommal járulok a Méltóságos Ministeriumhoz 
arra alázatosan kérvén miszerint nem csak a tized iránt, hanem föleg csekélységem 
iránt is oda utasítani méltóztatna a Felséges kir. Fıkormányszéket, hogy engem a 
ház érdekében tett jogszerő tetteimért jövendıre ne kárhoztasson. 

Hogy pedig világosan láthassa a Méltóságos Ministerium azon körlevelemet, 
mellyet Kolozsárt kárhoztatnak bátor vagyok azt ide alázatosan mellékelni ki is a 
zarotékoknak vissza óhajtásom mellett, meg nyugtató választ várva várván, hazafi 
mély tisztelettel maradok 

A Méltóságos Ministeriumnak  
Alázatos szolgája 

 Saguna András Püspök 
Pesten, julius 31én 1848 

* 

Mărite Minister! 

Mă străduiesc din toate puterile mele să nu vă împovărez şi să nu vă răpesc 
din preŃiosul dumneavoastră timp liber, cu aceste repetate petiŃii ale mele. 

Mă simt însă obligat, să-i înaintez înaltului Minister o nouă petiŃie a mea, la 
care anexez adresa comitelui saşilor, domnul Franz Salmen, înaintată consiliului 
meu bisericesc. 

Doresc să vă rog prin prezenta, să-i amintiŃi domnului Salmen, convingându-l 
totodată prin autoritatea cu care aŃi fost investit prin § 3 al legii nr. 1, spre 
binefacerea poporului român de pe Pământul Crăiesc, că desfiinŃarea decimei este 
valabilă: lexjam sanc[t]ita et promulgata omnem et singulum obligat [legea 
sancŃionată şi promulgată îi obligă pe toŃi şi pe fiecare în parte]. 

Aceasta cu atât mai mult, cu cât autoritatea cu care maiestatea sa, iubitul 
nostru domn, a investit pe arhiducele palatul Ştefan şi Ministerul ungar se extinde 
şi este valabilă în toate ramurile administraŃiei publice. 

Numitul domn comes al saşilor face referire la ordinul fostului Guberniu, 
adresat prezidiului Tezaurariatului, în data de 15 iulie, sub nr. curent, în adresa pe 
care o anexez alăturat, în care palatinul Ştefan este rugat să-mi ordone rectificarea 
manifestului pe care l-am adresat enoriaşilor mei în data de 18/30 iunie. 

Prin această modificare mi s-ar cere să-i lămuresc pe enoriaşii mei, într-un 
mod corespunzător şi urgent, că legea adusă în vederea desfiinŃării decimei, după 
părerea comesului saşilor şi a Guberniului, este: lex necelum sanc[t]ita et promulgata 
non obligat [legea încă nesancŃionată şi nepromulgată nu obligă]!  

Astfel, anul acesta nu se poate refuza în mod legal decima dată până acum 
preoŃilor saşi. 

Motiv pentru care mă adresez cu mare încredere măritului Minister, rugându-l 
să intervină pe lângă Guberniu nu numai în problema decimei, dar şi într-una legată 
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de persoana mea; adică să nu mă mai condamne în viitor pentru aceste măsuri 
legale ale mele. 

Ca stimatul Minister să-şi poată face o imagine clară despre acest manifest al 
meu adresat enoriaşilor, manifest pentru care am fost mult osândit la Cluj, vi-l 
trimit alăturat. 

În aşteptarea unui răspuns favorabil şi liniştitor din partea Ministerului şi 
aşteptând şi retrimiterea anexelor alăturate, rămân cu adâncă stimă patriotică.  

Al măritului Minister  
Serv umil, 

 Andrei Şaguna, 
Pesta, 31 iulie 1848 Episcop 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond H9 (Belügyminisztérium), 565 eln/B. 1848. 

290. 

Pesta, 31 iulie 1848 

Az Erdélyi királyi kormányszéknek 

Az Erdélyi részekbıl több oldalrul vett tudósítások szerint az elemek, kivált a 
szász földön, még mindig aggasztó hullámzásban vannak.  

Úgy tudom, hogy a titkos oláh tanácskozmányok Szebenben és egyebütt 
ujolag tartatnak. Úgy tudom, hogy az oláh formák alatt szász kezek forognak, 
melyek tisztátalan czélokat mások veszélyeztetésével kivannak elérni. 

Sajnálom kik eszközül engedik magokat használtatni. Kik pedig az ármányt 
fonják és szövik, azokat eléri a büntetés, – kell, hogy elérje. 

İ Felsége ministériuma eddigelé a kiméletesebb eszközöket alkalmazta 
nemcsak a rendetlenkedık, nem cask az engedetlenek, sıt a lázadók irányában is, e 
nemeslelküségnek hasznát azonban nem tapasztalta.  

Most azt hiszi már, hogy szigorral, teljes szigorral kell eljárnia, a haza 
békéjének, a korona épeségének egyesült érdekében. Mi felelısök vagyunk 
nemzetnek és királynak, tehát mi is felelısökké teszünk mindenkit a hivatalok 
sorfokozata szerint. Ezt általában tudatni fogja a király kormányszék az illetı 
fıkormányzokkal. Különosen pedig felhívja, meginti, oda utasítja a szászok 
grófját, hogy a királyi kormányszék és királyi biztos rendeleteinek mindenekben 
engedelmeskedjék; hogy a szász földön eltiltson minden titkos gyülekezeteket; 
hogy a megszentesített unió ellen semmi törekvést mint törvénytelent meg ne 
szenvedjen, hogy jeles tiszte szerint az új alkotmányos formában erısítse meg a 
polgárokat mivel a közcsend és rend fentartására nézve annyira felelıs, hogy ha 
kormányzásában én a törvényes állapotnak biztosítékát én nem látnám, kénytelen 
volnék királyunk javának és dicsıségének érdekében is e fontos hivatal oly 
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szmélyre bizását eszközölni, kire nézve a felelıséget úgy fejedelmem mint a 
nemzeti irányában nyugodt lélekkel elvállalhatom. 

Fogadja a királyi kormányszék teljes hazafiui tiszteletemet. 
Budapest, Julius 31. 1848 

Belügyminister 
Szemere Bertalan 

* 

Guberniului transilvan! 

Conform înştiinŃărilor sosite din diferite părŃi ale Ardealului, mai ales pe 
Pământul Săsesc, spiritele se află într-o mişcare îngrijorătoare. 

Precum bine ştiu, românii Ńin din nou adunări secrete, atât la Sibiu, cât şi în 
alte părŃi. Dar de fapt, în spatele acestor evenimente se află saşii, care doresc doar 
atingerea unor scopuri necurate, prin prejudicierea altora. 

Îmi pare rău pentru cei care se lasă folosiŃi în asemenea scopuri, şi sper că cei 
care Ńes asemenea intrigi vor fi şi trebuie să fie pedepsiŃi.  

Ministerul maiestăŃii sale s-a folosit, până acum, de mijloace mai cruŃătoare 
faŃă de tulburătorii liniştii, faŃă de nesupuşi şi chiar faŃă de răzvrătiŃi, dar din păcate 
această mărinime nu i-a adus prea mult câştig. 

Acum însă a înŃeles că, pentru menŃinerea păcii din Ńară şi a integrităŃii 
coroanei, trebuie să recurgă la severitate totală! 

Noi purtăm responsabilitatea faŃă de mulŃime şi rege, prin urmare trebuie să-i 
facem responsabili pe toŃi oficialii conform locului ocupat în ierarhia oficialităŃilor. 

Guberniul, la rândul său, îi va înştiinŃa pe respectivii guvernanŃi despre 
[aceste responsabilităŃi]. 

Ministerul se adresează în special comesului saşilor, îl avertizează şi îi ordonă 
supunere totală faŃă de dispoziŃiile venite din partea Guberniului şi a comisarului regal. 

[În sensul acestor dispoziŃii,] comesul are obligaŃia să interzică Ńinerea pe 
Pământul Săsesc a oricărei adunări secrete; să nu suporte nici o acŃiune ilegală 
împotriva uniunii sancŃionate; şi, prin importanŃa funcŃiei pe care o deŃine, trebuie 
să-i întărească pe cetăŃeni în această nouă formă constituŃională. 

Întrucât, domnia sa este responsabil pentru menŃinerea liniştii şi a păcii 
publice, în cazul în care nu reprezintă o garanŃie pentru menŃinerea acestor stări 
legale, spre binele şi gloria maiestăŃii sale, voi fi nevoit să-l înlocuiesc în această 
importantă funcŃie, cu o persoană mai potrivită, pentru care îmi voi putea asuma, cu 
sufletul împăcat, toată responsabilitatea atât în faŃa maiestăŃii sale, cât şi în faŃa 
întregii naŃiuni. 

PrimiŃi, înalte Guberniu, toată stima mea cetăŃenească. 
Ministrul de Interne, 

Szemere Bertalan 
Budapesta, 31 iulie 1848  
 
Original: M.O.L. Budapesta. Fond. G.P., nr. 28.561–28.562/1848. 
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291. 

Cluj, 31 iulie 1848 

A K.Korm. elnökségtöl. 
Beszterce Vidéki Föbíró Úrnak! 

A közelebbi idökben külömböző lázadási mozgalmak és ezekre bujtogatások 
miatt az ország külömbözı részeiben több egyének tartoztattotván le, hogy ezekröl 
pontos kimutatás készittethessék Uraságodnak ajánlom, hogy engemet arról, hogy 
az igazgatósa alatt álló hatóságban hány illy letartoztatott, vagy hasonló merényekért 
befogatott, de jelenleg kezesség mellett szabadon bocsátott egyén van, a letartoztatott 
egyén nevét, és letartoztatása vagy illetıleg tartozkodása helyét kimutató jegyzék 
felküldése mellett lehetı legrövidebb idő alatt tudósítani siessen. 

Kolozsvártt Sz. Jakab hó 31-kén 1848. 
 Gróf Mikó Jmre 

* 

De la prezidiul GuberniuluirRegal 
Către Magistratul districtului BistriŃa! 

În vremurile recente, mai mulŃi indivizi fiind arestaŃi în diferite părŃi ale Ńării, 
din cauza diferitelor mişcări de revoltă şi pentru aŃâŃarea la acestea, îi sugerez 
domniei voastre, să vă grăbiŃi să mă înştiinŃaŃi în cel mai scurt timp: câŃi astfel de 
arestaŃi sunt în autoritatea aflată sub administraŃia dumneavoastră, pentru asemenea 
cutezanŃe; câŃi au fost prinşi, dar în momentul de faŃă sunt indivizi liberi, datorită 
garanŃiei [chezăşiei] achitate. [De asemenea,] să-mi trimiteŃi o listă cu numele 
indivizilor şi cu locul arestării lor, respectiv cu domiciliile lor, pentru întocmirea 
unei evidenŃe exacte. 

Dat la Cluj, în 31 iulie 1848 
Conte Mikó Jmre 

 
Original: S.J.A.N. Cluj-Napoca, Fond Arh. BistriŃei. Magistrat-Praesidial Akten 1848, nr. 100. 

292. 

Sibiu, 31 iulie 1848 
 
Hermannstadt, 31. Juli. 
Der Nationsgraf ist in Begriff unsre Stadt zu verlassen und eine Reise nach 

Pesth zu unternehmen, um jene übertriebene Gerüchte die sich in der Metropole 
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Ungarns verbreitet und selbst die freisinnigsten Magyaren mit Unmuth gegen uns 
erfüllt haben zu parallisiren. Aufrichtig gestanden hängt den meisten letzten 
Universitätsbeschlüssen der Zopf an, aber wir verdienen jene Beschuldigungen 
nicht, die uns von vielen Seiten gemacht werden! Es freut mich Ihnen die Abreise 
des Nationsgrafen nach Pesth melden zu können, weil ich weiß, daß dieses der 
Wunsch von Kronstadt ist. 

Wir wollen Deutsche bleiben und darum sind wir in unserm Patriotismus 
vielleicht etwas weiter gegangen, als wir gesollt hätten. 

Zur Ehre der hiesigen Bürgerschaft sei es gesagt, daß sie nie im Interesse und 
Solde der Camarilla gehandelt hat, sondern aus eigner innerer Ueberzeugung den 
bisher verfolgten Weg eingeschlagen hat. Ich darf Ihnen nicht verhehlen, daß man 
über Ihr Blatt und überhaupt über Kronstadt hier nicht am besten zu sprechen ist. 
Aber Sie haben hier auch noch Freunde die Ihre offenen Bestrebungen erkannt 
haben und zu würdigen wissen, und ich hoffe Ihre Gegner sollen sich in Zukunft 
wieder in Freunde umwandeln! Wenn dem Comes seine Mission gelingt, so werden 
sich die bisherigen Rauhheiten glätten und Sachsen und Ungarn und Walachen 
werden vereint im Bunde die errungene Freiheit unverkümmert genießen. Friede 
muß unter den Nationen des Vaterlandes herrschen, wenn die Wohlfahrt seiner 
Söhne gedeihen soll. 

Es ist nicht zu leugnen, daß die Kroaten hier große Sympathien finden, weil 
man glaubt sie kämpften für die Freiheit ihres Volkes, beim Lichte betrachtet aber 
kämpfen die Leute nicht für die Sache des Volkes, sondern für den heillosen und 
unbegrenzten Despotismus! Sie zählen mehr Anhänger auch anderswo als eben gut 
ist. Denn gerade viele von den Freunden der Kroaten, Serben und Raizen sehen die 
neu errungene Freiheit des Bürgers mit scheelen Augen an und wären gar nicht 
böse, wenn das alte Knecht- und Schandsystem in dem der brave Bürger so lange 
gefangen war, wieder zur Tagesordnung gelangte. Denn viele der hohen Herren 
von So und So haben sich noch nicht in die neue Zeit finden können und ihr Stolz 
kann es kaum ertragen, daß der „Bürger” ihnen nun auch ebenbürtig ist. 

Unsere Hermannstädter und der Stuhl haben den Professor Heinrich Schmidt 
mit 2549 und den Hofconcipisten Joseph Rosenfeld mit 2483 Stimmen zum 
Reichstagsabgeordneten nach Pesth gewählt. Der wackere und tüchtige Advokat 
Konrad Schmidt hatte leider nur 91 Stimmen. Ich finde dieses unbillig und ungerecht, 
denn Konrad Schmidt ist nicht nur ein verständiger Mann, sondern auch ein Mann 
der sich auf dem Reichstag zu benehmen weiß und vielen parlamentarischen Takt 
besitzt. 

* 

Sibiu, 31 iulie. 
Comitele naŃiunii este pe cale să părăsească oraşul nostru şi să întreprindă o 

călătorie la Pesta, pentru a paraliza zvonurile exagerate care s-au răspândit în 
metropola Ungariei şi i-au umplut chiar pe cei mai liberali dintre maghiari de 
dezgust faŃă de noi. Să fiu sincer, majoritatea ultimelor hotărâri ale UniversităŃii 
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[naŃionale săseşti] au tinicheaua atârnată de coadă, dar nu merităm acuzaŃiile care 
ni se aduc din toate părŃile! Mă bucur că pot raporta plecarea comitelui naŃiunii la 
Pesta, fiindcă ştiu că aceasta a fost dorinŃa Braşovului. 

Vrem să rămânem germani şi, de aceea, poate am mers cu patriotismul nostru 
mai departe decât ar fi trebuit. 

Spre cinstea cetăŃenilor de aici, fie spus că ei nu au acŃionat niciodată în 
interesul şi în solda camarilei, ci din proprie convingere interioară au apucat pe 
drumul urmat până acum. Nu vă pot ascunde că aici nu se spun lucruri prea bune 
despre foaia voastră şi în general despre Braşov. Dar tot mai aveŃi nişte prieteni pe 
aici, care recunosc şi ştiu să preŃuiască bunele voastre strădanii, iar eu sper că pe 
viitor oponenŃii voştri se vor transforma din nou prieteni! Dacă misiunea comitelui 
reuşeşte, atunci se vor netezi asperităŃile de până acum, iar saşii strâns uniŃii cu 
ungurii şi românii se vor bucura fără grijă de libertatea câştigată. Pacea trebuie să 
domnească între naŃiunile patriei, dacă fiii ei vor să trăiască în bunăstare. 

Nu se poate nega faptul că croaŃii se bucură aici de multă simpatie, fiindcă se 
crede că luptă pentru libertatea poporului lor. De fapt, iese la lumină că oamenii luptă 
nu pentru cauza poporului, ci pentru despotismul fără lege şi fără limite! Ei numără şi 
prin alte părŃi mai mulŃi aderenŃi decât ar fi bine. Căci mulŃi dintre prietenii croaŃilor, 
sârbilor şi slavonilor1 privesc cu ochi invidioşi libertatea nou dobândită a cetăŃeanului 
şi nu s-ar supăra deloc, dacă vechiul sistem al slugilor şi al ruşinii, în care bunul 
cetăŃean a fost captiv atâta timp, ar ajunge iar la ordinea zilei. Fiindcă mulŃi dintre 
domnii cei mari de colo şi de colo încă nu şi-au aflat locul în vremurile noi, iar 
mândria lor nu poate suporta ca „cetăŃeanul” să le fie acum egal prin naştere. 

Sibienii noştri şi scaunul nostru i-au ales ca deputaŃi parlamentari la Pesta pe 
profesorul Heinrich Schmidt cu 2549 voturi şi pe concipistul aulic Joseph 
Rosenfeld cu 2483 voturi. Bravul şi vrednicul avocat Konrad Schmidt a obŃinut, din 
păcate, doar 91 de voturi. Găsesc că e incorect şi nedrept, deoarece Konrad 
Schmidt nu este doar un om rezonabil, ci şi un om care ştie să se comporte în 
parlament şi care posedă mult tact parlamentar.  

 
Tipăritură: CorespondenŃă anonimă, publicată în „Siebenbürger Wochenblatt”, Braşov, nr. 62 

din 3 august 1848, p. 372. 
________________ 

1 De fapt, în text se enumeră „Kroaten, Serben und Raizen”, adică „croaŃi, sârbi şi... sârbi”. 

293. 

Sibiu, 31 iulie 1848 

Romanen oder Walachen 
(Erwiderung1) 

Unter diesem Titel lesen wir einen Artikel in der Transsilvania Nr. 59, worin 
Hr. J.G.M.2 sich bemüht den bereits von zwei der geehrtesten sächsischen 
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Schriftstellern anerkannten Satz, daß der wahre Name jedes Volkes derjenige sei, 
mit welchem es sich selbst nennt, zu widerlegen. Herr J.G.M. behauptet, der Name 
Rumuni sei offenbar ein verdorbenes Romani. Das sächsisch ausgesprochene 
Romuni ist wohl ein verdorbenes Romani; die Romänen aber haben sich nie 
Rumuni, sondern stets Români genannt, und dieser Ausdruck ist nicht nur kein 
verschiedener, sondern ein vollkommen identischer mit jenem Romani. Es thut den 
Romänen recht leid, daß die Sachsen ihr kurzes o in dormimu, morimu, portamu, 
Români etc., welches ein Mittellaut zwischen o und u ist, nicht aussprechen 
können; und noch leider daß sie das romänische â in lâna, mâna, pagânu, Românu 
etc. fälschlich mit dem Deutschen u sowohl in der Sprache als in der Schrift 
verwechseln. Wenn sie aber dieses thun, so müssen sie die Schuld nicht auf die 
Romänen schieben, welche diese Nuancen sehr genau anzugeben verstehen. Der 
Bischof Schaguna bestand nicht darauf daß die Romänen sich Romani nennen 
sollen, wie Hr. J.G.M. behauptet, denn das wäre ganz überflüssig – sie nennen sich 
so, und haben sich immer so genannt – sondern man verlangte daß die Romänen in 
den gesetzlichen Akten der übrigen Mitnationen Siebenbürgens bei ihrem wahren 
Namen Romani genannt werden solen, aus dem Grunde weil sie in ihrer Sprache 
die Namen Walachen und Olahen nicht kennen. Hierauf erwidert Hr. J.G.M., daß 
die deutschen mit demselben Rechte verlangen könnten sowohl von den Romänen 
als auch von den andern Nationen Deutschi genannt zu werden, was ungereimt 
wäre. Die Ungereimtheit ist aber auf keinen Fall so groß, denn die alten Deutschen 
heißen ja schon bei den lateinischen Schriftstellern Teutones, im Mittelalter 
Theotisci, im altfranzösischen Tudesques, im spanischen Tudescos, und im 
italienischen Tedeschi. Ist dies aber nicht soviel als Teutsche? Was die Benennung 
Germani und Allemands anbelangt, so sind sie ohnehin Deutsch, nämlich 
Germanen und Allemanen. Folglich hätte man Grund in dieser Hinsicht, blos mit 
der Einseitigkeit, aber nicht mit der Richtigkeit im Ganzen zu streiten.  

Die Romänen nennen die Deutschen in der Schrift und in der gebildeteren 
Sprache nicht mehr mit dem slavischen Namen Niamtzi, sondern mit dem 
altdeutschen Germani, und wenn sie wollen auch mit dem jetzigen Teutesci; und 
zwar aus demselben Grunde, aus welchem sie die Ungarn Magyari und die 
Böhmen Cechi nennen. 

Uebrigens ist dieser Grundsatz so allgemein anerkannt, daß man jeden Ort, 
jedes Land, und jedes Volk bei seinem eigenen Namen nennen muß, und die 
neuere Geographie gibt uns tausend Beispiele dafür, daß jeder Streit darüber schon 
als erledigt betrachtet werden muß. 

Aber auch in Hinsicht der Romänen ist dieser Name schon seit mehren 
Decennien sowohl im Deutschen als im Französischen so gangbar geworden, daß 
Schriftsteller von größerer Bedeutung schwer wieder zu dem trivialen Walachen 
zurückkommen werden. 

Was die Vieldeutigkeit des Wortes Romanen und Romanisch betrifft, wie Hr. 
J.G.M. behauptet, so verschwindet alle Ungenauheit sobald man den Namen 
gehörig schreibt, nämlich Romänen und Romänisch wie es das Volk thut, dem es 
angehört. 
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Wir bleiben also bei dem von den zwei der geehrtesten sächsischen 
Schriftsteller anerkannten Satze, daß der wahre Name jedes Volkes derjenige sei 
mit welchem er sich selbst nennt, in seiner ganzen Ausdehnung, und verlangen 
auch von den übrigen geehrten deutschen Männern die Anwendung desselben in 
Betreff des Namen Romänen. 

A.T.L. 
[August Treboniu Laurian]  

* 

Români sau valahi 
(Replică) 

Sub acest titlu citim un articol în „Transsilvania”, nr. 593, în care domnul 
J.G.M.4 se străduieşte să combată fraza recunoscută deja de doi dintre cei mai 
onorabili autori saşi, anume că adevăratul nume al fiecărui popor este cel cu care 
se numeşte pe sine el însuşi. Domnul J.G.M. afirmă că numele de rumuni este 
negreşit un romani stricat. Rostit săseşte, români este un romani stricat; românii 
însă nu s-au numit niciodată pe sine rumuni, ci numai români, iar această expresie 
nu doar că nu diferă cu nimic, ba chiar este complet identică cu cea de romani. 
Românilor le pare rău, într-adevăr, că saşii nu pot pronunŃa scurtul lor o din 
dormimu, morimu, portamu, români etc., care e un sunet intermediar între o şi u; le 
pare şi mai rău că românescul â din lâna, mâna, pagânu, românu etc. îl confundă 
în mod fals cu germanul u, atât în vorbire, cât şi în scriere. Dar dacă fac acest lucru, 
nu trebuie să arunce vina asupra românilor, care se pricep să redea aceste nuanŃe 
foarte exact.  

Episcopul Şaguna nu a insistat ca românii să se numească romani, aşa cum 
afirmă domnul J.G.M., căci ar fi superfluu: ei se numesc aşa, şi s-au numit aşa 
întotdeauna, ci s-a cerut ca, în actele legale ale celorlalte conaŃiuni transilvane, 
românii să fie numiŃi cu numele lor adevărat de romani, din cauza faptului că ei nu 
cunosc în limba lor numele de valahi şi olahi. La acestea, domnul J.G.M. răspunde 
că germanii pot cere, cu egală îndreptăŃire, să fie numiŃi Deutschi de români, ca şi 
de alte naŃiuni, ceea ce ar fi fără sens. Totuşi, lipsa de sens nu ar fi chiar atât de 
mare, fiindcă vechii germani erau numiŃi încă de autorii latini teutones, în Evul 
mediu theotisci, în franceza veche tudesques, în spaniolă tudescos, şi în italiană 
tedeschi. Dar aceasta nu e totuna cu Teutsche? În ce priveşte denumirea de germani 
şi allemands, ei oricum sunt nemŃi, anume germanii şi alemanii. Prin urmare, în 
această privinŃă poate fi contestată pe drept unilateralitatea, dar nu corectitudinea în 
ansamblul ei. 

Românii nu îi mai numesc pe germani în scris şi în limba cultă folosind 
numele slav de niamŃi [nemŃi], ci cel vechi german de germani, şi dacă vor ei şi cu 
numele actual de teutesci; [o fac] din acelaşi motiv, pentru care îi numesc pe 
unguri maghiari şi pe boemieni cechi [cehi]. 
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În plus, acest principiu este atât de general recunoscut, încât fiecare loc, 
fiecare Ńară, fiecare popor trebuie numit după propriul său nume. Geografia recentă 
ne oferă mii de exemple asupra faptului că orice ceartă în acest sens trebuie 
considerată ca încheiată. 

Dar şi în privinŃa românilor, acest nume a devenit de mai multe decenii atât 
de accesibil atât în germană, cât şi în franceză, încât autorii de mai mare 
însemnătate cu greu vor reveni la trivialul valahi. 

Dacă ne referim la multiplele sensuri ale cuvintelor romani şi romană, aşa 
cum afirmă domnul J.G.M., orice imprecizie dispare atunci când numele este scris 
corect, şi anume români şi româneşte, aşa cum o face poporul căruia îi aparŃin 
[cuvintele respective]. 

Rămânem, deci, la fraza recunoscută de doi dintre cei mai onorabili autori 
saşi, că adevăratul nume al fiecărui popor este cel cu care se denumeşte el însuşi, 
în toată amploarea ei, cerând şi celorlalŃi onoraŃi bărbaŃi utilizarea ei în raport cu 
numele de români.  

A.T.L. 
[August Treboniu Laurian] 

 
Tipăritură: Articolul Romanen oder Walachen (Erwiderung), semnat de A.T.L. [August 

Treboniu Laurian], în: „Transsilvania. Beiblatt zum Siebenbürger Boten”, Sibiu, anul 9, nr. 61, din 31 
iulie 1848, p. 243–244. 
________________ 

1 În text e scris greşit: „Erwiederung”. 
2 Johann Gottfried Müller. 
3 Vezi articolul respectiv, în doc. nr. 225 din 24 iulie 1848. 
4 Bănuim că sub iniŃialele J.G.M. se ascunde numele lui Johann Gottfried Müller (1796 – după 

1870), rectorul Academiei Săseşti de Drept din Sibiu, colaborator al foilor germane sibiene. 

294. 

Târgu Secuiesc, 31 iulie 1848 
 
An den löblichen Magistrat der k. freien Stadt und des Districts Kronstadt 
K[ézdi] Vásárhely am 31. July 1848 
 

Auf die gefällige Anfrage vom 22. d.Mts. Zahl 2999/1848 gibt man sich die 
Ehre zu erwidern, daß Ein löblicher Magistrat jene 33 Kisten, in welchen die 800 
Stück Feuergewehre für die dortige Bürgerwehr verpackt waren, dortorts zu dem 
Ende gefälligst aufbewahren lassen wolle, um diese Gewehre bei seiner zeitigen 
Abfuhr dieselben an das Karlsburger Zeughaus in diese Kisten wieder gut 
verpacken und hiedurch eine neumaliche Auslage vermeiden zu können. 

Donát, 
Oberst Lieutenant 

2tes Szekler, 15tes Grenz Infanterie Regiment 
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* 

Către onoratul Magistrat al oraşului liber regesc şi al districtului Braşov 
Târgu Secuiesc, 31 iulie 1848 

 
La graŃioasa [dumneavoastră] întrebare din 22 ale lunii curente, nr. 2999/1848, 

avem onoarea de a vă răspunde următoarele:  
Onoratul Magistrat să binevoiască să păstreze cele 33 de lăzi, în care au fost 

împachetate cele 800 de bucăŃi de arme de foc destinate gărzii civile de acolo, 
deoarece, urmând curând ca acestea să fie transportate la arsenalul din Alba Iulia, 
se va evita astfel să se împacheteze încă o dată respectivele lăzi. 

Donát, 
Locotenent-colonel 

Regimentul al doilea secuiesc, al 15-lea grăniceresc de infanterie 
 
Original: S.J.A.N. Braşov, Fond. Magistrat, 1848, doc. 3359/848; foto: 32.456.  

295. 

Saciova, 31 iulie 1848. 

Kis Elek polgár beadványa a duló biztoshoz. 
Tisztelt Dulló Biztos úr! 

Szataván lakó Budai Ferentz polgár, miután a Szabadság lelkétöl áthatot új 
Ministerialis kormány, szabad hazánk minden gyermekét szabad polgárrá szabadította 
föl, úgy látszik ellenem béadott kérelméböl hogy elég szükkeblü még most is a 
kárhozatos multak sötétjében béesett édes uraság s rabszolgaság képszemélyeivel 
álmadozva, engemet törvény korlátjain belöl élni ohajtó szabad polgárt, ellenére az 
új idöknek, ismét rabszolgájává törpíteni.  

Tisztelt Dulló Biztos úr! A minden jog, s semmi kötelesség, minden kötelesség 
s semmi jog, csodálatos Meternick utálatos korát Kosuth a nép szabadság istentöl 
küldött embere megbuktatá, s én többé nem leszek senkinek rabszolgája. Amiatt 
egyfelöl kijelentem, hogy az igazságos törvénynek mindenekben engedelmeskedni 
polgári kötelességemnek ismerem, éppen úgy másfelöl nyiltan kimondom, hogy 
Szentháromság vásárnapja után is Budai Ferencz polgárnak rabszolgájává alacsonyítani 
magamat a legnagyobb polgári véteknek tartom. 

A Ministerium rendelete nyomán fökormányunk által le küldött Szentháromság 
vasárnapi kihirdetésében tisztán az áll, hogy az udvari és majorsági földek meg 
maradnak a volt földes uraságnál s ezekröl robotolni vagy haszonbért fizetni a volt 
jobágynak, most már uj polgárnak kötelessége, s ki ezt nem teendi, magosáru nap 
számot fizetend, de csak ugyan ezen tisztelt rendeletben áll ez is, hogy aki ezen 
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kötelességet megtagadja, azt eröltetni semmi sziny alatt nem szabad senkinek. 
Elıre nyilatkozom tehát, hogy ha én a Ministerium által kirendelendö bizotmány 
előtt ily makatsági hibába esem, a büntetést kész örömessel szenvedem. 

Polgár Budai Ferentz a Telket, hol én lakom kuriának mondja, én pedig 
zsellér teleknek mondom. İ semmivel nem bizonyit, én pedig ezen A. alatt ide 
mellékelt csatolmánnyal bizonyítok. Kérdés melyíknek van igaza! Lehet annak a ki 
bizonyit, nem pedig annak aki csak pusztán állit. Deha bizonyitana is ellenem, az 
semmit nem ér, mindaddig mig a kirendelendı Ministeri bizotmánt elıtt nem 
bizonyit. 

Igaznak marad tehát minden egyenes lelkő, a szabadság új korát felölelt 
törvény tudó elıtt az, hogy azon telek, melyben jelenleg lakom, minden külsövel 
együtt, bármijen természetöüek legyenek azok, enyémnek marad mind addig, mig a 
fenírt bizotmány másnak itélendi. Igaznak marad az is, hogy én, mivel nem akarok 
tovább robotolni, erre engemet senki sem eröltethet. 

Igaznak marad végre az is, hogy aki telkemet s a hagyatékül birtokomat 
tölem erıszakal elakarja venni, az Személjemet támadja meg s vagyonomat 
törekedik megcsonkitani. 

És már én éppen ily nyomorult állásban vagyok polgár Budai Ferentzel, ı 
mint kérelmiböl kitetszik, személjem s vagyonom ellen ingerkedik, személjem 
ellen ingerkedik, mert uton utfélen, hol bíró által támadott meg, s eröltet hét szám 
adásra, hol maga személjébe cselekszik így. 

Telkem után az A. alatti bizonyitvány szerént egy kis széna füvem van. Ezt 
mint tulajdonomot lekaszáltam és föl takartam, Budai Ferentz polgár, erıszakal 
elvitte. Az ugarba két darab, mintegy hat véka féröjü földem van. Ezt is Budai két 
szer meg szántatván, ki zárt eröszakal birtokomból. A tavasz határba be van két 
földem árpával vetve, ezekre nézve a biróval meg intetet hogy felit elviszi 
magának. 

B. A falu osztáljjában felkem után két földesskét adtak, ezekre nézve is a bíró 
által intetet meg, volt földesuram, hogy el fogja venni. 

Én polgár Budai Ferentzet soha meg nem sértettem, mégis ellenem panaszolt. 
Ez oljan forma panasz, mint a mesebéli farkasé az ártatlan bárányra. De polgár 
Budai Frentz engemet, annak ellenére hogy a személ és vagyon szentnek van 
hirdetve s arra ki e kettöt bántani merész, három holnapig rögtön törvény mondatik 
ki, naponta szeméjemben sért, s birtokomat eröszakal kezemböl csikarka ki. 

Nekem van hát Tisztelt Dulló Biztos úr mélj panaszom és nem neki. Ez 
tovább is így nem mehet, szemljem és birtokom megtámadása nyiltan van, polgár 
Budai Ferentz nem gondolja meg, hogy most a volt jobágy személje s vagyona is 
szent és sérthetetlen, s hogy az ország kezes birtokom kifizetéséért, hanem régi 
földes úri modorbann bántja személjemet, s veszi el birtokomat. 

Illy állásban, ha ön Dulló Biztos Ur közbe nem veti magát, fölöttem zsarnokilag 
pöfeszkedő volt földes uram s köztem szabad polgár között, a leg jámborabb 
nemakarásom mellett is, az össze ütközés ki kerölhetetlen. 
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Ön tisztelt Dulló Biztos úr, az új szabadság fény korát fel ölelt szabad 
polgára szabad hazámnak, önt még eddig hivatalos eljárásban soha igazságtalanul, 
s szők keblü Petrovits mocsok nem szenyezte, reménylem tahát, hogy miután érti s 
érzi feleletemböl személjem s vagyonom igazságtalan megtámadtatását, s magából 
a panaszból a- anaszlónak ellenem irányzott eröszakos célzásait, hiszem, hogy ön, 
ki soha nem hódolt, most sem fog kaszt érdeknek hódolni, hiszen hogy átlátandja, 
hogy éppen a panasz alattinak van borzasztó sérelme, s ennél fogva oly igazságos 
választ ad ezen engemet vádoló kérelemre, miljent ha némeljektül nem is, de öntöl 
az uj kormány megkiván. 

Ezekben foglalám a parancs szerént rövid feleletemet, lévén a Dulo urnak 
alázatos szolgája 

Szatsva 1848. 31ik Szent Jakab hó. 
Kis Elek polgár 

* 

Cererea cetăŃeanului Kis Elek către judele nobiliar 
Onorate domnule jude nobiliar! 

După ce Guberniul pătruns de duhul libertăŃii a eliberat pe fiecare locuitor al 
Ńării libere, cetăŃeanul din Sociova Budai Ferenc, acest domn rămas încă prizonier 
al trecutului fatal, visând la sclavie, vrea să mă înrobească din nou, pe mine, 
cetăŃean liber. Şi aceasta în ciuda timpurilor noi! 

Onorate domnule jude nobiliar! Epoca urâtă a lui Metternich, în care lozinca 
era: toate drepturile şi nicio sarcină, pe de o parte, şi toate sarcinile şi niciun drept, 
pe de altă parte, a fost înlăturată de Kossuth, omul libertăŃii poporului, trimis de 
Dumnezeu; eu nu voi fi sclavul nimănui. Prin urmare, consider că datoria mea 
civică este supunerea faŃă de legile drepte, declarând pe de altă parte deschis, că 
după duminica Sfântei Treimi ar fi un şi mai mare păcat civic să fiu sclavul lui 
Budai Ferenc. 

În circulara gubernială, trimisă în urma dispoziŃiei Ministerului, este scris 
clar că pământurile domneşti şi alodiale rămân în proprietatea moşierului, iar fostul 
iobag care trăieşte pe aceste pământuri are datoria de a presta robote şi a plăti 
arendă, iar cine nu procedează astfel va plăti zilele de lucru la un preŃ ridicat. Dar 
tot în acelaşi rescript se precizează că cel care refuză aceste obligaŃii nu poate să fie 
constrâns de nimeni la prestarea obligaŃiilor. Declar în prealabil că, dacă eu voi fi 
găsit vinovat de către comisia numită de Minister, voi executa pedeapsa bucuros. 

CetăŃeanul Budai Ferenc declară că sesia pe care locuiesc este sesie curială, 
pe când eu susŃin că este sesie jelerească. El nu dovedeşte afirmaŃia cu nimic, în 
schimb eu fac acest lucru prin anexa de faŃă. Întrebarea este: cine are dreptate? 
Probabil cel care şi dovedeşte, nu cel care susŃine numai verbal nişte afirmaŃii. 

SusŃin, deci, în faŃa fiecărui cetăŃean drept, care cunoaşte legile vremii noi a 
libertăŃii, că această sesie, în care locuiesc, cu toate extravilanele de orice natură, 
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ce-i aparŃin, rămân ale mele, până la data când comisia amintită mai sus va judeca 
că ea îi aparŃine altcuiva. Rămâne un adevăr şi faptul că eu, întrucât nu doresc să 
fac robotă în continuare, nu pot fi constrâns de nimeni la asemenea lucru. 

În sfârşit, este la fel de valabil că cel care vrea să-mi răpească sesia şi pământul 
meu, acela îmi atacă persoana, vrând să-mi ciuntească averea. 

Eu sunt într-o asemenea situaŃie faŃă de cetăŃeanul Budai Ferenc, căci el, aşa 
cum reiese din cererea lui, s-a ridicat împotriva persoanei şi a averii mele, întrucât 
o dată ne somează la robotă prin intermediul judelui, altă dată el personal 
procedează la fel. 

Sesiei mele îi aparŃine, după cum este dovedit în anexa A, o mică fâneaŃă. 
Am cosit şi am făcut fânul pe acestă proprietate, dar cetăŃeanul Budai Ferenc l-a 
luat cu sila. În ogor am două bucă Ńi de pământ de 6 mier Ńe în total, din care m-a 
exclus Budai, arând de două ori. În hotarul de primăvară cele două fâşii ale mele 
sunt semănate cu orz; în legătură cu acestea am fost somat de jude, precum că 
Budai va lua jumătate din recoltă. 

B. În hotarul comunei am două bucăŃi de pământ intravilan, dar şi în legătură 
cu acestea judele m-a somat, precizând că mi le va lua Budai. 

Eu nu l-am jignit niciodată pe cetăŃeanul Budai Ferenc, şi totuşi el a înaintat o 
plângere împotriva mea. Acestă plângere se aseamănă cu cea a lupului din basme, 
care s-a plâns de miel. CetăŃeanul Budai mă jigneşte zilnic, vrând să-mi ia cu forŃa 
pământul, cu toate că persoana şi averea sunt declarate sfinte, iar împotriva celui 
care le aduce prejudicii se prevede pedeapsa cu trei luni de închisoare. 

Prin urmare, domnule jude nobiliar, eu am depus plângere împotriva lui, şi nu 
el împotriva mea. Aşa nu mai poate continua: persoana şi averea mea sunt atacate 
deschis; cetăŃeanul Budai nu se gândeşte la faptul că acum persoana fostului iobag 
este sfântă şi nevătămabilă, că Ńara garantează despăgubirea pământului; Budai mă 
jigneşte într-o manieră veche moşierească, vrând să-mi ia pământul. 

În acestă situaŃie, dacă dumneavoastră nu veŃi interveni, domnule jude 
nobiliar, conflictul între fostul meu moşier îngâmfat şi mine, cetăŃean liber, va fi de 
neînlăturat. 

Dumneavoastră, onorate domnule jude nobiliar, cetăŃean liber al patriei 
libere, care până acum n-aŃi fost surprins făcând vreun act de nedreptate, după ce 
aŃi luat la cunoştinŃă atacul asupra persoanei şi averii mele, şi a Ńintei celui care a 
făcut plângerea, dumneavoastră, care nu v-aŃi supus până acum, nu vă veŃi supune 
nici de acum înainte intereselor de castă. Prin urmare, veŃi da un răspuns drept 
aceluia care a făcut plângerea, care va fi în concordanŃă cu intenŃiile noului guvern. 

În cele de mai sus m-am rezumat la somaŃia menŃionată, [oferind] răspunsul 
meu în legătură cu plângerea amintită.  

Rămân servul umil al domnului jude nobiliar. 
Sociova 31 iulie 1848 

Kis Elek, cetăŃean 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8231. Foto: 8217–8222/1848. 
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296. 

Zalău, 31 iulie 1848 

Tekintetes püspöki helytartó úr! 

Tegnap Zilahra lett béérkezésemmel végén, a fıtisztelendı püspöki helytartó 
úrnak, a Szamos Ujlaki pap elfogatása iránti hivatalos levelét, és csak azután kaphattam 
kezemhez, az ott felköltetett kinyomozási munkálatát is, mellyböl fájdalom! Világoságra 
azon kinyomozás szerint, az jött ki, hogy a Szamos Újlaki görög egyesült lelkész 
Gora Mihály, mint fıbünös, a népet éjjeli titkos gyülések tartások alkalmával 
bujtogatásai által, az engedetlenségre, a rendeletek nem teljesítése, azok számba 
sem vételére birván, e mellett több lázzasztásai között, a szabadság meginneplésére 
ezen évben, husvéttól pünköstig csötörtök, pünköstöl aratásig pedig a péntek napok 
hetenkénti meginneplését indítványa nyomán testi vagy pénzbeli büntetés terhe 
alatt is megünnepeltetni határoztatta s az az ellenvétök ellen, a büntetést teljesedésbe 
is vétett, és így egy átaljába több kissebb, nagyobb csendzavarások a törvénytelen 
tények mik Szamos Ujlakon meg történtek, mind Gara Mihály lelkésznek, 
tulajdonítható, ezen kinyomozás szerint: mert azt több tanuk, a fent nevezett 
lelkésznek szelid vallamása alkalmával nyiltan elıtte is nyilvánították. 

Az említett lelkészen kivül, még 18an kisértettek bé megyei börtönben és ezeken 
kivül még 13an, mind kissebb bőnösök közmunka tételre, a megyei utvonalhoz, és az 
okozott közköltségeknek bünökhöz aránylagos hordozására, a nyomozó biztoság által 
megítéltették, és igy egy nagyon terjedelmes visgálodás költetvén fel, azt másolatban 
nem közölhetem óhajtásom mellett is, mert kevés számból álló irnokaink jelenleg 
nagyon el vannak foglalva, ha nem igyekszem ezen munkálatot a fötisztelendı püspöki 
helytartó úrnak, vagy személyesen, vagy bizodalmas emberem által közölni. 

Hivatalos tisztelettel maradván a Fıtisztelendı püspöki helytartó úrnak 
Bálint Elek, m.k. 

Alispán 
Zilahon 1848ba, julius 31én 

 
[Adresa:] 
595. Közép Szolnok megye elsı alispányától.  
Fıtisztelendı Sterka Sulucz Sándor Szilágysági görög-egyesült hitű püspöki 

helytartó úrnak.  
Sz[ilágy] Somyón.  
H[ivatal]bol. 

* 

Onorate domnule vicar episcopal! 

Sosind ieri la Zalău, am primit scrisoarea oficială a reverendisimului domn 
vicar, în legătură cu arestarea preotului din Someş-Uileac, şi abia după aceea am 
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putut primi în mână şi actele cercetării desfăşurate acolo, din care, durere!, 
conform cercetării rezultă, în mod clar, că preotul greco-catolic din Someş-Uileac, 
Mihai Gora, ca vinovat principal prin aŃâŃările sale cu prilejul Ńinerii adunărilor 
secrete nocturne, cutezând a se face vinovat de nesupunere şi de nerespectarea 
ordinelor, pe lângă alte răzvrătiri ale sale, la sărbătorirea slobozeniei în acest an, a 
obligat poporul, sub ameninŃarea pedepsei corporale sau băneşti, să sărbătorească, 
la propunerea sa, în fiecare săptămână, de la Paşti până la Rusalii, ziua de joi, şi de 
la Rusalii până la seceriş ziua de vineri, iar împotriva celor care s-au supus a şi dus 
pedeapsa la împlinire. Astfel, în general, dacă în Someş-Uileac s-au întâmplat mai 
multe tulburări ale liniştii şi fapte ilegale, toate i se pot atribui preotului Mihai 
Gora, conform acestei cercetări, căci acest lucru a fost afirmat deschis de mai mulŃi 
martori, chiar în faŃa lui, cu ocazia depoziŃiei numitului preot. 

În afara preotului amintit, încă 18 [oameni] au fost duşi în temniŃa comitatului 
şi, în afara acestora, încă 13, toŃi având vini mai mici şi fiind condamnaŃi de 
comisia de cercetare la executarea de robotă publică la drumurile comitatului şi la 
suportarea proporŃională cu vinovăŃia lor a cheltuielilor publice pe care le-au 
pricinuit. Şi astfel, iniŃiindu-se o cercetare foarte vastă, aceea nu o pot comunica în 
copie, cu toată părerea de rău, căci puŃinii noştri concipişti sunt, în acest moment, 
foarte ocupaŃi. Totuşi, mă voi strădui să-i înmânez reverendisimului domn vicar 
această lucrare, fie personal, fie printr-un om de încredere. 

Rămân cu oficial respect, al reverendisimului domn vicar, 
Bálint Elek, m.p., 

vicecomite 
Zalău, 31 iulie 1848 
 
[Adresa:]  
595. De la vicecomitele comitatului Solnocul de Mijloc.  
Reverendisimului domn Alexandru Sterca ŞuluŃiu, vicar greco-catolic al 

Silvaniei.  
La Şimleul Silvaniei.  
Din oficiu. 
 
Original: M.O.L. Budapesta, Fond. G.P., nr. 8624/1848. 

297. 

Ilia, 31 iulie 1848 

Preacinstit Consistoriu1! 

Întru urmarea mil[ostivelor] Orânduieli consistoriale dto. 8/20 iulie a.c. [anul 
curent] nr. 301 următoarele datorniceşte îndrăznesc a le face cunoscute: preoŃii aici 
în tractul Ilii nu au devenit prin purtarea [lor] ca să fi fost traşi la dare de samă 
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pentru oare ce faptă, până acuma şi-au purtat cinstea neîntinată, gândesc că şi de 
aici încolo îşi vor păstra-o. Iar comunităŃi au fost asuprite prin miliŃie anumit: Visca 
şi Fueştii Băgara, care comunităŃi stau foarte aproape de comitatul Zarand, unde 
precum apriat se ştie slobozenia, încetarea robotelor mai nainte s-au vestit decât la 
noi. Aşa oamenii din acele comunităŃi, văzând că cei din Zarand nu mai fac slujbe 
la domni, s-au luat şi ei după aceia, fiind hotărâŃi şi nu au voit a mai face robote; 
fiind de cătră aceia rău informaŃi. Pentru care a oamenilor din zisele comunităŃi 
purtare, B. Bornemisza Ignatz şi arendatorul de la curtea lui B. Bornemisza Pál, 
Kosa Dániel ca domn proprietar au cerut de la Înaltul C. [crăiesc] Gubernium 
miliŃie asupra lor, care tocma în sărbătorile Rusaliilor au şi venit, împreună cu 
comisariul regesc B. Gyırfi Sámuel sub a căruia comandă au fost trimisă şi eşind 
în zisele comunităŃi, pe lângă aceea că vro trei vite s-au tăiat pentru intervenŃia 
cătanelor şi a domnilor, mai pe oamenii toŃi din ambe comunităŃile de-a rându[l]  
i-au bătut prin doi căprari câte 30 de beŃe, i-au globit cu bani, satul Visca au dat 
250 fl., iar Băgara 130 fl. bani de argint, pentru restanŃia de robote pe vro trei sau 
patru săptămâni îndatorând şi la restanŃă slujba să i-o facă, precum au şi împlint-o. 

Aceasta au fost asupritura celor două comunităŃi, care întru adevăr nu au 
meritat-o, căci ei nu din ceva opunere n-au făcut slujbe până la ziua ştergerii 
robotelor de tot, fără de plecarea la momelele confraŃilor săi din vecina varmeghie 
Zarand au devenit la înşelăciune, carii restanŃia de robote a bună sama ar fi 
împlinit-o şi după vestirea slobozenii, fără de execuŃie de gloabă şi bătaie. Pe 
vr[e]o 4 inşi şi în temniŃă i-au băgat la Deva şi i-au Ńinut vro 6 săptămâni. 
Asemenea acestora pedeapse au suferit tot cu altă ocasie şi cei din Murăş-Bretea, 
nu pentru nefacerea robotelor, că astea le-au făcut, fără în primăvara trecută au fost 
trei ani tot acelaşi proprietar, au fost luat din moşiile oamenilor un dărab2 de 
pământ cu numele Şizăşua unde au ei pruni sădiŃi de câte 30–40 de ani cu acea 
condiŃie că făcând comasaŃie le va da dintr-alt loc pentru acel luat; aşa au fost la 
aşteptare în anul acela, iară în anul viitor văzând că domnii lor nu le dau alt 
pământ, şi cel luat îl arvenuiesc [arvunesc], au dat plânsoare la tistia varmeghiei3, 
pentru locul luat de la ei, pe care ei plătesc dare, şi poartă greutăŃi publice, ca sau să 
li se dea îndărăpt, sau să li se dea altul pă măsură şi prunii să li să plătească. Acea 
tistie au şi trimis afară pe d[omnul] Fıbiró4 să cerceteze lucrul, carele după ce au 
investigăluit, au aflat că numitul pământ cu bună treabă e luat din moşiile 
oamenilor, şi i-au îmbunat cu vorba că iară le va veni la mână, după ce va face 
informaŃie la zisa tistie, şi până atunci prunele din pruni să le culeagă până când de 
la varmeghie pe calea sa li se va hotărî îndărăpt moşia care le fuse cuprinsă şi luată. 
După toate acestea necăpătând până în ziua de astăzi un váloszt5, ori că li se dă 
înapoi moşia luată, ori alta după proporŃie, a treia zi de Paşti cu toŃii s-au sfătuit 
împreună să nu mai aştepte nimica, ci să meargă să-şi are (lucre) fieştecare locul 
său, pentru care a lor faptă şi pe ei au eşit comisia cu miliŃie şi bătându-i iarăştile 
cumplit prin căprari, i-au globit cu 130 fl m.c., tăind şi o vacă şi de la pământ iară  
i-au oprit să nu-l lucre mai mult nice a li se schimba nu li s-au rezolvat. Aceasta 
mai în sus prolecrate [?] comunităŃi, după cum arătai încâtva, pot să fie vinovate, 
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iară nu de aşa cumplită pedeapsă, dară în următoarele: VorŃa, Koja, Kueş, Uileşu, 
Tomhatia, Iazu, Jalba, Komarineşti, Dănuleşti, ba cu un cuvânt mai toate satele din 
ambe dominiumurile prescrise, fără de nici o pricină sau vină, mai sus numita 
comisie le-au pedepsit pe fieştecare după mărime cîte 30, 40, 50 60 fl.m.c., 
amerinŃându-le prin cătanele de faŃă, şi mai grea pedeapsă [...] aruncată asupra lor 
nu vor suporta-o. Aceasta le-au fost răsplata la urmă pentru slujbele din vechime 
făcute, poate nice că au meritat alta? 

Nu aşa s-au purtat alŃi domni proprietari tocma din vecinătatea noastră cătră 
foştii săi iobagi, carii încă poate până la modul hotărât, nu tocma acurat au făcut 
robotele, dar totuşi cunoscând adevărul nu i-au căznit ca şi mai sus numiŃii, ci la 
spunerea slobozeniei i-au ospătat cuviincios, după cum şi dreptatea aducea cu sine. 
Acestea, Preacinstite Consistoriu, preadestul a le face cunoscute Măriei sale d. 
Episcop carele plecându-şi inima cea părintască, să să milostivească ăstor ticăloase, 
asuprite, şi de toată tânguirea vrednice comunităŃi după toate asupririle venite 
asupră-le a le căştiga şi mijloci lecuire şi mângăiere, şi pre noi pre toŃi a ne ocroti 
sub aripile şi mila sa părintească. 

Lângă care cu plecăciune rămân al Măriei tale Consistoriu totdeauna spre 
servire gata. 

Ilia, 31 iulie 1848 Ioan Orbonaş, 
Prot[opop] 

 
Original: Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, Fond Consistoriu, cutia 1, nr. 30. 

________________ 
1 Traducerea maghiară a acestui document este ataşată variantei originale româneşti la aceeaşi 

cotă. 
2 O bucată. 
3 Oficiului comitatens. 
4 Jude suprem. 
5 Probabilitate, opŃiune. 

298. 

Sălcut, 31 iulie 1848 
 

De la Murăş, Iulie 311. 
 
În satul Sălcut, comitatul CetăŃii de Baltă, solgăbirăul2 Mădăraş Gabor 

[Madarás Gábor] au adus grăniŃeri săcui3 în spinarea bieŃilor români de aicea. 
Lucrul aşa s-au întâmplat: Solgăbirăul având mult de secere, şi neputând căpăta 
lucrători, s-au înŃeles cu viŃe-şpanul4 cum ar putea să înduplece pe români să le 
clăcuiască5; şi ca să aibă lucrul ceva faŃă de sfinŃenie6, au amestecat, cu voie fără 
voie, şi pe parohul local în lucru, ca pe Pilat în Credeu7, să nu poată zice lumea că 
nu-i lucru drept, că chiar şi popa ştie. Aşadar trifoiul de plin8! Lucrul le re[i]eşi 
norocos, că solgăbirăul au aŃâŃat pe unii oameni, să ceară afară cartea „PreînştiinŃarea”9 
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de la popa, că e scris în ea ceva rău. Oamenii nepricepuŃi, sărmanii, – deşi eu le-am 
spus, că nu-i nimica rău în preînştiinŃare, ba tocma[i] e bine – au aruncat-o, pe cum 
şi alte câte au făcut, vezi bine din nepricepere, şi aşa au dat prea doritul prilej sus 
numitului solgăbirău de a aduce 165 de grăniŃeri săcui, care în curs de opt zile 
numa[i] nu i-au belit10 pe bieŃii români şi i-au depoiat mai de toate averile, şi i-au 
lăsat piluŃi, căci din mandatul viŃe-şpanului au fost dătoriu fieşte care român a da 
pe toată zioa unui soldat dimineaŃa un porŃion de vinars11, iar la amiază şi seara o 
féle12 de vinu bun pe lângă mâncarea cea scumpă, dar şi bine gătită, de vrea gazda 
să nu umble bătut.  

Aşa dar aceşti români din Sălcut au cheltuit în opt zile cât au petrecut la ei 
săcuii pe carne de vită 222 fior. [florini], pe vinu 196 fior. 20 cr. [creiŃari], pe 
vinars 66 fiorini; bani gata13 la depărtarea14 graniŃerilor săcui au numărat 
căpitanului, din porunca lui solgăbirău, 450 f. [fiorini], dar apoi pită, găinele, puii, 
carnea de porc, unsoarea la Ńipici ş.a., unde să urcă15? Şi de unde au plătit sălcutenii 
aşea sumă de bani? Răspuns: din punga Domnului solgăbirău, pentru că tot el n-au 
suferit să se mai împrumute de bani de la străini, ci i-au plătit Dn. [domnul] 
solgăbirău bucuros pentru săracii români pe uzură16; aceasta fiind scopul Dumisale 
ca să-i secere românii toate holdele, să i le care, şi să i le aşeze cu treabă bună toate 
în grădină, să-i cosească locurile de fân toate, să i le adune, şi să i le care acasă; şi 
aceasta pe lângă contract în tot anul pe viitoriu, de nu vor putea pune banii jos cu 
toŃii odată peste trei luni. Frumoasă economie! Întemeiată pe principiul 
frăŃietăŃii?*) 

Judece onoratul public cu inimă curată acesta lucru vrednic de compătimire, 
căşunat de la o voie despotică; dar batjocurile ce au pus săcui[i] pe români aŃâŃaŃi 
de Dn. [domnul] solgăbirău, apoi pagubile ce le au făcut în grădinele şi viile 
românilor sânt nesocotite; şi ei numai17 tac de frică şi rabdă. **) 

Mărgineanu18 m.pr. [manu propria] 
 
[Notele redacŃiei:] 
*) Pe al lotriei de drumuri19. 

Red.[acŃia] 
**) Să nu tacă, şi să-şi caute dreptul pe toate căile. 

Red.[acŃia] 
 
Publicat în: „Gazeta de Transilvania”, Braşov, nr. 68 din 19 august 1848, p. 282–283; reluat 

de Alexandru Papiu Ilarian, Istoria românilor din Dacia Superioară, vol. III, introducere şi note de 
Ştefan Pascu, 1943, p. 40–41, reeditare Târgu Mureş, 2007, p. 68–69. 
________________ 

1 Acelaşi corespondent de la Mureş, Ioan Mărginean, semnează şi articolul din 13/25 iulie 
1848, vezi doc. nr. 241. 

2 Pretorul. 
3 Grăniceri secui. 
4 Vicecomitele. 
5 Să facă clacă, lucrând pentru solgăbirău. 
6 Să dea o înfăŃişare legală situaŃiei. 
7 A se amesteca precum Pilat în Crez, adică precum musca-n lapte. 
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8 Treflă neagră – sau triada: vicecomitele, pretorul şi preotul. 
9 Cartea de eliberare de robote. 
10 Jupuit, la propriu şi la figurat. 
11 łuică. 
12 Jumătate de litru, din fél (limba maghiară), „jumătate”. 
13 Bani peşin, cash. 
14 Plecarea. 
15 Costurile la cât se ridică? 
16 Pe ujură, pe dobândă. 
17 Doar. 
18 Papiu Ilarian îl numeşte pe autorul articolului: „advocatul Mărgineanu de la Mureş”. 

Alexandru Papiu Ilarian, Istoria românilor din Dacia Superioară, vol. III, Târgu Mureş, 2007, p. 68. 
19 Pe al hoŃiei la drumul mare. Adică, aşa-zisa frăŃietate se întemeiază pe principiul 

înşelăciunii. 

299. 

Sibiu, 7 august 1848 
3705/1848 

Zeugniß 

Wie daß folgende hiesige Meirer als Nikolae Thoadjer, Potru Besta, Nitzu 
Szimtjuon, Nikolae Komanits, u. Thoadjer Moldován alle aus Hermannstadt 
gebürtig, am 22ten Maj l. Jahres, in den hiesiger Rathhaushaft eingebracht, u. 
Erstrer den 25ten desselben Monats, die andren viern aber den 26ten Maj l. Jahres 
auf Burgschaft hinaus gelassen worden sind, wird vom Unterfertigten bestättiget. 

Hermannstadt den 7t Aug. 1848. 
J. Georgius Klein, 

Stadthopfner 

* 

3705/1848 

Certificat 

Subsemnatul confirmă că următorii maieri: Nicolae Toader, Potra Bestea, 
NiŃu Sântion, Nicolae Comănici şi Toader Moldovan, cu toŃii născuŃi în Sibiu, au 
fost aduşi în arestul primăriei în 22 mai anul curent, primul dintre aceştia fiind 
eliberat pe chezăşie în data de 25 ale aceleiaşi luni, iar ceilalŃi patru în 26 mai anul 
curent. 

Sibiu, 7 august 1848 
Johann Georgius Klein, 

Hopfner orăşenesc1 
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Original: Arhivele Statului Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2348/1848, fila 24v; 
foto: 212.117. 
________________ 

1 „Stadt-Hopfner” era iniŃial responsabil cu caii de înhămat, activând în cadrul Tribunalului 
orăşenesc şi scăunal din Sibiu, pe o poziŃie inferioară judelui scăunal (Stuhlsrichter), care la 1848 era 
Simon Schreiber, şi celor doi secretari judecătoreşti (Gerichts-Sekretäre). 

300. 

Sibiu, 28 octombrie [?] 1848 
 
Ad Nr. 3327/848 
Ex uso Regii Gubernio 
Cibinii die 28° Octob./848 
 

1. Potra Besta, abs.) Zucht Haus auf 6. Monate u. 25 Stockstrafe 
2. Nitza Szimtjuon, abs.) 
3. Nikolae Todje) erschienen am 27en Juli 848  
4. Nikolae Komanits, abs.) 12 Wochen Rathhaus 
5. Thodor Gyizesán, oder Moldovan) erschienen am 27en Juli 
6. Nik. Soandre +) dto. 
7. Juon Dean +) erschienen am 21/7 
8. Potru Marsinan) wird entlassen – erschienen am 27en Juli 
9. Nikolae Morar) erschienen am 24/7 – 12 Wochen Rathhaus 
10. Nitzu Morar) – // – 
11. Nik. Bullye)– // – 
12. Jllie Schelimberan) wird entlassen – erschienen am 27en Juli 
13. Georgye Dregan) erschienen am 24/7 – 12 Wochen Rathhaus 
14. Georgye Moldovan) erschienen am 27en Juli – 12 Wochen Rathhaus 
15. Jllie Szimtjuon) erschienen am 24/7– 12 Wochen Rathhaus 
16. Lazar Zarka) erschienen am 21/7– 12 Wochen Rathhaus 
17. Nik. Stantschu) erschienen am 24/7– 12 Wochen Rathhaus 

* 

La nr. 3327/1747 
Pentru uzul Guberniului regesc 
Sibiu, în ziua de 28 octombrie [28] 1848 
 

1. Potra Bestea, absent) închisoare pe 6 luni şi pedeapsă 25 de lovituri de 
beŃe 

2. NiŃă Sântion, absent) – // – 
3. Nicolae Todea) apare în 27 iulie 1848  



 568 

4. Nicolae Comănici, absent) 12 săptămâni [arest] la primărie 
5. Todor Ghizeşan sau Moldovan) apare în 27 iulie 
6. Nicolae Şoandră +) idem 
7. Ion Dăian +) apare în 21/7 [21 iulie] 
8. Potru Mărginean) este eliberat – apare în 27 iulie 
9. Nicolae Morar) apare în 24/7 – 12 săptămâni [arest] la primărie 
10. NiŃu Morar) – // – 
11. Nicolae Bulea) – // – 
12. Ilie Şelimbărean) este eliberat – apare în 27 iulie 
13. Gheorghe Drăgan) apare în 24/7 – 12 săptămâni [arest] la primărie 
14. Gheorghe Moldovan) apare în 27 iulie – 12 săptămâni [arest] la primărie 
15. Ilie Sântion) apare în 24/7 – 12 săptămâni [arest] la primărie 
16. Lazăr łarca) apare în 21/7 – 12 săptămâni [arest] la primărie 
17. Nicolae Stanciu) apare în 24/7 – 12 săptămâni [arest] la primărie 
 
Original: Arhivele Statului Sibiu, Fond Magistrat, nr. inventar 212, dosar 2348/1848, fila 32v; 

foto: 212.122.  
 


