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INTRODUCERE 

Înaintarea Revolutiei din 1848 conferă evenimentelor din Transil
vainia, cu fiecare nouă' etapă, o densitate· tot mai mare. Volumul de 
faţa, acoperind cele 12 zile dinrtre 5-16 iunie 1848, 'cuprinde 309 docu
mente, provenite, în ·covârşitoare proporţ.ie, elin Transilvania, dar şi 
câteva de la curtea imperială, de la guvernul din Pesta, de la consulul 
dustriac la Bucureşti ş.a. 

Conţinutul lor se arată a fi, în primă ca şi în ultimă instanţă, 
dominat de evenimentul ce avusese loc recent: adoptarea de către dieta 
de 1a Cluj, la 30 mai, a actului de uniune a Transilvaniei cu Ungaria, 
care a stârnit ceU:e mai diverse şi mai pre'lungi1te reacţii în toate comu
nităţile etnice, religioase, sociale, politice, în int~riorul imperiuLui în 
primul rând, dar şi în afara granj,ţelor sale de atunci. 

Volumul reflectă mai cu seamă rezerve şi proteste în legătură cu 
acest act. E normal să fie :aşa, întrucât, pentru beneficiarii săi -'- cercu
rile politice maghiare coil.iducătoare din Ungarda şi Transilvania ----, 
adoptarea ·1ui însemna un capitol încheiat, ce nu mai comporta decât for
malitntea s~njOţjiunii imperiale, nemjl~ânid. nevoie de a fi susţinut şi 
demonstrat. Procesele-verbale ale dietei constituiau ~ în vederile ace
loraşi - legitimarea indisoutabilă a uniunii. 

Nemulţumiţii, în schimb, îşi exprimă în forme multiple opiniile pn
trivnice, în nuanţe ce oscilează între tonul hotărât şi cel timorat, între 
refuzul net şi încercări de amendamente, de interpretări conciliante cu 
interesele ce şi le presimţeau ameninţate în noua stare politică. 

Chiar cercUri oficiale austriece opinează pentru o atitudine precaută 
în legătură cu uniunea, ea urmând a fi sancţionată de împărat 'CU anu
mi-te condiţii. Dintre acestea' se reliefează: garantarea continuităţii văr
sării către1 tezaurul imperial a veniturilor din Ungaria şi Transilvania; 
preluarea de către cele două ţări, proporţional ou potenţialul lor econo
mic, a datoriilor ce grevau finanţele· imperiale; păstrarea autorităţii su
perioare a Ministerului de Război de la Viena asupra comandamentului 
armatei de linie şi asupra trupelor de grăni.ceri. 

Sunt condiţii de care ourtea imperială, decisă de acum la concesii 
pe toată .linia faţă. de revo1uţiona_rii maghiari, n-'a ţinut. seamă. Ele schi
ţau ·clauze ce vor reapare, mai omnplet şi mai sistematic, în cadrul pac
tului dualist perfectat la 1867 . 

. Cu atât. ~mai mult, curtea, rafugiată la Innsbruck, a adoptat o po
ziţie capitulardă, neluând în conside.rore memoriul de protest al unei 
delegaţii române. El a fost respins,- cu motivaţia uluitoare că prin sanc
ţionarea uniu;nii Transilvaniei ou Ungaria de către împărat şi a clauzelor 
adiacente acestui act, naţiunii ron1âne i s-aru satisfăcut, implicit, toate 
dole-?nţele (!?). 
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Sancţionarea uniunii a determînat o poladtate într-un spaţiu larg 
a atitudinii faţă de acest act, conturată încă din zilele dietei de la Cluj:. 
Polarizarea este delimitată în principal etnic sau pe grupuri social-po
litice diferenţiate în cadrul aceleiaşi etnii. Astfel se formează un bloc al 
aderenţHor uniunii din maghiari şi seoui, urmaţi, în -sourta perioadă cu
prinsă în ace:St volum, de saşii din Braşov (ulterior în toamnă, şi ei se 
vor distanţa de acceptarea uniunii). În opoziţie· se vor situa românii ~i 
saşii sibieni, aceştia din urmă raliind în jurul 1or, respe'ctiv a conduce:rii 
Universităţii săseşti, majoritatea organizaţiilor scăunale. 

:Documentele numeroase permit reconstituirea cu claritate a frămân
tărilor dintre saşi pe tema acceptării sau respingerii uniunii. Nun1eroase, 
fiindcă saşii aveau o m~ganiz:aţie adminis,tr:ativ-birocratieă dez~oltată, cât 
·şi norme "constiltuţionah~" interne care îi obligau la toonsultărl, la res-
pectarea de proceduri şi la o întinsă corespondenţă oficială. _ . 

Aceste frământări s-au axat pe diseo~dia dintre conducerea UniveF
sHăţii săseŞti, cu sediul la Siiblîu, şi municipalitatea ("Magistratul") Bra.:. 
şovului, în legă•tură cu atitudinea faţă de unirun~a Transilvaniei cu· Un
garia . 

. Atenţi la .. păstrarea vechilor privilegii şi drepturi. de auţonomie, 
sibienii s-au împotrivit uniunii, în oare vedeau o primejdie pentru .. exis
tenţa lor de sine stătătnare. Se exprima,.prin ei, oaracterul m-ai aristo~~a
tic (social) şi mai conservator (politie) al Sibiului şi al încă vreo câtorva 
centre cu influent pat:riciat urban. 

Braşovenii par mai evoluaţi pe drumul de la modelul economie cor
poratist către un capitaliSin incipient. În eonsecinţă, ei sunt mai recep
tivi faţă de prom~iunile "democratice" ---. · în p~anul libertăţilor indivi
duale - ale revoluţiei maghiare. S-a is.oat astfel o dispută asupra,. căii 
politice de urmat de către saşi, pe baza ~concepţiilor care. aocentuau. fi~ 
tradiţionalismul medieval al "naţiunji" concepute ca un bloc privilegiat, 
fie [iberalismul modern, ce spera în perpetuarea· spiritului naţional prin 
adoptarea dreptrurilor cetăţeneşti individuale într-un stat prezumat de
DJ:ocratic. În ceea ce-i priveşte pe unioniştii saşi,. trebuie subliniat m 
iniţial ei au fost de acord eu uniunea Transilvaniei cu Ungaria, cu con
d~ţia; expresă a menţinerii şi garantării privilegiilor săseşti. Nid o clipă 
unioniştii saşi n-au aderat 'la ideea imprudentă a unei uniuni Lfără con
diţii, în si,tuaţia în care naţiunea ·săsească reprezenta numeric o · minori
tate absolută faţă de români şi maghiari. (O paralelă poate fi făeută cu 
momentul românesc de la Blaj, din 3/15 mai -184.8, când românii au con
diţionat discutarea uniunii de recunoaşterea lor ca naţiune politi-că de 
sine stătătoare, conform textului Programului! adoptat pe Câmpia Li
bertăţii). 

În plus, se mai cuvine observat că nici una din -cele două ~tabere· să
seşti din primăvara lui 1848 nu a depăşit anumite limite ponderate. Nu 
s-a ajuns la procese nici în plan ideologic-teoretic, nici in cel faptic. Ast
fel, antiunioniştii saşi, de un conse:r:vatorism moderat,· nu au devenit 
,,.reacţionari<', cum. li s-a imputat adesea de către presa şi cercurile ciln
ducătoare m'aghiare; precum şi de· ·ţătre liberalii radicali din Germania. 
Dovadă stau măsurile propuse şi adoptate de sibieni privind reformarea 
consti.tuţiei muni1cipale săseş·ti, ~administraţia, sistemul de învăţământ (mai 
1848), dar şi reounoaşterea cu drepturi egale rcli ~le saşilor a românilor 
trăitori pe Pământul Crăi:esc (aprilie 1848), mai înainte de adoptarea.: ,J]n 
acest sens a vreunei legi de către Dieta transilvană! Iar liberalii ·saşJ,.de 
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asemenea moderaţi în convingeri, s-au.distanţat atât de orice. formă ex
tremă de n·aţionalism, în speţă ele- cel promovat de partida liberală ma
ghiară,. cât şi de opţiuni politioe radicale, republica necâştigând la 1848 
aderenţi în rândul liberalilor saşj, cum s-a întâmplat în Ungaria şi GeT
mania. 

în .centrul şi estul Europei, liberalismul nu poate fi conceput în. ab
senţa n·aţionalismului, nk;i în perioada premergătoare, nici în cursul re
voluţiei de la 1848. Liberalii saşi, care s~au inspirat programatic din libe
r<;tlismul german, .. şi s-au pus iniţial sub flamura liberalismului maghiar, 
au subestimat_ în primele luni ale revoluţiei paşopti:ste planul de maghia
rizare a naţiunilor de altă limbă din Ungaria, exprimat prin încorporă:
rile unor prorvincii întinse (Partium, Zarand, Transilvania). Liberalii 
radicali maghiari erau hotărâţi într-adevăr să impună reforme sociale şi 
dreptru.ri cetăţeneşti individuale, în schim"b, politica. lor naţională a fost 
un dezastru din pricina încălcării drepturilor naţionalet cu atât mai n1ult 
cu cât în noile condiţii se veh]eulau principiile democratice. De aceea, 
reacţia promptă a . conservatorilor saşi, de respingere a iideilor liberale în 
sine, nu a ţnsemnat în Transilvania nicidooum spirit ,,reacţion'ar", 'ci opo_,.. 
ziţie faţă de maghiarizare şi de tendinţele separatiste ale• Ungariei, sus
ţinând cauza m·onarhiei austriece unite. Austri'a constituţională garanta 
drepturile naţionale, cel puţin de iure, pe când Ungaria revoluţionară le 
căka :în picîoare de facto. Evoluţia even~mentelor din 1'.rransilvania după 
toamna lui 1848 ave.a să amplifice disensiunea, ducând [:a trans:Eorma
rea revoluţiei (cu o mai accentuată oomponentă socială) în război civil 
şi· interetnic (componenta naţională dobândind întâietatea). 

. Inte,rpretarea de mai sus respectă tierarhia priorităţilor. Fără viaţă 
naţională proprie, progresul social este lipsit de valoare· şi de obiect. 
Eocemplificând aceasta prin opţiunile· ideologice ·ale saşilor transilvă
neni la 1848, căutăm a modifica imaginea mentală curentă şi în zilele 
noastre, ~care asimilează cum grano salis liberalismul politic cu binele, 
cu progresul la toate nivelele, iar ;conservatorismul poHtic eu reacţiunea. 
Din punct de ~vedere al realităţii istorice concrete, o atare imagine este 
inoompletă, şi de multe ori falsă, ea şi în cazul de :f!aţă. 

În 5 iunie 1848, când începe seria documentelor volumului de faţă, 
zarurile r:fuseseră aruncate, forţat. Deputaţii saşi la dieta de la Cluj au 
cedat presiunilor celor maghiari, precum şi manifestaţiîi,or de stradă. 
Reconsiderându-şi. din proprie iniţiativă mandatul, ei au votat în favoarea 
umunil. ' 

Universitatea săse·ască :a protestat împotriva acestei oapitulări şi i-a 
de~avuat ·pe deputaţii •oare! s-au 'lăsat tintimidaţi şi căutau să se jus
tifice prin 'imposibilitatea de .a: n acţionat altfel, în atmosfera de teroare 
oe ~ crea~ la Cluj. 

Deputaţii braşoveni- şi-au menţinut însă punctul de vedere, cu ar
gum<ente politice, în ·favoarea avantajelor ce s,-ar fi întrevăzut din ac
ceptarea uniunii. Ei şi.,.1au motivat atitudinea cu argumentul că se asi
gurau astfel bune relaţii cu ungurii, a căror poziţie politică domniantă, 
aproba\tă şi de împărat, nu mai putea fi ,......_ credeau ei - mult timp 
evitată. 

La 9 ;iJUnie 1848, dezacordul între Sibiu şi Braşov apare total .şi 
pfi.cial. BraşQvenii resping demersurile Sibiului, refuză . retragerea depu
taţilor .lor de la dietă, ·nu aoceptă alăturarea .la un memoriu de; protest 
căt~:jmpăr~4;. .. -
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Sibienii îşi urmează calea rezistenţei, "legale" faţă de· uniune: tri
mit o delegaţie cu un memoriu la împărat, dar şi una . sondând un spri
jin - la dieta Oonfederaţiei Germane întruni:tă la Frankfurt pe Maih. Ei 
denunţă împăratului neconstHuţionialitabea procedurii de vot în dieta de 
la Cluj în ·cauza uniunii .şi cer să le fie garantate fiinţa etnică şi auto~ 
nomia instituţiilor lor ipolitk~o-administrative tradiţionale. 

Ceea ce împăratul va respinge, în aceiaşi termeni în care respinsese 
şi protestul românilor faţă de acelaşi act al uniunii. 

O dispută în contradietoritl s-a de:srfăşurat între saşi şi dator\ită pro
punerii Universi,tăţii de a se convoca la Mediaş, eventual pe 24 iunie, un 
fel de "adunare naţională" care să aibă pe ·ordinea de zi chestiunea ·runiM!. 
nii şi a atitudinii naţiunii s.ăseşti. Braşovul se opune. Se schiţează un com
promis., sugerat de propunenea ea ,;adunarea naţională" să fie redusă la 
o întrunire de "notabili", la un conciliabul de câţiva delegaţi din partea 
fiecărui scaun şi djstriot. 

Vagi intenţii de apropiere a poziţiilor se întrevăd la 15 iunie. Dar 
ea nu se va produce decât în ,toamna lui 1848, ,când ruptura politică 
dintre guvernul ungar şi curtea vieneză îi va determina pe braşoveni să 
revină asupra atitudinii iniţiale, să se alăture adversarilor revoluţiei ma.,. 
ghiare şi, implicit, ai uniunii Transil~aniei cu Ungaria. 

Nici partida naţiunii române nu ·e lipsită de frământări, de nesi
guranţe sau chiar de pronunţarea unor tendinţe defettiste. Dar acestea 
toate apar, la români, mai restrâns-e şi mai izolate decât la saşi. Totuşi, 
se poate pune într-o relativă paralelă cu controv8Tsa Sibiu-Braşov. di
ferenţa de atitudine dintre românii din "Marale Principat'' ..;__, hot&rât 
antiunionişti - şi cei din Banat şi "părţile ungurene", dispuşi [a ali
niere cu poJ.itica guvernului maghiar. 

·Diotat de prudenţa naturală a tagmei, iar nu de lipsă de sim_.
ţământ naţiona1, în mai multe :adrese şi circuJa~ provenite atât din 
ierarhjja superiqară ortodoxă cât şi din cea greco-catolică, transpar, pe 
alocuri, în documentele din acest volum, un anumit echivoc, un anum&: 
eonciliatorism. 

Mai concludent in acest sens este ~nsă un document de [a Ion Dra
goş, deputatul de Bieiu.ş in d!et'a pestană. În pofida orientării sale îri fa
\roarea kossuthismului, eJ nu va merita totuşi soarta tragică ce-l va ajunge 
în primăvara 1849, din cauza unei neînţelegeri, în timpul unei wisiuni 
de mediere pe lângă Iancu. De a:semenle)Cl, ,ştirile din Banat. atestă po
ziţi:a îngăduitok:lre faţă de maighiari a lui Eftimie Muf!'lgu. Dar, citito
rul e invitat să discearnă atent împrejurările:: românii din Banat, Cri
şana şi Maramureş nu aveau cum fi "unionişti" sau "antiunionişti" aşa 
cum erau, ori ar fi putut fi, cei din Maretei Principc:it all Tnansilvaniei. 
Pentru ei, alternativa autonomiei nu avea uri precedent istoric şi consti
tuţ,ionalf, aşa încât, cu .aele mai bune intenţii, concepţia lor despre apă
r:are'a interese,lor naţionale româneşti se îndrepta către dobândirea unui 
maximum de drepturi într-un cadru statal liberal-ldemocratic, aşa cu11n 
era anunţart el de către Tevolruţionarii maghiari. 

În Banat, problema cea mai arzătdare era aceea, de-acum cunos
cută, din tot timpul retvolluţiei: disputa dintre români şi sârbi în jurul 
pneeminenţei ierarhice a mitropoliei de la Caliloviţ sau, dimpotrivă, a unei 
rnitropolii româneşti ortodoxe cu reşedinţa la Timişoara. La 16. iunie 
1848, din plângerea episcopului sârb Pantelimon Jivkovici,. rezultă că 
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Etnanoil Gojdu era în fruntea unei iniţiative energice în favoarea 
creării unei mitropo1ii la Tiinişo.a~ra pentru români. 

Manevrele guvernurrui ungar în jurul neînţelegerHor privind ierar
hi'~ bisericească îi făceau pe sâ1'~bi să fie mai ostliRi acestui1a de:cât erau ro
mânii, ca:re sperau intr-un sprijin pentru intenţia lor de autonomie a or
ganizării conrfesionale. 

. În anSiamblu, atât cât poate reflecta volumul pentru doar 12 zile~ 
intervalul apare sfâşiat de incertitudini. Senzaţia dominantă, la leotura 
documentelor. este că "se' pregăteşte ceva", că actu[ uniunii n-a solu
ţionat, ci a deschis abia problemele cele mai grele. 
Nici o parte nu se. încrede în celalaltă. Toate joacă pe o dublă cla
viatură, dar în chip specia1, pattida maghiară - "vuit pace·m sed parat 
bellum"*. Delclaraţiile faţă de împărat sunt, aparent, loialiste, moderate. 
Mai dure, în schimb, faţă de orice opoziţie internă, cu deosebire de faţ
tură naţională. Totuşi, şi a:cestea, vehicuh=ază în paralel promisiunea drep
turilor democratice egale pentru toţi. 

'În fapt, continuă cu o febriJ.itate nejusUficată, pentru cineva care 
obţinuse de 1la în1părat toate concesiile, înarm;area [aTmaltei maghilarfe). 
Ea este întreţinută, cu :iscusinţă, sub masca tformării legale, aprobate, a 
unei .arm'ate de sine-stătătoare, aferentă guvernului autonom, încuviinţat 
de Vi•ena. Militarii austrieci care ~e supun acestui joc, nu sunt totdeauna 
nişte abulici, in.capabiili ,de a discerne paş~i următori în evoluţia eveni
mentelor şi riscuri'le ascunse 1n să·vânşirea lor. Ei se văd însă obligaţi să 
se conformeze ordinelor reşaloane~or politice şi milirtare superioare de lla 
Viena şi Innsbruck. Acestea, într .... adevăr prea cu uşurinţă credule în cla
sarea dţferenduilui cu Ungaria, au acceptat tempor.ar condiţiHe stipulate. 

Cititorull poate să rămână surprins dacă nu discerne acest provi
zorat politic - de bună şi de rea credinţă, de o parteT şi de alta - în 
contex-tul căruia· autorităţile maghiare, centrale şi provinciale, solicită t:u 
~1 mai natural aer din ilume eomandamentelor militare austriece să Je 
prezinte inventarrull arserralului existent, să le înainteze datele cu pri
vire ll:a armamentul transfer abil armatei ungare:, să :favorizeze accele
rarea înrolărHor în noua armată de "honvezi"**. 

La fel de .febril se înrol·e3lză ·Şi se înar.mează .gărzile tCetăţene~ti, fapt 
ce alarmează . celelalte natiuni încă mai mUilt decât formarea armatei re
gu:late; saşii revendică şi' ei arme, dlar, mai puţin înflăcăraţi decât un
gurii, înregistrează şi retfuzuri de înrolare din patea cetăţenilor unor 
oraşe. 

Românii sunt· în urmă şi încep a se pJ;ânge de aceasta, mai ales 
Avran1 Iancu în fieful său din Abrud, Roşia, Câmpeni. E urmărit în
deaproape şi denrunVat aprcliape1 zilnic pentru tot ce spune. Totuşi, încă 
nu srmt mărJturii ~categoriee că ar fi apelat formal !la în:armarea moţilor, 
ci, doar că a protestat împotriva trimiterii de trupe· în zonă, reclama te de 
funcţio~arii ·camer!ali · de la · z;latna. Iancu · dă asigurări că oamenii din 
munţi SUI).t paşnici, numai să nu fie provocaţi: 

Din n1ulte părţi alle Transilvaniei vin însă veşti sau doar zvonuri 
despre revdlte- antinobiliare şi nesupunere la obligaţii, ţăranii ref.uzând 

* Vrea pacea:, dar pregăteŞte războiul. 
** "A,părători .ai pa:triei". Ai· căreia? AUstrieci. işi vor; da. seama, in câteva 

luni, de echivocul asct11n:s în aceste ·sitUaţii şi în aceşti termeni. 
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să aştepte până când [egea agrară, în 'curs :de la fi votată avea să-şi pri
mească toate con'firmădle, pentru a intra în vigoare: Autorităţitle locale 
introduc starea excepţională (,,statariul ") sau ameninţă cu proclamarela ei 
în Făgăraş .şi în mk:ile scaune s1ecuieşti Keidi, Sepsi; Orbai şi Micloşoara .. 
La 12 iUnie 1848', miniStrul de futerne din .guvernul ungarr-, Szemoce 
Bertalan, autorizează, la nevoie, proclamarea stării excepţionale genera:le. 

Se ,fac arestări de proeoţi români, calificaţi ca ,,instigatori". Ancheta 
privitoare :Ya masacrul de la Mihalţ, din 2 iunie, se des.fă:şoară cu stri
gătoare părHnire şi îi declară viii10vaţi pe săteni, deci pe viotime,· fiindcă 
s-ar fi opus intrării armatei în localitate. Din partea fruntaşilor români 
se înaintează proteste impotriva fe~l!Uilui cum a fost organizată ancheta şi 
a eondluziHor satle. (Ntermulţum'iri ~cauzează şi com:andamentul austriac 
care deleagă reprezentanţii săi :în 1comisia de anchetă cu întârziene:, după 
ce aceasta ajunsese deja la [ncheierea menţionată. 

Boierii m~oldoveni, renUJmiţi, probabil cei refugiaţi la Btatşov şi 
pre.zjenţi la radunarea de la Blaj -.., poate între timp şi la[ţii - sunt 
supravegheaţi cu stricteţe:, lansâ:ndu-se' împotriva lor denrmţull că ar re
cruta voluntari în Trarrsii1van~a, - de presupus, pentru o intervenţie in 
Principatle. Din rapoantJe rezultă că se făcea o enormă confuzie, semn:i
ficaJtivă pentr.u atmosfera împânzită de1 zvonuri, între o tabără de volun
tari organizată de guvernul ungar lta Seghedin, pen wu eventuale oper::l'
ţiuni împotriva oroaţiJ1or şi· sâribillor, şi pretinşii voluntari pe care' ~c..ar 
recruta. refugia ţii moldQvenL 

Sub sup:rlaveghere se· aill.ă şi: deplasăriLe lui Aron Pumnul, publi-'; 
caţiile ce vin din Principate, românmi din zona de sub munţi. (Ţara Bârsei), 
despre care se spune că :flug jn Ţara Românească şi Moildorvfa sp~ a scăpa 
asttfeQ de înrolare în 1armata maghiară. Din aceeaşi zonă, . dar până sus la 
GUJberniru; răzbate preocuparea penJtru soaT!ta pollitică a Principatelor Ro,... 
mâne:. ['e va . ocupa oane1 Rusia? Sau Chiar le va anexa, cu asen:timentul 
otomanilor? 

'În abeiste zile~ conJtele Wessalenyi Mikl6s repeta mereu aceJle!aşi 
temeri şi acuzaţii faţă de: oomitele saşilor Salmen şi eipscopul ortodo:x 
Şaguna, considerându-i suspecţi; comitetul national român, care ·ar tre-
bui di~olvat; grănieerii români, ce puteau constitui un pericol, :propunând 
t:I;eeerea lor în subordonarea ministerului de război ungar, precum şi tri
miterea acestora [n misiune, undeva afară din Transilvania. 

"Români'i să fie recunoscU:ţi ·ca a patra naţiune poli'tiică, egală în 
drepturi eu cele consacrate de 1oonstituţia medievală?" - se întreabă 
w-Jesse[enyi, la 13 1uni,e 1848. Şi tot el răspu;nde, cu un argument· ce nu 
ar:e n:evoi:e de alt com,entariu: "Dar în aoest caz, Transilvania va deveni 
o ţară românieas:că!" 
.:::._ Toate persoanele cu oarecare răspundere sunt, în ·opini1a lui Wes
seleny;i, duşmănoase ori :]ipsiite de energ.i!e: Şagurra, guvernatorul Te
leki, ·,oomandantul armatei austriece din Transilvania, Puchner. 

Se impune totuşi să se sublinieze că aoolaşi Wesseienyi va propune, 
în şedinţa dietei din 6 iunie, desfiinţarea i·obăgiei, desigur Şi pentru a 
atenua indign'area produsă de masacrarea ţărani~lor români de către, gră
nieerii secui patru zille mai devreme. P.oputn!erea va fi adoptată în aceea.şi 
zi de către dieta suJb ·forma rmei legi agrare, asemănăltoare cu cea din 18 
martie valaJbilă pentru Ungaria. Tot la· propunerea 'lui Wesselenyi, dieta;, 
de la Oluj va dercide ca legea agrară să intre în vigoare în Transilvani131 
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!k\t data de 18 iune, chiar dacă până e;vtunci nu va fi sancţionată de mo
n.arh. Câteva documente. relevă că autorităţ~lor !locale' li s-au trimis 
!instrucţiuni pentru a vesti şi populariza în lumea satelor "slobozenia", 
adică elilberarea iobagilor de povara prestaţiiil.or .feudale şi împroprie
tărirea pe .sesiille· şi fracţiunille llor de sasii. 

Printre documentele care ilustrează evenimentele dintre 5-16 iu
nie snnt câteva care pot stârni ândoiel'i, dacă :faptele relatate în cuprinsul 
tor aparţin manifestărilor revoluţionare, ori sunt dintre ob~nuite1e dife
rende socialle cu caracter :local, în jurul obligaţiiloir ţărăneşti saJU al unor 
drepturi de posesiune, e~a cum se întâlneau mereu sulb regimul .feuda;l. 
Totuşi, selectarea :lor nu a fost - credem - nejustificată, fiindcă, [n
tr-un climat de tensiune social-politică generală, până şi cele mai mă
runte întâmplări din categoria celor "de rutină" pot dobândi semnifica
ţii şi efecte deosebirt:!e, explozive. 

Acest alJ. VI-lea voJum a;l marii col!ecţii de documente privitoare 1a 
anul 1848 în Transilvania va cuprinde un segment relativ puţJn specta
culos al revoluţiei. Ea este în dezvoltar18J3 Jentă. I se percepe mersul, în 
subteranuil evenimentelor apatrente. 1Dinoolo de atmosfera de p~ovizo
mt, · de confuzie şi suprapuneri de competenţe între autorităţi Gmai a[es 
cele milittare aus,triece şi cele politico-administrative maghiare), societa
tea Transilvaniei începe a se separa, prin linii de fractură 'Ce Si€1 adâncese 
pe orizontală, între ţărani şi nobili, şi pe verticală, între naţiunile şi gru
purile politice .sau confesionalle. 

· Sunt zile de aşteptare, de studierre reciprocă, de eval:p.are a pozi
ţiilor de către fiecare, faţă de fiecare, dar şi de cristalizare' de programe 
şi, mai ales, de viitoare direcţii die acţiune. 

Tensiunea se deplasează d~n sfera socială în ce~ naţională, în care 
punctele de vedere opuse - al drepturi[or politice ill!dividuale şi al ·celor 
oo1ective -- nu vor reuşi să se concilieze, ci vor duce, după relativa acal
mie din vară, (la tragedia războiulud. civi[t oare va începe1 în toamna 
anului 1848. 

CAMIL MUREŞANU 



Andics, A nagybirtokos arisztokracia . . . Andics Erzsebet, A nagybirtokos arisz-
tokracia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben, II, Budapesta. 1952. 

Bariţiu, Părţi ·alese. . . = Bariţiu, Qeorge, Părţi. alese din istoria Transilvaniei, 
. I-II, Sibiu, 1889-1912. . 

Bozodi, Erdely szabadsagharca ... · = Boz&li Gyorgy, Erdely szabadsiigharca az 
1848-49-i hivatalos iratok, levelek es hirlapok tukreben, Cluj, 1945. 

ChereStteşiu, Adunarea naţională ... = Cheresteşiu Vjctor, Adunarea. naţională ae la 
Blaj, 3-5/15-17 mai 1848, Bucureşti, 19·66. 

Deak, 1848 .: . . = Deak Imre, 1848. A szabadsagharc tortenete levelekben, A.hogyan 
a kortarsak lattak, Budapesta, f.a. 

Dragomir, Studii şi documente .•. '= Dragomir, Silviu, Studii şi documente privi
toare la revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-49, I-II, Sibiu, 
1944; III, Cluj, 1946. 

Ember. Imtok . • l = Ember Gyozo, Iratok az 1848-i magyaroTszagi parasztmoz-
galmak tortenetehez, BudapeStta, 1951. · 

Jakab, Szabadsiigharcunk tarteneteh:ez. . . = J-aka<b Elek, Szabadsagharcunk tor
tenetehez. Visszaemlekezesek, Budapesta, 1881. 

Păcăţian, Cartea de aur .•. , val. I = Păcăţian, Victor, Cartea de Aur, ed. a II-a, 
Sibiu, 11904. . · 

Pap, Okmdnytdr ... = Pap Denes. Okmdnytar Magyarorszdg fuggetlensegi har
cdnak tortenetehez 1848-49-ben, L. Pesta, 1868. 

Papiu, Istoria românilor... = Papiu-ILarian, AlexandYiu, Istoria românilor din 
Dacia Superioară, I-II. Viena, :1852; val. nn:, editat de Şt. Pascu, Sibiu, 
:1944 

Arhive 

Arh. Ist. Fii. Acad. Române Cluj-Napoca = Arhiva is-torkă a Filialei Cluj-N:apoca 
a Academiei Române. In prezent în păstrarea Arhivelor Statului din Cluj
Napoc:a. 

Arh. St. = Arhivele Statului (din localităţile respective). 
Arh. St. Budapesta, Fond. G.P. = Arhivele StatuliUi Budapesta, Gubernium Tran

sylvanicum (in_ PoHticis) 
Arh. St. Budapesta. Fond. G.P. = Arhivele StatuluJ. Budapesta Gubernium Tran

sylvani·cum elnoksege: Praesidialia,. 

Biblioteci 

B.A.R. Bucureşti. Ms. rom. = Biblioteca .Academiei Româ11Je din Bucureşti. Ma
nuscrise româneşti. 

Fato = Fototeca Institutului de Istorie din Cluj-Napoca. 

* 
După semnături, uneori se foloseşte abrevierea m.p. manu propria 
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REZUMATELE· DOt;UMENTELOR 

1. I:nnsbrulek, ·:5 iunie 1848. Impăratul Ferdinand către guvernatorul Tran
silvaniei, contele ':Deleki J6mef. H recomandă :să permită boierilor moldoveni 
refugiaţi şederea în ZCJ!nii regimentului de grănioeri secui n.r. 1, atâta timp cât prin 
atitudinea lor nu vor ridica probleme deosebite de natură politică. 

2. Cluj, 5 iunie· 1848. Guberniul Transilvaniei căh"€ Stările privtilegiate din 
Wrel ·Scaune. [n i:nimele monarhului, aprobă intriO'ducerea judecătoriilor statariale 
în scaunele filtale Kezdi, Orbai, Sepsi şi Micloşoara pe o perioadă de trei luni 
cu scopul de a preveni . eventuala periclitare a siguranţei averii şi persoanelor 
nobiliare .. AprobaJrea trebuia ~adusă la cunoştinţă l01cui,torilor scaunelor fili<ale :in 
preaLabil prin ·intermediul juz11m nobiliari. 

· 3. Cluj, 5 iunie 1848. ·Guvernatorul· Teleki către: a) viceGăpitanul districtului 
Făgăraş; b) episcopul Ioan Lemeni. Îi atenţionează asupra plec.ării spre satul natal 
din districtul· Făgăraşului a profesm-ului de filo~o:fie de la Blaj, ATon Pumnul şi 
le cere să ia măsuri pentru a fi sll!Pravegheat. Totodată le pretinde să-1 infor
meze despre ev'entua}a activitate, agita!torică a profesqruliui me:nti.onat. 

4. Viena, 5 iunie 1848. Protocolul şedinţei Consiliului de Miniştri de la Viena 
din 5 iunie în care s-a· luat în dezbatere proiectul· legii uniunii necondiţionate a 
Transilvaniei cu Ungaria, trimis spre sancţionare împărratului. Evidenţiază că 
aprobarea .. legii va intări Ungaria în detrime11:'tul Austriei, dar şi aL :saşilor .şi 
rdlnânilor, de ale căror interese majoritatea maghiară şi secuiască din dietă n-a 
ţinut cont. A:tenţionează că nu s-a ţinut seama nici de paza graniţei răsări,tene a 
monarhiei.. De 1BJCeea se .Prov.une monarhului să sancţioneze legea uniunii num,ai 
d~a,că: a) se păstrau yemiturile cuvenite Curţii rirnpeii'iale şi guverniUi'lui central 
provenite din Ungaria şi Transilvania; b) cele două ţări preluau o parte propor
ţională din datoria 1monarhiei; c) se menţineau comandamentuL general şi dis .. 
triotele grănicereşti din 11ranrsi1Vlania în stlbordinea Mini.steTului de Război de la 
Viena 'etc. 

5. Budapesta, 5 iuni~ 1848. Ministrul de ră~boi de la Pe:sta, Meszaros Lazar, 
căitre palatinul Ungariei, .arhidlll!cele Ştefan. Îi solicită să otrdoneze Comandamen
tului suprem al ,armatei din Transilvania: să înainteze Ministerului de Război de 
la Pesta o listă detaliată. despre toate categoriille de armament, inclusiv tunuri, 
PIT1€cum şi despre ~muniţia de care dispunea; să comunice cantitatea de armament 
şi muniţia ce putea fi cedată Ungar-iei. Cerea, de asemienea, să dea dispoziţii auto
:r'Îităţiloc comitatense şi scăunale trlansilvănene să accelereze recrutarea volunta
rii-oii' pentru regimentele de honvezi. 

6. Şomcuta MaTe, 5 iunie 1848. · Ordonanţa Ministerului de Interne al Un
-~iei către oficiaHtatea distriCtului ChiQialr. Prin ea locu~torii din district trebuiau 
avertizaţi că, în caz de răzvrătiri, cheltuietlile cauzate de deplasarea unităţilor 
·militare pentru re,primaTea lor vor fi suportate de cei vino'viaţi', individual sau 
colectiv;. 

7. Cluj, 5 iunie 1848. Erpiscopul romana-catolic al Transilvaniei, Kovacs 
Mikl6s, către Guberniul nobiliar de lia Cluj. 11 încuinoştiinţează că nu se poate 
pronunţa asupra cărţilor sosite din Ţaro Român,tească pe adresa negusroruJili 
Hagi Nicolae Moldov?:n din Braşov numai pe baza titlurilor acestora., Era necesar 
ca Tezaurariatu:I să trimită cărţile. propriu-zise pentru a fi supuse cenzuriL 
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8. Jebel, 5 iUnie 1848. Protopqpul din . Jebel, Melem~~ Drăghici, către comi
sarul regal şi vicecoinJiltele cofuirt:atului Tillniş. Răspunzându-'i la adresa din 30 mai~ 
îl asigură că enorilaşii săi nu au motive de nemulţumire contra maghiarilor cu 
care au convieţuit paşnic până acum .. Nemulrţumiri au numai contra panslavis
mului prin care înţelegea supremaţJia religioasă a mttropoliei sârbeşti de la Kar
lovitz, deoarece, prin măsurile luate faţă de români, e~a le ameninţa fiinţa naţională. 

9. Aiud, 5 iunie 1848. Comirtelie suprem al eomitatului Alba de Jos, baronul 
iBanffy Mikl6s, către guvernatorul Telelci J6zsef. 1i aduce la cunoştinţă că se in
dreaptă din nou spre Mihalţ, însoţit de 335 grăniceri secui şi cavalerişti din regi
men<tul Maximilian Ferdii'l)arljd. înrtrucât a aflat că acum mihălţenii îi vor lăsa pe 
soldaţi să inJtre în comuna lar, dar sub influenţa celor de la Blaj' ar intenţiona 
să-j atace în timpul nopţii, sprijiniţi de cei din Obreja, Cistei şi de cei de pe 
Târ:nave, solicita două ttm.uri [pentru intimidffi'leia sătenilbr. 

ilO. Mihalţ~ 5 iunie 1848. :Baronul Ban:ffy Mikl6s către guvernatotrul Teleki. 
îi raportează că a ajuns J.a lVIiiha1ţ ou a:rti11!a:1la 'OOimandtată de maiorul !Balazs fără 
impotrivire. nupă ce a instaliat-o în curtea baronului Gerlitzî a rinceput anchetarea 
vinovaţHar. A arestat opt· săteni consideraţi conducă1tori ai răzvrătirii,. Numărul 
decedaţilor se ridică la 12, opt fiind din Mihalţ, iar ceilalţi din satele învecinate. 
A doua zi se va inrteresa de răniţi şi va comunica numfur'UI. aceşto:ra. 

'l:i. Cluj, 5 iunie 1848. Comitele suprem al comttatului Cluj, Matsmsi _Pal. 
către tPrim-judele nobiliar subordon~art. Îl informează că preotul din Sâmboleni a 
fost arestat, deoru-ece nu IÎ-a lăiSiat w săteni să ~meargă la Cămăr:aş la chemarea 
vicecomitelui pentru a fi anchetaţi în lJegătură cu trimiterea vitelor lor pe păşunea 
alodială a baronului Kemeny Domokos. 

'12. Cluj, 5 iunie 1848. Judeile primar. al oraşului Cluj, Grois Gusztăv, către 
guvernatorul Teleki. Il roagă să dea dispoziţii [n clilestiunea pr·eotului Simion 
Pop din Sâmboleni" ·arestat şi deţinut la primăTi'a ooaşu:IJui Cluj,.· pe de o parte 
fiindcă acest lucru nelindştea clujenii, fiar pe cte a1ltă parte deoarece sătenii s-au 
e>ferit să dea garanţH în scris pentru .el. 

13. Baia de Criş, 5 iunie 1848. Comunitartea n11aghi:ară din comitatul Zarand 
către Guvernul· Ungariei. Işi exprimă gJratirtudinea şi ~solidaritatea cu· programul 
Guvernului de la Pesfu, :menit să asigure un v:i.iltor prosper naţiunii maghiare. 

114. Boarta, 5 iunie 1848 •. Nagy &inidor şi Mimly Kjaroly, împuterniCiţi ai 
comitetului pentru păstra!r'ea ov(:Hnii constituite, către clo:'legă'tol'll:a comitatului .Alba 
de Sus. O informează că· au anchetat daunele provocate pădurii alodiale a . grofului 
Teleki Samuel!. Au constatart; că prejudicţile nu pot. p atributte întregii colectivi-:
tăţi din Boarta. Ele au fost înfăptuite de 15 săteni · oa,re au ajuns de a!ţfe~ la înţe
legere cu pădurarul domepiial şi s-au angajat să suporte pagubele pricinuite. 

!1i5. Călvasăr, 26 mai-15 iunie 1848. Procesut verbal al anchetei efectuate 
în comuna Călvasăr între 26 mai - 5 iunie, de către Nagy Sarrdor şi Mihaly 
Karoly, împuterniciţi ai comitetului pen.tD:u păstrarea or'dinii din comitatul Alba 
de Sus. În ti111jpu1 anchetei au . fost in1Jerogaţi 20 de săteni. Din răspunsurile lor 
reiese că la 19 mai s-a transpus în PI'Iactică . hotărârea obştească de a interzice 
c.urţilor nobiliare să se mai !aproyizioneze cu l·emne din pădurea aflată în h01tarul 
jS!a::tului, până când chestiunea apartenenţei ei va fi rezolvată pe cale,a oficială. 
Unii din cei anchetaţi au motivat acţiunea prin ~ptul că pădurea a aparţinut satu-
lui, dar stăpânii feudali au declarat-o alodială. · 

:16. Cluj, 5 iunie 1848. GuberniJul de Ja Clluj iJa în evidenţă reportul dre
gătodei scaunului Arieş, prin care, 1invocânld tentativele de acţiuni antinobiliare 
în câteva sate româneşti, soliiCi~ă aprqbarea pentru introducerea statariului. 

. · 117 • .B1·a'şov, 5 iunie; 1848. Judele priJmar. al Braşovului, Johann Albrichsfe1d, 
către guverlootarul Teleki. îi da .in:flormaţii despre: zvonurile care draulă. în Ţar.a 
Românească privind eventuala cedare a celor două principate dunărene ·Rusiei, :de 
către Poarta. otornjană; veni~ea din Ţara Românea!Scă în Transilvania a unor emi
sari pentru a cumpăra praf de' puşcă. A conSiiderat util să-i furnizeze informaţia, 
întrucât adeverirea primului zvon rur adilLCe gtrave prejudicii ;comerţului Imperiu-
lui austriac. · 

18. Br~şov, 5 · iunie 1848. Oficialirtatea 'distnictului şi o~ş,ului Braşov ~ătre 
comandantul ·suprem al axmatei din Tr-ansilvania, geheraluJJ Anton Puchner. 
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n roagă să~i comunice dacă ceJ:e 800 de puşti cedate temporar gărzii cetăţeneşti 
n•arr putea fi cumpăTate pe seama acesteia, eventtua!l~ şi altele aflate în depozitul 
de sub Tâmpa. 

'18. Sibiu; 5 iunie 1848. Comitele saşilor Franz Salmen către Magistratul sau 
Consiliul din Bistrd.ţa. Ii arlruiCe la :cunoştinţă că i-au mai fost !repartizate de că·bre 
Comandamentul suprem ral .,wmatei încă 12'0-"--...-128 puşti din depozitul regimentului 
de grăniceri români de la Năsăud.. 

20. Nocrich, 5 iunie 1848. Procesul verbal luat în Şedinţa: adunării scaunului 
Nocrich relevă că reprezentanţii celor 6 eomune săseşti se declară de acord- cu 
hotă:rârea Universităţii săseşti de a trimite o delegaţie la împărat. pentru a-i cere 
să ll1'U sancţionez:e legea uniunii, deoarece deputaţii saşi au votat-o ·fără să ţină 
seama de voinţa. alegM.orilor care le-au cerut să o aprobe numai condiţionat. În 
sch'imb. reprerentanţii celor şase comune româneşti ISUiSţin că au încrederre în 
monarh şi ·~de aceea . nu consideră necesară trimite!'1ea deleg;a,ţiei. 

21. Mediaş, 5 iunie 1848. Vioejudele primar al Me.diaşului către comitele 
suprem al scaunelor şi districtelor săseşti. Franz Salmen. Îi propune să convoace 
o adunare a Te,prezentanţilor tuturor jurisdicţiHor săseşti pe data de 25 iunie la 
Mediaş. 

22. Dalnic, t iutnie 1838, Vicejudele scaunu.!Jui filial Kezdi; Laza.r David, către 
judele regesc suprem din Trei SCaune. Se plânge că nu toate, rapoartele pe care 
i le înaintează despre evenimenrtele din locaU.tăţile scăunale ajung la destinaţie. De 
aceea a ezitat să-l informeze despre întâmplările neplăcute din Leţ şi Beta, 

23. Cluj, 5 iunie' i 848. Deputaţii dietali Elia!S Roth şi Ludwig van · Brenner
berg către oficialiţatea oraşului ··şi di'swilctului Braşov. Cer instrucţiuni ~ereritoare 
la memoriuii care ar urma să fie înaintat la Pesta ,în problema ·revendicărilor să
seşti,. aşa cum s-a stabilit cu ocazia votării legii uniunii în dieta de la Cluj. Tot
odată informează că într-o comisie · specială se disourtă · proiectul unei legi · agrare 
după modelul celJei din Ungaria ţare urmează ~ă ~se dezbată a doua zi :Şi· să J.ntre 
imecha,t în vigoare, dacă va fi votată de dietă. întrucât. prin această lege ur-mau 
să fie anulate prestaţiHe urbariale, emite părerea că dijma preoţească ar trebui 
desfiinţată şi in scaunele săseşti. 

24. Sibiu, 5 iunie 1848. Alexandr'l). Bătrâneanu, membru. al· Comitetului na
ţional de lia Sibiu, către preotul .Simion ~Balint din Roşia Montană. Dându-i infor
maţii, de~pre evenimientele de la ; Obrej:a şi Mihalţ, afirmă că ţn ultima localitate 
ar fi 'UICişi 50 de săteni, iar alţii 100 ar fi fost răniţi de către · grănicerii secui ·şi 
membrii gărzii naţi~nale maghiare. . 

25: Sibiu, 5 iunie 1848. Un funcţioo.w .de· la Tezaurariattul din Sibiu îi ad;re
~ează unui superi.or. sau unei 'rudenii o scrisoare 'prin car€: îi .cere să apeleze! la 
Guberniul de la Cluj pentru a-l convinge pe ep1scqpul Lemeni să dea o prOClţ~.
maţie. Prin ea să anunţe poporrului că di1eta VIa Vlotta legea desfiinţării iobăgiei. 
Altfel, datorită activităţii. Comitetului român de la Sibiu, 'în atmosfera creată 
de evenimientele de la ·Mih<.llţ va fi 'prea târmu Pentru a se preîntâmpina o Tev<;>lta 
~eneiT"ală antinobiliară. · · · 

26. Cluj, 5 iunie 1848, Comirtele suprem al comita<tu+ui Soinocul de Mijloc, 
baronul Wesselenyi Mik16s, către ministrul. de interne al Ungariei, Szemere (8er
talan. Îi relatea.ză despre: lipsa tlll1ei~ colaborări între. e1 şi Beothy (comitele su
prem al comiţatului · Bihpf), ~n. calitatea lOT de împute:ţni~iţ·i ai Guvernului de ·la 
Pesta pentru anexa:rea Pa:rtiumului: nord-estic; necesitatea · nllii11îri.i unui· comisar 
guvernamental, ajutat de 4-5 subai,terni, în ~vederea· definitivării liniunii :Tran
silvaniei cu Ungaria; .urgenţa inlocuirii unora din comiţii, diriguitorii şi juzii··re
gali •supremi, dar mai ailes a comesului saşilor, Salmen, şi a 1indepăr.tăr:ii episcopu
lui· ortodox Şaguna;: c.onvdng.en,ea :ca:rnandal')]:entului ··sliprem ·al armatei, g:eneŢa~ul 
Puchner, .să· ordone of:iţerilar subordonaţi să hu se ~mplice în acţiuni asemănă1toare 
celor săvârştte de generalul Schurter sau·. de banul .croaţilor Jellachich. · 

27> Sibiii~ 5 ·iunie 1848. Un tânăr infoDinaitor nl.aghiar din Sibiu căil:re depu
tatul dietai Szasz Karoly. ·Ii oferă ;informaţii' despre: agitaţiile 'a.ntiuriiohiste 'ale 
saşilor din Sibiu; colaborarea dintre aceştia şi tinerii intelec.tua.!Ji români S. Băr

. nuţiu,,.'· .. Al. :P~i,!ll;Ilarian,·?:â~·:.:·Jan'<l:W, ·J,,: PuşcaŢiu;. parti!cipare<;t la CPIJ.'S.fătl!j:rile sa
şilor ou românii şJ·a unor. funcţiqn;:wi c;1e la.·Ţe;z~uraŢi:a,ţ' ~a Petru Man,_ Paul Dunca . 
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Ioan Popovici etc,.; intenţia redactării unei chemări la acţiuni anotiunioniste a na
ţiunii române şi a regimentelor româneşti de ·graniţă. 

28. Sibiu, 5 iunie 1848. Un informator român din Sibiu către o oficialitate 
maghiară. Oferă şi el "informaţii despre·· agitaţiile mitiunioniste de Ia Sibiu ale ro
mânilor şi saşilor. îi delimitează tcrtuşi ca prounionişti pe funcţiona:rul tezEtUra
rial PauL Dunca, traducătorul gubernial Ioan Bob şi deputatul dieta1 Al.· Bohăţel. 
Despre Bariţiu şi protJopopul Verza precizează că sunt împotriva încheierii unui 
pact scris între români şi saşi, dar . acceptă convorbiri cu ccnnitele Franz Salmen 
!(>errtru a împiedica o colaborare militară antimaghiară între ·saşi şi :români su
gerează saitisfacerea dorinţei acestora : din urmă de. a fi recunO'scuţi printr-o lege 
ca naţiune politică. 

29. Bulda, 6 iunie 1848. Guberniul Transilvaniei către ministrul comunica
ţiilor de la Pesta, contele Szecsenyi Istvan, în calitatea lui de locţiitor al premie
rului Batthyany Lajos. Îi expediază proiectele de legi . votate de Dieta Stărilor 
priviLegiate din !J:Iransilvania privind alegerile penku noul organ legislativ, pre
cum şi înfiinţarea unei armate naţionale maghiare. Totodată solidtă sprijinul. Gu
vernului ungar pentru grăbirea sancţionării lor de către monarh. 

30. Viena. 6 iunie 1848. Carn:celarul Camerei aulice a Transilvaniei de lq, 
Viena1 baronul Apor Lazar, către guvernatorul·Telteki.· îl informează că a înaintat 
împăratului spre aprobare cererea cuprinsă în adresa din 30 mai de a se da puşti 
din arsenal ele milirtare pe. seama gărzilor civile. · · 

31,. Cluj, 6 iunie 1848. Guvernatorul Teleki către prim-judele diriguitor al 
comitatului Hunedoara, Luk!Clcs J621Set Ii aduce la cunoştinţă că pentru înarmaa:'ea 
gărzilor cetăţeneşti· din Deva s-au repal"tiza:t 200 de puşti din arsenalul de la Alba 
Iul•ia. Ele vor pu1Jea fi preluate pe baza unor acte corespunzătoare, de îndată ce 
se· va asigura pentru transportul lor a escortă militară sigUiră. 

32. Cluj, 6 iunie 1848. Guv·ernatorul Teleki către comitele suprem al <;omi
tatului Alba de Jos, baronul Bănftfy Mikl6s. Il încunoştiinţează că deocamdată nu 
poa1te !Satisface oeoorea rcomiltetului pentru .păstrarea ordinii constituite de a !Se 
repartiza arme pentru gărzile cetă.ţen.eşti din lighiu şi Şarrd. · A rfăcut 1nsă demer
surile necesare în :acest sens. 

33. Clulj, 6 iunie 1848. Guvernatorul Teleki către Guberniul Transilvaniei. 
Îi înaintează propunerea de a fi eliberaţi· pe cauţiune preotul Simion Pop şi doi 
săteni din Sâmboleni, arestaţi sub învinuirea de a fi instigat la tulburarea or:.. 
dinii publice constituite. . . 

34. Cluj, 6 iunie 1848. Hotărârea Guberniului Transilvaniei de la Cluj de a 
respinge ca nefondată petiţia înaintată de soţia jelerului Muncea Ţilicul din Jichi
şul de Sus, comitatul Solnocul Interior, în chestiunea sesiei de pe care a fost 
îndepăr.tată. 

35. Cluj, 6 iunie 1848. GuvernallJorul Teleki către:: a) weneralul Puchner; 
b) baronul Apoi!' La.zar. Primului îi cere să aprobe predarea celor 400 de muschete 
existente în arsenaluL de la Albia Iulia pe sean:la ·gărzii cetăţeneşti din acest oraş. 
Ceh,J.i de al doilea îi s.olioită să intervină la forurile de lia Viena pentru a i se 
permite generalului Puchnrer să aprobe arme pe seama gărzilotr cetăţeneşti. 

36. Cluj, 6 iunie 1848. Guvernatorul Teleki către feldmareşalu.lr Pfersmann, 
locţiitorul comandantului suprem ;al '31rimatei din ·Ttransilvania. !l roagă să-I tragă 
la răspundere pe Benigni, redactorul ziar.uliui "SiebenbUrger Bote", pentru pre
judiciile aduse cenzorelui Gyer'gyai prin etichetarea lui drept fantastic şi ultra
maghiar. 

37. Cluj, · 6 iunie 1848. Guvernatorul Teleki către generalul Puchner. Îl asi
gură că a trimhs judsdicţiilor secuieştl adrese prin care le-a atenţionat că: legea 
votată în Dieta de la Cluj l;a 2 iunie cu privire la transformarea regimentelor de 
grălniceri ~secui în gărzi naţionale maghiare nu va intra ~n vigoare decât după 
sancţionarea ei de către i:mpăraJt; unităţile de grăniceri sectii nu vor putea fi dmse 
din T<I"ansilvania decât după ce ncrua Dietă a· Ungariei . ':a adopta o lege în acest 
sens. 

38. Abru!d, · 6 iunie 1848. Judele pci.mar . ai Abrudului, Laborfalvi Nagy Kâ
r·oly, împreună cu comandantul poliţiei, Di6sz;egt Sâmuel, ·către comitele suprem 
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al comitatului Alba de Jos, baronul llinif;y Mikl6s. Se plâng ~de Avram Iancu, pe 
care-l a-cuză că har incita pe români contra 'ungurilor. In acest sens invocă un.eif". 
afirmaţii pe care cel încr:iminat le-ar fi făcut în faţa unor maghiari, referindu-s.e 
atât Ia evenimentele de la Mihalţ, · cât şi la şicanarea moţilor · de către membrii 
gărzii Civile cu ocazia târgului -de la Abrud. iÎn final îl implocă să intrvină pe lângă 
Guberniul de la Cluj pentru a se trimite minimum 200 de grăniceri secui cu pri-:
lejul târgului de la Câmpeni în vederea prevenirii tmei e:rentuale revolte. 

39. Târgu Secuiesc, 6 iunie 1848. Comandantul celui de al doilea :regiment de 
ga:'ă'niceri infanterişti ·secui, colonelul Do bai, către jud ele crăiese suprem din 
Trei Scaune. Îl încunoştiinţaază că 1-a. numit pe procurorul militar al regimen
tu1ui în comisia ce urma să se deplaseze lia Ozun pentru a-i linişti pe grăniceri, 
şi nu cu scopul de a decide în chestiunea dreptului de proprietart:e. 

40. V ârşeţ, 6 iunie 1848. Episcopul Ştefan Popovici către comisarul regal şi 
vkecomitele comitatului Toronta~. Îi confirrmă. primiil"€a la 11 mai a invitaţiei ofi
ciale din partea arhiepiscopuJ.ui Hajacic, când a fost proclamat patvhirh cu pri
lejul unei adunări populare. 

41. Sibiu,· 6 iunie 1848. Circulara Consistoriului ortodox de la Sibiu către 
protopopi şi p.reoţi. Le cere să convingă •enoriaşii că: evenimente!~ de la Mihalţ 
şi Coşl8iriu s-au produs ,,nurn,ai din oarecare neînţelegere şi nu cu a:sentimentul 
Gube:rniului sau a altei oficialirtăţi; Guberrnul a numit o comisie de investigar=. 
m ··vederea pedepsirii vinoVIB.ţilor. În consecinţă, sătenii să fie îndemnaţi să păs~ 
treze liniştea şi să a,ştepte cu răbdare legea desfiinţării iobăgiei. 

42. Becicherec (Banatul sârbesc), 6 iunie 1848. Locţiitorul de preot Andras 
Jimos. din Titei către guvernul de la Pesta. Îl infurmează despQ"e revolta sâll'bilor 
din Titei şi împrejurimi ce a avut loc în 4.....,..6 iunie şi ·S-a so1Jda.t cu confi'Scarea 
câtorva tunuri ·cu care s-au înd'fleptat ·spre Kikinda şi Becse pent·ru a-i elibera pe 
întemniţaţii d-e acolo. Propune trimiterea împotriva răzv·rătiţilor a unor unităţi 
mili;ta;re. 

43. Sibiu, 6 iwnie 1848. Proces verbal luat în şedinţa Universităţii săseşti din 
3-5 iunie în care se adoptă o hotărâre dte care urma să ţină seamă delegaţia 
trimisă la Viena. Conform acestei decizii, membrilor delegaţiei li se •recomandă 
să înainteze împăratului mem,tor;iul prin care să se arate că deputaţii saşi la 
Dieta de la Cluj au vortat legea uniunH impotriva instrucţiunilor primite de ~a 
cei ce i-aU ales. În consecinţă să se ceară monarhului, fie •să nu LSancţioneze legea 
uniunii, fie să o întărească numar dacă VOT fi îndeplinite condiţiile privind păs
trarea autonomiei scaunelor şi districtelor săseşti, inclusiv recun,oaşterea saşilor ca 
n:a,ţiune politică. 

44. Sighişoara,· 6 iunie 1848. Comunitatea scaunului şi oraşului Sighişo:aJr·a 
către Universitatea săseCliSCă de la Sibiu. Se declară de acord cu hotărârea aces
teia de a se anula bisericii luterane de JJa Făgăr~ datoria de 1 000 flarini. 

4~. Cluj, 6 iuJnie 1848. CanceliJSltul Ioan POTuţiu către Comitetul naţional de 
la Sibiu. Rel'atează despre: atmosrera prounlionistă printre maghiau-ii din Cluj; 
zvonul ce drculă acolo că la Blaj tinerii intelectuali români. ar. fii fost mitui ţi de 
saşi pentru a agita contra uniunii; refuzul majorităţii aristocratice din dietă de a 
aproba propunerea lui Smsz Karoly de a se extinde le.gile din Ungaria în Tran
silvani~, întrucât erau "pooa democratice"; perico'lul arestării membrilor Comite
tului român de către comisari guberniali. 

46. Bucureşti, 6 iunie 1848. Agenţm conrsulară austriacă de lta Bucureşti, că
tTe Comandamentul suprem al armatei din Transilvania îl informează despre: 
vi71ita consulului rus din Ţara Românească, generalul Duhamel, în legătură cu zvo
nul potrivit· căruia refugiaţii moldo'(eni ar plănui să recruteze o trupă de; volun
tari la Braşov pentru a pătrunde cu ea în Moldova: rugăminte8. comisarului turc 
'l'alaat Efendi de a ·se lua măsuri în vederea împiedicării realizării unei astfel de 
intenţii. 

47. Clv..j, 6 iunie 1848. Deputaţi•i oraşului Dumbrăveni la Dieta de la Cluj, 
Karacsonyi Jan<ts şi Miăsvilagi tlstvan, către adunarea generală pe care o repre
zintă. Raportează despre: discuţiile din dietă referitoare la legea :agrară şi la des
păgubitrea. domnilor de pământ pentru prest~;~.ţiile iobăgeşti pe ca~? le vor· pierde; 
propunerea d~ a !lua· în .discuţie şi despăgubirea oraşelor in calitatea· lor de pro-
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p'detare colective; ,intrarea în vigoare a desfiinţării iobăgiei la 18 itiriie, îna;nte 
de sancţionarea •legii agrare de către monarh. 

48. Cluj, 6 iunie 1848. Judele primar al Cl~jului, Grois Gus:ătav, către îm
pl}temicitul . Guvernului de la Pesta, baronul Perenyi Zsigmond. li expune un isto
ric al :rolullui oraşului Cluj' in viaţa Transilvaniei din .perioada principatului şi 
după înglobarea ei în. Imperiul Habsburgic, pentru a insista apori aşupra consecin
ţelor anexării la Ungatria. Pentru atenuartea consecinţelor negative a pierderii ro
lului de capitală a Transilvaniei de c~tre oraşul Oluj. pr;apune: ·transferarea aici 
a: unor instituţii judiciare, militare şi fiscale; înfiinţarea unei universităţi; pre
luhgirea căii ·ferate de la Debreţin sau Oradea spre Ţ.ar.a -Românească prin oraşul 
de'. pe Someşul Mic, etc. 

49. Nocrich, 6 iuriie 1848. Ofieiali:tatea scaunului Nocdch către Uni~ersita
tea săsească de lta Sibiu. Invocând legea uniunii votată de Dieta de la Clqj fără .-a 
se ţine seama . de interesele saşilbT, propune elaborarea unui proiect de _instruc
ţiuni pentru deputaţi în Vederea participă·rii la comisia .regnicolară ce 'lir:fua s'ă se 
întrunescă la Pesta pentru a elabora cadrul legisliativ al definitivării anexării Tran
si~vaniei >la Ungaria. Proiectul ar putea fi discu1Jat şi aprobat în· cadrul unei adu
nări naţionale a •SJaşilor propusă de Sighişoar:a. 

t:Jo.· Sibiu, 6 iunie, 1848. Cenzorul şi Jnfcxnmatetrul Gyergyai Samuel de la 
Sibiu·că:tre guvernatorul Teleki. Îi semnalează răspândirea unui manifest anti:unio-
nist în li;mba română, pe ca.re-J anexează tradus în· maghi•ară: · 

. 51. Sibiu, după 6. iunie 1848. Manifestul IOomitetului Naţional Român de la 
Sibiu,, semnat de Simion !Bărnuţiu, prin ea:re se protestează împotriva numiria 
comisarilbr guberniali pentru cercetarea evenimentelor de l:a Mihalţ ··numai dintre 
ma~hiari,- făr~ J~articiparea reprezentanţilor românilor. . . · . 

. 52 Nlăerişte, · 6 iUnie 1848. PeUţia obştii să~eşti din :ţv.Iăerişte către dregă-
toria comirbatului Crasna prin care so'lieită restituirea fânaţelor răpite înainte de 
1848 de către foştii stăpâni feudali. 

, . 153. Timişoara, 6 iunie 1848. · lmputerni:cl:tul Guvernului ungar în Banat, 
comisarul Vukovics, către minilstrul de in1Jerne de ·l!a Pesta, Sreme~Te Bertalan. 
ii raportea:ză despre: îndeplinirea dispoziţiei de a-i menaja suscepti})ilitatea ce
luila1t comisar gubernial, . Csernovics, şi de .a colabora cu el la menţjnerea · ordinii, 
b:lelusiv la pacifkarea Voivodinei; sa1Jis:llacţia ,,oo~nvingerii" lui Eftimie Murgu de 
a promova linia. Guvernului rnaghila;r; cerinţa luării unor măsuri adecvate pentru 
cqntracararea Guvernului sâr.b .de la. Karlowitz cu o· orientare 1antiungurească, ase-
n1ănătoare cu a celui din Serbia: · · · · 

. 54; Innsbrtţck, ·7. iunie 1848. RăspunsuL împăratului Ferdinan~ · la petiţia ro-
mânilor adoptată 1a· Adunarea naţional~ de: la Blaj din ,15:-::-17 mai !1848, prin .care 
considera că li s-,au ·. s1artisfăcut cererile .o .dată cu · sancţionarea ·• ~egii . VII despre 
uniunea Ardealului· cu Ungaria:. · 

' 55. B1ţda, 7 iutnie. i848. Î\â:tini:sterul. de Interne de la Pesta căţl:e.;.Ministerul de 
Război al UngarJeL.H aduoe la cunoştinţă r-aportul pr1m.,yicecomitelui comitatului 
Timiş privind: tri:miterea 1a· Ti1mişoa,ra a comisarilor .. guverrnamentali; necesitatea 
interdicţiei ci:r.cullaţi,ei perSIOO!nelor din şi inspre Serbia de către Comandamentul 
militar suprern al. Banatului. · 

56. Cluj, 7 iunie 1848. IGuberniul de la Cluj ia la cunoştinţă raportUl prim ju
delui diriguitor al comitatului Dăbâca, groful Wass Samu, prin ca;re propunea amâ
narea pentru un timp a TecrutăTilor în satele ce·rcului de. jos, datorită dificultă-
ţilor ivite în efectuarea !lor. · · 

57,. Cluj, 7 iunie 1848. Guvernafurul Teleki către comitele suprem al comi
hitului. Turda, ·groful ThQToczkai Mikl6s. Ii trimite dosarrul arestatului Vasile Fo
CloT, funcţionar fi'Sicai, pentru a grăbi. :eercetaflea IOCUzelcti'. ce i se aduc, .·.;leoatecp 
solicită eliberarea pe cauţiune. 

518. Cluj, 7 iubiie • 1848. Guberniul a luat in dezbatere sesizarea ·consiliului 
municipiului şi diStrictului Braşov privind sustragerea· de la recrutare îndeosebi 
a tinerilor roonâni .care se refugiază· în Moldova şi Ţara Românească. Întrucât 
îh locul lor ar ·trebui. suplilmentat numărul saşilor, solicită. să: se dea dispoziţii con ... 
sulatelor 'austriece dirt'. cele două . p'rhi:Cipâte .. în' .sen;stll . atenţianării celor !I'€fugiaţi 
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că. dacă nu. se reînW'reeau pentru efectuarea stagiului militar, ifiscau să li se con
fiŞte averea şi să piardă or~ee~ drepturi atât ei; cât şi familiile lor. Guberniul .s,e 
oonformează, dând o rezoluţie ~n acest sens. 

59. Cluj, 7 iunie 1848. Guberniul Transilvaniei către ofkialîtatea districtului 
Făgăraş. O anunţă că-i .aprobă cererea de a introduce judecată statarială pe teri
toriul ·· distriebului în condiţiile prevăzute de lege. Despre a-ceastă aprobare sunt 
Informate şi scaunele săseşti; precum şi comitatul Alba de Sus. 

60. Cluj, 7 iunie 1848. Cir~ulara guvernat-orului Teleki cătr.e dregătoriile uni
tăţilor administrativ-teriroriiale ale TTansHvaniei prin care le anunţă despre~ în
demnul împăratului de a se promova colaborarea dintre popoarele monarhiei; nu
mirea palatinului Ştefan ca ·locţiitor al monarhului şi în Transilvania. 

61. Cluj, 7 iunie 1848. Guberniul Transilvaniei către Consiliul municipal ai 
districtului Braşpv. Îi rrecomandă să întreprindă ,inăsurile niecesare în vederea efec
tuării alegerilor de deputaţi pentru parlamentuL comun ce urma· să se întrunească 
pe data de 2 iulie la Pesta. întrucât alegerile ,trebuiau făcute pe baza ,.reprezen
tanţei populare", până JJa sosirea legii electorale sancţionată de monarh, se impu
nea con:scr.ierea cel()[" cu. drept de vot. 

62. Cluj, 7 . iunie 1848. Guvernatorul Teleki către Sltările privilegiate. ale 
comitatului Alba de Sus. Le anunţă că, potrivit Jiegii agrare;, adoptată de Dieta 
de la Cluj, în 6 iunie, la data de 118 a a!Cestei luni se vor desfiinţa toate servitu
ţiile urbariale sau iobăgeşti. In consecinţă li se indică ·să ră·spândească tipăritu
rile cu instrucţiunile guberniale privind acest eveniment, atât in rândurile pro
prietarilor de ·moşii cât şi în cele ale iobagilor. 

63. Clulj, 7 iunie 1848. "Preînştiinţare" sau proclamaţie gubernială prin care 
se vesteşte: votarea legii agrare de către Dieta de JJa CluJj în 6 iunie .şi intrarea ei 
in vigoare la 18 a acestei luni; încetarea la aceaistă dată a robotelor, dijm~lor; 
da1urilor şi a taxelior urbariale; transformarea în proprietaa:-i deplini, atât a ioba
gilJoir pe sesiile avute până acum numai în . folosinţă, cât şi a domnilor de pământ 
pe alodiile şi curţile lor; necesitatea respeiCtării reciproce 2 dreptului de pro
prietate. 

64. Cluj, 7 iunie 1848. Deputatul Kar:<:iosonyi Janos <către Consiliul oraşului 
Dumbrăv'eni. îl incunaştiinţează despre: votaJrlea de cătr,e Dieta de la Cluj, în ziua 
precedentă, a legii desfiin:ţării iobăgiei şi a· ~mproprietăririi ţăranilor, eliberaţi de 
servituţile reudale, pe sesiile lorr; punerea în d1scuţie a proiectului de lege privind 
despăgubirea proprietarilor feudali pentru pierderea slujbelor şi dijmelor îobr'i
geşti; propunerea de a se adopta o lege şi pentru despăigubirea oraşelor în calita
tea lor de proprietare feuda1e colective. 

/ 65. Cluj, 7 iunie 1848. Guberniul de lla Cluj ia act de sesi1Jairea Consiliului 
oraşului şi districtului Braşov :referitoare la plângerea locuitorului Kelemen Pa} 
privind recrutarea fiului său Fe!'lenc, deşi mai are unul deja in armată. Prin rezo
luţia adoptată se anulează recrutarea.. 

66. Cluj, 7 iunie 1848. Funcţionarul gubernial Szab6 Karoly informează .Con:
siliul oraşului şi scaunului Mediaş că Guberniul se va pronunţa în problema dife
rendu]ui cu comunitatea din Copşa; M~.că, deter,minat de posesiunea pădurii Scfiem·
mert, după ce se va termina ancheta. La terminarea ei, armata, detaşată pentru 
protejarea comisiei de anchetă, trebuie retrasă din Copşa Mică. 

67. Câmpeni, 7 iunie 1848. Avocatul A~ram Iancu către dkectorul adminiţ;
trativ al domeniului minier Zlatna, Nemregyei J,anos. !1 roagă să intervină să nu 
se trimită o forţă militară de represiune în satele dmneniului, deoarece: se men
ţinea !liniştea; cei ce au oo~1s delidtele silv.ice puteau fi anchetaţi şi pedepsiţi . 

. 68. Câmpeni, 7 iulnie 1848. Şpanul camera! Laz:ar Gyorgy cătr,e Nemegyei 
Janos. Îl informează despre starea de agitaţie oreali:ă de zvonul aducerii armatei· de 
represiune şi pericolul ca locuitorii din satele domeniului Zlatna să-i _opună rezis
tenţă. De aceea· opinează şi el că mai potrivită & fi trim1terea unei · comisii care 
să ancheteze faptele şi să-i pedepsească pe aei ce vor fi găsiţi vinovaţi. 

69~ Zlatna, 7 iunie 1848. Directorul administrativ a:I dorneriiul'Qi ·minier Zlatna, 
Nemegyei Jâoos, · cătr-e ... g•livematorul T·elekd; Irtvocând primejdia unei răzvrătiri ·.în 
Munţii Apuseni; reflectată şi în corespondenţa interceptată de Consiliul!· ortaşulUi 
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Abrud, solicită: urgentarea prirhirii armelor pentru garda civilă din Z.l;atna: p 
eventuală trimitere a unei forţe ·mil:itare de represiune de către comandamentul 
detaşamentelor de grăniceri secui detaşaţi la Aiud;· 1admiter~a sa în rândurile co
misiei de anchetă ca unul care cunoaşte realităţile din satele domeniului fiscal. 

70. Câmpeni, 7 iunie 1848. Avocatul Av:ram Iancu că.tre Consliliul oraşuLui 
Abrudp Îl informează că aflând de constituirea gă·rzilor civile ale maighiaTilor, se
cuilor şi saşilor, locuitorii din regiunea Câmpeni au hotărât să se înaT!IIleze pentru 
a contribui ,şi ei la :apărarea patriei, dar şi a propriei lor securităţi; inarmându-se, 
nu se vor o-pune pedepsirii celOr' .gă&i.ţi vinovaţi de comisia de anchetă; această 
comisie să fie formată însă nu din militari, ci din civili şi ·să acţioneze· confqrm 
legii. 

71. Budapesta, 7 iunie 1848. Ministerul de FJnanţe de ]Ja Pesta către minis
trul de interne al Ungariei, Szemere Bertalan. îi ·înaintează raportul lui Szasz 
Karoly din 15 mai despre situaţia din Ardeal, împreună cu doleanţele naţiunii 
române. · 

72. Cluj, 7 iu11-ie 1848. împuternicitul Guvernului ungar în Transilvania, ba
ronul Perenyi Zsigmond, către Szemere Bertalan. îi raportează despre: entuzi:asmul 
stârnit în rândurile magh~arilor de vatarea legii uniunii şi de numirea palatinu
lui Ştefan ca locţiitor alJ împăratului şi pentru Transilvania; opoziţia românilor şi a 
sa~ilor, î,ndeosebi ·a celor din SiDiu, faţă de uniune; ataşa,menrtul secuilor faţă de 
cauza ·maghiară; pericolul pe care-1 r~eprez;intă pentru această cauză regimentele 
de grăniceri români de la Orlat şi Năsăud, datorită ofiţerilor germani şi croaţi; 
zvonul ce circulă· la BriB.IŞOV despre o eventuală "răscumpărare". a Moldovei, şi 
Tării Româneşti de către Rusia printr:.o mare sumă de bani plăltită Porţii otomane; 
necesitatea -iniocuidi oomiţilor supremi demisionaţi şi a celoc proabsolutişti cu alţii 
capabili· să ·sprijine înfăptuirea uniunii; apropiata dizolvare a Dietei de la Cluj 
după sosirea legii uniunii sancţionate de m<marh şi deci încetarea misiunii sale în 
Ardeal. · 

. . 

73. Sibiu, 7 ·iunie 1848. Informatorii Pavel Dunca, Avram Nicolae Panciu, 
loan Moga, membri ai Comi•tetului Naţional, precum şi asesorii consistoriali Ioan 
Pomarici şi Petru Bădilă din Sibiu, către guvernatorul Teleki. Invocând preve
derea pe care ei au introdus-o în 'jurământul de la [B]aj ca naţiunea română să-şi 
revendice drepturHe numai "p.e 'căi paşnice şi legale", denunţă şi se desolidari
zează de colaborerea antiunionistă' dintre saşi şi· tinerii intelectuali români din 
Cornirtetul Naţional de la Sibiu, printre ei enumerându-i pe Al. Papiu !Jlarrian, 
C-tin Romanu-V~;vu şi I~ Suciu. Se desolidarizează şi de p:r:odamaţia antiunionistă 
pe care aceŞtia au răspândit-o în numele Comitetului Naţional. Pentru a o contra
cara au elaborat şi ei o circulară către preoţi şi enoriaşi, în numele Consistoriului 
ortodox de la Sibiu. 

74. Sibiu, 7 iunie 1848. Feldmareşalul Pfersmoon către superiorul său gene
ralul Puchner, aflat la Dieta de la Cluj ca imputernicit al împăratului. Pe baza 
rapoartelor coloneilor Dobai şi Sombori, comandanţii regiinentelor de grăniceri 
secui, il atenţionează: despre pericolulJ prezentat de hotărârea adunării ce a avut 
loe la 31 mai 'În CernJatu de Sus de a se dizolva unH:ăţile de pază a graniţei în. 
gărzi cetăţeneşt~. O atare tr•ansformare ar slăbi disciplina militară şi ar periclita 
securitatea ,graniţei răsăritene a Impe!riului austriac. 

i75. Sibiu, 7 iunie 1B48. Comitele Franz Sa]men căJtre Magistratul sau Consi
liul din Braşov. ·U informează că a hotărât ca toate gărzile civile din localităţile 
urba,ne şi· rurale să fie subordonate unud comandant districtual sau scăunal penrtru 
.a se coordona astfel acţiunile comune, menite a apăra interesele saşilotr. 

76. cluj, 7 iUnie 1848. Copi.stul crăiese Palfi Sandor către cetăţenii !SCaunului 
Odorhei care 1-au :trimis la Dieta de l:a: C~uj. Le aduce la c-unoştinţă; propunerea 
·baronul Wesselenyi · Mikl6s făcută deputaţilor din dieta în şedinţa din 6 iunie 
de a se aboli robota şi dijma la data de 18 a aceleaşi luni; hotărâr.ea din 7 iunie 
.de a se dizolva Comitetul Naţional Român de la Sibiu şi de a se impune locuitorilor 
din toate localităţile ·de a răspunde solidar pentru tulburarea ordindi. 

77. Beretty6ujfalu '(Ungaria), 7 iunie "1848. Comirtele suprem· al comitatului 
·:sihar, Boothy Odon, către: ,a) ministrul de· inteme a] Ungariei; b) guvernatorul 
Transilvaniei. ·Ii înştiinţează despre primirea unei sesizări referitoare la peuicolul 
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declanşării unei răscoale printre români, deşi el ·a constatat în rândurile lor o 
atitudine paşnică. 

78. Med.iaş, 7 iunie 1848. Magistratul sau ConsilJiul oraşului şi scaunului Me
diaş către Gube:rniul Transilvaniei. Îi solicită: să respingă petiţ:i:a loealităţii Copşa 
Mică în chestiunea in lHigiu privind pădurea scăunaJJă; să nu retragă unitatea mi
litară din Mediaş până nu-şi v-a încheia rmisiunea comisia de investigare. 

79. Sibiu, 7 iutnie 1848. Procesul verbal al şedinţei Universităţii săseşti din 
Sibiu consemnează satisfacţia celor prezenţi faţă de rapoartele scaunelor Sighi
şoara şi Miercurea Sibiului din care reiese atitudinea lor critică faţă de acceptar~a 
fără condiţii de către deputaţi saşi la dietă a legii uniunii. Totodată. se exprimă 
şi regretul faţă de atitudinea prounionistă a districtului Braşov şi parţia~ a repre
zentanţilor scaunului Orăşti~. 

80. Cluj, 7 iutnie 1848. Universitatea săsească trimite magistratelor oraşelO'r 
şi scaunelor subordonate circularele guberniale tipărite privind des:fiiinţarea tu
turor servituţHor iobăgeşti cu data de 18 iunie, conform hotărrârii Dietei de la 
Cluj din ziua· de 6 a aceleiaşi luni. Consiliile au obligaţia de a răspândi aceste 
tipărituri deopotrivă printre domnii de pământ şi supuşiilor. 

81. Braşov, 7 iunie 1848. Comunita.Jtea oraşului Braşav trestituie MagistratulJui 
sau Consiliului districtual m.emoriuJJ privind uniunea: pe de o parte fiindcă e prea 
general; pe de altă parte pentru că este de acord cu votarea de către deputaţii saşi 
a legii uniunii, cu condiţia ca j:n comisia regnicolară ce se va întruni la Pesta să 
se pretindă îndeplinirea promisiunilor făcute saşilor în Di€)ta de la Cluj; 

82. Braşov, 7 iunie 1848. Propunerea publicului braşovean cu privire la ip
strucţiunile ce urmau să fie date repr?zentanţilor saşi din comisia regnicolară şi 
care vizau: asigurarea cu saltarii din bug€tul de stat a funcţionarilor ·~aşi d~ la 
Guberniu, Cancel:BJria Aulică şi Tezaurariat, după ce. vor fi desfiinţate; impozitul 
plătit de saşi să nu fie, majorat; încasarea şi administrarea impozitelor să revină 
În jurisdicţiile săseşti celor desemnaţi de acestea; prestatiile pentru .susţinerea ar
matei să nu fie mai mari pentru saşi ca a celorlalte naţionallităţi; recursul proce
selor săseşti să revină Universităţii de la Sibiu; comunele săseşti să-şi .păstreze 
dreptul de a-şi administra averile proprii; asigurarea menţinerii entităţii săseşti 
~i a limbii în administraţia şi justiţia scaunelor şi districtelor--proprii şi deci a 
autonomiei liocale; garantarea dreptului de proprietate etc. 

83. Jnnsbruck, .7 iunie 1848. Memoriul delegaţiei săseşti înaintat împăTatului 
prin care-i sO'licită să nu sancţioneze legea uniunii votată de Dieta de la Cluj, 
înainte de a fi discutată de Consiliul de stat, deoarece a fost adopta.tă fără a se 
respecta ordinea legală şi mai ales fiindcă 5/7 din populaţia A'l'dealiului era îm
potriva anexării la Ungaria. 

84. Sfântu Gheorghe, 7 iuniP 1848. .Tudele crăiese suprem din Trei Scaune 
către guvernatorul Transilvaniei. Îl infar.mează că de la ulitimul· său raport din 28 
mai pe ter1tioriul scaunului pe ·oBJre-1 administrează s-au comis acte de încălcare 
a dreptului de proprieta~te şi de pericllitare a si,guranţei vieţii în localităţile Ru
seni, Turia de Jos, Icafalău, Sânzieni, Mărtineni şi Eştelnic. 

85. Mihalţ, 7 iunie 1848. Comitele suprem al comitatului Alba de Jos, baro
nul Banffy Mikll6s, către guvernatarul Teleki. Îi înaintează cererea judelui primar 
şi a şefului poliţiei din Abrud de a lii se pune la dispoziţie un detaşament de 
lOD-200 so·ldaţi. Totodată propune ca satisf,aoerea acestei cereri să se facă de către 
compania secuiască detaşată lia Turda şi nu de către cea de ia Aiud, deoarece 
evenimentele de la -Mihalţ impun prud~nţă, chia:r dacă spiritele s-au mai liniştit. 

86. Metiş, 7 iunie 1848. Ancheta com·ilsarilor comi1tatenşi Szab6 · Janos şi 
Konya Domokos referitoare la ocuparea de căt:t;"e săten:ii din Mihăileni a grădinii 
păstorilor din locul numit Hârţa. Răspunsurile ce]or inte:rogaţi relevă că acţiunea· 
s-a datorat delegatului 'comunei la Adunarea de la Blaj din 15-'17 ~mai care, 
după ce s.,.a r'eîntors, prin afirmaţiile sale a incHat la comiterea infractiunii. 

87. Bonţida, 7 iunie 1848. Prim judele diriguitor al comtatului Dăbâca, gra
ful Wass Samu, către guvernatorul Teleki. Îi aduce la cunoştinţă activitatea agita
torică desfăşurată de militarul Elekes Samu în cercul de Jos al comitatului. 

88. Micloşoara, 7 ·iunie 1848, Comitele suprem al comirt:atului Alba de Sus, 
groful Kalnoki Denes, către Guberniut Transilvaniei. Ii raportează că pentru re-
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primarea răzvrătirii sătenilor din Valea Se,?că, vinovaţi de ocuparea prin fort{• n 
fânaţel•o:r nemeşului PO'Csa Ferenc, şi de instigarea localităţilor [nvecinate la nesu-
punere, a recurs la gărzile civile maghiarre din Canta şi Volal şi nu la unităţi ale 
armatei austriece, ·deoarece ·trecerea lor prin scaunele locuiJte de secui ar fi put~t 
provoca o ·atitudine· ostilă din partea acestora. . . 

89. Braşov, 7 iUnie 1848. Magistratul sau Consiliul oraşuluJ şi districtului 
Braşov către funcţionarii din Codlea. Le cere să-şi trimită doi delegaţi la consfă
tuirea districtuală din 8 iunie, convocată pentru a se da răspuns deputaţildr de la 
Dieta de:}a Clluij iri legătură cu votarea legii uniunii. 

90. Oradea, 7 iunie ·1848. Viitorul deputat ll~omân din Dieta de la Pesta, 
aveeatul hih<:rrean Ioan Drag--oş; către primur ministru al Ungariei, contele Batthyi't
nyi Lajos. Işi oferă serviciile Guvernului maghiair, propunând câteva soluţii pentru 
d~minuarea nemulţumirilor . ţăranilor români; in!Clusiv alegerea unor deputaţi de 
acelaşi neam care să le vorbească in Hmba lor. 

91. Fără zoc, 7 iunie 18-48~ Guvernatorul Transilvaniei, groful Teleki J6zsef, 
către unul din membrii Guvernului ungar. îl atenţionează ca in dispoziţiile date 
pentru Transilvania, semnate de palatin:Ul Ştefan, să fie menţionat cât mai des 
n~mele împăratului, conform propunerii baronului Wesselenyi Mikl6s. La fel îi 
atrage aţenţiia asupra pericolulu! pe care-11 reprezintă regi:mentele de grăniceri 
români în condiţiile atitudinii antiunioniste a saşilor şi românilor. 

·92. Cltfj, 7 iunie 1848. Baronul Wesselenyi Mikl6s către Deak Ferenc, minis
trul justiţiei de la Pesta. T se. plânge de atitudinea antiunionistă -a saşilor din 
Sibiu, în frunte ou c-ome?ul Sal!Iţlen, dar şi a ofiţerilor din ar.mata austriacă. î1 în
grijarează îndeosebi răspând~rea zvonul!Ui că Guvernul ungar, împreună cu pala
tinul Ştefan, .aT cornp]ota contra împăratului. De aceea insistă asupra necesităţii 
combaterii zvonului mai alJes printre slovaci şi români, cu ajutorul clerului, pre
cum şi prin intermediul presei. 

93. Buda, 8. iunie 1848. :Ministerul de Război de la Pesta către comandantul 
suprem· al armatei din Transilvania, ·generalul Puchner . .''Îi solici-tă o evidenţă 
exactă a &'!Illamentului şi echipamentului 'miÎlitar pe care unităţile în subordine 
il 'au la- dispoziţie, indeosebi arsenal'lq de la Alb_a Iulia. Totodată îi cere să pre
cizeze câte arme din acest arsenal s-ar putea furniza Ungarie~. 

94. Buida, 8 iunie 1848. Pal.atinul Ştefan către ministrul de interne al Unga
riei, Szemere Ber.talan. îi înaintează informaţi·a primită de la guvernatorul Tran
silvaniei potrivit căreia prin vama Oituz ar urma să treacă un spion rus deghi
zat în negustor~ cu misiunea de a .inerge în Banat pentru a-i răscula pe slavii 
de acolo. 

95. Innsbruck, 8 iunie 1848. Împă·mtul Ferdinand către ministrul de r:izbol al 
Ungariei, Meszar01s LaMt. îi aduce la cunoştinţă că pe baza legii III votată Ia 
Dieta de la Bratisllava, de aici înainte: unităţile militare din Ungariia, Partium şi 
Transilvania vor fi· subordonate Ministerului de Război de la Pesta; ordineie şi 
dispoziţiUe ce erau înaintate până acum prin inter!Illediul !Consiliului militar) im
perial, vor fi prezentate spre aproibare palatinului Ştefan, în calitatea lui de loc~ 
ţiitor regal. 

96. Viena, 8 iunie 1848. Carnce1aria auHcă a Transilvaniei de la Viena către 
Guberniul: de la Cluj. îl îri'Ştiinţea,ză că impăr~tul a aprobat statutele asociaţiei 
",Nagyobb o1Vlas6 egyletH care s-a înfiinţat la Târgu Mureş pentru promovarea 
culturii în limba maghiară. 

,97. Viena, 8 iunie 1848, Baronul Apor Liâzar, şeful Cancelariei aulice a Tran
silv.aniei de la Viena, către guvernatarul Teleki. îl îndeamnă să recomande tuturor 
casieriiloc şi altor instituţii finan<;i1are să folosească monedele divizionare numai 
pentru achitarea sumelor mai mici de 5 f1orini, iar cele de 1-2 florini numai pen
tru plăţile care nu var depă·şi un galben. 

98. Viena, 8 iunie .J848. Cancela:ria aulică de la Viena către Guberniul Tran
silvaniei.. Ill informează despre interzicerea intrării în Moldova a ,,Gazetei Transil
vaniei" de la Braşov, datoriltă criticilor aduse domnitorului Sturdza şi puterii 
protectoare a Rusiei" De altfel, ea a fost interzi'să şi în Ţara Românească. 

99. Budapesta, 8 iunie 1848. Guvernatorul ·Teleki către prinţul Eszterhcizi 
P.al, împuternicit al Guvernului ungar pe lângă împăratul Ferdinand. îi exprimă 
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mai întâi speranţa că întâlnirea 'primului ministru Batthyanyi Lajos cu baronul 
;Jellachich va putea determina evitarea unui conflict între UriJgaria şi -Croaţia: 
..,-'lpOi îi solicită sprijinul penttru a obţine sancţionarea de către 1monarh a legii 
ellectorale şi a celei privind gărzile naţionale. Urgenţa sancţionării primei legi era 
impusă de alegerile pentru dieta unificată care trebuia să-şi înceapă activitatea 
de la 2 iulie. În legătură cu cea de !al doua lege îi recomandă să atenţioneze mo
narhul şi asupra consecinţelor negative ale contopirii regimentelor secuieşti cu găr
zile cetăţeneşti. 

100. Cluj, 8 iunie 1848. Guberniul de la Cluj către judele regesc suprem diri 
Trei Scaune. Îi cere să trimită documentul prin care ·s-a aprobat înnoirea rfunc.:. 
ţionarilor Magistratului sau Consiliului din Târ:gu Secuiesc. 

101. Cluj, 8 iunie 1848. Guvernatorul Teleki şi secretlaTiul · gubernial Brenner
berg Samuel către dregătoria din Trei Scaune. Ii solieită o relatare detaliată în le
gătură cu petiţia iobagullui Simon J6zsef din Angheluş de a- ,fi ,repus în folosinţa 
sesiei moştenite de la părinţi, inclusiv asupra extravilanelor ei în suprafaţă de 
:22 mierţe. 

'102. Clufj, 8 iunie 1848. Guberniull Transilvaniei către Consiliul municipal ai 
oraşului Sibiu. !Îi recomandă să îndrume primăria din comuna Sadu să se · orien
teze conform decretului gubernial din '17 aprilie referitor la chestiunea tinerilor 
recruţi care refuză să se • reîntoarcă din Ţara Românească pentru a-şi satisface 
serviciul militar. · 

,10~3. Cluj, 8 iunie 1848. Guvernatorul Telieki către episcopul greco-catolic .Ioa~ 
Lemeni. Îi oomunică hotărârea Consiliului oraşului Mediaş de a rezolva diferendul 
dintre ortodocşi şi greco-catolici în sensul despăgtibirii ultimilor pe_ntru a-şi con
strui un lăcaş de cult propriu. 

. 104, Cluj, 8 iunie 1848. Guherniul Transilvaniei către: a) cOflJtele Beldi Ferenci 
şi ba-Lonul Kemeny Istvan. b) judele primar al! Sibiului, Daniel Ziegler. Celor din';'" 
tâi li ,se aduce la cunoştinţă că au fost numiţi comisari pentru ·a ~ancheta, îm
preună cu un reprezentant al Comandamentului militar suprem, ·evenimentele. de 
Ja 'Mihalţ, la sesi:z;area Comitetului Na.,ţional Român de la Sibiu. Informându-1 
despre numirea comisiei mixte anchetatoare, judelui primar al Sibiul~ îi cere să 
interzică activitatea Co!mitetului Homân şi să-i avertizeze pe S. Bămuţiu· şi r. Pi• 
poşiu care au semnat plângerea înaintată generaliUilui Puchner că vor suferi rigo
rile legii dacă invinuirile aduse de ei grănicerilor' secui nu se vor adeveri. 

1105. Cluj, 8 iunie 1848. Guvernatorul- Teleki ,către oficialitatea comitatului 
Hunedoara. Îi ră,spunde l,a adrr'esa din 2 iun!ie, informându-o că s-au lJuat măsuri 
pentru furnizarea celor 200 de puşti solicitate. Cererea de a se detaşa grănîceri 
secui la Deva va fi rezolvată ulterior. 

106. Cluj, 8 iunie 1848. Guberniul Transiilvaniei către comandamentul mi
litar ,suprem. Îl roagă să dea dispoziţii pentru a se . pune capăt ;,exceselor" grăni-
cerilor români care stânjenesc plutăritul pe M,ureş şi aduc prejudicii societăţii co
marciale din Reghin,. 

107. Cluj, 8 iunie 1848. Guberniu1 Transilvaniei către Comandamentul su
prem al armatei. EXipune conţinutul unei plângeri a ·Magistratului sau Consiliului 
din Bistriţa despre ,,ocupărjle abuzive" de pământ, pe care grănicerii români d.in 
Nepos ]e-au comis în hotaruil comunei Pintic. Cere să .iSe ia ·măsuri pe linie militară 
pentru anchetarea cazului şi pedepsirea vinovaţilor. 

;108. Sibiul, 8 iunie 1848. Tezaurariatul din Sibirtt catre guvernatorul Te1ekL 
îi trimite raportul directoratului administrativ al domeniului fiscal Zlatna despre 
frământările moţilor şi insistă să i se rezolve cere11ea de a i se furniza cele 200 de 
puşti solicitate pentru înarmarea gărzilor civile. To'l:lOdată îl infurmează despre. 
activitatea "instigatlorie" a lui S. Bărnuţiu şi AL Papiu Iilarian care au răspândit 
printre români un manifest antiunionist. 

109. Zlatna, 8 iunie 1848. Directorul administrativ al domeniUlui fis:Cal Zlatna 
către guvernatorul Teleki. Făcând. referire la cererea lui Avm.m I1ancu precum 
şi la propunerile şpanuluicameral Dazar şi ale pădurarulu.i Pata'ţci, opiriează -. ~ă 
deocamdată nu rar fi consult să detaşeze un detaşahterl!t militar·la Câmpeni. Pre
zenţa lui doar la Abrud ar fi suficientă .. deoarece~ 'Îh ca:z ·de necesitate s-ar putea 
,f!eplasa într-o oră şi jumătate la Câmp.eni. · 
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'110. Zlatna, 8 · iunie 1848. Administratorul domeniului m1mer Zlatna, Ne
m.egyei Janos, către vicepreşedintele Tezaurariatului, contele Beldi Gyorgy, Îl in
formează .-că la Abrud au ·fast interceptate două scrisori venite de la Sibiu pentru 
preotul ·Simion Balint care conţineau. îndemnul de :a pregăti moţii pentru o even~ 
tuală acţiune armată.. Despre scrisori l-a informat şi pe guvernatorul Teleki. 

l'11'l. Zlatna,, 5. iunie, 184.8. Nemegyei Janos către şpanul Cameral Lazar 
Gyorgy din Câmpeni. Îl vesteşte că, pentru a satisface -cererea avocatului Avram 
Iancu, îl însărcinează ca, ~împreună cu vicejudele cereual Bisztray J6zsef, să in
treprindă cercetări privind daunele provocate in pădurile domeniului. După efe~
tuarea anchetei sii Qnainteze rezultatel!e ei, inclusiv numele celor vinovaţi de delicte 
silvice. · 

li12. Zlatna, 8 iunie 1848. În răspunsul dat cererii formulate de avocatut 
A vrCI.Jll [ancu.. in .numele moţilar, directorul administrativ al domeniului fiscal 
Zlatna, Nemegyei Janos, asigură că nu se vor trimite trupe de reprimare la Câm
peni, cu condiţia ca cei vinovaţi de delicte silvice :să fie nominaJizaţi. 

113. Bucureşti, 8 iunie· 1848. Consulul austriac· la Bucureşti, Timoni, către 
Ministerul Afacerilor Exterhe ·de la Viena. Îi furniZiează infarmaţii despre: .îngrijo
rarea. guvernului Ţării Româneşti şi a consulului Rusiei, Duhamel, stârni:tă de in
fluenţa everumentelor din Transilvania;' .întărirea măsurilor pentru împiedicarea 
circulaţiei persoanelor din şi înspre Ardeal; hotărârea de a protesta împotriv-a ne
ajunsurilor ce li se vor crea prin astfel de ~măsuri supuşilor austrieci; concentra
rea unei armate turceşti la Dunăre pentru o eventuală intervenţie în Ţara Româ
nească şi a alteia ruseşti la :Leova în :Basarabia pentru a face acelaşi Lucru în 
Moldova; atmosfera tensionată din Oltenia, dar şi din Bucureşti şi din Brăila. 

114. Cluj, 8 iulnie 1848. Guvernatorul Transilvaniei, contele Teleki J6zsef., 
către palatinui. Ungariei, arhiducele Ştefan. îi mărturiseşte satisfacţia faţă de ex
tinderea autorităţii sale şi asupra Transilvaniei. îl roagă însă ca ordinele dat~ 
jUrisdicţiilor transillvane să-i cfie :adu!>e la cunoştinţă mai tntâi lui. În final . H 
informează . despre pătrunderea armatelor ruseşti în Moldova, pentru a-1 implora 
să nu dispună plecarea în Ungaria a g1rănicerilor secui de la graniţa cu cele două 
principate dunărene. 

115. Orşova Vetche, 8 iunie 1848. Maiorul Ei,sler de la Orşova Veche către 
Com~mdamentul brigăzii trupelor de pază a graniţei dintre Banat şi Ţara Româ
nească. îi raportează despre dub1area personalului de la pasturile de pază alJe Ţării 
Re>;mâneşti şi de sporirea lor cu încă două, se pare în ·strânsă legătură . cu întărirea 
cpntrolului celor ce veneau dinspre Banat şi Transilvania. în consecinţă a luaţ 
şi el măsuri ·asemănătoare, sporind numărul grăniceri]ot şi sergenţilor la fiecare 
post de pază de la Mehadia şi Orşova până în valea Cernei. · · 

11:16. Veneţia de Sus, 8 iunie 1848. Comandamentul escadronului de cavalerie 
nr. 1 către dregătoria districtului Făgăraş. îi adruce la .cunaştinţă că, potrivit m:.:di:
nului Comandamentultd militar suprem al Transilvaniei din 1 iunie, între 10__;12 
din această luna ttrtrnează să se deplaseze la Făgăraş un detaşament de 115 . grăni
ceră călări din eaTe trei ero,u ofiţeri. Pretinde măsuri în vederea asigurării oozărH 
şi aprovizionării soldaţilor şi a cailor lor ·cu cele necesare. 

117. Sibiu, 8 iunie 1848. Universirotea naţională săsească de la Sibiu cătr:e 
MagistratUl .sau Consiliul din Braşov. il informează in legătură cu: trimiterea de 
către Universitate a ·'Unei delegaţii la împărat pentru a-i cere, fie să nu sancţio
neze legea uniunii, fie să o condiţioneze cel puţin de recunoaşterea etnicităţii sa
şilor, aşa cum a propus un deputat braşovean la dietă; propunerea câtorva scaune 
de a se declara ~anulat votul dat de deputaţii saşi din dietă. 

118. Sibiu, 8 iunie 1848. Proiectul de memoriu întocmit de Universitatea să
sească: pentru a fi înaintat împăratului,' moştehitorului tronului, arhiducele Franz 
Karl, palatinului Ştefan şi Guvernului Ungariei. Evidenţiind modul neconstiţti:. 
ţional al adoptării legii uniunii de către Dieta 'de la Cluj, prin memoriu se reven
dică: garanţii pentru naţionalitatea, săsească·, pe care Guvernul ungar să i le asi
gure în aşa fel încât uniunea să nu echivaleze cu o sUJbjugare, ci cu. menţinere,a 
autonomiei scaunelor şi districtelor săseşti, inclusiv a Univensităţii ca far politic. 
administ·rativ şi juridic,. a folosirii pe ,cuprinsul lor a limbii germane, a dreptului 
de a dispune asupra averii obşteşti. precum .. :şi în chestiunile bisericeşti şi şco
lare, etc. 
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,11'9. Sibiu, 8 iunie 1848. Proces verbal al şedinţei Universităţii săseşti în care:: 
s-au prezentat şi analizat propuneril!e . scaunelor şi districtelor in problema niăsu.,. 
rilor ce-ar trebui întreprinse pentru a se anula votul prounionist al deputaţilor 
;asi din Dieta de la Cluj sau cel puţin pentru a se ·atenua consecinţele negative 
al~ acestuia. Ou excepţia districtului Braşov care consideră că votul deputaţHor 
]ui a respectat voinţa alegătorilor, a scaunelor Rupea şi Orăştie ce nu şi-au înaintat 
opiniile, toate celelalte un~tăţi ad~inistrative-teriU:riale, c:u unele ~uanţ~ri:. şi-a~~ 
exprimat dezaprobarea faţa de ca.p1tularea deputaţilor sa~a cu oca~1a votăr11 legn 
uniunii; acestea au propus măsuri de remediere, fie prin înaintarea unui me
moriu la împărat, fie prin anu}area mandatelor şi deci şi a.adeziunii lor la uniune. 
Pe baza propunerilor majodtăţii scaunelor şi districtelor, Universitatea a optat · 
10entru elaborarea memoriului care să fie prezentat monarhiului printr-o dele
gaţie. 

120. Sibiu, 8 iunie 1848. Delegatul braşovean la Universitatea săsească din 
Sibiu, Joseph Graef, către Magistratuil. sau Consiliul oraşului şi districtului <Bi'a
şov. Îi relatează despre atmosfera d~n şedinţa Universităţii săseşti cu ocazia dis
cutării opiniilor scaunelor şi districtelor refer1toare la. atitudinea deputaţilor saşi 
la Dieta de la Cluj care au votat legea uniunii şi-i precizează că ea s-a încheiat 
cu hotărârea de a se înainta a petiţie către wpărat. 

121. Cluj, 8 iunie 1848. Deputaţii Henk6 Daniel şi Jancs6 Adam către oficia
litatea din Trei Scaune. O infoT!IDează că în şedinţa din 5 iunie s-au luat în dis
cuţie,· iar a doua zi s-au adoptat leglile IV şi V despre desfiinţarea obligaţiilor ur
hariale al1e iobagilor, respeotiv despre despăgubirea proprietarilor feudali pentru 
pierderea acestor .servituţi. Totodată precizează că s-a hotărât ca desfiintarea iobă-. 
giei să aibă loc în dumineca Sfintei Treimi, adică la 18 iunie '1848. 

12·2. Viena, 8 iunie 1848. Proclamatia adreSiată românilor din Transilvania 
prin care se protestează contra legii uniunii adoptată de Dieta stărilor privilegiate 
de lta Cluj, fără a se ţine seama de hotărârea Adunării de ~la Blaj de a o coptesta •. 
dacă nu vor fi reprezentaţi ca naţiune politică recuţloscută şi egal îndreptăţită 
cu celelalte naţionalităţi. · - · 

123. Braşov, 8 iunie 1848. Magistratult şi comunitatea oraşului şi districtului 
Br·a?OV către Consiliul din Sibiu. încearcă să justifice votul prounionist al depu
taţilor saşi prin necesitatea de a nu se adânci disensiunile dintre saşi p€ de o 
parte şi maghiari şi secui pe de altă pai·te. de al căror sprijin aveau nevoie în 
Patr'liamentul comun de la Pesta. Se declară de acord cu memoriul redactat de 
Universitatea săsească, clar condiţionează îmbunătăţirea lui, îndeosebi prin adop-:
tarea unui ton mai hotărât atunci când se abordează problema acardării garan
ţiilor privind păstrarea etnicităţii săseşti. 

. 124. Braşov, 8 iunie 1848. Magistratul şi comunitatea oraşului şi districtului 
Braşov către comesul Franz Salmenr Se declară de acord cu propunel~ea de a se 
urgenta convocarea adunării la Sighişoara, unde fiecare scaun şi district să fie 
:reprezentat de către 12 delegaţi pentru a discuta şi adopta h<Jtărâri privind apă
r;n:rea intereselor comune. 

125. Braşov, 8 iunie 1848. Magistratul şi comunitatea din Braşov către co
mitele saşilor Franz Salmen. Justifică atitudinea prounionistă a deputaţilor Bra
şovului la Dieta de la Cluj; pe de o parte cu afirmaţia că în. condiţiile date adop
tarea legii uniunii oricum nu s-ar fi putut impiedica: pe de altă parte cu argu-
1Jlle'}1tuit că Stările privilegiate ale maghiarilor şi secuilor au .promis că vor spri
jin) în Parlamentul unificat şi în faţa Guvernului Ungariei memoriul cu reven·
dicările saşilor. 

126. Braşov. 8 iunie 1848. Judele primar al Braşovului, Johann Albrichsfeld 
către guvernatorul Teleki. Îl informează despre un călător cu cetăţenie greacă, 
devenit suspect prin interesul manifestat faţă de protopopul Braşovului -şi faţă de 
~titudinea populaţiei de adei :referitoare la ruşi. Călătoru~ care se recomandă ne
gustor i-a foşt trimis de comandamentul grănicerilor din pasul Oituz. L-a preda:t 
-~cfului poliţiei braşovene cu recomandarea de a-1 ţine sub supraveghere şi de a4 
aresta, dacă va fi cazul. 

:127. Sibiu, 8 iunie 1848. Manifest tipărit prin care saşii erau chemaţi să sem-
1'1.eze o declaraţie de retragere a împuternicirii date . deputaţilor tri.:mişţ la Dieta. 
djn Cluj, deoarece: au votat legea uniunii contrar indicaţiilor primite fără a im-
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pune conq.lţii care să garanteze menţinerea drepturilor populaţiei săseşti; de ase
menea fără. a ţine ·~ea,ma de recotrn!andarea de a susţine recunoaşterea rojmâ
nilor. ca -a. patra naţiune, pentru ca şi reprezentanţii lor să se. poată pronunţa în 
chestiunea U11iunii .qu Ungaria. 

1128. Târnăveni, 8 iunie 1848 . . ·Prim judele nobiliar Vita Samuel si vicenotarul 
Muzsnai Kovac.s Jirnos din comitatul Târnava către Ouberniul Transilvanie{ 1i 
înaintează jalba locuitorilor din Bălăuşeri, prin ·care cer să li se restituie păşti_. 
nea răipită de nobili. Din actele anexate reiese că, pe baza hotărârii oficialităţii 
comitatense, viqecomitele a vTUt să le-o restituie, dar s-au :opus cu armele în mâini 
mai. mulţi ri.emeşi din 'BălăuşerL 

11'29~ Bistra, -8 iunie 1848. Judele nobiliar Bisztray J6zsef către comitele su
prem al comitatului Aliba de Jos, baronul Banffy Mikl6s. ii raportează că: pentru 
a pot~li spiritele înfierbântate ale populaţiei din Bistra şi Albac ar fi recoman
dabil să se restituie partea din pă.şunea obştească luată de ~administraţia dome
niU!lui . rminierr pentru pepin';ier.ar si1lvică, dar folosită până acum doar ca fânaţ: 
insufiCienţa păşunii îi determină pe săteni să, arendeze, pe bani necesarul de· la 
curtile domnesti din comuna învecinată Vlaha. Pentru incitarea motilor la nesu
punere faţă d~ autorităţi îi consideră vinovaţi .pe Alexandru Bistrai ·din Bistra şi 
pe Avram Ian:cu, mai ales după ce s-au reîntors de la Adunarea de JJa Blaj şi res-
pectiv de la Sibiu. · 

!130. Arad, 8 iunie 1~48. Procesul penaiÎ desfăşurat la Arad între 8-16 iunie, 
în caU!Za răZVTătirii locuitorilor din Văr.;;and contra notarului comunal .şi a judelui 
nobiHarr de plasă din ziua ·de 23 aprilie 1848. Deşi avocatul apă.rării a demonstrat 
că ·răzvrătirea s-a datorat aroganţei judelui nobiliar oare n-a 'vrut să ţină seania 
de recomandarea de a se amâna cercetarea conflictului dintre săteni şi notar, 
fiindcă era prima zi de Paşti şi deci oamenii se aflau sub· influenţa băuturi1ur 
alcoolice, totuşi ,c;ompletul de j'udecată al tribunalului din Arad n-a luat în con
siderare decât acuzele procurorului· .şi i-a condamnat pe 9 din cei 22 de inculpaţi 
1a ~nchisoare · între 1 .şi 6" luni, precum şi la o despăgubire bănească <t notarull,Ii 
agresat cu peste 55 de flonni. 

11.31. Turia, 8 iunie 1848. AdminiSitratorul moşiei familiei Apar din Turia, 
K6nya Istv•an, către stăpânul său. Îl informează despre dificultăţile întâmpinate 
în · efectuarea muncilor agricole de primăvară în condiţiile anunţării desfiinţăr.H 
iobăgiei, dându-i însă asigurări că se va strădui să le depăşească. Dificultăţile 
proveneau din ezitarea, nu numai a iobagilor, ci şi a jelerilor contractualişti de. a 
în(ieplirii robote~e; datorită ~ameninţării celorlalţi consăteni că-i vor pedepsi dacă 
vor mai merge la lucru. 

132. Cluj, 8 iUnie 1848. Comitele suprem al comitatului Solnocul de Mijloc, 
barronul Wesselenyi Mikl6)s, către vi,cecomitele Balin:t Elek. Îi ordonă să între
prindă măsuri cu ajutoru] soldaţilor staţionaţi la Zalău, Cehu Silvaniei· sau Hodod:, 
pentru arestarea dez.ertorului Giurea Marian şi a căpeteniei de haiduci Licu .Taloş 
din Brebi; ac~sta s-a ,refugiat în anul precedent în Ţara Românească, dar ·.s-a 
reîntors în comuna natală, unde îşi îndeamnă consătenii la răzvrătire. 

11133. Cluj, 9 iunie 1848. 1mputernicitU] Guvernului Ungariei în Transilvania, 
baronul Perenyi Zsigmond, . către nlinistrul de interne de la Pesta, Szemere . Ber
talan: îi rapontează despre: indignarea ce l-a cuprins când a aflat conţinutul unor 
scrisori trimise de Comitetul Român de la Sibiu deputaţilor Szasz Karoly şi Al. Eo
hăţel, despre care l-a informat pe generalul Puchner aflat la Cluj; consfătuiren 
de la guvernatoruL Teleki, unde s-a decis. trimiterea g:tofului Bethlen Janos senior 
în calitate de comisar gubernial pentru a dizolva comitetul Român de la Sibiu; 
pericolul prezentat de regimentele de grăniceri r1omâni în declanşarea un~i a-c-
ţiuni antitunio'niste. · 

'1G4. Cluj, 9 iunie 1848. Cuberniul nohiliar de J.a Cluj către: a) consilierul gti.:. 
bernial Kozma Pal.: b) secretar11l gubernial Nemethi Janos; c). di-rectorul adminis~ 
f;rativ al dom?niului minier Zl~atna, Nemegyei J!cinos; d} comitele suprem aJJ ·comi
tatului Alba de Jos, baronul Banffy Mikl6s; e) Consiliul or~ului · Ahrud. Pe. prţ:. 
mii patru îi înştiinţează că erau numiţi în comisia de anchetare a agitaţiilor d:ln 
Muntii., Apuseni, sesizate de Consiliul oraşului· Abrud. UltimuLui i se aduce la 
(!]l~loştipţă: c~· s~ aprpbat -deta.şarea Ia :Abrud a 200 de .grăniceri secui retraşi de l.a 
~iha1ţ ·9~r~ .la· .. nevoie putea1.1 şervi ca escor:tă ·com:isiei de anchetă. , . 
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135. Bistra, 9 iunie 1848. Judele nobiliar Bisztray Jozsef către comitele 
suprem al comitatului Alba de Jos, baronul Banffy Mikl6s. îi furnizează. infor~ 
maţii despre discursul rostit de Avram. Iancu în faţa a circa 5000 de moţi veniţi 
la târgui din Câ,mpeni, prin care i-a indemnat să se înarmeze pentru a se putea 
apăra în caz că vor fi atacaţi de soldaţii secui; despre ace;'?tia a afirniat că i-ar 
fi mal tratat pe moţii care ,s-au dus la Turda după cereale; împreună cu · şpanul 
cameral Lazar Gyargy a încercat să-i liniştească pe auditori, dându-:le asigurări 
că nu vor fi ameninţaţi de nimeni şi că în curând li se va. ameliora soarta. 

136. Cluj, 9 iunie 1848. Manifestul judelui primar al Clujului, Grois Gusz
tav către cetăţenii oraşului. Îi îndeamnă pe cei ce au drept de vot în condiţiile 
prevăzute de noua lege electorală să participe la Cl.legerea deputaţilor pentru Pal'"'-' 
iamentul unificat de la Pesta şi să se înscrie in listele~aflate 1a comisiile d~mnate 
in acest scop. · · · 

137, Sibiu, 9 iunie 1848. Proces verba] luat in şedinţa comună a Consiliului! 
şi a comunităţii oraşului Sibiu. Dezbătânid propunerea mai mU]tor scaune şi 
[listri:cte de a se trimite la împărat o delegaţie cu un memoriu pr·in .. c,are. să. i se; 
ceară să nu sancţioneze legea uniunii votată de Dieta de la Cluj in 30 IJ!lai, parti
cipanţii au decis să-şi recheme deputaţii trimişi acolo datorită acceptulul lor fără 
a .tine seam de recomandarea ce li s-a dat. · ·. ·· ' 

'138. Sibiu, 9 iunie 1848. Magistratul sau Corisilirul' ora,şului' SiO.iu către ofi
ciile scaunelor să·seşti. Le aduce lifl! cunoştinţă hotărârea adunăTii sciaunului. Sibiu 
de a-şi rechema deputaţii trimişi 1a Dieta de la . Oluj, deoarece au nesocotit reco-· 
mandarea de a condiţiona votarea liegii uniunii de îndeplinirea dezidE?ratelor mi:-
nimale ale populaţiei săseşti. · 

'139. Sibiu, 9 iunie 1848. Comitele saşilor, Franz Salmen -către Magistratul sau 
~onsilîul din Mediaş. Îi răspunde la propunerea din ziua precedentă că, deşi se 
declară de acord cu convocarea unei adunări populare săseşti, deocamdată· repi"e;-. 
zentanţii celorlalte jurisdicţii consideră că nu at exista condiţiilie favorabile ţi-· 
nerii ei. · · 

140. Sibiu, 9 iunie 1848. Magistratul sau Consiliul oraşului şi 5eaunwui Si
bi:u, cătl"e generalul Puchner, comisar cră.i.es<; la Dieta de· l!a Cluj. fl.: anunţă .. că. în 
urma. hortărârii scăunale încetează valabilitatea mandatelor deputaţilor sibieni • la 
iDieta de la C]uj, deoarece Îll 30 mai şi-au dat votul pentru legea uniunii în numele 
cQnvingerii per:sona:lie şi nu ca exponenţi ai voinţei celor ce)-:-au ales .. 

i141. Braşov, 9 iUnie 1848. Proces verbal luat în şedinţa MagistratUluî ::sau 
Consiliului ora,şului şi districtului Braşov. Participanţii iau în dezbatere memoriul 
Universităţii săseşti în problema uniunii care urma· să1 fie înaintat autorităţilor 
de la Viena şi Pesta şi declară că: nu-l pot aproba, deoarece:el. ar ingreuia situa"... 
ţja saşilor; nu sunrt de acoil"'d nici cu rechemarea deputaţilor .de la .:Qieta clujană. 
To!IJodată îi pretind comitelui saşilor să adreseze conaţiona.lilor un apel la linişte 
şi OTdin~. 

:142. Cluj, 9 iunie 1848. 'Baronul Wesselenyi Mikl6s, · dep·utat la Dieta de' la 
Cluj, către ministrul de justiţie al Ungariei,. De.ak Ferenc. I se plânge .de atitudinea 
Lipsită de energia şi hotărârea necesară a guvernatorului T?leki şi a genera:lulu~ 
Puchner, ca şi de comportamentul prea ,,democratic" al comisarului .. guvernainen~ 
tal, baronul Perenyi Zsigmond. Invocând caracierul birocratico-aristocratic ~ al }ac~ 
to~~ilor politici din Transilvania, propune trhniterea ca· împuterniCit guyerl)a~ 
mental pe contele Szecsenyi, care prin prestanţa şi cunoştinţ~le .sale s-ai puţe3r 
1mpune aici. Dacă acesta n-ar fi disponibil, un rol similar ar putea juca fostul 
ban -al Croaţi ei, groful . Haller Ferenc, deşi el l8!t Îi .mai potrivit Să-1 înlocuiască 
p~ generalUl Puchner în funcţia: de comandant suprem al armatei. . · · · 

il43. Sibiu,· 9 iunie 1848. Magistr~tul sau Consiliul scaunului şi oraşului Sibiu 
către deputaţii trimişi la Dieta de la Cluj, Conrad Schmidt şi ·Josef Schneider: Îi; 
anunţă că misiunea· lor ca deputaţi scărunali· încetează, deoarece nu şi-au îndeplinit 
:misiunea ce le..:a fost încredinţată de alegători de ·a-şi- da votul în favoarea uniunii: 
numai condiţionat de apărarea intereselor săseşti. 

'144. Sibiu; 9 iunie 1848. Ali. Papiu. Ilarian, secretar al Comitetului Naţional; 
către protopopul Sibiului. ·n conjură să. dea dovadă că 'eSte român, -aşa cum::~ 
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declarat-o public, în condiţiile în care saşii şi roman11, Iar parţial secuii şi · maghia
rii~ se pronunţă împotriva Uniunii. în tot cazul să nu urmeze exemplul episcopului 
Lemeni ·care în calitate de membru al delegaţiei trimise. 1a: Dieta de la Cluj s-a 
comportat corect, dar ca regalist, prin votul său ·prounionist, a demonstrat că nu 
simte româneşte. 

145. Carei, 9 iUnie 1848. Seeretarul coniuriirtăţii izra~liţi1Jor din Carei, Leopold 
Steiner, către comitele suprem şi oficialitatea comitatului Satu Mare. În numele 
col!litetului comunităţii solîeită pentru evreii din comitatul Satu Mare drepturi 
similare de reprezentare în adunarea comitart:erusă ca şi cele oferite de dregătoria 
din comitatul Crasna,. 

'146. Sibiu, 9 iunie 1848. Delegaţia săsească trimisă la Viena către Dieta im
perială germană ~de la Fmnkfurt pe Mein. O asigură de ataşamentul saşilor din 
Transilvania faţă de cauza naţională a poporului german .şi-şi exprimă speranţa 
că vor primi din partea acestuia sprijinuL pentru apărarea drepturilor proprii. 

1147.Sibiu, 9 iunie 1848. Secretarul Consistoriului Ortodox din Sibiu, I. Han
nia, către superiorul său ierarhic, episcopul A,. Şahma. Îl informează că după ple
carea sa spre Viena, la Sibiu: s-a desfăŞurat o consfătuire a saşilor, unde deputatul 
·Konrad Schmidt a încercat să-şi justifice votul prounionist, dar a fost declarat 
trădător .şi s-a propus să i se retragă mandatul; participarea la întrunirea saşilm·' 
si a unor intelectuali români cărora li s-a tradus continutul discutiilor· si a hotă
rârUor :adoptate; în~legerea survenită între S . .Bărnuţiu,· N. Bălăşescu şi alţi membrii 
ai Comitetului român pe . de o p~te şi cei mai hoiărâţi saşi antiunioni:şti, printre 
care Benigni şi Schuller, de a colabora în lupta contra uniunii; decretul guberni~l 
de desfiinţare a Comitetului Naţional Român. 

148. InnsbTuck, 10 iunie 1848. împăratul Ferdinand către reprezentanţii Stă
rilor privilegiate din Dieta. de la Cluj. Le aduce la ~cunoştinţă că, potrivit p:·oiec
tului de lege referitor la uniune pe care 1 I-au înaintat, îşi dă oonsimţărnântuJ 
de a fi reprezentati şi în Dieta oomună de la Pesta ce urmează să-si înceapă lu
crările la 2 iulie; În consecinţă, să organizeze alegerea deputaţilor în cireumscrip
ţiile electorale transUvănene la termenul prevăzut. 

149. Innsbruck, 10 iunie, 1848. Manifestul împăratului către grănicerii româţ1L 
îi atenţionează că a aprobat subordonarea lor Guvernului de la Pesta şi palatinului 
Ştefan, locţiito.rul Său în Ungaria. De aceea le cere să asculte de Guvernul ungae 
.şi nu de banul Croaţiei, Jeillachkh, .înlocuit deocamdată cu feldmareşalul Hra~ 
bovschi, până lla verificarea acuzelor ce i se aduc că ar încuraja secesiunea de 
Ungaria. 

150. Innsbrulck, 10 iunie 1848. Împăratul Ferdinand către şeful Cancelariei au
lice a Transilvaniei de la Viena, baronul Apor lJazar. !I anunţă că a sancţionat 
legea uniunii votată de Dieta stărilor privilegiate de la Cluj. 

1151. Cluj, 10 iunie 1848. Guvernatorul Teleki către: a) dregătoria comitatului 
Cluj; b) comandantul :militar suprem, generalul Puchner. Le face cunoscut că .a. 
primit o 'înştiinţare din partea comitelui suprem al comitatuluf Bihor referitoar',~ 
la o eventuală revoltă a .românilor care i-a parvenit de la informatorul Jabla_ntzL 

;152. Budapesta, 10 iunie 1848. Ministerul de' Finanţe de la Pesta către Gu
berniul sau Tezaurariatul Transilva,niei. Recomandă ca deocamdată să nu i se tri
mită rezervele de aur şi argint existente la monetăria oficialJă de la Alba Iuli:.a-., 
ci să se păStreze acolo. Cere totuşi o evidenţă a rezervelor ltezaurariale, pr~cum :r;;i 
a veniturilor din impozite, pentru a 'Se întocmi proiectul de buget ce urma să f1'2 
prezentat viitoarei diete comune. · 

'152. Corunca, 10 iunie 1848. Judecătorul şi · asesorul nobilia:r Iklandi .Filip 
Antal către oficialitatea scaunului Mureş. Ii raportează că s-a conformat ordinu
lui gubernial din 31 mai şi s-a deplaSaJt in cetatea de la Târgu Mureş, unpe se afla 
în detenţie avocatul Florian Micaş. în prezenţa comandantului cetăţii şi a plutc;
nierului de serviciu i-a adus la cunoştinţă că Guberniul a admis să-1 elibereze pe 
cauţiune, dar el a refuzat să dea o declaraţie scrisă în acest sens fără aprobare-a 
naţii.mii care a formulat la Adunarea de la Blaj cererea de a fi pus în libertate .. 

1154. Abrud, 10 iunie 1848. Judel!e primar al Abrudului Laborfalvi Nagy Kă
roly şi primul secreta,r orăşenesc Dersi Andras; către comisia gubernială de investi
gare a agitaţiilor şi zvonurilor din localităţile domeniului fiscal Zlatna. Îi semn&·-
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!ează actiunile instigatoare antiunioniste şi împotriva funcţioii'arilar maghiari de p-e 
raza ora$.ului Abrud şi a locaJ.ităţHor adiacente. din lunile aprilie şi maL Printre 
principalii vin~vaţi ~i ace~tor acţiuniv sunt menţi~maţi în'?_eosebi preotul _greco-cato
lic Simion Bahnt dm Roş1a Montana, precum ŞI avocaţu I. (Buteanu ş1 A. Iancu. 

155. Bistra, 10 iunie 1848. Judele nobiliar cercual Bisztray J6zsef către avo
catul Avram Iancu. Îi cere să prezinte în scris discursul rO'stit în ziua precedentă 
cu ocazia târgului de la Câmpeni pentru a nu fi acuzat că a îndemnat poporul 
să se înarmeze. Totodată îi solicită să ia măsuri pentru a impiedica adunarea 
programată peste o săptămână în aceeaşi localdtate Câmpeni. · 

156. Vidra, 10 iunie 1848. Avram Iancu către: a) şpanul cameral; b) viceju.,. 
dele cercual. Le înaintează în scris diSICUrsul rostit în 9 iunie la Câmpeni prin 
care ·i-a îndemnat pe auditori să se înarmeze asemenea maghiarilor, s.ecuilor şi 
sasilor, dar nu pentru a-i proteja pe răufăcători, ci pentru a contribui la apărarea 
ţă~ii, precum şi a averii şi vieţii lor. Cât _priveşte adunarea preconizată a se ţine 
la Câmpeni dă asigurări că la ea. va participa un număr restrâns de reprezentanţi 
ai satelor şi că se va· desfăşura în 11nişte. 

~157. Cluj, 10 .iunie 1848. Secretarul de stat, baronul Kemeny Denes, cătr.e 
superiorul său, ministrul de interne al Ungariei, Szemere Bertalan. Îl pune la cu
rent cu iniţiativa saşilor antiunionişti de a face front comun cu românii şi de a 
se. împotriVi cu armele în mâini împreună cu regimen:tele româneşti de grăniceri 
(!ontra uniunii.. Totodată îi oferă informaţii ~i despre mişcările românilor din Mun
ţii Apuseni, dar şi despre numilrea unor comisari guberniali care să le ancheteze. 

158. Cluj, 10 iunie 1848. Baronul Kemeny Denes către primul ministru al 
Ungariei, contele Batthyanyi Lajas. Îi raportează despre consfătuirea de la Cluj 
care a avut loc în prezenţa comisarului imperial la dietă, generalul Puchner. Par~ 
ticipanţii.Ja consfătuire au decis: să nu se scoată grănicerii secui din Transilva
nia, ci numai cei români; să se trimită la Sibiu contele Bethlen Pal şi baronul 
Kemeny Janos ~în calitate de comisari guberniali pentru a dizolva Comitetul Na~ 
ţional Român şi a contracara· acţiunile antiunioniste ale saşilor; să se solicite 
subord01narea comandanţilor militari autorităţii guvernatorului Teleki. 

1159. Timişoara, 10 iunie 1848. Maiorul Schwartz, comandantul garnizoanei 
din: Timişoara, către unitatea de artilerie din aceeatşi localitate. îi ordonă să pre
dea puştile vechi disponibile din magazia de muniţie, judelui Tormiisy Katmăn, 
împuternicitul districtual, conform solicitării comisarului crăiese Vukovich Sebo. 

1160. Timişoara, 10 iunie 1848. ,Maiorul Schwartz către comandamentul uni
tăţii de artilerie din Timişoara Îi pO'rUnceşte să satisfacă cererea comitelui suprem 
al comitatului Torontal de a i se preda împutemicitului gărzii civile, Kiss Kar61y, 
150 de puşti, împreună cu baion:etele şi cu muniţia solicitată. 

16!1. Caransebeş, 10 iunie 1848-. Generalul maior Appel către Comandamentul 
militar suprem din Banat. Îi raportează că . măsurile luate pentru întărirea gr3i
niţei dinspire Ţara Românească se consideră exagerate de către Comandamentul 
:regimentului de grăniceri români din Banat. De aceea aşteaptă decizia Coman
damentului suprem în această chestiune. 

1162. Caranseb>eş, 10 iunie 1848. Locotenent-colonelul Gerlich, comandantul 
regimentului de grăniceri români din Eanat, căti'Ie comandamentul bTigăzii tru
pelor de graniţă. Atrage atenţia că mărirea efectivulJui de .grăniceri pentru patru
laTea graniţei dinspre Oltenia pentru a contracara întărirea pazei graniţei Ţării 
Româneşti impune ;cheltuieli suplimentare. De aceea propune să se ceară lămuriri 
Comandamentului g.r,ănicerilor români din judeţul Mehedinţi \ŞÎ să se păzească 
mai atent graniţa înaintea luării măsurilor pretinse de noua situaţie. 

1163. Budapesta, 10 iunie 1848. Apelul ministrului de război al Ungariei, 
Mes:OOros Lazăr, către concetătenii săi din comitatele si orasele învecinate cu sâ.r
bii răsculaţi din VoieVodina şi Banat să-şi constiuie gărzi naţionale şi să se înar
meze pentru a llllpta contra acestora şi a~i aduce la ascultare. 

. 11164. Cluj, 10 iunie 1848. Comandantul suprem al armatei din Transilvania,' 
generalul Puchner, către guvernatorul Teleki. îl vesteşte că i-a aprobat cererea' 
de a deplasa la Mihalţ o companie a regimentului Sivkov,ich şi de a-i retrage de 
acolo pe grănicerii secui, din care 200 vor fi detaşaţi la Abrud, iar ceilalţi 60 se 
vor înapoia la Aiud. 
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165. Cluj, 10· iumie 18~8. Generalu1 Puchner către feldmareşalul Pfersmann, 
loctiitorul său de la Sibiu. Ii recomandă să a,sigure paza armată a contelui Bthlen 
P.all şi a baronului Kemey trimişi la Sibiu în calitate de comisari guberniali pentru a 
ancheta activitatea Comitetului Naţional Român şi a-l dizolva, eventual chiar de a 
~resta doi-trei clintre membrii lui, dacă vor fi găsiţi vinovati de incitare la războ~ 
c.ivil. De asemenea să-i ajute şi la anchetarea "instigării" gTănieeriiO'r români prin 
see.ondarea lor de. către colonelul Rauber. 

166. Cluj, 10 iunie 1848. Raportul comisarilar guberniali, baronii Banf:fy 
Mikl6s, Beldi Ferenc şi Kemeny IstV'an care :au anchetat evenimentele de la Mihal~ 
din '1-2 iunie. Bazându-se pe interogarea câtorva zeci de participanţi la răzvră..:: 
tir.e din localităţile Mihalţ, Obreja, Crăciunel şi Cisteiu,- :raportorii îi consideră 
vinovaţi direct de zecile de morţi şi răniţi rezultate din ciocnirea cu grănicerii 
secui, inclusiv pe . ceilalţi săteni, pentru ·că s-au· irrlipotrivit intrării în comună a ar_; 
matei si a dregătorilJor eomirtatensi. Ca vinovati indirectL datorită îndemmtrllor 
adresate delegaţilor acestou:- sate la· a dO'Ua Adunare de la Blaj, îi menţiort'ează pe 
AL_ .. Papiu Ilarian şi Avra1tn Iancu. Pe cei ce i.,.au considerat principalii vinovaţi 
pentru .mobilizarea sătenilor la îimpotrivire i-au -arestat şi-i propun la o deten...: 
ţ.ie în închisoarea din Gherla între 1-5 ani. Celor mai puţin vinovaţi au -pus sol
daţii să· le administreze lovituri cu băţuL 

, !l67. Sibiu, 10 iunie 1848. Episcopul. Şaguna către credincioşi. !i îrydeatnnă 
să mai presteze un timp slujbele iobăgeşti şi să nu ocupe pământurile alodiaie, 
d~arece ·Dieta stărilor privilegiate intrunită la .Cluj va adapta o .lege care să le 
uşureze situaţia.. · 

:168. Buda; 1() iunie .1848. PalJatinul Ştefan către ministrul de externe al Un
g'ariei, p:ţ'inţul EszterMzi Pal. Îi cere. să aducă la .cunoştlnţa monarhului :m:emo
:riul . episcopului ortodox Şaguna, pJ.>in care-:1 asigură de fidelitatea lui şi e,t en-o-:
ri~-şilor săi. : 

. !169. Sighişoafa, 10 iunie 1848. consiliul şf comunitatea oraşului şi scaunului 
SighiŞoara către Universitatea săsească de la Sibiu. Reîm1.oieşte propUnerea orga
nizării unei adunări a ·saşilor la Sighirşo:ara sau· Medi~· pentru a lua hotărâri de 
in.te.r.es naţional în . perspectiva apropiatei Diete. un~ficate de la Pes'lia. Propune, e.ie 
as.~me.nea, ca fie de]egaţia tri:q1îsă la: împărat, fie o. alta,. să meargă la Parlamentul 
german de la Fr:ankfurt pentru a-i cere sprijinul :în apărarea intereselor săseşti.' 

17<0. LuJgoj, 10 tunie 1848. Comitele suprem al comitatlllui 1Caraş, Gyurky Pâ1~ 
căt-re m~nistruil de interne al Ungariei; Szemere Bertalan; Îi raportează de&pre: 
a.gitaţiile sârbe;;ti, din· zona minieră Ciclova, ··pentru·· Unlştir-ea cărora a reNlJ:.S la găr ... 
zm~ civile de la Ora viţa; răspândi~ea unei >circulare a ~mitropoHtului sâ.r:b de 1~ 
Karlovitz, datorită protopapului Şofron Ivac:icovici de la Biseri1oa Alba; rolul acestei 
drculare în reizbucnirea revolte.i la PanceVlO, de unde au fost alungate din nou 
.:h,tt()dtăţile ,ungare; arestarea unui agitator sârb. şi eliberarea lui de cătn~ coman
d~ntul .. armatei de . JJa Pahcevo; cola'borar,ea dintre episcopul ·Ştefan Popovici de la 
Vf;.rş~ţ şi mitropalia: (:J_e la Karlovitz; necesitatea reni.unerăr:ii preoţilor ortodocŞi; 
aşa· cum a făcut direcţiunea mJnieră de la Oraviţa, ei pittâi1d fi astfel câŞtigaţi 
pentru cauza ma![hiară; strădania lui de a-i lămuri pe locuitorii s~1telor să respecte 
legile şi proprietatea mloşie~ească; opoziţia sa faţă de îna.rmarea rornânilor şi 
atragerea lor in···gărzile civile; atitru:dinea conformă cu jnteresele Guvernului ungar 
adoptată de Eftimie Murgu, după ce s-a reîntor:s în Garaş. · · 

, ... 1·1:1.' Sfântu. Gheorghe, 10 iunie .1848. Dregătqria 'din Trei Scaune cătr~judel!e 
reg.esc . al_ scaunuhii filial . Kezdi. îi înaintează plângerea a.re:l'1-da~ului domeniilor 
Gâ11 şi B~ldi :referitoare la refuzul iobagilor acestora ·de a. mai presta 'robote şi-i 
c~e ~-ia măs~ri pent-ru a-i forţa să le ~ndeplinească. · 

•~. ·ţ1i72. S.fântu Gheorghe, 10 iunie 1.848. Oficialit.a,tea din Trei· ScalUne,. ·că.t,re. 
judele crăiese al scaunului fiJiall Kezdi. Îi pretinde să trimită. juzii nobiliari Cseh 
Ignac şi Potsa Ferenc _pentru a ancheta iobagii nemeşului Konqz€i Klliroly şL a-~ 
o!Jl:iga . să-:i presteze robotele până ce va intra în vigoare legea a,doptată .d~ dietă 
privind relatiile urbariale. ·· · .· · 

-~ . ~- .... ' .. ... . ' . ' .. . ' . •. . . . . ' ' 

'.":.• 173. Sibiu, 10 iunie, 1848. Universitatea săsească' aduce la .cunoştinţa Magis
t:ratWuî ':sau Consillil.i!luî ··din Sighişoara: că este· de.~-· acoPd cu:. măsurile luate, pentrlll• 
asigu.rrarea liniştii pe teritoriul scaunullui. Deocamdată cererea de· a se •înzestr:a 
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ţ!ărzile civile c:u . arme . nu. ~e putea satisfc:ce decât în cazul celor orăşeneşti. Celei 
din Sighişaara ;1. s-au repartizat 200 de puşti. 

174. Innsbruck, 10 iunie .1848. Tezaurarul Transilvaniei, groful Mik6 Itrtre, 
către soţia sa. O informează despre: apropiata sancţionare a legii uniunii de cătr:e 
împărat: :extinderea împuternicirii palatinului Ştefan ca lOiCţiitor al monarhului -şi 
asupra Transilvaniei; sosirea la Viena· a delegaţiei române cu petiţia·. adoptaţă ,la 
Adunarea de la. Blaj; la fel a delegaţiei săseşti cu memoriul antiunionist. ·:. 

175. Zalău, 10 iunie. )848, Judele primar al Zalăul:ui, Kiss Karoly, către cp~ 
roi-tele suprem al comitatului Solnocul! de Mijloc, baronul Wesselenyi Mikl6s. Îi 
scrie în legătură cu alegerile de deputaţi pentru Dieta de la Pesta şi-1 atenţio
nează că ar trebui. huate măsuri pentru a-i opune un candidat maghiar avocatului 
român Mihai Pop. În acest sens îl întreabă dacă n~al!' fi dispus să candideze el mai 
ales că vicecomitele Balint Elek nu mai prezenta încredere, datorită poziţiei lui 
conservatoare. 

· ·17~. Fără loc, 10 iunie 1848. Jelerul Toth Istvan către dregătoria scăunală din 
Sfântu Gheorghe. îi înaintează plângerea că a f01st izgonit din intravilanul soţi~i 
nemeşului Gereb Janos de către oficialitatea scaunală, după ce anterior i-o atdouise. 
Întrucât i s-a luat nu numai locul de casă din vatra satul'Ui, ci şi semănăturile din 
hotar, cere să fie restabiltt în drepturile sale. · 

177. Cluj, 10 iutnie 1848. Avocatul bihorean Ioan Dragoş către românii tran
silvăneni. Afirmând că a participat la Adunarea Naţională de la Blaj din 15-17 
mai,· declară că în principiu este de acord -cu hotărârile luate acolo, -dar modaU-:: 
tatea înfăptuirii lor nu o consideră rezonabilă. După el realizarea dezideraieior 
naţionale s-ar putea înfăptui numai prin acceptarea uniunii Transilvaniei cu 
ungaria. . . 

178. Inrisbruck, 11. iunie 1848. împăratul Ferdinand către delegaţii naţi11nli 
române din Transilvania. Le face cunoscut că ar fi satisfăcut revendicările formu-:: 
late :în petiţia adoptată de Adunarea . de la Blaj prin sancţionarea ·legii uniuţ1~ţ 
Transilvaniei cu Ungaria, întrucât ea .ar ac01~da aceleaşi drepturi tuturor locui1:9r~-: 
lor fără deosebire de limbă, religie SCliU naţionalitate. 

11179. Innsbruck, 11 iunie 1848. Răspunsul oral dat delegaţilor saşi din Tta~'l:
silvania de către împăratul :Ferdinand .. Invocând votarea legii uniunii de cătr·e 
toate stările privilegiate din_ Dieta· de la. Cluj, inclusiv de deputaţii saşi, îi anunţ.ă 
că a sancţionat-:o şi le recomandă să se. reîntoarcă acasă, deo·arece temerile lor ~a 
li_ se periclitau drepturile erau neîntemeiate. · 

'180. Cluj, 11 iunie 1848. Guberniul şi ~uvernatorul Teleki către ·comitele sa~ 
şiLor Franz Salmen. Îl invit~ din. partea lor şi a împuternicitului guvernului un
gar, baronul Perenyi Zsigmorid, .să vină la Cluj pentru a discuta chestiunile ce-i 
interesează pe saşi şi-l asigură că securitatea persoB.:nei sale nu va fi peri-
clitată. · ,. · 

. 18tl. Abrud, 11 .~utni~ .. .1848. Judele primar al Abrudului, Laborfalvi Nagy 
Kutoly, şi secretarul {ldj'uhţt al.cohsiliului orăşenesc, Molmir Janos, către· comisia 
gubernială de. investig.are a zvonurilor şi agitaţiilor din Munţii Apuseni. b infot;
mează că o a,şteaptă ~ă vină ~a Abrud însoţită de a forţă mi!litară pentru ·ap~~ 
rarea oraşUlui. 'Totod.ată îi înaintează o petiţie a av•ocatului · Avrani Iancu, ·p'rin 
care,> în nu~ele popu~aţi~i româneşti din regiunea Câmpeni, îndeamnă la· pruderiţă 
în c~ea ce priveŞte folQsirea, a~maJtej cie .represiune. Cu ocazia târgului din 9 itiriie 
de la Câmpeni el nu a· ezitat însă să indemne poporul să se înarmeze: 

182. Abr71.d, 11 iunie 1848. Judele primar Laborfal~i şi secretarul Molnâr 
către guvernatorul;' Teleki. H înaintează scrisoarea~ avacatului Avram Iancu cu 
discursul rostit de . el' in "-9· iunie la Câmpeni. Prin îndemnUl! adresat celor ce l...:f.iu 
ascul~~t A~~.~ se. înarma, dar şiptin _atitudinea lui antiunionistă, precum· şi p:r.in 
amenmţanle . pro.ferate · contra ungurilor în . 1egă tură . cu evenimentele .de 'la Mihai\ 
se poate considera că. desfăşoară o activitate "instigatoare". · 

183. Abrud, 11 iunie 1848. Declaratia a trei f·unctiori.ari ai administratiei d~:.. 
m.eniului m~nier .zlatna: referitoare la. cuvântarea rostită de .Avram, Iancu: ~u pri
lejul târgului de la. Câmpeni din· 9 iunie;· Fiind martori ocwari ai a.d.unărU, i-.a~t 
a:Uzit îhdemnurire 1a. înarmare, dâr şi Ia continuarea robotelor; . con..form hotărâţii 
de la Blaj, până la deşfiinţarea lor pe cale oficială. ·. . · · 
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184. Clu~. 11 iunie 1848. împuternidtul Guvernului ungar în Transilvania, 
baronul Perenyi Zsig.rriond, către ministrUl. de interne de la Pesta; Szemere 'Ber
tal.rul~_ îl informează- din nou că la consfă:tuirea liderilor nobilimii de la Cluj 
s-a decis -trimiterea la Sibiu, în calitate de comisari guberniali, groful Bethlen 
Gabor si baronul Kemeny Denes, pentru a dizolva Comitetul român si a ancheta 
('\Cţiunile antiunioniste de acolo, mai .ales că la mitingul di:n 7 iunie, 'în discursu
f'Hte Jor, 'Rosenfeld, Al. Papiu narian, Benigni şi Bărnuţiu au contestat valabilitatea 
uniunii~ în continuare îi mai raportează despre: asigurarea liniştii la Mihalţ şi 

·Obreja; necesi,tatea menţinerii grănicerilor secui la fruntar-iile răsăritene în cOn
diţiile unei potenţiale pătrunderi a trupelor ruseşti în Mol-dova; posibilitatea depla ... 
sării regimentelor de grăniceri români în Ungaria, împreună cu unităţile de- vo
luntari secui; convorbirea cu refugia,tul moldovean Teodor Râşcanu referitoare la 
or-ientarea prorusească a domnitorului Mihai Stutrdza şi l-a nevoia imperioasă a 
unirii. Moldovei cu Ţara Românească; pericolul accentuării atitudinii antinobiliare 
a- ţăranilor români datorită pro.clamaţiei comitetului de la Sibiu. 

185. Budapesta, 11 iunie 1848. Ministrul de interne de la Pesta, Szemere Ber-
talan, către autorităţile comitatense din Banat. Le cere să contribuie la aprovizio
narea cu cele necesare a unităţilor de voluntari ce se vor forma la Seghedin pen
tru a~i aduce la asculrtJare şi supunere pe croaţi care prin .răzv•rătirea lor periclitau 
"unitatea ţării şi a constituţiei". -

186. Budapesta, 11 iunie 1848. Szemere Bertalan către palatinul Ştefan. Pen-
tru combaterea revoltei din Croaţia îl r<Jagă să admită aducerea unor unităţi de 
g-răriice.ri secui din Transilvania în Banat, unde să fie puşi în subordinea comi
so:trilor guvernamentali Csernovics şi Vuko-vics. 

187. Sibiu, 11 iunie 1848. Feldmareşalul Pfersmann, locţiitorul comandantu
lui suprem al armatei din Transilvania, către guvernatorul Teleki. Îl asigură că 
informaţia agenţiei austriace din Bucureşti referitoare la intenţia boierilor moldo
veni refugiaţi în Transilv·a,nia şi Banat de a recruta voluntari constituia un simplu 
zvon. Comisarului turc în Principatele Dunărene i se poate aduce la cunoştinţă căl 
pentru a se împiedica orice' tentativă de a se recruta voluntari s-au dat ordine 
corespunzătoare comandanţilor celor cinci regimente de grăniceri ce păzesc graniţa 
dinspre Moldova şi Ţara Românească. 

188. Sibiu, 11 iunie 1848. Feldmareşalrul Pfersmann către consulul austriac 
]a Bucureşti, Timoni. Îi cere să-i asigure rpe comisarul .turc Talaat E'fendi şi pe 
cel rus, generalul Duhamel, că la BraşO'V nu se recrutează voluntari de către 
boierii moldoVIeni refugiaţi. Răspândirea zV'Onului despre cJ astfel â-e recrutare 
probabil că se datora taberei de la Seghedin iniţiată de Guvernul Ungariei. 

. <189. Sibiu, 11 iunie 1848. Feldmareşalul Pfersmann către Gub-erniul Tran
silvaniei. Îi aduce la cunoştinţă că din partea armatei au fost delegaţi căpitap.ii 
T-eutsch şi Leiningen pe lângă comisia gubernială de anchetare a evenimentelor 
de la Mihalţ 

190. Sibiu,, 11 iunie 1848. Cuvântarea preotu1Jui Sava Popovici Barceanu ros
tită în faţa unei adunări a enoriaşilor ortodocşi despre: Adunarea de la Blaj din 
15-17 mai şi revendicările formulate acolo; drepturile pe care le-a promis im
păratul membrilor delegaţiei primiţi la Innsbruck pe seama românilor; necesi-
tatea păstrării liniştii şi a bunei convieţuiri cu saşii, secuii şi maghiarii pe ba.:z;a 
respectului reciproc conform pastor alei episcopului Şaguna; dreptul şi datoria 
românilor de a se înar.ma, asemenea celorlalte 11aţionalităţi cu care convieţuiau, 
pentru a contribui la apărarea ţării. 

1191. Sarcău, 11 iunie 1848. Apelul preoţilor din protopopiatul Ferneş către 
clericii din celelalte districte bisericeşti ale diecezei greco-catolice de la Oradea~ 
Invocând adunările populare ale celorlalte naţiona.ld.<tăţi, inclusiv ale românilor din 
Transilvania şi Banat, îi cheamă la o consfătuire care să aibă loc la Oradea pentru 
a forumla revendicările menite a fi prezentate Dietei ce ur-ma să se intrunească 
la. Pesta la începutul lunii iulie. 

192. Sibiu~ 11 iunie 1848. Reflecţiile avO"Catului Nicol!ae Pinciu şi ale secre
tarului Tezaurariatului din Sibiu, Paul Dunca, pe m.ai'lginea răspunsulni apărut în 
,,Gazeta Transilvaniei", dat de S. Bărnuţiu apelului unor intelectuali români din 
comita-tele vestiC€, publicat în ,)>esti Hirlap", prin care· ardelenii erau înd.em-
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nat5 să accepte uniunea cu Ungaria. Autorii se declară de acord cu indemnul din 
ziarul pestan de a se accepta uniunea, invocând ,i pericolul panslavismului. 

193. Corunca, 11 iunie 1848. Judele suprem al scaunului Mureş, groÎul Tol
dalagi Ferenc, către guvel"tiatorul Teleki. Îi rapootează că în jurisdicţia pe care o 
conduce, de la ultima sa informare din mai, nu s-a semnalat decât o manifes
tare antimaghiară a trei ţărani români din ·comuna Văleni, din care unul a fost 
deja arestat, iar ceilalţi doi puşi sub urmărire. 

194. Târgut Secuiesc, 11 iunie 1848. Comandantul regill'l:entului nr. 2 de gră
niceri infanterişti secui, coloneliul Dobai Karoly, către dregătoria din Trei Scaune. · 
o · informează că nu are cornpetenţa să intervină m conflictul dintre familia 
:Bant6k şi baronul Apor Andras cauzat de ;posesiunea unui teren. Baronul l-a 
asigurat că va acţiona pentru recuperarea terenului ·acaparat de familia Bartok 
numai pe cale judecătorească. 

r195. Mânerăul) 11 iunie 1848. Petiţia a cinci locuitori din Mânerău adresată 
tdbunalului din Arad, prin care solicită eliberarea consăteanului lor, jeler,ul 
Duma Teodor, întemniţat pentru că s-a încăiemt cu posesorul sesiei ce i s-a luat 
în urmă cu 17 ani în încercarea de a o recupera, Prin petiţia lor declară că ga
-rantează ca şi ehezaşi prezentarea celui eliberat în faţa tribunalului, când i se va 
programa judecarea· procesului. 

196. Cluj, 11 iunie 1848. Guberniul Transilvaniei către: comitele suprem al 
comitatului · Turda; comandantul suprem al armatei. Primului îi aduce la cunoş
tinţă că putea folosi unităţile militare pe care !e avea la dispoziţie pentru repri
marea unor acţiuni ce lezau dreptul de proprietate nobiliar de genul celor de la 
Petelea şi din satele domeniului Gurghiu. Celui de 1al doilea ii adresează rugă
mintea de a încuviinţa foLosirea forţei militare de către carnitele suprem al 
comitatului Turda, atunci când o va solicita. 

·197. Buda, 12 iunie .184 . Pail.ia:tinul Ştefan, locţiitqrul împăratului în Ungaria, 
către generalul Puchner, comandantul suprem al armate.i din Transilvania. Îi or
donă să permită miliţiei secuieşti să plece in tabăra de la Seghedin, unde să se 
subordoneze comisarilar regali Csernovics şi Vukovics. 

!198. [Budapesta], 12 iunie 1848. Szemere Bertalan, ministrul de interne din 
Guvernul de.la Pesta, către 1toate oficialităţile unităţilor administrativ-teritoriale din 
Ungaria şi 'I\ransilvania. Le împuterniceşte să introducă imediat statariu~ şi judecă
toriile statariale; invocând creşterea disensiunilor sociale şi a divergenţelor na
ţionale. 

'199. Cluj, 12 iunie 1848. Guvernatorul Teleki către consilierul gubernial Kozma 
Pal, membru al comisiei de anchetă din Munţii Apuseni. Îi comunică cererea di
rectorului administrativ al domeniului fisca] Zlatna, Nemegyei Janos, de a nu se 
deplasa deocamdată la Câmperii unitatea militară ce urma să sctsească la Abrud. 

200. Aiud, 12 iunie 1848. Comi.tele suprem al comitatului Alba de Jos, ba-· 
ronul 'Bfmffy Mikl6s, către membrii comisiei guberniale de anchetare 1a frământă·
rilor de pe domeniul minier Zlatna. Ii anunţă că a ordonat juzilor nobiliari ai pla
selor Zlatna şi Câmpeni să le stea la dispoziţie şi să colaboreze la efectuarea 
anchetei. 

201. Cluj, 12 iunie 1848. Lideru1 nobilimii liberale din Transilvania, contele 
Bethlen Janos,. către nunistrul justiţiei din guvernul de la Pesta, Deak Ferenc. 
Îl informează că uniunea este contestată de saşi şi români. Pentru a se preveni 
compromiterea ei propune: numirea unui comisar guvernamental în Transilvania 
în persoana unui arhiduce sau a contelui Szecsenyi căruia să-i fie subordonată 
armata de aici; înlocuirea din fruntea comitatelor, scaunelor şi districtelor a dre
gătorilor conserv,atori cu alţii recrutaţi din rândurile nobilimii liberale: desti-. 
tuirea JJui Salmen, comitele saşilor. · 

202. Cluj, .12 iunie 1848. ·auberniul nobiliar de la Cluj către cQ.misarii săi 
trimişi la Sibiu. Le expediază două apeluri: unul moderat provenit de la Consis
toriul ortodo~ iar celălal.t ,.primejdios", al Comitetului Naţional Român din Sibiu. 
Fiindcă despre ultimul1nformatorul. Gyergyai Samu afirmă că a fost tipărit la 
tipografia lui Closius, să cerceteze dacă sesizarea avea un suport t;eal. 
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·203.:Cluj, 12 'iunie 184& Guvernatorul Teleki .. către judele primar al Braşo_, 
vului. Îi recomandă să includă şi români în comisiile ellectorale care se vor consti-· 
tui în vederea . alegerilor de deputaţi p~ntru org8.111ul legislativ de la Pesta. 

204. Cluj, ·12 .iunie , 1848. Guberniul de la Cluj' către · oomisarii săi trimişL 
la Sibiu şi :La: Mîhalţ. Celor de la Sibiu le recomandă să~şi extindă cer{!ertarea şi 
în direcţia implicării Comitetului .Naţional Român în. evenimentele de la Mihallţ 
prin activitatea sa "instigatoare"; celor detaşaţi la Mihalţ le răspunde că· în cazul 
aresbaţilor pentru participarea la răzvr,ătirea de, la începutul lunii iunie nu se poate 
aplica "pro·cedura statarială!~. · · · · · · · · ' 

205. Cluj, 12 iunie 1848. Comitele suprem al: ţomitatului Solnocul de Mijloc,. 
baronul Wesselenyi Miklos, către judele primar al Zalăului, Kis Karoly. Îi scrie 
din· nou despre ,,necesitatea'' impiedicării alegerii ca deputat pentru Plarlamentul de 
la Pesta, atât a avocatului român Mihai Pop, cât şi a profesorului Leskai, calificat 
cn "om cu pene roşii"·. dat8rită opiniilor lui corysidenate prea radical!e. 

206. Micloşoara, 12 . iunie 184Ş,. Coffii,tele . suprem .al comitatului. Alba de Sus, 
g·roful Kcilnoki Denes, către guvernator'lll Teleki. Îi .raportează că :în afara tul~ 
burărilor de la Valea Seacă s~au mai ivit agitaţii la. Rtiqăr, Fântâna şi Feleag în· 
lef,ătură, fie cu refuzul de a se da recruţi, fie eu intenţia de a se pune stăp~nire 
pe pământuri alodiale nobiliare sau ale bisericii reformate. Comitaţul pe caTe~1 
cO'nduo fiind greu de administrat dartorită răspândidi sale sub formă de enclave 
printre alte jurisdicţii, consideră că mai consult ·ar fi să-şi dea demisia, în condi
ţiile în care nu dispune decât de. o jumătate de companie de ·soldaţi pentru· men
ţineren ordinii. · 

207. InnsbTuck, 12 iunie 1848. Delegaţia "naţiu.nii" săseşti, către îi:npăratui 
Felidinand. îl roagă să i se înmâheze în scris· răsp1..1-nsu1· dat oral, .. precum şi acredi
tivul rpe biwza căruia s-a făcut deplasarea, pentru a· se justifica în· faţa celcrr ce a 
delegat-o. · · 

208. Sibiu, 12 iutnie 1848. Feldmareşalul Pfersmann, loctiitorul comandan
tului suprem, către prezidiu! Universităţii săseştL'Îi 1aduce la cunoştinţă că a dat 
ordin regimentului .român de grăniceri (de la Năsăud) pentru a ceda gărzii civile 
din Bistriţa rl20-128 puşti cu cremene. · 

209. Sibiu, 12 iutnie 1848. Feldniareşalul Pfersmi=mn către prezidiu! Universi
tăţH săseşti. U informează că vor .sosi la Sibiu peste 700 .de puşti cu cremene, dis
ponibiliza te din· rezerva regimentului secuiesc de · grăniceri infanterişti. ·Ele vor . fi 
predate după Rusalii delfega.tului Universităţii săseşti cu condiţia să dispună · de 
actele de împuternicire şi de suma de bani ce va reveni fondului de 1amortizare 
al regimen tului. 

310. Sibiu, 12 iunie 1848. Comesul Unive1·sităţii săseşti,' Franz Salmen; către: 
comandantul gărzii civile din Sibiu; Comandarpentul suprem al armatei. Pe cel 
dintâi îl anunţa că vor sO'si peste 700 -puşti pe seama gărzii civile. din Sibiu, iar 
ComandBJmentului îi precizează că aceste arme vor fi preluate de maiorul în re
tragere Czerbes;-' ·· 

211. Sibiu, 12 iUnie . 1848. Comitele Şi secretarul Universităţii . săseşti către· 
MagistratuL sau Consiliul din Braşov. În chestiunea convocării unei adunări popu
lare săseşti la Mediaş, propusă de scaunul Sighişoara, în vederea adoptării unei 
hotărâri comune faţă de uniune, îi expune părerea că în conjunctura dtată n-ar fi 
indicat să aibă loc, deoarece: pe de o -parte mai potrivită ar putea fi iniţierea unei 
liste pe scaune şi districte, prin care fiecare familie va pufua opta pentru sau contra 
uniunii; pe de ·altă parte va fi problematică obţinerea aprobării Gube.rniului pen
tru o astfel de întrunire populară. 

21r2. Tăşnad, 12 iunie 1848. Vicecomitele comitatului Solnocul de Mijloc~ 
iBalint Elek, către ministrul de înterne de Ia Pesta, .. Szemere Bertalan. Îi rapor
tează că a fost informat de supefiorul său ierarhic, · baronul Wesselenyi Mikl6s,. 
despre reîntoarcerea din Ţara Românească a haiducului Mihai Taloş din Brebi, 
unde se refugiase în urmă cu doi ani, după ce atacase cu ortacii săi canacul 
nemeşului Rediger Karoly din Chechiş. Fiindcă prin comportamentul său provoca 
dezordine, i-a dat. ordin judelui nobiliar de plasă să-larestez.e. 

213. Cluj, 12 iunie 1848 . . ['ânărul baron .Apor Karolly .către mama sa. I se 
confesează că, în lipsa ·ajutorului familiei,. dar şi datorită conjuneturii care pune 
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sub semnul întrebării privilegiile prevăzute în legile lui Verboczy, începe "să se 
lupte cu nevoile". De aceea s-a gândit să se înroleze ca voluntar pentru a lupta 
contra croaţilor,, eventual a românilor şi saşilor, care se ,,burzuluiesc împotriva 
ungurilor". · 

214. Satu Mare, înainte de 13 iunie 1848. Judelle nobiliar Egry Janos către 
l!mputernicitul Guvernului Ungar~ei în Transilvania, baronul Perenyi. I se plânge 
de indiferenţa şi lipsa de zel manifestată de unii nobili maghiari, dar mai ales de 
români şi ruteni, în sub~crierea de donaţii in vederea constituirii unui "fond de 
apărare". Totodată îl înştiinţează despre: succesul în acţiunea de a tragere a unor 
tineri maghiari pentru formarea unităţilor de voluntari; dezertarea unui regiment 
din PoJJonia pentru a veni în ajutorul Ungariei; propaganda electorală. 

215. Cluj, 13 iunie 1848. Procesul ver,bal luat in şedinţa Dietei de la Cluj 
din 13 iunie conţine şi propunerea baronului Wesselenyi Mikl6s de a se răspunde 
petiţiei românilor referitoare la nedreptăţile suferite de ei în scau~ele săseşti, că 
prin noile legi în ·cea mai mare parte ele s-au remediat. Cât priveşte. revendicările 
lor care n-au fost satisfăcute prin noile legi, urmează să fie lil.late în discuţie . de 
viitorul organ legislativ comun. 

216. Clu·j, 13 iunie 1848. Baronul Wesselenyi Mikl6s către ministrul de in
terne de la Pesta; Szemere BertM~m. · Il atenţionează că românii, după Adunarea 
de la Blaj, pretind să fie recunoscuţi ca naţiune politică pentru a se bucura de 
aceleaşi drepturi pe care le-au avut înainte de 1848 naţiunile maghiaril'or, secuilar 
şi saşilor. Dacă pretenţia lor ar fi satisfăcută, conform principiului egalităţii în 
drepturi ei vor putea pătrunde în aparatul administrativ şi astfel, cu excepţia 
scaunelor secuieşti, Transilvania s-ar transforma într-o ţară românească; apoi 
după ea ar urmi3J Banatul şi Maramureşul. Pentru a se evita o atare eventualitate, 
împreună cu Bethlen Janos. Zeyk şi Kemeny, a reuşit să convingă reprezentanţii 
românilor şi în special pe episcopul Şaguna, să se rezume la declaraţia evazivă 
privind egalitatea formală a tuturor locU!itorilor în drepturi şi datorii. Dar Szasz 
K.ftroly, căruia i s-a încredinţat întocmirea răspunsului la petiţia românilor formu
lată la Blaj, a venitt: pe neaşteptate cu un proiect de lege prin care propune să se 
recunoa-scă atât existenţa naţională a românil<tr ca a patra naţiune, cât şi a numelui 
de român. Prounerea a fost îmbrăţişată de deputaţii dietaH Lemeni, Bohăţel şi Pap-
falvi, astfel că dttiPă sărbătorile Rusaliilor va fi dificil să se anuleze,. · 

2'17. Cluj, 13 iytnie 1848. Gpbetniul Transilvaniei către. comitele suprem al 
comitatului Turda. Il anunţă că a primit actele referitoare la revolta din Gre
benişu de Câmpie. Luând act de ele, i le restituie. 

21i8. Clu], 13 iunie 1848. Guberniul de la Cluj către prim-juclele diriguitor 
al comitetului Dăbâca. Îl vesteşte· că in urma noilor legi prin care se instituie 
egalitatea în fu.ţa .legii, nemeşul care agită locallitatea Geaca poate fi arestat şi 
judecat ca şi cei ce nu sunt nobili. 

219. Cluj, 13 iunie 1848. Guberniul Transilvaniei către prim-judele diriguitor 
al comitatului Dăbâca. Îi restituie documentele anexate la raportul din 21 mai 
pentru a fi depuse la arhiva comitatensă. 

220. Abrud, 13 iunie 1848. 24 de funcţionari, preoţi şi fruntaşi ai moţilO'r 
din localităţile domeniului fiscal Zlatna către Guberniu. îşi exprimă indignarea 
faţă de insistenta Consiliului oraşului Abrud care, invocând doar zvonuri, insi
nuează că românii din Abrud şi din domeniul Zlatna ar intenţiona să se răzvrii
tească, pentru a solicita forţă militară de represiune. îndeplinirea acestei ce11eri 
va provoca o agitaţie periculoasă care ar putea periclita cu adevărat siguranţa 
cetăţenilor de pe întreg dOiJlleniul, mai ales că s-au răspândit zvonuri despre abi.l
zuri ale grănicerillor secui la Turda şi Aiud; 

22:1. Cluj, 13 iunie 1848. Ministrul de interne de la Pesta, Szemere Bertalan, 
către baronul Wesselenyi Mikl6s şi groful Bethlen Janos. La propunerile formu
late k răspunde că nu poate fi satisfăcută nici cererea numirii contelui Szecsenyi 
Istvan ca împutem·icit al Guvernului ungar în Transilvania, nici aceea a demi
terii feldmareşalu1ui · Puchner din funcţia de comandant suprem al Transilvaniei. 
Cea de a doua o va putea rezolva numai viitorul pru·lament comun. 

222. Bucureşti, 13 iunie 1848. Consulul austriac de la Bucure~ti către supe
riorul său de la Vi'ena. !i dă informaţii despre: evoluţia holere! în capitala Ţării 
Româneşti .care a provocat plecarea multor transilvăneni spre localităţile lor de 
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baştină. În final menţionează vizita trimisului Porţii,· Taloot Effendi, la domni
t()rul Bibescu.. 

223. Mărcuşa, 13 iunie 1848. Căpitanul Mârkant către comandamentul :regi
mentului de grăniceri secui husari. Îi raportează despre dificultăţile asigurării pa
zei graniţei dinspre Moldova în umna apariţiei în presă a .Jegii prin care regi
mehtele de grăniceri secui se transformă în gărzi naţionale maghiare. · 

224. Sibiu, 13 iunie 1848. Loctiitorul oom~ndantului suprem al armatei, feld
mareşalul Pfersmann, (!ătre Rrezidiul gubernial de 1a Cluj. îi aduce la cunoştinţă 
că a ordonat comandanţilor regirrl{entelo~ de grăniceri secui, colctneii Dobai şi 
Sombori, să colaboreze cu 'jud ele regesc din Trei Scaune. la restaurarea ordinii. 

225. Lemberg, 13 iunie 1848. Feldmareşalu] Hammersrtein către Comanda
mentul suprem .al armatei din Transilvania. Îl asigură că pachetul cu corespon
denţă ce i l-a trimis, l-a expediat. !mediat spre Viena. Totodată [i recomandă ca 
şi pe v-iitor să recurgă la serviciul Comandamentului din Galiţia, deOarece acolo 
situaţia era menţinută sub control şi prin ştafeta rapidă corespondenţa nu făcea 
mai mullt de cinci zile până în capitala imperiului. ' 

226. Mureni, 13 iunie 1848. Proces verbal al anchetei efectuate la 13 iuni€ 
în satul Mureni sub preşidenţia comitelui suprem al comitatului Alba de Sus, 
graful Kalnoki Denes. Ea s-a întreprins la sesimrea judelui nobiliar şi a ~vut c<;t 
obiect cercetarea oa:uzelor care i-au determinat pe săteni să preia sub protecţiq. 
obştii pădurea din hotarul comunei .lor şi să interzică foştilor proprietari fel!.dali 
să mai taie Lemne pentru cottnercialiizare. Din răspunsurile celpr anchetaţi rezultă 
că hotărârea adunării săteşti rs-a hazat pe două scrisori aduse de delegaţii comu
nei la Adunra1·ea de la Blaj din 115-17 mai, din care una a fost Citi'tă de· preot 
în biserică. 

227,. Baia de Criş, 13 iunie 1848. VicecOrlllitele ·comitatului Zarand către comi
tetul pentru păstrarea ordinii constituite. Îi trimite somaţia judelui primar din 
satul Blăjeni înaintată prim-judelui n;o."biliar de plasă şi îi cere . să ia măsuri 
împotriva instigatorului încri<minat. 

. 2'28. Nocrich, 13 iulnie 1848, Judele crmesc al scaunului Noerich, Fr'iederich 
Ccmrad, către comitele saşilor Franz Salmen. !l pune la curent cu agitaţia provocată 
în comuna Beneşti de o scrisoare ~dll!Să p'rrootului · de aici de către ·trei delegaţi 
din Fofeldea. Agitaţia a ,fost .deterrminată de fa~tul că prin ea se punea în discuţie 
pădurea aflată în H.rtigiu întTe qomunitatea din 'Fofeldrea şi scaunul Nocrich. Su
gerează să se facă apel Ira; Comitetul Român din Sibiu pentru ca acesta să adre':" 
seze un apel locallităţilor rurale să aştepte rezolvarea liti.giilor pe . calea legii. 

·229. Sibiu, 13 iunie 1848. Comitele saşilor .Franz Salmen către: a) juzii pri
mari din Sighişoara şi Medfaş; juzii regeşti din SGaunele, Cincu, Rupoo, Miercurea 
Sibiului, Nocrich. Ii anunţă că celor dintâi li s-aru repartizat 1·00, iar ultimilor 
50 de puşti cu crern)ene şi-i îndemnă să trimită delegaţii pentru a le prelua. în final 
precizează .că gărzii civ1le din Sibiu îi reveneau 3ilJ1 arme. 

230. Sumuleu, 13 iunie 1848. Graful Lazâr Laszl6, cancelarul! districtual, către 
guvernatorul Teleki. !i_ raportează că potrivit ordinului gubernial din 1 iunie, 
două zile mai târziu a pornit spre scaunul Ciuc. Luând contact cu autorităţile :mi
litare şi civile a conSitatat, pe ·de o parte, neîncredere între ele, iar pe de altă 
parte o stare generală . de nemulţumire şi ·nelinişte. Pr,in măsurile întreprinse· :a 
reuşit să imprime. pelerinaju1Jui prilejuit de hramul din Trei Scaune o desfăşurare 
:pa,şnică. Speră să reuşească Ja fel şi cu ocazia marii adunări popul•are programată 
pentru 15 iunie,. 

231. Cluj, 14 iunie 1848. Guvernatorul Teleki către 'judele prîmar al Braşo
vului. Îi aduce la cunO!ştinţă decizia Guvernnlui de la Pesta, aprobată de palatinui 
Ştefan, de a efectua o recrutare generală pentru o armată de voluntari şi-i cere să-i 
trimită cât ,mai repede lista nominală a ofertanţHor dţn districtul: Braşovului. 

' 23'2. Cluj, 14 iunie 1848. Guv.ernatorul: Telek;i către jtlidele primar al Bra-:
şovului. Îi cere să faciHteze aducerea la cunoştinţă·. a apelub,Ii prin car~ populaţi~ 
era chemată să contribuie cu donatii la subventionarea armatei de voluntari {hon-
vezif O:n curs de constituire. · ' 

Q33. Cluj, 14--iunie 1848. Guiberniul "Transilvaniei către comisarii guberniali 
contele Beldi Ferenc şi baronul' Kemeny -Istvan. H î~J.Ştiinţează. că urm~ază să co-:-
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la.boreze cu reprezentanţii armatei, ;căpitanii Teutsch lşi Sandor, la anchetarea ex
ceselor săvârşite de ostaşii regimentului nr. 2 de ·grăniceri 'secui cu prilejul! repri
miirii ri'tzvrătirilor de la Coşlariu şi Mihnlţ. 

234. Clulj, 14 iunie 1848. Guberniul nobiliar de la Cluj către: a) episcopul 
greco-catolic de la Blaj; b} dregătoria comitatu]Jui Dăbâca. Îi anunţă că în ches
tiunea acaparării bunurilor parohiei greco-catolice din Agrij · de către nemeşul Hat
faludi J6zsef trebuie să procedeze, conform prevederilO'r' din Approbata Consti
tutianis, pe cale judecătorească. 

235. Sfântu Gheorghe, 14 iulnie 1848. Comandantul regimentului de grăniceri 
infanterişti secui,. colonelul SQmboril către Comandamentul suprem al armatei din 
Transilvania. îi atrage atenţia asupra consecinţelor v-otării de către Dieta de la 
Cluj a legii prin c.are regimentele de grăniceri secui erau proclamate gărzi na
ţionale maghiare,. În cazul sancţionării ei ar putea surveni greutăţi în efectuarea 
serviciului de pază al frontierei, deoarece grănicerii invocă d:eja că nu pot fi su
puşi şi la obligaţiile de gardişti şi la cele de asigurare a securităţii graniţei. 

236. Braşov, 14 iulnie 1848. Magistratul sau Consiliul districtului Braşov către 
funcţionarul Schobeln. I se cere să .ordone juraţilor din Baciu să-i lămurească pe 
românii din ,a;cea~tă localitate să nu mai refuze punerea ta disoziţia grănicerilor a 
cailor de călărie .necesari efectuării controlului graniţei. Chim~ dacă iobăgia se va 
desfiinţa în cele şapte sate ce aparţin de Săcele, obligaţia de a da "caii de co:r
don" va rămâne în vi.goare. 

237. Orşova Veche, 14 iunie 1848: Comandantul cordonului Dunării Inferioare, 
maiorul Eissler, către Comandamentul brigăzii de grăn:i.ceri din Banat. Îi rapor
tează că în.trucât din răşpunsul autorităţilo:r administ~ative ale judeţului Mehe
dinti reiese că posturile. de grăniceri ale Ţării Românieşti s-au dublat numai din 
cauza mi~cărilor revoluţionare, a contramandat ordinul întăririi celor cezaro-cră
ieşti pentru a se evita sporirea cl1eltuielilor Erariului şi împovărarea locuitorilor 
satelor de graniţă ocupaţi c'u muncile agricole. Doar în zona Băilor Herculane 
se v~ r~1enţine paza ·suplimentară până cârid vor surveni semne liniştitoare de ta 
po.sturile de graniţă de vis-a-vis. · 

238. Clu1j, 14 iunie 1848. Guberniul Transilvaniei către episcopul greco-ca
tolic Ioati Lemeni. Îi trimite raportul judelui nobiHar Gracza Gyorgy înaintat co
mitatulu,i Cluj, împreună C1l petiţia un:o:r locuitod din Morlaca privind atitudinea 
protopopului Gheofighe Pop care refuză să. îndeplinească dispoziţiile autorităţilor 
cdnstituite. Totodată îi cere să restituie actele împreună cu declaraţia de auto:... 
apărare a protopopuJJui. · · · 

239. Lugoj, 14 iunie 1848. Vicecomitele comitatului Caraş, Jakabffy KristOf, 
către ministrul de interne de la Pesta, Szemere Bertalan. Îl informează despre: 
venirea lui Eftimie Murgu la Lugoj; discursul "în spirit constituţional" ţinut în 
faţa poporului, care 1-a întâmpinat cu muzică şi făclii; rezervele şi chiar criticile 
unora· dintre români ~aţă de îndemnurile lui la solidaritate cu maghiarii pentru 
apărarea libertăţii şi la recunoşrtinţă faţă de nemeşi; repetarea de către Murgu 
a ideilor dezvoltate la Lugoj în cuvântările rostite în satele r'CYIIlâneşti pe care 
le-a vizitat de o parte Şi· de alta a râu lui Timiş. 

240. Cluj, i4 iunie 1848. :Saronul Wessei~nyi Mikl6s către primul ministru al 
Ungariei, contele Batthyanyi Lajos. Îi atrage atenţia asupra pericolului pe care îl 
reprezintă o eventuală a].\Î..anţă a sliwilor, saşilor şi românilor împotriva înfăptuirii 
tmiunii Transilvaniei cu Ungaria. Pentru a ilustra acest pericol se referă la: Adu
narea de la Blaj; activitatea Comitetului Naţional ales acolo, după ce şi-a stabilit 
sediul la Sibiu; rolul lui în ciocnirea' sângeroasă de la Mihalţ între ţăranii români 
şi · grănicerii secui; colia;borarea membrilor comitetului cu liderii antiunonişti sa~i. 
inclusiv în cadrul· unor adunări populat>e; încurajarea acestei colaborări prin atitu
dinea binevoitoare a generalulu Puchner faţă de saşi şi membrii Comitetului 
Român. În veder.ea contracarării alianţelor antiunioniste propune: numirea cont~
lui Szecseny'i lstvan ... în calitate de· comisar cu împuterniciri depline în Transil
vania; înlocuirea generalului Puchner de la comanda supremă a armatei transil-:
vă.riene cu groful Halle,r .Ferenc, fostul guvernator al. Creaţiei; organizarea a două 
ta,~re .. d,~ voluntari maghia;ri la Cluj şi Târgu Secuiesc şi .înarma.rea lor corespunză-
toare; îndepărtarea .. ţegimentelor de grăniceri români din Transilvania. · · 
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241. Zlatna, 14 iunie 1848. Comisarii guberniali Kozma Pal, Nemethi Janos 
şi Nemegyei Janos, către Guberniul nobiliar de ]a Cltij. îl informează că, în
cepându-şi ancheta pe domeniul Zlatnei, au fost informati despre: plângerea locui
torilor din Bistra privind deposedarea lor de păşunea şi pădurea comună; înstă
pânirea celor din Vidra asupra pădurilor şi păşunilor din hotarul .Lor la indemnul 
lui .Avram Iancu; îna:I'mjarea moţilor de pe domeniu cu coase şi lănci la indemnul 
aceluiaşi Avram Iancu, in veder6al participării lor astfel înarmaţi la o adunare 
pe data de 17 iunie lla Câmpeni. în final precizează că a doua zi se vor deplasa 
pentru continuarea anchetei la Abrud. 

242. Cluj, 14 iunie 1848. Guberniul Transilvaniei către Ministerul de Război 
de la Pesta. îl atenţionează că mişcaxea: românilor din comitatulJ Zarand s..;ar putea 
transforma într-o răscoală periculoasă şi de aceea îi cere să ordone comandantului 
armatei din Transilvania să întreprinde măsurile necesare. 

243. Cluj, 14 iunie 1848. Episcopul greco-catolic Ioan Lemeni către Guber
niul nobiLiar de la Cluj'. înaintează plângerea referitoare la preotul ortodox George 
Ioan din Dlobârlău care, sosind acasă de la Adunarea de la Blaj, a .. propagat 
printre săteni ideea că de acum inainte nu va ma,i fi decât o singură biserică de rit 
răsăritean. Pentru a se evili:a conflictele religioase, ii cere să dea dispoziţii Consis
toriului ortodox să-şi sfătuiască preoţii . să evite atragerea enoriaşilor celeilalffie 
confesiuni. Acelaşi lucru să-1 facă şi oficialitatea scaunului Miercurea. 

244. Bi.striţa, 14 iunie 1848. Judete crăiese al districtului !Bi-striţa către co
mitele saşilor Franz Salmen. îi r3JPortează despre încercarea sa de a justifica hotă
rârea Universităţii săseşti cu privire la rechemarea deputaţilor saşi care au votat 
la Dieta de la Cluj în favoarea uniunii, cu ocazia adunării districtuale desfăşurat9 
în a doua zi a Rusaliilor. Datorită însă atitudinii ·îngăduitoare a · judelui primar 
Filkeni, şi-au impus punctul de· vedere prounioniştii, deşi majoritatea delegaţilor 
prezenţi au plecat nemulţumiţi de l1a adunare. . 

245. Braşov, 14 iunie 1848. Judele primar al Braşovului şi vicenotarul Fl~ie·
derich Riemer către Magistratul sau Consiliul scăunal Sighişoara. Se declară de 
acard cu propunerea convocării unei adunări pQPulare la Sighişoara formată din 
câte ;12 delegaţi ai fiecărui scaun şi district. Totodată informează că i-a trimis 
în acest SEJ1s o adresă co~itelui naţiunii săseşti. 

246. Braşov, 14 iunie 1848. Magistratul sau Consiliul oraşuliui şi districtului 
Braşov către funcţionarii din Codlea. La cererea lor de a fi scutiţi de încartiruirea 
unei jumătăţi de escadron din regimentul de dragoni Savoya, le aduce la cun{).ş
tinţă că n-o poate satisface, deoarece unităţi militare staţionează deja la Pre'jrnăr, 
Hărman, Bod, Feldioara şi Sânpetru. Speră însă că durata înoartiruirii nu va de
păşi 15 zile. 

247. Braşov, 14 iunie 1848. Magistratul oraşului şi districtului Braşov către 
protopopul Petre Gherman. Îi trimite două circulare ale Magistratul!ui referitoare 
la: introducerea statariului în Trei Scaune şi în districtul Făgăraş; somarea plătiri:i 
impozitelor. îndeosebi circulara privind introducerea stării marţiale să fie citită c1e 
preoţi de pe amvon şi apoi să precizeze data când au .făcut acest lucru. 

248. Cluj, 14 iunie 1848. Rezoluţia gubernială pe marginea raportului pri,rn
judelui diriguitor al camitatului Dăbâca, grofulJ Wass Samuel, privind acţiuni de îm
potrivire faţă de recrutări şi prestări urbariale: a) să grăbească recrutarea in 
plăşile Sic şi Buza din cercul de jos al comitatului; b) să amâne temporar recru
tarea în plăşile Chireleş şi Bârgău din cercul de sus pentru a încerca să convingă 
locuitorii unde se manifestau reticenţe că oricum, până la urmă, vor fi forţaţi să 
dea recruţii cu care erau datori. 

249. Cluj, 14 iunie 1848. Guberniul nobiliar de 1la Cluj către prim-judele d:i
riguitor al comitatului Solnocul Interior. 1i înaintează scrisoarea nemeşului Fo1d
vari Gyorgy din 11'1 iunie; prin ea solicita o unitate militară contra. &obagilor din 
Cepan care ar intenţiona să ocupe pământurile nobiliare. 

250. Târnăveni, 14 ittnie 1848. Prim-judele diriguitor al cornitatului Târnava, 
Fo1dvari . Ferenc, către guvernatorul Teleki. îl informează despre răzvrătirile . din 
localităţile Nadăş şi Hoghiz, la care s-a referit şLîrt raportul din 8 iunie; revoltei 
i s-a pus capăt pe cale paşnică de către locţiitorul vicecomitelui, Sombori &lndor. 
Totodată menţioneaz~ şi cererea în limba română provenită din comuna Micăsă~, 
prin care se solicită retragerea detaşamentelor de grăniceri secui din cornitat. · 
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251. Cluj, 14 iunie: 1848. Guberp.i:ul nobiliar de la Cluj ia Q'n dezbatere. propu
nerea· un.or notari şi dregători domenialii ,din localităţile domeniului .minier de a se 
înfiinţa. lin centru electoral,}ie la Zlatna, .fie la Abrud1 pentru ca moţii să,,nu !fie 
neVoiti s.ă facă un drum de opt zile dus-Jntors până la Aiud cu ocazia alegerilor 
pentr~ parlamentul comun peja,Pesta. 

252. Cluj, 14 iunie 1848. Guvernatorul. Transilvaniei către judele regal al ora
sului si districtului Braşov. ÎL .anunţă că a primit raportul din 8 iu.Ylie cu privire 
ia, A.nastasie Iconomul, sosit ]!a Braşov c1in Ţara Românească. Fiind bănuit că ar fi 
spion rus,. aprobă măsurile luate pentru supravegherea l11i, iar în caz că ar comite 
fapte care să-i dovedească vinovăţia, cere să fie imediat informat. 

253. Cluj, 15 i1,mie 1848. Guvernatorul Teleki către Kozma Pal, preşedintele 
comisiei guberniale de .anchetare a evenimentelor din Munţii Apuseni. Îi recoman-::h\ 
s.ă . extindă. invesigaţia şi asupra lui Avram Iancu, acuzat de Consiliul oraşulvi 
Abrud .de ,,instigare", în. vederea arestării l!ui. 

254. Cluj, 15 iunie 1848. Guberhiul nobiliar de la Cluj către· comisarii guh~:::'
niali, baronul Kemeny Domokos şi grbful Bethlen Gabor, trimişi la Sibiu pentru a 
dizolva Comitetul Naţional Român. Le expediază petiţia acestui comitet referitoar2 
la numirea unei comisii mixte în vederea anchetării comportamentului abuziv al 
grănicerilor secui la Mihalţ. şi în localităţile învecinate·. 

255. Clulj, 15 iunie 1848. Guberniulr ia în dezbatere cererea administratarului 
public Donath Săndor de a i se trimite acte doveditoare privind activitatea de 
,.instigator" a lui Ioan Buteanu desfăşurată înainte de 11848 în districtul Chioar, 
pentru a-i .servi la anchetarea acestuia,, acuzat că a colaborat cu avocaţii Florian 
Micaş, Ioan Suciu şi Al. Papiu Uarian, la răzvrătirea conaţionalilor lor. I se răs
punde că ancheta trebuie limitată doar. lia activitatea recentă din împrejurimile Si
biului, Blajului Şi Abrudului. 

256. Cluj, 15 iunie 1848.. Guberniul către: a) episcopul greco-catolic Ioan 
Lemeni; b) dregătoria comitatului Cluj, Le aduce l.a cunoştinţă că, pe baza anche
tei,. răzvrătirea de la Sâmbo'leni se datora preotului Simion Pop şi celor doi delegaţi 
ai comun.ei, Andrei Cuc şi Allexandru Pop, care, după ce s-au întors de la Blaj, 
i-au îndemnat pe săteni să nu mai asculte de dregători şi să-şi trimită turmele de 
oi pe păşunea alodială a domnului de pământ, 

2'57. Cluj, 15 iunie 1848. Guberniul către comitele sup.Tlem al comitatului" 
Alba de Sus. Îl informează că a intervenit la Comandamentul suprem al arma.tei 
pentru a readuce la Racoş şi Hoghiz unităţile militare detaşate lta Codlea, în ve
derea asigurării ordinii în comitat. 

258,. Cluj, 15 iunie 1848 . . Guberniul către comisarii guberniali contele Beldi 
Ferenc şi baronul Kemeny Istw'i.n. Le trimite apelul semnat de canonicii Vasile 
Raţi:Ll şi Timotei Cipariu, prin care invită enori.aşii greco-catolici să contribuie cu 
donaţii băneşti în vederea spri'jinirii tinerilor ce lucrează pentru interesele na-
ţiunii române. . 

. 259. Cluj, 15 iunie 1848. Guberniul către Comandamentul suprem al armatei 
din T.ransilvania. La sesizarea; din 7 iunie, precizează că a trimis dregătoriilor scau
nelor secuieşti legea votată de Di:eta de la Cluj, prin care regimentele de gră
niceri secui se transformau în gărzi naţionale maghiare. 

260. Cluj, 15 iunie 1848. Guberniul către Comandamentul suprem al armatei 
de la Sibiu. îi răspunde la adresa din 4 iunie că întrucât jurisdkţiile din Partium 
au fost anexate Ungariei, chestiunile privind aprovizionarea unităţilior militare de 
pe teritoriul lor tl'lebuie rezolv3Jte cu Guvernul de la Pe;sta. 

261. Cluj, 15 iunie 1848. Guberniul către feldmareşalul Pfersmann, locţiito
rul comandantului suprem al armatei din Transilvania, Intervine pentru a se sa
tisface. cererea comitelui suprem al comitatullui Alba de Sus de a se readuce la 
Racoş şi Hoghiz unităţile n1ilitare detaşate la Codlea, în vederea preîntâmpinării 
unor .. eventuale revolte ale populaţiei. 

262. Cluj, 15 iumie 1848; COIIllar'ldantul suprem .al armatei, feldmareşalul 
Puchner, către guvernatorul Teleki. · ÎJJ informează că au fost luate măsurile nece
sare. plecării de. la Câmpia .Turzii şi Agârbiciu la Budiu a detaşamentului de husari 
secui. ·Acolo se va i:mne la diSpoziţiq. comitelui suprem al comitatullui Turda. 
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263. Sfântu Gheorghe, 15 iunie i848. Judete regal din Trei Scaune către co
mandantul regimentului de grăniceri infanterişti secui nr. 2. !1 roagă să-1 infor
meze dacă a primit din partea ComandamentulUi suprem al armatei ordinul de 
a coJabo:<a cu oficialitatea civilă la menţinerea liniştii publice. în caz afirmativ, 
îî cere să pună la dispoziţia juzilor regali din scaunele filiale Kezdi şi Orba uni
tăţi militare corespunzătoare, atunci când ei le vor solicita. 

264. Arad, 15 iunie 1848. Consistoriul diocezei ortodoxe a Aradului către 
episcopul diecemn. îl 'înştiinţează că nu aprobă titlul de patriarh adoptat de adu
narea sârbească de la Karlovitz din 1 mai pentru mitropolitul Iosif Raj'acic, în
trucât îi consideră anticonstituţional. 

265. Sibiu, 15 iunie 1848 . . Comitele saşilor, Franz Salmen, către Magistratul 
sau Consiliul din Braşov. îi dezvăluie că Universitatea naţională a saşilor a decis 
ca, în locul unei adunări populare largi, ·propusă de scaunul Sighişoara, să ·con
vaace o consfătuire cu participarea de doi până la qpt delegaţi de fiecare scatUn saa 
district. înzestraţi cu împuternichi corespunzătoare, ei vor putea lua hotărârile ce 
se impun pentru apărarea intereselor naţionale ale saşilOT, în condiţiile mereu 
schimbătoare ale evenimentelor politice. 

266. Sibiu, 15 iunie 1848. Comesul saşilor Franz SaJJmen către Magistratul din 
Braşov. Îl pune la curent cu opoziţia majorităţii scaunelor şi districtelor> faţă de 
propunerea Sibiului de a se trimite la dietă împreună cu deputaţii şi lo1Cţiit0.#~ a•i 
acestora. Universitatea lasă la latitu;dinea jurisdicţiilor să hotărască în această 
chestiune. 

267~ Sibiu~ 15 iUnie 1848. Comitele saşilor Franz Salmen către Consiliul din 
Hraşov. îi comunică hotărârea Universităţii naţionale de a se pune capăt contro
versei între jurisdicţiile săseşti privind justeţea respingerii sau aprobării uniunii. 

268. Sibiu, 15 iunie 1848. Deputatul scaunului Cincu la Dieta de la Cluj către 
l'v:Iagistratul sau Consiliul districtual Braşov. Invocând inevitabilita<tea sancţiunii 
legii uniunii de către monarh, ce se poate prevedea prin numirea unui Guvern 
constituţional la Pesta şi prin desemnarea arhiducelui Ştefan ca lo'cţiitor al rim
păratului în Ungaria~ căruia i s-a subordonat şi Transilvania, propune trimiterea 
unei deJJegaţii în capitala maghiară cu misianea de a încerca să obţină de la 
noii faJCtori de putere gal'lanţiile posibile şi :neoesare menţinerii etnicităţii germane 

·a saşilor. 

269. Aiud, 15 iunie 1848. Comitele suprem al comitatului Alba de Jos, ba
ronul B{mffy Mikl6s, către guvernatorul Teleki. Îi expune părerea că s-a solicitat 
o unitate militară la Soroştin, deoarece locui tarii de acolo ar fi ameninţat· liniştea 
publică şi siguranţa averii. întve timp popuJJaţia localităţii s-a potolit şi oe aceea 
soldaţii s-au reintors la Sibiu de unde ,au venit:. 

270. Aiud, 15 iunie 1848. Baronul Banffy M.ikl6s către guvernatorul Teleki. 
îi trimite raportul judelui nobiliar Boer Ferenc din care rezultă că locuitorii din 
Şoraştin şi Hoghilag s-au liniştit. 

271. Cluj, 15 iunie 1848. Comitete suprem al comitatul:ui Cluj, Matsh1si P.al, 
către guvernatorul Teleki. Îi raportează că un ţăran din Someşul H.ece le-a relatat 
celor doi ~ases01i locali care 1-au interogat că la târgui din Câmpeni de după Ru
salii un avocat a vorbit în faţa celor adunaţi, îndemnându-i să se înarmeze pentwu 
a se autoapăra, deoarece numai poporul român a· rămas neinarmat. 

272. Cluj, 15 iunie 1848. Declaraţia cărbunarului .Taader Simion din Som~u 
Rece făcută cu ocazia interogării lui de către juraţii comitatului Cluj. Ea se ref-eră 
la îndemnul adresat de Avram Iancu moţilor la târgui de la Câmpeni de a se 
inarma pentru a-şi apăra drepturile asemenea maghiarilor şi 'Saşilor. 

273. Târgu Mureş, 15 iunie 1848. Procuroxul public 1Donath &ndor către 
Guberniul nobiliar de la CDuj. Îi raportează că a întreprins măsurile necesare p€n
tru intentarea unor procese penale avocaţilor Florian Micaş, Ioan Buteanu, Al. 
Papiu Ilarian şi Ioan Suciu, "vinovaţi de instigarea ilegală a naţiunii române". 
Pentru Ion Buteanu cere însă acte doveditoare referitoare la desfăşurarea unor 
fapte asemănătoare în districtul Chioar, înainte de a se stabili la Abrud. 

274. Plăieşti, 15 iunie 1848. Judele regal suprem al scaunului Arieş, iDindar 
.4-ntal, către guvernatorul Teleki. Îl informează despre tulburările care s-au produs 
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în satele româneşti Poiana Aiudului şi Inoc. În ultima localitate a avut loc o 
cWcnire intre grănicerii secui şi locuitori. Va cerceta cazurile Ia faţa locului şi va 
înirepnifcie măsuri corespunzătoare. 

275. Baia Mare, 15 iunie 1848. Concepistul Sigismund Pop către ministrul de 
interne de la Pesta, Szemere Bertalan. Ii relatează despre: a) participarea lui la o 
adunare populară ce a avut loc în cornimtul Solnocul de Mijloc, la Ulmeni, unde a 
constatat nemulţumirea participanţilor din circa 30 de sate, pl'OVocate de răpirile 
de posesiuni iobăgeşti cu ocazia comasărilor din 1841 .şi propune măsuri pentru 
remedierea lor; b) reV'Olta românilor din Chioar, fiindcă au fost atacaţi cu ciomege, 
cu prilejul alegerii de deputat pentru că 1-au susţinut pe candidatul lor în per
semna unui preot; în vederea atenuării nemulţumirilor se pronunţă pentru anularea 
aleg<erii abuzive şi efectuarea alteia cu Tespectarea ordinii constituţionale. 

276. Lugoj, 15 iunie 1848. Dregătdria comitatului Caraş către Guvernul' de la 
Pe5ta. 1i dă infol'lmaţii qe.spre: activitatea filo~maghiară a lui Eftimie Murgu, după 
revenirea lui de la Pesta; atiudinea antiunionis:tă a gazetei româneşti din Braşov 
care militează pentru unirea Banatului cu Ardealul, Moldova şi Ţara Românească; 
agitaţia electorală; încercarea episcopului ortodox de la Timişoara de a-i câştiga, pe 
români de partea sârbilor, îndeosebi prin îndemnul de a folosi liimba -mateTnă 
în redaotarea actelor. 

277. Cluj, 15 iunie 1848. Liderul nobilimii liberale, baronul Wesselenyi 
Miklos, către Deak Ferenc, ministrul justiţiei în guvernul de la Pesta. Îi cere spri
jin pentru numirea contelui Bethlen Janos senior în calitate de comisar împuter
nicit al Guvernului ungar în Transilvania, dacă Szecsenyi nu va putea accepta el 
;:;cea~tă funcţie. 

278. Fără loc, 15 iunie 1848. Repr~zentanţi ai localităţilor Racul, Ineu, Da
neş, Dăneşti şi Sândominic către Stările privilegiate ale scaunului Ciuc .. Cer ca 
veniturile aduse de aşa-numiţii munţi revendicaţi, păstrate de regimentul nr. 1 
de infanterie secuiesc, să fie împărţite în mod egal· localităţilor care au drept de 
proprietate colectivă asupra lor sau să fie folosite pentru întreţinerea deputaţilor 
dietali. Solicită, de asemenea, restituirea sumelor strânse pentru intreţ,inerea cailor, 
acelora care nu cresc astfel de animale. 

279. Sighişoara, 15 iutnie 1848. Judele primar şi scăunal Karl Sternheim şi 
notarul Josef Krauss către Magistratul sau Consiliul oraşului ·şi scaunului Sighi
şoara. Solicită sprijin pentru ca consfătuirea propusă de Universitatea săsească 
să aipă Joc in 21 iunie, la Mediaş, ou participarea tuturor juri·sdicţii1or săseşti, în 
vederea a.dc ptării uneî poziţii comune în cadrul. proximului l='arlament a1 t:ngariei. 

280. Sighişoara, 15 iunie 1848. Magistratul oraşului şi scaunului Sighişoara 
către comitele naţiunii săseşti. Îl roagă să accepte convocarea la Mediaş, pe data 
de 21 iuni.e, în ]Jocul unei adunări populare, a unei Consfătuiri cu participarea a doi 
până la opt delegaţi de fiecare scaun şi ditStricţ. Sub pre.şedenţia comesului, dele
gaţii ar urma să elaboreze şi să adopte instrucţiuni pentru deputaţii care vor 
reprezenta interesele jurisdicţiilor săseşti la vii.toarea Dietă ungară. 

281. Abrud, înainte de 16 iunie. Cetăţeanul Kontz Lajos către Consiliul ora
şului Abrud. Îl atenţionează a,supra: "faptelor instigatoare" ale preotului Simion 
Balint şi ale avocaţil10r Ioan Butea~u şi Avram Iancu; afirmaţiilor unor :români la 
adresa ungurilor din Abrud; unor ciocniri între români şi maghiari; pericolului care 
ar ameninţa populaţia maghiară din oraşul Abrud. 

2'82. Sibiu, după 15 iulnie. Epi:scopul ortodox Andrei Şaguna către ministrul 
culitelor şi instrucţiunii publice de la Pesta. 'ii înaintează plângerile · a 13 localităţi 
din\ scaunul Mediaş contra dijmei pe care au fost obligate de către oficialitatea 
scăunală să o dea, preoţilor luterani. Fiindcă prin legea agrară s...:a desfiinţat şi 
obligativitatea dijmei bisericeşti, î] roagă să intervină la dregătoria scaunului Me
diaş. pentru a se restitui celor ce au dat-o. 

2.83. Târgu Mulreş, după 15 iunie 1848. Protopopul ortodox Partenie Trorn
biţaş către dre.gătoria scaunului Mureş. Intervine pentru eliberarea preotului Şte
fan Iancovici, arestat în noaptea de 15 iunie de către vicejudele regesc Szentivănyi 
şi aruncat în temni~a scaunală pe baza unui simplu denunţ al contelJui Lazăr J6zsef 
care-1 suspectează că i-ar fi îndemnat pe iobagi să nu mai presteze zilele de robotă. 
Invocând legile în uz care interzic arestarea şi Judecarea pr·eoţilor fără aprobarea 
Consistoriului, cere eliberarea arestatului, tată a patru fetiţe minore. 
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284. Şumuleu, 15--,--16 iunie 1848 . . Procesul verbal luat în adttharea ·popUlară ·a 
scaunelor secuieşti Ciuc, Ghearghieni şi 'Caşin,. ţinută. în faţa casei scaunale. 'din 
Şumuleu. Şedinţa s-a deschis cu cu;vântări :ro~tite de:· judele scaunal suprem 
Ballassy şi emisarul Guvernului ungar, Gal . Sandor. Cel dint&i a explicat no
ţiunile de libertate, egalitate, fraternitate şi a insi·stat asupra necesităţii ;respectării 
siguranţei persoanei Şi a averii ca o condiţie indispensabilă evită,rii <anarhiei, a 
păstrării liniştii şi ordinii constituite; Al doi1Jea . a. citit apelul adresat. secuilar de 
către primul ministru Bartthanyi Lajos de ·a se înscrie voluntari pentru a se consti
tui la Seghedin o unitate militară de 12 000 soldaţi ·necesară .apărării Ungariei 
ameninţată de revendicările naţionalităţilor. Participanţii· s-au decla~at gata .să răs-· 
pundă apelului. În continuare s-au formulat şi s-au aprobat o serje de c1oleanţe 
privind: munţii revendica~i şi veniturile acestora; ·realegerea dregătorilor scăunaH: 
ştergerea deosebirilor dintre. defirtele categorii social!e, primorii urmând să fie 
supuşi şi ei impozitelor şi altor sarcini publice; desfiinţarea dijmei bisericeşti şi 
salarizarea preoţilor, inclusiv . restituirea .· ,,porţfei canonice"; reducerea preţului 
sării; menţinerea sarcinii regim~ntelor secuieşti de apărare a . graniţei şi după 
transformarea lor în gărzi cetăţeneştietc. 

285. Budapesta,· 16 iunie 1848. Palatinul Stefan si ministruL de război al 
Ungariei, Meszaro1S Lăzar, către guvernatorul Tr~msilvaniei, contele Teleki J6z&ef; 
Invocând leg.ea uniunii sancţionată de manarh, îi cere să ia măsurile .necesare 
pentru a se trimite în Ungaria unităţile militar.e regulate şi cele de grăniceri de 
care Ardealul se poate dispensa. De asemenea să ,instituie un comitet mixt car.e să 
conscrie voluntarii pentru tabără de la Seghedin, in cazy.l ofiţeril!or urm<lnd să. se 
indice vârsta pe care o au şi locul sau unitatea unde' au servit ca militari. 

286. Clu~, 16 iunie 1848. Guberniul de la Cluj către comiJSia de anchetare a 
agitaţiilor de la Abrud şi împrejurimi. Îi aduce la· cunoştinţă hotărârea de .a tri
mite la Câmpeni încă o unitate militară, datorită informaţiei privind înarmarea 
populaţiei din satele încanjurătoare, ca urmare a apel!ului lansat de Avram Iancu. 

287. Cluj, 16 iunie 1848. Guvernatorul Teleki către Kozma Pal, preşedinte:ie 
comisiei gubernia1e de anchetare a frănlântărilor de la Abrud şi împrejurimi. Îi 
trimite raportul comi.telui suprem al comitatului Cluj referitor la mărrturisirea 
cărbunarulw Toader Simion din . Someşul Rece despre cuvântarea "instigatoare" 
rostită de Avram Iancu la Câmpeni. 

288. Cluj, 16 iunie 1848. Guvernatorul Teleki către judele regesc suprem dir1 
scaunul Ciuc. Îi comunică hotărârea monarhului de a li se permite boierii·~r 
refugiaţi din Moldova să rămână în zona regimentului nr. 1 de grăniceri secui, dar 
sub o atentă supraveghere, atâta timp cât nu întreprind acţiuni ce ar nrovoca sus
piciuni. 

289. Cluj, 16 iunie 1848 !mputernicitul Guvernului Unpariei în Transilvanla, 
baronul P.erenyi· Zsigmond, către ministrul de interne de la Pesta, Szemere Berta
lan. Îi . dă asigurăr·i că deocamdată nu există pericolul unei răvrătirii generale a 
românilor iar saşii se vor linişti. Chiar dacă S. Barnuţiu şi Al. Papiu I1arian mai 
agitau, primejdia ar putea deveni mai gravă numai când ar începe acţiunea de 
separare -a pământurilor urbariale de cele alio'diale. în vederea liniştirii spiritelor, 
propune o scurtă vizită a pala.tinului Ştefan în Ardeal, populaţia fiind ataşată fa~ 
miliei domnitoare. 

290. Zlatna, 16 iunie 1848. Mik6 Samuel, adjunctul administratorului dome
niului minier Zlatna, către guvernatorul Teleki. Îl inf.ormează că superiorul său, 
Nemegyei Janos administratoruli domeniului f.iscal, a plecat la Abrud în '15 iunie, 
împreună cu ceilalţi doi membri ai comisiei de anchetare a mişcărilor din acest 
oraş şi împrejurimi, conform dispoziţiei guberniale. 

291. Budapesta, 16 iunie 1848. Ministrul de finanţe al Ungariei, Kossuth La
jos, către secretarul de stat subordonat .. Îi cere să aducă la cunoştinţa tuturor 
funcţionarilor din --subordine, atât. din Ungaria cât şi din Transilvania, ca pe viitor 
nici unul să nu intre în legătură cu Camera şi guvernul austriac fără aprobarea sa. 
În caz contrar va urma suspendarea din post. 

292. Fără loc, 16 iunie 1848. Dregătoria districtului Chioar către Guberniul 
Transilvaniei. Îl atenţionează că întrucât districtul a fost anexat deja Ungariei, 
a primit ordinul din partea Guvernului· de la Pesta iSă nu se mai supună celui cle 
la Cluj. 
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293. Miercurea Ciuc, 16 iunie 1848. Comandantul regimentului de gramceri 
infanteristi secui nr. 1, colonelul Schilding, către superiorul său, feldmaresalul 
AntOn Puchner. Îi raportează despre desfăşurarea fără incidente a' adtmarii popu
lare de la Şumuleu, menţionându~l printre vorbitorii care i-au îndemnat pe par
tJcipanţi să păstreze liniştea şi ordinea şi pe contele M,ik6 Mihaly. Despre acesta 
din urmă precizează că a foşt ales prin aclamaţii să reprezinte scaunul Ciuc ca de-
putat la viitorul Parlament comun. de 1a .Pesta. · 

294. Micloşoara, 16 iunie 1848. Comitele suprem al comitatului Alba de Sus, 
groful Kiilnok!i Denes, către guvernatorul Teleki. Îl informează despre pacificarea 
locuitorilar din Feleag cu ajutorul unui escadron de cavalerie şi pedepsirea celor 
vinovaţi că . au contestat şi s-au opus cu forţa dreptului de proprietate al parohiei 
calvine din Mureni asupra pădurii ·~in hotarul satului lor. 

295. Baia de criş, 16 iunie 1848. Prim-judele 11i0biliar Cs6ka :ţ'erenc şi juratul 
Benedek KJaroly . <H interoghează pe Toader Cristea din Vidra, arestat fiindcă a 
venit la·târgul de la Hălmagiu pentru a-i îndemna pe români ca în sâmbăta urn1ă·
toare să meargă la Câmpeni înar:maţi ,1pentru a-i ucide pe nădrăgari". Interogatul 
neagă că ar fi venit la Halmag:iu pentru a "instiga" 1a revoltă, afirmând că el n-a 
făcut altceva decât să relateze ce a auzit de la alţii despre îndemnul la înarmare 
al avocatuluî Avram Iancu. 

\296. Baia de Criş, 16 iunie 1848. Prim-judele nobiliar Cs6ka Ferenc către 
oiicialî:tatlea comitatului Zarand. Îi relatează despre interogatoriul la care l-a 
supus pe Toader. Cristea din Vidra pentru "instigarea" românilor la răzvrătire cu 

. ocazia .ţârgului ce a avut loc 1Ja. Hălmagih în 10 ~unie~ 

297,. Iara, 16 iunie 1848. Ancheta întreprinsă de judele nobiliar Papai Lajos 
şi secretarul cmnitatului Kepi Ist\llăn la :Lupşa în legătură cu "acţiunea instiga:toare" 
a tânărului Vasile Fodor din Bistra, · săvârşită la 24 mai, pentru care era ţinut 
în temniţa de la Cluj. Din răspunsurile a patru martori interogaţi rezuLtă că Va
sile Fodor a propagat printre locui·tori idei privind: necesitatea o punerii . faţă de 
uniunea cu Ungaria pentru â-şi câştiga libertatea şi a-şi alege proprii dregători; 
desfiinţarea iobăgiei şi dreptul moţilor de a-şi recupera păşunile şi pădurile 
răpite. 

298. Aiud, 16 iunie 1848. Prim-judel.e nobUiar' Benedek J6zsef şi protonotarul 
aomitatului Alba de Jos, Pogany Karoly, către judele nobiliar al plasei iBistra. 
in numele comitetului comitatens pen,tru păstrarea ordinii constituite ii răspunde 
la raportul din 13 'iunie şi~i cere să·i nominalizeze pe cei ce au adus prejudicii 
pădurii Erariului din hotarele localităţilor plasei Bistra. Totodată îl sfătuieşte să-i 
admon.esteze pe vinovaţi, iar dacă aoeştia nu se pot descoperi, să fie avertizate 
localităţile . că vor fi obligate să plătească despă,gubiri .pentru pagubele produse. 

299. Becicherecu Mare, 16 iunie 1848. Comisarul regal şi comitele suprem 
al c'omi1tatului Tiniiş, Vukovics Sebbo, · către comirteh~ suprem al comitatului Te
rontai, Csemavics Peter. Îl atenţionează că agivatori din taberele de la Iosifalău şi 
Karlowitz trimit emisari în comunele sâ:rbeştti şi româneşti pentru a îndemna 
locuitorii acestora să se adune înarmati la Novi Sad. Totodată îi recomandă să ia 
măsuri pentru .a-i. aresta pe instigatori., · 

300~ Miercurea Ciuc, 16 iunie 1848. Ciangăii din Lunea de Jos şi Ghime:;
Făget către: Stările priviJJegiate ale scaunului Ciuc; judele regesc suprem scăunal. 
înaintează cererea de a fi sprijiniţi în arendarea unor pământuri arătoare din 
comunele şi comita:tele învecinate, deoarece ·în .·hotarele proprii · nu dispun de ase
menea terenuri. Se plâng îndeosebi' contra arendaşilor armeni, datorită cărora 
arenda se dublează. 

301. Sibiu, 16 iunie 1848. Comisarii gubemiali baronul Kemeny Domolws 
şi groful Bethlen Gabor către guvernatorul. Tel~ld. Îi raportează că din ancheta 
întreprinsă rezultă rolul. Comitetului Naţional, Român în trimiterea de emisari în 
satele din jurul Sibiului pentru a ·"agita" 'contra uniunii, precum .şi în exacer~ 
barea atitudiriH antimaghi1are, inclusiv printre grănicerii români ai regimentului 
de 1a Orlat. La saşi atitudinea antiunionistă s-a diminuat după votarea legii uniu
nii de către Dieta .de la Cluj. şi înaintarea ei spre. sancţionar~ monarhului. 

30·2. Cluj, 16 iunie 1848. Secretarul de:· stat· jn Guvernul! de la Pesta, Szasz 
Karoly; cătr'e ministrul transporturilor şi cornut:licaţijlor, c;ontele .s,zechenyi Istvan. 
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Ii expune părer.ea ca m TranJSilvania, patriciatul săsesc, pentru a-şi menţine pu
terea economică şi politică, îi influenţează şi pe români în atitudinealor antiunio
nistă. 'După ce au fost eliberaţi de iobăgie, aceştia nu se mulţumesc că au devenit 
proprietari deplini pe laturile lor, ci pretind şi pământurile. rămase nobililor. Mai 
mult, prevâlându-se di€ principiile libertă.ţii şi egalităţii, românii invocă argu
mentul că reprezintă majoritatea populaţiei şi în consecinţă aspiră l!a. puterea 
politică. Pentru a contracara antiuniotliSilnul .românilor şi saşilor, propune o scurtă 
vizită a palatinului Ştefan în Transilvania şi everttual acceptarea de către Szecsenyi 
a funcţiei de împuternidt al Guvernului ungar aici. S-ar suplini astfel lipsa de 
decizie .şi incapacitatea guvernatorului Te]eki şi a generalului Puchner. 

303. Cluj, 16 iumie 1848. Baronul Wessellenyi Miklos către ministrul de in
terne al Ungariei, Szemere Bertalan. Îi oferă detalii referitoare la greutăţile în
tâmpinate de unionişti datorită:. revendicărilor formulate de oraşe, îndeosebi de 
cele să.seşti; influenţei Comitetului de Ja Sibiu condus de Bărnuţiu printre români, 
inclusiv asupra celor două regimente grăniaereşti româneşti; pericolul declanşadi 
unei răscoale în ·Munţii Apuseni ca urmare a activităţii lui Avram Iancu; lipsei 
de voinţă sau incapacităţii guvernatorului Teleki dar şi a feldmareşalului Puchner, 
de a l!Ua măsuri pentru o'rganizarea unităţilor de voluntari cu ajutorul cărora ·s-ar 
putea pr~veni şi înăbuşi rrevoltele. De aceea sugerează că revine Guvernului de la 
Pesta misiunea de a iniţia măsuri pentru a salva poziţiile ungurimii în Tran
silvania. 

304. Cluj, 15 iunie 1848. Guberniul de la Cluj ia act de raportul contelui 
Lazar Laszl6 cu privire la desfăşurarea adunării populare din ziua precedentă de 
la Şumu1eu Ciuc. Totodată îşi exprimă satisfacţia că adunarea, la ~are au parti
cipat circa 6 000 de per·soane, a decurs în Hrni:tele legalităţii, deşi la inceput tinerii 
au încercat să impună o serie de măsuri mai energice împotriva ofiţerilor care au 
manifestat o atitudine antiunionistă. 

305. Viena, 16 iunie 1848. 113 membri ai delegaţiei trimisă de Adunarea de lia 
Blaj la Viena în frunte cu episcopul Şaguna, către împăratul Ferdinand. Invo
când revendicările formulate de cei 40 000 de participanţi la Adunarea de la Blaj 
din 14---J17 mai, r-elevă că ele n-au fost 11uate în ccmsiderare de Stările privilegiate 
ale maghiarilor, sru;;Hor şi secuilor care, în Dieta de la Cluj, au votat uniunea cu 
Ungaria fără participarea românilor, deşi ei formează 3/4 din populaţia Transil
vanîei. La aceeaşi dietă s-au adoptat legi asemănătoare cu acelea din Ungaria 
prin care Sle. proclamă existenţa doar a naţiunii maghiare şi folosirea exclusivă 
a limbii ungureşti. De :aceea cer să fie şi românii ;recunoscuţi ca naţiune politică 
egal îndrepţăţită cu ungurii, saşii şi· ~secuH, iar limba· lor să fie folosită în admi
nistraţie şi justiţie asemenea celei maghiare .şi germane. 

306. qzuj, · 16 iutnie 1848. Deputaţii diet.ali Karacsonyi Janos şi Masvilagi 
Istvan către oficialitatea oraşului Dumbrăveni. Îi raportează că deocamdată Dieta 
de la Cluj nu mai adoptă noi acte legislative, ci aşteaptă legea uniunii. Ea ur
mea,ză totuşi să se pronunţe .asupra propunerii deputatului OdorheiuliUi, contele 
Teleki Laszl6, privind extinderea legilor 23 şi 24 din Unga·ria şi asupra oraşelor 
transilvănene. Revendicările românilor au rămas doar consemnate în procesul ver
bal al dietei. 

307. Cluj, 16 iunie 1848. Guberniul Transilvaniei ia la cunoştinţă petiţia co
munităţii din localitatea Băgara referitoare la restituirea pădurii, cu denumirea 
Grădina-Cioacă~ răpită de fostul proprietar f.eudal ,şi o trimite spre rezolvare 
dregătoriei comitatului Cluj. 

308. Timişoara, 16 iunie 1848. Episcopul sârb al diecezei Timişoara, Pante
leimon Jivkovic, către ministrul cultelor şi instrucţiunii publice din Guvernul Un
gariei, baronul Eotvos J6zsef. Îi propune să amâne congresul oTtodocşilor români 
fixat pentru 27 iunie .La Timişoare, aşa cum a precedat şi cu acela al sârbilGit.> 
din 27 mai de la Ka.rlowitz. Congresul de la Timişoara a fost iniţiat de avocatul 
Emanoil Gojdu .şi deci nu are aprobarea nici a Guvernului de la Pesta, nici a mi
tropollitului de Ia Karlowitz. Iqtrucât a.semenea sârbilor la Karlowitz şi românii in-
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tenţionează să-şi aleagă un :rnitropO'lit propriu care ar urma să-şi stabilească s-ediul 
la Timişoara, s-ar pftea crea pericolul unei ciocniri între enoriaşii celor două etnii, 
deoarece cei dintâi ar apăra clădirea episcopală construită de ei, dacă ceilalţi ar 
incerca să o ocupe. 

309. Cluj, 16 iunie 184~. Guvernatorul Teleki către comandantul suprem 
al armatei din Transilvania, baronul Puchner. Îl! roagă să satisfacă cererea comi
siei de anchetă din .Munţii Apuseni de a i se pune la dispoziţie încă o cO'IDpanie de 
~oldaţi la Abrud pentru a se preveni o eventuală revoltă a moţilor "instigaţi" de 
Avram Iancu. 



REGESTENVER,ZEICHNIS 

1. Innsbruck, 5. Juni 1848. Der Kaiser Ferdinand an den Gouverneur von 
SiebenbUrgen, Grafen Teleki J6zsef. Er empfeh1t ihm die Bel.assung im !Bezirk 
des I. Szekler Grenz Regimentes der aus der Moldau geflUchteten Bojaren, solange 
dies2 durch ihre Haltung keine politischen Umtriebe erregen. 

2. Cluj (Klausenburg), 5. Juni 1848. Das Gubernium Siebenbi.irgens an die 
Stande des Szeklerlandes. Im Namen des Kai,sers, bewilligt es eine dreimonatige 
Einfuhnmg der Standgerichte in den Bruderstuhlen Kezdi, Orbai, Sepsi und Mi
cloşoara (Miklosvar), um die Bedrohung der Personen- und Eigentumssicherheit 
vorzubeugen. Die Genehmigung soli den Stuhlrichttern zur Kenntnis gebracht 
werden. 

3. Cluj (Klausenburg), 5. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an: a) den Vize
hauptmann des Fog.arascher Distrikts; b) den Bischof Ioan Lemeni. Er macht sie 
darauf aufmerksam, daB der Philosophieprofessor aus Blasendorf Aron Pumnul 
nach seinem Heimatsdorf im Fogamscher Distrikt aufgebrochen ist, und er:sucht 
sie ihn unter Beau.fsichtigung zu ha1ten. EbenfaHs soUen sie ihm i.iber eine even
tuelle aufwieg]erische Tătigkeit des Professors Bericht erstatten. 

4. Wien, 5. Juni -1848. Das Protokoll der Sitzung des Ministerrates vom 5 . 
.Juni enthalbet die Besprechung des GesetzartikelS der bedingungslO'sen Union Sie
benburgens mit Ung,arn, welches dem Kaiser zur Sanktionierung uberr1eicht wurde. 
Der Finanzminister zeigt, daB die Annahme dieses Gesetzes Ungarns Macht zum 
Nachteil! bsterreichs, aher auch zum Schaden der Sachsen und Rumanen steigern 
wird. Der Ministerrat macht den Vorschlag, der Kaiser solle das Unionsgesetz nur 
unter folgenden Bedingungen sanktionieren: a) mit der Behaltung aller Kassabe
stănde und der samtlichen aus Siebenburgen und Ungarn erhobenen Material
vorrathe; b) Ungarn und Siebenbiirgen sollen einen verh.ăltniBmăBigen Teil der 
Gesamtschuld der osterreichischen Monarchie i.ibernehmen; c) mit der !Behaltung 
des Milităr Generalkommandos und der siebenburgischen Grenzdistrikte unter 
dem Befeh] des Kriegsministeriums in Wien u:sw ..• 

5. Budapest, 5. Juni 1848. Der Pester Kriegsminister Meszaros Lazar an den 
Erzherzog Stephan, Palatin von Ungarn. Er ermahnt ihn, dem Kommandierenden 
General der k.k.k Truppen in Siebenbiirgen den Befehl zu erteilen, dem Kriegs
ministerium zu Pest eine detaillierte Aufzahlung der zur Verfiigung stehenden 
Waffen- und Kanonentypen und Munition einzuschicken, ebenfalls die dem un
garischen Ministerium abzugebende Anzahl van Gewehren usw. mitzuteilen, sowie 
die Rekrutierung der Freiwilligen fUr die Honvedregimenter zu beschleunigen. 

6. Şomcuta Mare (Nagysomkut), 5. Juni 1848. Die VeroTdnung des unga
rischen Innenministers an die Behordlen des Kioar Distriktes. Den Distriktsinwoh
nern soli bekannt gemacht werden, daB die Kosten der drurclil Aufwieglungen ver
ursachten Truppenverlegung,en von den Aufwiegllern, individuell oder koUektiv, 
getragen werden sollen. 

7. Clztj (Klausenburg), 5. Juni 1848. Der siebenbi.irgische romisch-katholische 
Bischof KoVIcics Mikl6s an d:as Kla,usenburgter Gubernium. Er meint, nur aufgrund 
der Titei konne er sich nicht liber die aus der Walachei dem K.ronstădter Kauf
mann Hagi Nioolae Moldovan gesandten BUcher aussprechen. Diese soll1ten dem 
Thesaurariat zur Zensur eingesendet werden. 
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.. 8; Jebel (.Schebel), E. Juni 1848. Der Sch~bl-er Erzpriester Meletie 'Drăghici an 
-den koniglicheri Kommissar und . Vizegespan des Teme.Scher Komitats.: In . betreff 
auf dessen Note vom 30. Mai, gibt er ihm -die Versicherung, daB seine Glaubigen 
keine . (}eflihle-, von _1]nzufr-iedenheit .. den Ungam. gege:nUber, deren . friedlichen 
Nachbarschaft sie iSich bisher ţrfreuten, .hegen; JedOch. zejgen sie ihre Unzufrie
d:.:.nheit dcm Pansla\'lÎsml1sgege;nuzer, also qer OoerherrschC:dt cler serbischen Me-
tropolie zu Karlowitz, w~lţhe das rl.Ullănis~:pe V:olţstum ?edroht. · 

9. Aiud (Groj3enyed), 5. Juni 1848. Der Obergespan des Unteralbenser Ko
mitats, Freiherr Ban:Efy_ Mikl!6s, an . den Gouverneur . 'Telek;i J6z5ef. Er teilt 
ihm mit, daB er. hegleitet von 335 Szekler Grenzler und Husar.en des Maximili.an 
Ferdinand ·.· Regiments ·· abermâls nach. Mihalţ (Mihalcfalva) ·. aufgebrochen · ist. Um 
die Absichten der Dorfbewohner, wăh.rend der N acht zusammen mit elen Insa Ben 
aus Obreja (Obrazsa), Cistei (Olahcsesztve) und aus den an cler Kokel gelegeneh 
DOr fer . dem k.k ·Militar. in den N ackei1 zu . fallen, hinterzutreiben, habe Hanffy zw ei 
Kanonen dringend notwending. · 

10. Nli.hal.ţ (1\fihâlczfalva),. 5 .. Jur.Li 1848. Der Freiherr B.finffv Mikl6s a~ den 
Gouve'rneur. Teleki_. ~r· heric.lltet_, daB. • er zusammen mit dem ·Armeekorps Majors 
Balazs ohne Wîdersetzung in Mihalţ eingetroffen ist, die Untersuchung cler Schul
digen durchgeflihrt und acht Fiihrer · des· Aufruhrs verhaftet hat: Die Anzahl der 
Toten betrăgt 12 Individuen, dvon 8 Mihcilczfalver und 4 aus den benachbarten 
Dorfern. Am nachsten. Tag wird er die Anzahl der Verwundeten mitteilen. 

1111. Cluj .(Klausenbutrg) .. 5. Juni 1848. Der Obergespan des Klausenl:mrger Ko
mitats Macskâsi Bâl ari den unterordn~ten Oberstuhlrichter. Er berichtet, daB die 
Dorfbewhner aus Sâmboieni (Erdosrombattelke) vom Vizegespan elen !Befehl 
,erhielten, sich in Cărriăraş (Pusztak'amarâls) ·in der Frage der Benlitzung der Allo
dialweide des Freiherrs Kemeny Domokos untei~suchen zu lassen. Jedoch hat <der 
Priester aus ·Sâmboieni seine GlJăubigen ermahnt, .. dem Aufruf. des Vizegespans 
nicht nachzukonunen, ·weswegen er verhaftet wurde. 

12. Cluj (Klausenb·wrg), 5. JUni 1848. Der Stadtrichter von Klausenburg Grois 
Gustav. an den Gouverneur Teleki. Er ersucht ihn, liber den Priester aus Sâmboieni 
~Erd6szombattelke) zu verfUgen, da dessen Verhaftung Unruhe unter den Klausen
burgern verursacht, wahrend die Glaubigen . des Priesters schriftliche Zusicherun
:gen fur ihreh Pfarrer geben wollen; 

13. Baia de Criş (Altenburg)~ 5. Julni 1848. Die magyarische Kommunităt des 
Zarander Komitats an elen Gouverneur von Ungarn. Sie auBert ihre Dankbarkeit 
und Opferbereitschaft ini Dienste ·des Programms des Pester Ministeriums und 
.zum Gedeihen der ungarischen Nation. · 

14. Boarta (Michelsdorf), 5. Juni 1848. Die KomitatsbevoUmachtigten fur die 
Sicherung der bestehenden Ordnung,. Nagy Sân dor und Mihftly Karoly, an die 
'Landesstelle des Obera1benser Komitats. Sie berichten, daB sie die Untersuchung 
der dem Alloclialwald des Grafen Teleki samuel verursaclflten Schaden durch
gefunrt haben. Diese konnen nicht der :samtlichen Gemeinde Boarta (Michelsdorf) 
zugeschriehen werden, fallen aber 15 D<1I'1individuen zu, welche bereit sind die 
Kosten zu tragen·. · 

'15. CăZvasăr, 26. Mai - 5. Juni 1848. Das Protokoll der in der Gemeinde 
·Călvasăr von Nagy Scindor und Mihăly Kârally, Komitats Bevollmăchtigte fiir die 
Sicherung der bestehenden Ord.nung, durchgeflihrten Untersuchung. Es wurden 20 
Dorfbewohher untersucht, aus der'eri Antworten hervorgeht, ·· daB am 19. Mai die 
·norfgemeinschaft beschlossen hat, dem Grundherrn die Benli:tzung des am Doif
rande gelegenen Waldes bis · zur Losling cler Streitigkeit auf gesetzlichem Wege 
zu verweigern. 

,16. Clulj (Klausenburg), 5. Juni 1848. Das Klausenburg€r Gubernium nimmt 
den Vortrag der Landesstelle des Arieş Stuhls zur Kenntnis, in dem; anlaBliich der 
Bekampfung .. adelsfeindlicher Auf.Wieglun,gen in ~inigen rumanischen Doriern, die 
'Genehmigung cler Einfi.ihrung der. · Standrechts. ersucht wird. . 

ill7. Braşov (Kronstadt), 5. J.Uni 1848. ·Der Kronstadter Oberrichter Johann 
Albrichsfeld an den Gouverneur T·eleki. Er ·beriohtet ihm: • liber die in der Walachei 
,aufgebrachten _Geruchte i.iber eine m5gliche Preisgabe seitens der ·Pforte cler 
.Schutzherrschaft der zwei Donaufirrstentiimer. zugunsten RuBlan9.s; uber elen An-
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kauf von Biei und PUlver in Siebenbi.lrgeh von seiten einiger aus cler Wruachei 
gekommenen Individuen. D!e Bestătigung des en<>ten Geruchtes k&nn·te dem Han,.. 
del des Kaiserstaates ernste Nachteile verw-sachen. 

. ta. Braşov (Kronstadt), 5. Juni 1848. Die Behorden der Stadt und des Dh
trikts Kronstadt an den Kommandierenden General de k.k. Armee Siebenbi.irgens, 
Anton Puchner. Die l{ronsUidter Burgergarde auBert den Wunsch, die 800 Stuck 
V:Qn Puchner nur zeitweilig erhaltenen SteinschloB Feuergewehre, gegenbenenfalls 
auch andere im BergschloB befiridlichen . Gewehre zu erkaufen. 

·19. Sibiu (Hermannstadt), 5. J!-Lni 1848. Der Sachsengraf Franz Salmen an 
den Bistritzer Magistrat. Er benachrichtigt den Magistrat, daB der Bistritzer rBur
g:ergarde aus dem Vorrat des NaBoder 2 .. Walachen Infanterie Grenzregimen:ts noch 
weitere 12~128 SteinschloB Gewehre zuged:acht wurden. 

, 20. Nocrich (Leschkirch), 5. Juni 1848. Das Protokoll der Sitzung der 
iLeschkircher Stuhlsversammlung. Die Vertreter der 6 săchsischen Kreisortschaften 
stimmen mit dem BeschluB der Sachsischen Nationsuniversităt Uberein, dem Kaiser 
eine Erklarung zu senden, damit seine Majestăt kein:eswegs ;cJas von den săchsischen 
Landtagsdeputierten gegen den ·Willen ihrer Auswahler an~nommene Unions
g~<>etz sanktionierţ. Hingegen meinen die Vertreter der 6 rumani:s~hen Ortschaften, 
der Kaiser muBe in dieser Frage nicht angegangen werden. 

21. Mediaş (Mediasch), 5. · Juni 1848. Der Mediascher stellvertretende Bi.ir
germeister Daniel Graser an den Sachsengraf Franz Salmen. Er macht den Vor
scblag .. der Einberufung einer auBerordentlichen Volksversammlung allet. sachsischen 
Gerichtsbarkeiteri am 25. Juni nach Mediasch. · 

22. Dalnic (•Dayla), 5. Juni 1848. Der Vizestuhlrichter des Kezdi Bruderstuhls, 
Lazâr David, an deri konigliehen Oberrichter von Hâromszek (Dreistilhlen). Er 

· beklagt die Thatsache,' daB nicht alle von den Stuhlortschaften eingereichten Vor
trage den ,Best1mmungsor.t erreichen. Deshalb hat er gezogert, .dem Oberrichter 
liber die unangenehmen Ereignisse aus Leţ (Lecfalva) und Beta zu . berichten. 

23. Cluj (Klausenburg), 5. Juni 1848. Die Landtagsdeputierten Elias Roth und 
Ludwig von Brennerberg an das Stadt- und 1Jistriktspublikum von I~ronstadt. Sie 
b1tten um Weisungen und um die schleunige Ubersendung des Denkschriftsentwurfs. 
welcher die săchsischen Wi.insche enthaLtet, oomit vor AbschluB des Klia.usenburger 
Landtags die Denkschrift den ungarischen Standen nach . Peşt eingereicht werden 
konne. Die Landtagsabgeordneten zeigen ebenfaHs, daB eine Privatkonferenz die 
Abschaffung der Urbarialleistungen und Zehnten auf Grundlage des ungarischen 
Vorbilds bespricht, und sind der Meinung auch den Sachsenboden von der Last 
des Zehnten zu befreien, indem die sachsischen Geistlichen in Zukunft gleich ande
ren Staatsbeamten besoldet werden sollen. 

24. Sibiu (Hermannstadt), 5. Juni 1848. Alexandru Bătrâneanu, Mitglied des 
Rumanischen Nationalkommitees in Hermannstadt an den Priester Simion Balint 
aus Roşia Montană (Goldbach). Er berichtet uber die Ereignisse in Obreja (Obrazsa) 
und Mihalţ (Mihâlcfalva), und behauptet, da.G in dr zuletzt erwahten Ortschaft 
vom Szekler Grenzmilitar und von den ungarischen Nationalgardisten 50 !Dorf
bewohner getotet und andere 100 verwundet wurden . 

. 25. Sibiu (Hermannsta(lt), 5. Juni 1848. Ein Beamte des k.k. Thesauriariats 
in Hermannstadt wendet sich brieflich an einen Oberbeamten, oder eine Verwandt
schaft !mit der Bitte, an das Klausenburger Gubernium heranzutreten, um den 
Bischof Lemeni zu i.iberzeugen, eine Proklamation herauszugeben und die ldinftige 
Annahme vom Landtag des Urbarialgesetzes (Abschaffung der Leibeigenschaft) 
anzukunden. \Vldrigenfalls, in der voM. den Mihalczfalver Ereignisse aufgereizten 
Stimmung, konnte ein allgemeiner Aufutand kaum verhindert werden. · 

26. Cluj (Klausenburg), 5. Juni 1848. Der Obergespan des Mittelszolnoker 
Komitats, Freiherr Wesselenyi Mikl6s, an das ungarische Ministerium des Innern. 
Er berichtet ilber die mangelnde Mitarbeit zwischen ibm und dem Obergespan 
des Biharer Komitats, Beothy, beide als Bevollmachtigte des ungarischen Minis
teriums fur die Einverleibung des nordostlichen Pm-tiums; i.iber die Notwendig
keit cler Ernennung eines Ciubernialkommîssars, gehol::ten von 4-5 trnterstellten, in 
betreff der AbschlieBung der Union Siebenhurgens mit Ungarn; :i.i.ber die. brennende 
N ot der Entfernun,g aus ihren Am tern'· etlicher: Oberrichter · und. Oberg.espane, dar-
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unter die Beseitigung des Sachsengrafs Franz Salmen und des nicht .... uruer.ten, Bi:s
chOfs Andrei Şaguna, u.a. 

27. Sibiu (Hermannstadt), 5. Juni 1848. Ein junger Ungar aus Hermanmr:tadt 
an den Landtagsdeputierten Szâsz Karoly. Er berichtet uber: die unionsfeindJJichen 
Ag-itationen der Hermannstădter Sachsen und deren Mitarbeit mit jungen ruma
nischen Intelektuellen; tiber die Absicht der Ausarbeitung eines unionsfeindlichen 
Aufrufs an die rumănische Nation und an die rumănischen Grenzregimenter. 

28. Sibiu (Hermannstadt), 5. Juni 1848. Ein Rumăne aus Hermannstadt an 
eine ungarische Behorde. Auch er berichtet iiber die unionsfeindlichen Agitationen 
in Hermannstadt. Als Freunde der Union nennt er den Thesaurariatsbeamten Paul 
Dunca, den Gubernialdolmetscher Ioan Bob und den Landtagsdeputierten Alexan
dru Bohăţel. Bariţiu und der Erzpriester Berza sprechen ·sich gegen ein schriftliche:> 
Abk(J)IDmen zwischen Rurriănen und Sachsen aus, aber sie scheinen geneigt zu 
Verabredungen mit dem Sachsengraf zu sein. Um einen gegen d1e Ungarn ge
richteten rumănisch-săchsischen Militărpakt vorzubeugen, beantragt er die Anert
kennung der Rumănen als politische Nation. 

29. Buda, 6. Juni 1848. Das Gubernium Siebenbiirgens an den Pester Ver
kehrsminister, Graf Szecsenyi Istv<Cin, Stellvertreter des Ministerprăsidenten Bat
thyanyi Lajos. Er uberschickt ihm die van dem siebenbiirgischen Landtag ange
nommenen Gesetzes.artikel in betreff des Wahlmodus · und der Griindung einer 
ungarischen N ationalarmee. 

30. Wien, 6. Juni 1848. Der Hofkanzler SiebenbUrgens in Wien, Freiherr Apor 
La zar. an den Gouvemeur Teleki. Er berichtet ibm, daB er Telfekis Gesuch vom 30. 
Mai hinsichtlich der Ausrustung der BUrgergarden mit Zeughausgewehren dem 
Kaiser zur Sanktionierung Ubermittelt hat. 

31. Cluj (Klausenburg), 6. Juni 1848. Der GouVlerneur Teleki an den Ober
stuhlrichter des Hunyader Komitats, Lukacs J6zsef. Er bring,t ihm zur Kenntnis, 
daB der Bilrgergarde aus Deva 200 Gewehre aus dem Karlsburger Zeugh.aus zu
gekommen sind. 

32. Cluj (Klausenburg), 6. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an den Ober
gespan des Unteralbenser Komita:ts, Freiherr Banffy Mikl6s. Er teilt ihm mit, 
daB er ihm vorlăufig das Gesuch, den BUrgergarden aus Ighiu (Grabendorf) u,nd 
Şard (&ird) die ver.langten Gewehre auszuteilen, nicht positiv beantworten kann. 

33. Cluj (Klausenburg), 6. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an das Guhe:r
nium Siebenbiirgens. Er 1stellt den Antrag der Entllassung auf Kaution dreier 
Hăftlinge, des Priesters Simion Pop und der zwei Dorfbewohner aus Sâmboieni 
(Erd(Js;::ombattelke). 

34. Clulj (Klausenburg), 6. Juni 1848. Der EntschluB des Guberniums Sieben
biirgens in klauseenbur,g weist die Petition der Ehefrau des Sedlers Muncea Silicul 
aus Jichişul de Sus (Felsogyekenyes), aus dem Innenszol!noker Komitat, hinsichtlich. 
der Entfernurg jenes von der Urbaria:Ihufe, als unbegrundet zuruck. 

35. Cluj (Klausenburg), 6. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an: a) den Ge
neral Puchner; b) den Freiherr Apor Lazar. Den ersten ersucht er, die Ablieferun,g 
von 400 .Stiick .Musketen an die Karlsburger BUrgergarde zu verfiigen. Den zwei
ten bittet er, hoheren Orts in Wien zu wirken, damit dem Kommandierenden 
Generalen die Genehmigung erteilt werde, die nătige Zahl von Musketen an die 
Burgergarde verabfolgen zu_diirfen. 

36. Cluj (Klaulsenburg), 6. Juni 1848. Der Gouverneur 'Deleki an den Feld
marschall-Lieutenant Pfersmann, Stellvertreter des Kommandierenden Generals 
der k.k. Armee SiebenbUrgens. Er ersucht ihn, Joseph von Henigni, Redakteur der 
Zeitung S'Lebenburger Bote, welcher durch Verwendung der Ausdrucke: unfăhig, 
"fanatisch", ,.,ultramagyarisch" den Censor Gyergyai betreffend, dessen Ansehen vor 
dem Publikum herabwUrdigt habe, zur Recht:fertigung aufzufordern. 

37. Clulj (Klausenburg), 6. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an den G~meral 
Puchner. Er gibt ihm die Versicherung, daB er alle Szek1er Jurisdiktionen benach
richtigt habe, dal3 das vom Landtag in Klausenburg am 2. Juni angenommene 
Gesetz der Umgestaltung der .Szek1er Grenregimenter in Nationa1garden erst nach 
dessen Sanktionierung vom Kaiser -in Kraft treten wird~ Ebenfalls soll der Aus-
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marsch nach Ungarn des in Dreis.tuhlen gebitdeten Szekle.r GrenzrniliUi.rs e1~st 
nael1 ~nnahme eines LantagsbeschluBes in diesem Sinne.·erfolgen. · ··,, ... · 

3~. Abrud (G1·oBschlatten)~ 6~ 'Juni 1848. Der GroBschl.attner Oberrichter La
·borfâlvi Nagry · Karoly und der Polizeidirektor Di6szegi samuel an den Ober
gespah des Unteralbertser· Ko:m.itats, Freiherr Banffy Mikl6s. Sie beschuldigen 
Avram Iancu der Aufhetzung der Rumanen gegen die Ungarn. In diesem Sinne 
er\vahnen sie mehrere Behauptuhgen des Angeklagten in .· betreff der Mihalcfalver 
Ereignisse, sowie der von den Motzen -ertragenen Schikanen von seiten der Bur
gergarde, gelegentlich des Wochenmarktes in AbrUJd (GroBschl!atten). Sie ersuchen 
ihn; das Kl~usenburger Gubernium zu ermahnen, Um. die 13eschickung von 200 
Szekler Gre'nzler zur Sicherung der Ordnung am Wochenmarkt aus Câmpeni zu 
bevvirken. · . ·· . .. . · . 

39. Târgui .Sec'uiesc -(Szekler Neumarkt), 6. Juni 1848. De.r Kommandierende 
des II.. Szekler Grenz Infanterie Regimentes, Oberst. Do bai, an den. koniglichen 
Qberrichter von. Dreistuhlen. Er bringht ihm zrn: Kenntnis, daB er den Mili
tărstaatsanwalt zu der nach Ozun (Uzon) zu beschl.ckenden. Kommission ernannt 
hat. Die Kommission h~itte die Beruhigung der Szekler Grenzler, und nicht die 
Untersuchung des Eigentumsrechts als Ziel. 

40, Vârşeţ, 6; _Juni 1848. Der Bischof Ştefan Pop:ovici an den -konigl·khen 
Komm;issar und den Vizegespah des Torontaler Komitats. Er bestatigt. die Er
haltung am 1. Mai der offentlichen Einladung des Erzbischofes Hajachich, der von 
einer Volksversammlung Patriarh erklârt wurde. 

. . 41. Sibiul (Hennannstadt), 6 .. Juni 1848. Das Rundschreiben des arthodoxen 
Hermannstădter .Konsistoriums an seine Erzpriester und · Priester. 'Es ersucht sie, 
die GHiubigen zu uberzeugen, dii!B die Ereignisse von Mihalţ (·MiMlcfalva) und 
Coşlariu (Koslard) "aus bloBem Unverstandnis und gegen den Willen des Guber
n.l:ums eder anderer Landestellen" entstanden sind: das <J:ubernium hat eine bnter
suchungskommission zur Bestrafung der Schuldigen. · genriant. Demzufolge sallen . die 
Dorf.bewohner geduldvoll das UrbarialJgesetz erwarten. · 

42. Becicherec. (serbisches Banat), 6. Juni 1848. Andras Janos, Stellvertreter 
des Priesters aus Titel! an das ungarische Ministerium in Pest. Er berichtet uber 
die am 4.~6. Juni stattgefundenen Erhebungen der Serben aus Titei und den 
Nachbarortschatften, ·welche ein paar Kanonen konfiszierten: und nach Kikinda 
i.md Becse aufbrachen um die dortigen Haftlinge zu befreien. Bittet um Mili-
·tărhilfe. 

43. Sibiu (Her11UJ.rnnstadt), 6. Juni 1848. Da:s Protokoll der Sitzung der 
'Săchsischen Nation.suntversWit VO!Ill 3.-6. Jmi, das einen fi.ir die nach W~en 
beschickten Deputierten verpfHchtenden BeschluB .enthă.lt. Diesem gemaB, sollen 
d.ie Deputierten dem Kaiser eine Denkschri:ft einreichen, in welcher angedeutet 
-werden solii., daB di-e Zustimmung der tSă.chsischen Lantagsdeputierten zur Verei
nigung Siebenbi.irg-ens mit Ungarn gegen den WiHen ihrer Sender erfoligt sei, 
·nemzufolge sollen die Deputier.ten den Kaiser ersuchen, das Unionsgesetz entweder 
nicht, eder nur unter Bedingung der Aufrechterhaltung der săchsischen Selbst
"Stăndigkeit und Municipal Verfassung zu sanktionieren. 

44. Sighişoara (Schii.f3burg), 6. Juni 1848. Die SchăBburg.er Stuhl und Stadt
·gemeinschaft an die Să.chsische Nationsuniversitiit in He.nmannstadt. StiJmmt zum 
ErlaB der Nationsuniversitat bei, cler evang-elischen Kirchengemeinde aus Foga
.rasch das aus der Nationalkassa gebargte Kapital von 1000 Fl. zu erlassen. 

45. Clulj (Klaus.enburg), 6. Juni 1848. Der Kanzelist Ioan Poruţiu an das 
Humanische Nationalkommitee in Hermannstaclt. Er berichtet i.iber: die unions
fteundliche Stimmung unter den Klausenburger Ungarn und i.iber das in Klausen
burg in Umlauf gesetzte Geri.icht, da.B die jung:en rumiini,schen In:telektuellen in 
'Blasendorf von den Sachsen Bestechungsgeld erhaltert hătten, um gegen die Union 
zu wirken; die Zuruckweisung im Landtag des Antrags von Szasz Kitroly die 
ungarischen "zu demokratischen" Gesetze auch in Siebenbiirgen einzufuhren; die 
Gefahr der Verhaftung der Mitglieder des Humiinischen Nationalkommitees durch 
die Gubernialkommissiire. 

46. Bucureşti (Bukarest), 6; Juni .1848. Die k.k. Agentie aus Bukarest an den 
:Kommandierenden General .. der k.k. Armee in· Siebenbi.irgen. Berichtet ii ber: deh 



Besuch des russische:n Kon5uls, General Duhamel, in der Wa:tachei; das Gerucht 
daB die moldauischen Flii.chtlinge in Kronstadt eine Freisehaar zu rekrutieren 
plannen, um mit deren Hilfe in der Moldau einzufullen; die Bitte des tiirkischen 
Kammissărs Talaat Ef.endi MaBna,hmen gegen solche Absichten zu treffen,. 

47. Cluj (Klause'nburg), 6. Juni 1848.. 'nie Landtagsdeputierten der Stadt Dum
brăveni (Eli:sabethstadt), Karacson:yi Janos und Masvilagi Istvan, an die Versam
mlung ihrer Sender. Sie berichten liber: die Landtagsdebatten in betreff des Ur
barialgesetztes und cler Entschădigung der Grundherren; den An trag, auch' die 
Entschădigung der Stădte als Kollektivbesitzer zu besprechen; die Anwendung 
des Urbarialgesetz.tes beginnend mit dem Tag des 18. Juni, ohne vorerst die kai
serliche Sanktionierung abzuwarten. 

48. Cluj (Klausenburg), 6. Juni 1848. Der Klausenburger Oberrichter Grois 
Gustav an den Bevollmăchtigten des Pester MinisteriUimS, Freiherr Perenyi Zsig
mond. Er erwăhnt den historischen Werdegang der Stadt Klausenburg in Sieben
biirgen wăhrend des Furst€mtums und unter der Habsburgerherrschaft, um auf 
die Folgen der Einverlei.bung zu Urigarn zu beharren: den Verlust des Range:; 
K.lausenburgs als Hauptstadt von Siebenburgen. Deshalb schlăgt er vor die Um
setzung da zu Orte etlicher Rechts-, Milităr- und Fiskalămter, die Begrundung 
eirier Universitat, die Verlăngerung der Eisenbahnlinie aus Debrecen oder Oradea 
(Gro!3wardein) bis in die Walachei durch Klausenburg usw .. 

49. Nocrich (Les.chkirch), 6. Juni 1848. Das Stuhlsamt des Leschkirche1· 
Stuhls 1an die Săchsische Nationsuniversităt in Hermannstadt. Macht den Vor
schlag, die Universitat soUte moglichst bald den Entwurf zu den deri sachsischen 
Deputierten der Regnicolar-Deputatian in · Pest mitzugebenden Weisungen fertig'
ztistellen, und diesen Entwurf in einer von SchăBburg vorgeschlagenen Sachsen-
versammlung zu besprechen. · 

50. Sibiu (Hermannstadt), 6. Juni 1848. Der Censor und Informator Gyergyai 
samuel aus Hermannstadt an den Gouverneur Teleki. Er herichtet liber die Ver
breitung einer unionsfeindlichen Flugschrift in rumănischer Sprache. 

51. Sibiu (Hermannstadt), nach dem 6. Juni 1848. Das von Simion [Bărnu
tiu unterschriebene Manifest des Humanischen Nationalkommitees von Hermann:
stadt, welches gegen die Ernennung . ausschlieBlich . ungari.scher Gubernialkommis
sare fur die Untersuchung der Ereignisse von Mihalţ, ohne Teilnahme r~mănischer 
Verteter, protestiert. 

52. Măerişte (Krasznahidveg), 6. Juni 1848. Die Petition cler Krasznahidve
ger Dorfgemeinschaft an die Landesstelle des KraBner Komitats, welche die Wie
dergabe der var '1848 von den ehemaligen Grundherren entrissenen Heuwiese!h 
verlangt. 

53. Timişoara (Temeswar), 6. Juni 1848. Der Banater Bevollmachtigte des 
Pester Ministeriums, Kommissăr Vukovics, an den ungarischen Innenminister Sze
mere Birtalan~ Er berichtet, daB er sich seines Auftrags entledigt hat, die · Emp
findlichkeit des anderen Gubernialkommissars Cernovici zu schonen und mit ihm 
zusamm.en fUr die Erhaltung der Ordnung, einschlieBlich fur die Pazifikation in 
W·oiwodina, zu wirken. Er ăuBert ·seine Freude fi.ir Eftimie Murgus "Gesinnung(', 
die politische Richtung des ungarischen Ministeriums zu folgen; ebenfaHs bean
tragt er MaBnahmen, um der uligarnfeindlichen serbischen Regierung in Karlo
witz entgegenzuarbeiten. 

54. Innsbruck, 7. Juni 1848. Die Antwort des Kaisers Ferdinand an die von 
der Rumănischen Nationalversammlung aus Blasendorf am 15. - '17. Mai 1848 
angenommene Petition der Rumanen. Der Kaiser erachtet, durch Sanktionierung 
des Uniansgesetzes seien die Forlderungen der rumănischen Nation ih Erfli.llung ge
gangen. 

55. Buda, 7. Juni 1848. Das Pester Innenministerium bringt dem Kriegsmi
nisterium Ungarns den Vor:tra.g des ersten Vizegespans des Temescher Komitats 
zur Kenntnis, in betreff der Absendung der Gubernialkommissare nach Teme:s
war. der Notwendigkeit den Personenverkehr aus und nach Serbien zu ver
bieten. 

56. Cluj (Klausenburg), 7. Juni 1848. Das Guhernium in Klausenburg nimmt 
den Vortrag des Oberriohters des Dohokaer Komitats, Graf. Wass Samt.ţ, zur 



Kenntnis, welcher die vorlaufige Vertagung der Rekrutierungen in den !Dorfern 
des Unterbezirks, wegen den aufgetretenen Schwierigkeiten, beantr:agt. · 

57. Clu!j (Klausenburg), 7. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an den Ober
gespan des Tordaer Komitats, Graf Thoroczkai Mikl6s. Zur Beschleunigung der 
Uniersuchung hinsichtlich der Entlassung gegen Kaution, ubersendet er ihm das 
Dossier des Haftlings Vasile Fodor, Fiskalbeamter. 

58. Cluj (Klausenburg), 7. Juni 1848. Das Gubernium bespricht die Benach
rkhtigung des Kronstadter Stadt- und Distriktmagistrats hinsichtlich der Ent
ziehung vctn der Rekrutierung insbesonders der rumanischen Junglinge, welche 
ihre Zuflucht in der Moldau und der Walachei nehmen. Da an -ihrer Stelle die 
Anzahl! der rekr~tier:ten Sachsen erhoht werden muB, bittet der M<agistrat die 
Gubemialbehărden die Weisung zu ,treffen, daB alle osterreichischen k.k. Agentien 
in den DonaufUrstentUmern die siebenburgischen FHichtlinge, im Falle der kL'tnf,ti-. 
gen Weigerung der Rekrutierun.g, mit der Beschlagnahme ihres Vermogens unei der 
Verlust ihrer Rechte zu bedrohen. Das Gubemium trifft einen Besch1uB in die
sem Sinne. 

59. Cluj (Klausenburg), 7. Juni 1848. Das Gubernium Siebenburgens an die 
Landesstelle des Fogarascher D1strikts. Es macht die Einfiihrung des Standrechtes 
auf dem Gebiet dieses Distriktes, ~sowie der sachsischen Sti.ihle und des Oberal
benser\.Komitats bekannt. 

60. Cluj (Klausenburg), 7. Juni 1848. Das Rundscltlreiben des Gouverneurs 
Teleki an die Behorden der siebenbiirgischen Kreise, in dem Folgendes bekannt ge
macht wird: der Aufruf des Kaisers zur Zusammenarbeit zwischen den Volkern 
der Monarchie; die Ernennung des Palatins Stephan als kaiserlicher Statthalter in 
S~ebenburgen. · 

61. Cluj (Klausenburg), 7. Juni 1848. Das Gubernium Siebenbii:r;gens an den 
Magistrat des· Kronstadter Distrikts. Es empfeh1t ihm die notwendigen MaBnahmen 
zu treffen, um die Deputiertenwahl fur den am 2. Juli einzutref:fenden ungaris~hen 
Heichstag zu Pest, aufgrund der "Volksvertretung" zu bewirken. 

62. Cluj (Klausenburg), 7. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an die Landes
stande des Oberalbenser Kiomitats. Er macht ihnen bekannt, daB, dem vom 
Klausenburger Landtag angenommenen Urbarialgesetz gema8, nach dem 18. Juni 
alle Urbarialdienste aufhioren werden. Demzuiolge sollen die in diesem Sinne ver
Offen.tlich.ten Gubernialistrukticmen sowohl unter den Grundherren, als auch in den 
Reihen der Leibeigenen verteilt werden. 

63. Cluj (Klausenburg), 7. Juni 1848. Die "Vorlaufige Verstandigung" des 
Guberniums machi bekannt, daB der Klausenburger Landtag das Urbarialgesetz 
am 6. Juni angenommen hat und am 19 d.M. das Gesetz in Kraft treten wird. Zu 
diesem letzteren Datum werden ahle Urbariaidienste, Zehnten und 'Daxen auf
horen. Auf diese Art werden von nun an frei.e Biirger sowohl die Leibeigenen und 
Sedl!er auf die von ihnen bis jetzt benutzten Urbarialhufen, ails auch die Grund
herren auf ihren Allodialgriinden. 

64. Cluj (Klausenburg), 7. Juni 1848. Der Deputierte Kar.acsonyi Janos an den 
Magistrat von Dumbrăveni (Elisabethstadt). Er bringt ihm ~ur: Kenntni!S, daB 
am vorHiufigen Tage vom Klausenburger Landtag das Urba:ctalgesetz angenommen 
~vurde, welches auch die Verteilung der Urbarialhufen an die Fronhnbauern be
stimmt. 

65. Cluj ~Klausenburg), 7. Jutni 1848. Das Gubernium aus Klausen.burg nimmt 
die "Benachrich:tigung des Kronstadter Stadt- und Distriktmagistrats zur Kenntnis, 
in betreff der Klage des Stadtbewohners Kelemen Pal. Der Klagefuhrer zeigt, daB 
..er bereits einen rekrutierten Sohn hat, und trotzdem wurde ihm auch der zweite 
:schon rekrutiert. Das Gubernium erklart di,e zweite Rekrutierung fUr ungi.ilting. 

66. Cluj (Klaulsenburg), 7. Juni 1848. Der Gubernialbeamte Szab6 Karoly 
teilt dem Mediascher· Stadt.,. · und Stuhlmagistrat die .Jnformation mit, daB das 
Gubernium erst nach Beendung der Untersuchung,. in der Frage . des Wald-

LII 



streites mit der. Kleinkopischer Gemeinschatft, Stellung nehmen wird. Zur selben 
Zeit wird auch das in Kleinkopisch stationierte Armeekorps zurlickg~zogen werdeh., 

07. Câmpeni (TDpesdorJ), 7. Juni 1848. Der Rechtsanwalt Avram Iancu an den' 
Verwaltungsdirektor der Bergwerkdomane Zlatna (Kleinschlatten), Nemegyei Janos. 
Er bittet ihn kein Milităr! in die Domenia]dărfer zu beord!ern, da hier Ruhe 
herrscht. Die Frevler sollten aber untersucht und bestraft werden. 

68. Câmpeni (r.I'opesdorfJ, 7. Juni 1848. Der Kammergespan Lazar Gyorgy an 
Nemegyei J,anos. Er berichtet liber die von der Nachricht der Berufung· des Mili
tărs verurschte geheizte Stimmung und uber die Gefahr des \Viderstands von 
;;eiten der Dorlbewohner in der Zlatna Domane. Er m~il)t, daB die geeigneste Lo
-sung die Beschickung einer Untersuchungskommision sei. 

G9. Zlatna (Kleinschlatten), 7. Juni 1848. Der Verwaltungsdirektor der Berg
domane Zlatna, Nemegyei Janos, an den Gouverneur Teleki. Laut der vom Ma
gistrat von Abrud (GroBschlatten) abgefangenen Briefe ist in den Westkarpaten 
eine. Aufruhr zu erwarten. Deshalb verlangt Nemegyei die schleunige Bewaffnung 
cler Btirgergarde aus Zla:tna, die even:tuelle Beschickung eines in Aiud (GroBenyed) 
1Jefindlichen Szeklerkorps, sowie seine eigene Ernennung als .Mitglied der Unter
suchungskommission als Kenner der Gegend und der Sachlage. 

70. Câmpeni, 7. Juni 1848. Der Rechtsanwalt Avram Iancu an den Magistrat 
der Stadt Abrud (Abrudfalva). Bei Erhaltung der Nachricht der Errichtung der 
Nationa1garden der Ungarn, Sachsen und Szekler, berichtet er liber den BeschluB 
der Inwohner der Stadt Câmpeni und aus der Umgebung, in bettreff der eigenen 
Verteidigung durch Volksbewaffnung. Die Motzen werden sich der Untersuchungs
K:ommission nicht entgegensetzen, diese Kommission soll aber sowohl aus Zivil
'kommissaren, als auch aus Militarkommissăren gebildet sein und gesetzmaBig 
handeln. 

7.1. Budapest, 7. Juni 1848. nas Finanziministerium in Pest an den unga..; 
rischen Innenminister Szemere Bertalan.. Es reicht ihm den Vortrag Szasz Karolys 
vom 115. Mai u.ber die Lage in Siebenbi.irgen ein, zusammen mit den Wlinschen 
tler rumanischen N ation. 

72. Cluj (Klausenbutrg), 7. Juni 1848. Der Bevollmachtigte des ungarischen 
Ministeriums. in Siebenblirgen, Freiherr Perenyi Zsig1mond, an Szemere Bertalan. 
Er berichtet i.iber: die in den Reihen der Ungarn durch die Annahme des Unions
gesetztes und die Ernennung des· Palatins Stephan als kaiserlicher Statthalter 
auch in Siebenblirgen erregte Begeisterung; den Widerstand der Rumănen und 
Sachsen, insbesondere der Hermannstadter, zur Union: die Anhăjnglichkeit der 
Szekler zur ungarischen Sache; die Gefahr von seiten der rumăni•schen 'Grenzre
gimenter von Orlat und Năsăud (NaBod) und lihrer deutschen und kroatischen 
Offiziere; das in Kronstadt in Umlauf gesetzte Geriicht tiber eine măglicbe "Ein
lOsung" der Donauflirstenti1mer von RuBland durch eine der PfOTte zu bezahlende 
groBe Geldsumme; u.a .. 

73. Sibiu (Hermannstadt), 7. Juni 1848. Die Infor!Illatoren Pavel Dunca, 
Avram Nicolae Penciu, Ioan Moga, Mitglieder des Rumanischen Nationalkommitees, 
sowie die Konsi,storialassessoren Ioan Pomarici und Petru Bădilă aus Hermannstadt 
an den Gouverneur Teleki. Indem sie die im Hliasendorfer Eidschwur von ihnen 
-eingefiihrte Vercfiligung, da,B die xumănische Nartion nur "auf dem •gesetzlJichen, 
ruhigen Wege" ihre Rechte fordern werde, hervorrufen, zeigen sie die unionsfeind-. 
1iche Zusammenarbeit zwischen den Sachsen und den rumani:schen Intelektuellen 
des Herman:nstadter Rumanischen Nationalkommitees (darunter erwăhnen sie: Al. 
Papiu lllarian, Constantin Romanu-Vivu, I. Suciu) an und sagen sich davon los. 
Tm Namen des nicht-unierten Konsistoriuins aus Hermannstadt hciben sie auch ein 
Rundschreiben an die Priester und Glăubigen aufgearbeitet. 
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.. 74. Sibiu,. ('Hernu;mnstadt),. 7. Jun~. 1848. DE:r F~ldmarschall-~~eut~nant P~ers
ma.nr(~n den ,am Kiau.senburger Landtâg als ka1serhcher Bevol1rnacht1gter befmd
ltchen · K'ani!hicindierenden Generalen Puchner. Aurfgrund d_er von den Obersten 
Dobai. und S,ombori, Kommandierende d~r Sze~ler .Grenzr;_gimente:, vorgetragenen 
Vortrăg~. macpf :Pfersm.ann au:f die aeta1~r aUimerksam, me von aem von aer am 
31, ,Mai. iri der in Cernatu de Sus stattgefun?ene~ Versammlung angenommer:en 
BeschluB herriihren lOOnnte, die Grenztruppen m Burgergarden umzugestalten. Em<: 
solche Umgestaltimg wiirde die MiHtărdisziplin und die Sicherheit der Ostgrenze 
des KEliserreichs bedroheh. 

. 75 .. Sibzul (Hermannstadt), 7. Juni 1848. Der Sachsengraf Franz Salmen an 
den Kronstădter Magistrat. Er bestimmt, daB die Kommandierenden der Biirger
wehx ~n den Stădten und in den Vororten der săchsischen Stuhle und lDistrikt.-e 
zugleich auch deri Oberbefehl! iiber die bewaifrfnete Bevolkerung dieser Kreise 
lfiihren werden. 

76. Cluj (Klausenburg), 7. Juni 1848. Der kaiserliche Schreiber Pe:Ufi Sandor, 
Landtagsdeputierte in Klausenburg, an seine Sender aus dem Udvarhelyer Stuhl. 
Er bringt ihnen zur Kenntn1s: den von Freiherr Wesselenyi Mikl6s in der Land
tag:ssitzung vom 6. Juni gemachten Vorschlag der Abschaffung der Urbarialdienste 
nach dem '18. d.M.; den BeschluB vom 7. Juni iiber dje AufiOsung des Rumanischen 
Nationalkommitees aus Hermannstadt. 

77. Beretty6ujfalu (Ungarn), 7. Juni 1848. Der Obergespan des Biharer Ko-:
mitats, "Beothy Odon, an: a) den ungarischen Innenminister; b) den Gouverneui· 
Siebenburgens. Er benachrich:tigt sie uber eine von ihm erhaltene Note uber die 
Gefahr. des Ausbruchs eines Aufstandes unter den Rumanen, obwohl er se1be:r 
die friedliche Haltung der Rumănen hemerk~n muBte •. 

78. Mediaş (Mediasch), 7. Juni 1848. Der Ma~istrat der Stadt und des Stuhl6 
Mediasch an das Gubernium Siebenburgens. Er ăuBert die Bittte, das Gesuch der 
Kleinkopischer (Capşa Mică) Gemeinde ·in betreff der Waldstreitigkeit mit der Me
diascher Gemeinde zuri.ickzuweisen, und die angeardnete Militar Schutzwehr aus 
Mediasch vor Beendung. der vor der beauftragten Ko:q11mission in dieser Frag,-:: 
durchgefiihrten Untersuchung nicht zuruckzuziehen. 

79. Sibiu (Hermannstadt), 7. Juni 1848. Das Protokoll der Sitzung der 
Sachsischen Nationsuniversitat erwăhnt den von den Vortragen der Sti.ihle Schas
sburg und ReuBmarkt geweckten positiven Eindruck. Aus den Vortragen geht dh~ 
kritische Haltung dieser Sti.ihle zu der bedingungslosen Annahme des Unions
gesetzes von seiten der săchsischen Landtagsdeputierten hervor. Hingegen wird das 
Bedauern fUr die unionsfreundliche Haltung des Kronstfidter Distrikts und teil
weise des Orăştie' (Bro<Jlser) Stuhls ausgesprochen. 

80. Cluj ('Klausenburg), 7. Juni 1848. Die Sachsische Nationsuniversitat sendet 
allen unterordneten Stadt und StuhL Magistraten die gedruckte Kundmachung des 
Guberniums i.iber die vom Klausenburger Landtag am 6. Juni entschiedene Auf
hebung aller Urbarialdienste beginnend mit dem 18. d.M.. Die Kundmachung soH 
von den Magistraten sowohl an die . Grundherren, als auch an ihre Untertanen aus
geteilt werden. 

81. Braşov (Kronstadt), 7. Juni 1848. Die Kronstădter Stadtgemeinschaft stellt 
dem Magistrat die Denkschrift hinsichtlich der Union zuruck, einerseits weil sie 
zu unbestimmt ist, andererseits weil :sie da,s von den sachsischen Deputierten im 
Landtage angenommene Unionsgesetz anerkennt. Mit der Bestimmung, daB die 
Mitglieder der sachsischen Deputa.tion zu der in Pest einzutreffenden Regnicolar
kommiss~ion beauftrag.t werden, fur die Erfullung der im Klauseliburger Landtag· 
den Sachsen gemachten · Versprechungen zu wirken, sali die Denkschrift ergănzt 
werden_. 

82. Braşov (Kronstadt), 7. Juni 1848. Der Antrag des Kronsta.dter Publikums 
in betreff der den sachsischen Mitgliedern der Regnicolarkommission zu. erteilen
den Instruktionen. Den Deputierten wird die 'Bewirkung der Annahme folgender 
Punkte zur Pflicht gemacht: die Besoldung der sachsischen Oberbeamte auch wei
ţ~rhin aus der Landeskassa; keine Erhohung der auf die Sachsen lastenden Steuern; 
die Ausscheidung der Domestikalkassen aus der Landeskassa; die BehalJtung eines 
ger~chten V:erhăltnisses hinsichtlich der Militărleistungen und Einquartierungs
pfhehten ZWlSChen den săchsischen und den anderen Gerichtsbarkeiten; die. Natiom;-
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univc;-sităt irt Herinannstadt soll pls ApellationsgeriCht welterhin erkahnt werdf;r1; 
(:las Becht der sachsischen Cemeinden auf Eigenverwalturţgihres Vermogens ~611 
-er)1alten werden; die Behaltung der sachsischen Municipalverfassung ul'ld der 
deutschen Sprache in der Verwaltung und Justiz der eigenen Stl1hle und . bis-
irikte, u.a.. · · 

83. Innsbruck, 7. Juni 1848. Die dem Kaiser eingereichte. Dertkschrîft der 
~ăchsischen Delegation, in der seine Majestat angesucht wird, · das vom Klausen:.. 
fJurger Landtag angenommene Unionsgesetz nicht vor dessen Hesprechung vom 
Ministerrat zu sanktionieren, da es ohne die Befolgung der · gesetzlichen Ordnung 
angenomrnen wurde, wobei sich 5/7 der Bewohnerschaft Siebenburgens gegen deri. 
Ansch.lui.) an Ungarn ausdri.ickten; 

84. Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyărgy), 7. Juni 1848. Der k.k. ·· Oberrichter aus 
Ureistfthlen an den Gouverneur Siebenburgens. Er berîchtet, daB nach seiner letzten 
Note vom 2-8. Mai einige · Gesetzubertretungen des Eigentumrechtes auf dem Gebiet 
des Stuhls, in den Ortschaften Ruseni, Turia de Jos (Torja), . Icafalău (Ikafalva), 
Sânzieni (Kezdiszentlelek), Mărtineni (KezdimartonfaliVa) und Eştelnic (Esztelnek) 
·stattgefunden ihaben. 

85 .. Mihalţ (Mihdbczfalva), 7. Juni 1848. Der Obergespan des Unterlbenser 
'Komitats, Freiherr Bânffy Mikl6s, an den Gouverneur Teleki. Er ubermittel;t ihm 
das Bittgesuch des Oberrichters und des Polizeidirektors aus Abrud (GraBschlatten) 
_in betreff de-r Beschickung eines _Militărkorps. vo:n 100-200 Soldateh von der in 
·Thorda · stationierten Szekler Kompagpie,. Die Ereignisse aus Mihalţ (Mihâlczfalva) 
ermahnen jedoch zur Vorsicht. 

86. Metiş (Martinsdorf), 7. Juni 1848. Die Untersuchung der Kornitatskorn
missăre Szab6 Jânos und K6nya Domokos, in betreff der von den Hewohner'n des 
-narfes Mihăileni (Schalendorf) besetzten Hirtengartens Hârţa. Die Zeugen scltrei
lJen dem Ortsabgeordneten zur BlasendorÎer Versammlung vom 15.~17. Mai die 
:Schuld zu, da dieser, nach seiner Rlic-kkehr, durch seine Behauptungen zur Ver-

ilbung der Gesetzli.bertretung angestiftet hat. 

87. Bonţida (Bruck), 7. Juni 1848. Der Oberrichter des Dobokaer Komitats, 
Graf Wass Samu, an den Gouverneur Teleki. Er berichtet ihm liber die von dem 
Wehrpflichtigen Elekes Samu im unteren Bezirk des Komitats entwickel<te agita
"'torische Tatigkeit. 

88. Micloşoara, 7. Juni 1848. Der Obergespan des Oberalbenser Komitats" 
'Graf Kalnoki Denes, an das Gubernium Siebenburgens.. Er berichtet; daB er zur 
Niederschlagung des Aufstands der Dorfbewohner aus VaJiea Seacă, weliche die 
Heuwiesen des Grundherren P6csa Ferenc durch Gewalt besetzt und die Nach
·barortschaften zu Ungehor.samkeit anges·tiftet · haben, die ungarischen National
garden aus Canta und Valal ein:berufen hat, und nicht das oster-reichische Mi-
litar, dessen Anwesenheit in den Szekler StUhlen die feindliche Haltung der 
BevOlkerung hatte hervorrufen konnen. · 

89. Braşov (Kronstadt), 7. Juni 1848. Der Stadt und Distrikt Magistrat von 
Kronstadt an die :Beamten aus Codlea (Zeiden). Er fordert sie auf zwei Abgeordnete 
an der am 8. Juni zur Beratung der Klausenburger Landtagsdeputierten abzuhal
tenden Krei-sversammlung zu senden. 

90. Oradea (GroBwardein), 7. Juni 1848. Der Biharer Rechtsanwal!t Ioan Dra
goş, klinftiger Tumanischer Deputierte im Pester Reichstag, an den ungarischen 
Ministerprasi:denten, Graf Batthyânyi Lajos. Er bietet seine Dienste dem unga
i·ischen Ministerium an, und schlagt einige Losungen vor fiir die Linderung cler 
Lage. der rumănischen Bauern, einschlieBlich die Wahl von rumănischsprechenden 

·Reichstagsdeputierten. 

9'1. 0.0., 7. Juni 1848. Der Gouverneur Siebenbtirgens, Graf Teleki J6zsef, 
an einen Mitglied des ungarischen Ministeriums. Er macht ihn darauf aufmerksam, 
·daB in den vom Palatin Stephan unterzeichneten Verordnungen fur Siebenbu_rgen 
der Name des Kaisers so oft wie moglich erwahnt werden soll. Ebenf!alls erinnert 
er die Gefahr welche von seiten der rumani:Schen unionsfeindlichen Grenzregi-

-menter droht. 
92. Cluj (Klausenburg), 7. Juni 1848. Der F:reihe~r Wesselenyi Miklos an den 

~Pester Justizmin1ster Deâk Ferenc. Er klagt sich uber. den Antiunionismus der 
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Hermannstădter Sachsen, gefi.ihrt vom Sachsengrafen Sa1men, aher auch der 
osterr:eichischen Offiziere. Das Geriicht einer Verschworung des ungarischen Mi-:
nisteriums und des Palatins Stephan gegen den Kaiser besorgt ihn. Deshalb be
hard er auf die Notwendigkeit der Bekampfung dieses GerUchtes unter den Slo
waken und Rumănen mit Hrilfe der Geit;tlichen und der Presse. 

93. Buda, 8. Juni 1848 •. Das Pester Kriegsministerium an den k.k. Kom
mandierenden Generalen der siebenbiirgischen Armee, General Puchner. Es ersucht 
ihn um eine genaue Evidenz der Waffenmateri,alien der unter seinem Befehl be
findlichen Milităreinheiten, insbesondere des Karlsburger Zeughauses. Puchner soH 
ebenfalls die Anzahl der Ungarn zu liefernden Karlsburger Waffen angeben. 

94. Buda, 8. Juni 1848. Der Pal<Wtin Stephan an den ungarischen Innen
minister Szemere Bertalan. Er teilt ihm eine vom Gouverneur Teleki erhaltene 
Information mit, laut welcher ein russi,scher Spion verldeidet als Kaufmann die 
Grenze Siebenbi.irgens durch den Oituz PaB uberqueren soll. 

95. Innsbruck. 8. Juni 1848. Der Kaiser Ferdinand an den unga.rischen 
Kriegsminister Meszciros Lazăr. Er bringt ihm zur Kenntnis, daB, aufgrund des. 
vom PreBburger Landtung angenommenen IH. Gesetzes, von nun an d:as gesamte 
Militar aus Ungarn, dem Partium und Siebenbi.irgen dem ungarischen Ministerium 
zu · Pest unterordnet wird. Ebenfalls sallen alle Verordnungen und Befehle vom 
Palatin Stephan ge billigt werden. 

96. Wien, · 8. Juni 1848. Die siebenbfugische Hofkanzllei in Wien an das 
Gubernium aus KlausenbUTg. Sie macht ihm bekannt, daB der Kaiser die Statute 
des in Târgu Mureş (Neumarkt am Mieresch) geg;rundeten Vereins fur die Ent
wicklung der Kultur in un.garischer Sprache, ,:,Nagyobb olva:s6 egylet", geneh-
miglt·hat. · 

97. Vlien, 8. Juni 1848. Der Freiherr Apor Lazar, Vorsitzender der sieben
biirgischen Hofkanzlei in Wien, an den Gouverneur Teleki. Er weist Teleki an, 
wegen geringen Baarvorraten v'on klingender Mi.inze, den ,offentlichen Kassen und 
AmteT anzuordnen, die notwendigen Zahlungen in Teilbeitragen unter 5 Fl. und 
nach Emission der Banknoten von 1 Fl. und 2. FI. nur zur Ausglieichung von 
Betrăgen unter einem Gulden zu machen. 

9R Wien, 8. Juni 1848. Die Wiener Hofkanzlei an das Gubernium Sieben
biirgen:s, Sie informiert Uber das Verbot der Verbreitung in der Moldau de-t" 
K.rcmstădter Zeitschrift Gazeta Transilvaniei, wegen den gegen den Fur:sten Sturdza 
und die russische Schiltzherrschaft geâ~Bertten · Kritiken. Die Zeitschrift wurde 
auch in der Walachei verboten. 

99. Budapest, 8. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an den Fiirsten Eszter'
hâzi Pal, Bevollmăchtigter des ungarischen Ministeriums an den Kaiser Ferdi
nand. Er ăuBert die HoffuiUng, daB die Unrerredung des ungarischen Minister
p:răsidenten Batthyanyi Lajos mit dem Freiherr Jellachich zur Vermeidung eines 
Konflikts zwischen Ungarn und Kroatien fiihren konnte. Er bittet den Fursten um 
oei dern Kaiser fi.ir die schlieunige Sankti.onierung des Wahl- und des Volks
bewaffnungsgesetzes, und insbesoodere dies ersteren zu wi,rken, da die Wtah.len 
fur den am 2. Juli zu erăffnenden ungarischen Landtag drăngen. In betreff des 
zweiten Gesettzes sollte der Kaiser auf die negativen Folgen der Verschmelzung 
der Szekler Regimenter in den Bi.irgergarden aufmerksam gemacht werden. 

1100. Cluj (Klausenburg), 8. Juni 1848. Das Klausenburger Gubernium ah den 
koniglichen Ob,emichter aus Dreistuh1en. Es ersucht ihn, ihm den Be.schluB der 
Erneuerung der Beamte des Magistrat.S aus Târgu Secuiesc (Szekler N eumarkt) 
abzusenden. · 

101. Cluj (Klausenburg), 8. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki und der Gu
b:ernialsekretar Brennenberg samuel an die Landesstelle aus Dreistilhlen. Sie ver
langen einen detailierten Bericht uber das Gesuch des Leibeigenen Simon J6zsef 
aus Angheluş (Angyalos), ihm das BenUtzungErecht der von seinen Eltern geerbte 
Urbarialhufe zu leihen. 

102.. Cluj (Klausenburg), 8. Juni 1848. Das Gubernium SiebenbUrgens an den 
Hermannstadter Stadtmagistrat. Es empfehllt dem Gemeindehaus a.us · Sadu dem 
GubernialerlJaB vom 17. April in betreff der in der Walachei gefliichteten jungen 
Rekrutierten zu folgen, und die Fli.ichtlinge zur Ruckkehr zu ermahnen. 
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. 103. Cluj (Klausenburg), 8. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an den grie~, 
chisch-katholischen Bischaf Ioan Lemeni. Er teilt ihm den BeschluB des Media
scher Magistrats m:iit, tlie Zwistigkeit zwischen den Unierten und den Nicht
Dnierten im · Sinne der Entschadigung der Ersteren fi.ir den Bau ei ner eigenen 
Kirche zu lOsen. · 

·104. Cluj (Klausenburg), 8. Juni 1848. Das Gubernium Siebenburgens an: a) 
den Grafen Beldi Ferenc und an den Freiherr Kerneny I.stvăn; b) den Hermann
stadter Biirgermeister Daniel Ziegler. Den ersten zwei wird zur Kenntnis gebracht, 
daB, auf Beschwerde des Rumănischen Nationalkommitees in Hermannstadt, Kom
missare und ein Vertreter des Militar General Kommandos zur Untersuchung der 
Mihalc.:falver Ereignisse ernannt wurden. Dem Hermannstădter Burgermeister 
tvird liber die Ernennung der Untersuchungskommission Bericht erstattet und an
gewiesen die Tatigkeit des Rumănischen Kommitees zu verbieten, ebenfalls S. Băr
nuţiu und I. Pipoşiu zu ermahn:en, daB sîe vor dem Gesetz -verantwor.:ten w~en, 
we;nn die von ihnen gegen die Szekler Grenzler erhobenen Klagen von der Unter
suchungskommission als nicht begrilndet gefunden werden wlirden. 

105. Cluj (Klausenburg), 8. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an die Behor
den des Hunyader Komitats. Infolge ihrer Note vom 2. Juni, antwortet er, daB 
MaBnahmen fur die Ablief·erung der verlangten 200 Gewehre getroffen wurden. 
Das Gesuch Szekler Grenzler nach Deva zu detachieren wird spăter beantworteţ 
werden. 

106.. Cluj (KZausenburg), 8. Jv.lni 1848. Das Gubernium Siebenburgens an den 
Kommandierenden GeneralJen der k.k Armee. Es richtet die Bitte .an ihn den 
HExcessen" cler rumanischen Grenzler, welche die Frachtfahrten auf der Marosch 
stfuen und cler Handelsgesellschaft aus Reghin (Sachsisch-Reen) Nachteile bringen, 
einen SchluB zu machen. 

il07. Cluj (Klausenburg), 8. Juni 1848. Das Gubarnium Siebenburgens an den 
Kommandierenclen Generalen der k.k. Armee. 1Infolge der Klage des Bistritzer 
Magistrats hinsichtlich der von den rumănischen Grenzlern aus Nepos bei Pintic 
(Pintak) veri1bten "widergesetzli:chen BOidenbesetzungen", ersucht es das Treffen 
von ,MildtarmaBnahmen fur die Untersuchung dieses Falls und die Bestrafung 
der Schuldigen. 

108. Sibiu (Hermannstadt), 8. Juni 1848. Das k.k. Thesaurariat in Hermann
stadt an den Gouverneur Teleki. Es uberschickt ihm den Vortrag des Verwaltungs
directors der Zlatna Fiskaldomane ilber die Aufwieglungen der Motzen und be
J:larrt auf die Erledigung seines Gesuches fur Erhaltung von 200 Gewebren fur 
die Bewaffnung cler Biirgergarden. Ebenfalls macht es ihm die "Anstiftungen" von 
S'jmion Bărnuţiu uncl Alexandru Papiu Haman, welche unter den Rumanen ein · 
unionsfeindliches Manifest verbreitet haben, bekannt. 

109. Zlatna (Kleinschlatten), 8. Juni 1848. Der Verwaltungsdirektor der Fis
kalclomăne Zlatna (KleirÎ'schlatten) an den Gouverneur Teleki. Indem er sich zu 
dem Gesuch von A v.ram Iancu, sowie zu den Antragen des Kammergespans Lamr 
und des Fors.ters Pataki bezieht, ist er cler Meinung, daB ein aus Câmpeni her
geschicktes Militărkorps vor.laufig unniotig ware. Das Militiir konnte im Notfal.Le in 
einer anderthalben Stunde die Strecke zwischen Abrud (GroBschlatten) und Câm
peni zurucklegen. 

110. Zlatna (Kleinschlatten), 8. Juni 1848. Der k.k. Verwalter und Bergrat von 
Zlatna (Kleinschlatten), Nemebyei Janos, an den Vizeprasidenten des k.k. The
saurariats, Grafen Beldi Gyorgy. Er . berichtet, daB in Abrud (Groschlatten) zwei 
al,lS Hermannstadt gesandte und an den Priester Simion Balint gerichtete Briefe 
Rbgefangen worden sind, welche den Aufruf enthalten, die Motzen filr einen 
m.Oglichen Waffenangriff vorzubereiten. Dieselbe Information wurde auch dem 
Gouverneur Teleki mitgeteilt. 

1111. Zlatna (Kleinschlatten), 8. Juni 1848. Nemegyei Jănos an den Kamme:r
g'espan Lazar Gy5rgy aus CâiTIJPeni {TOipesdorf). Er benachrichtigt ihn, daB er 
)Jţ?auftragt wurde, zusammen mit dem Vizegespan Bisztray J6zsef, . Untersuchun
gen hinsichtlich cler dem Domenialwalde gebrachten Schaden durchzufUhren und 
die N amen der V erbrecher einer hoheren SteBe anzumelden. 

112. Zlatna (Kleinschlatten), 8. Juni 184$. In seiner Antwort zum Gesuch des 
Rechtsanwalts Avram Iancu im Namen cler Motzen, gibt der VerwaltungsdirektJr 
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der._ Fiskaldomăne· Zlatq;a .. (I{l.einschlatten) alle Versiche;ungen, daB . kein pnter-:
d:ruckungsmili~ nach . Câmp.eni . (Ţopesdorf) gesendet w1rd, unter der Bedmgung 
daB die. Nameri, dar ~Schuldign. angege ben werden:. . . ·.. . . 

. · ,1.13. B'!LCU~eşti (Bukarest), 8. ·Juni 184:8. Der Generalkonsul: der k.k. Agenzje 
in Bukarest Timoni an das Ministerium der Auswartigen Angelegenheiten in Wien. 
Er berichtet uber:. die van den sieben'bi1r>gischen Ereignissen geweckte !E:rregung
welche il).. den regierenden Kreitsen der Walachei .und bei dem russischen Kons1al 
Dtihcunel herrscht; die Starkung der MaBnahmen. fur die Ve-hinderung. des .Per
sonenverkehrs aus und n:ach Siebenbi.irgen; die Proteste des osterreichischen Ko~:
suls . .an. der wa.lachischen Regierung g·egen die den k.k. Untertanen durch solc.be 
Mal3nahmen verursachten Nachteile; die. Konzenrtr:ierung eines ttirkischen Arinef!-: 
k~ps an der Donau. um einen eventueUen Einfali in der \Valachei und einex·· 
russischen Armee in Leowen (Bessarahien) um einen Angriff in die Moldau .zu, 
erzielen;. die Spannung die in Oltenien, · aber auch in Bukar€st und Brăila· 
herrscht. · 

'114. Cluj (Klausenburg), 8. Juni 1848; Der Gouverneur Siebenbi.irgens, Graf 
Teleki, an den Palat:in von Ungarn, Erzherzog Stephan. Er auBert seine Freude 
fur die Steigerung d~ssen A:nsehens auch in Siebe:nburgen. Er ermahnt. ihn aher, 
daB alle Siebenbi..irgen betreffende Verordnungen zu erst ihm zur Kenntnis gebracht 
werden. Dann benachrichtigt er ihn uber den Einbruch der russichen Truppen in 
der Moldau, und bittet ihn, die Absendung nach Ungarn der an der Grenie mit 
den DonaufUrstentumern befindlichen Szekler Grenzler nicht zu beordern. 

115. Orşova Veche (Altorschowa), 8. Juni 1848. Der Major Eissler van Altor-:
schowa a.R das Brigade Kommando des zwi.schen dem Banat und der WalJacfue)i 
geleg-enen Grenz:miJitars. Er berichtet liber die Verdoppelung der Wachposten des 
walachischen Kordons an der Grenze. Infolge dessen wurden auch von ihin ăhn
liche MaBnahmen, durch die Steigerung der Anzahl der Sereschaner und Ober..: 
sereschaner an· jedem zwis-chen M-ehadia und Orşova (Orschowa) gelegenen Pa:sten, 
getroffen. 

116. Veneţia de Sus (Obervenitze), 8. Juni 184R. Der Rittmeister Papp a~, 
die Landesstelle des Fogarascher DiStrikts. Der Verordnung des Korrimandierende~· 
GeneraJen in Siebenbllrgen . vom 1. Juni gemaB, soll zwischen dem 10.-•112. d.lVţ. 
ein Reitereskadron von 115 Grenz:Dern, darunter drei Offiziere, in Fogarasch ein~· 
treÎfen. · De1~ Rittmeister bittet die Landesstelle, die Unterkunft und Verpflegurtg 
des :iVUiirt:ars zu besorgen. 

1:17. Sibiu (Hermannstadt), 8. Juni 1848. Die Sachsische Nationsuniversitat 
im Hemnannstadt an den Kronstadter Magistrat. Sie berichtet uber: die Absenduns; 
von der Universitat einer săchsischen. Deputation an den Kaiser, um entweder · die 
Nichtsank:Jtionierung des unionsgesetztes, . ader dessen Sanktionierung zu bewirke1~, 
mit Vorbehalt der Bedingung der Versicherung des s5clvsischen Volksvvescns; de.n 
Antrag mehrerer Sti.ihle, die van den Sachsendeputierten im Landtag angenommen<~ 
Union fur· ungiiltig zu erklaren. · 

118. Sibiu (Hermannstadt), 8. Juni 1848. Der Entwurf zu einer Denkschrift 
der Săcnsischen Naticmsunivers:ttat an den Kaiser, an den Erzherzog Franz Kar~ •. 
an den Palatin Stephan und an das ungarische Ministerium. Der Entwurf betont 
die widergesetz.liche Annahme des Unionsgesetzes im Klausenburger Landtag uno1 
fordert: Garantien fur die sachsische Nationalităt, damit die Union mit Ungarn 
nicl;lt eine ·. Unterj'achung wird, sondern. aber 2JUr Erhaltung der Se1bstverwaltun,g
der sachischen Stiihle und Distrikte :fuhrt; die Erhaltung der Sachsischen Uni-· 
versitat als gerichtlicher Apellationshof, als Verweser des Nationalvermogens urrd 
als Leiter der Nationalgarde; die deutsche Sprache als Amits- und Geschăfit.s--
sprache; die Selbststandigkeit săm-tlicher Glaubensbekenntnisse und das eigene· 
Verwaltungsrecht ihrer Kirchen und Schulen, u.a .. 

!1\19. Sibiul (Herrn.annstadt), 8. Juni 1848. Das Protokoll der Sitzung dec 
Sachsischen Nationsuniversităt. Die ErkH:Lrungen der Stuhle und Distrikte, hin
sichtlich der einzutreffenden MaBnahmen, um das instruktionswid:rige Benehmen der
săchsischeri Landtagsputi-erten zu verbess-ern, werden vorgetragen und analysier-t: 
Mit Ausnahme des Kronstădter Distrikts, das die van seinen Abgeordneten im· 
JLandtag angenommene Union als angemessen findet und gutheiBt, und der Stuhle· 
Reps und Broos, deren Berichte noch nicht eingegangen sind, miBbilli.gen aUe an:
deren Stlihle die Ha1Jtung der săchsischen Deputierten, und ăuBern ihr Einver-
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stăndn:is mit den von der Nationsuniversităt eingeleiteten Schritten, nămlich cler 
Aufarbeitung einer. Denkschrift an den Kaiser mit den WUnschen und Bedingun
gen der săchsischen Nafion. 

'120. SibLu (Hermannstadt), 8. Juni 1848. Der Kronstădter Universiiătsdepti
tierte Joseph Graef an den Stadt und Distri~ts Magistrat von Kronstadt. Er be
rkhtet Uber die in der Universita~tssitzung herrschende Stimmung wăhrend der 
:B:espreehung der Meinung der verschiedenen StUhle und Distrikte hinsichtlich der 
Haltung der săchsischen Landtagsabgeordneten. Zuletzt wurde der BeschluB gefaBt, 
dem Kaiser eine Denkschrift einzureichen. 

12'1. Cluj (Klausenburg), 8. Jtmi 1848. D:he D~putierten Hank6 Daniel und 
Jancs6 Adam an die Landesstelle von DreistUhlen. Sie berirchten, daB in der Land'-
1'agssitzung vom 5. Juni· das IV. und · V. Gesetzartikel hinsichtlich der Abschaffum:, 
der Urbaria1dienste der Fronbauern, bzw. der Entschădigung der Grundherren 
b·esprochen, und am 6. Juni angenommen wurden. 

122. Wien, 8. Juni 1848. Die Proklamation an die Siebenbiirger Rumănen, 
1,velche gegen das vom Landtag der Stănde in Klausenburg angenommene Unions
gesetz protestiert. Laut dem BeschluB der Blasendorfer Versammlung, im Falle cler 
Nichtvertretung der Rumanen als gleichberechtigte politische NatJ.on, behalten sie 
das Recht das Gesetz anzufechten. 

123. Braşov (KTonstadt), 8. Juni 1848. Der StJadt und Distrikts Magistrat 
und die Gemeinschaft von Kronstadt an den Hermannstădter Magistrat. Sie · reclit
:fertigen die Unions Ja-Stimme der sachsischen Abgeordneten durch die Notwen
digkeit der Verstăndigung mit der ungarischen und Szekller Nation, deren · Hilfe 
sie im gemeinen Pester Reichstag benrotigen. Ebenfalls stimmen sie mit der von 
der Nanonsuniversitat aufgearbeiteten Denkschrift uberein; aber empfehlen ihp2 
Erg-ănzung und eine strengere Haltung in der Frage der Sicherstellung der Rechte 
der sachsischen N ation. 

124. BTaşov (Kronstadt), 8. Juni 1848. Der Stadt und Distrikt Magistrat un.d 
d:i:e Gemeinschaft von Kronstad t an den Sachsengraf Franz Salmen. Sie driicken 
irhr Einverstandnis mit dem Antra;g de:r schleunigen Einberufung einer Volksver.:. 
~.ammlung in SchaBburg aus, wo jeder einzelne Kreis von 12 Abgeordneten ver
treten werden soli, um Entscheidungen in betreff der Verteidigung der săchsischen 
Interesse zu treffen. 

125. Braşov (Kronstadt), 8. Juni 1848. Der Kronstadter Magistrat und das 
Publikum an elen Sachseng,raf Franz Salmen. Sie rechtfertigen die unionsfreund.
~:lche Stimme der Kronstadter !Jandtagsdeputierten dad:urch, da unter den gege
b.enen Bedingungen die Annahme des Unionsgesetzes sowieso nicht hătte verhin
dert werden konnen; auBerdem hătten die Stande der Ungarn und Szekler ihrel'Jt 
Heistand in der Unterstutzung der săchsischen Denkschrift im Pester Reichstag 
Yersprochen. 

126. Braşov (Kronstadt), 8. Juni 1848. Der Kronstădter Oberricht~ Johann 
Albrichsfeld an den Gouverneur Teleki. Er berichtet ihm liber einen griechiscfien 
Heis-enden, der, wegen seines Interesses zu dem Erzpriester Kronstadts und der 
Haltung der hiesjgen BeVlOlkerung zu den Russen, unter Polizeiaufsicht gestellt 
,,,;urde. 

127. Sibiu (Hermannstadt), 8. Juni 1848. Ein gedruckter Aufruf an die Sach
sen, eigentlich eine Erklărung fUr die Zuriickn!ahme der den noch Klausenburg 
;•btescluckten sachsischen Abgeordneten ~eliehenen Bevollrriăchtigung, da sie das 
Unionsgesetz instn.iktionswidrig und bedingungslos, ohne Riicksicht auf die Zu
sicherung der Sachsenrechte, sowie ohne die Empfehlung der Erkennung der Ru
manen als vierte Naticm, angenommen haben. 

128. Târnăveni (Martinski'Y'Ich), 8. Juni 1848. Der Oberstuhlsrichter Vita Sa
rnuel und der Vizenotăr Muzsnai Kovacs Janos aus dem Kokel (Târnava) Komitat 
3,n das Gubernium SiebenhUrgens. Sie uberreichen die Klage der Gemeinde Bălău
şeri (Bladenmarkt), welche den von dem Adei beraubten Walde zurUckverlangen. 
Aus den Beilagen geht hervor, daB auf:grund dles BeschluBes der Komitatsbe
horde der Vizegespan die Absicht haJte, den Wald der Dorfgemeinschaft wieder
zugeben, . daB er jedoch von mehreren bewaffneten Grundherren aus Băl!ăuşeri 
daran gehindert wurde. 
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'129,. Bistra, 8. Juni 1848. Der Stuh1srichter Bisztray J6zsef an den Obergesp<ţn 
des Unte11albens.er K01111itats, Theiherr Banffy Miklos. Er meint, dlaB fUr die !Be
ruhigung der gereizten Gemuter der :i3ewohner aus Bistr.a und Albac die Zuruck
gabe ihrer Teils aus der von der Verwaltung der Bergwerksdomane weggenomme
nen Weide wlinschenswert war:e. Er glaubt, daB Alexandru Bistrai aus Bistra und 
Avram Iancu, insbesonder1s riach ihrer RUckkehr von der Blasendorfer Versammlung 
und aus Hermannstadt verantwortlich fUr die Anstiftung der Motzen zu Unge-
hor.samkeit seien. ' 

130. Arad, 8. Juni 1848. Der zwischen dem 8.-16. Juni abgespielte Straf
prozeB in der Sache der Auf,ruhr der Bewohner aus Vărşand gegen den Ortsnotar 
und d~n Bezirksrichter am 23. April 1848. Der Verteidigungsanwalt hat bewiesen. 
daB die Ursache der Aufruhr in der HochmaBigkeit des Bezirksrichters zu suchen 
sei, welcher die Untersuchung des Streites zwischen den Dorfbewohnern und dem 
brtsnotar nicht vertagen wolllte, obwohl sie am ersten Ostertag stattfinden sallt.e
und sich die Bewohner unter dem EinfluB der alkoholischen Getrănke befanden. 
Jedach hat das Arader Gericht nur die Ankl,agen des Staatsanwalts in Betracht 
genammen, unei 9 van den 22 Angeklagten zu Gefăngnis zwischen 1 und 6 Mo
naten, sowie zu einer Geldentschadigung van mehr als 55 fi. C.M. verurteilt. 

'131.. Turia (Torja), 8. Juni 1848. Der Gutsverwalter der Familie Apar aus 
Turia (Torja) an seinen Herrn. Er ·;macht ihm · die Schwierigkeiten in der Durch
fi.ihrung der Fruhlingslandarbeiten bekannt, nachdem die Abschaffung der Urba
ri<ddie.nste ausgesprochen wurde und die Dro:fbewohner die Fronbauern und die 
Sedler durch Bedrohungen von ihren Diensten fernzuhalten versuchen. Er gibt alle 
Versid1erungen, da{) er die·. Schwietigkeiten zu ubenvinden versuchen werde. : 

1132. Cluj (Klausenburg), 8. Juni 1848. Der Obergespan des MittelJsalnaker 
Komitats Freiherr Wesselenyi Miklos an den Vicegespan iBalint Elek. Er erteHt 
ihm den Befehl, mit Hilfe der in Zalău (Zilenmarkt), Cehu Silvaniei (Bomischdorf} 
oder Hatlad (Hadad) stationierten Solda ten, alle MaBnahmen fur die V erhaftung 
des Fluchtlings Giurca .Marian und des Haidukerrhauptlings Licu Tala'ş aus Brebi 
(Bredendorf) zu tr~ffen. Die zwei Deserteure nahmen voriges Jahr ihre Zuflucht i.n 
der. Walacpei, inzw.ischen sind sie aber in ihre Heimat gekehrt. wo sie ihre Lan.:.. 
desleute zum Aufstand anstiften. 

~133. Cluj (Klausenburg), 9. Juni 1848. Der Bevallmaohtigte des ungarischen 
Ministeriums in Siebenbilrgen, Freiherr Perenyi Zsigmond, an den Pester Innen
miniister Szemere Bertalan. Er berichtet ihm uber seine EIIliPorung bei Entdeckung 
des Inhallts etlicher vom· Rumanischen NatianJalko:mmitee in Hermannstadt den 
Deputierten Szasz Karoly und AleXIandru Bohăţel gesandten Briefe, worUber er dem 
in :Klausenburg befindlichen General Puchner ebenfalls Bericht erstattet hat. Bei 
den beim Gouverneur Teleki stattgefundenen Unterredungen wurde die Abschi'ckm1g 
des Grafen Bethlen Jănos der Ăltere als Gubernialkammissăr fur die AuflOsuri,g-
des Rumănischen National!kommitees beschlos.sen. · · 

134. Cluj ('Klausenburg), 9. Juni 1848. Das Klausenburger Gubernium an: a)· 
den Gubernial.rlath Kozma Pal; b) den Gubernialsekretar Nemethi Jânos; c) den 
Verwaltungsdi.rektar der Zl:atna Fiskaldomane, Nemegyei Janos; d) den Obergespan 
des Unteralbenser Komitats, Freiherr Banffy Miklos; e) den Magistrat der Stadt 
Aiud (GroBen:yed). Den ersten vier wird zur Kenntnis gebracht, daB sie in der 
Kommissian fur die Untensuchun.g der Unruhen in den Westkarpaten ernannt 
wurden. Dem letzten wurde die Abschickung nach Aiud QGroBenyed) eines von 
Mihalţ (Mihâlczfalva) zuruckgezogenen Szeklerkorps van 200 Mann genehmigt, 
welches als Escorte der Untersuchungskommissian dienen konnte. · · 

il35. Bistra, 9. Juni 1848. Der Stuhlsrichter Bisztray Jozsef an den Ober
gespan des Unteralbenser Komitats, Freiherr Banffy Mikl6s. lEr teilt ihm Infor-
mationen Uber die von Avram Iancu vor etwa 500 Motzen gehaltenen Rede, in del· 
dieser sie zur Bewaffnung· fur den F.all eines Angriffs von seiten der Szekle~· 
So'ldaţen aufgefordert hat. Zus.ammen mit dem Kamtnergespan Lazăr Gyorgy hat 
Bisztray die Zuhorer zu beruhigen versucht, indem er sie versichert hat, daB . sie 
von niemandem bedrofu.t werden und ihre Lage bald eine Verbesserung kenneh 
wird. 

'136.; Cluj (Klaus~nbtl~·gj, 9. Juni 1848. Die Praklamation des Klausenburge~· 
Oberri.chtens Grois Gti:sztav an die Stadtburger. Er ruft die mit Stimmrecht · ţ>~
recl~tigten Burger an die Deputiertenwahlen · zum Pester lteichstag teilzunehmen aui. 
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137. Sibiu (Hernwnn~tadt), 9. Juni 1848. Das Protokoll der gemeinsam(:::-n 
Sitzung des Magistrats und der Kommunitiit der .Stadt Herman:hstadt. Indem der 

Antrag mehrerer Kreise, dem Kaiser mittels -einer 6achsischen Deputation -eine 
Denkschrift einzureichen, besprochen wird, · entscheiden die Teilnehmer zu dieser 
Sitzung die Abberufung ihrer nach Klausenburg gesa,ndten Abgeordneten wegen 
ihrer in:struktionswidrigen Haltung der Annah:me des Unionsgesetzes. 

138. Sibiu (Hermannstadt), 9. Juni 1848. Der Hermannstadter Stadt Magistrat 
an die LandessteUen der sachsischen Sti.ihle. Er bringt ihnen den BeschluB der 
Hermannstadter Stuhlversammlung zur Kenntnis, ihre Landtagsabgeordneten 
wegen instruktionswidriger und treuloser Ha]tung in der Unionsfrage ihren Sendern 
gegeni.iber zuruckzurufen. 

139. Sibiu (Hermannstadt), 9. Juni 1848. Der Sachsengraf F,ranz Salmen an 
den Mediascher Magistrat. Er erklart sich einverstanden mit der Einberufung einer 
săchsischen Volksversammlung nach Media:sch, jedO'Ch sprechen die. Vertreter cler 
ubrigen Kreise ihr Bedenken aus, es fehlten die geeigneten Umstande dazu. 

140. Sibiu (Hermannstadt), 9. Juni 1848. Der Stadt und Stuhl Magistrat von 
Hermannstadt an General Puchner, k.k. Kommissar im Klausenburger Landtag .. Dem 
General Puchner wird der BeschluB der Stuhlversammlung, die Klausenburg·er 
Landtagsdeputierten zuruckzurufen, zur Kenntnis gebracht. 

141. Braşov (Kronstadt), 9. Juni 1848. Das Protokoll der Sitzung des Kron
stadter Stadt und Distrikts Magistrats. Der Magistrat analysiert die d~m KaiseT 
einzureichende Denkschrift, und erklart, er konne sie nkht annehmen~ da eine 
solche Denkschrift, sowie die Abberufung der Abgeordneten aus Klausenburg die 
Lage der Sachsen erschweren wurde. Er bitte.t den Nationsgraf einen Aufruf zu 
(Jrdnung und Frieden zu machen. 

142, Cluj (Klausenburg), 9. Juni 1848. Der Freihecrr Wesselenyi· Miklos, De
putierte im Klausenburger Landtag, an den ungarischen Justizrninister Deak Fe
renc. Er beklagt die unentschlossene Haltung des Gouverneurs Teleki und des 
Generals Puchner, sowie das zu "demokratische" Verhalten des Guberniallkommis
sa,rs, F'reiherr Perenyi Zslgmond. Er beantragt die Ernennung- in Siebenbiirg'en des 
Grafen Szecsenyi und jene des · ehemaligen Banus van Kroatien, Graf Haller Fe
renc, in den Schli.isselamtern der siebenbi.irgischen Politik. 

143. Sibiu (Hermannstadt), 9-. Juni 1848. Der Magi.strat der Stadt und q~s 
Stuhls Mediasch an seine Deputierten im Klausenburger Landtag, Konrad Schmidt 
und Josef Schnel.der. Er te.ilt ihnen mit, daB sie, wegen t:rberschreitung der ihn:en 
erteilten Instruktionen, ihrer Mission in Klausenburg enthoben worden si:n,d. 

li44. Sibiu .(Hermannstadt}, 9. Juni 1Sc48. Alexandru Papiu Ilarian,' Sekretăr 
des Rumanischen Nationa~kom~mitees, an den rumanischen Erzpriester von. Ijer
mannstadt. Er ermahnt ihn seine Anhapglichkeit zur rumanischen S.f!Qhe jn der 
Unionsfrage,. sowie er das •offentlich erklart hat, zu heweisen. Keinenf\alls solH!2 
der Erzpr:iester den Beispiel des unierten Bischof,s Lemeni . folgen, welche.r i·m 
Klausenburger Landtag durch sein Unionsvotum keine rumanischen Gefuhle all!'f
gezeigt hat. 

145. Carei (Nagykaroly), 9. Juni 1848. Der Sekretar âer Israelitengemeinschaft 
aus Care:i Leopold Steiner an den Obergespan des Sathmarer Komitats. lm Namen 
des Gemeinschaftskommttees beantragt er fUr die Juden · des· Sathmarer Komitats 
g'lleiche Vertretungsrechte in der Komitatsversammlung, wie · sie den .Juden des 
KraBnaer Kom:itats angeboten wurden. 

146.. Sibiu (Hermannstadt), 9. Juni 1848. Die nac.h Wien beschickte săcl-isische 
!Delegation an den Frankfurter Reichstag. Die Sachsen sprechen ihr Anhang-en zur 
deutschen Nationalsache aus und auBern die Hoffnung im deutschen Volke e.ine 
Stutze in der Verteidigung der sachisischen Rechte zu find2n. 

·147. Sibiu (Hermannstadt), 9. Juni 1848. Der Sekretăr des rumănischen orth:o..:. 
doxen Konsistoriu:mS. I~ Hannia an seinen hierarchischen Vargesetzten, Bischof An
drei Şaguna. Er berichtet ihm, daH naci1 dessen · Abreise nac11 \"neri, in Rermann.
stadt eine Sachsenversammlung stattgefunden habe, wo der Abgeordnete Kont<:~d 
Schmidt seine unicmsgi.instige Stimme zu reehtfertigen versuchte. Jedoch wurde e~· 
zum Sachsenverrater erklart und seines 'Auf.trages enthoben. Zu dieser ·Ver
sammlung haben auch einige rumanische Intelektuelle teilgenommen. Zwischeh 
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S_. Bărnuţiu, N_ Bălăşescu u.a. Mitgliedern des Rumănischen Nationalkommitees 
und d-en săchsischen Gegnern der Union sei es zu einer Kollaborationsvereinba
rung gekommen. Durch eine Verordnung des Guberniums ist die AufliOsung des 
Rumănischen Nationalkommitees ausgesprochen worden. 

148.- Innsbruck, 10. Juni 1848. Der Kaiser Ferdinand an die Vertreter der 
Landesstande im Klausenburger Landtag. Er macht ihnen bekannt, daB er ihnen 
gestattet auch im gemeinsamen am ,2 .. Juli zu eroffnenden Reichstag zu Pest 
Abgeordnete zu beschicken. Demzufolge konnen sie die Deputiertenwahlen in Sie
benbi.irgen fi.ir das vorgesehene Datum organisieren. 

149_ Innsbruck, 10_ Juni 1848_ Das kaiserlkhe Manifest an die rum,::inischen 
Grenzler. Er ermahnt sie dem ungarischen Ministerium, und nicht dem Banus von 
Xroatien Jellachich zu gehorchen, da der Kaiser die MilitargTenze der Pester Re
gierung und dem Palatin Stephan, kaiserlicher Statthalter in Ungarn, unterordnet 
hat. Vorlăufig wurde Jellachich drurch Feldmarschall-Lieutenant Hrabowsky ersetzt. 

,160. Innsbruck, 10. Juni 1848. Der Kaiser Ferdinand an den Vorgesetzten der 
sie:benburgîschen Hofkanzlei: in Wien, F<feiherr Apor Lazar. Er teilt ihm mit, daB 
er das vom Landtag · in Klausenburg angenommene Unionsgesetz sanktioniert hat. 

'151. Cluj (Klausenburg), 10. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an: a) die 
Landesstelle des Klausenburger Kom'i:tats; 1b) den Kommandierenclen General 
Puchner_ Er bringt ihnen zur Kenntnis., daB e:r eine Benachrichtigung von seiten 
des · Ober:kommitees des Biharer Komitats hinsichtlich einer vermutlichen Erhe
bung der Rumanen erhalten lhat. 

152. Budapest, 10. Juni 1848. Das Pester Finanzministerium an das Guber
ni,um oder 'an das Thesaurariat von Siebenbi.irgen. Es empfehl.!t die vorlaufige Be
haltung der im Karlsburger offenHichen MiirtlzJamt befindlichen Vorrate von Gold 
und Silber. Um die Ausarbeitung eines Budgetentwurfs zu beschleunigen, verlangt 
er die Aufstellung der Thesoorarialvor:răte und der Steuereinkommen. 

153. Corunca {Koron.ka), 10. Juni 1848. Der Stuhlsrichter und Assessor Iklandi 
v., FHep Antal. an die Behorden des Maroscher Stuhlls. Er berichtet ihnen, daG 
er sich der Gubernialverordnung vom. 31. Mai gefti.gt hat und nach Târgu Mureş 
(Neumarkt) abgefahren ist, wo sich der verhaftete Rechtsanwalt Florian Micaş 
befindet. In Anwesenheit des Burgkommandierenden und des Dienstfeldwehels, 
bat er dem Haftling den GubernialerlaB zu seine1· EntlaSSiung gegen Kaution zur 
Kenntnis gebracht_ Micaş hat jedoch jene schrif.tliche· Erklarung pthne Zusage der 
rmhănischen Nation abgesagt 

154, Abrud (Groj3schlatten), 10. Juni 1848. Der GroBschlattner Oberrichter 
Lâborfalvi Nagy Kar'Oly und der erste Stadtsekretăr Dersi Andras an die vom 
Gubrernium ermmnte Kommission fur die Untersuchung der Aufwieglungen~ und 
Geri.ichte ·· aus den Ortscl:laften der Fiskaldomăne Zla,tna. Sie berichiten liber die in 
ch~n Momiten April und Mali stattgefundenen, gegen die ungarischen Beamten aus 
Abrud ge:dchteten unionsfeindlichen Anstif:tungen. Unter den Hauptschuldigen be
ffnden · sich der griechisch-unierte Priester Simion Balint aus Roşia Montană (Go1d
bach) und die Rechtsanwalte Ion Buteanu und Avram Iancu. 

155. Bistra, 10. Juni 1848. Der Bezirksrichter Bisztray J6zsef an den Recht5-
anwalt Avram Iancu. Er ermahnt ihn, ihm die am vorherigen Tage am Wochen
ma:tkrt aus Câ:rnpeni • gehialtene Rede vorzustellen, um sich dadurch gegen d'ie 
Anklage der Anstif:tung der Bevolkerung zur Bewaffnung abwehren zu konnen. 
EhenfaHs ersucht er Avram Iancu alle MaBnahmen zu treffen, um die eine W oche 
spiiter in derselben Ortschaft zu haltende Volksversammlung zu verhindern. 

156. Vidra, 10. Juni 1848. Avram Iancu ,an: a) den Kammmergespan; b) den 
Bezirksvîzerichter. Er ubermittelt ihnen dîe schriftliche Fortm der von ihm am 
9. Juni in Câmpeni gehaltenen Rede, in welcher er seine Zuhorer zur Bewaffnung 
gleich den Ungarn, Szekler und Sachsen aufgerufen hat, um zur Verteidigung de:;; 
L~ndes, ihr.es Lebens uncl Ve~mogens beizutragen. Was die klinft:ige Versammlung 
i:ţi Câmpeni betrifft, versichert er sie von der ruhigen Teilnahme einer geringen 
Anzahl von Vertretern etlicher iDorfer. 

157. Cluj (Klausenburg), 10. Juni 1848. Der Staatssekretăr, Freiherr Kemeny 
D.enes, an_ den ungarischen Innenmin!ister Szemere Bertalan. Er macht ibm d~e 
Absicht der unionsfeindlichen Sachsen- bekannt.> welche mit den Rumănen _ ge-
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meinsame Sache machen wQJlen .. Er ·berichtet auch uber die Bewegun,gen .der 
Rumiinen aus den Westkarpaten und uber die Ernennung cler Gubernialkommissă:~,·e 
in der Uhtersuchungskommission. 

158. Cluj (Klausenburg), 10. Juni 1848. Der Freiherr Kemeny Denes a~ den 
ungarischen Ministerprasidenten, Graf Batthyc'myi · Lajos. Er berichtet ube1~ die }r{ 
Anwesenheit des kaiserlichen Landtagskommissărs, General Puchner, stattgefun
dene Konferenz. Die Teilnehmer haben beschlossen: ·keine Szekler Grenzler, son""' 
dern nur rumănische Grenzler aus Siebenburgen nach Ungarn abzusenden; de:rr 
GraÎeh Bethlen Pal und den Freiherr Kemeny Janos als Gubernialkomrnissiire nach 
Hermannstadt abzuschichken, um die Auflosung des 'Rumănischen NationaLkommi
tees zu bewirken; .. die Unterstellung der Militărkommandierenden den Befehle:n 
des Gouverneurs Teleki. 

159. Timişoara (Temeswar), 10. Jurni 1848. Der .. Major Schwartz, Komman- · 
di('rende der Temeswarer Garnison, an das hiesige Artileriekommando. Er befehlt 
ihm, auf Ansuchen des koniglichen Kommissărs Vukovich Sebbo, die im Zeughaus 
vorhanderien alten Gewehre dem bevollmăchtigten Stuhlrichter Tormasy Karoly 
~u ubergeben. 

160. Timişoara (Temeswar), 10. Juni .1848. Der Major Schwartz an das .Arti
leriekommando in Temeswar .. Er erteilt den Befehl, daB auf Ansuchen des Obel.·
gespans des Toronta:Ier Komitats das ArtUeriekommando dern Bevollmăchtigten der 
Nationalgarde Kiss Karoly 150 Gewehre nebst Haubajonetten, Blei und PulveT 
ausliefern soll. 

161. Caranseb.eş (Karans.chebesch), 10. Juni 1848. Der General Major Appel an 
das Banater Milităr. General Kommando. Er berichtet, daB die zur Sicherung dea; 
Grenze mit der Walachei .g;etroffenen ~vfaBnahmen dem Kommando des rumă-. 
nischen Grenzregiments als voreilig erscheinen. Deshalb erwartet er. die Entschei:.. 
dung des General Kommando Prăsidiums in diesem Sinne. 

162. Caransebeş (Karanschebesch), 10. Juni 1848. Der Oherst-Lieutenant Ger..: 
lich, Kommandierende des. Banater rumanischen Grenzregiments, an das Grenz
truppen Brigadenkammando. E·r macht darauf au:llmerksan, daB die Vermehruri.g· 
cler Wachposten an der Gre:hze mit Oltenien, als Gegen:ma13nahine zur Erhohung def 
Anzahl der walachischen Wachposten, uberdrUssige Kosten empf.ehlt. VO'r dem Ein·..: 
treffen . solcher MaBnahmen, soUte man vom rumănischen Grenz Kommimdo in M~:.: 
hedinţi Auskunft erhalten und eine nahere Bewachung de Grenze versichert wer:den, 

163. Budapest, 10. Juni 1848. Die Proklamation des ungarischen Kriegsminis-, 
tel's Meszaros. Lazar an die · ungarischen, Staatsburger aus den mit den. aufstăndischen 
Woiwodina und Banater Serben benachbarten Stădten und Komitaten. Er ruft si.e 
zur Bildung von Nationalgarden und zur Bewaffnun.g gegen die Se.rben auf. 

164. Cluj (Klausenburg), 10. Juni 1848. Der Kommandierende General der 
k.k. Armee !n Siebenburgen Puchner an den Gouverneur Teleki. Er bringt ihm 
zur. Kenntnis, daB eine Ko:mpagnie Slvkovich nach Mihalţ (:MihcUcfa:lva) ·aufg'ţ'·
hrochen ist, wăhrend 200 SzekXer Soldaten nach .b.brud (GroGschlatten) und 60 na~;h 
Aiud (GroBenyed) zuruckgezogen werden sollen. · · 

165. Cluj (Klausenburg), 10. Juni 1848. Der. General Puchner an den Feld
marschall-Lieutenant Pfersmann, seinen Stellvertreter in Hermannstadt. Er emp
fehlt ihm, den Gubernialkommissă;ren Graf BethlJen P:al und Freiherr Kemeny 
Domokos, wahrend deren Tatigkeit in Hermannstaidt, bewaff:nete Wache zu ver..:. 
sichern. Die Kommissăre sollen das Rumănische Nationalkommitee untersuche:n' 
und auflosen, und, wenn sie unter seinen Mitgliiedern Aufwiegler zu einem: Bul;'" 
gerkrieg in Siebenburgen finden werden, sollen solche Personen sog.ar verhaftet 
werden. Ebenfalls soll die Untersuchung der rumănischen Grenzier. du:.rchgefUhrt 
werden. 

166. Cluj (Klausenburg), 10. Juni 1848. Der Vortrag der Guberhialkommissth>:e, 
die Freihenen Banffy Mikl6s, Beldi Fe:renc und Kemeny Istwin, welche die Ereig-: 
nisse von Mihalţ (Mihalczfa,lva) vom 11.-2. Juni untersuchten. Aufgrund der Zeu:..' 
genve,·nehmung von etlichen Zehnten von Frevlern aus den Ottschaf\ten Miha.lţ 
(Mih{d.czfalva), Obreja (Obrazsa), Crăciunel und Cisteiu, · zeigen die I--=ommissare als 
aHsschlieBlich und unmittelbar schuldig fur die Toten·. und Verlet;zten die Dorf1J~-:-. 
wohner an, da sie sich dem Eindrang cler Szekler Truppen und qer Komitatsbeam-



ten in -die Gemeinde widersetzten. Alexandru Papiu Harian und Avram Iancu 
'~ierden unter den Ansti:ftern erwăhnt, durch ihre AufrQ.fe _wăhrend der zwei,ten 
Blasendorrer Versamm1ung. Sie beantragen die Verhaftung der Ha!Ulptschuldigen 
im. Gefangnis von Gherla (Szamosujv.ar, Neustadt). Di.e weniger schuldigen Indivi
duen wui'den von den Soldaten mit Stocksc_!llăgen gepri.igelt. 

cl-67. Sibiu ('Hermannstadt), 10. Ju17.;i 1848. Der Bischof Şaguna an seine Glâu
bigen. Er el"mahnt sie noch eine Zeitlang i}lren Diensten nachzukommen und die. 
AJlodialgru:nde noch nicht zu besetzen~ da der :in Klausenburg eingetroffene Land
ta:g einGesetz fUr die Erleichterung ihrer Lage annehmen wird. 

168. Buda, 10. Juni 1848. Der Palatin Stephan an den ungarischen Minister 
des AuBern, Fi.irsten Eszterhâzi Pâl. Er ersucht ihn die Denkschrift des nicht-unier
ten Bischafs Şaguna, mit seiner Treueerklărung an den Thorn, zur Kenntnis des 
Kaisers zu bringen. 

W~-). Sighişoara (SchăjJburg), 10. Juni 1848. Der Stadt und Stuhl Magistrat und 
die Komrnunităt von Schăgburg an die Sachsische Nationsuniversităt in Hermann
stadt. Sie erneuern den Antrag der Einberufung einer sa:chsischen Volksver
sarnmlung in SchăBburg oder Mediasch, welche hinsichtlich des gemeinsamen 
Reichstags zu Pest Entscheidungen in betreff der Nationalinteresse treffen soll. 
Ebenfalls sollte eine sachsische Gesandrtschaft zum Kaiser und zum Frankfurter 
Parlament beschickt werden, um Beihilfe in der Verteidigung der săchsischen For
derungen zu erhalten. · 

;1;70. Lugoj (Lugosch), 10. Juni 1848. Der Obergespan des Karasch Komitats 
Gyurky Pân an den ungarischen Innenminister Szemere Bertalan,. Er berichtet 
i.'lber: die agitatorischen Tatigkeiten der Serhen in der Bergwerkgegend von Ciclova, 
zu deren Beruhigung er. zu den Orawitzer Bi.irgergarden zugreifen muBte; die 
Verbreitung eines Rundschreibens des serbischen Metropoliten von Karlowitz 
mittels dem Erzpriester Ştefan Ivacicovici aus Bi.serica Albă (WeiBirch); die von 
die.sem Rundschreiben gespielte Rolle im neuen Ausbruch des Aufstandes in Pan
cevo, wo die ungarischen Behorden wieder weggejagt wlirden; die Verhaftung eine:; 
serbischen Agitatoren und dessen Entlassung durch den Militărk~mandierenden 
v6n Pancevo; die Zusammenarbeit zwischen dem Bischof Ştefan Popovici aus 
Vârşeţ und der Karlowitzer Metropolie; die Moglichkeit die orthodoxen Priester 
dureh ihre Entlohnung fiir die ungarische Sache zu gewinnen; sein Widerspruch 
zu:r .. Bewaffnung der Rumănen und zu ihrer Organisierung in Bi.irgergarden; die 
Haltung Eftimie Murgus im Sinne der Pol·itik des ungarischen Ministeriums, nach 
de5sen Riickkehr aus Karasch. 

171. Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyorgy), 10. Juni 1848. Die Landesstelle aus 
Dreistuhlen an den Konigsrichter des Kezdter Bruderstubls. Sie uberrnittelt ihm 
die Klage des Pachters der Domane Gall und 13elldi in betreff der Verweigerung 
der Fronbauern ihren Urbarialdiensten nachzukommen. 

172. Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyorgy}, 10. Juni 1848. Die Landesstelle aus 
D.reistUhlen an den: Konigsrichter des Kezdier Bruderstuhls. Sie ordnet ihm; daB 
die Stuhltrichter Cseh Ignac und Potsa Ferenc die Fronbauern des Grafen Konczei 
Karoly unteTS~UChen und sie zur DUJ:~Chfi.ihrung der Urbarialdienste · zwingen sollen, 
bs d:.<s vom Landtag angenommene Urbarialgesetz in Kraft treten wird. 

, 173. Sibiu (Hermannstadt), 10. Juni 1848. Die Sachsische Nationsuniversitat 
teilt dem SchăBburger Magistrat •mit, daB sie mit den v-on diesem getroffenen Mas
snahmen fur die Aufrechterhaltung der Ordnung innerhalb des Kreises einverstan
den ist. Vorlăufig kann aber die Bewaffnung der Bi.irgergarden nur in den Stadten 
e:rfolgen, noch nicht auch in den anderen Stuhlsortscha.ften. Der SchaBburger Na
tionalgarde wurden 200 Gewehre zugewiesen. 

174. Iimsbruck, 10. Juni 1848. Der siebenbUrgische Thesaurarius, Graf Mik6 
Imre, an seine Frau. Er schreibt ihr liber: die baldige Sa-nktionierung des Unions
gesetzes durch den Kaiser; di-e Erweiterung der Bevollmachtigung des Palatins 
St~phan rus kaiserllicher Stattthalter auch ,liber Siebenbiirgen; die Ankunft in Wien 
d~. rumănischen Delegation mit ihrer in Blasendct.rf angenommenen Denkschrift 
un,d der sachsischen :belegation mit ihrer uniorisfeindlichen Denkschrift. 

175. Zalău (Zilenmarkt), 10. Juni 1848. tDer Oberrichter von Zalău (Zilen
niarkt), · Kiss K:âroly, an den Ober.gespan des Mittelsolno_ker Komitats, Freiherr 
\Ve·sselenyi Mik'l6s. In betreff der Deput.iertenwahlen fur den Pester Reichstag, 
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mocht er ihn darauf aufmerksam, ·· daB MaBnahmen getroffen weitien miiBten, um 
dem rumanischen Rechtsanwallt Mihai Pop einen ungarischen Gegenkanclidaten 
entgegenzustellen, und fragt ihn, ob er nicht einverstanden sei sich fur dieses Amt 
zur Wahl. :tu stellen. 

1176. 0.0., 10. Juni 1B48. Der Sedler T6th Istvan an die Stuhlbehvrden a'us 
Sfântu Ghecrrgh~ (Sepsiszenltgyorgy). Er reicht il:men eine Klage ein, in we.lcher er 
seihe von den Stuh1beh0riden zuri.ickgezogenen Rechte uber sein Haus und seine 
Saaten zuriickverlangt. 

'177. Cluj (Klausenburg), 10. Juni 1848. Der Bifuarer Rechtsanwalt Ioan Dra:
goş ah die Siebenbi.irger Rumănen .. Als Teillhehmer an der Blasenclorfer Versapl
mlung vom 15.--'-!1'7. Mai, erldărt er, daB er im allgemein-en zu den Beschlilssen der 
Versammhmg einstimmt, nicht auch zu der dort vorgeschlagenen Handlungsmâ-'
dalităt. Er glaubt, daB die Nationail:furderungen der Rumănen nur durch die AnnaJh.:. 
me der Union Siebenburgens mit Ungarn verwirklicht werden konnten. 

178. Innsbruck, 11-; Juni 1848. Dei' Kaiser Ferdinand an die Abgeordneten der 
.rumanischen Nation aus Siebenbi.irgen. E;r macht ihnen hiemit bekannt, dlaB er 
ihnen die in cler Blasendorfer Versammlung ausgesprochenen Forderungen durch 
die Sanktionierung des Unionsgesetzes erfiilllt habe, da dieses Gesetz die Rechts
gleichheit. fur alle Landesbewohner ohne Rucksicht auf Sprache, Glaubensbekennt-
niss oder N ationalităt ver·sichere, · 

179. Innsbruck, 11. Juni 1848. Die mrlindliche Antwort des Kaisers' zu dem 
Bittgesuch der săchsischen Abgeordneten. Nachdem der Gesetzartikel der Union 
Si-ebenburgens nri.t Ungarn von aUen siebenburgischen Stănden, ein.schlieBlich 
vail den săc'hsischen Deputierten, angenommen wurde, bringt der Kaiser seinerî 
BeschluB das Gesetz zu sahktionieren zur Kenntnis. Er emp:fehlt den săchsischen 
Birttstellern ruhig nach Hause zu kehren, da ihre Sorgen · um die Ver Jius.t ihrer 
Rechte und Freiheiten unbegTi.indet seien. 

180. Cluj (Klimsenbulrg), 11. Jurii 1848. Das Guberriium und· der Gouverneur 
Teleki an den Sachsengraf Franz Salmen. Die siebenbiirgische Landesstelle und der 
Bevollmăchtigte des ungarischen Ministeriums, Freiherr Pe.renyi Zsigmond, macheri 
Salmen eine Einladung sich nach Klausenburg zu begeben; uni. die Sachsensache 
zu besprechen,. 

:HH. Abrucî (Groj3schlatten), 11. Juni 1848. Der Oberrichter aus · GroBschiatten, 
Labor:faJNi Nagy Karoly, und der Adjunk:tsekretăr des Stadtmagist.r(lts, Molnar 
Janos, an die Gubernialuntersuchungskommission der Aufwiegiuţlgen ·und Ge
rUchte aus elen Westkarpaten. Sie erwarten in Abrud die Arilrunft · der: Kommission, 
begleitet von Bewachungsmilită'r. Ebenfa1s legen sie in Beilage ~tich_ die Klage 
des Recht-<sanwalts Avra,m Iancu ein, welcher im Nani.en der :rumănischen Bevol
kerung von Câmpeni und Umgebung zur Vorsicht in der Anwendung des Militărs 
ermaihnt. 

IJ.82. Abrud (GroSschlatten), 11. Juni 1848. Der Oberrichter LabQrfalvi und der 
Sekretăr Mcrlnar an den Gouverneur TelekL 'Sie uberre.ichen ihni den Brief des 
Rechtsanwalts A vra,m Iancu mit sciner am 9. Juni in Câmpeni gehâltenen Rede. 
Durch seinen Aufruf zur Bewaffnung der Rumănen, so\vie durch seine unions
feindldche Haltung und seine Bedrohungen gegen die Ungarn, entfalte Avram Iancu 
eine ,,aufwieglerische" Tătigkeit. 

'1,83. Abrud (GroBschlatten), 11. Jutni 1848. Die Erklărung dreier Beamte deP 
Verwaltung der Bergwerkdomăne von ... Zlatna hinsichtlicli. der von Avram Iancu 
.gelegentlich des Wochenm.arktes aus Câmp.eni ~am 9. Juni gehalteaen .Rede. Ah 
Augenzeugen der Versammlung, haben sie die Aufrufe rancus zur Bewaffnung und 
.zur Einstellung der Urbarialdienste gehort. 

1184.. Cluj tKlauisenburg), 11. Juni 1848. Det Bevollmăchtigte des ungarischen 
Minister!ums in SiebenbUTgen, Freiherr Pereny,i Zsigmond, an den Pester Minister 
des Innern, Szemere Bertalan. Er berichtet ihm uber den BeschluB der in Kla:uSeri
bUrg gefi.ihrten Unter.redungen der Fuhrer des ungarischen Adels, nach Hermann
stadt als Gubernialkmnmissăre Grafen Bethlen Gabor und Freiherr ·Kemeny Penes 
zu beschicken, um das Rumănische Nationalkommitee aufzulosen ·und · die ooions
feindlichen Tătigkeiten zu untersuchen, . insbesondere · nach der Hermanrtstădter 
Versammlung vom 7, Juni, als die Redner· Rosenfeld, Al. Papiu Ilarian; Benigni 
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und Bărnuţiu die Giiltigkeit d~r Dniori angriffen~ · Weiter berichtet er iiber: die 
Erhahung der Ruhe in Mihalţ (Mih<Hczfalva) und Obreja··(Ohră:Zsa}; die Notwendig
keit der Behaltung der Szekler Grenz1Je1·truppen 'an der Ostgrenze Siebenburgens. 
unter den Umstanden eines moglichen Einbruchs der Russen in der Maldau; seine 
Unte:rredung~n mit dem . moldauischen FHi:ehtling Teodor Râşoonu liber die .. ~.ussen
:lkeundliche Haltung. des. Fiirsten Mihail Sturdza . und der gebieterischen .N.Ptwenciig
keit der Vereinigung der. Moldau mit der Walachet; die Gefahr der Steigeni;ilg 
der adels:Eeindlichen Tătigkeiten der Bauernschaft nach der Prokl:amation .des ru..: 
manischen Kommitees aus Hermannstadt. · · · · 

185. Budapest, 11. Juni .. 1848. Der Pester. Innenmlnister., Szemere Bertalan, an 
die. Banater Komitat!Sbehorden. Er ermahnrt sie-zur Versorgung der in Szeged, zu 
bildenden Freischaaren, die gegen (iie aufwieglerischen Kroaten · kăm,pfen: solle.n, 
beizutragen. 

·186. Budapest, 11. Juni 1848. Szemere Ber'talan ran · den PâJlatin Stephan. · F{"tr 
die Bekampfung de:s Au:fistandes in· · Kroatien, ' ensuchL er ihn die Besendung von 
Szekler Grenztruppen aus Siebenbi.irgen nach dem Banat zu bewilligen 1;tnd. sie 
unter. dem Kommando der Gubernialkommissăre Csernovics · und Vukovics ·ZU 

stellen. 

187. Sibiu (Hermannstadt), 11. Juni 1848. Der FeldmarschalL~Lieutenal1fPf>ers
mann, Stellvef!treter des Kommandierenden Generals in SiebenbUrgen, an den Gou
verner Teleki. Er gibt ihm . die Versicherung, daB Timonis ~ Tnformation, uber die · 
vermutliche Absicht der in· Siebenburgen gefliichteten moldauischen BojiClreR ·eine 
Freischaar zu bilden, ein · ein:Daches Gerucht sei. Dem tur;kischen · Kommisşăr in den 
nonau:liiirstentiimern kann die Mitteilung gemacht werd.en, daB · .: den ·• Kommandie
renden der fiinf Grenzregi.menter an der moldauischen und waladiischen Grenze 
angemessene Befehle fiir die Verhinderung der Freischaar Rekrutierung erteilt 
worden sind. 

188. Şibiu (H~rmannstadt), 11. Juni 1848. Der. FeldmaiischaU-Lieutenant Pfers
mann ·an den GeneralkoPJsul der k.k. Agentie in Bukarest, Timoni. Er ersucht ihn, 
den, turkischen Komm~ss~r Talaat Efendi und den russisqhen Duhamei zu beruhigen, 
daB in Kronnstadt keine Freischaar von den FlUchtlingsbojaren aus der JV[ol/dau 
rekrutiert wird. Ein sokhes GerUcht ist wahrs:eheinJich im Zusammenhang mit· deT 
Bildung eines dem ungarischen MiJ?isterium :qnt~rordneten FreikO'rps in .Szeged 
entstahden. · · · · 

189. Sibiu (Hermannstadt), 11. Juni 1848. Der Feldmarrschal:l-Lieutenant Pfers
mann an das .Gu.berni;Um SiebenbD.rge;ns. Er macht ihm bekannt, daB von seiten. des 
Milltăr;:;; Hauptmann 1Teutsch und Hauptmann Leiningen an die Gubernialkornmis
sion fiir die Untersuchung der Exzesse von Mihalţ (Mihalcfalva) angewiesen 
wurden. 

190. Sibiu (Ilermannstadt), 11. Juni 1848. Die in einer Versammlung ortho
doxer Glăubig~ geh;altene Hede des Pfarrers Sa va Popovici !Bărceanu uber: die 
Blasendor:Ler Ver~ammlung .. und .liber die dor,t geăuBerten Forderungen; die vom 
.Kaiser der r.trm_ăqischen D~legatiop: .;in Innsbr.uck versprochenen Rechte; die Not
wendigkeit der Bewahrung qer Ordnung. und des ft~iedlichen Zusammenlebens . mit 
d-=n Sachse11., Ungarn und Szeklern, sowie dieses aus dem Rundschreihen des· Bis
chofs Şaglma hervorgeht; das Jlecht und die Verpflliohtun,g der Humanen, gleiclJ. aller 
anderen Nationralitaten, sich zu bewaffnen um zur Verteidigung des Vaterlandes 
·beizutragen. · · 

, HH. ·sarcău (Szar.k6), 11. Juni .1848. ner Aufruf der Priester des Erzpriestums 
Fernes an die GeistUchen ·der anderen ki:rchlichen Bezirke der GroBwardeiner 
grle:Chisch-katholischen DiOzese. Indem die Volksv,ersammlungen ·der • siebenbUr
gischen Volkerscha:frten, einschlieBlich · j'ene der Rumanen aus Siebenbi.ir
gen und dem Banat,. erinnert werden, .rufen sie eine Beratung in Oradea- (Gros
swardein), ein, wo die . dem Pester Reichstag Anfang Juli zu stellenden Forderungen 
be;sprochen · werden sollen. 

· :192. Sibiu (Hermanrtstadt), 11. Juni" 1848: Die Gedanken des Rechtsanwalts 
Ni.C6lae.' Pin.ciu uhd de~i Thesautar.iatssekretăci aus · Her.ma:nnstadt Paul Dunca in 
betlieff der von ·Simion Bărnutiu in rler Zeitschrift Gazeta Transilvaniei verof

. fentlichten Antwort zti dem ini Pesti Hirlap e!1Sehi:enen Aufruf einiger rumănischen 
Intelektuellen aus den westlichen Komitaten; welche die· SiebenbUrger ermahnten, 
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die Union mit Ungarn anzunehmen. Die Verfasser beziehen si.ch auf die Gefahr des 
Pans'lavismus und meinen die Union sei anzunehmen. 

1!\:i. Corunca (Koronka), 11. Juni 1848. Der Oberichter des Maroscher Stuhls, 
Grai Toldalagi Ferenc, an den Gouverneur · Te]eki. Er berichtet, daB iri seinem 
Hezirke im letzten Monat blOfi eine eînzige antimagyarische 'ratigkeit dreîer rumă~ 
ni5chen · Bauern aus der Gemeinde Văleni, darunter. einer schon verhaftet, die an.:.. 
deren zwei unter Verfolgung gestellt wurden, stattgefunden hat. 

194. Târgu Secuiesc (Szekler'-Neumarkt), 11. Juni 1848. Det Kommandierende 
des 2. Szekler Infanterie Grenzreg!ments, Oberst Dobai Karoly, an die Landesstelle 
aus Dreistuhlen. Er berichtet, daB er nicht in dem MaBe sei, · im Streit zwischen 
der Familtie Bartok und dem Freiherr Andras in betreff eines Grundbesitztums 
einzugreifen. 

195. Mânerău (Monyor6), 11. Juni 1848. Die dem Arc;tder Gericht gesandte 
Klage von funf Bewohnern aus Mânerău, welche die Entlassung aus dem Ge
fangnis ihres Dorfgenossen, des .SedJern Duma Teodar, verlagen, welcher wegen 
seinem Versuch die vor ;17 Jahren weggenommene Urbarialhufe zuruckzuerlangen 
verhaftet Wurde. 

196. Cluj (Klausenburg), 11. Juni 1848. Das Gubernh:nn Sieb€nbi.irgens an den 
Obergespan des Tordaer Komitats, sowie auch an den Kotnmandieren:den · General 
der k.k. Truppen in Siebenbiirgen. Dem ersteren wird mitgeteilt, daB er· liber die 
unter seinem Kommando stehenden Militarkorps zur Unterrlruckung von grund
herrtfeindlichen · HandJrungen, wie es im · Fall der · Erhebungen in den Dorfern Petelea 
(Petele} und <::iurghiu (Gy;orgeny) war~ ver!ligen kann. ben zweHen €rsucht er, C!em 
Obergespan des Thordaer Komitats in Notfall die Verwendung des Militars · :tu 
erlauben. 

197, Buda, 12. Juni 1848; Der Palatin Stephoo, kaiserlichet Statthalt;er in 
Ungarn, an den GenemJ Puchner, Komman:dierender General aer .Armee in Sieben
burgen. Er erte.Ht ·ihm den Befehl der Szekler Miliz. zu -gestatten, sieh nacl:J. Szeged 
aufzumachen und sich den k!Ol1igllichen Kommi'ssaren Csernovics und Vukovics 
zu unterstellen. 

198. (Budapest)~ 12. Juni 1848. Der Innenminister ·der Pester Regierung, 
Szemere · Bertalan, an. aHe BehOrden der verwaltungste.ritoriellen Kreise aus Un
garn urui Siebenbilrgen. Indem er die Steig1erung der soziailen und nationalen 
Uneinigkeiten unterstrei~ht, bevollmachtigt er sie das Standrecht und die Stand
gerichte einzufuhren. 

:l99. Cluj (Klausenburg), 12. Juni 1848; Der Gouverneur Teleki an. den Gu
bernialrrat Kozma Pai, Mitglied der .Unter:suehungskommiJssion in den Westkarpaten. 
Er teilt ihm das Gesuch des :V erwaltungsdirektors der Fiskaldomăne von Zlatna, 
:Nemegyei Janos, mit, das in Abwd einzutreffende Militarkorps vorla,ufig noch nicht 
nach Câmpeni. zu detachieren. 

200. Aiud (GtoBeny.ed), 12. Juni 1848. Der Obergespan des Unteralbenser Ko
mitats, Freiherr Bânffy' Mikl6s, an die Mitglieder der Gubernialkommission tfiir die 
Untersuchung der Aufwieglungen:1 auf der Bergwerkdomane von Zlatha. Er macht 
ihnen bekannt, daB er den Stuhlrichtern von Zlatna und Câmpeni befohlen hat, 
den Kommissaren zur VerfUgung zu stehen und mit der Kommission zusammen
zuarbeiten. 

201. Cluj . (Klausenburg), 12. Juni 1848. nie fiihrende Stimme des liberalen 
Adels aus Siebenbiirgen, Graf Bethlen Janos~ an den. Justizminister des Pester 
Ministeriums, Deak Ferenc. · Er 'berichtet .ihm i.iber die ZurUckweisupg der Union 
von seiten der Rumanen und der Sachsen. Deshalb bei:mtragt er: die !Emennung 
eines Erzherzogs ode:r des Grafen Szecsenyi eţls Gubemialkommissar fur Sieben
hurgen, dem die heisige Armee -zu unterstellen sei; die neue Berufung von treuen 
Obergespanen; die · Ahsetzung des· Sachşengrafen Salmen. 

202. Cluj (Klausenburg), 12. Juni 1848. · Das Klausenburger Gubernium an 
seine nach Hermannstadt gesandten Kommissare~ Es schkkt ihnen zwei Aufrufe: 
einer in gerilaBig.tem Tone des nichf-unierten Konsistoriu~, der andere ,.gef~r
l:iche'' des Rumanischen Nationalkommitees aus Hermannstadt. Die Krim:n:tissăre 
soHen d~e Anzeige·des Informataren··Gyergyai Samu hinsichtLieh der Herausgab€ des 
~1anifests in cler Closischen Druckanstalt untersucaen. 
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203. ·Cluj (Klausenbulrg), 12~ Juni 1848. ·Der Gouverneur ·T,eleki an den Kron
stadter Oberrichter. Er empfehlt ihm auch Rumanen in den \Vahlraten fiiF die 
Organi:sierung der Deputiertenwahlen rum Pester Reichstag aufzunehmen. 

:204. Cluj (J>_lausenburg), 12. Juni 1848. Das Klausenburger Gubetnium an seine 
nac-h Hermanstadt und Mihalţ (Mihâlczfalva) ausgesandten Kommissare. Den Her
mannstadter ·Kommissăren empfehlt er die Einm·:iiSchung des Rumanischeh Naltiti"" 
nalkommitees in den Mih<Hczfalver Ereignisse zu untersuchen Jenen aus Miha'lcz~ 
falvf! <=~,ntwartet er, daB die ,"standgerichtliche Prozedur" im .Falle der am Anfang 
c:Ie,ş M()nats ,Juni festgen:ommenen FrevlJer nicht anzuwenden sei. 

. 205. Cluj (Klausenburg), 12: Juni 1848. Der Obergespan des 1Vrittelsolnok~r 
Komi:tats, Freiherr Wesseh§nyi Mikl!6s, an den Oberrichter von Zalău (Zilenmarkt),' 
Kis Karoly. Er beharrt auf die ,,Notwendigkeit" der Verhinderung der Wahl so
wohl des rumănischen Rechtsanwalts Mihai Pop als Delegierter im Pester. Reichstag, 
als ,,aud~· des zu nadikalen Professo:rs !Laskai. 

206. Micloşoara, 12. Juni 1848. Der Obergespan des 0beralbenser Komitats~ 
Graf Kainoki Denes, an · den Gauverneur Teleki. Er berichtet, daB auBer den Un.:. 
ruhen aus Valea Seacă, andere Bewegungen auch in Rucăr (Ruckersdorf), Fântâna 
(Kaltbrunn.en). und Feleag ausgebr~hen si'nd, entweder im Zusammenhang mit 
der ~e~rut~~w~jg~rung, oder mit der Absicht der Besetzung der Allodi:ctlgruncte 
nd~r p.es Grundbesitztums der. r,eformierten Kirche> . . 

207. Innsbruck, 12. Juni 1848. Die Delegation der săchsischen Nation an :K!aiser 
Perdinand. · Sie erbittet dlen Karser, er solle ihnen das ausgestellte Credihv . und 
ebenfalis eine schriftliche Antwort, die mundUche Resolution vom vorherigeh 
Tage beinhaltend, zuhăndigen. 

208. Sibiu (Hermannstadt), 12. Juni 184$. Der Feldmarschall-Lieutenant 
Pfernmann, SteHvertreteu des Kommandierenden Generals, an das · Prasidium der 
Na:tionsuniversitat. Er zeigt, dai3 er dem NaBoder rumânischen Grenzregimente den 
E~ehl erteilt hat, der •Bilstritzer· Biirgergarde '120___:.128 · SteinschloB Gewehre zu 
ii ber11efern. 

209. Sibiu (Hermannstadt), 12. Juini 1848. Der Feldmarschall-Lieutenant Pfers
mann.:M das Prâsidium · der Sachsischen Universita't. Er berichtet ihm, daB liber 
700: SteinschlioB Gewehre aus der Vorrat ·des 2. · Szekler Infanterie Grenzregiments 
nach Her.maml.stadt einweffen werden. Die Gewehre werden naoh Pf1ngsten dem 
Abgeordnet·en der Nationsuniversităt ·gegeri Quittung und Bevol1macht1gungsausweis 
gehăndigt. 

2110. Sibiu (Her'l"fi/!lnnstadt), 12. Juni 1848. Der &lchsengraf F:rahz Salmen an: 
deri Kommandie:tenden der Herrnannstădter Biirgergarde; den Kommandierenden 
Ge.i1e:fal' der k~k. Ariinee. · Dem ersten berichtet er, daG · die fur die hiesige •Jl3utger~ 
weht 1gesinnten · inehr aLs · 700 Gewehre eintreffen werden; dem zweiten teilt er ·mit~ 
daB die Waffen vom MajoT in Pension Czerbes iibernommeri werden sollen. 

211L ·Sibiu (Hermannstadt), ·12. Juni 1848. Der Sachsengrărf und der Sekretăr 
der Sâchsi'schen: .. :Natiosuniversităt an den· Kronstădter Magistrat. 'In der Frage der 
vom SchăBburger Stuhl beangetragten Einberufung einer sachsischen Volkversam
mtlung in Mediasch, hinsichtlich der Fassung eines gemeinsamen BeschluBes in 
betreff der Union, rrie!nt Salmen eine · solche Ver.sammlung wăre iiberha,upt un
g·eeignet unter den .gegenbenen Zeitverhiiltnissen. Die Genehmigung des Guberniums 
:pu ·eiqer Volksversammlung wăre schwer zu erhaltten; jedoch konnte eine Sammlung 
:Y:<?f} Unterschriften , aus a:llen .Rreisen und Orts:chafiten 'des· Sachsenlandes als yjel 
zweckmăB.iger. erscheinen, indem dadurch jede Familie und jeder einzelne Biirger 
~~en freien Willen in dep Frage der Union ăuB€rn konnt~, · 

· : ·";. '· Z12. Tă'Şnad (Tressenburg), 12. iuni 1848. Der Vizegespan des Mittelsolnoker 
Koiriitats Balînt · EH:ik an den Pester Innenminister Szemere Berta:lJan. Er berichtet, 
daff' er van seinem Vorgesetzten; den1 Freiherr Wesellenyi Mi'kl6s, die Mitteilung 
uqer. die R:Uckkehr des Haiduken Mihai Taloş von Brebi aus der Walachei erhalten 
hat, ~o der . :Letzţepe vor zweţ Jahreri seine Zuflucht genommen hartt~. nachdem er 
mit;~-:~e~pen Gen;ossen da~ Haus des Grundherrn · Rediger K;;iroly .V'On Checiş an~e-
grifferi. hatte. · . · .· · · . 

~ ' • •• ":. • •• 1 1 - • • 

: r ,,, 213; Clu~· (Klausenburg), 12.: Juni 18·48. Der· junge FreiheFr·.Apor· Karoly an 
seine Mutter. Er schreibt ihr, daB er ohne Familienhilfe unter d:en zeitgenossischen. 
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Umstii.nden ,,:mit den Bedfirnissen k&mpf.t",, J)eshallb beabsichtigt er sich als Frei
willige anzuwerben, um an den Gefechten gegen die Kroaten, eveiituell ~gen die 
Rumanen und Sachsert, welche "gegen die Ungam aufbrausen", teilzunehmen. 

214, Satu Mare (Sathmar), vor dem 13. Juni 1848. Der Stuhlrichter Egry 
Janos an den Bevol1măchtigten des ungarli.schen Ministeriums in Sieberiibi.irgen, 
Fi'eiherr Perenyi. . ;Er beklag.t das Desinteressement etlicher ungJarischen Adlige, 
und insbesonders jenes der Rumănen und Ruthenen, bei der Eroffnung der S,pen
dungslli.sten fUr die Bildung eines "Verteidigungsfonds". Ebenfalls berichteţ er i.iber: 
den ET'folg in der Heriflnziehung der ungarischen Junglinge zu den. Freischaaren; die 
Desertierung eines Regi,ments in Polen, das die ungarische Revolutkm in Ungarn 
untetstu tzt. . . 

2'15. Cluj (Klausenburg), 13. Juni 1848. Das Protokall der Klausenburger Land
tagssitzung vom ,1/3. JunL Enthaltet auch den Antrag des Freiherrn W esselenyi 
Miklos, dem Gesuch der Rumănen in betreff den von ihnen erduldeten Unge
r.echtigkeiten zu antworten, daB diese Ungerechtigkeiten durch die neulich ange
r;iommenen Gesetze groBtenteils aujigehoben wurden oder vom ki.inftigE:m Reichstag 
vol'lig entfemt werden. · · 

216. Cluj (Klau.senburg), 13. Juni 1848. Der Freiherr Wesselenyi Miklos an 
den Pester Innenminister Szemere Bertalan. Er klagt, daB, nachdem die Rumănen 
ihre Blasendorfer Versammlung hielten, sie die Erkennung als _po1itische Nation for
dern~ Wenn dieser Wunsch in Er!fi.illung gehe, so wurden sie in allen A.mtern treten 
und Siebenbiirgen wUrde zu einem rumănischen Lande, dessen .· Beispiel! vom Ba
nat und Maramuresch gefolgt werden wiirde. Um eine solche · Lage zu verhindern, 
hat Wesselenyi, zusammen mit Bethlen Janos, Zeyk und Kemeny, die Abgeordneten 
der· Rumanen un:d ihren Bischof Şaguna uberzeugt, sicb.l;>loB fiir die ausweichende 
ErkUirung der formlichen Rechts- und Verpflichtun,gsgleichheit sămtlicher iBe
wohner. einzusertzen. J edoch beantragt Szăsz Kăroly, der mit der · Beantwortung 
des Gesuches der Rumănen beauftragt wurde, ein Gesetzentwurf in betreff sowohl 
der Erkennung der Rumanen als vierte Nation, als auch jenes des Namens der Ru
manen. Die · Landtagsdeputierten Lemeni, Bohăţel und Papfalvi haben diesen 
V orschla~ untersti.itm. 

217, Cluj (Klausenburg), 13. Juni 1848. J)as Gubernium Siebenbiirgens an· den 
Obe:cgespan des 'Tordaer. Komitats. Es teilt ihm mit, daB die tJrkunden in betreff. 
der .Unruhen aus .Grebenişu de Câmpie (Mezogerebenes) eingetroffen sind und nun 
zurUckgestellt werden. · 

218. Cluj (Klausenburg), 13. Juni 1848. Das Klausenburger Gubernium an ·den 
Oberr.ichter des Dobokaer· Komitats. Er benachrichtigt ihn, daB infolge der neuen 
Gesetze, welche . die Gleichheit vor dem Gesetz ve.rsehen, der Grundbesitzer wel
cher die 'Gemiither in Geaca (Gyeke) aufg€wiegelt hat verhaftet und beurteilt wer.:. 
den kann.· · · · 

219. Cluj (Klausenburg), 13. Juni 1848. D~.s Gubernium Siebenburgens an den 
Dobakaer Oberrichter. Es stellt ihm die zum Vortrag vom 2'1'. Ma1 beigelegten 
Dokumente zuri.ick. 

220. Abrud (G1;oBschlatten), ·· ·13 .. Juni 1848. 24 Beamte, Priester und Fi.ihrer 
cler Motzen aus den Ortschaften der Fiskaldomăne von Zlatna an das · Gubernium. 
Sie auB.ern ihre Emporung zu der Beharrlichkeit des Abruder Stadt Magistrats, 
welcher, einigen Geriichten :folgend, um MiLitărhilfe ersucht. scheinbar Uri} die 
tauiwieglsrischen Rumi:i;nen .im Zaum · zu halten. Die Beschickung des Militărs 
wur.de w,ahrhaftig eine gefahrtliche .Agitation verursachen, da doch die Excesse der 
S~kler. Grenzler . in Turda und Ai ud (GroBenyeq) bekannt sind. 

221. Cluj (Klausenburg), 13. Juni 1848. Dei P.ester Innenmini~ter Szemer.e 
Bertalan .an den Freiherr Wesselenyi Mikl6s und an den Grafen Bethllen Janos. 
lnfolge ihrer Antrăge antwortet er~ daB die. Ernennun&' qes Grafen Szecsenyi Istvan 
als Bevollmăl.chtigter des ungarischen Mi.nisteriums in Siebenbiirgen und · die 
Amtsenthebung des Generals Puchner' nicht erfolgen klonnen. 

2Z2·. B1hcur,eşti: • (BJL~~re~t); )3. JunJ 1848, Der ·Generalkonsui der k.k. Ag~nzi.e 
in" Bukarest an seinen Vor:gesetzten in Wien. Er berichtet iiber das AusbF.echen der 
Cbolerakrankheit in Bukarest, weswegen· viele Siebenbiirger _in ihre Heimat ifliehep. 
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Er erwăhnt auch den. Besuch des tiirki:seheri Gesandten TaJ.âat Effendi zum FUrs.ten 
Bibescu. _ _ • . 

223. Mărcuşa (Kezdimarkosfalva), 13. Juni 1848. Der Hittmeister Markant an 
den Koin:mandierenden des Siekler Husaren Grenzregiments. Er berichtet ihm iiber 
die Schwierigkeiten der Sicherung der maldauischeri Grenze, nach der VerOf
fentlichung des Gesetzes der Umgestaltung ·der "Szekler Grenzregimenter zu un
gariiSche Bth•gergarden . 

. .. 224. Sil;>iu (Hermarinstadt), 13. Juni 1848~-- Der Stellvertreter des Komman
dierenden Generals .. der k.k. Armee. FeldmarschaJl.:..:Lieutenant' Pfersmann, an da.s 
Gubernialprăsidium in Klausenbur,g. Er brichtet, da.G er den Kommandierenden der 
Szekler Grenzregimenter, Oberst Dobai und Oberst Sambori, die Weisung erteilt 
hat, im Einvernehmen mit dem Konigsrichter van E>reistfihlen, fur die Wieder
herstellung der gestorten Ruhe und SicherheH zt1 · wirken. · · 

225~ Lemberg, 13: J~.ni 1848.-. Der. _ FeldmarschaU-Lieutenant Hammerstein an 
den Kommand.ierenden General der k.k. Truppen in Siebenburgen. Er gibt. ihm 
die Verskherung, daB er das ihm zur · We:i:terb.efortlerung nach. Wien Uberschic.kte 
Korrespondenzpaquet 1alsogleich auf seinem Wege gesetzt hat. Da in_ Galizien Ruhe 
herrscht, empfehlt er Puchner in Zukunit fUr die D~enstkorrespondenz die hiesige 
Route auszuwăhlen~ · · . 

226. Mureni (Sedresch}, 1J. Juni 1848. Das Protokqll der am 13. Juni unter 
der Vorhe,rrschaft .des Oberalbenser Obergespans, Graf Kalnoki Denes, im Po.rt 
Murenj (Sedresch). · ducbgefiibrten Untersuchung. Sie wurde infolg~ der Eenacfr. 
richtigung des. Stuhlric.htef's ... er"Qffuet tin4 ;er,forschte die Ursachen. welche die 
Dorfbewohner. dazu . fiihrten . den Dorfwald zu iibernehmen und den . ehe!Tialigen 
Grundbe-sitzern die HolzfăiiU:pg ~u verbi.eten ... Aus- den Antworten' der Unfersuchten 
ergab sich, daB sich die Dorfhewohner durch die von den Gemeindeabgeordn_eten 
aus .Blasendorf gebrachten 'zw.ei ·. Briefe, _von denen einer . vom Priester in der 
Kirche vorgelesen. wurde, aufgehetzţ wtwden., . , : .. · . . , .• 

• 227. Baia de Criş (Altenburg), 13. Juni 1848. 'Der Vizege'span des Zarander 
Komitats an das Kommitee fur die Erhaltung der bestehenden OrdnUhg. Er ube-r
sendet ihm die, VQrladung d.es Oberrichters von: Blăjeni an den Oberstuhlrichter 

_ und ermahnt ihn die notigen · MaBnahmen· ,gegim den Aufwiegler: zu treffen. 

228. Ndcrich (Leschkirch), · 1'3. ·Juni 1848. Der Konigsdchter des Leschkireher 
Stuhls Friedrich Conrad an den Sachsengraf Franz Salmen. Er berichtet ihrn liber 
die aufgeregten Gemiither in der· 1Gemeind,e Beneşti {BUgendorf),. aJ_s •dem · hiesţgen 
o'rthodoxe,n Geistlichen von clrei Bewonnern aJUs Fo:fel!dea (Hochfeld) ein Hrief 
liberreicht . wurde. In . der .: Zus~hri:flt · ~urde die zwistig~ Frag~ der Wal!dstreitigk~i1 
zwischen Hochfeld und dem Leschkirsch~r Stuhl . er:h9oen~ . Der Konigsrichter meint, 
die Hochfelder sollten sich an das Rumani,sche Korhmitee in He~mannstadt wenden, 
wclches sie zur Ruhe bis zur LOsung der Streitigkeit auf gesetzlichen \Nege· <.~uf-
rufen · sollte. ' · 

229. Sibiu (Hermannstadt), 13. Juni 1848. Der Sachsengraf Fr~mz Salmen ah: 
a) die OberTichter aus SchăBburg und Mediasch; b) die Konigsrichter der Stuhle 
Gr·oBschenk, Heps, R.euBmarkt und Leschk;ireh.. Er teilt Jhnen mit, daB den ersteren 
100, den .Ietzteren. 50 Steinschlo.G Feuergewehre. verabgeschieden worden sind _und 
ermahnt sie, di.e Abholung dieser Gewehre zu vera:nlassen. Der HermanpsUid't~r 
BUrgergarde sind 311 Gewehre- zugekom-men.. · · · 

230. Şumuleu, 13. Juni 1848. Der Graf lJâzar Laszlo, 'Distriktskanzler·, an den 
Gouverneur cr'eleki. :Er berichtet, daB er, in:ifolge des Gubernialerla.Bes vom 1. Juni, 
zwei Tage spăter nach Ciuc âufgebrochen: ist. ~indem er den Kontakt mit den 
Milităr- und Zivilbehorden. des Stuhles. aufgenomxnen. pat, kann:te er das zwischen 
ihnen he-rrschende Mi.Gtrauen, sowi.e die allgemeine. Unruhe und Unztifriedenl~eit 
feststeHen. Durch die getroffenen MaBriahrrien' konnte er der Pilg~rfqhrt nach brei;:-
sttihlen einenfriedlichen Charakterversicherr~:. . ; ._ .. , • _ -

231. Cluj (Klausenburg), 14. Juni 1848. <Oer Gouverneur Ţeleki an den Ober~ 
richter von Kronstadt. Er bringt ihm den vom Palatin Stephan ·. gebilligten ErlaB 
des Pester Ministeriums Zilr' • Kenntriis, eirte aligemeine· Rekrutierung flir eine 
Freischaar zu organlsieren und ermahnt ihn, ihni mBglieht bald die NominalliSte 
der Angewieisene-n OO.s dem Kronstădter OiJstrikt · Zli · senden• 

t .. xx· 



• . 232. Clu I '( KZaulsenb·u.:rg)~· '14.: ·Juni' :1848: · Der Gouverrieur · Teleki . ·an deri . Ober-
richter von Kronstadt. Er er:sucht ihn den Aufruf. an die BevOiker.un·g:. zu verbreiten:, 
um. Spenden fiir.~die Un:terhaltung cler Honvedarmee zu machen. .. · 

233. · 9tuj (IC_latţs:eit'pu,rg), 14.· 'J~~i. 184$~ .• Das Gubernill'in Siebenb.urgens. an die 
Gubernialk:ommissar>e; ·. GrâJ .·· J?eldi fet:enc. uiîc1. Freih~rr Kemeny Istvan: Er benach
richtigt sie; d~B si~: mit d'ei} Abgeor,dn~ten d.es M.~litărs, Hauptmann Teutsch und 
!f[aupt:rp.anii Sandor, :iur pnt~~~uchung . ~e.r · yon .. den Soldaten. des 2 .. SzeKTer . Grenz
regiments veriibten •• Excess~ in ~pqşl~ri:tl (Koslard) tind . Mihal!ţ (Mihalczfalva) zu-
samme~arbei ten,.· werden;:, . ' ' . ' ' ' ' ' ' 

234. Cluj (Klausenburg), 14. Juni 1848, Das Klausenburger Gubernium an: 
a) iden gri[echiş?l1~k~tholisc;pen J?}sch,of ays. BI.asendorf; b) aJ:l. die Landesstelle des 
Dohokaer Koi)litats .. ~~s hi"ingt 'il.:l;nen, zţlr .. Kenntnis, daB sie in . der Frage der 
Beschlagnahme der unierten. Pf:~rei )~on 'Agrij .y9n seiten des Grafen Ha:tfaludi 
J<izsef . den Vorsd]lriften · :der · Appi-o])aţ;le Co,nstituţiones gemaB aui gerichtlichem 
weg~ t!artdelh sqller17 .•• • •. ••.. . · . ·.. . • · • . • • . . · · . . 

~35. Sfdntu Gheorghe (Spesiszentgyorgy), 14. Juni 1848. Der Komman:dierende 
des· Szekler I.nfanterie G:renZJ,'egirne,ntş; Oberst Sombori," qn den ·;Kommandierenden 
General d(er k.k. Truppen in Siebenbiirgen. Er macht ihn auf die . Folgen de~· 
Annahme des .Gesetzes der Umgestaltun:g. d):r Szekler Grenzregimenter zu unga
rische . Nationalgarden .. au~~rks:arm.'. I)Jl .FiCille.: der :.Sanktionierung des Gesetz
artikels k()nnten. yvese~tliche Ş~h.wJ~r.:e-ketten, in:• der. Dienstieistung der G:renzbe
wachung hervortreten\ .-.~· die. Grenzler. schon, Einwendupgen t:nachen, daB s1e nicht 
glei.chze1tig den Gil'rdis~nverpfUchtu11gen unei· j.etl.en der Grenzsicherhelt nachkom
men k.Onnen. 

. 236: 13raşov . (Kronst!tdt),. 1.4: .Juni· t848. Der · :&t,ohstâd;ter P1~trikts. Magistrat an 
dep. Beamten Si(!ti9beln~ ·. E;ţ ert~ilt imn die W~lsun~ die Geschworenen aus ·Baciu 
(Bacsfalu) ·· zu ersuchen~ .· die · Rtlma11en dieser Qrtsc]J!a.ft dar an · zu uberzeugen, da5 
sie die Btiistellung der zur LandesviSitieDung. not!gen Reitpferde kUnftig nicht mehr 
verweigern soJ4~ri, .wenn· auch die :sewo}lŢler der Sjebendqrfr=r von der Leibei
genschaft freigesprochen we~den wih·cien, mtiBten sie doch nech weiterhin die zur 
KordonsUnie: verlangten · Reitpferde bereitstellen;· 

·' 237. · Orşova· ·veche (AztorScchowa), · i4. · .Juni 1848 . . Der · Kommandierende · der 
Unterdonauer ·Kordonslinie, · Mlijor Eissler, ~ri das Ba,nater Gren~ Brigade Kommando. 
tDa aus der Antwort der .•· :M;ehedinzer . Behqi"den herausgebt, daB die Verdoppelung 
der Gren~osten. der :Wa1a~hei . nur .. 'ţN1eg~l} <:Ien revoluţionaren Bewegungen erfolgt 
sei~ sohabeer die VerfUgţlllg der V~rstarl~uil.gder k.k. Waohposten (lbbestelllt, um 
die aerarial · Kosten nicht unnotig ·z11 . sţeţgern. und. _die. Grr=n~bewohner bei ihrer 
dringenden Fe1darbeit nicht zusătzlich· mit· Pflichrten· zu beladen. BloB in der 
Gegend ~an Băile HercUlane (Herkulesbad) wird dîe Versiarkung cler Kordonslinie, 
bis zum Eintreten von beruhigenden Nachrichten u·ber das Verhalten der jehsei
tigen Gren:ţ:bewachun,g, erhalten~ . 

· .· 238~ Cluj (Klaus~nbiLrg), i4. : Ju;"( 1848. >oas Gubernium Siebenbiirgens an .den 
gr/iechisch-ktathdllischen B:ischof 1Ioriui Lemen:~,. Es schickt ibm den Vortrag · des 
Stuhlrichters Gracza Gyorgy, zusammen mit dem Gesuch etlicher Dodbewohner 
von Morlaca hinsichtlich der Haltung· des Erzpriesters Gheorghe Pop, welcher sich 
der Erfiillung der BefuhJe det. bestehenden· Behorden widersetzt. 

239. Lugoj (Lugosch), 1i Juiti 1848. Der Vizegespan des Karascher Komitats, 
Jakabffy Krist6~, an den Pester. ~nneriminister, Szemere Bertalan. Er berichtet liber: 
die Anktinft E:fltimie Murgus 'h1, Lugoj; seine "verfassungsmii.Bige" Hede. vor dem 
Volk, welches ihn mit M:usik un'cţ ţ'ia,ckeln e~pfangen bat;: .das zu~ckgehaltene oder 
gar kritische Verhalten etlikher ·Rumanen zu dem Aufruf Murgus zur Solidaritat 
mit der ungar'isch.en Sache. un:d zu· Dîmkbarkeitsgefiihleri den Grundherren gegen
ub;er; die Wiederholung der in Lugaj ausgesprochenen Gedanken auch in anderen 
Reden die von · Murgu • in··den b€Sluchten · rumanisehen Dorfern · ·entlang des ·Temesch 
FluBes · gehalteq. Wurden~ · 

·240. Cluj (Klausl:inburg), 14. ·Jurii ... 1848 .. Der Freiherr Wesselenyi Mikl6s an 
den unga:rischen Ministerprăsidenten, . Grafen Batthyanyi Laj'os. Er macht ihn auf
me:rksam. auf die Gefahr'eines mogliichen .Biindnisses ZWii1schen deri Slawen, Sachsen 
und Rumănen gegen .die·Union Sieberibiirgens· 1In.it Urtgarn. In diesem Sinne er
wahnt: er .die Blasendorfer V~rsamimlung; die· dortige· Tatigkeit des Rumanischen 
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Nationalkommitees und · dessen Rolle in dem blutigen ZusammenstoB von Mihalţ 
(MihcHczfalva); die Zusammenarbe1t· de'r Mit.Qliede;r des Rumănischen Kommitees 
mit den săchsischen · Urtionsgegnern, einschlieBlich im Rahm.en von Volksversam
mlungen; die in di'eser Rich>tung gllnstliche Haltung des Generals Puchner. Um ein. 
unionsfeindliches Bundnis Zt! verhindern, schlăgt er Fol<~endes vor: die Berufung 
des Gr.afen Szecsenyi Istvan .. als bevollmăchtigter Kommissăr in SiebenbUrgen; die 
Ersetzung des . Kommandierenden GeneraleJ1 der siebenbUrgischen Armee · Puchner 
durch den Grafe~ Haller Ferenc, ehemaliger Gouvern.eur. von Kroatien; die Bil
dung von zwei Lagern fur ungarische FreLschaaren in Klausenburg und Târgu 
Secuiesc (Szekler Neumarkt) und ihre Bewaffnung; die Entfernurig der nimăni:.. 
schen Grenzregimenter. ruus Siebenbtirgen. 

241. Zlatna fKleinschlatten), 14. Juni 1848. Die G.ubemialkommissăre Kozrna 
Pal, Nemethi Janos und Nemegyei Janoş an das Klausenburger Guberniwn. Sie 
bcrichten, daB sie ihre Untersuchung in Zlatna begonnen haben, unrl ihnen Folgen
des bekannt gemacht wurde: die Klage der Bewohner aus !Bistra .uber die ihnen 
beraubten Gemeinweide und -wald; die Besetzu111g dies.er durch · die Bewohn12r 
des Dorfes Vîdra, ·dem Aufruf Avram Iahcus folgend; die Bewa:tinung cter :Motzen 
mit Sensen und La.nzen, lhinsichtliiclil cler Teiln.fllhrrie an der Volksversammlung 
vom 17. Juni in Câmpeni.. 

242; Cluj (Klausenburg), 14. Juni 1848. Das Gubernium Siebenbiirgens an das 
Pester Kriegsmiinisterium. Es .macht darauf aufmerksam, ctaB die Bewegung der 
Rumănen a.us dem. Zarander Komitat sich leicht zu einem gefăhrlichen Aufstand 
entwickeln lronnte. Deshalb sollite der Kommandiierende General die notwendigen 
Ma8nahmen treffen. 

243. Clulj (Klausenburg), 14. Ju_ni 1848. Der griechich-katholische Bischof Ioan 
Lemeni an das Klausenburger Gubernium. Er reicht die Klage- ein in betreff de.s 
nicht-unierten Priesters George Ioan aus Dobârlău, weicher unter seinen GHiu
bigen den . Gedanken einer einzigen Kirche ostlichen Glaubensbe~enntnisses ver~ 
breitet hat. um Religionskonflikte fernzuhalten, sollte das orthodoxe Konsistoriurn 
seine Pdester ermahnen, sich von jedwelchen Bekehrungstătigkeiten abzuhalten. 

244. Bistriţ.a (Bistritz), 14. Juni 1848. Der Konigsmchter des Bistritzer Dis
tdkts an den Sachsengraf Franz Salmen. Er berkhtet ihm uber seinen Versuch den 
BeschluB der Nationsuniversităt in betreff der A.bber:ufung der săchsischen Laftd
tagsdeputierten, die ·eine Ja-Stimme in der Uniansfrage ablegten, in der am zwei
ten Pfingsttage gehaltenen Kreisversammlung .zu verteidigen. ·Jedoch haben die 
Unionsmănner ~hren Ansichtspunkt durcb,gesetzt,. und der Oberrichter Filkeni war 
schwac.h genug, utn den unionsfr~udigen Beschlu8 . anzunehmen, so daB de meisten 
Teilnehmer unzufnieden die Versammlung verli~Ben. 

245,. Braşov (Kronstadt), 14. Juni 1848. Der Kronstădter Oberrichter Johann 
Alfbrichsfeld und der Vizenotăr Friedrich Riemer an den SchăBburger Magistrat. 
Sie stimmen mit der beantragten Einberufung einer săchsischen Volksversani
mlung in SchăBburg ein, wo 12 Abgoordnete jedes einzelnen Kreises delegiert 
werden sollen. In diesem Si:nne haben sie auch eine Adresse an den Sachsengraf 
gesendet. 

~2.46. Bra.şov (Kronstadt), 14. Juni 1848. Det Magistrat der Stadt und des 
Distrikts Kronstadt an seine Beatnte aus Codlea (Zeiden). Auf deren Bitte wegen 
Enthebung der ihnen angekundigten Einqua:rtierurng einer hal ben . Escadron von 
savoyer Dragonen, erwidert der Magistrat er k:J6nne dieser Bitte nicht naohkommen, 
da schon einig~ Militiirzi.ige in Prejmer (Taritlau), Hărman (Honigberg), Bod 
(Brenndorf), Feldioara (Manienburg) und Sânpet:r:u (Petersberg) ·· stationieren. Er 
hofft, da8 diese hicht mehr als !15 Tage a:n Ort verbleiben werden. 

247. Braşov (Kronstadt)~ 14. Juni 1848. Der Magi,strat der Stadt und des 
Distrikts Kronsta:dt an den nfcht unierten · Ev~priester Petre Gherman. Er sertdet 
ihm zwei Rundschreiben des Magistl:'ats bezUglich der Einftihrung des Standrechts 
in Dreisttihlen und Fogarasch und der Auffurderung zur Bezahloog der Steue:rn. 
Das erste Rundschreiben sollt.e von den Geistlichen auf dem Lande kundgemacht 
werden. · 

248. Cluj. (Kl.ausenburg), 14. Juni: 1848. L>er BeschluB des Guberniums in 
betreff des Vo.rrtrags des Oberrichţers des Dobokaer Komitats, Graf Wass Samuel, 
in der Frage des Widersta:nds zu den Rekrutierungen · und den Urbarialdiensten. 
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nas GubemiU.m beschlieBt: a} die Beschleun!gung ~er. Rekrutien.mgen in den ~e
zirken Sic {Seck) und Buza (Bessoten); b) d1e vorlauf1ge Vertagung der Rekrutle
rungen in den Bezitrken Chimleş (Kirileis) und Bârgău, um die Bewohner .zu. Uber
~ugen, daB sie letzten Endes dach dazu gezwungen werderi wurden. 

249. Cluj (Klausenburg), 14. Juni 1848. Das Klausenburger Gubernium an· de:n 
Obetrichter des Innensolnoker Komitats? Es reicht ihm den Brief des Grundherrn 
F5ldvari Gy5flgy v01n 11; Juni ein. Dieser vetlangt die Beschickung eines Milităr
k:Orps gegen die Leibeigenen aus C'epan, welche die Besetzung des Allodialgrundes 
beabsichten. 

~ 250. Târnăveni (Martinskrich), 14~ Julni 1848. Der Oberrichter des Târnava 
Komitats, Foldvari Ferenc, an den Gouverneur Teleki. Er berichtet liber die 
Aufwieglungen in den Ortschaften Nadăş und Hoghiz, die auf lfriedlichem W ege 
vom .. Ste1Jlvertreter des Vizegespans, Sombori Săndor, gelost wurden. Ebenfalls 
e.rinnert er auch das Gesuch in rumănischer Sprache aus Micăsasa (Fegendorf), 
welches- die ZurUckberufung des Szeklermilitars aus dem Komitat verlangt. 

25'1. Cluj (Klausenburg), 14. Juni 1848. Das Klausenburger Gubernium bespricht 
den von einigen Ndtiiren und Domenialbeamten aus den Ortschaften der Berg
werkdomane gemachten Vorschlag, entweder in Zlatna (Kleinschlatten), oder in 
Abrud (GroBschlatten) ein Wahlzentrum zu organisieren, damit die Motzen nicht 
benotigt seien einen 8 Tage-Weg bis nach Ai ud (GroBenyed) und zuri.ick gele
gentliCh der Reichstagswahle.n zurUckzulegen. 

252. Cluj (Klausenburg), 14. Juni 1848. Der Gouverneur von Siebenbiirgen an 
der.. KiOnigsrichter' der Stadt und · des Distrikts Kronstadt. Er benachrichtigt ihn, 
daB er den Vortrlag vom; 8. Juni liber Anastasie Iconomul erhalten lfiat.. Dieser 
vermUtliche rusSiische Spion ist aus der Walachei na.ch Kronstadt angekommen. 
Deshalb ·bewilligt der Gouvemeur die beantragten UberwachungsmaBnahmen .. 

253. Cluj (Klausenburg), 15. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an Kozma 
Pal, . Vorsitzender der Gubernialkomm1ssion fur die Untersuchung der Ereignisse 
aus d~n Westkarpaten. · Er empfehlt ihm auch' Avmm Iancu zu unternuchen, der 
vom Abrudbanyer . Stadrtmagistrat von "Aufurieglerei" angeschUldigt wurde, hin
sichtlich . seirier Verbaftl1ng. 

25·4. Cluj (Klausenbitrg), 15. Juni 1848. Das Gubernium aus Klausenburg an 
die Gubernialkommissare 'Freiherr Kemeny Domokos und Graf ·Bethlen Gabor, 
welche nach Hermannstadt beschickt wurden um das Rumăntscfu.e Nationalkommi
tee :a:Uif.zulosen. Es i.iberschickt ihnen die Petition: des. Rumănischen Kommitees in 
betreff der Ernennung einer gemi~hten Kommission -fUr die. Untersuchung der 
Excesse der Szekler Grenzler in :Mihalţ tind den Nachbarortschaf.ten-. 

255. Cluj (Klausenburg), 15. Juni 1848. Das Gubernium 'bespricht das Gesuch 
des .offentlichen Verwalters Donăth Săndor, welcher fi.ir seine Untersuchung im 
Falle Ioan Huteanus, probende Aktenstuckte, in betreff der vom Letzteren -vor 
dem Jahr :1848 im Kioa.r Di,strikt entfalte:ten "aufwieglerischen" Tătigkeit, verlangt. 
Ioan Buteanu wurde zusammen mirt Florian Mtcaş, Ioan Suciu und Alexandru 
Papiu Ilarian der Aufwieglung fur Erhebung ihrer Volksgenossen angeklagt. Die 
Antwort des Guberniums begrenzt Donăths Untersuchung b1oB zu .. der von den Re
volutionăren in der Umgebung von: HerrJ:ll{annstadt, Blasendorf und GroBschlatten 
entfalteten neuesten Tătigkeit. 

256. Cluj (Klausenburg), 15. Juni 1848. Das Gubernium an:- a) den griechisch
katholischen Bischof Ioan Lemeni; b) die Lal)dessrtelle des Klausenburger Komitats. 
Es bringt ihnen zur · Kenntnis daB, aufgrund' der Uritersuchung', die Unruhen von 
Sâmbcteni vom Priester Simion Pop und den zwei Geîneindeabgeordnerten Andrei 
Ouc und Alexandru Pop verursacht wurden, welche, nach ihrer Ri.ickkehr von der 
Blasendorler Ve~sammlung, die :Doc-:fbewohner aufgrehetzt Jaaben, sich den lBehor
den zu widersetzen und die Allodialweide mit ihren Schafherden zu besetzen. 

257. Cluj (Klausenburg), 15. Juni 1848. Das Gubernium an den Obergespan 
des Oberalbenser Komitats. Es benachrichtigt ihn, daB er bei· dem Armee Ober
lrommando gewirkt bat, um die in Codlea (Zeiden} detachierten Militarkorps nach 
Racoş (Ratsch) una Hoghiz (Warmbach) fiir di€ Verteidigung der Ordnung im 
Komitat zurUckzuscrucken. 
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258. Cluj (Klausenburg), 15. Juni: ·1.848. ·nas ... Gubetnium :-,a;n. die HuberniraJ.:.. 
kommissare·:•Graf•Beldi Ferenci.:und Freiifterrr.:·Kemeny Is<tvan~.-~Es ·Şend~ ·ihnen,.den 
von · den Kanonikern Vasile Raţiu- uncl::Ti~otei.· Ciţ>ariu uriterschr·iehen:en Amruf,;Wo 
die griechisch,.nnierten- Glaubigen.zR:Geldspen:dJen'·fur·.die jun.gen· Rumanen .w~lche 
im Inter~.sse .ih1er N~tiap. ?ţP~iţţ:n ~ingeladen werd~n. 

: •' ~ ' ~ • ~ • • • •' • ,, o' • • >' \ M o • : t -~ '·O' • "•, • ' o ' '' • o " ' •' : O 

.25'9. Cluj (Kla:usenb.'urg);~fl!L:Juni :1848 .. : Das.·.GuherhiU:m anrcias·GeneMl•Kom
m-i.lndo' der., k.k. Truppen,;,:Jn·.Siebenbtir,gen .. In :Beziehung auf die· N().te · Vlâ:m 7. Juni, 
hat das .Gubernium allen. Behorden der Szekler •·.Stiihle :das v.dm :'Kla14.senburger 
Landtag am 2. Juni .angenommene Gesetzesartikel der Umgestaltung der~:.Szek:ler
regil11enter zu _ungari~l:le. Na,.ţionalgard~J:l-.zug~schick,t. 

• ' ' ~ i .! . . . . . . . . ' • .. . ' • . ' ' ' ' : ' 

260. Cluj·.o(Klaus.enburg), ·15~ Juni .1848. Das Gub,erniun'i an das <Militar Ge
neral Korrimando; ih Hermannstadt. In B~antwortung.der·•Note ,:vom 4.: Juni ,erwidert 
das Guberni:l:lli'n,i daB 'voh nun an die Fragen der Verwaltung der·· unter dem Namen 
Partium g~faBten. :vier Jurisdiktionen, ·. die zu ·Ungarn•. eihverleibt wurden7 sowie 
der Ve~pneg:ung des da be:findlichen:' Militărs. dem ungarischen · Ministerium zu-
kamen... , . . :; " . . .... ; 

261. Cluj' rKZausenbu-rg), 15. Jutni 1848. Das ·GUber.nium an dem Feldmarschall
Lieutenant pjjeromann,· .. Stelilvertreter des .. Kommandierendien Generalen ·der .. ·•k.k. 
Truppen in Siebertburgen. Ersl.ichţ.; .ihn, dem Oesuch des· Obergespans d~s 'Obe:t
albenser Komitats nachzukomm.en; die in Codlea · (Z:eiden) .. befindUchen Militarkorps 
zur Ruckkehr nach Race1ş (Rakos) und -H<>ghiz (Heviz) zu beordern.t um 'die be:
drohte Ruhe .zu versich.erp.. 

2621. Cluj (Klausenburg), 15 JutnL1848. Der Kommandierende. General Feld'
marschall.-Lieutenant Puchner an. den Gouverneur TelekL iEr .berichtet :ihm, daB 
die notwendigen MaBnahmen zur. Verlegung . des zu Agârbiciu. (Egerbegy). und 
Câmp1a, Turzii (Gyeres) stationierten Zuges von .Szekler Husaren:·nac;h .Bodon ge
troffen wurden. Die Abtei\lung soli dem Obergespan des Thordaer Komitats zur 
Verfiigung gestellt WerdeR · · · · 

.2.63. Sf<intu Gheorghe ( Seps~szentgyor;gy), ';;i5~ . Juni 1848. Der Konigsrichter :von 
Dreistiih1en . an·. den .. Kommandierenden ·des 2. · Szekler . Irifanterie Grenir:~giments. 
Er m0chte in Kenntnis gesetZt werden, ob das Militar Operkomrn.an,do. den. &f~hl 
zu einer Kollaboration mi.t den ZivilbehJOrden zur Erliâltul1g der Ordnuntt errt:eilt 
habe. Im Fall einer pdsitiven- Antwort; ; ersucht er. ihn :den KJonigsrkhter aqs den 
Bruderstiih1en Kezdi und Or.bai die entsprechenden MiliUirko;rps zur Verfi.igung zu 
stellen. 

264 .. Arad, 15. Juni 1'848: 'Da~i · Konsi'Storium · der Arad.er orthodoxen Djezese 
an· den diezesan .Bischof~ Es t~ilt ihm mit, daB es die .in .der Vers.aminlung der 
Ser ben in ~arlowitz am : '1. Mai angenommene Erklarung de.S Metropoliten Iosif 
Rajacici al,s Patriarohen nicht ,anerkennt, d<l. sie verfaSISungs\Virdrig sei. 

265. Sibiu' (Hermannstadt)~ 15. Juni 1848. ::ber Sachsengraf ·Franz Salmen an 
den Kron:stadter . Magistrat. Er ·teilt ibm mit, daB die Nationsuniver.si:tăt den 
BesehltiB . ge:fia,Bt bat, an:stel1e der vom SchăBburger Sttihl beantragten Volksver
simlm~ung, einen · verstărkten Nationalkon:flux in Hermannstadt, eine:uberufen. Derr 
Konflux; -saU 2......:.18 mit Vertrauensvotuni ver5ehene Abgeoi·dnete eines jeden săch-
5ischen · Kreises umfaBen; welche die vom sachsischen Nationalinteresse geforderten 
Entsehe.idungen treffen werden. 

266. SibiUl (Hermannstadt), 15. Juni 1848. Der Sachsengraf Franz Salmen an 
den K•ronstădter Magistrat. Er. tmaJ{)ht. ihm Q\ekannt, daB sich dde. Mehrheit der 
săchsisohen Sti.ihle und Distrikte gegen den Ani.I1ag des Stuhls Hermannstadt, nebSit 
den Landtagsd,~?putierteri.. auch Ersatm1ăn.ner .zu. be5chicken, geăuBert hat: Die Na
ţiiOnsunivers:itat iiberlăBt den einzelnen' Kreis~ri die Entscheidung: in dieser Hinsicht. 

267: Sibiu (Hernu;z.nnstadt), 15. Juni .1848. Der Sachsengraf Franz Salmen· an 
den Krorts.tadter Magistrat. :IDr teilt · ihm mit deri BeschluB der Nationsuniversităt 
in. betreff der Ausgleichung des Gegensatzes innerhalb der sachsischen Kreise 
hinisichtlich der Annahme oder Zuriickweisung der Union. 

. 268. Sibiu (Herman~stq.dt), 15. Ju.ni 1.84;8. 'r>er Landtagsdeputierte des GroBschen
ker. Stuhls an den Distrikt Magistrat E:ronstadts ... Unter den gegebenen Umstănd,en,. 
als die Sanktionierung des Unionsgesetzes ; zu erfolgen ist, da in Pest eine konstitu
tionelle ungarische Regderung und Erzherzog Stephan als kaiserlich~r Statthalter in 
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U'rtgarn b'ereits ernannt wprden, wahrend. Siebenbtirgen Ungarn 'unterstellt wurde, 
macht der Landtagsdeputierte den Antrag der . .Absenqung einer sachsischen Ge
sandtschaft nach Budapest, um von den neuen Machthabern die Garantten des 
deutschen V alkstums der Sachsen zu erbalten. 

269. Aiud (GroBenyed), J5. Juni i848. Der Obergespan des Unteralbenser 
Komitatş, Freiherr Bimffy Mikl6s; an den Gouverneur Teleki. Er auGert die Mei
nung, daG ein Milititrk:orps in Soroştin (Schorsten) .einberufen wurde, weH die. CJrts
beWbhner die offentliche Ruhe und. ·d~e Sicherbeit .·des Besitztums bedroht hătten. 
Inz't\.·ist.hen hatte sich die Bewohnerschaft beruhigt, so dai) die Soldaten wieder 
nach Hermannstadt. zuriikkehren kannten.. · 

270. Aiuld (GroBenyed), 15. Juni 1848. Der Freiherr Banffy Mikl6s an den 
Gouverneur Teleki. Er iibers,chickt ihm den Vortrag des Stuhlrichters Boer Ferenc, 
aus. dem die Beruhi;gung der Bewohner aus Soroştin (Schctrsten) . und Hoghilag 
ţHalwel~gen) herausfolgt. 

27:1. Cluj (Klausenburg), 15. Juni 1848~ Der Obergespan des Klausenburger 
Korn:itats Matskasi Pai an den Gouverneur Teleki. Er beriehtet, daB ein ·Bauer aus 
Scmeşul Rece (Hidegszamos) den zwei Ortsassessoren erkli:irt hătte; daB wâhrend des 
Wochenmarktes in Câmpeni ein rum.ănischer 1Rechtsta.nwalt die Anwesenden er
mahnt hatte ·sich zu bewaffnen, da die Rumănen die einzigen seien welche noeh 
unbewaffnet sind,. , . 

272. Cluj (K~ausenburg), 15. Jutni 1848. Die Erklarun:g des Kohlenbrenners 
Toader Simion aus Someşu Rece (Hidegszamos) gelegentlich seines Verhors vor 
den Geschwonenen des Klausenburger Komi.tarts. TO'ader Simion bezieht sieh auf 
den Aufruf Avram Iancus am Woehenmarkt in Câmpeni, alS dieser die. Motzen 
arufeuerte, glieich den Ungarn und Sachsen, fur die Bewahrung ihrer Rechte, sich 
zu bewaffnen. · . ' ' · · · · 

. . 273. Târgu . Mureş (Neurnarkt a:m. Mieres~h),: 15 . . Ju.ni 1848 .. Der. Staatsanwalt 
Donath Sândor an das Guberni,um in Klausenburg. Er berichtet, .ctaB er die nJO.tigen 
M.aBnahmen hinsichtlich der Einleitung von StrafprozeBen .g,egen die 'Rechtsanwalte 
Florian Mic aş, Ioan Buteanu, Al. PJapiu · ILarian · und Ioan Suciu getroffen hat, 
welche sich cler ,,g,esetzwidri,gen AUfwieglung der rumăniSC!hen Nation" 'schuldig 
gemacht hătten~ Im Falle Buteanus benotigt er aber probende Aktenstucke in 
betreff dessen Tătig~eit im ·Kioar· Distrikt, VOT_ seiner ·Niederlassu.ng ·in Arad. 

' . ' ; ' . . . ' 

271:. Plăieştţ, 15. Juni 1848. Der koni.gllidre Oberrichter des Arieş (Aranyoser) 
Stuhls Dindăr Antal an den Gouverneur Teleki. Er berichtet uber die Unruhen 
in den rumanischen Dorfern !Poiana. Aiudului und. Inec. In der letzterwahnten 
cn-tschaft gab es sogar ZuSjalmmenstoBe .zwischen den · Grenzlern und .den Dorf
bewohnem. Der Oberrichter soli an Ort und Stelle die Lage untevsuchen und die 
entsprechenden lVI:aBnahmen eintreffen. 

275. Baia Mare (Neustadt), 15 • .Juni 1848. Der. Schrei'Qer Sigi,smurid Pop an 
den Pester Irtnenminister Szemere Berta1an. Er 'berilchtet uber: a) sei.ne Teilnahme 
an einer in Ulmeni; im Mittelszolnoker Komitat, ~stattgefundenert Volksversammlung 
der Dorfbewohner aus ungefăhr 30 Ortscha.ften, wo er deren UnZUfriedenheit in 
betreff dem ·EntreiBen v:on FTonbauernbesitzen im Jahr 1l8~'l feSitgestellt hat; b) 
die Erhebung der Rumănen in Kioar, da sie gelegenttlich der Depurtiertenwahlen mit 
Priigelstocken angegriffen wurden, weil sie ihren Kandici·a:ten, einen Priester, un
teTrstiitzten. Der Schreiber ·stellt sich fiirr die Niohtigke1tserkll&rung der miBbrăuchli
chen Wahlen ein. 

276. Lugoj ( Lugosch), 15. Juni 1848 . . Die Landesstelle.· des Karascher Komitats 
an das Pester Ministerium. · Sie berichtet liber:' die ungarrnfreundlich~ Tătigkeit 
Eftimie Murgus, nach dessen 'Riickkehr aus Pest; die. unionsfeindliche Haltung der 
rumanischen Zeitschrift aus K•ronstadt welche fur die Vereinigung des Banats mit 
Siebenblirgen, der Moldau und der vValachei kămp:tt; den Versuch ··des nicht-unier
ten Bischofs von Teme:swar die Rumănen ·fiir ·die ·serbische Sache zu gewinnen, 
insbesonders durch den Aufruf die Muftersprache in: der AUsarbeitung der. offentli
chen Aktenstticke zu verwenden. 

277. Cluj (Klausenbutrg), 15 •. Juni ·1848. [)er Fufurer. des liberalen Adels, 
Freiherr w.esselenyi Mikl6s, an Deak Ferenc. Ju:stizmirtister iom Pester Ministerium. 
Er bittet ihm um Hilfe,, fur die . Ernennung des Grafen· )3ethien Janos der Ălltere 
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als bevollmăchtigter. Kommissăr des ungJa:rischen ·Ministeriums in Siebenbiii~gen, 
. wenn Szecseriyi selbst dieses Amt ·nichf arinehmen .werde. 

278. 0.0., 15. Juni 1848. Vertreter d.er Ortscha:ften Racul (Csikrakos), Ineu 
(Csikjenofalva), paneş (Dansdorf), Dăneşti (Danfal!va) ~nd Sândominic .. (Csikszent-:
domoko:s) an die Stănde des Ciuc (Csik) Stuhls. Sie verlangen, daB die Einkommen 
aus den so,genannten geforderten Gebirgen, welche clem 1. Szekler Grenzregimenrt 
zukommen, in. gleichen · Teilen an die mit kolJlektivem Besitzr:echt versehenen Ont
schaften geteilt werden oder fUr die unter'hal.tung der Reichstagsdeputierten ver
wendet werden, und, ebenfuHs, die ZurucksteHung an jene Personen wekhe. sich 
nicht mit der Pferdezucht beschăftigen ·der fur die UnterhaLtung der Pfenle 
gesammelten Geldsumanen. 

279. Sighişoara (SchăBbulrg), 15. Juni 1848. Der Oberburgermeister Karl Sterrt
heim und der Notăr Jasef Krauss an deri SchăBburger Stadt und Stuhl Magistrat. 
Sie ersuchen das SchăBburger Publikum den Vorschlag · der NationsuniversWit 
hinsichtlich der Einberufung eines am 21. Juni in Mediasch stattzufindenden Na
tionalk:onflux mit Teilnahme ,aner săchsischen Kreise anzunehmen und die !Depu
tierten rubzuordnen. 

280. Sighişoara (Schaf3bu1·g), 15. Juni 1848. Der Stadt und Stuhl Magistrat an 
den Sachsengl'!af. Er ersucht ihn zu der Einberufung des săchsiS{:hen National
konfluxes in Mediasch am 21. Juni einzustimmen. Unter dem Vorsitz des Nations
g:rafen sollen die zwei his acht Abgeor.dneten jedes einzelnen Kreises die Instruk
tionen der nach Budapest zu sendenden săchsischen Reichstagsdieputierten aus
arbeiten. · 

281'. Ab1·ud (GrojJochlatten), vor dem 16. Juni 1848. Der Burger Kontz Lajos 
an den GroBschlattner Stadt Magistrat. JDr macht ihn aufmerksam liber: "die auf
wiegllerischen TătigkeiJten" .des Pfarrers Simion Balint und der Rechtsanwălte 
Ioan Buteanu und Avram Iancu; die ungarnfeindlichen Behauptungen etlicher 
Rumănen; di:e ZusammenstoBe zwischern Rumănen · und Ungarn; die Ge:l)ahr welche 
die ungarische Bevolkerung der Sta~t bedroht. 

282. Sibiu (Hermannstadt), nach dem 15,. Juni 1848. Der orthodoxe Bischof 
Andrei Şaguna an den Pester Minister des Kultus und des Unterrichts. Er reicht 
ihm die Klagen von il3 Ortschaften des M·ediascher Stuhls ein gegen die Abgabe 
des Zehnten an die lutheranischen Priester, zu welcher sie von den Stuhlbehorden 
ver:pfHchtet w~den, obwohl das Ur~rialgesetz die Last des Zehnten aufhe'bt: 

283. Târ{Ju' Mureş .(Neumarkt ·am Mieresch), nach dem 15. Juni 1848. [)er 
orthodoxe• Erzpriester P;artenie Trombiţaş an die Landesstelle des M,aroscher Stuh1s. 
Er stellt sich fur.die Erlassung aus· dem Ciefăngnis des Pfarreres Stefan Ianc;ovic!i 
ein welcher am 15 Juni aufgrund einrer einfachen Anzeige des Grafen Lazăr J6zsef. 
vom Vizekonigsricht~r Szentivanyi. verhaftet wurd~. ner Erzp.riester ·bezieht sich auf 
die Ungestzlichkeit der Verhaftnung und Beurteilung der Prîester ohne die Zusage 
des K'onsistoriums, und verlangt die Be{reiung des Hăftlings, Vater von vier un-
mundJJichen · T5chtern. -

2,84. Şumuieu, 15.-16. Juni 1848; Das Protokoll ''cter voir dem Stuhlshause in 
Şumuleu gehaltenen. Volksversammlurtg der 'Szekler Stuhle Csik, Gheorgheni (Gyer
gy6szentmikl6s) und Caşin (Kasz~m). Die Sitzung wurde mit den Reden des Ober
stuhlrichters B'allassy und des Etnissars des ung.arischen Ministeriuihs Gâl Sandor 
eroffnet. Der Erste erkllărte die Begriffe von Freihe1t, Gleichhei.t, Biiiderlichkeit, und 
beharrte. auf die Notw,endjgkeit der ,Beachtung der Personen- und !Besitztumssicher
heit als eine unentberliche Bedingung fur dîe ·Fernh)a,ltun;g der Anarchie, der 
AufnechterhaJ.tung derr bestehenden Ordn~g und Ruhe. Der Zweite las einen· 
.âl.ifruf deş ungaJ'Iischen M1nisterprăsidenten .an die Szekler vor, in betreff ihrer 
!\nwerbung filr die in -Szeged zu bildende Armee von 12.000 Mann. J:Jie Anwesenden 
unrt:erstutzten den Aufruf. · Es wurde ihnen ebenfalls mitgeteHt, daB de.r Erzlierzog 
Stephan a1s koniglicher :Statthalter auch in Siebenburgen ernannt wurde. Wefter 
\vurden mehrere W·ilnsche gebilligt hinsichtlich: der geforderten Cebjrge und dem 
von diesen Gel;>-irgen erfolgte Ein_kommen~ der Neuwahl der Stuhl,soeamten; der 
Aufheburig der Vnrterschiede zwischen den verschiedenen Sozialschichten, indem 
attch die Biirgermeister derSteuerpflicht unteriogen _werden solltim; die Aufhebung 
des Zehnten und die EntlJohimrig der Priester, einschlieBlich die Zuruckstellung der 
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portio canonica'', die Herabsetnmg des Salzpreises; die Behaltung, der Gn:t1Z
vetteidigungspflichit der .Szekler Reginienter auch nach . deren U:ingestaltimg·: zu 
Bi.irgergarden, usw . . ' · 

2Ki. Budapest, 16. Juni 1848. Der Palatin Stephan und der ungarische Kriegs
:minislter M.esiaros I.dimr an den Gouverneur Siebenbikgens, Graf· Teleki J&zsef. 
!ridem sie sich auf das vom Kaiser sanktionierten Unionsgesetz beziehen, ermahnen 
sie Teleki MaBnahmen zu treffen, um die notigen reguUiren Militiireinheiten und 
Szeklerkorps· denen sich Siebenbtirgen entbehren kann nach Ungam · zu bebrdern, 
und ebenfalls um ein gemischtes Kommitee zu bilden, welches die Freiwilligen 
fUr den Lager aus Szeged aufzeichnen soll. 

286. Cluj (Klausenburg), 16.· Julni 1848. Das Klausenburger Gubernium an die 
Untersuchungskommission der Aufwieglungen aus GroBschlatten und dessen Um
gebungen. Es bringt ihm den BeschluB zur Kem1tnis, nach · Câmpeni noch ein Mili
tărkorps zu beschicken, wegen der vermutlichen Bewaffnung der Bevolk:erung nach 
de:rp. A ufruf Avram Iancus. 

287: Cluj (Klausenburg), 16. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an Kozma 
Pal, Păsident der · Gubernialkommission fur die Untersuchung der Unruhen aus 
GroBschlrutten und den Umgebungen. Er sendet ihm den Vortrag des Obergespans 
des Klausenburger Komitats in betreff der Zeugenaussage von Toader Simion aus 
Someşul 'Rece (Hidegs~amos) ilber die "aufwieglerische~· Rede Avram. Iancus in 
Câmpeni. · 

288. Cluj (Klausenburg), 16. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an den ko
niglichen Oberrichter~ des .Csik Stuhls. Er teillt ihm den Er1aB des Kaisers mit, den 
in Siebenbiirgen gefliichteten moldauischen Bojaren den Aufenlthalt in der Gegend 
des 1. Szekler Grenz.regimentes, unter Uberwachung,. zu gestatten. 

289. Cluj (Klausenburg), 16. Juni 1848. Der Bevoilmachtigte des ungarisd1en 
Ministeriums in Siebenburgen, Freiherr Perenyi Zsigmond, an deh rri,n:enministe.r 
aus Pest, Szemere Bertalan, . Er versichert ihn, daB vorlăufig keine GefahT. eines 
.allgemeinen Auf,standes der Rumanen bedroht. Die Sachsen scheinen sich ebenfa.ll!s 
zu beruhigen. Obwohl ~. Bărnuţiu und Al. Papiu Ilarian ihre "agitatorisch(en" 
Tatigkeiten fortsetzen, ·uegt die wahre. Gefahr bloB i:m Falle der Besetzung und 
'Teilung der Urbarial- und Alladialgriinde. Deshal'b macht er den Vorschlag eines 

-Besuches des Patl:atins Stephan nach Siebenbiirgen, da die Treue der Bevolkerung 
:zum: Herrschergeschlecht bekannt ist. 

290. Zldtna (Kleinschlatten), 16. Juni 1848. Mik6 Samuel, Verwalţungsadjuhkt 
der Zlatna Bergwerkdomane an den Gouverneur Teleki. Er herichtet :lhm~ daB 
sein Vorgesetzter, der Verwallter und Bergrat Nemegyei Janos, begleitet von den 
anderen zwe1 Mitgliedern der Untersuchungskommission, am 115. Juni nach Abrud 
.aufgebrochen ist. . _ , 

29'1. Budapest, 16. Juni 18.48. Der. ungarfsc1le Finan~mini.ster Kossuth .Lajos 
-an seinen unterstellten Staatssekretar. Er empfehlt ihm, .allen Beamten sowdhl I.n 
Ungam, als auich in Siebenburge·n zur Kenntnis zu bringen, daB von nun an 
keiner von ihnen ohne Kossuths. Genehm:igung Beziehungen zur Hofkammer und 
:zur osterreichischen Regierun1g uhrterhalten da'Tf. Itm entgegengesetzteh F~:llle wird 
er seines. Amtes enthoben werden. 

29.2·. 0.0., 16. Juni· 1848. Die Landesstelle des Kioar Distrikts şn das :Gu
·bernium Siebenbi.itgens. Sie: macht dafJ3uf aufmerksam, daB in dem sch;on Unga,rn 
.enverleibten Distrikte der Befehl· ertei1t wurde, keinen Ver<Yrdnungen aus Klausen
burg, sondern nur jenen aus Pest zu gehorchen. 

293. Miercurea Ciuc (Szeklerburg), 16. 'luni 1848. Der Komm:andierende des .1. 
Szekler Infanterie Grenzregiments, Oherst Sphilnding, an den Feldmarschaţl~Lieute
nant Anton Puchner,- seinen Vorgesetzten. Er bericht'et ihm ub~r die in R1,1}:le fi:Pg~
haltene Volksversammlung zu ŞUimuleu (S91mly6). Unter den: Reqnern, -welsh~ .. ·.;qţe 

· TeHnehmer zur Ordnung ermahnten, zahlte sich a:uch Graf Mik6 Mihaly, der ~nter 
Beifall als Abgeordneter des Csik Stuhls in dem zu eroffnenden Pesţer .Hekhstag 
gewahlt wurde. · 

294. Mvcloşoara (Mikl6svar), 1·6. · Juni. J.848. Der Obergespan des Oberalbenser 
· :Komitats, Graf Krunoki Denes, an deR Gouverneur TelekL Er : .. berichtet. uber die 
.,,Pazifikation" der. Bewohner. aus. Feleag ... (.Altfleig.en) · mit .. Hilfe. eihes:. Rei:tere.sca-
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drons und iiber die Bestrafung- jener Individuen welche sieh dem Besitzrecht der 
kalVJini~chen Pfarrei von Mureni (Sedresch) liber den Wald am ·Rande ihres Dorle;s 
mit Gewalt widersetzten.. 

_ 295; Baia de Criş (Altenburg), 16. Juni 1848: Der Oberstuhlrichter Cs6ka Fe-
renc und cler Geschworene Benedek Karoly vernehmen den Hăftling Tooder Cristea 
aus Vidra, der auf dem Wochenmarkt von. Hălmagiu die Rumanen ermahn~, 
nachsten Samstag bewaffnet nach Câmpeni (Topesdort) aufzubrechen, um "die 
Hosentrăger zu ermorden", Der Verhorte leugnet, daB er na:ch Hălmagiu gekommen 
sei um die Leute aufzuwiegeln, und behauptet er :babe blioB iiber den Aufruf A v:ram 
Iancus von anderen gehort. 

296. Baia de Criş (Altenburg), 16. Juni 1848. Der Oberstuhlrichter Cs6ka Fe
renc an die Behor:den des IGroBschlattner Komitats. Er berichtet uber die Verhorung 
Toader .Cristeas aus Vîdra fur nAufwieglung" der Rumanen ztim Aufstand. gele
gentlich des Wochenmarktes von Hălmagiu am 10. Juni.· 

:297. Iara (Jara), 16. JU!ni 1848. Die vom Stuhlrichter Papai Lajos und dem 
Komitatssekretăr Kopi lstvan in Lupşa -(Nagylupsa) durehgefiihrte Untersuchung der 
"Anstiftungstătigkeit'+ vom 24. ·Mai des nun im Klausenburger Gefangnis befind
lichen Jiihglings Ictan Fodor aus Bistra. Aus vier Ze.ugenaussagen ergibt sich, daB 
Va·sile Fodor folgende Gedanken verbreitet .hat: Widerstand gegen die Union mit 

. Ungarn; die Notwendigkeit der Erlangung cler Freiheit von seiten cler tRumănen 
und cler WahL ihrer eigenen Beamte; die Au:flosung .cler Frtmherrschaft und das 
Recht der Motzen ihre beraubten Weiden .und W.alder zuriic;k:zubek9mmen. 

298. Aiud (Groj3enyed), 16. Juni 1.848 . . Der Oberstuhlrichter. Benedek. J6zs.ef 
und cler Protonotărl des. Unteralbenser Komitats Pogany Karoly an den Oberrichter 
des Bistra IBezirks. In Beantwortung des Vortrags vom 13. Juni und. im Namen 
des Komitatsvorstands .fur die Aufrechterhlaltung der bestehenden Ordnung, er
:r,nab.nen. sie den Oberrichter die il?ersonen welche dem Aerarialwalde am Rande cler 
Or.tsch~en des Bistra' Bezi~ks Na:chteile gebracht habel'l zu benenhen, und gleich~ 
zeitig die Scfuuldigen zu verwaxnen und elen Ortschaften . Entschădigungskosten 
zu empfehlen. · ' · 

.299. Becicherecu Mare (Groj3betschkeTek), 16. Juni 1848. Der konigliche · Kom.:. 
. missăr und der Obergespan. des Tem\escher Komi.tats, Vukovlics Sebbo, an elen 
Obergespan des Tocontaler Komitats, Csetnovits Peter. Er weist ihn darauf hin,. 
daB Agitatoren aus elen Lagern r;ositallău und Karlowitz Emissare in die serbischen 
und rumănischen Komitate senden, um. die Bewohner zu einer bewaffneten Ver
sammlung z:u Navisad einzuherufen. Er empfeh'lt ihm dlie Agitatoren zu verhaften. 

:300. Miercurea Ciuc (Szeklerburg), 16. Juni 1848. Die Csăngos aus Lunea 
de Jos (Gyimeskozeplok) und Ghime~-Făget (Csikgyimes) an die Stande des Cs.Lk 
Stuhls; an den konigUchen Oberstuhlrichter. Sie <reichen ein Gesuqh ein, in- dem 
sie um Unterstiitzung in cler VeliPăchtung. etlicher• Ackergrunde in_ den Nach
barortschaften und -komitaten, 'da sie selber solche GrUnde nieht besitzen. Sie 
beschweren sich insbesondere liber die armeni,schen Păchter, welche · die Pacht 
verdoppeln. 

30:1. Sibiu (Hermannstadt), 16. Juni 1848. Die Gubernialkommissăre Freiherr 
Kemeny Domokos urid Graf Bethlen Gabor an den Gouvemeur Teleki. Sie oerichten, 
daB a:us der dUI"Chgefiihrten Untersuchung die vom Rumănischen NationalJkommitee 
gespielte Rolle in cler Beschickung von Emissărren ih den Hermannstadt benach
barten Dorfen hervorgeht damit diese un1onsfeindliche [deen einschlieBlich. 
unter elen rumănischen Grenzlern des Regimentes von Orlat (Wihsberg) verbreiten. 
Die unionsfeindliche Haltung cler Sachsen hat sich nach der Annahme des Unions
gesetzes im Klausenburger Landtag vermildert. 

302. Cluij (Klausenburg), 16. Juni l848. Der Staatssekretăr des Pester Mi
n1steriums Szasz Karoly an den ungarischen Verkehrsminister Graf Szecsenyi 
Istvan. Er auBer~ die Meimin·g, daB das ·siebenbiirgisch-săchsische Patriziat, um 
seine .whtschaftlJiche und politi,sche Macht zu bewahren, auch die Rumanen in ihre 
unionsfeindliche Haltung beeinfluBt. Obwohl die Leibeigenschaft abgeschafft wurde. 
reicht es elen Rumanen nicht, daB sie voHstăndige Besitzer ihrer Grundstucke ge-

. worden sind, sOn.dern sie fordern nun auch die Grundbesitze- des Adels. Indem sie 
die Grundsătze der Freiheit und · Gleichheit heraufbeschworen, · zeigen die Ru
mănen, · daB sie die Mehrheit der Landesbevolkerung darstellen und deshalb auch 
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politisehe Ma?ht erl~mgen w~~en. l!m ~en Antiunionismus . de~ Rumanen u~d 
Sachsen zu hmtertre1ben, schlag.t Szasz emen Besuch des Pailatms nach Sieben
bUrgen vor und m·oglicherweise auch die Annahme von seiten SzecsenyitS des 
Amtes des hiesigen Bevollmachtigten des ungarischen Ministeriums. Dadurch 
konnten die Unemtschlossenheit und die un:făhigkeit des Gouverneurs Teleki und 
des Kommandierenden Generals Uberstanden werden. 

303. Cluj (Klausenburg), 16. Juni 1848. Der Freiherr Wesselenyi Mikl6s an 
Ungarns Innenminister Szemere Bertalan. Er berichtet ihm liber dîe von den bnîo
nisten begegneten Schwierigkeirten wegen: den von den Stădten, insbesonders von 
den sachsischen Stadten geăuBerten Forderungen; des EinfluBes des von Bărnutiu 
gefUhrten Rumănischen Kommitees in der Reihe der Rumănen und der zwei ru
manischen Grenzregimenter; des Aufbruchs eines Aufrstandes in den Westkarpaten 
infolge der Tătigkeit von Avram Iancu; der WiHenslosigkeit oder der Unfăh.igkeit 
des Gouverneurs Teleki und des Feldmarschalls Puchner in der Sache der 0Tga
nisierung von Freischaarkorps. Deshalb, meint Wesselenyi, falle dem ungarischen 
Ministerium die Pflicht zu, die Rettung der Siebenburger Ungarn zu versichern" 

304. Cluj (Klausenburg), 16. Juni 1848. Das Klausenburger Gubernium nimmt 
den Vortrag des Grafen Lazar Laszl6, in betreU der am vorherigen Tage in 
Şumuleu Ciuc stattgefU}1denen Volksversammlung, zur Kenntnis. Es ăuJ3ert seine 
F.reude, daB diese VerS,aillmlung, an der ungefăhr 6.000 Seelen teilgenommen !ha!ben. 
in den Bahnen der Gesetzlichkeit verlief, obwo:hli anfangs die junge Generation 
heftige MaBnahmen gegen die unionsfeindlichen Offziere empfehlen wollte. 

305. Wien, 16.. Juni 1848. 13 Mitglieder der von der Blasendorfer Versammlung 
nach Wjen beschickten Delegation gefiihrt von 13ischof ŞatgUna an den Kaiser 
Ferdinand. Sie zeigen, daB die von den 40.000 Teilnehmern an der Blasendorfer 
Volksversammlung vom 14-!17. Mai geauBerten Forderungen von deri Stănden der 
Ungarn, Sachsen und Szeklier unbeachtet blieben. Diese sprachen im Klausen,bur
ger Landtag die Union Siebenblirgnis mit Ungarn aus, ohne Berucksichtigungc der 
Wunsche der Rumănen, die 3/4 des LandesbevOlkerung in Siebenburgen bilden. 
Sie ersuchen den Kaiser die rumănische Nation als eine den anderen sieibenblir
gischen Nationen gleichstehende und die rumănische Sprache als Amts-und Ge
schaftsspriache, gleich der ungarischen und deurtschen Sprache, zu erkennen. 

306. Cluj (Klausenburg), 16. Juni 1848. Die Landtagsdeputierten Karacsonyi 
Janos und Masvilagi Istvan an die Landesstelle der Stadt Dumbrăveni (Elisabeth
stadt). Sie 'berichten, daB der Klausenburger Landtag vorlaufig keine neuen Gesetze 
.annimmt, sondern die Sanktionierung des Unionsgesetzes erwartet. Jedoch wird 
vom Landtag bald der Antr,ag des Deputierten von Odorhei (0dOTha1Jlen), Giialf 
Teleki Laszl6 besprochen werden; hinsich1Jlich der Anwendung der ungarischen 
Gesetzartikel 23 rmd 24 in den siebenbiirgischen Stădten. iDie Forderungen der 
Rumănen werden bloB im Protokoll aufgeschrăeben. 

307. Cluj (KZ,ausenburg), 16. Juni 1848. Das Gubernium Siebenbua~gens erhal
tet die Petition der Dorfgemeinschaft aus Băgara hinsichtlich der Zuruckerstattung 
<les Grădina-Cioacă genannten Waldes, der vom ehemaligen Grundher.r beraubt 
wurde. Das Gubernium reicht die PeHtion der Landesstellie • des Klausenburger 
Komitats zur · Losung ein. 

3'08. Timişoara (Temeswar), 16. Juni 1848. Der serbisclae Bischof der Diozese 
von Temeswar, Panteleimon Jivkovic, an den Kultus- und Unterrichtsminister des 
ungarischen Ministeriums, Freiherr Eotvos J6zsef. Er macht ihm den Vorschlag, 
den am 27. Juni in Temeswar zu erOffnenden KongreB der rumănischeo. Orthodoxen 
zu vertagen, sowie auch der ser'bische KongreJ3 vom 27. Mai zu Karlowitz vertagt 
wurde. Der Temeswarer KongreB wurde vom Rechtsanwalt Emanoil Gojdu, ohne 
Genehmigung des Pester Ministedums oder deJS Metropoliiten von Karlowitz in 
Gang gesetzt. Da, gleich den Serben in Karlowirt:z, auch die Rumănen die Absicht 
haben, einen eigenen Metropolite!.l--!g._.Temeswar zu wăhlen, so herrsc11e die Ge
fahr eines ZusammenstoBes zwischen den Glaubigen der zwei Volkerschaften. 

309,. Cluj (Klausenburg), 16. Juni 1848. Der Gouverneur Teleki an den Kom-
. mandierenden General des k.k. Militărs, Ftreiherr Puchner. Er ersucht ihn, das 
Gesuch der Untersuchungskomm:ission aus den We.stkarpaten positiv zu beant
worten, rmd ihr noch eine Soldatenkompagnie in Abrud zur Verfiigung zu stellen, 
um eine eventuelle Aufruhr der von Avram Iancu ,,aufgewiegelten" Motzen z~ 
verhindern. 
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DOCUMEN·TE 

1 

Innsbruck, 5 iunie 1848 

A11erhochste Enrtschlie.&ung liber den Vortag vom 20. :Mai 1848 

Insolange die aus. der Moldau in den Belzirk des erstJen Szekler 
Grenz Re.giments ubergetretenen. zwei Boljaren nicht besoridere Be
denken hinschtlich ihrer ipO!iltischen Haltung erwecken, sind dieselben 
dort zu belassen, jedoch unter forwăhrend genaue:r und strenger polizei
Ucbetr AufsichtJ zu halten und hiedurch beso:rgliche Umtriebe jeder Art 
hinten zu halten .. In.nsbruck, den 5. Juny 1848. 

Ferdinand m,p. 

Dem Gouvern10uer G. Teieki zu intimieren Den 9. Juny 18481._ 

Hotărârea supremă în legătură cu 'adresa din 20 mai 1848. 

Atâta timp cât cei doi boi·e!ri trecuţi din Moldova în raza primului 
regiment secuie:sc de graniţ~ nru ridică p~obl€fiile deosebite în legătură cu 
atitudinea lor politică, să fie lăsaiţi acolo; însă sub supravegherea continuă 
strânsă şi severă pentru q. se ev~ta în aoest_ mod uneltirile îngrijorătoare de 
orice fel. 

Innsbruck, 5 iunie 1848. 

De remis guvernatorului Terreki. La 9 !iunie 18481._ 

Ferdinand m. [anu] p._(roprîa] 

Transcrier(!. Arhivele Naţionale, Direcţia· judeţeană Sihfu; Fond. Muzeul 
Bruckenthal, Qr. 194/1848. 
Foto: 6 089. (în continuare se va prescurta Arfu. Naţ. Dir. jud.) 

1 1mpăraţul Ferdinand a semnat recomandarea adresată guvernatorului Te
lleki la 5 iunie, dar acestuia nu i-a fost remisă de către Camera Aulică de la Viena 
decât patru, zile m.ai târziu. 
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Cluj, 5 iunie 1848 

O csaszari apostoli kiralyi felsegeJ Erdely nagyfejedeZ.me es szeke
lyekispanja legkegyelmesebb urunk neveben. 

N emes H aromszek Rendeinek 

E nemes szek ]6kin1Jybirajanak kozelebbr6l ide tett felirata mel
lett folterjesztett iratokb6l kitetszven, miszererit e nemes szek kebeleben 
a szemely es vagyon batorsag ellen nemi merenyletek tortentek, s le
hetven att61 tartani, mikepp a csendzavar6k es szemely es vagyon ba
torsag eUen torekvok, ha celbavett mereszleteikt6l el6re el nem retten
tetnek aggaszt6bb kitoresekre vetemlilhetnek, ennek megakadaayozasa 
es a szemely es vagyonbatorsag fenntattasa s a csakugyan ezek elle11 
vetok megbuntetese vegett e kir~lyi fokormany e neme~ szekre kiter;.. 
jesztoleg a szokott harom havi. idore rogt6n biintet6 torvenyszek tart
-l"l:atasar:a engedelyt ad oly hozza tetellel mind. azon altal: 
, . . lben E nemes szek kebeleben Sepsi, Kezdi, Orbai es Miklosvar sze
kekben C}Z. illet6 rendes, vagy helyettesitett alkiralybirnk elnokletei al<:rtt 
kulon rogtOn blintettO bir6sagok alakulllyanak, melyeknek kozbiroi . a 
tis.ztseg altal valaszthat6k 

· 2or A, rogtări blintet6 jog szerinti · eljams irnrit 1816'ik evben 68·4 
kormany szam :alatt kelt es a felallitand6 rogton builteto bir6sag tagj.ai 
kozotti kiosztas vegett egy nehany peldanyban ide fogott szubaly mind a 
kozbirak, mind a nemes szek tisztsege altal, minden elofordul6 esetekben 
a legszigorubban megtartassek, f6leg az elnokok koteleztessenek azon. sza
balyt minden ules kezdetevel a birak elott fennhangon fol olvastatriţ. · 

3or Ezen bir6sag tartasara nyert engedely a szab<:Hy 2ik resze 4ik 
szakaszahoz kepest a szek minden helysegeben koztudatta tetessek a 
rogton torvenyeli eles csak . az eziranti engedelynek a tisztseghez mlliha
tatlanul teendo dul6i tudasitasokb61 kitunendo koztudatm teteae utan 
kezdethetven meg; 6nkent kovetkezven, hogy kozhirre tetel ·elott vagy 
utan is, de nem tetten erve; vagy folytonos uldoztetes kozben, befogott 
gonosztev6k a rogton torvenyszek ala nem tartoznak. 

4er A ~ogton torvenyeli elesnek csak a tetten, vagy fo~ytonos: lil'"" 
doztetes kozben elfogott szemely es vagyon eroszakos megtamad6i ellen 
lehet helye, es vegtere. 

5or A fennebiek szerent megengedett rogton buntetojog hiirom hol
napok eltelte utan ha csak annak megnyujtasara inneri engedely nem 
adajtott, elenyeszik. K·ovetkezoleg a nemes szek tisztsege az: frt ido el-. 
telte elott a kozbatorsag allasar61 tegyen ide tud6s,ftast, hogy egyfelol a 
rogton to\fvennyeli elesre nezve az engedett hatarid6 a korulmenyekhez 
kepest meghosszabbitthassek, masfelol urunk ·o felsegenek e targyban 
tud6sitas tetethessekl .. Az erdelyi Nagy Fejedelemseg Kiralyi F6kormany 
Szekenek Kolozsvart 1848ik ev Szent Ivan h6 5en ·tartott lih~seb61. 

Gr6f Teleki J 6sef 

2 

Kalnqki Pal, 
titoknok . · 



In numele celui mai binevoitor domn al nostru, Maiestatea Sa i7n
perială şi apostolică-regală, marele principe al Transilvaniei, către 
Stările nobilului scaun Trei Scaune 

Din memoriul judelui r:egesc suprem înaintat azi reiese că în 
sânul ~estui nobil scaun s-au .,săvârşit oarecari a tentate împotriva secu
rităţii persoanei şi . averii; este de aşteptat că dacă ttilburătodi lîniştii şi 
cef ce uneltesc împotriva securităţii persoanei şi· averii nu vor fi des;eu.:.. 
rajaţi, atrmci ar putea să se ·dedea şi la excese mai neliniştitoare.· Pentru 
a · împiiedica aceasta, pentru a· n1enţine siguranţa persoanei şi averii, 
pentru a-i pedepsi pe cei care 8€' fac vinovaţi de asemenea fapte.: Guber
niul regal suprem acordă permisiunea obişnuită pentru trei luni de a se 
eonstirui în nobilul scaun judecătoria statarială, dar numai cu urinătoo
re1e precizări: 

1. În .sânul acestui nobil scaun şi anume în scaunele (filiale) Sepsi~ 
Kezdi, Orbai şi Micloşoara, j~tlrlecă~toriile statariale să se înfiinţeze în 
mod .separat sub preşedinţia juzilor n:obiliari sau a vicejuzilor relgeşti. 

2. R~feriito:r la procedura legală a judecătoriilor statariale dtg,pu
nem de câteva exemplare emise în 1816 sub numărul gubernial 684; ele 
se pot distribui printre mem1brii judecătoriei statariale ce .se va înfiinţa; 
potrivit punctelor de procedură ce le conţin se preveide ca atât judecă
torii· obişnuiţi, cât şi dregătorii nnbilului soaun să pedepsească în modul 
oel mai sever toate cazurile de încălicare a legii; mai ales preşedinţii să 
fie obligaţi să citească cu voce tare aceasită dispoziţie la începutul fiecă
rui proces in faţa juzilor; 

3. Ace:astă permisiune obţinută pentru funcţionarea judecătoriei, 
;potriv1t aline!atului. nr. 4. din pairtea a dou\a, să se aducă la ~cunoştinţă în 
toate localită.ţile din scaun, folosirea legii srbatariale poate începe doar pe1 

baza permisirtmii şi numai după ce dregătoria a .fost înştiinţată de aceasta, 
iar juzii no'biliari au făcut-10 t~unosoută ~n puiblic; se înţeilege de la sine 
că înainte de a se face cunoscută în public, dar şi după aceasta, ea se poate 
aplica, exceptând cazurile când răutfăcătorii n-au fost prinşi asupra fap
tei sau cei arestaţi 1n timpul urmăririi nu aparţin judecătoriilor naţionale; 

4. Legea statarială se poate apli.oa numai e;srupra persoanelor care 
au fost prinse asupra .faptului sau în timpul urmă·ririi continue şi numai 
împotriva celor care atacă violent persoana şi a~erela; în fine: 

. 5. Potrivit celor de mai sus, după teil'minarea celor trei luni, drep
tul de aplicare a judecăţii statariale se· abro:gă, în caz că de aici nu s-a 
d!at permisiunea de :a se prelungi; prin urmare dregătoria nohilului seaun 
să trimită aci înştiinţarea :înainte de expirarea peTioadei susmenţionate 
despre situaţia siguranţei publice; în :conooroanţă cu ciroumstanţele, se 
V~<i prelungi astfel permisiunea de a se folosi de un atare drept, iar, pe 
de altă parte, se va putea înştiinţa Maietstatea Sa domnitorul nostru des
pre. această ches.Uunel. 

Din şedinţal Scaunului gUibetrnial regesc suprem ţinută în 5 iunie 
1848 la Cluj. 

Conte Teleki J ozsef Kalnoki Pal, secretar 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Covasna, Fond. Arh. scaun. Trei Scaune .. 
Acte prezidiale, nr. 087 }1848. Foto: 8 197-8 199. 

1 Vezi vol. IV, doc. 1'17. · 
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Cluj, 5 iunie 1848 

Fogaras videk alkapitany,Emak 

. Hiteles he1yr61 arr61 leven ertesitve" hogy Fogaras foldi ku-tsu
Ia;tai sziiletesu Pumne. Aron a baUizsfalvi tanodaban bolcselkedesi tanâr 
F"Ogaras foldere .a napokban indult bujtogatni; ezt a vegett kivantam 
megirni urasagodnak, hogy irt egyenre szoros ugyelettel lenne, mtiko
deseit eber figyelemmel 1\.iserni es minden lepteirol engem rogton erte:
siteni szoros kotelessegenek tartsa, tettleges bujtogatâsori eres eseteben 
6t rogtton letart6ztatvan. 

Fogarasi pi.ispok Lemeny Janosnak 
Hiteles helyr61 arr61 leven erte~itve, hogy a kozelebbr6l Kosbircjon 

es Mihalyfalvan tortent csendzavar6 esemenyek eloidezeseben tanacs
lattal es bujtogatassal folytak be nemely balazsfalvi lelkeszek, jelesen 
az is ertesemre. esven, hogy bolcselkedesi tanâr Pumne Aron kozelebh
rol Fogaras foldere ment bujtogatni; ta korulmenyeket oly figyeJmezte
tessel ki van tam · mel t6sagodnak megirni, hogy lelkeszeire szoros ugye·
lettel lenni es 6ket hasonl6 bujtogatasokkali felhagyasa oly hozzaachlssal 
meginteni ne terheltessek: hogy nem remelhet esetekben, ha bujtoga
tasaikkal fel riem hagynak, a reajok haromland6, s a rorveny 'szigora 
szerent altalok tapasztaland6 kedvetlen kovetkezm,enyeket magoknak tu
lajdonitsâk. 

Kolozsvar, Juni 5. 1848. 

Către vi10ecăpitanul districtuhti. Făgăraş 

Am fost informat din sursă oficială că Aron Pumnul, născut la' Cu
ciulaita din ţinutul Făgăraşului, profesor de fi1o~ofi.e la Blaj, a· pornit în 
zilele trecute' spre acel distr1et :în scopuil de a :!]ace agitaţie·. Am ţinut să 
vă informez despr~e! acest lucru, pentru a supraveghea numita persoană. 
Să-mi ~apoTitJaţi despre fiecare pas al lui. în •caz ~că se va deda la instigare. 
să ordonaţi imediata lui ares1tare. 

Către 1epis~copul de Făgăraş, Io:an Lemeni 

Am :fost informat din sursă ofidia!lă că unii preoţi 'din Blaj prin 
agitaţii şi îndrumări au jucat un Cilnumit rol îri provocarea evenimentelor 
care au rt:ulbunat liniştea la Coşlariu şi Mihlalţ. Am aflat şi tftaptul că Aron 
Pumnul, profesor de filozofie la Blaj, a pornit de. curând spr,e. Ţara Fă~ 
găraşului pentru a .face agitaţie:. Am ţinut s-o inf.ormez pe eminenţa 
voastră despre aceasta pentru a exercita o supiiarveghere striCtă asupra 
preoţi'lor dvs. Să~i somaţi să nu se, amestece în agitaţii. În caz contrar 
,.dacă nu se vor albţine de la agitaţii, vor suferi rigorile liegii. , · 

Cluj, 5 iunie 1848· 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. ~1419/1848. 
Fato: 30 659-30 660. 
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Viena, 5 iunie 1848 

Protokoll der Sitzung des MinJsterraths var11 5. Juni 1848 unter 
dem Vor si tze . des Ministers des Innerh, Frey herrn von Pillersdorl 

Gegenwartige: der Justiz Minister Freyherr van Sommarngaf der 
F,inanz Ministe:r Baron KrauG, der Kriegs Minis,ter Graf Latour, der Mi..
nister der oUentlichen ArbeUten von Baumgartner. 

Abwesend: der .Handels-Minister Baron. Doblhoff, der mit dem 
Ministerio des Aufiern einstweilen beauftragte Comitats Haran Leb= 
zeltern1. 

V. Der Finanz Minister 1fand sich durch die so eben e!rhaltene 
N.achricht von dem Beschlusse des Sieberrbiirgisohen Landtags, wonach, 
die Stănde sieh fur die alsogleiche und · unbedingte Union Siebenburgen.s 
n1it Ungarn ausgesprochen und ihre Reprasentation in gro.flter Eile und 
auf eine ungew.ohnli'che Art nach Innsbruck gesendet haben, zu folgen
den Bemerkungen und Vorschlagen verpflichtet: Nach der jetzigen ge
setzlichen Lage' ist dem Finanz Minister, dem Minister der o~fentlichen 
Arbeiten (als Leiilter des Montanwesens) und dem Kriegs Minister der 
EinfluH liber Si!e:blenblirgen zustandig und gesichent. Diese 3 l\1inisterien 
haben daher die PfHoh~t, dort wo Scih.aden fur die Gesammt Monarchie 
und inshesondere [ur den de1utschen LărrderkOI.l11pl·eX droht, ihre ver
waocenden Betrachtungen und. Einwelndungan gegen ein Zugestandni6 
.zu erheben, w,elches die M.acht des.· ungarischeill Minis~teriums bedeutend 
erhohen, ja selbst dureh den Zuwalchs von 2 Millionen Menschen, reichen 
Finanz und Militar Mitteln ein Ubergewicht verschaffen diirfte. 

Uer Finanz Mimister konnte derzeit ihm noch unters.tehenden The
:Saurar,, Graf Miko, nicht einma;l dahin ·brilllgen, de er pflichtmiil3ig z.um 
Landtage nach C1ausenburg gegangen wăre und sich des Anschlusses an 
die nach Innsbruek ziehende 1Deputation enthal1ten hătte. Die Vorstellung 
der siebenburgischen Landesstande bezieht nun vollends in aller Hast, 
ohne Beobachtung der gewohnliehen Geschaftstfbrm und ohne alle Vor
kehrung fur die Gesammt ·Int&essen der Monarchie, ja nicht einmahl 
.in einer fur das GroBf'ursten,thum Siebenbi.irgen selbst scha.tzenden Weise, 
die alsogleichie unbedingte Union, bey We1leher die Nationalîta1t der 
Sachsen und Wallachen aui keine A~t gesi~ehert ware . .Oie Wal.achen sind 
in Verbindung mit der Buikowina f1i.ir die deutschen Lander um so 
·\1Vichtiger, als sie die Grundung eines dacisch-romanischen Reiehes ans .... 
treben. Die Sachsen sammt der Militar Grenze sind der SchluEstein der 
kaiserHchen Macht gegen Os ten und erheischen. eine Beruckskhtigung, 
\Vie sie vom ungarischen Ministerium schwer zeu er ~angn seyn wird, 
\1Venn nicht voLr dem Zugestandnisse der Uni1on dieJ J3edingungen genau 
.ausgesprochen werden. · · · 

Bey genauerr Erwăgung ware der Beschlufi des Landtages selbst" i:ri 
formelle:r Beziehung .anzufechten; indem derselbe durch tumultuarisches 
Andrangen ohne Abstimmung und Anhorung der. Saohsen gefa:f3t worden 
ist. D:ieJ Schwierigkeiten, eine neue larrudtăgliche Verhandlung in Clau
senburg anzuordnen, durften jedo.ch zu grofi erSicheinen, als Euer Majestăt 
·"diesen Weg e:inzuschlagen iamden,. daher !det Minis,terrath wesentlich nur 
·die Bedingungen besprechen kann, ohne deren Festsetzung die Union 
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fiir die Gesamt Monarchie von den veroerblichsten Folgen begl~.:~tet 
seyn ,\:v~e. ,. U~:r,, :ţ\1iniSterrath ·hat . die nachtheiligen _vVi:rkun?e? oe:ner 
Beschliisse,':die.Ungarn mit einem eigenen verar:tworthchen. ~~n1Ste_~1uu1 
betheilt, tihd hiebey tdie Verhaltni~e des Konigr.eici:~ .. zur M~htar Granze~ 
q~~ ~in~.' ;f:Ur;~~ ganze MonaJ"l9hieeinges~tzten .~1~.1tar. Instltu~e, ~nd _zu 
d~ij. }~peflg~~ .·t.ân~r;n.· de,s · ~ai~rreic:hs · .· ni·cht. hinlanghch.~ berucksiChhgt 
ha;ben;'~jet.Zt' ··Sichon tief gefiihlt, unid ·bey meh:reren .~nlassen bemerktt 
w.elche~~Ziettiiitt:edmngen der Finanzoo aus dem Unberuhrtlassen der Ge
s~ffimtsta~:tsschuld· · und welche 'Schwăchung der Militarmacht aus dem 
Einflus8e des ungarischen Kriegsm1nis1ters drohend bevorstehen, daher 
denn jetzt, · wo der Ministerrath seine Pfhoht geltend m·achen kann, wo 
n:ooh die Frage der Union ·offensteht: Euer Majestat die No:thwendigkeit 
allerunterthanigst gegenwartig gehalten wird, die Vorste1lung der s.ie~ 
blenbiirgischen' Stande nur mi1t dem BeschlusseJ zu erledigen, da die 
AUerhi5chste Gernehrriigrung nur unter folgenden Bedingungen ertheilt 
wocden'konne, daB 
a) alle Kassabesrtande. und andere Material Vorrathe, die in den Ămtern~ 
Kassem., Berg- tind Hi.ittenwerken zu der Zeit, wo die Einverleibung Sie~ 
benbtirgens m!it Ungarn Sltattfinden soll, vorhanden seyn -vverden, der 
Selbstei1gen~Ti freyen' Ver:Diigung Euer Majes,tat und der bisher bestan
denen Behorden vnflibehalten zu bleiben und nicht an die ungaiische 
oder· neue siebenhi.irgische . Verwa.ltung ubeTzugehen ha beii; daG 
b) Ungam rund Siebenbi.irgen ;einen verhăltnifimă.Gigen Theil der Gt:sammt
staatsschu1d der oestetreichischen Monarchie zu iihernehimen babe; daE 
c) Die Milita.r Granze in lihrem bisherigen Zustande zu verbleiben und 
das General Commando in Sielbenbi1rgen als auch die Militar Grănze 
unter dem Befehl des Kriegsministetriums in Wien zu stehen habe1

• 

d) Die hisherige Verpflichtoog Sdejbenbi.irgens zur Ergănzurrg de,s fiir 
dasse1be · bestimmten ·Truppenstandes sol'l fortan ungesehmălert bleihen. 
e) Fur den allerhălchsten Hofstaat, die Diplnruatie uhd milităris:ehen Ne
ben Corps soli Siebenburgen seînen jăhrlichen Beytrag an die Finanzen 
des Gesammtstaates Ieisten; endlieh soli· 
f) Fur die Beamten, welche :bisher bey deT Allgemeinen Hofkammer, dann 
bey der Ht)fkammer im M~'finz- nnd BergweS!en zur Besorgung der sie!ben
btirgisChen Geschafte · bestellt waren, eine gleliche Vorsehrung wie fur die· 
Mitgli'eder der siebenbi.irgischen · Hofkoozley getro[fen werden. 

Wien am 5. Juni 1848 

Protocolu!i şedinţei Consiliului de M~niştri din 5 iunie 1848 sub 
preşedinţia ministrului de !interne, baronul von Pillersdortf 

Sunt prezenţi: minisrtrul de justiţie, baronul von Sommaruga, mi
nistrul de finanţe., baronul Kraus, ministrul d~ ră,zboi, contele L<;l.torur şi 
ministrull:ucrărilor publice, von Ba!Umgartne'r. 

Sunt absenţi: ministrul comerţululi, baronul Doblhoff şi însărrcinatul 
ad interim al ministrului de externe, baronul :de comitat Leibzeltern1. 

V: [n urma informaţiei obţinute tocmai acum cu privire la hotă-, 
rârea Dietei transilvănene, pOitrivti.t căreia Stările au votat uniunea iirne..,. 
diată şi necondiţionată, a· Transilyaniei cu. Ungaria şi i-atţ· trimis în cea 
mlai mare grabă şi într-un ·mod ne'opi~şm.uit pe reprezentanţii lor la 
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. II:lnsJb:ruck, J;ninistrul de finanţe .s-a văzut. obligat. ,să. ·facă :urmă·toarele 
·:observaţii· şi ·.propuneri: după,actuala situaţie Ilegală_ ministrului d~ finanţe, 
111inistru1ui lucrădlor publice (ca diriguibor al atfacerilor :montane)·şi mi;.. 
nistrului . de război, le· revine şi le este . ars,igurartă influenţa asupra· Tran
silvaniei; d.e aceea aceste 3 ministere au datoria ca .atunCi când: es~te 
a1neninţ.ată n1onarhia întreagă şi mai ales complexul de ţări,· să""'Şi ex
prime: rezervele şi .obiecţiile .împotriva unor atari .. conresii;. _e:let ar ·®;l~d 
eonsiderabil puterea guvernului ungar, ba chiar i-ar putea-crea o. pteif')'Oh·-:
del:'enţă in 'lllTffia anexării a 2 milio~ne de oameni, precum şi. a unor sub.,. 
stanţiale, resurse financiare şri militare. · 

Ministrul de finanţe nici măcar nu a putut ·să-l d,etermirte<pe te~ 
zaurar, conitele lVfik6, care în prezent Ii mai este subordonat, ·să S€1 ducă, 
potrivit obligaţiei sale, la Diete3i din Cluj şi să se abţină de a se ataŞJa 
delegaţj~i ce pleacă -la Innsbruck. Cererea Stărilor. trans:ilvănene cuprinde 
€fectuarea imediată şi necondiţionată a uniunii cu toată graba, :fă.ră res
pectarea formaUtăţilor obişnUite şi .fără protejarea intereselor monarhiei 
în întregul ei, ba n.ilci măcar a intereselor Marelui Principat al Transil
v;aniei; prin uniune nu este protejată în nici un fel naţionalitatea saşiloil· 
·şi a românilor. Românii d~ aiCi şi cei din Bucovina sunt importanţi, de
,oarece ei intenţionează să întemeieze un imperiu daco-roman. Saşii şi 
graniţa .mHit'ară sunt cheia de boltă a puterii _imperiale împotriva estului 
şi necesită o respectare pe care cu greu o vor obţine de la guvernul ma
ghiar, dacă nu vor fi exprima,te pre:cis condiţiile înainte de aprobarea 
·uniunii. 

La o cer.cetare amănunţită hotărârea însăşi a dietei ar pute:a fi ata-, 
.Cată din punct de vedere formal, deoarece ea a fost luată în urma unor 
presiuni tumultuoase şi fără ascultarea saşilor. Însă greutăţile de a con~ 
voca o nouă dietă la Cluj ar fi prea n1ari, aşa că nucredem că Maiestatea 
Voastră va alege această cale. De aceea Consiliul de· Miniştri ·nu poate 
-decât să dezbată a~ele •condiţii, .fără garantarea cărora uniunea ar avea 
·.cele mai nefaste urmări pentru întreaga mO!narhie. Consiliul de Miniştri 
.a simţit deja acum pro·fund urmările dez.avantajoase ale acelor hotărâri 
·care acordă Ungariei un guvern responsabîl pr.opriu, fără a respecta în
·deajuns raporturile regatului faţă de graniţa 1nilitară ca instituţie ostă
şească 'introdusă pentru [ntre:aga mona~hie şi faţă de cele1alte ţăr'i ale 
imperiului. Totodată, Consdliul de Minişitri a obse:rv:at în mai multe rân
duri ee zdruncinături ale· finanţeloT poate provoca neglijarea datoriei to
tale a statului şi ce diminuare a puterii militare ar rezulta din in[luen,ţ\a 
Ministerului Magihiar de Ră~boi. Acum când Consiliul de Miniştri îşi ma~ 
poate face datoria, când pr~o!blema uniunii încă nu este decisă, acesta vă 
roagă să daţi în priVinţa cere:rii Stărilor transilvănene deeizia că înall.tta. 
aprobare a uniunii nu poate fi acordată decât cu următoarele condiţii: 

a) Toate fondurile de casă şi alte :r:elzerve materiale· care se vor afla 
în otfkfi, casierii, mine şi uzine siderurgice, , în momentul când va 'avea 
Joc unliunea Transilvaniei cu Ungaria să fie puse -la libera dispoziţie a 
.JY1ai-estăţii Voastre şi a o[icialit~ţi~or existente până acum; .ele nu vor fi 
predate· noii administraţii maghi~re s:au trans.ilvănene; 

b) Ungaria şi · T~ansi~vania să preia o cotă parte proporţiională a 
datoriei totale de stat a mona~rhiE?Q austriece; 
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c). Graniţa miditară să se păstreze în starea ei actuală, iar Coman
damentul general din Transilvania şi districtele grănicereşti să rămână 
sub comanda ministrul tii -de răZiboi din Viena; 

d) Obligaţiile de până acum ale Transilvaniei pentru completarea 
efectivelor militare destinate acesteia .să rămână nesohiin1bate; 

· e) rPent\ru întreţinerea curţii regale,. a diplomaţiei şi a eorpurilor mi
litare auxilare, Transilvania să verse o contribuţie anuală în totall.itatea 
finanţelor statului; 

f) Pe· seama funcţionarilor· care au fost angajaţi până acum la Ca
mera aulică generală şi la Camera aulică ·pentru afacerile moritane şi 
monetare, ca şi pentru adrnirustrarea ·afacerilor tr.ansilvănene, să fie a;dop
tate aceleaşi asigurări ca şi pentru membrii Cancelariei aulice a Tran
silvaniei. · 

Viena, 5 iunie 1848 

Iau la cunoştinţă conţinutul aeestui protocol 

. Ferdinand 
funs·bruck, 11 iunie 1848 

Pillersdorf, semnat la 10 iunie 

Franz Karl 
Viena 

Original. Arh. St. Viena. Fond. Ministerrathsprotokolle, nr. 971/1848. 
Xerox: 13 075-13 087. 

1 Primele 4 puncte nu se referă La Transilvania. 
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Budapesta, 5 iunie 1848 

Fenseges csaszari kiralyi foherceg Istvan, Magyarorszag nadora s. 
kirâlyi helytart6! 
MreHy tisztelettel kerem Fensegedet: miszerint az erdelyi fO. hadi 

kormanynak abbeli rendeletet kiadni melt6ztassek, hogy a hadmegyeben 
talalhat6 mindennemu fegyverek es agyuk szamat lopor menyiseget 
mennyi tabori (Feld) - vedelmi (Verteidigungs) es Mborlati (Belag!e
rungs) agyute1ep van hasznalatban es mennyit lehetne meg kiâllitta;ni 
szekereszkara (Fuhrw corps) mennyisegevel? reszletes jegyz,ekben. 

A gyulafehervari fegyvertarban talâ[tat6 mindennemu fegyverek 
szammennyesegevel es azoknak minemlisege ·vagy haszon vehet6sege 
leirasa jegyzekevel egyutt haladektalan f·ălterjessze. 

Melt6ztassek tovabba f>Ohercegseg~d arra is fălhivni a nevezett hadi 
kormanyt: miszerint a gyulafehervari fegyvertârb61 rnennyi fegyvert en-
gedhetne altal Magyarorsmgnak elobbi egyezkedes mellett. · 

Az erdelyi 1Jorvenyhat6sagokat vegre. melt6ztassek fenseged felsz6-
litani: miszerint a testverhazara mindinkâbb tornyosulo ve.szfellegek te

l 
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kinteb~ben az onkentes nemzeti honvedseregbe a toborzast kebelokben is 
megnyitni sziveskedjenek. 

Csaszari kiralyi fensegednek engedelmes szolgaja 
Budapest, Jtinius 5en 1848 _ 

· a.··. hadi.igyminiszter, 
Meszăros Lăzar 

Alteţei sale arhiducelui Ştefan, paliron imperial regal al Ungariei şi 
locotenent crăiese! 

O rugăm eu umilită stimă pe alteţa voastră imperială să aveţli bună
vointa de a emite un ordin Comandamentului suprem !al Trans:ill.vaniei 
prin' care să pretinde ţi o listă detaliată despre: to.ate categoriile de ar~ 
1rnament, numărul tunurilor şi cantHatea de muniţie existentă :în talberele 
militare din comitatele respective; la fel despre' câte tabere se pot în
:fiinţa odată· cu indiCarea nnmărului concret. 

Solicităm să se înainteze degrabă lista cu descrierea cantitativă ~ 
categoriilor şi a utilizării armamentului păstrat în arsenalUl de la Alba 
Iulia. 

Totodată, vă rugăm să aveţi amaibilitatea mărite palatin, să atrageţi 
atenţia Comandamentului militar suprem în cauză să specifice cantitatea~ 
de arme ce ar putea fi .cedată Ungariei pe baza acordului !încheiat în 
pr~alabil. 

În sfârşit, să aibă bunătatea alteţa voastră imperială să someze ju
risdi.aţile transilvanJe să pornească recrutarea pentml regimentul volun..., 
tarilor honvezi, deoarece ţara soră [Ungaria] se a:lllă tot mai tare ame_, 
ninţată de valul pericolului. ' 

Serv supus mîlostivului palatin imperial regal 
La Budapesta, în 5 Jiunrre 1848 

Meszaros La zar, 
ministrul de război 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Arhivum regnicolarae, Istvan Foher
ceg Nadori Leveltara. ·Foto: 12 117. 
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Şomcuta Mare, 5 itinie 1848 

SZEMERE BERTALAN BELUGY MINISTER RENDELETE 

A Katonasagnak hadi labra lett allftasa tetemes. koltsegeben van .az 
orszagnak, szerfelett szaporodnak ezen koltseg~k akkor, midon valamely 
kicsapongasnak megzabolazasa vegett, a katpna~agnak egy helyrol mas 
helyre val6 at szallităsa szi.ikseges. 

A Korinanynak koteless'e.geben aH, egy reszrol tneg ovni az orszag 
bekes lak6it az illy rendkfviili terhek viselesetol; ·mras reszr61 a biînt~tes-



nek-,egesz Blllyat er€·ztetni nem csak azokkal; kik fektelensegek elkove~ 
ieseben talaltatnak; hanem azokka1 is, kik a torveny elleni· merEmyeket 
gatolni elmulasztotmk. . -

Jelenben a kăzcsen.d es bâtorsag fentarM:sa mi~den hazafinak szent 
es magatol el nem tavolithat6 kotelessege. · · · 

Ezekhel · fogva: tende1em a kovetkezoket. 
1-!Qr. A riieghăboritott kozcsend helyre ~allimsara forditott katona

sag elelmezesi, es szrulitasi kOltsegeinek, ugy napi dijjainak megteritese 
a t~orvenyes îteletnel fogva vetkeseknek talalando egyenekre hâromlik. 

2..:.or. Ha ezeknek vagyonaib61 a: fenn 'erdeklett k51 tsegek ki nem 
telnE'mek, es a vizsga.Iatb61 ki tUnnek az, hogy a vetkes tett elkoveteset a 
varos vagy helys~g lakosainak erelyes fellepese meg akadalyozhaţta vol
p.a, de ·.ezen fellt~pt?s. bunosen elmulaszta.tott, . vagy. elrneHoztetett, azon 
k9ltsegek~t,. roellyek a szoros ertele111ben veţt vetkesek vagyonaib6l nem 
fedezhetx)k, -a varos vagy helyseg minden lakosa vagyon aranylag fogja 
viselp_ţj's,t .... ·' .· . . . : . . ' r. 

Ezen fent latsz6 rendelet. az ol~h n_ep. nyelvere ford~tva, kinyo
matni,, e~. ki osztcţs -L1tjan a lakosok kozt. fuo,zhirre tetettni rendeltetik. Kelt 
N~gysotnktiton, . Kovar.:.videke Igazgato bi"zottmanyi Junius 5-en 1843 
tartatott gyule.sebol. · 

Kiadta. Hosszu Laszl6 f6jegyz6. 

Ordonanţa ministrutui de interne, Szemere Bertalan1! 

. TPregă·tirea·de· război· a armatei .rerpr~zintă: un buget ~considerabil pe 
seama ţării, ·sporiilJd ·e-norm atunci :când este n!ecesară acoperirea cheltu..:: 
ieliTor ·r:eprezenta!te d€ deplaisarea armatei pentru stăvilirea vreunui 
exces. 

S'tă în oompetenţa guvernului· ca, p~ d~-o parte, să; aţ;rotească lo
cuitorii paşniei ai ţării de suportarea up.or. atari sarcini dificile, iar pe 
de altă par,te. !Să facă cunoscută .măsura pedepsei nu numai faţă de cei 
vinovaţi, ci şi fuţă'·de' 1eei care au eludat posibilitatea de a î·mpiedica 
săvârşirea rfărădeiLetgllor;' 

În prezent, pă-strarea liniştii publice şi a siguranţei constituie o 
obligaţie· sfârită şi de îndeplirrijt pentllu f1ecâre patriot. 

În virtutea acestor fapte ,dispun urmă toai~ele: 
1) Cheltuielile privind susţinerea alimentară şi de transport a ar

matei m·enirtă să reSitalbilească liniştea publică, la fel ca · şi acoperirea 
solidei zilnice, vor fi suportate, de persOialnele aflate' vinovate potrivit Jegii.; 

2) Dacă suma respectivă l1JU va fi positbi1l a fi întregită cu averile 
aoostora:, iar .. <lin. cercetarea penală reiteSe că greşeala s-ar fi p}ltUJt evita 
prin inter\renţia · energică a l!ocuioorilor satului ori oraşulUi, dar ea s-a 
nesoaotit în m\Od oompltoe, ,toate cheltuielile in cauză care nu pot fi su
·poŢ.ttâtse 9iÎl ayerea ~lor in,etimin9:ţi, trebuie divizate în mod e'gal pe 
·fiecare cet.ă~an din localitatea respectivă. · 
, . , An_ qispus i,Jraducerea, tipărirea şi dif:uzarea ordonanţei de mai sus 
în ·'lim.ha română, penrtru .ca as·trel să· fie adusă la ounoştinţa poporului. 
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întocm1t în şedinţa con1isiei diriguitoare a Cetăţii de Piatră (Chioar) 
tinută la Somcuta Mare în 5 iunie 1848. , ' 

· Publicată de Vasile Hossu, prim notar. 

Circulară. Arh. St .. Budapesta. Fond. ,Az 1848-49-i Miniszteriumi Leveltar. 
Vay Mikl6s kormanybiztosi iratai. Fota: 19 099-19100.· 

1 V ezi vol. IV, doc... 1131. 
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Cluj, 5 iunie 1848 

Felseges Kinilyi Fo Kormany Szek! 

Brassai lakos Hagyi Moldovan Nikulaj reszere a moldvai fejedelem:.. 
segbol behozatott, jelenleg az ottanr harmincadbn letett konyvek jegy
zeke foly6 evi 4164 fokorinanyi szam alatti hâtooitvâny kovetkezteben 
olly alazatos nyilatkozat mellett adatik visSza a felseges kirălyi fo kor;_ 
!11any szeknek: mi szerint a 14o,vid uton . felsz6litott ·konyvvisgâlL6 biztos 
nezete szerint - minthogy csu;pan· cimjek utlân arrol: ha valljon az al
kotmimy, valhis es erkolcs ellen botranyos kitetelek nem talaltatnak-e a 
~·onyvek beltartalmt.r61 es SZOV!egekrul·. veleffienyt. adni . nem Jehet ~ 
szuksegesnek lattatik azoknak · athozatala !h'lâ!nt rendelkezni; annak okă
ert meltoztassek 'a · felseges '. Kiralyi · Fokormânyszek a · kiralyi ·· kincstari 
tanacsot azon konyvt>k atkuldesieft.megtahHnL Kr:egyebarant· rrtegkUlo·n
boztetett tisztelettel maradok ·a felseges Kiralyi ·:Fo Kormanyi Szeknek 
alazatos szolgaja 

Kolosvart, Szent Ivan h6 5ken 1848 
Kovats Mikl6s erdelyi piiS!păk 

Prea mări te Guberniu! 

Resti:tuim lis~ta măritul ui Guberniu bazată pe . dispoziţia guber;nială 
.nL 4 164, care cuprinde titLurile' cărţilor ,S®irte din Ţara.Românească pen~ 
tru Hagi NktOlae Moldovan din Braşov, ou OCIIDătoorea, -menţiune:· ·~en:
. zorul, consultat în mod expres, exprimă .Părerea .că numai după .titlurile 
cărţi1or nu se poate pronunţa dacă ele contin afirm~iţ.Li contrare consti-:
tuţiei, religiei şi moraiei; prin .urmar~e; este necesar a face denrersurj în 
\rederea prezentării lor la cenzură; din acest motiv, Inaltul Gubenniu este 
rugart a oere consHierulJui Tezaurariwtului trimiterea cărţilor, Altfel.rămân 
cu deosebită stimă faţă de înaltul Guberniu. - · · 

Cluj, 5iunie 1848 

Ko\Jlacs Mikl6s, episcop al 
Transilvaniei 

Orig_inal, Arh ..• st. __ Buda}Jesta. ·Fonc;l. C.P., nr. 7 298/1848. 
Foto: 12 610. 
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Jebel, 5 iunie 1848-

Ti~zteif kimiy) Biztos esRendszerinti Alispany Ur! 
Foly.6 ev es h6 30-an hozzam intezett, de csak tegnap kezbesitett 

felsz6lităsa kovetkezteben, - melyben a sz·ivemre koti az aldasthozo 
torvenyek sikerei tekinteteb61, rulomanyunk fenntartasat, kiralyunk ha
zank es koronrank egyseget, es hogy csekely befolyăsomat olah hi tsor
so!Saim k:ozt azon szent celra iranyozzam, hogy a testver magyar nem
zette1 egyesiilve a rem panslavisticus torekveseket semmisitsek, s hazank 
kozboldogsagat elomozditsak _..; szerencseltessek azon nyilatkozvannyai 
elcHepni: 

Hogy a hazankban (Erdely s LBukovinat ide ertve) majd 3 milli6nyi 
olah nep mar kilenc szazadok 6ta a dicso . testVieries magya.r hemzettel 
a. j6. egyetertes es. kozir,anyu miik:odes osvenyen egyetemben talalkozott;: 
_(lz- olah nem?:et _a magyarral egyesiilve, a rombol'6 elem legtobb beroha
nâsainak. k:itev:e.,.-·egesz Eurbpanak vedpaj.zsul szolgalt, de a bonyodalmas-

-belviszonyo:i{ban 1q93-ik evi partiarcha egyhazi felsz6liMsai dacara is 
mindig a deli es szabadit6 magyar nemzettel tartott; s igy remenyleni 
lehet, h,ogy jelenleg iiS hiv bajtarsa leszen a magyarnak, mert igen is joi 
emlekszik az olah a panşzlav suprematiar·61, igen j'6l tudja, hogy eddigi 
lealâztatas es aljaşodaslănak okaul a panszlav szolgaJt; de meg 3/Zt is 
tu9ja, hogy ha lll,{:tjd (koriilveve a panszlav nemzete_k altal) a magyarok 
s-ero:rnisitesere testverellenes harcban keveredne keves percek mulva vege 
lepne -az 6- nemzetsegenek !is~- lgaz;. ugyan hogy eddig is minden barbar 

-beroh~asok s -fo,ld Je.foglalasok mellett is fenn tudta tartani maga nem
zetiseget, azonoan a kozepkori ellenies irany nagyon is kulomb!ozik a. 
mostanit6l, mert a barbar nemzetek mege,legedtek az anyagi davak es 
kincsek lefoglalalasaval, a jelenlegi panszlâv torekedesek pedig a szellemi 
lrinosek ellen, a nemzetisegek kiirtasăra celoznak; s igy bizton varhatni, 
hogy az olah nep papjai altal vezetve - akik magyar testvereik ralta1, 
fizeteseikre nezve, minden gondt61 felmentetnek - bizonyosan maga es 
maga nemzetisege ellen harcot nem indd tand. . 

Ezen most el6terjesztett tekintetnel fogva az olah. nep kozt mincl
eddig meg semmi ellenseges .. irany nem mutatkozott, j6llehet oket indif
ferentisrhussal vadoljâk, de ennek megint ki az oka? az eddigi elnyom,as 
es minden ko.zigazgatasban befolyas nelkiili 1allapot; de ezen erzelem is 
megvaltozta,nd, hogy ha majd szellemileg arra meg -lesz kesziilve. Ennel 
fogva biztatva -lehet Tisztelt Kir. Biztos Ur, hbgy Temesvaron nincsen 
tokeletes n)16mda, mert fel arkusnal tobbet olah nyelven ny.omtatni nem 
lehet, pediglen a sajt6 ·utjan sokat ~ehet dolgozni. 
· Ven ugyan meg egy targyam, a melyet fel nein terjeszteni haza
fiui erzetemnel fogva bun volna es ugyan f. ev cljpril 26-an 6 szerint egy
ha~i fonokomt61 azon utasitast kapta1n, hogy ezentul az anyakonyveket 
anyanyelven vezetessem; azonban miutan hazank e targybani torvenye 
engem-et jobban lekotelez,. mint piisp()k,om tărvenytelen intezmenye, az 
emlitett intez_meny mind eddig nem koroztetett, hanem nalamnal minden 
foganat nelkiil maradt; es ezt azert tettem, mert Olahim ktăzt semmi 
magyarelenieiS erzest eszre nem VeVei!l, es ha korăztetett ... volna, mar is 
ingeriiltseg lett volna; azoriban hogy ha valami_ kifogas . ertesemre esne~ 
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azt rendelnem, hogy az anyakonyveket ket (magyar es olah) nyelven ve
zessek. 

Vegte;re meg biztosithatom KinHy Biztos Urat, hogy maga a szoros 
ertelmu magyar, mint kinek nemzetisege ellen in~nyozva vannak min
clen panszl<ivisticus i16rekedesek, sem kivanhat magan11k jobbat,· mint 
ai1.6lirott Magyarhoni olah, mert . a mint mondam, a magyarnak vesie az 
e@. v~szemet is utana huzna. _,. ·zsebelyen, Junius 5-en 1848. 

Dregics Melet, zsebelyi esperes 

Onora1.Je domnule :,comilsar regal şi vicecomite! 

Mi s-a înmânat nnmai i'eri proiVocarea adresată mie în 30 a lunii şi 
anului cua:ent. La consideraţiile privind rezultatele legilor ,binefăcătoare 
care mi se pun Ia inimă·, susţiner;ea s.tattrtJ.lui, a regelui, a unităţîi ţării şi 
a coroane'i, precum şi îndemnul :ca mica mea infLuenţă înţTe cr~dincioşi'i 
mei români· să o îndrept :spre acel soop s[ânt, ca unindu.;..se ou poporul 
maghiar să .nimicească peri:culoasele strădanii pa:nslaviste şi să proţl!o
veze fericirea comună a patriei noastf!e, :am ofiloarea a vă răspunde ou 
.aceaStţă declaraţie; . . 

POporul român aproape de trei milioane (socotind'aici şi Ardealul şi 
Bucovina) deja de nouă secole s-a întâlnit împreună pe calea înţelegerii 
şli a lucrării cu poporul frate m.aghiar ,1glorios; poporul ~omân cu cel n1a
ghiar, împrennându-se şi expunândiu-se1 celor mai multe invaziuni ale 
elementului distrugător, a 1servit .ca scut de apărwe întregii ;Europe; în 
relaţii!€ interne încurcate, eu toată provocarea biserk€escă din anul 
1690 a patriarhului, întotdeauna a ţinut cu poporul maghiar ~eliberat-or; 
şi aşa se poate spera că şi în pre21ent îi va fi 'tovarăş fidel maghiarUlui, 
}}entru că românul 1îşi aminteşţe bine de supremaţia panslavă; el ştie foarte 
bine că pricina stării lui deprimante şi umilitowe a ·fost panslavismul; 
dar şi ac.eJea .. ştie că. dacă s-ar ameJ&reca în războiul pa>tricid pentru nimi
cirea maghiarilor (înconjurat de popoarele slave), peste puţine clipe s_:.,ar 
sfârşi şi naţionalitate1a lui. · · · 

E adevărat că şi până aoom, în. ciuda incursiunilor barbare, cu 
toate deposedărHe de pământ, şi-a putut menţine naţionalitatea; dar 
:situaţia din evul medius.e deosebeşte mu1t de cea de azi; artunci popoarel~e 
barbare s-au Inulţumi~t :cu luarea .bunurilorr materiale ·şi' averilor; &tră
<ilahlile panslave de acum s,ei îndreaptă contra bunurilor spirituale, spre 
ni:;rr1iCire.a rtaţi<OOlalităţii; iată de oe se poate aştepta ca poporul român, 
condus de preoţii săi, car'e prin fraJii maghiari vor fi scutiţi de toate 
gândurile în ce priveşte plata eliberării lor, în mod sigur nu va por~i 
războiul cont~ra sa şi a naţi.ei sale. · 

Din ee1e expuse mai sus reiese că, până acum la poporul român nu. 
s-a arătat nici· o por.nire ·quşmănoasă, .'OU toate că mulţi îl acuză de indi
ferentism; dar aeeasta, .iarăşi,, ee cauză are? Star~ a oprimat.~ de până aici 
Ş!i-fără nici o ,intfluenţă, _îŢt administraţie. A{;e'stt sentiment ~ va schirrfba 
în~ da~ă spiritual ya fi pregă'tit spr:e un atare· soop .. 

, . ·. Onqr~tul ~d.ion:l1IJ:. opmis,ar regal. poate ... fi sigur că toată influe,nţa m·~a 
o îndrept. spre soopul 'l;)unei inţeleger.t E regJ;'etaJbil că ··Ia Timişoara nu 
.exisţă o ~tipog;r~.· pe;rtfeet~;: Jn. limba română, ar fi posibil să se tipă-
r~:asG& .J:J:m.i. m.td t; ... Pf.il1· ~pr~~ s:-.a:r putea .face mult. "., 
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' .. Ml&f. âm ~ uin obiect pe :care, a nu-! expune din A pu:r:-·ct de vedere. ~1 
.sentimentului meu .patriotic, .ar fi ·l;lln pacat. A.n~' 1n ziua A de 26 apr1h€ 
st.:y·;~;a.,(!. am Pril'nltt cţe la mai man:_le .~eu b1sen-ces~ acea A1ndnui?are ca 
mai' rdepârtJe. martrieolele să le~ po~ J._?- hn:ba mate~a; .~ar n;t:u~at lef§ea 
patiieî ··.în·. această·· privinţă ma obliga mai mult . decat dispoziţia 1legalq . a 
~isco~ili,. pâ·Dîi· acum n'-00: comunicat-o; ~~·;a răma~ 1~ mii_'le făr~ 
efect practic; şi aceasta am facut-o pen~u ca 1nrtre romann mei nu se 
observă nici un sentiment antimaghiar; dacă aş fi comuni:cat-o ar fi de
·teruni:rla•t 'deja ·neTVozitate'; în ·oazul că mi se va [ace vreo observaţie aş 
ordona ca matricolele să se poarte în două limbi (maghiară şi română). 

În Slfârşi.t, pot să-1 asigur pe domnul comisar regal că, întrucât toate 
'strădaniile s:Iave sunt indreptate contră ungurimii în înţelesul ~trâns al 
cuvântului de naţionalitarre, maghiar.ul propT:iJu-ziş ·nu-şi poate doti pSieşi 
.ffi{li. mult deiCât. semnatar:ul român,. deoar.ece, ·precum am ,spus, peri~.ul 
pentru ungur ar 9 trage după sine o primejdie şi penţru mine. 

Jebel, 5 iunie 1848 · Meiet'ie Drăgniei, 
pix~:t{)p()P de Jelbel 

0Tiginal. Timişoar:a, Arhiva Mitropoliei Banatului, ~~- 901B/l2, Publi~~:t 
I.. D. Suciu, Radu ·Constantinescu, . Documente privitoare la istoria ·mi:_ 
tropoliei Banatului, voi. li, Timh;:oara; Editura Mitropoliei Banatulni, 
1980, p. 695-698. . 
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Aiud, 5 iunie 1848 

NagymeltosagU. Grof, Kirălyi Kornianyz6. Ur! 
... , . . . ~. ·, ., 

Nagy melt6S!agodnak 1435 szam alatt · kolt rendelete kovetkezteben 
jelentbetem, hogy. ez 6raban 260 S2;amb6l aHo sze~liJ .gy~og [oheroeg 
Ferdinand Maximilian · ezredebeli 35 szamb61 all6. 1ovas k~tQnaseggal, 
mellyek helybeJi generalis Hollner ur altal f6ştrosameste:r &:des ur fel
vigyazata alâ vannak bizva, indul'6k vissza Miha}cfalvara;,remeUem, ho.gy 
mid:6n en ott leszek, . a fo hadi ve zer 6 e~cellentiaja altal KarolyfeJ:l~r
varrol oda rendelt 240 fob61 al16 katonasag is - mire nelkillozhetetlen 
s~i.ikseg leszen.- nieg fog erkezni. Hirek szerent a mihacfalviak s a vei~ 
lo:ţ{ mostani. elleriszegiiles:ok altal hason16 hibasokka Vralt obrasal es· o1::\h
csesztveiekkel egyiitt a .katonasâgot most ugyan ellenszegilles pr6hal:,l;sa 
rielki.il be fogjak bocsatni; de ugyancsak hirek szerent az a caljok .vân, 
hogy a balasfalvi clericusok segitsegevel_ ]olbtljtatott s meg Jo.bban is ;fol 
bujtatand6 KiikUllo menti lakosokkal a katonasagot ejjeli id!obe rohan
jak meg. Legyen azomban e hir val6 vagy alaptalari, mirid.~nesetre a 
teljes · bătorsagert s a lehetoleg folke16k elrettenteseert mivel meg azon 
hirek is szarnyolnak: hogy Bal:ăsfcilvan sok · lantsâkot kesZitnek, · riHt 
azomba ma năllom egy ugyanonnat magyar voltăeit olesseli fenyegeb?s 
n1ellett kikergetett s eppen azert panaszkodo Bone Lajos nevii sebesz· is 
je:tentett - e h6 3r61 303 elnoki szam alatt gyorspostăfval- ft)l" kiildntt 
je1entesem folytabari legalabb. egy, de ha lehet- ket agyunak ~ietol~g' es 
rrillihatatlanul.leendo kikilldese irant, ujabban bător.kodom· exceUentiad
n~ konyorogni. Vegre jelenthetem excellenHadn:ak; hogy .a·.halottak•szâ;.., 
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m:~ ... mint most ertesftltem · az ezt n1egel6zq jelentesembe irtaknal tobhre 
me~yen," a helyşzinen azomba voltakeppen vegere fogok jarni s vala
mint a fennebbi hirekrol; "ligy nem kiilomben a halottak szamar6l is, ki.:.. 
ke.t meg ecfdig. e16 . eltemetni nem akartak, voltakeppen fogom excelen~-
tiadat ertesi tenii. <. •· .• 

Tovabb:a· alazatos tisztelettel maradtam ··nagymelt6sagodnak alazatos 
szolgaja, :Nagyenyed,. Jlinius 5en 1848. ; 

·Măria voastră·domnule conte ·guvernator! 

B. Banffy l\1ikl6s; 
foispan 

. Refer;itor la adresaJ:nălţimii voastre nr. 1 435 raportez că [a aceasUi oră· 
·P~J:[lesc Înapoi la· Mihalţ cu :un efeCtiv care ~onstă .. din 260 de ,inf~nţeriş'ţi 
se6ui şi 35 'de cavalerişti din rtegimentul Maximillan Ferdinnnd. AceŞtti 
s~1$ţi a1-t. fost puşi de eăt;re generalul ·,Hollner sub com:anda maiQr.uh1i 
Ba13Js. Sper. că, în momentul sosirii mele, voi afla acolo şi unitatea eom-:
,pu~ă ~in 2.40 de soldaţi. Această unitate a Lfqsrt cer:ută . Să Jie trimisă .1a 
Mjlţalţ, de la Alba ,Iulia. De ea va fi absohită ne\lloie. Potrivit zvonq_, 
ril9r;. cei. din .MiJhalţ, împreună ou cei din Obreja şi Cisteiu, care Sl4"1·t 
[a. fel d~ vinovaţi,· vor lăsa uni1tăţHe militare să intre în sat. Dar tot PQ::
trivit zvonurilor, ei au drept ţe.l ca, împreună eu loouitorii de pe Valea 
TârnDvei ag1taţi de clericii din Blaj, să-i artace noaptea· pe ostaşi.. :Fie 
căr aceşte zvonruri sunt realLe, fie. (că sunt :fără temei, f pen,tru a ară ta hotă
râre şi pentru a-i intimida pe Tăsculaţi; o rog pe măria voastră a dis_, 
pune neaiJ~::irat trimiterea a două .tunuri cât mai .urgent posibil. Aceasta 
cu atât mai mrult, cu cât am aflat că la Blaj se confecţionează mu1te 
suliţe. Ştţ~ m_i:·a pomfirmat-o şi Bone Lajos. chirurg din Blaj, care a 
fost expulzat de aoolo din cauză că este ungur. Mai menţionez .că nu
mărul oelor care· au !11Jllirit ·la ;Mihalţ este mai mare decât cel pe care 
a-am dat în raportul meu precedent. Am să cereetez la faţa locului ~totul 
cu mi:nuţiozi,tat!e, inclusiv .ruumăTul morţilor despre care nu am avut cum. 
să' mă informez până acum 1. 

Rămân în oontin!Uare cu stimă şi respect faţă de înălţimea voastră. 

Ai.ud, 1a 5 iunie 1848 
B[aron] Banffy Miklos, 

comite .suprem 

Original; Arh. St. ·Budapesfu. Fond. G. Pr. nr. 1440fl848; 
. Foto: 15 738-15 739. 

1 Vezi voL V; doc; 132 şi 171. 
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MUtalţ,·5 iunie 1848 

~ Nc,tgy-r.nelt6~agu. grof kormanynok Ur! . Kegyelmes Urâm! 

A mint· :mlă!i napon 3D4 szâ:mok alatt ·excellentiadnâk meg irni bator 
.voltam,: Enyedr'Ol]$.et szai hatvah fobOl ăl16 gyalogszekelyseggel es ·egy 

\ . 
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czug konyii lovassal a f6herceg 1\IIiksa ezredeb61, a major Balas parancs-· 
noksaga alatt ki indultam, es ide a Szehtimre felol . mas uton jovo csak 

· 110 fobol allo Sivkovits ezredbeli szazaddal egyiitt egy 6ra tajban min
den akadaly nelkiil be erkeztiink; az eWreszallong6 hfrek miatt mihden 
gyalogsa_got a B. Gerlitzi udvamha, m,ely tagas es jol bekeritett, szalli
tettuk, hol t<iborban aUanâk es az e vegre elhozott vas fazakakban ma
goknak foznek. A lakosok koziil sokan a szomszed falukban huzodtak el, 

. , mindazon altal · a katonasag elhelyeztetese utan rogton' a nyomozodas
hoz fogvăn, mar jelenlgg 8 embert azok kOzi.il, kiket a mult pEmteken, 
mint f6bb hibasokat meg jegyezti.ink, el fogattam, s ezeknek ki kerd:e
zeseket · meg is kezdettem. A mi az elesettek szamat illeti, annak r:og
ton vegere kiwinvân jarni,: rnihalcfalvi a megtamadaskor agyonlovodott 

··het, ezek koziil 5 unitus, 2 .. ctisunitus, ma pedig sebei kovetkezesebe 
, megholt .egy disunitus, egyiitt.· "tellilt nyol:c. Tdegen falusi a megtamada
. s~kkor eiesett negy-:-negy kiilombozo falukJiol.. Mai napon sebesz irant 
·Fendelkezven, a megsebesedettek szăma . felăll. holnap ;meg fogok bizo
nyosodni s ezt is excellentiadnak feljelenteni kotelessegemnek esm,€

l :r:endem. A mi a hfresztelt . meg tamadast illeti, en ettol nemigen tar
:.tok, ·· mindazonaltal 50 or veszi a .tabort kori.il- es a legnagyobb pontos-' 
saggal teszi keri.ileteit.: Hogy a korilllevo O. Csesztve, Obrâsa es Kar~-
csonfal va is reszesek v<;>ltak a fell<izadas ba, arr61 mar eddig -ele megjbi
zonyosodvan, excellenciadnak e rorgyban ;303 · es 304. E. szamok alatt 
tett alazatos fel terjesztesemben kert bar e.gy_ · â;gyu idehozat~Ja iranti 
rendelkezeset ujabban is ki kerem1. . . 

Maganiat excellentiâd gratiajaba aj,anlv,a.n- alazatos tisztelettel ma-
:radtam excellent!adnak alâzatos szolgaja · 

Mihalcfalvan, Junius 5en ejjel 12 6rakor 1848 

B. Bânffy ·1VHkl6s, 

Preamărite domnule conte guvernator! 
BinervoitOrul meU: domn! 

foispan · 

Aşa Gum .am avut o:n.:oa!re să vă informez as1tăzi sub ;nr. 304, am 
pornit dim_ Aiud că:tre Mihalţ cu o unitate oompusă din 260 de secui in
fanterişti şi ou un escadron de călăreţi din regi:mentul arhiducelui Maxi
rnilian. Toţi .au fost puşi sub comanda maiorului Balas. Pe drum ne-am_ 
întâlnit şi cu compania ce număra 1~0 ~oameni din regimentul Sivkovics 
~care venea dinspre Sântimbrru. Am sosit la locul de destinaţie· în jurul 
o:rei unu fă·ră nici un impe'd'iment. Având în vedere unele zvonuri, uni
tăţile de infanterie le-am instalat în curtea baronului Gerlitzi, care este 
încăpă1toare ,şi bine îngrădită. Aici există acum o adevărată tabără, d?.rr 
unităţile îşi gătesc hrana în vasele de fier aduse cu teile. Mulţi dintre lo~ 
cuiitori s-au asenns în satele veci:rue. -Imediat după instalarea ostaşilor ~m 
început ancheta. Am di'Sipus ares,tarea a opt oameni care ,au fost depis
taţi încă de vinerea trecută ca principalii vinovaţi. Interogatoriile lot· a~ 
început deja. ·In ceea ~e priveşte numă~ul victimelor: din Mihalţ au fost 
rrnpuşcaţi 7 săteni, dintre care -cind. greco-~catotlci şi doi. .ortodoeşi; _la 5 
iunie a decedat încă unul din pricina rănilor; in total sunt deci opt dece,... 
daţi. Cu ocazia ataoului au căzut alţi .4 ţăranLdin .4 sate diferite. Astăzi 



am luat măsuri .în problema aducerii unui chirurg. Mâine voi afla deta
liile despre numărul răniţilor. ·Datele vi le voi comunica .. De artacarea 
taberei nu mă tem. Totuşi, aceasta este păzită de cincized de ,sentinele 
care îşi foc datoria :cu cea mai mare prmotualitate~ Faptul tă de revoltă 
s-au făcut vinovaţi şi_ cei din Cisteiru, Obreja şi· Crăciunel, este· deja do
veiHt. La :fel ca în amintitele mele· rapoarte nr. 303 Şi 304/Pres.,· cere·in 
şi cu ~ceastă ocazie trillliterea măo?r a unui tunl. 

·Ră~mâri l(;U eel mai mare respeet al dv. umil serv. 

Mihalţ la 5 iunie 1848, 12 noaptea~ 

B [aron] Batn:fify Mikl6s, 
.comite .suprem 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr" nr. 1459/<1848. 
Foto: 15 754-15 757.· 

1 Vezi doc. 9. 

Cluj, 5 iunie 1848_ 

Tekintetes Fo Bir6 Ur! 

11 

Nemes Kolos varmegyei. szombattelki lakosok ·.băi:6.·Kemeny Do
mokos urnak egy allodialis legelojet eroszakossan leetetven, az illeto al 
ispany ur ki szallott a bun6soknek megbiintetesek vegett Pusztakama
rasra, az hova a szombattelkieket minden id6ben sZ.oktal{ _a)imll hivni, 
midon valamely oket is illeto megyei dolgok igazittatnak; ·· \egy reszrol 
azert, mivel ottan olyas alkalmatossag nincsen, hol kenyelmesen irast 
folytatni lehetne, mas reszr6l azert, mivel azoknak fOldes uraik vagy 
gazda tisztjeik Pusztakamarason laknak, tehat az ok doJgaik ottan szo
kott mind eddig folytattatni, ezen legelo le etetese esetet is az eddigi 
szokas szerent az alis,pany tir Kamarâson kivanvan folytatni, a szom
battelkiek el is akartak Kamarasra menni a bunosoket ,_el fogva,·: de a 
pap nem engedte, hogy altal menyenek, set inisba is nyilvanitotta, hogy 
a :falusiak nem fognak aHal mennf sok mas egyeb has:Zontalan beszede
ket folytatvăn, mely engedetlensegek kovetkeztebe . Szombattelkere ka
tonasag ki.ildetven, mint 1azaszt6 a pap !is el fogatott, a kinyomozas a ki
raJyi f6 kormany.zO tir o excellentiajahoz fel kiild.etett, s e szeren_t a mil 
rendelkezesiink . alatt nincsen ameg 6 excellentiaja u:rja az. :o dolgat vagy 
reănk bizni fogja, vagy mas uton li.rănta fog rendelkezni1, teljes tisz_te-. 
lettel leven a kezes 1evelnek2 visszazârâsaval tekîntetes fă bir6 urna~ 
alazatos szolgaja 

Kolosvărott, Juni~ 5ken 1848 

7 - l>o~umente pţivind revoluţia de la 1848 in Ţările Române vol. VI 

. Matskăsi Pal, 
f?işpan. ·· 



· · Onorate domnt.Île priiÎi ~]'ude! · 
' -

Locuitorii .. din Sâmboeni, din nobilul. oomi'tat Cluj, au ll1ânat, cu 
forţa ~imalele pe păşunea· alodială a domnului baron .Kemeny.Domok?·~~ 
Viceoomitele respectiv s,...a; dep1asat la Cămăraş pentru :a-iipe,depsi.~pe ,.oei. 
vinoVlaţi. Sâmho~nii au fost chemaţ'i totdeauna aoolo, când, era- vorbq cţe 
re rol vocea vreunei chestiuni de-jCl lor C1J .... eomitatul, deoarece . la .· ~i . nti. 
există vretm oficiu, UJnde s-ar putea întocmi con:tlortabil a~ tele; de ase
menea şi pelntru faptul că propdetarii de mo:şii ,sau intendenţii lor locu
iesc la Cămăraş. Deci, · ches.tirunile lor de până aoom obişnuiau să fie 
aranjate acolo. Potrivit OlbirceiuJ.ui . de pârnă acum, do:mnul v.kecomite a 
1ntenţirmat să continue investigările in cazul păşunatului ilegal. Depis
tându-J pe cei vi1110vaţi, sâmhoenii au vrut să meargă la Căniăraş, însă 
preotul nu i-a lă!sat. Ba s-a exprimat chiar şi în scris că ţăranii ;nu vor 
pleca acolo. A rostitt şi mw'be alte vorbe nechi.bzui1te. În urma acestei 
:n,esupuneri s-a tr1rriis armata ·l<'t ·· Sâmboeni. Preo.tul instigator a fost 
arestat. Actele investigaţiei s.-au trimis mărie'i sale domnului guvernator 
suprem. Până când exceJenţa sa nu ne va încredinţa din nou cazul sau 
va dispune altfel, el nu mai e:&te de competenta noa:străl. 

Rămân cu dJelplin respect şi aştept restituirea scrisorii de chezăşie2• 
Umil serv al onoratului domn prim jude [nobiliar] 

Cluj, 5 iunie 1848 

Macska.siPal, 
comite ,suprem 

Original .. Arh. St. Budapesta .. Fond. G. Pr~, nr~ 1 444/.1848, 
· Foto: 30 676: · · · · · 

. 1 Vezi voi. IV, doc .. 289. şi voi. V, doc. 128. 
2 Vezi val. V, doc, 17H.. , · .. · .. 
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Cluj, 5. iunie 1848 

N agyrneltooagu Gr6f; kiraly{F6kormanyz6 (J r! 
Kegyelmes Uram!· · · · 

. . Szombattelki lelkesz Pap Simon ·arant ·nagyine1t6săgodt:ak. sz6beli 
t~ndelese kovetkezeseberi . nem~s Kolâz~ · megyer ·. f6ispan · rhel~gos 
Ma.tsk~i Pal urat felsz6litva!l~ a ·rnoşt irţ. Mi'ţ;pan urt61 ? mepeţelt :.nYi-' 
I.atk~z_atoţ· vettein1, .. mely···şze~e.nt. nagym~lt6sagod'tol· var· tovă~bi. iilt-ez~ 
kedest; a do log ezeri ... allasăbâri:: alazafosan kerem · nagyinel to~·gOdtat mi~ 
kep ezen pap irant annyival is inkabb rendelkezni meltoztassek, mivEd· 
egeszeben gyengelkedik egyfe16l, masfe~lpJ peqig t{:)bp. szombatt~lki em
berek kezesseget ViaJ.lalvan erette, a kezes.IE~velet · behoztâ.K; · mellett ha
sonl6lag ide melle,k~lek2, alazatosan jelentven nagymelt6Si31godnak azt is~ 
hogy a papnak . a~· vatbshazanali orizteteseert a varosaiak es polgari or
sereg tagjai nagydh zugo16dnak. 

18' :· . ·~ .• -:._ ._,_· .. ·: ..... ~ ~~- ::r· 



gaj a 

ărokos mej tisztelettel leven nagymelt6sagodnak aJ,ăzatos szol:-

Kolozsvartt, junius 5 1848 

Prea mărite· domnule guvernator! 
Binevoitorul meu domn! 

Grois Gusztăv, 
f6bîr6 

~In urma ordinului oral al măr1ei tale, :referitor la preotul Simion 
Pop din Sâmboeni, l-am soll).at ~· comitele suprem Macskasi Pal al nobi
lului comitet Cluj; în declaraţia trimisă mie şi alăturată aicil, el ar artă 
că aşteaptă noi dispoziţii de. ia domnia ta .. 

în ace~stă situaţăe o rog umil pe ·măria voastră de a dispune în 
chesltinne, 0\1 atât mai m'ult, eru cât pe de o parte preotul are sănătatea 
şubrezită, iar pe de altă parte mai mulţi locuţto:ri. din Sâmboeni au dat 
garanţii în scris pentru el, pe :eare le anexez2. Rapo:rtez umil excelenţei 
voa)Str.e faptul că • orăşenii şi membrii gărzilor ci vile sunt agita ţi datorită 
detenţiei preotulUi la primărie. 

Ră-mân cu sUmă profundă servul umil al înălţimii voastre. · 

CLuj, la 5 iunie 1848 

Groisz Oustav, 
~jude primar 

Original. Arh. St; Budapesta. Fond. G. P., nr. 7363/:1848. 
Foto: 2 108-2 11()9. 

1 Vezi doc. 11. 
2 Vezi voi. V, doc. 179. 
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Baia de Criş, 5 iunie 1848 

Meltosagos Magyar Ministerium! 

Midon azon inegtamadasokkal szembe, melyeket egy elegilletlen 
parttOredek a melt6săgos ministerium ellen intez, a nen1zetnek tulnyo
n16 tobbsege a bjzalom hangjat ·emeli fel; sietiink mi is :1 nu~lt6săgos 
ministerium el6tt oszinte erzelmejnket felmutatni. 

Megyenk egyeteme magas lelkesedessel csiingven melt6sagtoknak 
nemzetiink szebb jovojet elokeszito nagyszeru mukodesein, legsientebb 
hazafiui kotelessegiinknek ismerji.ik, valamint egyfel61 a meltosăgos mi~ 
nisterium .lelkes ;~eljarasa lirranti legtelyesebh bizalmunkat tisztelettelje
sen kijelenteni, ugy mas reszrol nem tehetji.ik, miszerint ki.ilonosen azon 
velemenyooredeknek, mely a . "Martius )5-e" cimu napi lapban nyilat-



kozik - .-:ffi'el tosăgtok :enenebeni tiszteletlen felh~pesei t · ne karhoztassuk. 
Kelt Zarand megye igazgat6 valasztmanyanak, Kor6sbanyan, junius · 5en 
1848an tartott i.ileseb611. 

Zarând megye kozonsege 

Măritce guvern ungar! 

'Î:n raport cu . faptul că cea maj_ mare parte a. naţiunii . [maghiare J 
e.xprimă încrederea faţă de dvs., acum cc\nc1 o fr<acţiune· neni.ulţumită 
din partid aduce critici la adresa măritului guvern, ne grăbim şi noi să 
ne rrtanif·estă!m simtămintele sincere .fată de binevoitorul Consiliu Mi-
nisterial. o · ' • ' • • 

Comunitatea romirtatensă priveşte1 ou insufleţire deosebită activita
tea extraordinară a măriilor vo:astre de pregătire a viitorului prosper al 
naţitinîi. De· aceea shnţim drept sfântă obligaţie patriOitică Să exprimăm, 
pe de o parte, stima profundă şi încrederea noastră adâncă faţă ·de ma~ 
n'evra înflăcărată a guvernUlui, iar pe de altă parte, nu putem proceda 
ca atare, fiindcă nu vrem Să creem impresia ·Că ne alătură·m la atitudinea 
nelolală faţă de dvs., mai ales vizavi de1 acel pr.ogram de, opinie dezvăluit 
în ·cotidianul cu tittlul ,,Marti·us. 15-e". · · 

Întocmît în şedinţa .Comisiei diriguitoare a comitatului Zarand, ţi
nută 1a Baia de Crllş în 5 !iru.nie 18481. 

Comunitatea .comitatului Zarand 

Origlnat. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Leveltar. 
Minis~relnokse.g, nr. 332jE.1.843, F0to: 27 436. 

1 Declaraţia aparţine Stă,rilor privilegiate maghiare din. comitatul Zarand. 
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Boarta, 5 iunie 1848 

Tekintetes Tis.zti Hivatal! 

A tekintetes tiszti hivatalnak 808. szam alatt kBit rendeletet .. a 
mellekelt ket levellel egyiltt 810. sz .. alatt kikilldovel --:- tisztelettel vet
tuk, ~ a panasz tartalma. sze:r;int a tenyt ki nyomozand6k · - făl szoli
tottu"k· a·peterfalvf kozonseget' ·~s a karositott erdost,, kik nyil~iiitak ~ 
hogy . a,z . erdo . ·legelest ·. es. erqO. :pasztor szan to · es kaszal6 helyeihek le 
găzolâ:sukât, igaz hogy. ile.m,elj ,hatar praevarieatiok . veg~vittt~k ::.:_ de 
nem a falu cselekedte, ·es · ·'koi ··rrieg egyezesb6I a kart, tehat e 11ărgy1ba 
okot ·mint · peterfaivi · koz!onseget, erdo megtamadoinak meltatlanul va
doltak el; s mivel maga a grof, Teleki ·samuel ur erdosze is csak 15 em
bert mond, kik a:z erdot: es az erdoss. heljeit lelegeltek- s egyszersmind 
aztHs 'ki' jelentette·, hogy mindazokkal mar megis· bekiilt, karrut is meg 
fizettek · SzU.ksegte1ennek lâtta bizwssagunk a kozon.seg .. eUeni. ny6mo_,.,. 
zâst> ~ azert foleg .._;:. rnint hogy biztossagunk elott> egesz aM!zattal 'ki 



jelentette a falusi hlitosseg, hogy Peterfalva soha nem celzott f.Oldes uri 
tulajdon elrabltisara, s ilyesmi nincs - nemis leszen szandekăba, a tisz
tek es foldesurak arant, engedelmesseggel viseltetnek, - azert is pedig 
_:_ mivel panaszl6 gr6f ur fen hagyta jogât karai torvenyes kovetelesere. 

Mely hivatalos el j;arasunkr61 ertesiteni kivanvan a tekintetes 
tiszti hivatalt, a kiklildott kerlevel ide zarasa mellett hivataloson jelent
tyiik, hogy Peterfalvan lazzaoos, es eroszakos foglalas a falu meg egye
ze$eb6l nem ,tortent; s akik _praevaricaltak, azok ki bekiiltek az· erdo' 
pasztorral - s igerkeztek a 1o,ldes urali kiengesztelesre is. Mi ha meg 
tortenend onkint el enyeszett a. panasz. 

Mihalyfalvan, 1848 Jun. 5en . 
. Orokllink a· tekintetes tiszti hivatal alazatos szolgâi 

bnorată oficialitate! 

N agy Sari dor es 1\tiihaly Karoly 
· csendor ·· biztosok 

Am primit cu respect dispoziţia nr. 808 a onorartei olficialităţi îm-
. preună cu cele două scrisori s!lllb nr. 810. După cercetarea conţinutului 
am somat comunitatea din Petriş şi pădurarul păgubit pentru a depune 
marturie. Au d~larat că •este, adevărat că s~a păscut cu animalele în 
pădure_. şi s-au deteri10ralt arăturile şi t!erenurile se1nănate cu plaptele 
pr.ăşitoore ale pădurarului; s-:-au ,făcut de asemenea şi unele prevaŢicaţii 
în hO!tar; dar f~ptaşul n-a foot satul, iar paguJbele nu s,-.au produs prin 
înţelegerea acestuia. Prin urmare, comunitatea din :Petriş a fost învinuită 
fără temei pentru devastarea pă(;iurii. ,JnSIUJŞi pădurarul domeniului gra
fului Te1eki samuel aminrteşte numai de 15 oamleni care au păscut vitele 
în pădure şi în· terenurile impădrurite; tortodată declară că s-a împăcat 
cu eî, pentru că au plătit despăgu!birile1. Comisia a considerat ca fiind 
de prisos ancheta împotriva comunităţii, în principal pentru faptul că 
j-uraţii satului au declarat oti supunere tortală ·în faţl acesteia că Petriş 

· n-a plănuit niciodată răpirea proprietăţii moşiereşti; _aşa eeva nu es,te şi 
nu \Ta fi scopul ei, ci se va comporta cu supunere faţă de dregători şi pro
prietari; pe de !altă parte domnul· conte' care a înmânat plângerea ·şi-a 
re~rvat dreptul de a cere despăgubiri pe oşlea legii. 

Votind să inrformăm onorata dregătorie desp:re demersuriLe noastre 
orficiale, antexând şi plângerea trimisă, raportăm oficial că la Petriş n~a 
avut lac nici o revoltă, nici ocuparea forţată a pă~mântului. Cei eare au 
îmtfăptui:t pre;varicaţiuni S-!3U împăcat oo pădurarul, promiţând că vor 
proceda la fel cu mO"Şierul. Dacă aceasta se'· va întâmpla, plângere a se va 
rezolva de la sine. 

;Boarta, 5 iunie 1848 
' ' ' 

Ră1nânem servi umili ai onoratei oficialităti. 
. .· . . . . ' 

Nagy &ln.dpr Şi Mihaly Karoly, 
comisari de ordine . 

·Original. Arh. Naţ. Dir·. jud. Clttj. Fond. Arh: Comit. Alba de Su&. Acte 
administrative, nr. 900}1848. · · 

, 1 Vezi vol._ IV): d~. _207 ~şi ~6; ibidem, voi. V, do~. 38, 60 ş~_,84. 
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Călvasăr, 26 mai ~ 5 iunie 18,48 

Hidegvizi kinyomozas Jegyz6 konyve. 

Folyo 1848ik ev Punkosdh6 26an ezen Nemes Fels6 Feher Megye
hen Hidegvizre, mint a nevţizett falus · kozonsege altali erdofoglalâsJ es 
h'izadâs, ugy szint · Tiszti es foldesuri engedetlenseg kinyomozasara csen'"' 
dorbiztossagunk ki sz~Uvan vittuk az ahibbi · 

J egyz6 Kănyve{ 
lor Olvastatik Torok Samuel',· BzabO Aridras es Bodo Josef' nevok 

alMrasa alatt kolt korl~vel A .. alatt ide melh~kelve, n1elynek tartaima 
szerent, a nevezett. kozonseg a panaszl6k s mas birtokosok allodiaturai 
elvetelOket meg hatarozta. 

2or Olvastatik szolgabir6 FOldvari Pal urnak hivatalos jelentE:se, 
mi B alatt hasonl6lag ide mellekeltetik, s minek tartalma szerent a hi-: 
degvizi kozonseg, az erd6k hatalmas elfoglalas<H be bizoriyîtotta. 

3or Viszont 'szolgabir6 Foldvari Pal:riak hivatalos jelentese C alatt, 
mely szerint feljelenti hogy a hidegvi.zi'· k1o:~onseg egesz megyeben a leg 
mak3csabb, melynek megzabolazasara katonai erot ·ker, Jeltartvan ·egy-
szersmint a lazad6k neveit · is. · 

Mely fel idezett korlevelbeh o1vashat6 panaszokra es serelm~kre 
vonatkoz.Olag biztossagunk ez alâbb :kerdo pootokat allitotta meg: 

1. Kinek hivnak,· hany eves es<mino va1las1i: vagy? 
2. Foly6 ev majus 19en ithon voltal ·e? 
3. Tudod e, · hogy ai erdo hasz~latăt61 ki tiltotta el a birtokossa-

got,- ha tudod. · · 
4. Kinek osztonzesebol tortent' az eltiltlăs, es mi okb6l, nevezd meg? 
5~ Hat azt tudod e, hogy kik akarjak. a szant6 es kaszal6 'he(yeket 

fel osztani es el venni a birtokosokt61, - s ha igen - · 
6. Ki adta az el foglalni kivanoknak ezen tanacsot. 
7. Foldesuri szolgalatot tetteteke a hetekben s ha nem tettetek 

miert nem tettetek, ki tanacsolt arra, hogy ne engedelmeskedj ~oldes 
uradnak? f . 

8. Hat tudode ki beszelte kozuletek hogy ezutan ·a Magyar Tisz
teknek ne engedelmeskedjetek, ·ha tudod, nevezd meg? · 

9. Hallottad e hogy a· faluba Olessel fenyegeftek volna valakH · .~ 
s ha igen, nevezd meg, ligy azt is ki koztetek ·a csend es. beke meg ha-
borit6ja es a leg jelessebb bujtogat6? . . 

10. A szolgpbir6 a)Ual kinjevezett hatar 6:rok5t, ki hanyta ie · es 
miert? 

Elo allittatik Dumitru Moldovan - ki is kikerdeztetven, val az 
. 1. Mâjus 19en othon voltam s 'az egesz falu hirem rielkiil ossze 

gyult s meg hatarozta, hogy a foldesurakat tiltsak el az erdokbol -:- es 
ne engedjek idegeneknek el adatni. A falu hatărozata nyonmn en ma
gam tiltottam el a Fronius .urat bjrajan az erdobOl?.a he1yrol meg cs1u-
tortokon este ki kialtotta Kuetan? Rotar? ,,_. · · · · 

4. Nem tudok semmit 
5. M'emelyek ttittt~k ·· :mcisok ne:rh tett<§k, de -nem ' tudom mi okb61. 

22 



Mi. engedelrneskedtiink -a ţiszteknek 
6. Nem ha1ottam semlJlit.-, < .. :, . : _.· _ 
7 .. Az egesz falu yeze.tte le· a hatar ·orokon mjnden tiszti hir nel-

klll ugyan, de fel akartak jelenteni, s ,mind ez ide is eltnaradott. 
Masodik tanu - Roman Hila vallci: · 

........ 2ikra 3dikra ·Majus · 19en ithon volta;rn delutan - delel6tt az er
d6kre ki mentlink mivel Vaszilia Tsabra [?] ki kialtotta hogy oda kell 
mennlink s el is tiltottak a foldesurakat hogy fat ne hordjanak Szab6 
Andras . erd<)jebol. Fat .. veve midon . hozta haz a el fogta az egesz falu s 
falus bir6 hazahoz vitte, honnan .kezessegben boesatotta csakis ki. 

· . 4ikre Nem . tudok, nemi~ halottam hogy valaki a fvldes uri f,olde-
ket el akarnc:i, os_ztani. . . 

.· · 5,ikre. Dr~ szol~latot 'tettem _sa. restantiat meg fize-tem. 
6ikra Hogy a tiszt uraknak ne engedelmeskedjllnk hallottam Ba

lasfalvan letembe - nemely uriasan oltozott emberektol kik azt mon
dottak, hogy a kinily klildotjei,. de nem esmerem. Sot hallottam maga-
t6l a pi.ispoktol is. · _ . 

7ikre. Nem haUottam se.nkirol hogy Olessel_ fenyegetodzott volna. 
8ra Az ha;t3;r, 6rok6t ·a falu vetette ie tiszti engedelem nelkul. 
3ik Tanu luon· Moldovan valla: · 

. A k~rdezett: nap itthon voltarţ1 es hallottam hogy a falu egesz[en] 
kialtotta fţogy; az; eroo~ot- tiltsuk el, az erant hogy idegeneknek ne ad
jak el; hanem. adjuk a. falusiakpak. Iuon Zs~ller es ifjabb Dumitru Cser
nika szekereit b~ .bajtpttuk hogy .miert vett a falu hire nelkiH erdore 
[?J. a falţ.Is: bir,oh:Oz vett;lik s csak kezessegre adtuk ki-azt p~dig hogy az 
erdok:ot>tilsak el·~ Bahisfalvan: mondottak mint hallottam, mert en :ri.em 
voltam ott. 

: · · - · Szolgalatof is · tettem foldes uramnak. 
Hogy valaki olessel · fenyegetozott [?] volna, nem halottam. 
7. A falu hanyta le a hatar iPâsztorokat. 
4ik Tanu Gyorgya Sztenilla. . 

:' 2ra es · 3ra, . 4re A kerdezett na;p. otthon voltam es az erd!Ot a fa~u 
meg· ;egyezesebol el tiltottuk ~--· ugy hogy idegeneknek ne adjanak sem
mit .. Engemet Krutsan Nemes: [?] hivott - hogy mennyek, es enlis el 
mentem a Juon ZseUer szekeret erovel, hogy hirUnk nelki.il fat vett, ki 
hajtottuk a· falusi bir6hoz s csak kezessegen adtuk ki. 

5re SzolgcHatot tettem a fo-ldes· uramnak. 
6ra Olessel fenyeget6zni senkit nem halottam. 
7re A păsztorokat a falu hânyta le mert a hatart pusztitottak s 

m·eg pedig tiszti hire nelkiil hanyta le ... 
. 8ra A: tisztek.ţu~k hogy ne tengedeimeskedjunk senkitol nem balot

tam. es neniis akarunk eng~detlenkedni. 
5ik Tanu Juon Zseller · 

._. 2ra . 3r:a. 4Te Szabo Andras tţrtol fat veve az erdon voltam es hogy 
[?f':,ţî_oz'zan1·· 'lic.I~?,_:::s midon. jott~'nl volna naza a kerdett na,pon a fava'l. 
egyutt ·talaiJ.kqttfnn a :faltival L~ • s·· eJ'·6hatalommal me'g fogtâk szekerei
met es · be · v'ittek ·a ·f::ilu:s [)ir·9· · hăzah6z honnan csakis k\ezes$e,igemţ kap
pat4lrţJ>~i.~p-'?:ţ:um~ halopt?lti !iogy(ifalu elhatarozta az erd6k el til
t'ăsat.· Vaszili.:i' Humbe '.(?]~ ·T.omrq. Şiţimnicsan· es Nitu Kirila hivtak be 
az.:.:mper~k~~~~-.n?:t~rrol,~'·· · ··:·' :_: ,'_·. · ·. · ...• _ : .·. _ . .. . . . .. 

· · 5-6-'lre H<)gy· tifi _:ţpld,ekeLis. eLkivaruia valaki f()glalni nem hal
lottam. · Szolgalatot tettem· foldes .. uraninak -~ s tesziik nemelyek, de nem 
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mindenik. - Hogy a tiszteknek .rtem enge.d€dmeskedti.ink .hallottam .ak
kor, mikor a szekereket el.fogtăk, ~ miyel Roman Hna· kialtotta.....:.... hogy 
mar nincs tobb tiszt, nem piarancs()l nekiink, senki, s engedelmeskedj_ -
ki.ilonben fobe i.itlek - s ezt kiâltotta az eges.Z kozonseg - · 

8. Olessel fenyegetni senkit nem hallottam. · 
9. Hogy a hatar ipaSztorok le vettetese a falu l:tir6. machinatti.oj;?, 

nem tudom. · · 
6. J"uon Mari~n Sztoja. 
2-3-4-re Az egesz falu khHtotta, hogy fussunk be a liatarr6l - s 

tiltsuk az erd6kr6l a birtokos·okat- DJ,ert a falue voit- s addig mig az 
erdok dolga BalB:sfalvan ·el lattatik ·al]on az erdo :bân.thatatlanul ,._ Juon 
Zsellert el fogta az egesz falu -;:- azert · hogy a falu parancsal _ ellenere 
fat vett, pedig nekiis meg mondotta a falus bir6 hogy az erdo el wn 
tiltva. · 

6-7. A szolgalatot' tettem. 
8. A tisztekneki engedetlenseget nem hallottam. 
Olessel fenyegetni senkit se hallottam. 
9 .. A hatar ovolron _ a falu koz.onsege egeszen hanyta le azert 

hogy a hataron erettek [?] minden tiszti hir nelkill '_tettuk le. 
7. Vaszelie Sztoja 
2-3-::-4. A kerdett nap a mez;oh voltam .....:.... meg ,pedig tavol, egye

dul s nem hallottam . senkit6l hogy hivott volna - hanem a falu · eges.ze 
fol sz61itott, hogy mennyek be a ~âluba mert az erdokot el tiltottuk, az 
erdokot azert tiltoţtl.J.k el, hogy Szerit Gyorgy nap: utan . nem _leven sz.a
bad vagni ne idegenittsek' el a ·foldesurak, hanemCldj'âkel nekiink. Juon 
Zsellert pedig azert tart6ztattuk le, miert vett akaratunk ellenere fat. 

5. Szolgalatot tettem. 
6-7 A falu tette le a zsitarokat .:.____. meg pedig tiszti hir nelk;;u~ 

azert tette le pedig m.ert az orok haror praevaricatorok voltak 
A tob bir[ ol] nem tud semmit. 
8. Iona Hila 
. 2re 3ra 4re· Torokbuza~ kapâlni .voltam a kerdett napon - s latva, 

hogy a' falu megyen be a hatarr61 ~ en is be merttem a faluba - hol az 
koz~onseget ossze gyiilve l<itvan, meg ertettem hogy az erdokot el tib 
tottak a foldesuraktol meg pedig azert, hogy ne hogy al adjak a seljkiek 
- hanem maradjon .a hidegviziekne~. - Juon Zseller szekereit es Du
mitru Csernikaet azert vettuk el mivel ok akaratunk ellenere vettek fat 
az erdobol. Kezessegen adtuk ki. · · 
... az fui szolgalato.t meg tettem 
... fenyegetni senkit se hallottam olt~sseL . . . 
. . . Tiszti rendele.tnek engedelmeskedni kotelesegiink.nek esmerji.ik. · 
, 1 . Hatar jpăsztorokat igaz hogy tiszti _ rendelet nelkiil hanytuk le_ 
de azert tettuk hogy a pasztorok praevaricatorok. 

9. lVJ:axim Freczila. 
2. 3.4re A falu koz meg- egyezesbol tiltotta be az erdok hasznala

tat, s midon megis I.uon Z$eller fat vett, szekerevel egyutt- be vittiik q 
falus bir6 hazahoz, ugy tiltottuk meg, hogy oszig ne is adjanak e-L 

5. 6. 7. A szolgalatot tettem .es te$zem is. . .· 
. . . A · varmegyei . tiszteknek engedelnieskedtiink s engedelmeskedtem . is 
en magamis - s nem hallottam senkit ellenszegulot. _ . . , _. . . 

A hatăr orokot. igaz hogy tiszti rendeiet nelkiii h.ooyttik le de klă'li-
t$y6k voltak s ezert ,tettiik,_ a haţart reri.dre orizziik. · · ·· 

lO. Juon Pura · · · · · 
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2. 3. 4. Az Erdore nezve hpgy eltiltsuk Balas.falvan hataroztatott el 
--:"' s ennek kov~tkeztebe tiltottuk el a foldesrirakat ;_ ugy hogy( idege-
aekrie~;,ne adjak el, - s ezutantais be fogjuk tiltani, m1g a dolog el lat-
tatik, az en resfemrol. ' . . . . 
. . . A tiszteknek engedelmeskediink . 
. . . A zsitarokat tiszti engedely nelkiil hanytuk le. 

11. Nyitie Szlimnyicsan · · 
Az erdokot a falu addig tiltotta el mig a kiralyt6l el dol a dolog, 

s mostis ebben a velemenyiinkbe maradunk. . 
- Tisztei,nknek engedelrneskedi.ink. 
- mind a robbi. . 
12. Toma Szlimnicsăin 
mmd a tobbi . . . V âszilia .. Hl.;iruba . adtak neki hiri.il hogy fussak be 

a faluba, a falus bir6 adta birt a .îalp.nak mint fahi hatârozatat. 
· 13. Dumitru Angyelint · · · . .. · 

Tonokbuzan voltapl s latvan hogy futnak, enis futottam be a fa
luba s el tiltottuk az erdokrol ·a birtokosokat ezert, hogy a falut !ide-1 
geneknek ·. adtak el, be til tottuk addig. mig a kiralynal el lattatik az i.igy, 
mint hataroztatott Bal:<isfalvan, ambar en latom hogy nincs i.s igazunk, 
de ha a falu akarja ezutanis legyen el tiltva~ 

a tobbire mint a tobbi. . 
szolgalatot nel}l tette, de tes.zi. 
14. Szamoila 'Czalra · 

• l. ne~n volt' itthon es .semmlt 'sein tud â dologr61 ____;. 
.. 15. Dumitru Anc;tnia · 
mind a tobbi. 

16. Juon Tolts . 
.. ·Hasonl!6lag. anyit inond'hogy' hihahpl tettek az el tiltast. 

17. Szivu Gyer'man · · 
mind a tobbi mindenik pontra. 

. 18. Szamoila Tolts. , , . · . · . · · · 
a robbiek szerint de az a hirt riem Balasfalvar61 hanem a falut61 vette. 

19. Szamoila Koran · 
valja hogy a faiu tiltotta el ,;_ mig a dolog el doi az erdot, tobbire a.z 
elobbiekhez. 

20. Vaszile Czalra 
Az erdot azert tiltottak be hogy a .kiralyt61 el ji.in, .mi szerint a fa

luje leszen [?] ezutan, s aztis hogy mind Torok Samu l.lr ':flint Szab6 
Andras umak adtak Seljkre s hogy ne adjâk idegeneknek. 

tobb pontra mind a tobbi 
Majus 27i Masodik i.il,es [?] toW.bb folytattvan mielott a nyomot

zast tovabb folytatnank, tanacsosnak latta biztossâgunk mint hogy min
cţenik tanu J:Ci leve,n tan~tva egyforman vallanak es igy a .tenyt mago
kenak tettek - :fiol :szolittatni az executiora ki szallott kapitany urral 
egyenesen - hogy a falu magaenak valja e maris az erd6 be tilmsat? 
Meddig kivannya az erd6nek betiltasat -le mond e ~pbeli kovetelese
rol vagy nem ~ mely. kerdesek nyoman a kozonseg fel sz6littatvan a 
kozonseg e kep nyilatkozott. · . 

· ·Mi hidegviziek az erdot az egesz falu .meg egyezeseb61 tiltottuk be 
- ugyan, de at latva hogy hibaztunk - tettiinkot meg bantuk.s mivel 
ugy .. ertesiiltunk. BaM.sfalvarol hogy az erdok arant .o Felsegetol rende
let erkezik - mig e meg eshetn.ek addigis le mondunk koveteles.Unkrol, 

,·:· ,· ' 
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az erdohoz [?] VÎSS2:a b~tjuk' 'a. ffil~.esurak; I#r.tok~pa: j.lgy rnind az 
altal, hogy Sz. Gyorg~ :hapto1 Sz., .. Millâiltna;p~g ne· vagja~ ~agy. ~ag(l~,~k 
idegenek szamara ·- csak a magok 'hazi szliksegokre ·-:--- s .· a ki tuzott' 'J(:lon 
kivlil ~ mikor :Mt adnak el - a faly.si kozlaJco$oknak eloy~teli Joguk 
lE~gyen, a varmegye tis?ţeipek .• s fol~~s:·' uraţ~J(nak erig~delineskedi.ink, · s 
tobbe semmi cimu lazzadăsba: nem elegyedlinl{. . . '. . .· ·.· . . ' 

Ezen. nyilatkozgtot a . birtokos .urakkal koiolve az aj<;inlatot el fo
gadtak s be[ke] kezet nyujtottak .egyn:~s!lak - s igy .e cs~nd he!yre Ie
ven a1itva, miutan ki jelentetett a ka;pitany Ur reszerol;' hogy az ·addigi 
katonai elelmezest fizessek ki ....;_ arrais. kesz~knek nyilatkoztak, - mire 
biztossagunk tovabbi munk!alatatol meg szilnt, el oszlott. 

1\tlely fen elo sorolt kinyolllozas,. hogy mindenekben a p1eg irtak 
szerint tortent art61 igaz hitunkel bîzonyitunk: 

Hidegvizen 1848 Jun. 5en' alata.tos tisztelettel k.Ozolven a Tekinte
tes Tiszti Hivatalnak 

Alazatos szolgai 

Nagy Sandor es Mihaly Karoly csendorbiztosok 

Melt6sagos Kiralyi Biztos lir!' 

Ugy eset ertesilnkre, hogy Melt6Siâgod bizonyos el kovetett hibak
nak ki nyomozasara, es az hibasoknak meg bi.intetesere ki szâllana ide 
Hidegvizre is, lehet es el ismerjilk, hogy. miis tetteinkk~l hiba'SiZtunk, ha 
hibanak veoodik, de az hiba mely annyi volt, hogy birtokos urainkat az 
·erdăknek tovabbi vagăsa,rol el tiltottuk - de ezen hibas tetilnket el is
merve foldes urainkkal tokeletesen ki bekeltlink a mely bekesegrol az 
ide kirendelt biztos urak bizonyoşâgat. teh;etn~k - rri'int hogy tehât itten 
jelenleg a csend es beke uralkodik, es tovabbra is esztett meg tartani 
magunkat kotelezziik. . . . · .. 

Konyoroglink alazatosan a MeltosagoS; bisztoş urnak,. meltosztassan 
milnket minden terhekrol,· bţintetesektOl_ mente tenni, igerven ujq6l is 
azt, hogy semmit nem teendlink :N~lsobbseg :paranţsa nelklil, engedeoln1e
sek leszi.ink, leg 1alazatossabb tisztel~ttel leveh a • meltosagos Kinălyi 
Bisztos U rnakt · · · 

alâza tos: szolgai 
Dumitru ·Moldovan, falus biro 
J uon Pura, alias N emes 
Dumitru Dragota 
~aratson Pura 
Nikulaj Csernika junior 
Szivu Csergevan es 
Nikulai Serb az hidegvizi ad6z6 kozonseg .neveikben es kepeikben. 

, Pro-tocolul investigaţiei de la Călvasăr 

Am înrtJoomit protocolul de; mai jols în 26 a lunii ~usaliilor,a an11lui 
,cur~nt 1848, în Călvasăr din numitul nobil ·comitat Alba de Sus, drept 
urmare a mves.tiJgaţiei ~col111iisarUJru,i nostru pentru păstrarea ordinii pu
blice descins în pr-Oblema oou~rii pădurii de către cpmllnliilatea să
teasdă menţionJată şi a răzvră1tirii ei, la rfel ICa şi· 13 ne~upunerii r:ffaţă de crfi-
cialiiJtat.e şi nemeşime. · · · 
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1. Se citeşte circulara purtând .s€mnăturile numelor lui Torok Sa
muel S.wb6 Andras şi Bodo J 6zsef," anexată aici sub li terra A, conforn1 
conti~utului .căreia nun1ita ob~te; ,<:1 ·I?:otăLr:ât, restituire<! pământurilor alo-
diia~ către reclarmmţi şi alţi propriert;a~. · . . · . . . . . . . . . . 

· ... 2. Se citeşte raportuloficial(ll.judeluinobHiar foldvâri Pal,, anexat 
de asemenea sub litera B. eqnr,f5omi ~căruia yo:rininita·te1a din Călvasăr a 
confirmat max€1a ocupare 0: p~d'Lu;ti1or-. · ·: · · · . . .. 

3. În schim-b, sub. li:tera C. a raporJuluii oficial al· judelui nobiliar 
Foldv1<lri Pal s~e:înştiinţează d'i obşt'ea' dhl Călvasăr este cea mai îndărăt
lilică din rtot comitC!tuJ. ;şi .penţrru frâ!larea ei. se soHcită forţă armată, dez-
văluindu~se totodată şi numel1e răzvrătlţilor. . ... 

· Comisarul no.s.tru a înt~Inli± ~matoor€'le • puncte de interogatoriu 
referitoare l~ reclamaţi~le şl .. plângerile afJ~te î~1. circruhira citată mai sus: 

. L Cum 1te numeşti, câţLari.:L~ .. şi.de; ~ r,eligie ,eşti? 
2. Ai fost acasă în .19.mai a anu:tui:curent? .. . 
3. Ştii dne a ·interzi~ proprjetaf.iior d~ · mDŞii să: .exploateze pădu-

rea? dacă ştii: . . . • · ; . · . · . . · . _·. · • • . . 
4. Din al cui înd~mn, a.:awUJt,io(;· ·CLCeasiă oprire, d!n ee motiv, să îl 

numeşti? · · . ·. ··· . · · · · · · · · · · 
5. Dar ai cunoştinţă cumva .. ~_sunt oei ce. vor sa împartă parce

lele d~ ară :tură şi fân.aţe şi să ~e ia· :de· la. p~prieţari, . şi dacă este :aşa? 
· 6. Cine i-a 'îndem·ha't J)e cei doritori să OlCUpe ·(alodiu)? · 

7 .. Au fă·cut pres.t<:lţiii faţă ··qe_ propri~:rli. 9~" mOŞii în wc·este săptă..., 
mâni şi dacă nu, de' ce nu J~~au_'îridep~irtirt, eţne i:-~ şfătuit să nu se su-
pună p~oprietaru1ui.?. • · · .. · · . .· · -:. · . · · _- •.. ,, . • . . . . . .. ·. . 

8. Dar ştii cumva cine dihtre·"vbi a vorbit ca de acum încolo să nu 
vă supuneţi autorirtăţiLor. maghiare? c:t<lcă. ştii, numeşte; ......... . 

9. Ai auzit dacă.1n ,saţ s--a · .. ~epJ;ri.Wit ou.ntia ou:·qmorul pe cineva, 
ia~ dacă estţ aşa, ,numeşte Pe a\CeJâ 'diritte'. VOI' care. a. fost tulburătorul 
liniştii şi păcirşi cerl mai important iinsti.igator!'. . . . 

_ 10. Cine a ·îndepărtat paenjcii de ho:tar J;lU:m~ţi'.de ,că1tre judele no
biliar şi de ce? 

A fost adus Dumitrru Moldovan. care,· inte~ogat, . mărturiseşte: 
- _1. In 19 mai. eram aca~ă;: fără să. ştiU., întreg !Satul s-a adunat şi a 

decis să interzică proprietadlor de .moşii a{!cesul la păduri. şi să nu în~ 
găduie să fie cedate străinilor; ca .urmare a, hotŞrâri{ s.atU1ui, eu însumi 
l-am oprit pe domnul_ FTonii:Us:,. _prin !juldele săitţ, qe ~a pădu!r"~l şi loc~ 
unde încă joi seara CoSitan H9ţaru a. hotărâ.t? 

2. Nu şrtiu nimi.c. 
3. Unii au făcut, alţii nu, dar nu ştiu d.m. ee motiv. Noi ne supu

nem autodtăţilor. 
6. Nu am ~uzit nimit!'. ,-
7. Satul întreg i-a îndepăftat ·pe patznicm de ho·tare~ ·răTă asenti

n:ientlli oificia[1tăţilor; •a vrut ·t~i să -raponreze,• dar totul a rămas aici. 
n.epoziţia celu~. ~e_,~l. gop~ w~tor, ·~.j,f~ ~~~~an: 

. 1, ·2; . $.:În 19 mai eram a~c$ă d:upă ~asa. Dilffiineaţa am deşH în 
padure, fiLn.dcă Vasile Ciabra a strigat că trebuie să mergem acolo.,:Ne-am 
opus prqprietarilor ~ m'oşii să mai du~ă lemne dţn pădţ~rea lui Szab6 
~dnis .. SaiUU.l într~g _1'-la. prin.s, pe._ câ!ld .atdru.ce~ . acasă, lemnele 'luate şi 1-.a 
~sTa _casa jiU,Jdeltţi sătesc\d·e ~?.etl~au ;~~liher_at pe q4ezăŞie ... 
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4 ... Nu şt:iu'şi :ni~i n.:..ani ~iit· oa. ·Cineva să vrea să .. ~mPartă pămk1:n-
tu(t7i1e. rtkf11~ş~tiL < ' , , ; . ·. .. , . . . . . V • • • • 

5. Ain ed:eotuaf si'ujlbâ priopri·e~uftri ŞI am p~atit res~nţa. A • 

. 6. Ca, să~nu ne surprm.em. autorJ.tăţi!or am aUZ·It la BlaJ de la caţnra 
oameni î1Tibrăd1ti' dK)~<te eare au spus că sunt trimi~ii regelui, dar nţl 
îi •Cltln()SC~ Mai mult, am 81Ui.iro chiar de la episcop. 

7. Nu ·am ·aiUZiJt despre ;nilmeni să · fi fost ameininţ;at cu omor:ul. 
8. Paznicii de1 hotar .au foot alungaţi de obşte fără asentimentul ofi-

cialiotătii. · · 
· ·.IJepoziţia eeJui de al .treilea martor, Ioan· Moldovan:.· . 

Eram ac;asă în ziua în chestiune şi am auzit •că satul întreg a stri~ 
ga1t da să proh1bim pădurile, [n sensul· de a nlll fi date străinilor, . ci 
cedate sărtenilor. Am [ndepărtat caJ:'iele lui Ion Jeleru şi 'Dumitru Cer
nica tânărul, pentru eă au folJo~:~U. pădurea_ fără ştirea satului; i-am dus 
la juldele sătesc, dar i-am eliber:at pe. ·chez~ie; ca pădurile să fie oprite 
am auzit că s-a spus 1a Blaj, daJr eu n-am fost acolo. 

Mi -am îndeplinit obligat)iile faţă de propri.etlar. 
·Nu am 13Jllzitt 100 dneva. să fi amenlinţat cu omorul. 
7. Satul a îndepărtat paznicii hotarului. 
Al patrulea martor, George Stănilă: . 
La 2, 3, şi 4. ·~ram acasă în ziua in cheBtiune şi am prorhihit pă-· 

durea conform hotărârii satului, &?a ca străinilor să nu li se dea nimic. 
Pe mine m-a 'chemat Croceanu Nemeşu să merg fii eu; m~am dus să 
îndepărtă·m prin forţă carul lui Ion Jel·eru, pentru că a 'luat lemne fără 
ştirea noasrtră; 1-mn pneldat judeLui şătesc şil-am eliberat nu.mai pe che-
:zăşie. · · 

. 5. Am efectuat prestaţia la domnul proprietar, 
6. Nu am auzi,t .pei nlime;ni să ameninţe eu.omorul. 
7~ Paznicii au fos;t alrungaţi de sat fără :încunoştiinţareâ. dregăt<;>..:,· 

riei, fiindcă au deva)Stat hJdtarul. . 
8. Nu am Huzit de la ni:m!eni că n-am vrea să ne supunem auto

r~tăţilor şi nid oă am voi să nu ne supunem. 
Al cincilea martor, Ion Jelocu: 
La 2, 3, 4:: Am fo.St îri pădll!re ca să aduc l·emneie luate de la de>:m

nul Szab6 Andffi!s.; când să vin· acasă ou :helrrinele în ziua în discuţie, m~·.am 
întâlnit cu satUJl, rcare, prin puterea :Borţei, n1i-a luat carele şi le-a dus 
la eas;a judclui sătesc, de unde le-am obţinut numai pe chezăşie; 9poi · 
am aflat că satul a hotărât să pr;ohlbească pădurile. V,asile H11nllbă, Toma 
Slimniee/an şi Niţu Chirilă au chemat oamenii de pe hOtar. 

La 5, 6, 7. Nu am auzit !Ca 'cineva să voia'seă a ooupa şi pă.mânturile 
nobiliare. Am efe~ctuat prestaţia domnului proprietar şi o [aaem niscaiva 
dintre noi, dar niU fiecare. Am aruzit de n€!SlUpunerea faţă de ofieialita.te 
artunci când mi'-!Clffi luat căruţa; atunci Hila Rom<;m a strigat că nu mai 
există dregăton, -că nu ne porunceşte nilmeni şi că, supune-te, altfel te 
împuşc; şi asta striga 1Joată obştea. . 

.8. Nu am :auzit pe nimeni aineninţând cu moartea. 
9. Nu ştiu ca îndepărtarea paznieHor de hotar să .fie maşinaţiunea 

jude1ui sătesc. · 
6. Ion Marian StOi·oa: 
La 2, 3, 4. Satul !Înfn:'eg .a strigat să fUgim de 1a hotar şi să-i opri~ 

pe proprietarii ~de moşii de l·a păduri, ,fiindcă au fost ale obştii săteşti; 
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până ee se va rezolva .1c~estiunea pădurilo~. la !3laj, pădurea ~· răm~nă 
neatinSă; tot satul l-a rpnns pe Ion Jeler,- fnndca a luat lemne In pofida· 
deciziei obşteşti, deşi judele sătesc i-a spus tCă pădurea este prohibită. 

6-7. Am îndeplinit.slujba [iobăgească]. . . · 
8. Nu am all1Z11t de nesupunere:a :faţă de funcţi~9nă:r:ime. Nu am auzirb 

pe nimeni să ameninţe ou uciderea. . : · ~ 
9. Paznicii de h01tar au fost îndepărtaţi de întreaga comunitate: 

.a satului, fără. ştirea autorităţilor. 
7. Vasile Stoica: 
2, 3, 4. Eram ]fi 'Câmp în ziua· în discuţie·; .. fiind singur, la depărtare, 

nu am auzît pe nimeni să mă strige; de fapt ântreg sartul m-a chemat 
să vin, fiindcă am prohi,bi~ păidmi!lie; am făeut~o · peri:tru a riu se mai 
.admite să se taie lemnele după z]ua de Sf. Gheorghe ş!i a nu fi înSJttăi;:--t 
nate de domnii proprietari, ci să ni le vândă nouă. Pe Ion Jeleru 1-au, 
prins fiindcă~ 1u~at lemne peste voinţa :q;oastră. 

Am efectuat robata. 
6-7. Satul i-a îndepărtat pe paznicii de hotar fără ştirea autori-

tăţilor, ,fiindcă e1 i-au pricinui~t daune. 
'Nu ştie nimic despre altele. 
8. Ion Hila: 
La 2, 3, 4. ln ziua în discuţie eram la prăşi~t IJ9rumbu4; văzând că, 

satul se reîntqaroe de pe hotar, m-am întors şi eu acasă; aici am văzut 
adrunată obştea şi am înţeies 1că a interzis pădurile domniLor proprietari 
şi anume pentru a nru ,fi date· eelor din Şeica, ci să rămână celor din 
Călvasăr; carele lui Ion J eler şi Dumitru Cerni~a le-a reţinut, fiindcă 
aceş.tia au lu;at lemne din pădure împotriw voinţei noastre; l-am eli-
berat pe chezăşie. · 
. . . Am efectuat slujba faţă de stăpân . 
. . . N.u·am 'auzit pe. nimeni ameninţând cu moartea. 
~ .. Reounoaştem obligaţia supunerii faţă de ordinele autorităţii. . , · 
... Este adevărat că i-am alungat pe paznicii hotarului fără ordin de la 
of1ciaUtaJte,. dar am făcut-o fiindcă ne-au provocat daune. · 

·g:~ :Maxini Frăţilă. · · · · 

La 2, 3, 4. - Satul a oprit exploatarea pădurii în baza înţeleg~rii 
comune; după ·ce Ion Je'leru a luat totuşi lemne, l-am dus la casa jurle
lui sătesc {:ţU· căruţa; aşa.· am· interzis ca până la ·toamnă să nu se vândă 
.(li:~mnele). 
5, 6, 7 .. Am îndeplin;i,t rolbota şi coritinuu s-o efectuez . 
. . . NeL-am srupus autorităţii comitatense .şi n1ă supun şi eu; nu am auzit 
pe nimeni să se împotrivească. .. . . . .. 

·Este. a?erv~rat că i-:-am alrmgat pe: paznicii hotarului, dar aceştia au 
fost pă~!bftion şi de aoeea :am· faciu:ko fără dispoziţia dregătorie.! şi am 
vegheat :4! ~~inea hotaru1uâ. · · · · 

.10. Ion Pura; 
2, 3, 4; La Blaj .s~a hotărâ't cu privire. la interzicerea pădrurii şi am 

fă<CJUt-o în virtute:a , acestui fapt ,faţă de dorninii proprietati· de' moşii, . ea 
să nu o vândă srtrăiniloT; din parte1a mea o Vom. interzice pe mai departe, 
până ce,chestiunea.şeva rezolva. 

- Ne .SIUJPtm€.m· autorităţii_. . 
4m îndepărtat pazhţciifără •. ·îngă4uinţa funcţionarilor. 

ll.:.Nichie: Slimnieeanu::,. 
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·satul cl'prbhipf.t:·păduidl<e:'ipâriă când pr.oblema nu va fi rezolvată · 
de rege· şi mmânehşli1a.oum .. .Ja: aceea.Ş1·· părere.· _ · 

. · ;Ne1 sU\Purierif ·a:tît6rităţiJor'noastre. 
La fel ca _qeilalţL .. 
12 .. fuma :'Slimr{i~eanru: 

... La fel. ca oe!ilalţi.. . ~ VasiJe H.:uruba l-a înştiinţat să fugă în comună, 
dar Judete sătesc a informat satul că e hotărâre a obştii. 

13. Durnitnu Anghelin: 
··Eram la pootimb;. văzând :eă ·.fug, am fugit 9i eu în sat; am oprit 

pădurile de la domnii proprietari pentru că· au dat satul străinilor; am 
dnlbetrzis până când ·,problema va fi rezoJvată de rege, cum s-a stabilit la 
Blaj;· deşi îmi dau 'seam-a ICă nu aveam dreptate; dacă satul o voie~te, 
să fie oprită pe mai d~rte. -

Pentru celelalte,_ ca şi ceila.Iţi. 
Nu am îndeplinit presţaţia, dar· o voi face. 
14. Samuilă Tai: 

Nu eram acasă şi nu ştiu nimic. 
15. Dumitru Anania: 

La rfel ca ceil.Jal ţi. 

16. Ion Ţolci: . . _ .. . . 
Spune doar atât că aţ1 făcut greşit prohil;>irea. 

1 7. Iosif Gher:ţnarn.: 
La fel ~ca ceilalţi, la fiecare· punct. 

18. Samuilă Tolci: 
Conform oeiliorlalţi, ~dar aoeaJStă veste :nu am aflat-o de la Blaj, ci 

din sat. 

19. Samuilă Cona: 
Mărturiseşte' ·că satul· a int.-erzis pădurea până când· ch~tiunea se va: 

reţalva; mai de.parite. ia fel ca şi ceilelţi. · 

20. Vk:l.Sile Ţalra: 
· , Am interzis pădurea fiindcă va· veni· (decizia) de la rege, conform 

căreia, după aceea va fi a satului; de asemenea pentru aceea ea atât dom
nul Torok Samu, cât şi domnul Szab6 Andrâs să nu o dea străinilor. 

La celelalte puncte ca şi ceilalţi. 
Sedinta a continuat a doua zi ~n 27 mai. ·Înainte de a avansa in

v.estig~ţia, ~misarul nostru a 100nsiderat că În~ât fiecare mtar·tor a spus 
ia fel, ca şi cum ar fi învăţat ace~i lucru· şi anume .Să-şi atribuie fapta, 
mai pnacils fiindcă înttregul sat işi arogă prnhibirea imediată a pădurii, 
să se apeleze pentru execuţie directă ·la domnul căpitan; apoi să s:e pună 
în· ·acest .sens în'tregi,i. oomrmităţi întx'ebarea: până .când doreşte oprirea 
folosirii pădurii şi dacă abdică sau ·llu de la ·această doleanţă. La aceasta· 
comunitatea s.:.a manifesitat as,ttfel:-

Noi, călvăsăranii, aim inrterzis pădurea priii eomună'·înţelegere a îif
tregulrui sat; dar, văzând că am greşit, ne pare:- ră·u de :fâpta·-săvârşită; 
după cum ne-am inlformat de. la Blaj-· în privinţa pădurilor noastre va sosi 
o.rdin de la înălţimea sa; până acesta va sosi,· până atunci abdicăm de la 
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·cerinţa noastră, retrocedăm păduriLe în proprietatea domnilor de pământ 
cu condiţia oa de la z1ua Sf. Gheorghe şi până la eea de Sf. Mihai să nu 
tare pentru străini; dacă rtaie, să o ,facă numai pentru folosinţa proprie 
si în afara termenul!ui stabilit; când vor vinde lemne, locuitorii satului să 
~tbă întâietate; .în acest~ c.onJd~ţit ne supunem oficialităţii comitatense şi 
doiffinilor .. proprietgrÎ de ilU09·1i Şi nicibd,ată" nu ne mai amestecăm în nici 
un :fel de r~~vrătire. .. . · , . . · .. ·· · . . . · . 

·I>iseutârtd arc~tf! declaraţi~ 1cu domnii proprie~ari de moşii, ei au 
.acceptat propune:r;ea, şt·au incheiat pace unii cu alţii; astfel liniştea a fost 
rest:abilită; rsătenii s.-au. declarat dJe acord ~i cu cerinţa formulată de 
,domnul căpi~too de a plăti -îrt,trerţinerea armatei lde până atunci; cu aceasta 
.orice altă activit:late a comisarului nostru a încetat, iar comisia s-a des
fiinţat. 

Despre investigaţia ·enunţată; mai sus asiguram ou dreapta noastră 
-credinţă că s-a petrecut în toofu, confurin celor scrise. 

La Călvasăr; în 5 ~.unie 1848, inlformăm cu supusă stîmă oficiul'dre
gărtoresc. Supuşi servi 

Nagy Sândor şi Mihâly · Ktâroly, comisari 
pentru păstrarea ordinii publice. 

Mărite· domnUle comisar regal! 

Affi aflat,~ă înălţimea voastră ~eţi descinde şi aici ·în Călvasăr pen
tru investig,area anumitor greşeli comise şi pentru pedepsirea celor .vi
novaţi; reCU[loaştarn că şi DJOi am gr;eşit prin faptele noe1stie, oocă se poate· 
cQI1Sidera drept vină; dar aceasta ~a C9J1Stait nrumai in ·faptul că irjim 
oprit pe domnii proprietari ~sc;l taie -pe mai departe din~.pădure; ;recuno.s
câ:nd însă faţă de domri.il de iPământ- a~eastă faptă gi~eiŞită a no,ats,tră, 
ne-am Î'mpăcart perfect; despre împăcare, pot atesta domni~ com"ioori de
legaţi aici; aici<].omneşte deocamdată .liniştea şi pacea şi ne obligăm pe 
ma~ departe să le păstrăm. 

Implorăm cu supunere pe măritul domn comisar să aibă bunăvoinţa 
să ne absolve de orice ingre:unare, şi pedeapsă, promiţând din nou că nu 
vom întreprinde nimic fără ordinul ruperiorilor şi deci vom fi supuşi. 
Rămânem cu crea mai mnilă stimă supuşi servi ai măritului do1nn co
:misar regall. 

rDwnitru Moldorvan, .jude primar sătesc 
Ion Pura, alias Netmeş 
Dumitru Dragotă 

. Crăciun Pura 
Nicolae C.ernica junior· 
Iosirf. Cerghevan şi 

Nicrolte Şeflb, în numele şi cu asentimentul comunităţii contribuabile 
a Călvasărului. 

Original. Arh. Naţ, 15ir. jud. Cluj. Fond. Arh. cdmit. Alba de Sus. Acte 
. prezidia~ . 

. ·1 Vezi doc·~~ !l4. 
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ţlttj,- 5 iunie 1848 

. , _. Aţanyo~szek,: · tisztseg~: jelenti, mikent sem a· ren des bunteto hata-
'lom, sem a nemzeti orseg folalUtasara tett mtezkedes_ek; a szemely- ·es 
vagyot?-batorsag . eroszakos megtamad6it korlatozni nem kepesek, minek 
bizonyi tâsara· Harasztos, Dombra, Mohacs, Orke, Polyârt, · Szekelykocsard, 
Vârfalva s Kercsed helysegekben a leglijabb idokben esett verengzesi, 
gyujtâsi. s rablasi, mereny~ket :falsorolva, emlîtve masfel61, mikE'mt a 
szomszed Torda es Als6fejer megyeknek, mind ·a· mellett, hogy az ottani 
6rsergek fegyverekkel alkalmasint ellatva vannak, megis rogtori biinteto 
hatalmat nyernek, mely j6tetemenyben, eloirt szek, mindeddig nem ·re
szes:ult 7""'" k«~ri ily koriiln1enye};( szerint, ugy a kozcsend s rend f~n tart
hatasa, mint a szemely- s vagyonbâtorsag, _ oltalma tekintet.eool ·t3, rogtăn 
bUnteto hat6sag gyakorolhatasat a sze~re is k.iterjeszteni: . 

·Dregătoria seaunţilui ·Arieş -.raportează· .că, în ciuda introducerii pe
depsei şi a înfiinţării gărzii naţionale, nu este în stare să-li frâneze pe 
cei ce atacă siguranţa persoanei şi a averii. Ca dovadă înşiră tentativele 
de atac, de incendiere şi de jefuine, petrecuţe r~cent la Călăraşi, Dum
brava, Măhăceni1 Urca, Po:i<:ma,. Lunoa Mureşului, Moldoveneşti şi Ste
jeriş; pe de a~tă. ~Ţt~, arată că tîn oomitaitele, vecine Turda şi A1ba de Jos, 
deşi 'gărzile ·haţionale [civile] . sunt' !dotate cu' armter, totuşi s~a obţinut 
dreptul la statariu, de care1 bine[acere -smlinul SJti.s amintit [Arieş] nJu 
are' parte [pâ'nă ;a<;:umj .. Oere,' :deci - în vederea. atât a menţinerii liniştii 
Şi ·a ordinii publice, cât şi a • apărării securităţi~ piersoonei şi a averh -
introducerea. exe~citării dreptului la statariu si in acest scaun. 

'.··· •••• • .,. > • ' • 

Concept. Ar:h: St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 7 B20/iB48. · 
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Braşov, 5 iunie 1848 

Seiner Excellenz dem Herrn Landes Gouverne:ur 

Kronstadt, am. 5. Juni 1848 

Am 31. Mai I.J. theilte mir der hier ansasşi:ge chrisinnige Hofbuch
handler der Walllaohey, F. WalLbauan, ein soeben: von s-einem CQrrespon
d~nten aus Bukarest erhaltenes- Schreiben vom 28. v.M. mit, in welchem 

-ihffi~·bekannt gegeben -wurtde; -da:B der tilrkiS.Che Kaiser den Tribut der 
Wallachey verkaufen und der russische Kaiser das Geld hergeben wolle, 
daB zur diesfalligen Ve~hand.lung bereits. der russische General Du Hamei 

~·in.; Bukarest ei:ngelangt. sei .lmd am 28. Mai·· auch eiri . tiitrkischer Gesand
ter dasel:bst erwartet werde, daB ein Tiirke V1on dern BdJaren.· Unterschrif-, 
ten sammle, ·mittelst welchen Bie RuElands Kaiser Lfiir den Regenten der 
Wallachey erkennen, da13 -endlich Rufiland unter dem "fiţ~l- ,;Glaubiger« 
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·:di€· Sohutzherrscharft :au\Suben -vvolle tind daB russische :Bergleute di·e 
!Provincial · Bergwe.rke .de<r·'Wallachey an der · Grenze Siebenburge.ns bear
beiten soUten, · !sovvie · aiUCh, 'dafi einige Individluen. nach Siebenblirgen 
gekommen seyen, um 60 Cenfuer .Pulver und eine wrhill.tnismăBige Quan
tităt Bley einzukaufen und ·in die: Wallachey zu . fiihren. und da8 ein.e 
Deputation nach Wien · abgesendet :vverd\e, um wider den k. Agenien w.e·
gen nicht gehoriger . Unterstiitzung der (:)sterreichischen •. Unte.rthanen 
:Klage zu fuhren; · 

W·eil der ·angedeutete Artkauf von Pulver und Bley fur diese:s 
GroEîurstenthum nach meiner geringen Einsicht Gefahren drohet; hier
'selbst · dte·· angedeutete. Quantitat nicht · ~erkauft werden kann, indem • dîe 
hiesigen Pulver Vernchlei.BeT nur kleine· Quantităten Pulver hâlten kon
:rilen:;-·anderweitige Handeisleurte. aher solches :nicht .. einlagern diirfen,··die 
Aufkauifer sonach sich dieJ.sfalls nach Herrriannstadt un.d Karlshurg wen
den dliriten, habe ich nicht ermangelt, d:ortan d]e' Anzeige Seiner Ex
aellenz, dem Oommandierenden. H1errn Generalen se~bst zu machen. Euer 
Exoellenz davon ebenfalls in Kenntnis · zu setzen, unterlieB ich, weil ich 
Hoohdi€lselbe bey den gegenwămigen wichtigen. Verhandlungen der Ro
hen Dandes Stelle und: des Landtages. m1t solchen Naehrichten zu be
[ăstigen ·bebauptete und nicht lastig faUen wollte, 

Nachdem jedoch Euler Exoellenz unterm J. Jănner l.J. Pr.Z. :13-78 
mir aufrutragen geruhet, mir bekannt werdende wichtigere Ereignisse 
Ghne Aufschub ein,zubericb~ten., ~ine Verănderup.g in der kiirnf.tigen Ober
berrscha:fjt deT Moldau unid WaHachey :den hierlăndigen Handel sehr ge
făhrden .dilrfte, so beeile i1ch mkh, da:s Versăumte na~chzuho1en, und Euer 
Excellenz das Vorausgffiiihrte mit der unterthanigsten Bitte gehorsamst 
einzuberichten: es wollf;n Hochdie~elbeln . gnadig$t. gewăhren, ~us dem 
angeffthrten Grunde die Uht·edassung det .:fri.ihern Einberichtrmg dieser 
Naehrieht zu entschuldigen. 

WomiJt ilch die Ehre habe, mit vollkornmenster Hochachtung und 
tiefstetr Ehrfurcht zu er.sterben 

[ Albrichsfeld] 

. . " 

Excelenţei sale doriinilll.li gurvernator al ţării 

Braşov, 5 liunie 1848 

ln 31 mai dnocabilill librar d~ 'curte· al Tării Româneşti F. Wâl
~baum, care diomiciliază aici, mi-a- trimis o serisoare din 28 m~i pe care 
a: primi~o tocmai acum de la .coresporndentul său din BuC'll.reşti; prin 
ea i: s-:-au comtimcat ur:mătoarele:i sultanul·. turc ar intenţiona să vândă 
·tributul Ţării Homâneşti, iar împăr~tul ·Rusiei ar vrea să dea .banii res-· 
pectivi; pentru ·tratative în acest· serts ar ·n· sosit deja g1eneralul tus• :Qu
harnel la Bucureşti, iar în 28 mai ·se aşteaptă să vină acolo şi lui emisar 
turc; un turc ar a:duna semnături de ia boieri,. prin intermediul cărora :ei 
I-ar recunoaşt~ · pe împăratul Rusfei drept· ·regent al Ţării Româneşti; 
·Rusia ar vrea să exe-Tdte protewrâtui sub ·titlul de "creditor"; minerii 
ruşi ar· urni a să· lucreze în mm~[e ·provinCiale ale Ţării Româneşti la: gta
·niţa cu TrwHva.rîia;· ar n venit câViiVa Indivizi în Transilvania pentru 

8 - Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţiirile Române voi. VI 
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a cumpăna şi a ·duce în Ţara Românească· 60. de chintale de praf de 
puşcă şi·.o ·cantitart:e consideralbilă de plumb; va fi trimisă o deleg~ţj~: la 
Vi~na.penttr:u a .se plânge. !împotriva agentuluihabsbuTJgic carte i-aspJZi
ji.nit nepermis de. ~mult pe cetăţeni,i austtrieci. 

' · ·D:in mehţiortata cl.impărare de praf de pU!Şcă şi plumb s-ar pute~ali.vi, 
după· umHa' ,mea păre-rte·, ··pe de ._o parte . o primejdie· pentru acest lVIare 
Principat; pe ·de altă patt·e, •având în vederre Că aici caJn1titatea respectivă 
n~arr- putea fi cumpărată, deo~ece vânzătorii. nu pot ţine--delcât cantităţi 
mici de praf de puşcă, în timp ce negustorii de aiur.ea n-au voie să-1. 
stocheze şi' de aceea wmpărător:Li, vor fi nevoiţi să plece la Sibiu şi Alba 
Iulia, n-am ezitat să-I anunţ personal pe excelenta sa domnul comandant 
genleral. Nu v-am înştiinţat excelenţă im€idiat pe dvs; deoarece am oon
s1rlerat că nu e consult să vă mai· deranj'ee: cu astfel de ştiri, întrucât 
domnia. voastră .aveţi treburi importante de rezolvat la. Guberniu .şi la 
Dietă şi in plus-n-am vrut să vă plictisisesc. 

Însă tfiindcă excelenţJa voastră aţi aV1Ut bunăvoinţa de a.,-mi dta, sub 
nr. p. 1 378, 1la data de 1 ·ianuarie 1848 sm~cina de a anunţa .neîntârziat 
orice eveniment mai important şi având în vedere că o schimbare a•ae
tualei hegeinonii asupra MoldlovEi şi Ţării Româneşti at primejdui foarte 
tare comerţul din ţara noasltră, mă gră1besc să ·recuperez întârzierea şi să 

. vă iruforntez în legătură cu cele scrise anterior, ~eerândiţi~vă. scuze. pentru 
întârzierea cu care am făcut.-o. 

Am onoane'a să. rămân cu cea mai profundă stimă 

[Albrichsreld] 

Coricept. Arh; Naţ. Dir. jud. Braşov;. Fond. Actele: Revoluţiei de~ la 
;· '· 1848-49; nr. 194/1848. Foto: '11131~111315. · 
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Braşov, 5 iunie 1848 

Seiner Excellenz dem Commandier~nde11. Herrn Generalen 
,. 

Kronstadt am 5. Juni 1848 

Die hiesige Biirgergarde von dem Wunsche beseelt, sich ehe.bal
digst zur VE?rteidigrt;tng ' ihrejs [Herdes miit eignen Waffen versehen zu 
konnen, hat schon mehreremahle.n den Wunsch ge-ăuBert, die durch die 
:hQhe -Gnade · ,Euer Excellenz. etinstweHen nJUr aushulfswei:Se erhaltenen 
·.Ste.insqblo.G Feuevgeweihre eigenthriimliJCh an sich . kaurfen zu konnen. 
-.Auch haben die . Vor:steiher der 1hiesdgen Districts OrtschJa.f,ten in·. einer 
o.ftrentlichen Versammlung. den 'Magistrat dringend gebeten, ihnen be.
biiiUHch zu seyn, da sie auch Feuergewehre zur Vertheidigung fur den 
Eall eines Angriffs erhaJten kopnten. Uieser Wunsch is.t urrter der ·Bur
ger Garqe nrunmehr şo allgemein gewOTden; daB der Commandant der
selben, Senator Stephan von Cilos~us, mieh mirttelst der geborsamsten 
Anlage: veranla.Bt hat, 1Euer Exoollenz diesen Wunsch mit der ergeben
sten Frag~- allerunterthănigst an Ţag zu · i~n; ob wohl dîie· der hiesigten 
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Burgerg.arde dargeliehenen 800 Stţick Steinsch1oB Feuergewehre, sowie 
auch die auf dem hiesi:gen BergschloB n(jeh deponirt ,befindliehen Stein
sehlo.B Feuergewehre nicht dem hiesigen Stadrt und Districts. Publico ge
gen ErlaB eines--Eilligen Preis.es eigenthi.imlich i.iberla:ssen werden wollte. 

Ich erlaube mir, diese gehoroomste Frage um so mehr ·Euer Ex
cellenz alţerunterthangst vorzulegen, als laut eingegangenen N achTichten 
Ireiile Aussicht vorh~den ist, da:B sich die hiesige Biirgerg:arde SD bald 
die · benotn1gten Feuergewehre eigenthumliich wird ansehafren konnen, 
und selbe wenn wider VerlioUen ihr diese Gewehre abverlangt werden 
oollten, nur zu einem kleinen Theil mit schlechterl Jagdgewehren, der 
groBte Theil aher ganzlich un~vvaffneti bliebe, somit aufier Stande seyn 
wiiirde, ihrer Bestim:mung, Ruhe und Ordnrmg zu erhalten, entsprechen 
zu. korinen. Sollte Euer ExeeH.enz siiCb im Stande sehen~· mir eine ge
wiinsChte Antwort ertheilen zu konnen, oo unter.fange jch micll poch, 
die gehorsamste Bitte beyzufiigen, \ffiÎr gnădigst .auch den fi.i:r diese Feuer
gewehre verlarigt werdendeih Preis gnădi'gst bek:annt geben zu wollen. 

Excelenţei sale domnului -oom:andant general! 

Braşov, 5 jlunie 1848 .· 

Garda cetăţen:ească de aioi fiind influenţată de dorinţa de a· se în~ 
zestra cu ar1ne proprii pentru apărarea vetrei sale, şi-a exprimat: în re
wtate rânduri intenţia de a cUlmpăra puştile ·<;!U cremene pe care le-a 
primit datorită ·înaltei hunăvoinţe a ext:elenţei voastre deocamdată nu
mai cu împrumut. Chiar şi juzid prirrnari ai localităţilor ruralLe ale acestu; 
district au rugat insistent Magistratul într-o şedinţă publică să-i ajute 
să primească şi ei arme de foc pentru a·părare in cazul unui atae. Ten
dinţa de a face parte din gă'lizile c~ţeneşti ta· devenit acum. atâţde gene
rală, încât cnmandantul ei, senatorul Ştefan von Closius, m-a. determi-
nat pţin chiar eţdresa anexată să vă inaintez acoostă dorinţă, . Împreună 
cu umila întrebare, dacă n,.~.l cumva i s-ar putea vinde ieftin publicttlui 
oraşului şi districtului cele 800 de bucăţi .de puşti cu cremene împrumu
·tate gărzii ce·tăţeneşti, -cât şi acele arme de' Îoc care se mai află depozi
tate în ·dastelul . din deal de aici. 

!imi permit să vă adresez această întrebare, deoarece, conform in
formaţiilor ohţinnte, nu .Sillnt şanse ·ca garda cetăţene:ască de aici. să-:-şi 
poată ·procura prin cumpărare atât de curând armele de foc necesare. 
Dacă i s-ar cere pe neaşteptate restituire'a acestOr puşti, numai o mică 
parte ar mai rămâne CU arme slabe de vânătoare; -cea mai mare paDt.et 
coonplet neînarmartă, nu Şi-ar. mai putea îndeplini, prin urm<ţre, miSil.l
nea de a menţine liniştea şi ordinea. 

În caz că excelenţa voastră se va v.€!dea în situaţia de a-mi putea ~a 
un răspuns favorabil, atunci ma'i îndrăznesc să vă adresez şi rugămin
tea de a-:mi comunica proţul care' va fi cen:-ut pentru aceste arme de foc. 

Concept. Arh. Naţ. ,Dir. judt. Braşov. Fond. Actele .revoluţiei de la 
1848-49, nr. 193/1848. Fato: U 3111. 
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Sibiu, 5 'iunie i848. 

An dien Loblichen Bistritzer Magisţrat! . ..• : .. ·· · .... 
. Laut :Note .des Hohen K.K. Genera'l.,.COmillando-Prăsidiurrts vom 

3~, d.M. · Pr~es. Nro 605. hat das . hocfHobliahe General~Cowma~do ?,llBer' 
dt;n zur Bewaffnung der dortigetn Burgerwehr !berei!ts veralbfolgtenSfein.
sohloB-Feuergewehren annoch 120, hoehstens 128. Stu~ck derlei 5/4 lotf,ti~ 
ger Ge-vvehre aus dem Vorrathe des 2teh WaHaohen . Gren~.,. Infa;riterie,..:R;g:;··· 
gim~nts der dortigen Bilrgerwehr zugedaehrt. . . . . · . ·· . .. 

1 
.: .. 

UeberhpJUpt, daB diese Vermehrung ~an Waffen i·m )nten~ss~~· des 
dqrtigen Publicums liege, babe ieh die erwăhnte Anzahl. von Ge\vehrt;n 
fur die dprtige Burgerwehr in Anspruch genomm:en und das llohe G:~r: 
ral-Commando-:-:Prăsidilim unter Einem ersucpt, wegen. deren Verab~oi.-::
guitg an das Commando des erwahnten Regiments das Nothige verfugen 
zu \Vollen. 

Indem ich solches dem Loblichen Magis.tvat erlătf~, tre1ge. îch. Wohl
demselben zugleieh auf, sich · we.~n Uebernahfue der obserwahnten An
zahl von Steinschlo8-Feuergewehretn an das Commando des belobten .. Re
giments zu wenden, diesem aber auch die in meinem Erlas8e an d~:h 
do:rtigen Herrn .Ober-Richter vom 22 .. Mai LJ. ZR00/'1848: vorgeschriebe-
nen •Documente auszUS!teHen. · · · 

H~r,mannstadt den 5. Juni 184:8 
Franz Salmen 

Către· onoratul M.agis·trat din Bistriţa! 

În afa['ă de. puştil~ cu crem:ene predate deja gărzii ce1tăţeneŞti di:~. 
Bistriţa pentru îri.artnarea ei, onoratul Comandament general i-a; mai· 
aprobat, conform notei înaltuJui ei prezidiu din 3 iunie, nr. prez. ·· 605, 
liÎ\Trarea a incă: 120, maximum ·128, de :astfel de arme ··cu gloanţe de 
5/4 lot [20 :gr:l din· stocul r.egimentului 2. românesc de grănicerî: intfante'""' 
rişti. · 

. 1Deoareae sporirea numărului de arme este1,în interesul populaţi·ei din 
Bistriţa,. eu am acceptat, î:li. nrumele ei, numă·rul menţionat de arm'e .şi voi 
Ttiga concomitent cu această adresă înaltul prezidiu al Comandamentuh::d 
general să dea dispoziţiile n:eces,ar..e ·d6mandamentului menţionatului ·re.:. 
giment pentru livrarea [or. . . 

. Comunicându-i onoratului Magiistrat aeeste lucruri, îlînsărcinez tot-
odată să se aqres.eze comandamentului m~etiţJ.onâ!trului regiment pentru 
preluarea numărului amintit de pUŞti cu _cremene; la rândul lui să:_i în
·mâneze acestuia documentele specifi;cate: de mine îrr dilspozîţia mea din 
22 mai a.c: nr; 700/1848<către j:udele suprem din Bist:rfţa. 

Şibi·u, 5 iunie 1848 
Franz Salmen · 

Original: Ar1a .. Naţ. Dir. jud. Cluj. ·Fond. Actele· Magistratului Bistriţa, 
nr. 1 314/1848. 
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Nocrich, 5 iunie 1848 

Auszug aus dem Leschkiroher Stuhls. Versammlungs Protokoll ViOIT1 
5ten Juni 1848 Zahl 591 . , 

Wird ein hoher Universitats ErlaB vom 3ten Juni 184'8 U.Z .. 648, .v~r
n1oge we1chem die KPeise aurf.gefordert werden, die von dJen sachsischen 
Landtags Abgeordneten ibetreff der Union Siebenburgens. mit Ung.atr:o. 
-voni. 30ten N!ai l.J. in der Landtagssitzung ·geg:ebenen Erklărung und 
das landsti:lndisch vertfaLBte Artikiels · Projekt iiber drese -Union in rei~e 
Ueberlegung zu ziehen und sodann zu beri-chtlen, ob und -vvelche Schritte 
:zur Entkraftung der von den ,sâchsischen Landtags Abgebrdneten·· gegen 
den \Villen der Nation im Landtag gegebenen Erklărung -gethan werden 
:Sollten, bevor der bereits zur AllerhJo.chsten Sanction unterbrei-tete Ge
setzes Vorsehlag von Seiner Majestăt bestăttigt wird, :in Verhandlung 
genommen und es erklaren sofort die Abgeordneten der sechs sachsischen 
Ortschaften, mit der von der Wohlloblichen -Nations Universitat vorge
schlaJgenen Weise - es solle die von den sachsischen ~Delputirten im 
Landtag betreff der Union gegebene Erklărung. als mit den GesinnUt!lgen 
:des Sachsenvolkes in di\rekbem Widerspruch stehend.vor den .Landsstăn
den dargestellt und bei Allerhochst Seiner Majestăt durch die Nations 
Univen;ităt die Meinung dler Nation in der Unionsfrage namens dersel
'ben ausgesprochen und unterthănigst g-ebeten werden, den in dieser 
.Angelegenheit unterbreiteten Artiklel nur mit der ausdriicklichen Klausei 
:zu be~tăttigen, da:B der săchsisohen Nation ihre Mrunizipal Verfassung" 
Nationalităt, Authonomie, Sprache, Gebiets Integritaet · :und Einth!eilung' 
-:und Verwaltung durch. se1bstgewăh1te . Beam ten un ter ihrem verfassungs
·mă.Bigen selbstge·wahlten Nations Oberhaupte gewăhrleis.tet bleiben -
ganz :e1nv:erstanden zu seyn. :Die AbgeoTdneren der · sechs wallachischen 
rOrtsc:ţlaften hingeg:en erklăren, beim Landtag ihre: Vertreter ZlU haben,
··v\.relche die nothigen Schri,tte f,ur sie zu thun nicht unterlassen wiirden,: 
iibrigens aher werde Allerhochst des Kaisers · Majestăt fur Alles zu soc
gen wissen, ohne da.B er darum, angegangen werdel. 

~Dem Leschkircher Stuhlv.e'rsammlnngs Protocoll ganz gleichlautehd 
€ntnommen zu Leschkirch am 5ten Juni 1848 durch · · 

Karl Simonis 

Extras din protocolul adunării seăunale a- Nocrichului nr~ 591, din-
5 iunie 1848 

Se de~bate înalta adresă a Universităţi[ din 3 iunie 1848, nr. univ. 
'648; prin ea scaunele şi districtele sunt invitate să ia în discuţie d~lara
-ţia cu privire 1a uniunea Transilvaniei ou Ungaria,· făoută de deptitaţii s~i: 
Ja dietă în· şedinţa din 30 mai a.c., _precum- şi proiieot!Ul de lege referitor 
la acealStŞ. u:qinne'~ După ace~a să se raporteze dacă şi .oe fel de măsuri să 
fie lua:te pentrU anihilarea· declaraţiei făcute la dietă de către dleputaţii 
saşi împotriva voinţei naţiunii, înainte ca î-mpăratul să sancţioneze ·pro· 
iectul 1de lege înaintat acestuia deja spre întărire.: Deputaţii celor şase 
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localităţii săseşti se declară imediat , de acord cu propunerile onor atei 
Univ.erslităţti naţionale ·Şi anume1: sa fie prezentată Stărilor decliaraţia 
dată de deputaţii saşi la dietă eu privire la uniune ca. fiind în eontr~dic
ţie directă cu opinia poporului sas, iar păre:rlea naţiunii în problema uniu...: 
nii să fie ~xprimată în nUirJ.ele ei d,e către .. Universitatea naţională în faţa 
Maiestăţii Sale .. S-o roage !totodată ou multă supunere de ·a nu confirma 
legea înaintată. în această chestiune decât cu condiţia expresă de a i se 
asigura naţiunii_ săsfi:.şti oons~tituţia muni'cipală, integritatea tedtorială, na
ţionalîtate.ş., autono:inia, limba, împărţirea teritorială şi administrarea 
prin funcţionari- a1eŞi de ea în· frunte eu comitf~le naţiunii. Deputaţii ce
lqr şase localităţi româneŞti deelară; la rândul lor că au reprezentanţi la 
dietă oare vor ·fa:e€- pentru :ei deniersuril:e· necesare; de altfel, Maiestatea 
Sa împăratul va avea el grijă· tdJe,~tuate, ff}.ră să i se ceară s-o facă1 . 

Copiat :ou :exactitate· dih protocolul adunării scaunului Nocrich. La 
N·ocrich, în 5 Jtmie 1848, ·prin 

Karl Simonis 

-Copie~Arh. Naţ.Dir. jud. Sibiu .. Fond. Muzeul Bruckenthal, D.D. 152/.1848. 
·Foto: ·lil-46~11470. 

_l ~vezi voL IV, dod 169 şi 217~ 

'21. 

Medias, 5. iunie 1848. · .. ·· •. . - . . ... ~ ·. '. '• 

, l,f<lc:h'wohl~b{)rher. Herr Gubetnial Rath tlnd Graf eter Sachsen! 

rl)i~ .Media8cher -Sţad:tcom1n~itaet hat in heutiger Si·tzung mittels 
Abgeox:dneter ·a-US·.ihrer.·.·Mitte an. den ·Magistrat· ·m•Undlich. die. Ahf:forde-
rung gestellet, · -Euer. H9ohwohlgeboren gehorsamst. zu -ersţtchen, die bei 
Gelegenheit der am 14~ vodgeh Monats in Hermann~tadt albgehaltenen 
ausgedehnteren Universitats Versammlung bea'ntragte und von .Euer 
Hochwohlgeboren gutigşţ zugesagte saohsische Volkso/ersammlung, in Er
wagung der immer wirrer- und fur. die săchsisehe -:N ation verhangnis·von 
sich gootaltenden LJeirtereigrii.soo, a(Uf den 25ne!n dels laufenden Monats 
Juni hieher nach Mediasch duroh Einberuffungs Schreiben an alle sach
sischen Gerkhtsbarkeiten und geistlkhen Behorden veranlassen, und so 
den in di'eser Absieht runmaBgeblich ahgefaBten, geziemend angelegenen 
AUifrurf an unsere lielben Sach&enbriid!er zur Kenntnis aller Saohsen in 
Siebenbur.gen hQiehgeneigtest bringen zu wollen. Da nun auch dieser 
Magistrat ·di:e dringende und heilige Pflicht nicht verkennt, den in dem 
eTwăhnten Aufrruf angedeute1;en Zweck dieser Volks:versammlung nach 
Krăiften ZJU uruterstiitzen: sa ni:mmt dler Magistrat um so weniger An
stand, · die vorausgeschickte Birtte der Mediqscher Stadt Co:ţnmuniţaet 
Euer Hochwohlgehoren zur ·VaterJi~hen Be:h1erzţ1gung mit. der weiteren 
geziemenden Bi,tte zu unterbreiten, .. die von derse1ben · zur Ue:bermitte
lung des gegenwărtigen Ansudhens albgesq.ndte Deputation huldreich zu 
genahmi:gerL· Die .wir iibrig~s die. ~·Ehr~· hahen, mit volko!J1mens+er 
Hochachtung: zu. geharrenl. · 
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Bue!f Hochwohlgehoren gehorsamste Di~ner, Magistrat· der k~ f:r-. 
'Stadt u:nd des Stuhls Mediasch, 

· Mediaseh am 5ten Juni 1848 

Daniel Grăser, stellvertretender Biirgermeister 
Johann Girling 

Onorate domnrue consilier guberniaLşi comite al 
saşilor! · 

În şedinţa de azi comunitatea; oraşului Mediaş .·a adresat M~is; 
-ţratului prin delegaţi de'siemnaţi din rândUl ei pe eal,e' orală solicitarea 
de a vă ruga să iniţiaţi prin adrese de illlvitaţie către ~toatejurisdicţiile şi 
avtorităţile clericale săseşti convocarea la Mediaş, pe data de 25. iunie, a 
adunării populare săseşti; ea a fost reclamată îri timpul ~adunării lărgit~ 
a Univertsităţii desfă~urate la Sibiu în 14 mai şi aprobată diedomnia V'Oas
tră cu multă bunăvoinţă, ţinânc1u-se seama de evenimentele în curs de' 
desfăşurare tot mai confuze şi mai funeste pentru naţiU:I:lea săsească. 

În acest mod să se aducă la cunoştinţă tuturor saşilor din Transilva
.nia .modestul apel către dragii noştri fraţi. Magistratul recunoaşte şi el 
sarcina sfântă şi urgentă de a sprijini cu toate ·]orţele sale scopul evident 
al acestei adunări populare anunţat în apelul. amintit. De a"Ceea nu ezită 
să vă înainteze domniei voastre menţionata cerere a comunităţii oraşu
lui lV[ediaş. Domnia voastră să o ·luaţi părinteşte în seamă, î·mpreună cu 
respectuoasa rugăminte de1 a primi cu bunăvoinţă su:Snumita cererei, tri
misă de comunitate prin delegaţie.· 

Rămânem ou .toată stima servitorii umili ai domniei voastre. Ma
gistratul oraşului liber regesc şi al scaunului Medi&? 

M1ediaş, 5 iunie 1848 
Daniel Grăser, vkejude primar 

Johann Girling 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Sibiu. Fond. Acte comiţiale, 'nr. 788f1848. 
Foto: 5 867-5 869. 

1 Vezi vol. V., doc. 166 şi 192. 
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Dalnic,. 5 iunie 1848 

M·elt6sâgos Fokiralybir6 Ur! 

Minden 6raban csaknem kiilonb meg ki.ilOnbb nem vart esetek je-
1entetnek - amint az ide zart ţud6sittas igazolja. Ma rneg.--:- per Lec
ialva _;. Beta kiildottem egy mas, tobb targyakot magaban foglli16 ke,d
vetlen. tu.d6sitast, mit azert kivanok 111egemlitteni, hogy bizonytalan va
gyok valyon megvittek-e? mert a birak mostan a leveleket eiebb kuJ-
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denJ nehol 'll(?ffi: akarjak, nehol pecţiglen az, e.mberek eh~bb sern viszik1 • 

Melynek jelentese mellett alazatos tisztelettel. vagyok a n1elt6sagos fo 
kiraly bir6 funak ahizatos szolgaja. 

Dalnok, Junius 5ken 1848 

Mărite domţ1ule jude regeSc! 

Lazar David 
alkinHybîr6 

Aşa cum dovedeşte. înştiinţarea anexată, din oră :în oră se raportează 
îhtâmplări neaşteptate .. În legătură cu Leţ şi. Beta . v-am trimis relatarea 
neplăcută :referitoare la rriai . multe probleme.. Am dorit să amin tese 
~ceasta, deoorece nu sunt sigur dacă v-au parvenit. Acum fie că juzii nu 
vor să expediieze scriso~ile, fie că,·.în·unele locuri, ·oamenii ·nu ·le ·trans
mit mai departel. R11portârid cele de mai sus, rămân umil se'rv al dom-
nuh1i jude ~gesc. · .. · ' 

. Dalnic, 5 i-tinie 1848 
rnmr Darvid, 

vicejude regesc 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Covasna. Fond. · Arh. Scaun. Trei Sc.aune. 
Acte prezidiale, nr. 275/,1848~ Fato: 7 761-7 762. 

1 Vezi voL IV, doc. 191. 
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Cluj, 5 iunie 1848 

t:obliches Stadt urid Distrikts PublikumP 
·· Die Abgeordlneten der saK~hsischen N ation hatten · sich, wie wir bereits 

berichtet, bei ihrer Erklărung in de.r U nionsfrage · vorbehalten, in einer 
Denkschrift, jene Rechrte zu beZ1eichnen, die nach dem Willen ihrer Sender 
fin Folge positiven und Vernunftreohtes der neuen s.taatlichen Einigung 
der beiden Schwesteriănder, in Beziehung am die Sachsen-als. Grundlage 
dienen sollten. 

Wenn nun gleich in unserer Inst~uckticm die Bedingungs Puncte 
beruglich de'r Union bestimmt angegeben sind und wir diesemnach auch 
ohne weitere Weisung ZUJ handeln ber,echtig:t gewesen waren, so hielten 
wir es doch .ffu unsere Hflicht, Einem Lolblichen Stadt· und Uis.tricts Pu
;blicum in der Anlage den Entwum ZiU dieser Denkschrirft m ubersenden~ 
mit der dringenden Bitte, denselben schleunigst zu priifen ti.rid sodann 
alsogleioh mittelst Estarffett~ uns die,. allerufalls erforderlichen Weisun
gen d,ar:iiber 111ţt'zutQ.eilen. Pie gro,Bte Eile ist um so nothwen:diger,. ·ga aller 
Wahnscheinlichkeit nach der L~rndtag in 8~10 Tagen gesehlossen. \Vird 
nnd die .. ~n terlassung der Einreichung der Denkschrift · schon. desv\regen 
vo:n :~tem ·N achtheil fUr...,die sachsiSJChen Interessen sein m,:UB,te, weil 

•• .. • ., • 1 ·• •. • ... • • . •• ·.· •• _ •.• ' •• •.•••• 
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dii:e Empfehlung des siebenbilrgischen Lan(•t•figS an di.e U:qgrischen Stăn.de 
dann ver loren ginge. . . . ·. · . · . . .. o . . . . . . · • •. . . ··. , 

Nach dem Beschlusse dier.săchsischen Nattionalversammlung wh:·d' die 
Einreichung der erwahnten iDenkschritt von der.Zustinrinung der Kreise 
abhănging ·gemaoht. Gegen diesen Beschlufl hahen wir · eine Sol)lder...: 
meinung eingelegt, weil wir der Uberzeug:ung sind; da{) die\se Denk>
sehrift nichts Nachtheiliges, wenn auch vielleicht nicht Alles entha1te, 
imd da{) die Nation dadurch nicht · ausgeschlossen werde, auch noch ari
dere urid mehrere Forderungen .zu stellen, .z;umc:ll, wenn der Vorbehalt 
hienu in der Denkschrift bestimmt ausgesprochen wiţd, und da cHe Ein> 

· re1ichung einer Denksehritft, welche v0n ·slli.1ntlichen :Siă!chsisehen :Al;>geurdC.: 
neten in dier Erklarung 'liber den Beitri~tt .zur Union zugesagt \Vorden, 
nicht unterlassen werden dfutfe. 

· Ueber die Ablosl.lng der Rolbotten, Colonical PraestaUonen, Zehnten, 
'\Vird seit gestern in ·einer Privat Co·l1f€renz, der sogenanntenn "indit.:.. 
vănyoz6 bizotmany" .berathen, deren Mitglied auch ·der · ~r&tgclertigte' 
is.t. Die1 Ablosung scheint aurf Grundlage des ungari'Sohen · Reichartikel.S 
mit einigen ·Modi~icationen durchgefiihrt -vverden zu -vvollen und soll nach 
Feststellrung ·des diesfălli:geh Geset.z · Artike1s auf dem Landtag-e sogleiCh 
ins Lebe:h treten2. 

Wenn diesemnach · die adligen Unte~thanen '· von der Zehntabgabe 
'lind die Adli.gen V6n Be.zahlung d~r Zehntarrenda ·be,freit scin -vverden, 
sollen dann die1 freien Bewohner des Sachsentllandes noch ferner die 
Zehntert. enttichten unJd als Kronlbaiuern des Fisktls behandelt werdei1?· 
sollen. sie selbst den nun von allen ·Feudallasten befreiten CDmitatsbe
Yvohnelrn nich gleichgestellt werden? wo sie doch das vollste· ~ Recht 'aurf 
g1eiche Anspruche haben. U eber diese wicht:Lge Frage, oowie ·uber gleiche. 
Tragung der Staatslasten bit-ten wir. um We:isungen, mit. grlofiter Beschle
unigung, da -vvir .zum Harndeln gedrăngt werden .und mit Verwaluiu,ngen 
und Sondermeinungen unter . den gegenwărtigen Umstănden nichts. aus
geriehtet wird, wir aber es fur unsere Pflicht halten und daher sehr ge
neigt sind, den Sachsenboden von der~ Last··des Zehntes · aUâh zu .be-'-. 
freien. Die Geistlichen werden darum nicht untergehen und fur anstăn.:.; 
dige Besoldung derselben gleich andern Staatsbeam.ten wird wohl Sorge: 
getragen werden. Selbst der Land.wirth wird gerne dazu. beitragen, w~nn 
er der Last der _Zehntabgabe.gănzlieh e;nthoben wird. · 

Die in unserem gestrigen. Bericht angetfuhrte Verwahrung bezfi..., 
glich des 3ten Artikels folgt hier ·mit. 

Mit· vorziiglicher Hochachtung gehaiTend, Eines Loblichlen Stadt 
und Districts Publioums gehorsamste. Di€ner 

:Elias Roth, Land~gs A~geordr1eter .. .·. .. . 
Ludwig von Brennerberg, Landtags Abgeordneter3 

Klausenburg den 51Jen Juni 1848 

Onorat public al oraşului ·şi aldistrictului1.::. 

Când deputaţii naţiunii săse,şti, s-au pronunţat .în pro@lfJ'ma uniunii, 
ei şi-au rezervat prerogativa; după eiliri arri mai· inifurmat, de a stabili în
t:r-un memoriu aeele ·drepturi care, :conform voinţei celor ce i-au trimis, 
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treh~e să> st~a :În ce~a ,,ce.."ipriveşte. pe S9J.Şi, Ia haza. noii. uniuni statalrq 
a celor două ţăt! surori ca Wniare a dTeptului pozitiv şiraţiona.l. . •' : 
... > Cq. ~oate .că ;-În ,ins.truc~iunea noastră sunt menţionate cu precizie con
di.tiile ref.t;riţ{)ar~ :.la ·1lniune şi prin urmare am .. fost îndreptăţiţi să acţio.,. 
nă111~.şi··fiiră~ alte _indica,ţii, noi.;am considerat totuşi de datoria noastrf!,.ş<\ 
triip{bem onoratului public aJoraşului şi districtului proiectul actestui mt;2•..,. 

m.9riu cu rugămintea insistentă de a-l examina: de urgenţă şi de a ne 
comunica deândată, printr-un curier, eventualele îndrumări necesare. Este 
n~yoie •. d? oea mai mare grabă, ,deoarece d~et.a se va încheia după toate 
pr,oţmbilităţile în 8..,._.10 zile:; neinaintarea rn.emqriului ar putea crea un 
flHl_Te .. dezavantaj. intereselor. săseşti, fiindcă s-ar pierde atunci .. recom,an~ 
qa~a . DieteL. transilvane că1tre Stările maghiare. . ~ 

Conform · hotărârii adunării nationale . înaintarea memoriului men...
ţţp:pat. qepinde de, încuvidnţarea scai.tnel~r şi districte1lor. Noi am con
s~:r:n!JBt opinip noastră sepa~ată [mpotriva acestei hotărâri, deoa:rece. aven1 
c.q:qy;ing<1~<:.l·:că ll1einoriul nu conţine nimic dezavantajos, chiar dacă prD-
9fltbil, ':fl:ll· inel ude. totul; prin. el nu se ~exclude posibiHtatea ca naţiunea să 
:r;j·gi9e. şj alte. preţenţii,. mai ales dacă r:e2:ervarea acestui drept eJste lim:
pe:<~~>;-e•:ţ{iJI'irJ;Uată ~n me!l).ooiu.. De asemenea1 credem că ruu treb'blie pierdq:t.ă 
ocazia de a înainta un memoriu anunţat în declaraţia cu privire la ac-
c~ptar.ea uniunii ~i confirJl).at de toţi deputaţii saşi. . , 

; :-= '··:'Despre, des[iii).ţanea robo,telor, a prestaţiilor eolonicale şi a dijmelor: 
s:~ '·· dis9u~ de;ieri. într-o şedinţă separeţtă, în aşa numita "comisie <l~ 
propl:lneri'' aLc?rei Ir?-embru este şi; primul semnatar al prezentei. 

· 'Această lege se va etlahora probabil pe baza celei maghiare, even-' 
bual cu unele modi.ficări .şi urmează să intre în vigoare deîndată ce va ·fi 
aprobată de dietă~. 

·.Dacă prin urmare iobagii vor ·fi 'eliberaţi de dijrriă, iar nobilii scu
f!ţi' d{{plata arendei dijmei, atunci locuitorii liberi ai ţării saşilor să mâi 
cdffi~ să. dea dijrnă şi să fie. oonsideraţi i.qbagi ,ai fiscului? Să 
nu ,firn. puşi pe acee9Şi ~treaptă nici măcar cu locuitorii din comitate car:·e 
aw:f<J!st eHbtetaţi ·de .peverile feudale, deşi sunt îndreptăţiţi de a cere ace.
]ie'aŞi di~pttiri. ·· <;erem de urgenţă îndrumări . în acea:stă . chestiune impor
taniă, cât '·şi în' privinţa :repartizărl.i egale a sarcinilor bugetare, deocmee'e 
S'LJ.l1t:~m Jprţa"ţi să acţionăm. Oli proteste şi opinii separate nu se poate Îace 
nlmi'C în condiţiile actuale. Noi însă considerăm de datoria .noastră . ~i 
S.tţ-nţem ~.:f9<1rte. înclin(lrţ.i să elilberăm pământul săsesc. de povara dijmei. 
Preoţii nu vor mUTi din cauza asta şi se va avea gdjă să li se .asigure o 
leafă onoratbilă la fel ca altor funcţionari de st.a:t. Chiar şi ţăranul va 
eontribuj cg plă~~e la:/aloeaiS!ta, 'dacă va [i scutit complet d(e: povara 
dijme'i. · · . . . . · . · 

Protestul referitor la legea 3 rhenţionat în raportul nostru de ieri 
îl anexăm aici. 

Rărnânem cu profundă stimă se.Tvitorii credincioşi ai onoratului pu
blic al oraşului şi distr1ctrulu:C 

., . ·. -F.;~:ias ~oth, .deputat Ia-.dieţă · 
i : .... :' ! 4uqw.ig yon J3rennerberg, deputat la d1etă3 

4~:. 



Original: Arh. Naţ. Dir. j'ud. Braşov. Fond; Magistrat,' nr. 2516/1648. : 
Foto: 31 989---,31 990 

1 Adrese cu continut identic sau asemănător au fost trimise tuturor- scau:... 
'nelor .şi dis.trictelor săseşti de către deputaţii ·saşi din cercurile respective. Vezi -de 
exemplu: Arh. Naţ. Dir. jud. Cluj. Fond.. Acte Jy.ragistrat Bistriţa, nr. ·1323{1848. 

· 2 Vezi vol. V, doc. 69, pag. 239-240. 
3 Memoriul fiind prezentat în şedinţa a g:...a naţională ţinută de deputaţii s<.tŞi 

1a dietă în ziua de-- 4 iunie 11848, el a fost inelus în vol-umul V al acestei serii de 
documente privind Revoluţia de la 11848 ca doc. nr. 70, p. 255....,_298. 
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Sibiu, [5 iunie]1848 

. ·De la Sibiu 

Crânoeniile ce au fă.out .fraţi[i] sol~aţi s~ui şi ~arâistele -maghiari 
din Aiud cu rumânif din Obreza şi din ·Mihaltz sânt ·groz.avk· şi· rtesf)Usă:: 
căci fraţii soLdaţi săcui şi unguri au omorât cincizeci 50 de rumâni, o sită 
100 au rănit de moarte. Numărul celora ce i-:'au făcut a sări în apă, băr"""' 
ha ţi, prunci, femei este neŞtiutl. · · · · · 

Femeile vergurile le-au violat şi aşa violate le-au .~trăpuns cu pan-
ganetele prin naştere2. - · 

Asta este frăţietatea ungurilor, aşa vor facie ei cu noi. 
Sântem p~in. ei provocaţi. 

B.[aterpai] A.[lexandru]3 

Original. Arh. St. Budapesta; ·Fond G; P.. Nr: H 074/11$4~.2. Foto:.)26:478#M8, 

1 Vezi vol. V, doc. 152, 171, 172 şi 197. : · · 
2 Această ş.ti1re este ignorată în alte documente. Vezi.- -vok V~ doc.. 17>1. 
J Scris-oarea face parte din d<1Cumentelle confişc~t~ d.e . CO.tl11Îsia- I(ozma,, Jn, 

:Munţii Apuseni şi o datăm la 5 iuni~ deoarece lfi sosirea hri Avram .. Iancu in 
munţi (la 6 iunie), moţii aflaseră deja despre evenimentele de 1â Obreja Şi Mih<ilţ 
(vezi: Liviu Maior, Avram Iancu. Scrisori, Cluj, i11972, p. 65). O altă scrisoare 'sem..:. 
nată "B" a lui Baternai Alexandru (alias Bătrâneal1u) de .la .Si'biu- către Strnion 
!Halint .fusese confiscată deja în 4 iunie 1848 lla 4brud (vezi: G~lu Neam,ţţt, A,spi
raţii dacoromâne reflectate în documentele uriei anchete din Munţii ·Apuseni ta 
1848, în Studia Univ. Ba.beş-Bolyai, Histo.ria: XXXliH, 1, 11988, p. :75). ; . 
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Sibiu, 5 iunie 1848. 

A masil-c levelbol csak e nevezetes 

..•. Tudni fogjatok, hogy afokormany a~qn, rendelet~t, .. mely ălfâLa. 
Con1itet e!oszlatni_ re~d~lte, nem vett~~ ~ătnqat; sot ellerib~l1 P'lisp()k 
Saguna ur elnoklete alatt viss.za irtak a-· f?korm.anynak, hcrgy:~r Comitet 
hagyja meg a maga- valosagaba:: Itt 'oly beszedeket han :az•-ethber, niitOl 



megborzad! ·"Nincs·kormanyunk, ..,:... kormanyunk torvenytelen, az orszag
gyiîles torvenytelen, nem akarunk tudni hatarozatair61!" S az ily eszmek 
a nep kozott is el vannak terjesztve sat. A paplakiak is felzudultak, azt 
mondvan;,hogy Balazsfalvan azt hataroztak, hogy kethet mulv;a egy olah 
biztossag fog_ ki szallani, mely a szaszok altal elfoglalt hatarokat vissza 
adandja sat En azt latom, hogy ha a korm3:nyszeknel ki nem eszkozlitekt 
:hogy tiistent egy proclama ti o inteztessek a plispokok · es esperesek altal a 
::nephez, 'melybe egy r~szr6l tudassaka neppel az orszaggyules eddigi ered
menyet, es mâsf;elol biztositassek a nep ar:rt6l, hogy a robot mentol el:<)bb 
megszi.intetik; figyelmeztessek a nepet arra, hogy ne adjon hitelt 1azft6 es 
csalfa embereknek, kik az igazgatassal ellenkezve, tevlitra vezetik es arra 
birjak, hogy ne varja a nep a hongyules es a felseg hatarozatait; mert 
ki.ilOnben oly tuz tâmad, mely mindnyajunkat, hibasokat, artatlnnokat 
egyenlon fOlemeszt. Azert baratim! arra figyelmeztetlek, menyjetek tos
tEmt pi.ispok Lemenyhez s mondjatok meg, hogy ha ki nern eszk;jzQ,lheti a 
f6kormanyz6 tir O Excellenciajanal, hogy răgtăn intezkedjenek, ·felek hogy 
egy ket het fnulva azt kell mondanom- miir keso! Mert a mint fennebb 
JŢlQn.dâm, .a 'szaszok mind szlintelen conferenpiakat tartanak, - felduhult 
~fjainkkal, es ok .az ohihok· kezevel akarjâk a gesztenyet a parazsb6l ki
htizni ... 

Nagyszeben, n:~incs dâtum. 
Kiviil a posta jegy: jlinius 6 . 

. •.'. . 

Egesd el! Fitis multum causi. N. B. Dunka es Man. 

Din cealaltă scrisoare numai aceasta e semnificativă 
'v,eţr ·afla' ;că acea: ·;.(:)rdonanţă a Guberniului suprem cu pnvLre la 

dizolvarea Comi,tetului n-a fost luată în considerare1
; dimpotrivă, sub 

preşed.iri.ţ]a episoopu1ui: Şaglina s-a · soUdtat înaltului ·Guberniu îngă
duinţa de a-i: permite· să funoţionez·e. Aci omul aude numai asemenea 
cuvântări de care te .cutremurri: "Nu avem guvern, gu~ernul nostru nu 
e iegal" 'dieta nu f!, legitimă şi· nu vrem rsă 1aru'zim de hotărâri1e ei"! Ase
rrienea idei simt raspân:dti:t€: şi :prin' /POPOr ebceter,a; Cei: din Poplac.a s-au 
~~~rătilt afirmând că lâ Blaj .s-a hotărât ea pest~. două săptămâni o. co
misie românească să vină ·să le r'estituie pămâriturile ocupate· de saŞi, 
etcetetra. ·Eu: consider neces~r a' :determina înaltul Scaun gubernia:l ca 
~pisoopii Şi. :protopopii să adrese,ze im·~diat o pro~Larnaţie ·Cătr.e popor: pe 
de o par~ prin ·ea să .. aducă la oon:oştinţa poporului rezultatele de până 
acum aJ,e, dietei, i1ar pe' de altă; parte să-1 asigure că robota va fi ştears,~~ 

câ·t mai. curând; de· asemenea să se. atenţioneze poporul să nu dea cre
zarre instigatorilor şi persoanelor vi1clene' -care, contr1ar politicii autorită-
ţilor, îl atrag pe căi greşite, detenninându-1 ~să nu aştepte hotărârile 

dietei şi ale Maiestăţii Sale. Altminteri se va isca un incendiu care ne 
v.a mistUi, pe noi •toţi deopotrivă, vinovaţi_ sau inocenţi. De aceea, prie
teni[or! Vă .atenţtonez :să· mergeţi imediat '1a episcopul Lemenii 1şi să-i 

.spuneţi ică dacă nu va reuşi să obţină de fa excelenţa sa domnul guver
nator,, .asigurarea că va futreprinde imediat măsurri urgente, mă item că 
peste o săptămână sau ,dQuă .va ·trebui să. 4i·e: este t~rziu! Aşa cum am 
44 



spu$ .. mai· suş; .saşii .ţin. neîntre~up,t ·Consfătuiri .ot.r ·ti!lerii ... noştri înfierbâi.J.
taţi şi intenţionează să scoată castanele ,,fierbinţi din j~ate~· cu m~inHe 
rqm.â:nHor, e~toeter(l,. 

·Sibiu, .~ără._dată.în.e:xrerior :pe·p~eetk 6. iuhie. 

··· .··Arde'-o!• Sitis rnutum.·causi! N. ·B.··Duhca şi Maniu. 

·Traducere· contemporană. din Zi in ba română. Arh; · St. Budapesta. ·Fond . 
. Az J848-,49 .. f · Mini<!>zteriumi · Leveltar: BeH1gyminiszterium, 3~:i.J J!!/11l48. 

foto .. 26 {l45. :publicat de: Deilk, 1848, p~ 120-,--121. 

·· 1· V'ezt vol. IV, doc. 177 şi voi. V, doc. 158 . 
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Cluj, 5• iunie 1848 · 
· ... ; 

Kolo~svar, 1848. junius· 5 

Siemere Bertalannak ,Kedves Baratorn1 Azon targyb~, mellyben 
mâjus · 26an. neked,· D00k11ak,. Klauzalnak es ·E6·tvosnek · irtam, · tegnap ve
vek ·a·. rninţsterelnokt?I. ~gt .·. hivatâlos •· levelet. Ha .... azt . emlitett leveleim
mel ossze . veted s. rrieggdndolod, .. hogy ·. en :a ministeriumnak . hivatalosan 
nerii . jg îrtam: bi.ionrlyal : ţ~rmes'zetesrie~ thlalond, miszerint kedek? <az 
:istenert vigyazzatok, .· hogy: effele' compromitti~16. tevedesek n~ tortenje-
nek ·. · · 

. , .· Kon1arorfi:f.re~~1l~IJ1;'.edqig.· ata$ta .. â. visszeţesatolast .ineto jelente~ 
sunket ·. s .~<>lgo~atunk~t;····· J(erle~~ kUldj .. c;rrra igen. sietve valaszt, hogy· 'a 
szalmlyokat'· hi~h~dettetv~t:~ :. mlliikalat~nkat bez:ă~hassuk . Kedvetlen . ko
rrtţln~~y; rri~keiiţ f?eotp:t.' :~y~ra elkul5!lJozve s a veliin~ti sz,Uk~eges egy~t 
'~rt~sf ?PD:Yira. th~_l}ozye~,.'itrU.~?d~tt.· Effil:e~ f~rm~~zeteş··kovetk:~:iese .Io~~.~ 
fil\mkalaţu~kb~~·: n.~rni e.gynja,st6li,: ·~Jter~s; H:·ogy ~ezt} :menrtyire lehi2t, 
. helyre hozzuk, azert . felsz61i tottam ·• v6ţt .I,:?~o:t;hyţ, h9gy·mai. 2~ike: es 29·~k:e 
ko.zt jonne Somos,iva.l Kolozsvarra, Sdmosi csak TI?-aga .. jott; vele 'ameny
nY,ire lt;hetett, :,kiegyenlitettUk a:,dolgbkăt; ahban allapodtunk meg, hogy 
6k Sorrtly6r6l ho1111i sziikseges"adatokat ·s ::a<mun:kalatunkat illeto neta~ 
l~ni' .eszreveteleiket···t1ekifink sietve:Somly6r6I• niegkUldjek. ·Ezt· azomban 
nem ·tettek, ,kentelen:•I~ttem s ':iett~nk· magunkat tollok •egeszen .· elhagya
tottrtak teklntehL Az·:is baj; ·ha Zârandra ·nezve hol:tni elteresek lesznek. 
:Azon szabalyokt61 melyeket mi utasiitlasunk · s â helybeH korlilmenyek~ 
hez·kepest'dolgoztunk,·•s me1yekbol nemely· halaszthatatlanokat a· rendes 
ki hirdetesig is. eletbe 1eptetti.ink ·de :meg 'nagyobb baj Ies.z, ha :Beothyek 
Krasznaban egyebet tettek, mint a mit mu a t6 szomszed Kozep ·Sz•ol
nokban tettiink s teen,giink.: A,zomba:n mi errol nem tehetunk, , s muko
desunket· egyedUI. csak}Kozep-Szolnqkra,: .. Koyarra}. Zilah·varossara. szG
ritottuk es szorityuk. 

Orommel ertem · •Perenyjtol, hogy ,tini6nkat .lelkesedes.sel fogadtăk 
Pesten. Itt is nagy oromrnel fogad1J?_tott a \tud6aftas;. mikent: meg mult.,h6 
·29en a· nador ,s ministerium _ala-,rendeite (il felseg Erdelyt. Az uni6 prac~ 
tictis eszkozlese ... ugy s~-:.cs;q:ţds :ugy • tortenh.etik gyorsan s ,celszeruen;· mint 
anogy : a. 'i'lHncorp.orati'ot:· .:"eS.zkozoltettetek>:>Egy fii kJr.alyi>bizto~ :'s · ala) a 



negy vagy ot albiz-tos,- ket vagy negy ill.nokkel s egy-egy tollvivovel; jo 
utasi rus, •· elhatărozott. el vekkel. 

Az ezen szellembeni miikodeS~e a bizottmanyoknak a ilep ·ertesite'"" 
sen, megnyugtatasan es a re11d s epg~elmesseg fenntartasan kivill ah
ban âllana, hogy az ătalakitas minden agait felfogvan, torvenyhat6sagon
kint az ertelmesebbekkel erteke.zOdnek,' adatokat szerezne s az. utasitast 
szem elvtt tartvan szabălyokat dolgozna ki, s formuh1zna, mellyekkel 
J, ,vagy. 2. ha vi rniikodes utân a fobizţos. elnăksege alatt egy]iegyiilne s 
ott egyenlosithetnenek amennyire lehet a kil1onooz6 erdekek s viszo
nyok. Az illy kozos tanacskozas · es kozos hatărozat utan a bizottmanyok 
ujra kiszallnanak rendeltetesok helyere s · folytatnak n1unkalatokat. Gon
dolom, hogy igy legkevesebb bajjal s val6bah nem sok ido megtortennek 
az uni6, vagyis az eddigi Erdelynek magyarhoni h1bra allitasa. Igaz, 
hogy mi a Guberniumot es az erdelyi kjrâlyi tâblat ideiglenesen meg
hagytuk; de ha ezek addigi schlendi:âinjuk melle;tt hagyatnak s nem lesz 
valaki felettok all6 s oket is erelyesb miikodesre kenyszeritend6: ugy a 
kozigazgata.s a teljes egybeolvadăsig igen rosszul s kar es veszely okoz
hat6lag folyand. A mondottam fobiztos meggy6z6desern-szer:int tobb te:. 
kinteteknel. fogva telyessegge.l nem lehet fokormânyzonk. 6 îgen becsii
·letes derek s okos ember, de nem tudja a dolgok mostcmi fo~ytaban s 
szellemeben beletalalni magat, korant -sincs eleg · .. erely~. Azonban azt, 
hogy ne csak csorba ne teteşsek, hanem kitiintetest nyerjen: igen rpeg
erden1li. Az en hitem s az ·idosb Bethlen Janos s azt hiszem, legprach
C)Llsabp emberek nezete az, mikent a mini~teriumnak nâlunk most leg
elso teendoje: a kepessegi hijanyok vagy regi J?]. elvei s 1Koyetett ira
nyukr61 ismeretes egyene!{nek elmozditasa B hely~iknek valam1nt a mgst 
uressegben levo, de betolteni kelleroknek nemcsak kepes es alkalmas, 
haThem oly egyenekkeli . betoltese,. kik mago~at a mult idokben a j6 · iigy 
n1elletti kuzdesok s szilard kituzesok altal kijeleltek. Az iiressegben nem. 
maradhat6 ăllomasok fokint a. megiiresult 3 :fOispânyi szek. Ezekre kiket 
gondolok . alkalmasoknak, ha parancsolqd,. megirom~. Okvetlen a mentol 
elobb elmozditand6k. kozt els6 helyen ali a sZf)szok gr(}fja, ki. most is a 
l~ggono~zabp s VeSzelyesb iranyban. miikodi~. A foispânyok ·. s. fotisztek 
koziil 3 riegy foi~n s 2 f6tiszt meghagyhato; kovetkez6leg· foispan niind-
o.szve 4, f6tiszt 3leend kinevezendO. . 

. Igen nagy figyeimet erdemel, mikent ~gesz Erdelyben a katona~ 
ti::;ztek. koszt - a kiveteleket oda nem . s~mitvp - rosz a szellem; ffi
kjnt azon tabornok "Schurter,: ki Balasfalviţn .yolt kirendelve, ott felette 
rpsszul viselte Inagat. A fdtâbornok Puchner azonb<m-becsUletes emb~r; 
De sziikseges lesz, hogy 6 mind fels6bb, mind als6bb tiszteit reszint er
tesitve, bogy a Jelasischialis âllitasok gonosz ra·galmak, rE§.szint pedig 
kemenyen parancsolja meg, hogy ~on . iranyban ne csak izg;Itni ne mer.::. 
jenek (mit most igen sokat tesznek), .hanem elhatarozottan az ellen nlii
kodjenek. - · 

Sagunanak ittlete veszelyes. Lemeny s vagy ket vicarius s. vica
riussagra alkalmazand6, ugy .nehany· nem papi .egyen is, kik .magokatj6l 
viseltek is s hivatalra alkalmasok is. , 

'= Ha azon eszme lenne ăltalatok elfogadva; mikep kiraly.i biZtosok 
altal eszlrozolnetek · az uni6 vegrehajtasat:. ugy azt hiszem, hogy jobb 
lc:mne nem erdelyi, hanem magyarhoniakat kiildeni; egyfelol, mivel robb 
tekintetek lerine,· masfeldl, ·mi.vel itt 1ak6 vagy az. litteni csalad\-Jkkal, 
egyenekkel:rokonsagi s :barâtsagi szoross viszonyokban._levo. barkinek.is, 



felette .. kellemetlen hivatas lenne ollyaten mukodes, inelly kozt sikerul_,_ 
heflen a,sokfele· erdekekriek erzekeny sertese. :: . 

. Ha azonban csakugyan erdelyiekr6l lenne sz6, idos, Bethlen Janos 
az, ki a f·oispansâgra legalkalmasb .. :Keriileti biztosoknak Bethlen .Pal,, 
Kemeny Domokos, Zeyk J6zsef es K!arolynak, ifj. Bethlen J anos j61 ah 
kalmazhat6k. . . . · 

. Orszaggyulesiinkon rem.ellem teendOinket e · heten aimyira vegez
hetjuk,· hogy unnep utănra. csak a leerkezendo meger6sHett torveny cik-;
k.ek kihirdetese marad. 

· · _)3ator vagyok rrom szives iidvozletet jelenteni. Ely boldogul. 

Barcitod ·: 

Lui Szemere Bertaran. Dragul meu prieten! 

Clu_j, . 5 iun~e JŞl1,8 
Referitor la acel :subieot la care îri 26 mai ţi-am scris ţie; 'lui 

DeJ3k, lui K1auzc'd Şi ,lui Eotvos, ieri an1 luat_ de la priri1ul ministru,\> 
scrisoare oficială. DaM pe ac·easta o confruntaţi· cu .scrisorile mele amin.-'-
the · şi stai s8. tegândieşti -că eu oficial nici n:..am scris guvernului, Wi 
considera- flrea~c:ă acea rugămilne a mea, ca7 ;pentru num~le J~i LO.-:!zei\~ 
să. aveti de . grijă Qa asemenea erori compromiţătoare· să_· nu se !m~.a:i 
întDmple, · . . . · . ·. ·. ·, 

Sper că -.până acum. K-!)maromy a inmâ!lat raportulşi iucqn:~.a 
noastră referitoare. .1a ,r:eanexare. Te rog trimite urgen:t răspu,ns ~a, ele~ 
~i prin anunţarea . regulamentului să putem încheia lucrarea,, noa,s.tr;ă ... 
N~ . î-ntris.teaza ~~apttil că Be01thy a activat e-tât d~ . ~iolat, p.eglijân'q 
atât de mult conll.l.Crarea şi buna înţelegere cu noi, atât de necesare .. 
Ca urmare tfir'ească în activitatea noastră se manir.festă unele dive,r., 
gooţe. PtentrtJ. :îndreptlarea .pe cât se poate a acestora, ~-am rugat pe 
Beothy. să :,.,vina Ja .. ·Cluj cu. Somosi, Jntre 24-:-:29 mai.. Som.osi îDŞă. fl 
venirt singur. ·:re <:!ât am putut,, cu eL am mai îndrepta.tlucrurile~ ne,-:-~:m 
înţeles. cii .ei: ;.n~ trimit urgent de fa Şimleu datele_ neoes5lre şi ,eyep-;
tualele. lor. observaţii .pe marginea lucrării noastre. Au, omis însă. aQ~s.t 
lucrq. .i\stfel am fost nev-o:Ut, eu· şi noi, să ne simţim "total părăsl:ti .cl~ 
rei. . Va constitui o problemă gravă dacă referitor [a, .· Zat,cţnd- v~r: ,ji 
~ţbateri de ia aceLe. :roegulamente. pe care- le--anJ. stabtlit conform dis
poziţiilor noasţre şi _·ckcumlstanţelor locale, dintre care . up-81le le-am ... şi 
pus .in .v.igoa,r·e j~inJte de·. a :fi promulgajte; .dar va Îi şi mai grav da,9.ă 
Be-othy şi ai _săi :difl Crasn·a au· întreprins altceva deGât ceea oe Cl1U fă-:-
cut şi· facem. noi .în. veciină·tate,, .În Solnocul de Mijloc., P·entru .. asta,. n.Qi \ 
nu._ x:1e putem asuma [n~ .rJes.ponsabil.i'tatea; activit<:ttea · nPa$tră 'am ,r€ţ; 
strâns.~ .·Şi . Q . r~trân.gelfl)· doar . asupra SO'lrH>CUlui de: . N,lijloc,. asu/pl~a. 
Chi,narului şi.cwupra._oraşu;J.Ui.:~alău. _ . , . . " · · .. · ··: .:::. 

· : · , . ne ' Ia -.. J?ereţ1y;i . am ~aifllat c:u bucuri~- că. uniunea na:a~tră: , a . fost 
pri~n1~tă ~a P~sta C'U mare e11tu~iasm; ·: ŞL_aic-1 <a';'~ost:>Prirnită. <cu;. mare 
bucuTie vestea că în 29 -a [unHr'. trec:y.ţe , M1aieşta.t~a Sa . a .. s-ţ!llJordop{ţţ, 
Ardealul pa):c;rtinului_:.şi.-gţtv~rn,ului (ţJn;gari~i)·. Rţalîzare,a,p~~wtţc~; ·q uni
unii, rapid.~ş:L·eficace;· s·e-.ya. putea obţine· num.Şi aşa-~um1 ţ~ţi.:e~~~t 
voi reincorporarea. Un,,com.is'ar .regal suprem·.cu-··4:--5; vice~Comis~b~:t,tb-; 
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ât-terni, cu t.! sau 5 asesof:i şi .cu câte un secretar, dispoziţii precise cn 
p.wincipii bine. hotărâte. Activitatea comisiilor în acest ·spirit va conSta, 
în afara~ ,:ir::formăril şi ·liniştirii poporului, a menţinerii ordinii şi a su
p·unerii, în tfaptul :·că·· Jnţelegând toate ramnrile schimbă,rii s-ar sîătui 
pe jurisdi:cţJi ··cU minţ[lle m3)i luminate, ar obţine· date şi, conformân
du-se dispoziţiilor, ar stabili şi ar cformu:la regulqmentul cu care după 
o activitate de 1-'-2 luni, .&-ar întruni sub preşedinţia oomisarullui su
prem. Acolo S,c'-ar puteci modela, în măsura pooibi:lităţilor, diferitele in
terese şj relaţii; După aJSemenea consfătuiri şi rezoluţii ·comune, comi.!.. 
s:Hle s-ar deplasa diin no'll .în locurile de destinaţie şi şi~ar continua 
activitatE~. l\1ă gândesc iCă astfel s-ar putea înfăptui CUJ mai puţine 
proble1n.e şi· într-adevăr în timp scurt uniune1a, adică integrarea şi subor
donarea administrativă a ArdealJUlui 1a Ungaria. E adevărat .că :p:oi provi
zoriu am păstrat Guberl!iul şi Tabla Regooscă din Arx:1.real. Dar dacă aces
tea vor .fi lăsate în dezordinea de . p~nă 1a10Um şi ntl va fi cineva deasupra 
lor ca~e să le oblige la o activitate mai energică, până la înfăptuirea 
uniunii depline, ·administraţia va decurge foarte rău şi va provo{'a 
chune ·şi P?ricolie .. Comisarul supr.em; d.e care am . .v,orbit,. după părere-a 
rnea, din rr1af 111ulte priyinţe, nu poate .fi pe deplin. guvernatorul nostru. 
El este un om foarte cînstit, ·cum:seaade şi îniJelept. .Dar. l)U se poate• 
deprinde cu actuala desfăşurare şi .con~epei~e. a lucrurHor şi nu ·est~ 
d~ştul de· ·autoritar; tntuşi să nti fie tratat ca un om de rând, ci să 
obţină distincţii; asta rn·eri-til. Convingerea mea şi: opl<niile .lui Bethlen 
.1 {uios senior, · precum·· şi a · oi:imefiilot ce:i · fuâi ·. practiici, este că. prima, 
sarcină a guvernului la noi este: îndepărtarea indivizilor lipsiţi de 
t3lenf şi. cunoscuţi. ca adepţf ai principiilor. greşite pe care 1~-au urmat 
şi . înlocuirea acestora; . de a~·emenea ·(eomp1eta~ea) lo!Ctlrîlo:r in prezent 
vacante cu pr:rsoane ·care nu~~numai că ·sunţ:~apapi~e-'ş'Hpo-trivite;'. ~:ţ. 
S:-jaU ~:făcut cunoscute Şi În trecut prin 'lupta: ior pe'Tllttu CaUza dre.ap.tă 
şi ·pentru scopurHe neclintite1 propuse~· Posturile care nu· pot răi.mâne 
V~}cante sunt ITHiÎ ales cele trei scaune de cofnite sUprem. 

· · :. 'l)aqă dor~-şti îţi voi .con:unicc:{ la· cine· ·ne-arn gân:dit pentru a~te 
\locuri. Ptinh·e prinrii care· 'trebuie înHituraţi cât .. mai cu!;'cind. este :n~a..: 

t§i1rat 'com'iteie' saŞilor,' care şi acuma activează: în; di1recţic:t cea 'mai rău~ 
ţăeiocisă şi :pe:ricul9asă .. 1Dint~~ corriiţH' sup~mt :pot fi ·lăsaţi (pe locurHe 
'lor) }~4, .·iar ,dţn tre . <fiHguitorii supnemi . 2; ca Uripti[e: ;ireb·t+ie d€ ase,'
n1eni · îP_ total doar :PatrţL ·comiţ'1 · supremi ·ş! 3'' dmguitorf (sau adm<f-
nis~.ratori) suprerni. · · 

.,. Este·d~.remc:u,~at c,ă în [f1tregu1'1t:deal;,prhitre'.·6fiţeri -·cuUl)ele 
excepţii·_ ·.·domneşte ·un. spiriţrtegativ::mai· al~'·acel.general Schutter 
care a fost trimis 1a, Blaj, unde S(._H compOrtat' f()a.rte rău. Comandantul. 
supren1 1?l.whner · est~. ,însă··· un , om dn.Stit ·Dar va .fi· ·n:eiCes-ar ca el, pe 

1 dte·:···{) parte, să-i înşfiinţeze .pe.'ofl~rii)ui sl1periqri .. Şi· in:feriori că .afir~ 
rriaţiile de tip Jellach~:d) ':sunt' calomnii ~ăllţtăci()age:: fe de'' altă paJ;t~·?' 
să le ordone sever ca fu . acea directie nti''ntitnar 'să riri îndtăzneasm sa· 
instige (ceea ce foarte. muilţi fac acuin), ·dfsă activeze hotărâ~t îrii.rx>trivă. 
Prezenţa aici a lui Şaguna· ·este periculoasă; Le:rtl!eni· şi vreo· doil' vicari 
şi • indivizi . potriviţi· pentru vib:iriat~: ·. precwn şi·. uhii mireni, s-au com-
portat bine şi sunt potrîviti penifhî ·fU.nctit ; .. · · · . . . . . . . ·· ·. . . . . . . 

Dacă• C'tllffiVa v.oi aţi acceptat: ideea:··Să·'înfăptuiţi··,~uniuriea prin cd·~ 
misati ··negaU, ·cred. că .. ar" fi· mâi bine.< să:· trimi'teţi -nu: ardel~i~ ci din 
Ung.ariia;~ :aceasta pentru ·că.· :at .·avea.·:un ::rp.t,ootigiu•· Inaif···•mi1re~ • ·da·r :şi· 



fiindcă cei ce locui·esc aici au strânse legături familiale şi de prietenie 
cu ,faJnHii s,:i persoanJe, şi astfel [e-ar [i foarte neplăcută o asemenea 
activitate în care ar digni, vrând nevrând, diferite interese. 

În ev·entualtatea că ar fi vorba într-adevăr de ardeleni, atunci 
Bethlen J•anos senior este cel mai indicat pentru funcţia de comite 

. suprern. Pentriu con1isari distrktuali cei ·mai put~iviţi ar fi Bethlen 
Pal, Kerneny Uomokos, :Zeyk J6zsef şJ Karoly, Hethlen Jrânos junbr. 

Sper că la d;ieta noastră, în cursul săptămânii, să ne J'iezolvăm 
treburile 1n .aşa fel, ca după sărbători să nu ne ,răinână decât publi
carea articolelor de legi sosite sancţionate. 

lndrăznesc să-ţi trimirt; salutări1e cordi'ale ale soţiei mele. 
Rămâi cu bine 

al tău prieten 
[W esselenyi lVIikl6s] 

. . 

Co1tcept . .Arh. Naţ. Dir. jud. Cluj. FiOnd. Arh. fam. Wessel€myi. Copie
rul de scrisorii al !lui Wesseh~nyi Mikl6s. 
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N agy Sze ben J un.ius 5ken 

... Foly6 h6 16jen delutan 5 6rakor a szebeniek a k6rhaz templo
maban n~pgyiHe:st tartottak; hol hatalmasan folytak az izgatasok az uni6 
ellen. A tobbi izgat6 k:ozrott megemlitend6 udvari kamarai tiszteletbeli 
fogalmaz6 Rosenfeld J 6zsef, oocse az udvari tanâcsosnak, ama. hazank 
atkiânak; ez Schmidtet a sz~peni kovetet az uni6bani beleegyezeseert ha
zcuarulassal vado1a. 

Itt elhallgatom Schmidt vedelmet, el az okokat, melyek Schrnidt 
allitasa szerint a szasz k!oveteket az uni·6bani beleegyezesre re:a birtak, 
s csak annyit akarok megjegyezni, mikep Schmidt f<H sz6litotta a gyii
lest, hogy tovabbă ne ,agitaljon a koriilm,enyek altal parancsolt uni6 el
len es ne ne:veljek a tobbi nemzeteknek a szaszok iranti idegenkedeseL 

De az esz itt, hol a bureacratia szennyes erdekei es az. onzes jat
szottak a f6 szerepet, nem diadalmaskodhatott, s ezen gyulesbol nem 
csak az Universitas1 megtanaltatott a szasz koveteknek, kik a nemzet
nek a koveti utasitasokba kijelentett akarata ellenere az u:p.i6ba bele,
egyeztek visszahivatattasuk !i.rant, hanem egyszersmind az egesz nemzet 
az uni6 irant fejenkent megkerdezend6nek hataroztatott; hogy ezen nem
zeti nyilatkozat utan az uni6 ellen a korm1anyhoz protestatio adatţathas
selt be. E vegre ivekl is nyomattak. 

Mi, kik lel~iink meggyr6z6de,s,eb6l hissziik, hogy nines er6, nincs 
hatalom, mely az uni6t megakadalyozza, csak mosolyg;ank az uni6 elleni 
eme pezderkedesere. 

Azonbnn a dolgok komolyabb szint oltenek magukra. 
A szaszok gyengeknek erezven magukat, ujb61 kezdik az olâhokat 

izgatni es Junius 2kân ostveli 10 6rakor hivatta meg a s.zasz ispan ma
gâhoz Szebenben a Meszaros utcaban az 'ligynevezett tnegyesi haznâl 
tar·t6zkod6 olah izgat6kat, u.m. Pumnet, Barnutzot, Pap Sandor-t, 
lfank-ot, Puskâst2 Roman olahorszagi tanart stb. 
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E teny tortenetesen · jutott tudomasunkra. B. Radak Istvănnak, Arri
brus nevu ,PTaefektusa a Megyesi haznal leven szallva estvelizni lement 
a koz:onseges yendegl6be, hol epJPen tivornyaztak az emlitett olah izga
t6k. Tiz 6ra tajban belepett a Schreiber3 fia s vetsegb6l megsz6litvan 
Ambrust, kinek · oltozete · hasohli tott ·a· Pap Sandor.ehoz, kerdezte: miert 
tivornyaznak, mikor a sziasz ispanyhoz vagynak gyulesbe hiva. Ambrus 
mint idegen szabadkozott, de a jelenlev6 izgat6k ertettek s elmentek gyu
lesre a sz,asz ispanhoz. 

Eme bunos eljaras meg is terme gylimolcset, mert az olah izgat6k! 
tobb titkos gyu1esezes utan, melyekben nevezetes resztvevok voltak: 
kincstari fogalmaz.6k: Man Peter es Dunka Pal; irnok: Popovics Janos; 
jarulnok Decsei Janos; gyakornokok, Tam'as Lăszl6 es Sztojka Antal -
egy folsz61itast hataroztak intezend6nek a.z olah nemzethez es a szel
be:U ket olah ez:redekhe.l{, meJyben fe·lszoaitt1at:nak fegyven~ogasra az uni6 
ellen. 

A proclamati6k tudtomra ma kerlilendnek. ki a nyomdab6J. Ha 
csakugyan kinyomatnak, a holnapi postan egyet kozlendek. Hir szerint 
Zimmermann tanar Zagrâbban van, hol a horvatokt61 azt az utasimst 
kapta, ho.gy mikor ezek megUimandjak Magyarhont, ugyanakkor a sza
szok egyesi.ilve az olahokkal tamadjak meg Erdelyt. Ez azonban csak hir 
s rea adatakkal szolgalni nem tudok. 

Tudom,. hogy ezen bunos merenyek az uni6t megakada:lyozhatni 
nem fogjak, de kedves hazankat polgarhaboru veres szintereve tehetik. 

Ez okb61, mivel a kormany nem elegedendo figyelmet lattatik for
ditani Szebenre, a lazaszt6k eme gyulpontjara, hova sereglenek az olah 
izgat6k, hol nyiltan folytatjâk bunos merenyoket, hol tegnap is a seta
nyon fogalmaz6 Mân Peter egy csom6 olaht61 kor,i.il vetetve nyilvanosan 
ket 6rai hosszas beszedett tartott a magyarok eHen, hol gyartatik min
den bunos terv a haza ellen, sietek tudatni ... 
. . . a fenn e16soroltakat, hogyha sziliksegesnek tanalandja ... kieszko
zolje, mikepiP az erintett olah izgat6k elfogassanak s koztlik miert ne a 
szasz lazaszt6 Rosenfeld is .. 

A haza bekessege es a rend fenntartasa hatalmasan igenyelnek a 
szasz i~anynak, ki a lâ~asztăs elere allott es puspok Sagunanak, ki hir 
szerint a muszkanak fizetett zsoldosa (mire bovebb commentar nem is 
kell, mint az, hogy az izgat6k istenitik) hivatalaikb6li folfiig~srztese
soket. 

Kii1on~osen pedig szUkseges volna, mikeP,p az illet6 katonai kor
măny minden figyelmet arra forditsa, nehogy az olah katonasag ifeliz
gattassek, ha pedig az izgatâs csakugyan sikerlilne, azon esetben kato
nai szoross fegyelem ăltal oket arthatlanokkă tenni nagyon szi.ikseg~es 
leend. 

Sibiu la 5 iunie 
Copie 

Egy Szebenben lak6 hiteles magyar ifjut61 
Szăsz Klatrolyhoz Kolosvarra erkezett level kiirata. 

·În ziua de 1 Le., or~le 5 după masă, a avut loc ·la Sibiu, [a bise
rica spitalului, o adunare populară, unde s-a agitat in~ns împotriva 
uniunii. Printre agitartori ·este cazul să menţionăm pe concepistu[ ca:-
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meral J ose.f Rosenfeld, .frâtele mai mic al consilierului aulic, care este 
0 pacoste pentru patria noastră; aees:ta J!:..a făcut tl'ădător pe deputatul 
Schmidt c;:1re a votat uniunea. 

Aici nu vorbeSic despr'le aUitoapăr,area iui Schmidt, nici: despre 
.cauzele care i-au de·terminat pe deputaţii saşi să accepte uniune. Vreau 
să menţionez doar că Schmidt a f.ăcut un apel către adunare pentru a 
înceta agitaţi,a împotriva uniunii ijlllpusă de vr!eme şi a nu da! prilej 
de a mări susceptibilităţile altor naţiuni faţă de saşi. 

Dar aici, unde roluil principal 1:-au jucat interesele murdare ale 
birocraţiei şi egoismul, argum:entele raţionale n-au. ·fos·t asculta1te. 

Tot la această adunarr~· s-a hotărât nu ·numai nechemarea1 depu
taţilor Vniversităţii săseşti1 care, în pofida tindieaţiilor ce 1~ s-au dat, 
~au fost de acord cu uni:un:ea, ci şi consultarea individuală a fiecărui 
membru al ·întregii naţiuni [a saşilor]; iară după ee eomunHatea ~e va 
pronunţa, se va înainta un protest la Guberniu contra uniuntii. În 
acest sens s-au şi tipărit formulare. 

Noi care credem că nu există forţă şi putere capabilă să împie
dice realizar<ea uniunii, am zâmbit văzând aceste pertractări împo
triva ei. 

Dar lucrurile au înoeput să capete culori mai sun1br~. 
Saşii simţindu-se pţea slabi, încep din nou să agite românii îm

potriva uniunii. Comite~e saşilor i-ta chemat la el acasă pe strada Me
szaros, pentru ziua de 2 illlnie, orele 10 d.m. pe agitatorii il':omâni, şi 
anume pe Pumnu, Bărnuţiu, Alexandru Pop, Iancu, Puşca.ş2 , ultimul 
fiind profesor în ,Ţara Românească, şi pe alţi1i care stau în casa Me
gyesi. 

'Der~pre cele de m.a:i sus am afla:t Îl]tâmplă tor. Secretarul baro
nului 'Radak Ist\liaiiY, cu nume11e d1e Ambtu,s., care locuieşte J:n casa 
JVJ:egyesi, :a rners jos în restaurant, unde chefuiau agitatol'ii români. În 
jurul orei 10 a intrat în sală fiul lui Schreiber.3 ş~ din greşa;lă l-a în
trebat pe A.mbrus, al cărui veşmânt se asemăna cu al lui Alexandru 
Pop, de 1ce fac chef, atu:nJci când sunt chemaţi la consifătuire: la co,_ 
rnitele saşilor, Ambrus s-a scuzat ca străin, dar cei de faţă au înţeles 
sensul întrebării şi au plecat :la ~ooul indicat. 

Ace.st deme1rs păcă·tots. n-a rămas fără rezultat. Agitatorii români 
au ţinut mai multe adunări secrete, la care au partidpa\t coneepiştii 
erariali: Petru Man şi Pau~ :Dunoa, scribul Ioan Popovici, conoepistul 
şef Ioanj Decel, cancelariştii Vasile Tăm,aş şi Anton Stoica. Ei au hof
tărât să redacteze o proclamaţie către n1aţiunea română şi către ceiJ.e 
două regilnente de graniţă, prin care li. se vor adresa îndemnuri la 
luptă armată împotriva uniunii. 

Prodamaţiunile vor .[il :scoase as.tăzi din tipografie. :Dacă se va 
întâmpla aşa, vă trimit una eu poşta de mâine. După unele ştiri, pro
fesorul Zi1nrnennann se arflă la Zagreb. Acolo a primit de la croaţi 
instrucţiunea ca, atunci când ei vor ataaa Ungaria, saşii, uniţi cu ro
mânii, să acţioneze dinsprie TransilViania. Acesta este. doar un. zvon; 
nu dispun de date. :reale. 

Sunt eonvin:s că aceste acţiuni pă:eătoase nu pot împi·edica uniu
nea, dar pot tnansrforn).a patri:a noastră s1cumpă în terenul unui sân
geros război civil. 

Se pare că guvernui nu acor.dă atenţta cuvenită Sibiului, centrul 
agita1)ilor: unde vin ag~tatorii ,români; unde activează ei liberi'; und}9 
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ieri; de exemplu, Petru. Man a vorbit 1timp de două ore unui mare număr 
de români_ contra maghiarilor; unlde se întocmesc tot felul de planuri păcă .... 
toase îrnpotriva patriei. De aceea mă grăbesc a vă comumca ce\Le spuse 
mai sus, pentru a infterveni în vederea arestării agitatorilor români. 
iar alătţiri-de ei şi ·pe instiJgatorul sas :Rosenfeld. 

Menţinerea ordinii şi pacea patriei rec1amă, înlăturarea comHe-. 
lui sas aflat în fruntea agitaţiilor; de asemenea, a episcopului Şaguna 
care este, conform zvonurilor, i.IJ:i agent plătit al muscalilor4 (în !egă-:
tură cu el nici nu este necesar alt oomentariiU, decât acela că este slăvilt 
ca agitator). _ 

Comandamentul rni1lita:r ar .-webui să pună la încercare trupele ro
mâneşti, iar dacă agitaţia ar reuşi într-adevăr, atuncJ înlăturarea 1or ar 
fi foarte necesară. 

Din partea unui tână·r m1aghiar credincios din Sibiu. 
Extrasul scrisorii sosite la SzaszKaroly. 

Copie contemporană .. Arh. St·. Budapesta. Fond. Az 1848-49-î Minisz- . 
terlumi Leveltăr. Belligymindszterium, nr. 353/1848. E. Foto: 26 837-
26 841. 

1 Corpul delegaţilor (împuterniciţi) ai celor 11 jurisdicţii săseştî. 
2 E vorba desp:re Al. Papiu Ilarian, Avram Ia;ncu şi Ioan Puşcariu. 
3 Jude suprem al scaunului Sibiu. 
4 Nu exlstă nici un document pentru această aserţiune. 
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Sil)iu, .li iunie 1848 

Nagy Szeben, Junius 5-en 1848 . 
. . .. Mi· azt hallottuk tegnap, hogy az Uniot kikialtoUak minden 

feltetel nelki.il, s azt a sz.aszok is elfogadtak .. .1 irt az atyjana\k, de en 
meg mit sem kaptam toled .. Az ritteni di.ihos fiatalsag nagyon zugol6dik 
a pUspokok ellen, s ki.ilonosen Lemeny, a draga ne.p-atya ellen, hogy 
honrarul6k - s. ez utols.6t halallal is fenyegetik. Figyelmeztesd a pi.ispo
kot, hogy hazaterve,· i.igyeljen magara, mert rosz szandekuk van ellE~ne. 
Az ide va16 pilspok irt6zva a fiatalokt6J, akart, nem akart, kentelen yolt 
Becsbe indulni, mert falukon a neiP el6tt azzal vadoltak, hogy azert nem 
ment fel Becsbe Kolozsvarr6l, mert arul6, s igy ma kentelen volt el in
dulni. Nem tudom hova tit ki ez emberek izgatasa, ha a f6 · hadi V(ezer
seg utjan le nem csendesittik, hogy a nepet tovabb ne izgassak. Dunkat 
is nagyon hibaztatjak, hogy j6llehet nem volt tagja a nemzet altal oda 
kil.ldott k<ovetsegnek, meg is a nemzet neveben az Uni6 mellett nyilat
kozott, elaUva a petitiot6l s nem varva annak ellatasat. Bab, Boheczel 
s mindny:ajon arul6knak vagytok kikialtva. Mi lesz ebbol, az Is.ten tudja! 
I tt azt beszelik, hogy ver nelkul nem fogj:ak magukat az Unionak aM.ja 
adni. A szaszok azt vetik az olâhok szemire, miert nem tartottak velOk 
az 1Jni6 e!_len. Ezen levelet meg a cs.otortoki postava! akartam elkilldeni, 
de az idoooT ki fogyvan, mara maradt, - s igy kentelen azokat is hozza 
adni, a mik a Schmidt hazajov~tele 6ta tortentek. O baza erkezett csii.;.. 
tortokon ebed el6tt, - es delutan 5sszegyult az Universitas es Eski.idt 
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kozonseg azon temploniba, ahal meg 'tartdft'ak' v~lt gyule~eket; 'olt' hb·s~
szas beszedbe referait Schmidţ K.olozsyari · .elj~r4sar6l; · el6ad~·, . hbgy:: 'a 
szasz kovetek es a:Z olahok niegegyeztek· az Unioba, s igy keri.teleri. volt 
0 is azt tenni, de nem vegso elhatarozottsaggal. A beszeldk koziil neme
lyek vedek, masok hibaztatak; mind a mellett ugy latszott mintha mind 
a szaszok, mind a tul buzg6 olahaink lecsendesedtek volna. Azonban 
tegnelJP ujb61 feizudtiltak a kedelyek. Keine Union! Keine Union! mind 
halalig! azaz nemelyek _a sza.s.zok kq;i1:iH · f?lhujtogattak, a mi·._ ~sm1eretes 
fiatalainkat, hogy inkabb hal~lt, ·mint Uni6t! Pap,p _ Sandor, Buttylcin, Ro
man es Arme eikezdtek szeledni falukra a . .szelb~li katonakhoz, J anku 
pedig Fogaras es Brass6 fele vette utjat s .igy -nagyobb leve a ves.z llcingja 
mint az elobbeni. Tegnap megerkezven Verza. es .Baricz a R6mai Csaszar 
nevu vencţegl1obe, Rosenfeld hozz~jok me_nt s .azt ajanla, hogy kossenek 

, irasfieli szerzodest az ·olahok a. s,zasz nemz~tt~l, ply feltetelek. alatt,. a 
_ minoket az olahok csak kivannak, csakhogy mindnyajon kotelezzek ma
gokat: biztatta, hogy az oh:lhoknak van 2 1/2. ezrede, a szaszok ;Ped~g 
olyan allapotban vannak,· hogy nehăny 6ra alatt 10~12 ezer :fe.gyveres 
embert talpra ·allithatnak, s vivjanak eletre haJ-alra ·a magyarok :elle·n. 
Mara Rosenfeld a Comeshez hivta 6ket, hogy beszeljenek vele is; azt .is 
hozza advan, hogy· puspok Lemenynek i[lem. volt joga, .. mint kira:lyi hi,.. 
vatalosnak az Uni6 mellett nyilatkozni az olah nemzet ·beadott petiti6ja 
ellenere; s igy ha az olahok egyesiilQek a szaszokkal, konnyen ellene al
hatnak akarmino habarozatnak. Mino ertekezesek lesz a. nevezet
teknek a Comessel, kesobbre 1negtudom; azonban nem akaro~ most is a 
postar61 elmaradni. Es nagyon felek, hogy a szaszok mesterkedes.ei dii
hos ifjaink altal (kik a medgyesi udvarba tartjak gyuleseiket) egy meg 
nem akadalyozhat6 lazzadasba fogj:ak vezetni a . tudatlan nep~t. Gondo
latom szerint fajdalommal tapasztalorri, hogy ·a nemes magyarsag !igen 
nagy hid~gseget mutat az olahok kerelme. ir'a.:q.t. A magyarok j61_ latjăk 
az oh:lh ne\p nagy szam:at, s meggyo.Zodhettek a sz'âs.zok mesterkedeseir61, 
melyekkel fiatalainkat megrontani igyekeztek, s. _i:lrr? hîrni, hpgy a ma
g;narok elleri utkozetre uszitsak az olahokat, avval amitvan oket, hogy a 
magyarok egesz olah helysegeket gyujtanak fel s oldosik lak6it. Abb6l !is 
meggy6z·6dhetett a nerpes magyarsag, mUy nagy szeretettel, rokonszenv
vel es _simuMssal viseltetik az olahs.ag a magyarok ir·ant, hogy · anrtyi 
megkisertett pTI6b~k utan is, a mai napig se vehettek arra az olahokat, 
a szaszok, hogy tolăk a fegyvert elfogadjak, 'j6llehet minden nap. ert6lte
tik; ezt pedig azon okb61, nehogy kiseb gyanura _ is · okot' szolgaltassantrk, 
mintha 9-z olahok a magyarok ellen s~egulni kivannanak. S n1ind ezeket 
a inagyarok szamba nem vettek. Sot meg igazsâgtalanui sertik, midori azt 
a'llitjak, 'hogy a bal:asfalvi gyulesen nem viseltek magokat emberseg~
sen, s hogy muszka za.szl6 alatt eskudtek meg, s tobb ef.felekkel. · Holott 
mind ezek igaztalanok es oly sertesek, melyek ke:pesek _a legjobb es leg
hajland6bb szivueket is nwgokt61 elidegerriteni. - Most jove hozzam es
peres Verza s mondja, hogy ma reggel Rosenfeld ujb61 meg lai:ioga.tta 
otet es Bariczot, s felsz61itotta, hogy hajtsak mar vegre a szerz6dest; a 
kik meg igerttek, hogy ma. esti 8 6rakor el fognak menni a Comeshez. 
hogy tudj-ak meg, mit akar 6 is, de ok se:rhmi egyezmenyre se le,pnek A 
szaszok nagyon torik a fejeket azon~ hogy az olahokat -magokhoz kossek 
az Uni6 ellen mind halalig. Es velemenyem szerint a magyar urak csak 
azon ket utat kovethetik a kovetkezheto ves.z eltavolitasara, - ha t.i. 
orszaggyuiesileg elhatarozzak az ola.hok kerelmet, ~egadjak nemzetise
goket s karp6toljak a szas.zok:t6l szenvedett ·karukat, s ezen hatarozatu-



kat megerosires elOtt is tudatjăk a n~ppel minei elobb pilspokeik a~tal 
me.gnyugtaţăsukra. Es ha azon ifjak koziil, kik a szâszok kedviert a n~
pet izgatjăk vagy kettiSt hărmot az izgatas ăiltal elfogatott ... 2 

Sibiu, 5 iunie 1848 

Noi am auzi·t ieri că uniunea a fost proclamată fără nici o condi~ 
ţie şi că s-a acceptat şi de către saşi ... 1; a scris t~t~i, da:r eu n-am 
primit nimic de la •tine. Tineretul furios de aici tare se. agită împotriva 
episcopilor şi mai cu seamă oontra lui Lemeni. P.e acesta îl ameninţă 
·CU moartea, considerându-1 trădător. Să avertizezi episeopu[ să aibă 
grijă la reîntoaDcerea sa acasă, ~en1tru că au intenţii rele împotriva lui. 
Episcopul de aici, temându-se· de tineret, vrând-nevrând, a ·trebuit să 
pl·ece la Viena. El a .fost învinuit în lumea satelor căt e trădător, totc
'mai pentru că n-a plecat din Cluj la Viena. Chiar astăzi a !fost nevoit 
să! pornească. Nu ştiu la oe va duce frămâ111ta·r·ea oamenilor, dacă po
porul nu va fi Hniştit• prin intermediul Comandamentului general. 
Dunca este de asemenea învinuit că deşi nu este m.embru al delega
ţiei naţâunii rO)mâne, a făcut totuşi o declaraţie în favoarea uniunii 
în numele naţiunii. El s-~ desolidarizat de petiţiune şi n-a mai aşteptat 
rezoluţia. Bob şi Bohăţel sunt consideraţi tot -trădători. Numai Dum
nezeu ştie ce va ieşi din toate aoestea! Se vorbeşte că fără vărsare de 
sânge nu vor accepta uniunea. Saşii l:e rep~oşează românilor că nu [i 
s-au r<:'tliiat împotriva uniunii. 

A:m vrut să trimit adeastă scrisoare încă cu· poşta de joi, dar, 
nea vând timp, am lăsat-o pentru astăzi. Am . fost. astfel nevoit să adaug 
şi ce~e întâmplate __ după ·ee Schmidt s-a reîntors acasă. El a sosit joi 
inainte de masă. După masă, Universitatea săsească şi corpul juraţilor 
s-jCl şi JntrunH în biserieă, unde s-au ţinut adunări şi cu alte ocazîi. 
Acolo Schmidt a făcut 1o. amplă expunene despre atitudin:eJa s:a de [a 
Cluj. A afirmat că deputaţii saşi şi ~omâni s-au înţeles într-o atitudine 
prounionistă. De aceea şi dânsul ai :fost nevoit să procedeze la f,el, dar 
nu ca o decizi,e definitivă. Unii dintre vorbitori 1-au apărat pe Schmidt; 
alţii, în schimb, 1!-au învinuit. S...,a părut totuşi, că atât ·saşii, cât şi 
românii noştri extremiiŞti s-ar fi HniiŞ~t:it. Ieri opiniile s-au înfierbântat 
însă din nou împotriva uniunii. Keline Union! Reine Union - până la 
m·oarte; cu alte cuvinte, unii dintr:e saşi au reuşit să-i aţâţe pe tinerii 
noştri cunoscuţi cu cuvintelle: mai bine moartea, decât uniunea! Alexan
dru Pop; Buteanu, Roman şi ,Arma.tu co'lindă satele de grăniceri. Iancl.I 
s-a îndreptat spre Făgăraş şi Braşov. Astfel pericolul s-a mărit consi
derabil. Ieri a sosit Bariţ şi Verza la restaurantul "Împăratul Roma
nilor". Hosenfeld 1e-a propus să semneze un contract cu saşii, în con·
diţii pe care românii le vor crede că sunt în interesul lor. A arătat că 
românii dispun de două regimente şi jumătate, iar saşăi' sunt în stare 
ea în câteva ore să în:armez:e 10-12 mii de oameni. Cu astfel de forţe 
ar putea să pornească o luptă decisivă împotriva ungurilor. PF-ntru 
ziua de azi Hosenfe~~~ i . ...,a invitat la comitele saşilor pentru discuţii. A 
mai adăug.aţ că episcopul Lem1eni nu era îndneptăţit să facă o aec1araţh~, 
prounionJstă, în po-fida petiţiei înainta:te de români. În caz că românii 
s-ar alia cu saşii, ei ar putea s.ă1 se împotrivească cu uşurinţă orică.rei 
hotărâri. Ce fel de discuţie vor avea cei în cauză cu. comi tele săsesc, 
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ain să· aflu mai târziu~ N-aş vre·a să întârzie poŞta şi astăzi. EiLi am te
meri mari că agitaţiile · saş:illior vor împinge tineretul român (care ţine 
adunările în curtea Megyesi) la provocarea unei revolte a poporului 
neştiutor. Constat cu regret că nobilimea magh'~ară mani,festă o răceală 
prea mare faţă de c~erinţele românHor. Ungurii văd prea bine numărul 
.mare al ·romcinilor. Ilşi pot da seama şi de uneltirile saşilor îndreptate 
spre coruperea tineretului român. Ei î'l po;t aţâţa la lupta împotriva 
ungurilor, amăgindu-1 că maghiarii inoendiază loealităţi întregi româ
neşti şi îi. ucid pe locuHori1

• Maghiarii îşi pot da seama însă de· ataşa.:.. 
n1entul şi simpa~ia românilor ~faţă ,de ei. După atâtea încercări, saşîi 
n-au reuşit nici până în ·prezent _să~i determine pe români să primească 
arma lor, cu toate că ziln:ic se forţează acceptarea. A·ceste presiuni se 
fac însă dn aşa f,el ca nu cumva să creadă cineva 1că românii se pregă
tesc impotriva ungurilor. Ele nu sunt luate în considei'!are de un~ut!'ti. 
l'VIai mult, românii sunt insultaţi pe 111edrept atunci cănă se' afirm.ă că la 
Adunarea de. la ;Blaj nu s-ar -fi comportat cu qm,eni!e; că ar [i derpus 
jurământul pe stindardul rus€t5c şi altele. Asemenea insulte nedrepte 
sunt bune numai pentru a-i îndepărta de unguri şi pe cei mai devo
taţi. Acrnn a sosit la mine proto,popul Verza cu ştirea că azi dlimi
neată 'RciSenf,eld il-a vizitat atâ~t pe dânsul, cât şi pe Bari~iu. E'l !i.-a 
somat să încheie odată contractul propus. Ambii au răspuns că seara, 
la .orele 20, vor merge la corn[ te[e saş;ilor pentru a vedea ce in ten ţii 
are, dar că. nu dor•esc să înttheie nici o înţelegerte. Saşii se străduie să-.i 
lege de ei pe români pe veci împotriva uni unii. După părerea mea, 
ungurii pot evita o catastrofă numai dacă vor urma două căi: să accepte 
la Dietă oererea românilor şi să-i considere ea naţiune, despăgubindu-i 
pentru pagubele suferite dtn partea saşilor; pentru liniştirea poporului, 
despre toate acestea să tfie anunţate prin intermediul episcopilor ... să 
aresteze doi-trei din arei tineri care agită poporul, făcând pe placul 
saşilor ... 2 

N. 

Copie. Arh. St. Budapesta. Traducere contellliPorană. Fond. Az 1848-
1849-i Miniszteriumi Leveltar .. Beli.igyminiszterium. Elnoki iratok, nr. 
353 E/1848. Publicat de Deăki Imre: 1848. p. 122-123. 

1 Lipseşte din textul original. 
2 Idem. 

Buda, 6 iunie 1848 

29 

Graf Szechenyi lstvcin 
Kozl~kedesi minister urnak mint gr[ 6f] Batthâny La jos tavollete
ben helyettes minister elnoknek 
Az ·erdelyi Nagyfejedelemseg Karainak es Rendeinek ide zârt fel

terjeszteset, mellynel fogva az orszraggyulesi ko·veteknek a legkozelebbi 
nemzeti gyiiliesre nepkepviseleti alapon leend6 vcilaszmsar6l, es a nem
zeti fegyve:res·· e~6rill alkotott es szentesites vegett O fels€gehez felkill
dott torvenyjavaslatokat megkiildven, azoknak leheto legnagyobb siett
seggeli kirâJyi megerositeset esz~o·zoltetni kerik, nagymelt6sagodnak, 
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1njnt Gr6f Batthany Lajos ur tavollt~teben ministerelnoki helyettesnek;: 
minei elobbi ministeri tanacskozas ala vetel es elintezes vegett ezennel' 
attenni sietekl. . . 

Budan, Junius 6 1848. 
Kiadathatik: Istvan 

Domnului ministru al comunieaţiHor, eontelui Szechenyi Istvan, 
în calitate de locţiitor al primului ministru, Batthany Lajos. ~ 

Vă expediez anex.31t aici demersul Stărilor şi Ordinelor Mare-lui 
Principat :al Tr.a1I11Si1vaniei, prin calie se transmit pentru sarireţionare 
l\!Iaiestăţii Sale proii.ecte[e de legli despne alegerea depuitaţilor [a pro~ 
xima dietă pe bază de reprezentare populară şi despre armata naţio
nală. Se solicită intervenţia [a rege pentru sancţionarea cât mai ur
gen tă a acestora. 

Iată de oe mă grăbe:sc să le înaintez Măriei Voastr·e. ea locţiitor 
prim·-minister·ial în absenţa domnului oonte B.atthyany Lajos, pentru 
a o supune cât maii. curând dezbaterii şi deciziei Consiaiuhli de Mi
niştri1. 

Buda, 'la 6 iunie 1848 
Se poate elibera: Istvan 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1305/1848. Foto: 12 415-
12 416: 

1 VeZli vol. V, ,doc. 69, p. 228-238. 

30 ... 

Yiena, 6 iunie 1848 

Hochgreborener Graf! 

So'\vie Eurer ExoeUenz verehrtes Schreiben vom 30. Mai 1848 
wegen Ausfolgung der nothigen Waffen aus den Militar Magazinen 
zum Behufe der Nation:a:lgarde hieher langte, saumte kh nicht, es 
in1 \Vege der siebenbilrgischten ·· Hofkanzlei Seiner Majestat uri'Vlerweilt 
mittelst aJleruntertharrigs~en Vortrages mit der Biltte vorzuleg:en, hie
riiber ehestens . die aHerhckhste Entseheidung herabgeben zu, 'wollen. 

\Vori.lber ich die Ehre habe, .. Euer Excellenz zur einstweiligen 
\Viss-enschatft in ~enntnis zu setzen .. Der ich ubrrig·ens mit yollkom
menster Hoehaehtung verharre. · 

l":uerer ExeeHenz. gehorsamster Diener, 

Laz;ar Freyherr von Apor 

vVien, den 6. Juni 1848 
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Prea m8.ri1te conte! 

1De îndată rce am primit onorata adresă din 30 mai 1848 cu pri
vire la predarea armelor necesare din magazitle militare gărzilor civile, 
n-am întârziat să o trimit Maiestăţii Sale prin int€rmjediul Cancelariei 
Aulice transilvănene, la rugămintea de a-mi comunica de urgenţă 
I1otărâ~ea supremă luată în acest s·ens. 

Drept pentru care am onoarea să. vă înştiinţez deocamdată. 
Rămân cu mul1tă stimă servitorul dv. 

iBaron Lazar von Apor 

Vi1ena, 6 iunie 1848 

Original:' Arh: St.· ·Budapesta. ·Fond. G. Pr·., nr. 1 509;1848 .. Foto: 25 631. 

31 

Cluj, 6 iunie 1848 

Lukats J 6sef nemes Hunyad megye igazgat6 f6bi~;§tjanak 
A hazai f6 hadi vez·ersegnek idei junius 4rdl 622 sziam alatti ~tirata 

tartalmanal fogva, Brass,6b6l a K .. fej~er:~ă:ri. f~gr.v~r:tarb~.~~ţ. ;v:it~tp.ţ szan
dekolt katonai fegyverek at hozatala katonai kiseret ~eheţetlensege miatt 
most ham ar meg nem tortenhetve:h, a' 'ne·m~s· .H UJ:lya~. v~rrp:~gye reszerol 
Devan fel aHitand6 nemzeti orsereg 's.zarnâra 'el? hot .mint· ?zţ· maius·· 31rol 

. :13861• lE~ SZ!clffi alatti rendeletemriel 'fpgVâ ·tp.egirt~m,: fg~rţ. ''lţeţSzâz. !IJ.U.s
ltak kiadatâsa egyenesen a ~. fejerych:~i 'Jţgyv~r ta;ţban 'l.evo .fegyyerek
biolJ. elrendeltetven, hogy azoknak ăt' 'veţ~~e ·m.ent'ţlr .. ·eloob · m:eg t9rt~h
hessen, urasagodat fel sz6litom: · ... :, ' : :. ' ·: ~.;. : ·. .. ': ' '. :, . :: . . . .; . ::. '. 

miszerin t a. de vai ne !Des taniâcs ·â1 t~. a· :.~~gyy~Ţ~~· :. ă ( Y~.t~i~ . y~g~tt, ~i. #D;ţ
dendo biztos r,esz,ere ki adand6, fel hatalmaz6' ·~1eve1et ·· az·on. · fegyverrek 
atvetelerol szol6 oly ertelmu teritvenyt: mţ~ţ~riţl;ţ-; C;l?;i!~lţp~· .y~ţţ f~gyve
rek azon hasznarlhat6 j6 allapotban, valamint atvetettek, fognak annak 
lidejeben vissza szolgaltatni, - nemes Hunyad varmegye tisztsege altal 
is ala irva, vegso hitelesites vegett mentul elobb hozzam felkiildeni igye
kezzek. Minek meg to·rtente utan a, nyugtatvanyok:altalam vissza kUl
qetven, lesznek a fegyverek Fej~~varrpl altal v:~e!}d6k~ :·_ ·. 

Kolosvart, Junius 6n: 1848 
· .. :; ::. 

Onoratului prim-jude diriguitor al, comitatulu1 litinedoara, Lu
kats J6zsef 
1Din conţinutul adresei Oomandamen.tului. ·militar suprem naţional cu 

nr. 622 din 4 iunie curent, se văde~te că -traFIJs·ferul intenţjonat de arma
ment de J.a Braşov [a arsenalul de l·a Alba Iulia, pe seama gărzii cetă
·ţeneşti de la Deva şti a mări.tului comitat Hunedoara; nu· poate avea 
1oc imediat, datorirtă i·mposibilităţii asigurării esoortei militare; dintre 
acestea însă, aşa cum am precizat în ordonanţa ··cu.nr. 1.38-S·:din 31 mai!, 
se va ceda un număr de 200 ·pu~ti în mod direct din arniamentul aflat 
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în arsenalul de la Alba Iulia; pentru ca prelu'C)Iea lor să aibă nea
părat loc, atrag atenţia domniei tale asupra I1ecipisei e1iiberate cu 
de împuternicire pe seama comisarului des,emnat de onoratul 
de !la 1Deva pentru preluar-ea armelor; la f·el asupra perf·ecte[\ s~tări a 
armamentului utili~at astfel şi probabilitatea retrocedării aces,tuia la 
momentul dat;· oficialiftatea onoratului comitat Hunedoara va tliebui $ă 
se conformeze. Totodată să se străduiască a-mi re1mite actu1l spr.e auten
tificare finală neoesară. 

După toate aoestea, adeverinţele r.espective fiindu-vă în.apoiate. 
vor putea fi preluate armele/de la Alba, Iulia. 

Cluj, la 6 iunie· 1848 

Concept. Arh. St. !Budapesta. Fond .. G. Pr., nr. 1463/E. 1848. Foto: 
15 758-15 759. 

1 Vezi voi. V. doc. 97. 

32 

Cluj, 6 iunie 18~8 

Nemes Als6fejermegye fois;pănjanak 

A melt6sagod kormanya alatti nemes megye a1land6 csendorbizott
mănyt{inak folyo h6 3kar6l 90 szamja alatt hozzam intezett azon kere
sere, mikent Sard es M. Igen varosaban alakult nemzeti orsereg sre
m.ăta a karolyfejervari katonai fegyvertarb6il a szllkseges fegyvenek~t 
eszkozolnem ki, vcilaszolni kivantam: miszerint ezen fegyverek nem. 
fiigven az en rendelkezesemtol, ă Felseg.ehez e targyban mar fobb .ver
se'llt folyamodtam, minek sriikeres eredmenyet minden 6ran varvan re
:menylem ezen vărosi polgarok kivans:ăgooak !i.s eleget tehetek. 

Kolosvart, jun. 6kan 1848 

Onoratului comite suprem al oomitatului Alba de Jos 

încerc să răspund la cererea comitetUJlui perman~ent pentru men
ţinerea ordinii public.e din comitatul aflat sub onorata dvs. conducere, 
cu nr. 90 din 3 a lunii OUI'1ent~, despre procurarea armamentului neoe-,. 
sar din arsenalul! del la A[ba Iulia, pe seama gărzii civi~'e' formatle în 
oraşele Şard şi :tghiu; vă comunic că toate acestea nu dep~\nd de de
cizia mea, dar m-am adresat în mali mU!lte rândurii înă~lţimii sale, aş:-

. teptând din oră in oră un vezultat pozitttv oare să satis:flaoă dorinţa ex
primată de cetăţenii acestor oraşe. 

Cluj, la 6 liuni~ 1848 

Concept . . Arh. B~ Budapesta .. Fond .. G.Pr., nr. 1452 E/1848. Foto: 
15 746--16747. 
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Cluj, 6 iunie 1848 

Nagy Meltosagu Kinilyi F6 Kormanynak 

. Nemes Kolos megye resz·er61 fe1allitott csendori bizotmanynak fo
ly6 M 1so napjar6l 50 szam alatt hozzam felterjesztett tud6sftasat mely
nel fogva azon ,nemes megye szombattelki lakosok altal felzarvart koz 
csend helyre 8Jllitasa alkalmaval az elfogadott helybeli lelkesz Papp Szi
mion ugy kozlakosok Pa:P.P Alexandruj es Kuk Indrej vallomasaikr61 ke
sziHt jegyz6 . konyvet felkuldotte, zaratekaival egyUtt a nagy meloosagu 
Kiralyi Fo · Kormânynak · az elfogadott bujtogat6k kezessegen e~bocsata
tâsa es a }Junosoknek melt6 biintetes<>k inint teendo tovabbi intezkede
sek vegett ât tenni szi.iksegesnek talalomt. 

Kolosvart, jun. 6an 1848 
Gr6f Teleki Josef 

Mădtului Scaun Gubernial 

Am primit îniŞ'tiinţarea din 1 a !uniti curente sub nr. 50 a comi
siei pentru m~nţinerea liniştii înfiinţată de către nobilul comitat Cluj; 
potrivit acesteia,. cu pri~~jul r·estabilirii. liniştii publice, tulburată de 
către locuitorii din Sâmboeni, a fost arestat preotul şatului Simion: Pop 
şi locuHorii Alexandru Pop . şi· Indrei Cuc. Trirniţând procesu'l verba~ 
care co,nţine mărturisirile !lor, am ·considerat necesar să ~naintez înălţa.., 
tului Scaun gubemicd anexele sale, pentru ca arest:aţii !i.nvestigaţi sa 
f:ie eliberaţi pe chezăşie şi ·totodată pentru a se dispune în continuare 
privitor :La pedepsirea corespunzătoare a vinovaţilorl. 

Cluj, la 6 riunie 1848 
Conte Teleki J6zsetf 

Original. Arh. St. Budapesta. Forul G. P., nr. '7 364/1848. Foto: 30 832-
30'833. 

1 Vezi doc. 11. 
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Cluj, 6 iunie 1848 

Nagy M·elt,6sagU. Kindyî F1o Kormanyszeknek 

Nemes b. Szolnok Megye igazgat6 fobir6janak f. h6. 4rol Montse 
Czilikane Gr. Wass Samuel Fel50 gyekenyesi Sellerene;k lakhelyex 61 e·r6-
szakos ki mozditasat panaszl6 s idei majus 3r6l 1017 E. szam alatt tu
d6sitas tetel vegett at· killdott kerleve·lere '- hozzam felkuldott veleme
nyes tud6si1Jâisat ugyszinten · Felso gyekenyesi Irimiesz Vaszilikiânak ezen 
fenn forg6 egyenetle.rtseggel egyben fi.iggesben lev6 s emlitett nemes b. 
Szolnok megyei igazgat6 f6 bir6ja altal egyuttal mellekapcsolt ker leve-

59 



lE~t eredetikeppen zaratekaival egyutt a N agy melt6sagu fo korm·anynak, 
az e targyban erdemi1eg teend6 tovabbi hataroz,a.s hozatala es sziikseges 
intezkedesek tetele vegett at ki.ildeni szi.iksegesnek tartottam1. 

Kolosvart, jun. 6an 1848 
Grof Teleki J 6zsef 

·, 

: 1 . KiraJ:yi f6kormânyz6 B. Szolnok megye igazgat6. fobinajanak i. h6 
4rol Montse Czilikane · gr6f Vass Samu Fels6 gyekenyesi sellerenek lak
helyePO.l eroszakos kimozdităsat panaszl·6, s idei mâjus 3r6l10l7. E. szam 
alatf tud6sitastete1 vegett atki.ildott kerlevelere felki.ildott velemenyes 
tud6si1Jăsat, ·ugy szirtten "Felso 'gy€kenyesi Irimiesz Vaszilikanak ezen fen
fo,Fgo egytenet~enseggel :egyben ·fi.iggesben levo s emlitett B~ Szolnoki 
megy'e igazgat6 ft6biraja altal. egy uttal mellek~pcsolt ket levelet eredeti~ 
keppen zaratekaival egyutt, az e targyban ·erdemileg teend6 tovabbi ha
taro~as hozatala vegett atki.ildi. 

BelSto Sz<;>lno~ megye igazgat6 fobir6janak! 7591 idei korm1any sz.a.m 
alatti ;ttidositasara a: felki.ildott 15 darab zaratek vissza kuldese mellett 
irassek meg, hogy az emHtett megye tisztsegenek Felso gyekenyesi ur
beres asszony Montse Czilikane panaszos· i.igyebep._ pozo:tt hatarozata al
tai az torvenyes igazsag meg tagadva nem U~ven, . e KinUyi kormanyszek 
is ·stt' helybe· haggya es a kerdeses panaszl6t alaptalan panaszaval el uta
sl'itotţa.· :·u gyan ezen hatarozatt feiOI a pan.aszl6 a be adott es t017 El. 
id~~-' sza,mn;J.al_ jegyzeţt kerleve+re . ki adahdo vatlasz alt~l ertesittesek is; 
ugy szih ten· az '7'460 ·idei . szam: alattt ' kerlevelre irand6 valasz altal . uta
sitassek kerelmes BodoSigmond a ki11alyi kormăny szekn.ek a fenn forg6 
targyban hozott hatârozata megertese vegett, az illet6 iga:zgat6 fobir6hoz. 

Preamărite Scaun gubernial regesc sti:prem 

·Mărite Guberniu suprem, pentru a decide măsurile trebuincioase 
de 'adoptat, socot drept obligaţie neoesară a vă remi.te: circulara expe
diată sub nr. 1 017 E., din 4 mai curent pentru .informa:r~e, în [e!gătură 
cu plângE!rea lfăcută ·în ziua de ·3 ·a lunii cuvente de· s;oţia lui Monce 
[Munoea] ~:plicui cătbe prim :judeJ,e diriguitor al respecta:bilului comita~ 
Solnocul Interior, ·cu privire la îndepărtarea ,forţată din ilocuinţa proprie 
a jelerului respectiv din Jichişu1 de Sus de către cont:e1le Wass Samuel; 
inş tiinţarea primită spre cercetare de ia VasiJkă ITimieş din Jichişul 
de Sus în legătură eu această neînţel,egere; totul în relaţie cu circulara 
expediată, am.intlită de prim judele dirigui,tor din onora1tul com!ilta:t 
Solnocul Interior, împreună cu originalul clauzelor!. 

Cluj, la 6 iunie 1848 
Grof Teleki J 6zse,f 

Consiliul gubernial crmesc SUIPrem remite pentru a se decide mă
surile necesare -de adoptat în această priJviriţă şi anume: circu'lar:a expec:. 
d~ată sub ;nr. 1 017·. E:; din 4. m§ii ICUÎ"·ent pen:tru informare, în J:egătură 
cu plânger.ea1 făcută la data de 3 a ~unii curente de soţia [.ui Muncea 
ŢiUcui 9ătre prim-judele diriguitor al nobilului comitat Solnocul 'Interior 
cu privire la îndepărtarea forţată a je,lerului respectiv din Jichişul de 
Sus din d()miciliul propriu de către contele Wass Samuel; înştiinţarea 
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primită spre oerc~tare de tla Vasiilică Ir~~eş" din J ic.hişul d: Sus în 'le
gătură cu aeeas_tă nelînţel~g~ere, rtJotul fnnJd In relaţie cu c1r011lara ex
pediată laolaltă cu originalul cla~zelor~ 
· să dispuneţi ca odată cu cele 15 clauze şi cu înştiinţavea prim-.]u.
delui diriguitor al Comi1tatului Solnocul Interior de către ,Guberniu cu 
nr. 7 591 să înaintaţi decizia . .adoptată de oficialitatea respectivă în cauza 
reclamaţiei soţiei jelerulu:it Muncea Ţilicui din Jichişul de Sus; nefiind 
încălcat dreptul de judecată legală, Guberniul crăiese consideră hotărâ
.rea drept justă şi respinge reclamaţia ca fiind neîn.tem·eiată. Roagă, în 
această. direcţie, să ·fie în;ştidnţată despre hotărârea luată prin circulara 
emLisă! cu nr. 1 017 prezidenţial; la :flel şi despre răspunsul datorat la 
circulara cu nr. 7 460; toate să [ie transferate către prim-judele diri-· 
guitor, odată cu rugămintea exprim-ată de Bodo Zsigmund către Gu
berniul rege se suprem de a se interpr;eta corect decizia ·adoptată. 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 7 391:11848. Foto: 26 117-'-' 
26119. 
Original. A)-h. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 7 391/1848. Foto: 26120. 

t Vezil voi!.. V, doc. 194. 
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·Cluj, 6 iunie 1848 

An Seine ExoeUenz den bevo1lmachtigten k. Herrn Landtagscom
missar Freiherr von Puchner 

Anton 'Fogarasi, Hauptmann der ·Karls,burger Bllrgergarde, stellt 
.:in der Beilage das Ansuchen um die zu erwirkende Aus[olgung jener 
400 Stiick Musketen, welche na:ch der angeblichen ĂU:f3erung des Herrn 
Festungs Commandanten, General Major von Horak da~elbst mţt cler 
·widmung ,fU.r di1e Stadt Karlsburg vorhanden sein sollen. 

iJn wie ferne nun sich diese Angabe bestătigen und die erwahnte 
.Anzahl der Gewehlie der flieien Verfugung !Euer Exeellenz unterstehen 
.sollte, e:rlaube kh ·min:-, Hocpdieselben zu bi1tten, wegen He~ausgabe der
.. selben das Nothige verf,iigen~ und das Verfilgte ,mir erotffnen zu wollen. 

An Seine Excel:lenz Herrn Lazar Freiherr von Apor 

Von verschiedenen Jurisdiktionen mit der Bitte besturmt, die in 
ihrer Mhte errichtete Bi.irgergarde mi.t den nothigen W affen zu verse-

· hen, babe ich dre Ehre, Eure ExeeHenz: mi<t Berufung auf mein Schrei
;ben vom 30ten v.N.I. Z .. 1,357 dririgend zu evsuchen, sich hohe~en Orts 
dafilr _ auf das kraftigste vervvenqen zu wo11en,. dami1t dem hierlandtgen 
. Herrn Cornmandierende:ri Generalen die EinwilUgung erfi.illt we:rde: 
eine den Bedurinissen entsprechende Zahi von Musketen zu diesem 
_Zwecke verabfolgen zu diirfen. 

Klausenburg, am 6ten Juni 1848 
[Teleki] 



~~ 
··,l 

Către ,exce1enţa sa cornisarut regesc plenipotenţiar la CHetă, 1baronul··~~ 
von Puchner . - l 
După cum reiese din anexă; Anton Fogarasi, căpitanUl gărzii ci:... ' 

vile, din Alba Iulia, cere să i se ;predea cele 400 de bucăţi de: muschete. 
eate, conrform spuselor domnului comandant al cetăţii, generalu1 maior 
von Honik, ar exista acoJo şi ar fi destinate aces~tui oraş. 

:În ,ffiăsura în oare se von confirma aceste date şi va fi la liberă 
dispoziţie a excelenţei dv. numărul menţionat de arme, mi-aş permite 
să vă rog să dispuneţi cele necesare pentru predarea lor şil să-mi co-
municaţi dispoziţia pe care aţi dat-o. · 

Către excelenţa sa dornriul b'aron Apor Lazăr. 

Sunt asaltat din partea mai multor. jurisdicţii cu rugămintea de 
a înzestra cu armele necesare gărzile civile constituite în interiorul ~:or: 

. de aceea, ref:erindu-mă şi la adresa mea din 30 mai a.c., nr1. 1 357, am 
onoarea să vă rog insistent să interveniţi cât se poate de eficient la 
fortirile superioare penrtru a i · se acorda domnului comandant general 
din această ţară permisi/Unea de a preda în acest scop un număr de 
muschete corespunzător necesităţilor. 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. 'Pr., nr. 1470/1848. Foto: 15 773-
15 774. 
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Cluj, 6 iunie 1848 

An Seine des k.k. Herrn. Feldmarschall Lieutenants y.on Pfersmann 
Hochwohlg.eboren 

In ·der hiel" gegen ge·fallig.e Riickstellung urschriftlich anverwahrten 
Eingabe beschw,eit sich. der k. wirkliche Th~saur.ariats Sekretair von 
Gyergyai dari,iber, daB der in den Ruhestand versetzte Feldkriegs Se
kretai:r .J'os-eph von B~nigni in der ·49. NumiY!;~r des vo1t ihm redigie!r'
ten "Siebenbi.irger Boten" sich grobe· AusnH1e gegen diJe Person des 
lBeschwerdiefiihretrs erlaubt, namentlich die Ausdriicke unfii.hig, fa
natisch, :ultramagyarisch gebraucht, hi~ed~rch aber sein Ansehen vor 
dem Publikum mit Verletzung der dies~:Ealls bestehenden allerhochsten 
Verordung herabgewfudigt habe. 

Nachdem Beklagter seiner Person nach unter der Milităr Juris
diktion steht, gebe ich mir die' Ehre, Euer Hochwohlgeiboren wensrt
freundlich zu ersuchen, ihn zur Rechtfertigung bezi.iglich dieser seiner 
gesetz\vidrigen Handlqng auffordern, sofort nach Befund der Ums:tănde 
der verdien ten Ahndung un ferziehen und mir das Verlanlaate eroffnen 
zu wollen1. 

Klausenburg, am 6. Juni 1848 
[Teleki] 



Către domnia sa domnul d:eldmareşallocotenent von 
Pfersmann 

. In petiţia anexată aid în orilginal cu rugămintea de a o re1turna, 
secretarul v·eritabil al Tezaurariatului von Gyergyai se plânge de fap..., 
tul că fostul protocolist de campanie retras la pensie, J oseph von Be-
nigni, '?~-a pe_rmis. atacu!i dure la persoana peti!ionarului î~ .numă;ul 
49 al zmrulu1 "S1ebenburger Bote", pe care el 11 redacteaza, folosind 
expTesii ca: incapabil, fanatic, ultramaghiar. Prestigiul său în faţa pu
blicului a fost astfel deteriorat, încăkându~-se o dispoziţie a celor mai 
inalte foruri în acest sens. 

Dat fiind faptul că pârrâtul se află sub jurisdircţia militară am 
onoarea să vă rog să-1 trageţi la răspundere pentru acţiunea/ sa care 
contravine legii, ia:r după aHarea împrejurărilor să-1 supuneţi anchetei 
meritate ~i să-mi r:aportaţi ce m·ăsuri aţi luat1. 

Cluj, 6 iunie 1848 
[Teleki] 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1477/1848. Foto: 25 660. 

I Vezi voi. V., doc. 147. 
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Cluj, 6 iunie 1848 

An des Hochwohlgebornen H:errn bevollmăchtigten koniglichen 
Land tags Commissairn An ton Freiherr von Puchner Excellenz 

Klausenburg, 6. Juni 1848 

Zur Behebung jener Besorgnisse, .. welche Euer Exeellenz mittelst 
schătzbarster Zuschdft vom, 3ten dieses Mona:ts Z. 7 darin ausz~re
chen die Gi.ite hatten, da!B der am 2ten d.M. landtăglich beschlossene 
dritte Gesetzes-Vorschlag, weleher von der Umg.estalrtung. der Szekler 
Grenz-Regimenter zur Nationalgarde hande1t, sobald deTselbe zur Ken
ntnis der unter den Waffen befindlichen Szekler Nation gelangt, leicht 
zu MiBversHindnissen Anla8 geben k,onnte, habe ich es fiir l1!othig e·rach
tet, unterm heutigen săm:tlilche Ober'-ţ;ommandanten jener Szekler Ju
risdiktionen, in welchen dlas Grenzinstitut eingefiihr1t ist, aufzuf,ordern, 
womit selbe auf eine .ang,emessene Weise die unter den Waffen befind
liche Population dariiber gehorig aufzuklăren, da6 der fragliche Ge
setzvorschlag vor der zu erfolgenden allerhochsten Sanctionirung keine 
ver'bindliche Kraft habe, und .folgi!i~ch selbe mit allen ihnen zu Gebote 
stehenden gesetzHchen Mitteln dazu ermahnen und ernstlich apffor
dern mogen, jedes faktische Auftreten in dieser Beziehung sorgfăltig 
vermeidend, in ihrem bisherigen Zustande und Abhăn:g:i1gkeit von ihren 
!\Iilităr-Vorgesetzten auch ferner zu verbleiben. 

Belangend ferner den Umstand, da6 ein Theil der in H6romszek 
konstituirten National-Garde, an welehe sich auch Grenz-Soldaten an
gesch1ossen haben sollen, sich zum Ausmarsch nach Ungarn vorbereiten 
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.soli, .<;;0 habe ich insbesondeTen dem Ober-Konillgsrichter des Haro;rn_:~~ 
szeke·r Stuhls Weisung ertheUt, die dasige Popu1artion gleichfalls darU._:j~ 
ber aufzuklăren, da:B bis dahin als der năchste bevorstehende gem.ein.;.',l 
schaftliche Landtag hieTiiber einen BeschluG fassen wird, kein Îak~ ~ 
tisches Auftreten Platz greifen konne und daher selbe in ihrem jetzigeri 
Zustande zu verbleiben habe. 

Wovon ich Eurere Excellenz mit der Beigefiigten Erklărung rin die 
KenntnU~ zu setzen die Ehre habe, da/3 auch der Landtag bei Ahfassung 
des fraglichen Gesetz-Vorschlags der Ansicht war, daB derselbe vor der 
allerhochsten Sanc-tionirung keineswegs eingerfiihrt werden konne. 

J oseph Graf Teleky 

Către exoeJenţa sa onoratul comisar regesc plenipotenţiar la. dietă, 
baronul Anton von Puchner 

Cluj, 6 iunie 1848 

:In adresa excelenţei voastre din 3 iunie nr. 7 aţi avut bunăvoinţa 
de a vă exprima îngrijorarea că de îndată ce. naţiunea secuiască va afla 
de cel de-al treilea proiect de :lege. adoptat de dietă ffn 2 iunie care se 
referă 'la transformarea r:egim:entelor secuieşti de graniţă în găTzi na
ţionale, s-ar putea 1ajunge uşor la :inteTpr~etaJ:"·ea 1ui greşi,tă. Pentru în;
lăturarea acelor temeri am trimis tuturor cumandanţilor s:upremi ai 
acelor ~uTisdicţH secuh:~şti, unde există unităţi de grănkeri, o adresă in 
care îi rog sa expli:ce temeinic popu~aţie<i înarmate că proiectul de lege 
menţionat nu intră în vigoare deeât după sancţibnare.a ·lui de .că,tre îm
părat; în consecinţă aceştia· să îndemne populaţ~a prin toate mijloa.ce:le 
.care le f;ltau la dispoziţi~e- şi s.ă o som:eze: cu seriozitate să nu acţioneze 
în .acest sens, ci să 'rămână in continUiare în starea de subordonare faţă 
de supeTiorii militari. 

_In ceea ce priveşte z'vonul că o parte a gărzii naţionale constituite 
în Trei Scaune, căreia i s-au alăturat şi soldaţi de graniţă, s-ar pregăti să 
_şe deplaseze în Ungaria, eu i-.am d!at mai ;ales judelui regescj suprem 
.seăunal dispoziţia de a lămuri populaţia de acolo 1că până ce urmă·toarea 
dietă comun? nu va deeide,. ill:U .şe- poate acţiona în această privinţă; de 

. a~~eea trebuie .!~ă rămână ~n ·star:ea ei actuaiă . 
. Despre aceasta am avut ~onoarea să o informez pe excelenta voastră; 

precizez în plus, că la elab9rarea proiectului de J·ege menţionat şi dieta 
~a fost. de. părerle' să ·nu poată fi ·apliciat respectiVul proiect îriainrbe de 
·sancţionarea lui de ditre împă,rat. 

Con te Joseph Teleky 

Origindl. B.A.R.· Fond. Mss. ·nr .... ./1848, fila. 208. Foto: 4 363/1848. 
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Abrud, 6 iunie 1848 

Melt6sagos !Baro Fo Ispany Ur! 
Szeretve tisztelt Polgar Tarsunk! 
A k~ozelebbrol Mihacfalvan rortent veres esemenynek nagyitva es 

elferditve orszagszerte elhatott hirere a videki szamos ola falvak lak6i
nak bujtogat6i s azok kozott nev szerent Felso vidrai ifj. Jank Av:r~am 
Ugyvednek b6v anyag szolgaltat6dott ara, hogy a mar mindenre kesz 
oillh nepet a magyarsag eUeni veres kitoresre es rea tamadasra rabirja 
- ennek a tobb m.elloztek kozoH bizonyitt6 adatait legyenek har a ko-
vetkezend6k: · 

a) Mult majus h6 30an a metesdi fogad6ba Szebenbe men6 ut}a
ban emHtett ifj. Jank Avram egy abrudbanyai polgar-nore minden ok 
nelkiil rea tamadvan, annak sze,ntje Kristussa sat. egybeszidasa, karom
lasa mellett azt mondotta: hogy o leven kapitannya a topanfalvi videki es. 
ezzel szomszedos Bihar megyei. olahsagnak, minei e!Obb Abrudbinya Vlci
rossat !neg fogja rohanni, . a kolcsont va.ss.z1a adand6, egy a Majus 29en 
itten tartatott heti vaS:arban verekedesre fel kelt es egybeveszett olah 
egyeneknek a lielybeli orsereg aJtal lett korlatoztatasa rendin. ejtettnek 
kovetelt serelmekert s egyszersmint azt is mondotta: hogy bizonyos va
rosi polgarnak elrejtett penze hol1etet is tudja, tudniiUik egy ·k6zel~.bbi 
naJpokban epitett pincenek bal· fel61 levo fa1aban. Melly cilli tasnak va16-
Siaga onnan bizonyos, hogy .ugyanazon napot megelozo est;ven egy varosi 
olah felekezetii egyen, Boer Juonutz a verespataki Miskolzi nevu ba
n)11an le·tiben tobb mint 30 bany1aszok el16tt szidalmozva ugyan ezen va
rosi polgart, felOle azt beszellette: miszerent kincset hiaba rej:tet:te el a 
most epitett pinee bal felolli ablakaba, mert azt az ol:ah ne:p tudja s, az 
ott nem marad - ezen ugyan azon egy targy felol egyrriashoz hasonl6 
m6don ket kiHomboZ1o egyen altal es egymast6l tavol eso hellyen kimon
dott fenyeget6dzes a kitores ir,anti foralomnak bizonyossagat kezzel fog
hat6lag tanus.ftjak. 

b) Emlitett Jank Avram mai napon varosunkban keresztiil utazvan 
haza, a varosba ~rkez·6 egy az enyedi vas'arb61 hazajov6 polgarţ kereske
d6nek - ki otet Bucsumnak Cserbuj nevii reszeben s.zamos ·egybe· gyuj
tott o1ah emberek es pap elOtt agitalva erte ut61 - azt mondotta, hogy 
a mihacfalvi esemenyt a magyarok verekkel kell hogy megfizessek es 
az orszagos karok es rendek alta! meghatarozott uni,6b61 semmi sem lesz 
mert annak az olrah nemzet reszer6l val~6 · elfogadasara Lemeny plis[R'ok 
nem voit felhatalmazva es hogy ok a maguk igazsagokat verriel is meg 
fogjak szerezni. 

c) Foly6 h6 4en itt a varoson az olahok bujtogatasar6l esmeretes 
es hires Buttycljn ~T!anos ·iigyvednek Szebenbol - hol alnev alatt lap
pangva tart6zkodik - irott ket levelei fogattatvan el, azoknak mind-

. kett6jebol a bujtogatas szelleme vilaglik ki: de ki.Uonosen az egyikhe 
mely verespataki gorog neni egyesiilt Ielkesz Balint Simonhoz voit in
tezve, a bujtogatasi izenetek es folszolitasok BaHnt Simon altal, emli
tett Jank Avramhoz is intezvek levenl, es mindk~et levelek rogton futar 
a:ltal a nagymelt6sagu fo korrminyz6 lirhoz ki.ildetven, a m'ai napon ha
zakeriilt J 8.nk A vr.amnak azon levelek elfog:ata:saerti bosszura fakadasa 
is kisz.amithat6. 

10 -Documente privind revoluţia de la 1848 in Ţările Române voi. VI 65 



Melly kornyiilmenyekhez kepest a notton noveked6 olah nemzeti 
bosszu forradalom es annak soka nem haladhat6 veres kitorese bizonyo
san remelhetl6 es kiovetkezhet6 leven, razt a foly6 h6 9en penteken To
panfalv,an tartand6 orszagos vasar alkalma~al, r1arjok nezt legalkalma- · 
sabb id6ben, hellyen es koriilm,enyek kozt val6 megtortenesere nagy bi
zonyossaga1 lehet szamitani. Kovetkezt6leg nehogy ezen ege:s.z hont vegso 
pusztulassal fenyeget6 gyaszos esemeny mint 1784-ben eppen ezeri videk
ben es a kijelelt topanfalvi vasrar alkalma~al to;rtent, - eZ'en alkalom
mal tortenjen meg - sietiink melt6sagodat egyfe161 orszagszerte hines 
honfiusagaba vetett eross bizalommal, de masfelol alazatos tiszte1ettel es 
toredelmes remenykedessel az irant megkerni, hogy mind az egesz hont 
fenyeget6 vesz kitor,eseriek meg gatlasa, mind az ezen videkre e~l szige
telve minden honi es allodalmi v~edelem nell~iil ~;rvan hagyatott magyar
sâgnak az olah bosszura val>6 fel 'aldoztatasa ki kerOlesere es az altala
nosan bosszut es veszt forral6 el atalkodott oM.h kedelyeknek melt6 kor:
lâtok ~oze val6 szorittatasa tekinteteb61 mrelt6ztasson a kijelelt topân
falvi vasar idejere legalabb ide Abrudbânyara ~egy legalabb is 200 f:Obol 
al16 szekely katonaS!agbeli 6rcsapatot a legsebesebb jovetel irc:i.ati paran.
cso1at mellett rendelni vagy· rendeltetni- ugy szinten az olă nep meg
r.ettentetes~e~e hathatos eszkoziil szolgâland61ag egy par agyut s hozza 
tartoz6t siet6leg eszkozOlni. 

Ami az ezen varosi es videki magyarsagnak szorongattatasat, ket
segbe eseset s megirttakon kivlill 100 meg 100, apr6bb es mellekesebb 
dernonsztratiokb61-agitatiokb61 es esemenyekbol vett okait illeti, azokat 
az ezen levellink vitelere meg bizott Ugyved Flizi Mihaly es polgar Bir6 
Istvan egyenek kozziil az elso meU6sagod e16tt sz6val kepes leszen elo
sorolni. 

Tovâbbra is alazatos tisztelettel maradvan a melt6sâgos baro f6 
ispltn urnak alazatos szolgai 

Abrudbanyân, 1848ba junius 6an 
Laborfalvi Nagy Karoly fobir6 

Di6szeghy Samuel, rend6rigazgat6 

Prea mărite domnule baron comite suprem{ 
Stimat şi iubit concetăţean al nostru! 

Vestea evenimentelor recent întâmplate la Mihalţ - care s-a răs
pândit în toată ţara exagerat şi răstălmăcit - i-a se·rvit cu material 
bogat pe instigatorii locuitorilor num·eroaselor sate româneşti din ţinut, 
îndeosebi pe avocatul Avram Iancu junio~ din Vidra de Sus, pentru a 
îndemna popu!laţ1a românească, g.a.ta la orioe, să-i atace pe u\Il,guri şi 
să determine astfel conflicte sângeroas1e. Lăsând la o parte multe al
tele, ea dovadă a acestui fapt stau următoarele: 

:a) la data de 30 mai, amintitul Avram Iancu junior, în drumul 
său spre Sibiu, la hanul din Meteş, a ofensat fără nici un motitv o cetă
ţeancă din Abrud, înjurând-o de ~toţi sfinţii şi de· Christos; toţo:dată i-a 
spus că el fiind căpitanul românilor din ţinutul Câmpeniului şi al co
mitatului învecinat B:ilhor, va năvăli în O!raşul Abrud pent·ru a-şi plăti 
datoria, adică pentru şicanele suferite din partea gărzii ce1tăţeneşti de 
către locuitorii români oar~e s-au luat la bătaie în 29 m;ai cu ocazia târ
gului săptămânal de aki. Totodată a mai spus ·că- el ştie unde se află 
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banii ascunşi ai unui anumit cetăţean din oraş şi anume în peretele din 
partea stângă a u~ei pivni~ f~cută recent. . Cpnf~rm:area acesvtei afii', 
maţii o întareşte ŞI .faptul ca, In seara precedenta, un alt oraşean de 
religie ortodoxă, numit Ionuţ Boer,, la mina numită Misk:olci din Roşia 
Montană, în faţa a 30 de mineri, înjurându-1 tot pe acel cetăţean, a 
spus: "Degeaba şi-la ascuns comoara în geamul din s:tânga pivniţei re
cent construită; acoJo nu va rămâne, că.ci românii ştiu de ea"; această 
ameninţare rostită referitor ia unul şi acelaşi obiect, în acelaşi fel, de doi 
indivizi diferiţi, în două locuri deosebite, departe. unul de altul, do
vedesc permanent certitudinea răzvrătirii; 

b) numitul Avram Iancu, în drumul său spre casă, trecând prin ora
şul nostru, a .fost ajuns din urmă de un iilegustor care se reîntorcea ele 
la Aiud, în partea oDa.şului Bucium numită Cerbu, unde făcea agitaţie în 
;faţa preotului şi a numeroşi ,români adunaţi; [negustorului] i-a decla-
rat că, pentru evenim,entele de ~a Mihalţ, ungurii vor trebui să plă-
tească cu sfîngele lor; de asemen:ea că din unjunea hotărâtă de către 
Stări şi Ordine nu se va alege nimiea; la fel că episcopul Lemeni nu a 
fost împuternicit de români să accepte uniunea şi că ei îşi vor obţine 
dreptatea chiar şi cu jertfa vieţii lor; 

c) la 4 a lunii curente, aici în o:r.aş au fost confiscate două scrisori 
ale avocatului Ioan Buteanu, cunoscut şi vesti·t agitator al românilor, 
trimise de ia Sibiu, unde se ascunde incognito; din ambele reiese spiri
tul instigării, dar mai ales din una care a fost adresată preotului greco
catolic Sirrtion Balint din Roşia Montană; prin ea era somat să trans
nlită mai departe amintitului Av~am Iancu ştirile şi îndemnurile ~a 
instigare1; cele două scrisori au fost :trimist~ imediat prin ştafetă dom
nului guvernator; se poate aştepta ca, ajuns astăzi acas~, Avram Iancu 
să se răzbune pentru confiscarea aceLor scrisori; conform acestor cir
cumstanţe este posibilă răzbunarea naţională românească; ea se dezvoltă 
zi de zi, iar izbu,cnirea ei sânge roasă s-ar putea să nu mai fie amânată; 
ar fi posibil, cu toată probabilitatea, să aibă. :loc la data de 9 a lunii cu
rente la Câmpeni, cu ocazia târgului de ţară,; acesta ar reprezenta pen
tru ei cea mai potrivită vrem,e, loc şi circumstanţă. Prin urmare', pen
!tru a nu se întâmpla ca în 1784, oând tot în aeest ţinut, cu ocazia târ!-. 
gu;lui de la Câmpeni [s-a declanşat răscoala], ca nu cumva. un atare 
trist eveniment care ameninţă cu pi;eirea toată ţara, să aibă loc în impre
jurări similare, nel grăhilm a ne adresa domniei voastre; o facem cu o 
fierbinte incredere în cunoscutul dvs1. patriotism, cu stimă supusă şi 
speranţă deplină în vederea prevenirii unei izbucniri periculoase în 
această parte de ţară; astf.el s-ar evita sacrificarea ma.ghiari:mii - ca:re 
în acest ţinut este izolată şi lăsată fără orice apăra~e şi protecţie din 
partea ţării - de o eventuală răzbunare a românilor; totodată s-ar re
strânge în limitele admisibile spiritele româneşti încăpăţânate care do
resc răzbur1are; Şi să binevoiţi de asemenea a dispune sau a eer1e să se 
ordone pentru peribada târgului de la Câmpeni c:a măcar aici la Abrud 
să vină grabnic o unitate militară :Dormată din ce[ puţin 200 de soldaţi 
din regimentul 1secuiesc; la fel să obţineţi urgent, ea un mijloc efi,cace 
pentru inspăimântarea românilor, câteva tunuri şi anexele necesare. 

Îngrijorarea şi disperarea maghiarimii din acest oraş şi ţinut este 
pricinuită, în afara celor scrise, de 100 şi 100 de demonstraţii, agitaţii 
şi evenimente mai mărunte şi secundare; despre ele primul dintre cei 
doi concetăţeni de-ai noştri, avocatul Filzi Mihaly, însărcinat eu ducerea 
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acestei scrisori· măriei voastre, împreună cu BLr6 Istvan, va putea ·să, 
vă relateze prin viu grai. 

Rămânem în contiuare cu stimă umilă servii supuşi ai prea
măritului domn baron şi comite suprem. 

Abrud, la 6 iunie 1848 
lC.aborfalvi Nagy Karo~y, jude· primar 

Di6szegi Samuel, director de poliţie 

Original Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 7 328/1848. Foto: 2 091~· 
2 097. 

1 Vezi voi. V, doc. 90, 91 şi 187. 
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Târgu Secuiesc, 6 iunie 1848 

Melt6sagos Fo Kiraly bir6 Ur! 

Melt6sagodnak tegnap vett 26'7 szamu vaHaszolt becses atirata ko
v.etk;ezteben s~rencsem van viszonozni, hogy ~ mint a M·elt6si<i'g1os Fo 
Kiralybir6- urhoz intezett 303 szamu felsz6!litâsom szovegebol kitunik 
res.remrol Uzonban az elegyes Bizottmany egybe· allitasat nem a birtok
lati jog kerdes eldontese, hanem szukseges felvHagosittasok a csend es 
rend fentartasa vegett· ·tettettem, s a katonai iigyvednek oda kuldeset 
azert veltem szuksegesnek, hogy a katoriasâgot mint annak sz6sz6llaja a 
szuksegesek fe16l- meggyoz6leg felviliagositsa; reszemrol !is j6l tudvan_ azt, 
hogy birtokl:asi jog kerdesek eldont€se kozigazgatas nyomozas targya 
nem lehet. 

Mifelol midon MeU6sagodat ertesittem volna szokott tiszt.le1ettel 
maradtam a Meltl6sagos F·o Kiraly Bir6 Urnak. 

1\lăritului domn ]ude regesc supretm 

alazatos szolgaja 
Dobay ezredes 

Am plăcerea să mă raliez onoratei adrese de ~răspuns de tietri, cu 
nr. 267 a mă·tiei voas1tre, aşa cum rezultă din textul înşti.inţării cu nr. 
303, înaintată m.ilostivului do!ffin jude _regesc suprem; am acţionat la 
Ozun pentru alcătuirea oomisilei mixte, nu însă cu scopul de a deeide 
asupra dreptului de pos1esiune, ei pentru a lua m·ăsurile necesare in ve
darea menţinerii liniştii şi ordinii; am considerat, deci, nimerită dele-
garea procurorului millitar; în ealiltatea lui de purtător de cuvânt tre
buia să lămureas;că eu convingere :pe S'oldaţi despre toart:e cele necesare; 
la rându-mi sunt convins că problema rezolvării dreptului de posesiune 
nu :poate ·constitui nicidlelcum obiectul circu!larei aidtministr.artive. 
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Despre cele de· mai sus am intenţionat s..:o informez pe; mana 
voastră. Rămân cu stimă dintotdeauna umHul serv al onoratului domn 
jude regesc suprem. 

Colonel Dobay 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Covasna. Arh. scaun. Trei Scaune. 
F'oto: nr. 7 812/1848 
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Vârşeţ, 6 iunie1848 

~isztelt Kir<Hyi Biztos, s rendszerinti Alispan Ur! 

Foly6 ev Januiar. J:ik napjân hozzarrr intezett becses felsz6litasara 
·szerencsem vagyon Vlălaszolni, miszerint Rejacsics Ersek lirt61 mult ma
jus lso na,pjat6l, a midon karlovkzi nepgyules alkalmaval Patriarchanaki 
valasztatott, ekkoraig csak âz lide § ala niasolatban mellekelt hivatalos 
Jevelet kezemhez ve;ttem. Kelt, Verschecz mezo v~osaban. 

Junius 6ik najpj.an 1848. 
Popovics Istvan, 

pJU.spok 

Onorate Comisar · re1gesc şi don1ntiie · vicecoilii:te .. în termen! 

Am fericirea să răspund preaonor.a·tei d.vs.· inviitaţii, expediate în 
:ziua de 1: ianuarie a anului . euren1t,- că am; lu.at cun:oştinţă de scrisoarea 
oficială, anexată în copie, până acum primită. de la domnul e!Piscop Ra
jacici cu data de 1 mai luna trecută, când a .fost desemnat patriarfi' cu 
prilejul adunării popuLare de la Carloviţ. 

Intocmit la Vârşeţ, în ziua de 6 :iunie 1848 
Ştefan Popovici, episcop 

Original. Biblioteca Centrală Universitară Timişoara, Nr inv. 46. 
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:Sibiu, 6 iunie 1848 

Iubilţ.ilor în Hristos fraţi, protopopi şi preoţi! 

Trista întâmplare· din Mihalţ ş~ Coşlar au băgat frkă şi cutremur 
în tot sufletul de român. Deci despre domolirea celor înspăimântaţi, noi 
·cei ce sm1tem mai. bine înştiinţaţi de curgerea lucrului, vă ifacem de ştire 
că uciderile ce s-au tfăeut în zi[ele raoestea la pomreni<i1el•er sate, nu; s-au 
făcut nice din porunca, nke- cu ştirea în· [altului] cr[ăiesc] Gubern sau a 
altei oarecarei dregătorii, ci numai di'n oa~ecăre neînţelegere, pentru 
~care s-au şi rândui:t de· ·la· în[ al:tul] cr[ ăiesc] Gubern o inv·estigaţie strânsă, 
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după ·Care cei vinovaţi negreşit vor fi supuŞi la dreaptă pedepsire; şi ca 
să nu se maî întâmple asemenea nerânduieli şi pre alte locuri, precum 
şi până acuma în mai multe rânduri, aşa şi de astă dată vă ~nda,torăm 
pre domniile voastre iubiţilor fraţi protopopi, şi preoţi ca să sfă·tuiţi po
porul, grijei frăţiilor v:oastre încredinţat, cu toată sârguinţa: să păzească 
pacea; să nu dea ascultare oricăror amăgiri şi îndemnuri spre tulburarea 
liniştii ţării; să facă slujbele domneşti cu credinţă; să ·nu [~n .... abindă· 
mf:inile la avere străină şi să mai fie puţintel în aşteptare, până se va 
întări şi de către înaltul 'împărat şi crai slobozirea lor de la toate sluj
bele iobiigeşt1 ·şi alte poveri eare până acuma le-au purtat ei singuri; 
care de cătră Dieta ce curge acum s .... au şi hotă:rât spre folosul lor; şi sa 
nu să facă nevrednici de bunătatea 'Ce li s-a hotărât de cătră d. d. pro
prietari că numai întârirea preaînaltă a acestor îmbunătăţiri se mai aş
teaptă; şi nădăjduim că în scurtă vreme va urma şi întărirea aoeasta; 
i<litmintrilea nerăbdarea ne va :risipi toate nădejdile cele bune; şi dacă 
tiubitul nostru popor român nu nouă, ci amăgitorilor şi întăritorilor va 
da ·Crezământ şi ascultare·, de va urma din neascultarea lui vreun foc. 
vroo pri·mejdie peste dânsul, noi nu vom tfi răspunzători pentru acea 
nenorocire, nici înaintea lui Dumnezeu, nici înaintea lumii. 

Al frăţii'lor voastre de binevoi.totiu, Sibiu 6 iunie/25 mai 1848, în 
nefiinţă m[ ăriei] sale d. episcop acasă. 

Ioan Moga m. p., 
interim. prezes. şi protopop 

Ioan Hannia, m.p. 
notar episc. 

Protopopii tractului să grijească. ca cuprinsul acestui circulariu nu
'mai decilt să se tâlcuiască în toate 'Bisericile. 

Imprimat. Arhiva Bisericii Sf. Nicolae din Braşov. Fond. Bran, nr. 
48/1848. Foto: 5 294. 
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Becicherec, (Jugoslavia), 6 iunie 1848 

A mit en a1abb irt Titerlbol f.e. Majus 30kar6l a magyar fel~los 
ministeriumnak hazafiui kotelessege:m osztonebdl a j16so1t bekoved~
zendo szerb forradalmi veszelyeknek annak idejebeni elharitâsanak te
kintetebol bejelentettem, ugyan az f.e. junius 4ken es 6kan csak nem 
mind meg is tortent; most jtlnius 4ken a hadi csajkas kerilletbeli faluk
b61 alakult forradalmi szerb csoport, szamra nezve legalabb 2-300 csak 
ugyan Titelre bet6dult es a fegyvertart maganak megnyittatvan abb61 a 
fegyver.rt magâval el ~s vitte volna' ha az mar e1obb az orOk ~ozt ki
osztva nem Ion, s igy megint az egesz csoport visszavonult Karloviczra, 
a honnet jlinius 6an tobb szerembeliekkel csatlakozva szamra nezve 
legal~abb 400 megint Titelre joven, de mar mos.t hosszu bajonet puskak
kal, vasvillakkal es kiegyenesitett kaszakkal felfegyverkezve. A titeliek 
ezen esetet e1ore, ugy mint jlinius 5kere ~ovetkezo ejjel meg\haQIVlân, 
tJo,bb sebes futar altal is megtudvan, szinte osszegylilekeztek es hasonl6 
forn1an felfegyverkezve a templomokr61 levett ilyen forradalmi lobog6k-
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kal koran reggel elejbek menenek. Ugyan is junius 6kan· delutan 2 es 
3 6i·a kozt Joanovics casszirozott csajkista tiszt vezerelete: alatt a titeli 
fopiacon mega.llapodtak, minden szemelyes es tulajdon jogot megkimel
tek ugyan, hanem . csak a vedetlen nagyobb agyukb6l 8at maguknak ko
vetelven, azokat minden eU.enallas nelki.H harangzugas es zsiviok k'ozt el 
is vittek, es hir szerint Becse es Kikinda fele, hogy az. ott bebort,onozott 
szerb atyafiaikat. szabadda tegyek. Ezen veszelynek meg akadalyoztatasa 
tekinteteb61, azonnal alattomban ejjel Becskerekre futottam, hol is e so
rokat rogton foltettem; es ott a nemzeti orsereg es a rendes katonasag 
parancsnokaival az egesz dolgot kJozolv·en, oket arra kertem es oda uta
sitottam, hogy legalabb egy osztaly rendes katonasag azonnal Becsere 
rogton ki.ildotnek; es ott egyesiilve a Zanini fele ezredbeliekkel, meg 
azokkal a kik junius 7ken Szegedrol a gozhaj6n Petervar fele szalittatna~ 
azokkal is ugyan ott Becsenel sz~o.vetkezve azon 8 agyuval ellatott durva 
.cso:portnak Foldvar, Nadaly, Sz.. Tamas es Jozepdorf fele elebe siet
nenek 

Kelt Becskereken, junius 6kan 1848 
. nevet titokban tartani 6hajt6 felel16s honfi 

Arendas Janos, Titeli p[ebanos heliyettes 

Cee.a re am raportat Jn 30 mai a.c. din sentimente patriotice Gu~ 
vernului ungar responsabil, în legătură cu înlăturarea în vremea aoeea 
a pericolului revoluţi~i sârbe prevestite, s-a şi întâmplat aproape în
tocmai îrL 4 şi 6 iunie anul curent. Acum în 4 iunie grupul revoluţionar 
5ârbesc alcătuit din satele din districtul de oetnici, numărând vreo 2-
300 de oameni, a năvălit în Titel, a deschis depozitul de arm~ament şi 
ar fi luat toate armele, dacă acestea n)-er fi fost de]a: împărţite înitre 
paznici. Astfel tot grupul s-a întors la Karlovicz, unde, alăturându-se în 
6 iunie la mai mulţi din Szrem, împreună în total vreo 400. de oameni, 
au venit din nou la Titei. dar acum înarmaţi deja cu puşti şi baionete 
lungi, cu furci de fier şi cu coase îndreptat·e. Cei din Tite[, aflând -
prin ştafeta rapidă - deja în noaptea de 5 iunie s-au adunat la fel şi 
înarmându-se asemănător, cu drapele revoluţionare ili!rice luate de pe 
biserici, în zori de zi s-au dus în întâlll(pinarea lor. În după .masa zilei 
de 6 iunie, sub oonducerea f·ostului grănicer Ioanovici; s-:au stabilit în 
piaţa principală din Titei; n-au atacat persoane şi proprietăţi, doar din 
tunurile nejpăzite au pretins '8 bucăţi, pe care le-au şi dus fără vreo 
rezistenţă, în dăngănitul clopotelor şi cu mare zarvă. Precum se aude 
le-au dus spre Becse şi Kikinda, ca să elibereze cu ele concetăţenii lor 
sârbi aflaţi în închisoare acolo. În vederea îmjpiedicării acestu~ pericol, 
am ajuns imediat în taină Ja Becskerek, de unde am şi expediat' imediat 
aceste rânduri; şi unde am înştiinţat comandanţii gărzii naţionale şi ai 
armatei de rând despre problemă, rugându-i şi dis punând tdmi te:rea 
imediată la Becse măcar a unui divizon din armata de rând care, unin.-
du-se acolo cu cei din :r:egimentul Zanini: şi cu oei duşi în 7 iunie cu 
vaporul cu aburi de la Seghedin spre Peterwir, să se grăbească spre 
Foldvar, Nadaly, Sz. T.am.as şi J osephdo~f în întâmpina:rea grupului în
zestrat eu cel'e 8 ··tunuri. 
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,Dat la Becskerek 6 iunie.1848 
Un patriot responsabil care doreşte să-şi păstreze numele în 

secret 
Arendas Ji<inos m.p., locţiitor de pleban din Titei· 

01·iginal. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Le
veltar. Beli..ig;y;miniszterium, nr. 427 Eln./'R Foto: 770-771. 
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Sibiu, 6 iunie 1848 

In der Sitzung vom. 3ten, 4ten und 6ten Juni wird nachfolg.endes. 
an di'e 'Deputation in Wien zu sendendes Schreiben berathen. 

Ab\vesend bei diesen Berathungen waren·: ·de·r Hermannstadter De-
putirte Sehreiber, der ·Kronstadter Ueputirte Lange, der Media1scher De
putirte Brecht und der Leschkircher Deputirte Brantsch. 

Univ. Zahl 678/1848 
An die in Wien befindliche Deputatdon. 

:D.er Edal3 von1 2. Jun'i. di.J. ·enthi,elt eine .Andeutung: unter _welchen 
Ein.fliissen die Sachs!schen Landtags Deputirten zu der von den Standen 
der ,andern beiden N.a:tionen in der ~antags. Si,tzung vom 30. Mai .. d.J. 
ausgesprochenen · Verei:nigung Siebenbiirgens mit Unga~n ihre · Zustim-

,_mung gegeben ha'ben, und :es wurde ,die ~Deputation dariu zugleieh an,
gewiesen, nach Krăften (ţahin · zu wirken~ _ da.B die ,Bestăttigung _des be-
treffenden Gesetzartikels aufgeschoben ·weDde._ .... .Als ._ jenei- Edal3 bereits. 
abgegangen war, traf-der in Abschri:Et beigeschlossene Bericht der Sach
sischen_ Landtags Deputirten ein. So wenig si.eh :in diesem Berichte das. 
Bestreben der Sa.chsischen Landrtags _ Deputi.rteit :verkenri.en iăl3t, · ihrer 
Handlllhgsweise den Anstrich von ;Pflichmal3igkeit zu geben, so un
zweideutig 'leuchte·t doch aus dem tiehrnliehen Berichte das .. selbsteigene· 
Gestandnis hervor, daG die saclţsischen _ La:q.dta1gs.· Depu:tir:ten bei der 
Verhahdlung der Unionsfrag~ sowohl 'î:p. der Săchsischen National Ver-
sammlung als auch in der f..andtagssitzting vom· 30. Mai nieht den ih
nen von ihren Sendern ertheilten Instruktionen sondern durchaus eige
nem Gutdilnken getfolgt seien. Ja es la;J3t skht mit Gewil3heit behaupten,. 
dal3 die Sachsischen Landtags Deputirten dmch ih~e · bezuglich der Uni-
onsfrage auf dem Landtage abgegebene Erklarung gegen den Wunsch 
und Willen ihrer Sender gehandelt, ihre Instruction ver letzt ha ben. Der· 
Beweis fiir diese Behauptung laBt si-ch :Zwar vor der Hand aus d~n In:
struetionen selbst nicht lieferri, da solche zur Zeit no.ch nicht alle der 
N.ations Universitat vorliegen, aher die folgenden Thatsaehen lassen· in. 
dieser Beziehung keirren\ Zweifel · iibrig. In den Saehsischen Kreisen 
herrschen in Bezug auf die Unionsfrage blol3 .zweierlei Anskhten, welche 
auch bei der Erthei1lung der diesfalligen Instruetionen geltend gemacht 
worden sind. Einige Kreise haben nehmlieh ihren [)eputirten zur 
Pflicht gemacht, sich unbedingt gegen die Vereinigurig Siebenbi.irgens mit 
Ungarn auszusprechen, andere Kreise dagegen haben ihren Abgeordneten 
die \Veis:ung e·ritheilrt, zu so'lcher Vereilgtmg unter gewissen Bedingun-
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gen \Venn nehmlich die Erfilllung dieser :Bedingungen zugleich Raran
tirt' wi.irde, ihre Zustimmung zu geberi. DaB die Erstern durch ihren 
Beitritt 7Ur Union ihre Insb:uctionen verletzt haben, liegt am Tage, 
aber auch die Letztern haben ihrer Instruction ni(cht minder zuwider 
gehandelt, indem sie die Bedingurigen, weliChe sie im Auftrag lihrer Sen
der zu steUen verpflichtet waren, nicht als Bedingungen, sondern bloB 
als bescheidene \iVlinsche gestellt, und die Erfi.illung derselben ganz nur 
dem billigen Ermessen des năchstkunftigen ungarischen Reichstags an
heim gestellt haben, -vvie dieses aus der beiliegenden, vom Kronsttidter 
Deputirten Elias Roth in der Landtags Sitzung vom. 30. Mai abgegebe
nen Erklărung, welcher alle damals in Clausenburg anwesenden Săch
sischen Landtags Deputirten beigestimmt haben, hervorgeht. 

Da die Beurtheilung dessen:: ob ein und der andere Deputirte der 
.. ibm erthei'lten Instruction . nachgelebt, oder dieselbe in irgend einer 

Beziehung uberschriften habe? zunăchst den betreffenden Sendern zu
kommt; so konnte die Nations Univers.ităt - wenngleirch davon uber
zeugt, daE die Gesammtheit der Săchsis·chen Nation liberhaupt eine 
Union Siebenburgens mit Ungarn nicht will, am allerwenigsten abe.r 
fi.i.r eine unbedingte Union gestimmt ist, daH folglich die von den Săch
sischen Landtags Deputirten in der Landtags Sitzung am 30. Mai ge
g,ebene · :Erklărung mit den Gesinnungen der săchsischen Nation durch
aus im \Viderspruch steht - dennoch in Bezug auf die diesfăllige Hand
J.ungsweise der Săchsischen Landtags Deputirten vorlăufig nichts an
ders thun, als unverweilt sămtliche săchsische ·Kreise darauf mit [der] 
Aufforderung aufmerksam [zu] machen: dieselbe in ernste Erwăgung zu 
ziehen, uber · die dagegen zu nehm·enden · Ma8regeln umsichUg zu be
rathen, uhd. den Austrag der solchfălligen Berathung der Nations Uni
versităt mittels· Estaffe:te bekannt zu geben. Das diesfalls an die Kreişe 
erlassene Amtsschreiben Jiegt in Abschrift bei, die Nations Unive:rsi
tăt zwei1felt nicht, da8 die1 Kreise sich mit der Erstattung der gefor
derten Berichte beeilen · werden. 

Und wirklich sind bereits von der' Mehrheit de·r Să·chsischen Kreise 
solche Berichte eingelangt, ·in welchen die erwăhnterr Kreise das Be
nehrrien ihrer Abgeordne,ten als mit den denselben ertheilten Instruc
tionen. in offenbarem Wi1derspruch stehend darsteUen. Besonders spricht 
das Schă.Bburger Publikum seinen gerechten Unwillen liber seine Depu-
tirten, vvelche die Deputirten Versammlung in Clausenburg geleitet ha
ben, aus und hat zugleich eine Vorstellung an dert ik. Commissair und 
an die Landesstănde abgefa8t, in welcher· das Verfahrren der geda1chten 
Deput'irten bitter getadelt, .fiir null und nirchtig erklărt, und dagegen 
formlicher und feierlicher. Protest eingelegt wird. 

Da jedoch der betreffende1 Gesetzes Artikel ,von den Siebenblirgi
schen Landesstănden bereits zur AllerhO_chsten Sanotion eingesendet 
worden ist, und von der Unions Parthei AUes aufgeboten werden wird, 
un1 die gewi.inschte Sanction im Sturmschritt zu erzielen, folglich mit 
jedem Augenblick,e des Verzugs die Gefahr fur die hei'ligsten Interessen 
der săchsischen Nation wăchst, so fordert eben diese drohende Gefahr 
die Nations Universităt zu raschem selbsţthătigem Handeln auf. 

In dieser Beziehung wird die Deputation aufgefordert und er
rnăchtigt: auf der Grundlage der vorliegenden Materialien und That
sachen im Namen der Nation unverzliglich eine Bittschriit an Aller
hochst Seine Majestăt zu verfassen und diese Bittschrift, in welcher mit 

73 



Darstellung der Sachlage und besonderer Hervorhebung des Umstandes. 
daB die von den Săchsischen Landtags Deputirten in der Landtags Sit
zung vom 30; Mai gegebene Zustimmung zur Union nicht das Ergebnis 
freier Berathung und nicht der AustfluB der Gesinnungen der Gesam
rntheit der Săchsisehen NaHon sei. Allerhochst Seine Majestăt gebeten 
werden moge, dem gedachten Gesetz Artikel die · Allerhochste Sanction 
nicht zu verleihen, gehoriigen Orts einzureichen. Als Motif konnte tin 
der diesfălllgen Bittsehrif:t noch angefi.ihrt werden: 

1. DaB in jener Landtags Sitzung zwei Săehsische Kreise. nehm
lich Reps und GroBschenk nicht representirt gevvesen sind, indem die 
Deputirten dieser Kreise erst einen Tag spăter in Klausenburg eintrafen. 

2. Da.G die Deputirten zweier săchsischer Kreise (Mediasch und 
Leschkirch) sich in Bezug auf die Unionsfrage in der National Ver
san1Inlung. in ganz entgegengesetztem Sinne ausgespr.ochen haben, 
indem der eine Deputir.te gegen, der Andere hingegen fi.ir die Un!i.on 
gestimmt hat. 

3. Daf) die von AUerhoehst Seiner Majestă.t mit weiser Vorsicht 
vorgeschriebene Reihenfolge der k. Propositionen von den Landes Stăn
den nicht eingehaJ,ten, sondern mit willkilrlicher Beseitigung der 2 ersten 
k. Propositionen zu aUerernt die 3te in Ve:rhandlung genommen und 
unter ;terroristischen Ma.Gregeln zur Entscheidung gefi.ihrt worden ist, 
vvelche de·r freien und besonnenen Berrathung sowie der freien Mei
nungsauBerung der săchsichen Landtags Deputirten keinen Raum ge-
geben haben. Zu solchen terr:oristischen Ma.Gregeln, um andere zu ge
schweigen, gehort vorzi.iglich, daB am Tage, wo die Unionsfrage im Land
tagssaale verhandelt wurde, eine ungeheure vom Unionsfantismus er
griffene Volksmas.se, wel·che die Straflen Klausengurgs erfiillt hatte, und 
wovon ein Theil auch in den Landtagssaa1e gedrungen war, sturmisch 
die Union verlangte, da8 Unionsfahnen in den Gassen herumgetragen 
wurden, .mit der AufschrUt: ,,Uni~ vagy ,halal", da8 der Hermannstădter 
1Deputirte Conrad Schmidt, als Vertreter eines gegen die Unibn gestim
mten Publikums von einigen Unions Eifrern aus de·m Landtagssaale 
auf die Gasse gezogen un!d demselben daselbst eine ebenfalls mit jener 
auf die Gemi.ither der săchsischen Deputirten entmuthigend einwirkenL 
den Aufschtrift "Unio vagy halal" versehene Fahne in die Hand gege~ 
ben wurde. 

Sollte indessen, aller Bemuhungen der Loblkhen Deputation ohn
geachtet, keine Hoifnung vorhanden sein, dafi Allerhochst Seine Majes
tat der obigen Bitte willfahren und dem betreffenden Gesetz Artikel 
die Allerhochste Sanction versagen werde, so m,oge Allerho:chst Seine 
M.ajestăt in einer zweiten Vorstellung gebethen werden, den gedachten 
Gesetzartikel doch nur ,mit der ausdri.icklichen Klausel zu bestăttigen. 
daB der Săchsischen N ation 

1. ihre · Municipal Verfassung, Autonomie, Gebiets Integritat, Ein
theilung und ihre Verwaltung durch selbstgewăhlte Beamten, unter ih
rem selbstgevvahlten Nations Grafen. mit unmittelbarer Abhăngigkeit 
vom Konig emporgehalten und .ebenso 

2. ihre deutsche Volksthiimliehkeit und der freie Gebrauch ~.hrer 
deutschen JVfuttersprache in allen ihren amtlichen Verhandlungen, so
wohl in der Mitte der Nation, als auch im amtlichen Verkehr mit dem 
Konig, seineri Beamten und allen Gerichtsbarkeiten des Landes, gewăhrL 
leistet \Verde.· · 
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în şedinţa din 3, 4 şi 6 iunie se discută următoarea scrisoare care 
va fi trimisă delegaţiei de la Viena. 

Absentează de la această oonsfătuire deputatul Schreiber din Si
biu, deputatul Lange din Braşov, deputatul Brecht din Mediaş şi de
putatul Brantsch din Nocrich. 

Către delegaţia care se află [a Vitena. 

Dispoziţia din 2 iunie a.c. făcea aluzie la condiţiile în care de
putaţii saşi la dietă . au aderat la uniunea Transilvaniei cu Ungaria, pro
clamată de Stările ~celorlalte două naţiuni în şedinţa din 30. mai a.c.; 
deputaţilor li s-a c.erut însă să acţioneze concomitent din răsputeri, în 
aşa fel încât să fi1e amânată sancţionarea articolului de lege respectiv. 
După ce se expediase deja acea dispoziţie, ne:..a parvenit rapor·tu1 deţ)ll:ţ-. 
taţi~or saşi· la dietă, pe ca~e-1 anexăm aici. Deputaţii saşii la dietă se 
străduiesc să prezinte modul de acţiune ca fiind în oonformi tate cu în
datoririle lor; 1totuşi ei înşişi mărturisesc ,fără echivoc în acelaşi raport 
că în timpul dezbaterii problemei uniunii atât în cadrul adunării na
ţionale săseşti, cât şi [n şedinţa dietei din 30 mai, n-au respectat in
strucţiunile pe care le-(au primit de la cei oe i-au trimis, ci au acţionat 
dup~ bunul lor plac. Ba mai mult, se poate afirma că prin declaraţia 
lor în privinţa uniunii prezentată [a dietă, deputaţij saşi au acţionat 
împoh'iva dorinţei şi voinţei celor care' i-au trimis şi şi-au încăLcat 
instrucţiunile. Deocamdată nu se poate dovedi afirmaţia direct cu a'ju
torul instrucţiunilor; pentru că Universitatea naţională nu le-a primit 
încă pe toate, dar următoarele fapte ehm'ină orice îndoială în acest sens. 
1n ceea ce priveşte uniunea, în scaunele şi districtele săseşti există doar 
două feluri de atitudini, în funcţie de care s-au dat iinstrucţiunli1e în 
această privinţă. Unele scaune şi districte i-au însărcinat pe deputaţii 
lor să se pronunţe necondiţionat împotriva uniunii 'transilvaniei cu trn:
garia, în timp ce altele i-au îndemnat să-şi dea în mod condiţionat 
acordul la uniune şi anume doar în caz că li se garantează concomitent 
îndeplinirea acestor condiţii. Este evident că primii şi-au încălcat in
strucţiunile prin ader.a~ea la uniune; dar 'Şi ceilalţi au acţionat tot atât 
de mult contrar instrucţiunâlor, deoarece condiţiile pe care ar fi fost 
obligaţi să 'le ceară, în conformitate cu însărcinarea primită de la cei ce 
i'-au trimis, ei nu le-au prezentat 1ca şi 'Condiţii, ci numai ca niŞte; do
rinţe modeste, încredinţând îndeplinirea [or exclusiv bunului plac al 
proximei Diete regale ungare; astfel .reiese din declaraţia citită de de
putatul Elias Rot:h din Braşov în timpul şedinţei dietei din 30\ mai cu 
!care atunci au fost de acord toţi deputaţii saşi pnezenţi la rDieta din 
Cluj; declaraţia e anexată aici; 

In primul rând :oei ce i-au trimis trebuie să decidă dacă un de
putat sau altul a respectat ori a încălcat, în vreun fel instrucţiunea. ce i 
s-a dat; Universitatea naţională este convinsă că naţiunea săsească în 
întregimea ei nu vrea nicidecum o uniune a Transilvaniei cu Ungaria 
şi nu-i convine cu atât mai mult o uniune necondiţionată; iată de ce de
claraţia prezentată de deputaţii saşi în şedinţa dietei "din 30 mai se află 

. în contradicţie cu .opiniile naţiunii săseşti; totuşi, Univlersitatea naţio
nală nu poate face deocamdată nimic altceva în privinţa modului de ac
ţiune a deputaţilor saşi la dietă, decât să atragă neîntârziat atenţia sca
unelor şi distrktelor săseşti în această privinţă; să le îndemne să dezbată 
cu seriozitate atitudinea deputaţilor; să se consfătuiască în privinţa mă-
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surHor ce trebuiesc luate pentn.i a o contracara; să comunice prin ştafeJ~~ 
Universităţii naţionale concluziile consfătuirii îri a ceas_ tă privinţă. Adresa_··_.··_·._:_ .. ·.·_:_:! __ ·_. 

oficială e~pediată scaunelor ş,i districtelor este anexată în copie. Univer-·1:; 
sitatea naţională nu se îndoieşte că scaunele şi districtele se vor grăbi Cl!:l ,~ 
trimiterea ·respectivelor rapoarte. . . . , . ~--._. ··~~ 

Şi într-adevăr astfel de rapoarte au sosit deja de la majoritatea'}! 
scaunelor săseşti; în ele, scaunele prezintă! .comportarea deputaţilor lor ca] 
fiind în evidentă contradictie cu instructiunile ce Ji s-au dat. Mai ··1 

ales pubJicul d:in Sighişoara -~îşi exprimă indignarea justificată faţă de ' 
reprezentanţii ei :care au compus adunarea ,deputaţilor de la Cluj; el a· 
redactat o petiţie adresată comisarului regal şi Stărilor ţării; în ea 
este aspru criticat moldul îri care au acţionat deputaţii menţionaţi, de.:.. 
clarându-1 nul şi neavenit şi înaintând J:·mpotriva lui un protest form'ai 
şi' solemn. · · . . . . . . , 

Dar Stările din· Transilvania au trimis deja articolul de lege 
respectiv spre a fi întărit de împărat, iar partidul uniunii va face tot 
ce-i stă în putinţă peJ.ltru a ·obţine' rapid sancţionarea; astfel primejdia 
care ameninţă interesele cele mai sfinte ale naţiunii săseşti creşte în 
fiecare clipă; de aceea tocmai.această prim~jdie ameninţătoare îndeamnă 
Universitatea· naţională să acţioneze în. grabă şi cu de la sine putere. 

In această privinţă delegaţia este îndemnată şi împuternicită s? 
redacteze neîntârziat în numele naţiunii, pe baza materialelor şi faptelor 
prezentate, O pet~ţie: ca·tre 'lVIai'esfatea ba împaratuf, pe car:e :QVa Înainta 
forurilor competente; în. ea 'să i se prezinte împăratuJui sţar~a nu
crurilor, subliniindu-se mai ales faptul că acceptul faţă de uniune dat de 
deputaţdi saşi [n şedinţa dite·tei diri 3·0 mai nu este rezultatul opiniei 
totalităţii ·naţiunii săseşti:; de' asemenea să fie rugat să nu sancţioneze 
respectivul artic;ol de lege". Ca_ motiv, s...:ar mai putea menţiona în pe-
tiţia respectivă urmă,toarele: · 

1} faptul că în această .şedinţă a dietei au Hpsit deputaţii seau-
nelor Hupea şi Cincul; · 

2~ .faptul -că în adunarea naţională deputaţii a două scaune săsesti 
(Mediaş şi Nocrich) s-au exprimat într-un Sel).S diametral Ojpus, unul 
votdnd pentru, iar celălalt împotriva uniunii; . 

:3) faptul că· n-a fost respectată· de către Stările ţării ordinea 'pro
poziţiunilor regale recomandată cu precauţie înţeleaptă . de către Ma,~ 
iestatea Sa; dimpotrivă, S'-au dat abuziv de-o parte prim·ele două pro
poziţiuni şi s-a dis·cutat mai întâi cea de a treia; s-a impus astfel! ded
zia prin măsuri teroriste care n-au permis dezbaterea liberă şi lucidă 
şi nici exprimarea fără opreiişti a opind-ei deputaţilor saşi la dietă. 
Astfel de măsuri teroriste au fost, pentru a nu menţiona decât unele: 
în primul rând faptul că în ziua când s-a dezbătut problema uniunii, 
din masa de oameni cuprinsă de fanatism unionist care !invadase stră
zile Clujului, o pa~te a intrat chiar şi în sala dietei, cerând furtunos 
uniunea;. apoi f-31Ptul că pe străzi se purtau steaguri unioniste cu inscrip
ţia: "Uniune .sau moarte"; de asemenea faptul că deputatul Conrad 
Schmidt din Sibiu, ca reprez-entant al unui public antiunion1st, a f~o.st 
tras din sala dietei afară pe stradă de către aderenţi ai uniuniti· şi i s-a 
dat în mână un steag prevăzut cu aceeaşi inscripţie "Uni o vagy haJJal"; 
toate acestea au avut un efect descurajant pentru deputaţii saşi. 

·În eventualita;tea că, în ciuda strădaniilor delegaţiei săseşti,. nu vbr 
fi speranţe că Maiestatea Sa va îndeplini rugămintea susmenţionată de a 
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u sanctiona articolul de lege respectiv, atunci să fie rugată\ printr-o 
n doUa ~petiţie să-I întărească numai cu condiţia explicită că i se va 
!sigura naţiunii săseşti: 

1. constituţia municipală, autonomia, integritatea teritorială, îm
părtirea şi administraţia prin funcţionari aleşi din rândurile ei; subor
donarea comitetului naţiunii ales tot din rândurile sale, direct dependent 
de rege; 
; ' 2. etniCitatea ei gernian~ ·şi libera folosinţă a u,mbii materne în 
to&te treburile oficiale, atât în cadrul naţiunii, cât şi în corespondenţa 
ofiCială cu regele, cu funcţionarii acestuia şi cu toate jurisdicţiile ţării. 

Original: Arh. Naţ. Dir. jud. Sibiu. Registrul de procese verbale al 
Univ. Săseşti, nr. 635/1848. Foto: 5 575-5 579. 
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Sighişoara~ 6 iunie 1848 

Nr. 1 580. Praesentiert den 6.ten Juny 1848 

Den unter Mag. Zahl 1289/1848 mitgetheilten Universitats Erl.a:G,. 
Univ. Nr. 103 d.J. zuriickstellend, ·erklărt die Stuhls Communita:t '(Jn
term 22. May Nr. 32/1848, da{) sie keinen Anstand ersehe, dem 
Besehlu:G der Saehsischen Nations Universi1tat, demzufolge der Evan
gelischen Kirchen Gemeinde in Fo;garasch das derselben aus der Na
tional Kassa geborgte Kapital von 1000 r.f. K. M. erlassen vverden solle, 
beizustimmen. . _ 

Erledigt ·den 24. Juni 1848: Diese ErkHirung nebst Protokoll Auszug 
wird der Sachsischen Nations Universitat eingesendet und die Zustim
mung auch dieses Magistrats dazu, da:G der Fogarascher Evangelischen 
Eclesie das Schuldkapital zu erlassen sey, beigefligt. 

K. Muller 

Nr. 1 580 discutat în 6 iunie 1848 

Hestituind hotărârea Universităţii ,nr. 104 a.c., trimisă sub nr. mag. 
1 289/1848, comunita:tea scăunală declară sub nr. 32/1848 din 22 mai 
că nu are nici o obieoţie; totodată este de' acord cu hotărâre:a Univers5.
tă·ţii naţionale săseşti, potrivit căreia comunităţii biseridi evangheliee 
din Făgăraş urmează să i se anuleze datoria de 1000 f. m.c., capital îm-
prumutat de 1a Casa naţională. 

Această declaraţie se trimite îm;preună cu 
Unăversităţii naţionale săseşti, adăugându-se şi 

gistrat de a . se anula datoria bisericii evanghelice 

extrasul de protocol 
acordul acestui Ma

din Făgăraş. 

Or·iginal. Arh. Naţ. Dir. jud; Braşov. Fond. Arh. Scaun. Sighişoara,, 
nr. 1 579/1848. Foto: 6 711. 
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Cluj, 6 iunie1848 

Doriţi fraţi, 

Compatrioţii maghiari nu vreau să ştie de noi romic, numai de un 
n,agy Magyarhon . .es~awak szabad polgâril- risum teneatis amici2 - ei 
zic jogegyenloseg~l şi totuşi fac deosebire mare; nemeşi şi proşti. 

Pe ceia nu vreau a-i lips.i de dreptu alegerei şi de nu vor avea Cina 
de o seară; pe eeştia nu vreau a-i dota cu el şi de vor poseda cu miile, 
de nu vor plăti 8 florini contx~buţie afară de taxa capitis4• Bene au zis 
Carol Szasz că ei sub masca democrr:atiei vânează interesele sale aristo
eratice. Omul acesta singur mai are o. ţâră de ~pirit democratic. Ceilalţi 
toţi vreau că ce vor perde de o parte, să câştige de alta. Sunt aicea şi 
din Un,garia, Pen§nyi deputatu ministerului5, Teleki Lâszl6, J6sika Mik
l6s. Insă nici unu n-au dat semn de democraţi~. Toţii alea•r:gă după 
gloria ;maghiară ca copiii după fluturi. Dieta aceasta a~e un ton maglJiar 
aristocratic şi conservativ. Vrea să aplice şi la regimentele române uşu-
rinţele săcuilo.r făcute. Să il.e fie comanda şi ofiţerii ·maghiari şi să 
capete veştminte. Dar, apoi, au reflectat Bohecze16 că aceste ar fi greu~ 
t<1ţi pentru români şi s-au rugat să :rămână în statu quo până [a or
•.deneala min.is'ueru1uî?. Ca:r~ol Szasz. au zis că ofiţerii să 1fi:e da;tori a şti 
româneşte, însă nu s....,au primi:t, ci din contra ca să fie datorii a ştii un
gureşte. De la aceştia n-ai ee· aştepta, zice Boheczel8, până nu ne vom 
uni cu Ungaria că toţi ~s Peciovici9 şi unu mai mare decât altu. Bene au 
zis cine a zis că tot omul trage la oala lui focu, numai românu trage la 
a altuia. 

Dieta de airei :tot intru aceea işi! bate capu cuiffi ar putea astupa 
gura şi scoate ochii poporului ca ei să nu piardă nimic sau cu ce i-ar 
putea sătura pe aeeşt1a ca ei tot să :rămână plini. Pe luni au fost să 
v)ie pe tapet tr;ebile urbariaiJe, da n-;au fost adunare; nu ştiu de ce! 
Carol Szasz au zis :ea să nu mai facă/ legi, :ei să le primească ale Un
gariei, - încă când era cu reprezentaţia - însă la ai noştri le-au părut 
prea democratice. Au făcut şi altele după treaba noastră. Auzit-aţi că 
după Mikeş au trimis ştafet 3 mai să-1 libereze, însă să:-1 arunce sub 
acţiune fiscală, dimpreună cu pe Buteanu, ;Re Alexandru şi doară I. 
Suciu. 

na să vă spui alta mai frumoasă! Când am tfosrt la Blaj, veţi aduce 
aminte că au fost ş~ canceli!şti de ungur de la Oşorehi şi in,ter caetera1° 
şi Boityân Daniel, ll român. Acesta (zice un tânăr maghiar) umblând în
coace, încolo, se întoa~ce cu o sută 100 :florini ar!gint, zkârrd: 'aşa dară 
că cu 5 norini am pleca:t din Oşorheiu? Aşa răspund ei. rDa cum?\ :Dar, 
îmblând încoace, iînco~o, ·mă .întâlnesc cu un tânăr de sas şi zke ,să 
agitez în contra uniunii, îmbiindu-mă cu o 100 Hrginţi. .Eu nu ştiam ce 
să f.ae în momente[e d!intâie, dar în urm.ă mt~am socotit şi am. luat 
banii, rămâind şi de aici [incolo cr·edincios patriei (sensu magiaro), şi 
principiilor sale. De Bărnu~iu toţi zic că n-au luat bani, dar de Buti•an, 
Pap Alexandru12, Iancu şi de toţi zic că-s uneltele saşilor şi ale birocra
ţiei. Unii zic că Şaguna au adus bani şi steag iliric, pe care-I înjură şi 
blestemă. Alţii zic că au văzut cu ochii până· ce i-tau dat Nopqea lui 
P. Alexandru JO florini de arglint. În contra, acestora m-am luptat cu 
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toate puterile, unde am avut prilej. O ţâră m-am cam speriat la Biasini, 
disput<.1ndu-mă pentru naţionalitatea şi diplomaţia limbii: noastre, la care 
îini răspunde unrul: mulţi zic că Micheş n-ar fi vinovat, însă eu zic din 
contra, dacă zice el că limba română 'trebui~ să ·fte diplomatică, cine 
va ]udeca că nu-« v:r~ednic! ·de închisoare? Ci gândesc eu în m[ne: de 
nu.,.i t::.·eaba? Oare:câţiva s~au convins eă ar putea fi 3 limbi diplomatice, 
da cei mai mulţi z[c că aceea nu va fi până va rămânea vreun picior de 
ungur. Băgaţi de seamă că după viaţa lui Bărnuţiu umblă ca d!iavolu 
după sufletelee nevinovate; cu atâta mai tare că se vorbeşte că oamenii 
din Obreja ar ~i zis că ei n-ar lăsa cătanele, căci n-au poruncă de Ja 
~Bărnuţiu şi gener.ariul eare au fost în Blaj. Luaţi aminte, aseară 5;-a 
iunii au proiectat Carol Szasz ca spre ţinerea pacei să facă satele răs
punzătoare pentru întâmpiătril,e din mijlocu lor, să nu lase a se aduna 
românii şi că soci1etatea permanentă ce ieşise între români adecă co
mitetu să se şteargă . 

. Iobăgia s-au şters pe punga statului, de când se pune jn efec,... 
tu nu ştiu, că n-au hotărât. Numai atâta că ezen torv$y kimonda
sat61 az urberi viszonyok megszuntetnekJ13. Am auzit întrebând că 
mikor fog teljesedesbe jonni24, dar n-au răspuns nime nimic. Însă nu
mai pe privaţi vreau a-i despăgubi, !iară despre corporaţii vreau a face 
alt artificiu. Că între acestea sunt uneLe a căror povară o ia statu pe 
sine, pe cum a şcoalelor şi aşa nu trebuie despăgubire. 

Incă odată, puneţ:i-vă în siguran.ţă că vreau să trimită o comisie 
cu putere militară să cerce pe la Blaj după voi şi de or găsi ceva să 
vă prindă. Despre deputăţia cătră împă:natu nu ştiu nimic. Când îţi 
auzi oeva, scrieţi-mi. Ştii !Simeon de unde primesc eu cărţile. Eu pe 
Rusalii mă voi duce acasă. Adio, fraţilor. 

6 mai 184815 

~Notă: Clusiu. Porutz cancellista de Tab. reg.l6 re,feresce cursul die
tel ungureşti. 

Ohajtott testverek! 

Magyar conpatriotaink mit sem akarnak r6lunk tudni, csak egy 
"nagy iMagyarhonnak szabad polgarai"1 "risum teneatis amici"2 ; ok azt 
mondjak: "egyenl6seg"3 - megis a nemes es paraszt ko·zt kiHonbseget 
tesznek, - ezeket nem akarjak valaszt6i joggal folruhazni, s e joggal 
azokat, kiknek nincs egy vacsoraraval6juk, nem ajandekozz.ak meg, ha 
ezerei nincsenek s nem fizetnek 8 forintot eziistben a fejad6n kivul4. Joi 
mondta Sz.asz ·Karoly, hogy ok a democratia alarca alatt sajat aristocrativ 
erdekuket hajhasszak. Egyediil ezen embernek van meg nemi democrat 
szelleme: a tobbiek mind azt akarjâk, hogy a mit a vamon vesztenek,. a 
harmincadon visszaszerezzek. 

Vannak itt Magyarorsz·agb61 is: Perenyi a ministerium kuldottje5, 

Teleki Laszlb, J 6zsika Mikl6s, de .egy sem 'arult el democratiai jeleket, 
hanem rohannak a magyar dics6seg utan, mint gyermek a lepke utan. 
Jelen orszaggyiilesnek aristocrativ e.s conservativ tanacsa van; a szeke
lyeknek adott k!onnyebb-iteseket akarjak alkalmazni a român ezredeknel 
1s; hogy a vezenylet es tisztek magyarok legyenek es kapjanak ruhaza
tot; de Boheczel6 azt felelte, hogy ezek a romanokra nezve teruk volna-
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nak s kerte, hogy maradjon "in statuquo" a ministeriumnak m1as intez
kedeseik7. Szasz Karoly azt mondta, hogy a tisztek tartozzanak romanul r 
is · tudni, de nem fogadtatott el, sot ellenkezoleg, hogy magyarul kelljen , 
tudnia. · 

Ezektol- monda Bobs - nincs is mit varni, mig Magyarorszaggal 
nem egyesi.ililnk, mert mindny1ajan "pecsovksok"9, egyik nagyobb mint a 
masik. J61 mondta, a ki mondta, hogy minden ember sajat fazakahoz 
szitja a ti.izet, csak a roman a m:asehoz. 

Ezen orszaggyules mind abban tori fejet: mik~nt tudna a ne:pnek 
szajat bedugni s szemeit kivajni: vagy mikent tudna ezt. j6llaktatni, hogy 
n1aga is megtomve · maradjon? Hetfore ugy voit, hogy az urbed dol
gok keruljenek szdnyegre, de nem volt gyules, nem tudom miert? 

Szasz Karoly azt mondta, hogy ne meg csinaljanak tobb tobb (!) 
torvenyt, hanem fogadjak el a magyarorsz\agiakat: azonban, mikor a re
prezentatiora jott a sar, a mienknek is democratisnak tetszett, de mas
kep igazitottak ok a mi dolgunkat. 

Hallottatok-e, hogy Mikas utan stafetat killdtek ·· maj. 3-an, hogy 
kiszabaditsak - azonban 'hogy Buteanu, P![op] Alex,andru es Szi.ics Ju
onnal egyi.itt fiscalis actio al;a vessek. De hogy mondjak m'ast, m1eg szeb
bet: Mikor Balazsfalv.an voltunk, emlekezhettek, hogy ott voltak magyar 
cancellistak is M. - Vasarhelyrol; Catterost0 es Butyan Danieltt roma
nok k,orul egy fiatal magyar jar kel; egyszer egy 100 ezi.ist forintossal 
visszafordul, s kerdi: ugy--e, hogy 5 forinttal indultam el ·M. Vasarhely
rol? Ugy van - feleltek a kerdezettek, - de mikent? H,at j.artam-kel
temben talalkoztam egy fiatal szasszal, ki markomba nyomta e szazast, 
kerve, hogy izgassak az unio ellep! Pillanatra nem tudtam magam elha
tarozni, de vegre is meggondolkozva, elvettem a penzt - elveimnek s 
hazamnak tovabbra is hivie (magyar ertelemben) maradvan. 

Barnutiur6l mind azt mondjak, hogy nem vette el a penzt, de 
Butyan, Pop Alexândru12, J:anku s t·obbekrol azt mondjak, hogy a sza
:szok es bureaucratia eszkozei. 

N emelyek mondjak, hogy Saguna penzt es illir zaszl6t hozott, 
melyre folesket es atkoz. Masok allftjak, hogy szem:okkel la:ttdk, mig 
Najpcsa Pop Alexandrunak 10 pengot adott; ez ellen teljes er6mb61 vias
kodtam, hol alkalm.am volt; egy kisse meg is szeppentem voit a Bi,asi/ni/
ban, ·hol nemzetisegi.ink -. s nyelvunknek diplomatiai rangja felett vi
tatkoztam; mire nekem egy azt felelte: "Sokan. allitj'ak, hogy Mikas nem 
hibâs, de en az ellenkeZJ6t allftom, ha .6 azt mondja, hogy diplomatiainak 
a rom.an nyelvnek kelllenni, -'- ki ft,eli azt, hogy nem erdemes a bezara
tasra? · Sot magamban ugy gondolom: ugy kell neki! Nemelyek meg
gy6zodtek az irant, hogy lehetne harom diplomatiai nyelv, de a tobbseg 
azt mondja, hogy az nem lesz, mig csak egy magyar lab marad". 

. Vigyazzatok, mert a Barnutiu elete ellen ugy jarnak, mint az or
dog s mas artatlanok ellen, es annyival inkabb, mert beszelik, hogy az 
obrâzsaiak azt mondtak, hogy a katonas'agot nem bocSiatjak be, mert nem 
Barnutiu rendelte, sem azan generalis, ki BalasfalVian volt, ezt tartsatok 
eszetekbe. 

Az ostve, jun. 5-ken. Szasz Karoly azt prqponalta, hogy a beke fen
tartăsaert a helysegek tetessenek felelosokke - sajat korokben -. s ne 
engedjek osszegyulekezni a romanokat, s a romanok kozt letez6 perma
_nens egylet, azaz a megye toroltess,ek el! 



,bbagysag eltorOltetett, de mikor lesz vru:u;:,a55 ..... 

: annyit hataroztak, hogy "ezen torveny kimondas,at6l az urben 
: megszunnek" ;13 hallottam kerdeztetni: "mikor fog teljesedesbe 
de erre senki semmit· nem felelt. Azonban csak a ma~ânosokat 
{arp6tolni, a testUletekr61. pedig ma~s torvenyt akarnak csina,lni; 
k klozt vannak olyanok, melyek terhet a status magara veszi -
iskolaket stb. s igy nem leend szUkseg azokat kâTtp6tolni. 
g egyszer mondom, tegyetek magatokat 19iztonsagba, mert egy 
Lnyt akarnak kikiildeni katonai er6vel, hogy Balâzsfalvan utâ
izsg;ăl6djek, s ha valamit talâlnak, - hogy elfogjanak. 
csaszarhoz kiildendo deputatior61 mit sem tudok, mikor hallo-

3.mit, irjatok meg; tudja Simon: honnan kapom en a leveleket? 
kosdre haza fogok menni. Isten veletek testverek. 

~ajus 6an 184815• 

Notă: Olusiu, Porutz, cancellista de Tab. reg.16 referesce cursul 
dietei urtgureşti. 

Original. 1Airh1• Naţ. Dir. jud., Cluj. Fond. ,,Colecţia de re1icve a re
voluţiei de la 1848-1849 P.; traducere contemporană în limba ma
ghiară, publicată în: Torteneti Lapok (Revistă de istorie), Cluj, 1874-
1875, p. 60-61. 

L Despre marea patrie maghiară şi cetăţenii ei liberi. 
2 Prieteni, ţineţi-vă râsul. 

cJ EgaUtate de drepturi. 
4 Cnpitaţia. 
5 Îrnputerniciltul guvernului maghiar cu titlul de comisar guvernamental. 
5 Alexandru Bohăţel, deputat în dieta de la Cluj, ca reprezentant al micilor 

. şi al grănicerilor români din Ţara Haţegului. 
7 Decizia guvernului ungar. 
8 în ,textul românesc Bohăţel, iar în traducerea maghiară Bob .de fapt, 

Bob, translator gubernial). 
9 Dent:mir.e cu sens peiorativ al informatorilor care erau şi atunci instru

;e ale regimului politic afla1t la pUitere. 
10 în textul ·românesc apar cuv,intrele latiineşti, inter caetera = între aceş

- dar în traducerea maghiară figurează Catteros care ar putea fi numele 
>riu Cataros. ' 

11 Daniel Buteanu în teXJtul maghiar. 
l:& Alexandru Papiu Ilarian. 
J:~ Relaţiile urbariale se desfiinţează odată cu publicarea acestei legi. 
14 Când se va duce la îndeplinire. 
15 Datare corectă: 6 iunie. 
16 Caricelistul Poruţiu de la Tabla regală. 
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:ucureşti, 6 iunie 1848 

Abs:chrift der an das Ge~eral Commando Prasidium gedchteten 
Note1 der k.k. Agentie in der W.ala:chei dato Bukarest, 6. Juni 
1848, Nr. 1576 

Heute besuchte mich der russische Comrnissair, General Duhamel, 
und theilte mir die von der :moldauischen Regierung aus Pest erhaltene 

11 - Documente privind revoluţia de la 1848 in Ţările Române voi. VI 81 
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Nachricht mit, daB die · unlăngst von Ibraila · fliichtig gewordenen moi~ ·· 
dauischen Bojaren, welche sich in die . k.k. Staa ten gerettet ha ben, den 
Plan gefaBt hătten, · einen Eimfall mit b!ewaffneter Hand in die · Moloq;al!l 
zu unternehmen. Diese Bojaren, denen sich mehrere . andere lindividuen. 
angesehlossen hăHen, · sol:len zu .diesem Ende formliche Werbungen vori 
Freischaren anstellen, die Stadt Kronstadt zu !ihrem. Versammlungsorte 
bestimmt haben, um von dort liber Gross,eşti in die Moldau einzu,.,. 
fallen. 

General Duhafuel brachte mir zugleich eih Schreiben des gesterri 
Abend hier angelangten ti.irkischen Commissairs Taiat Effendi, friiher 
ottmnanischer Gesand:ter in Berlin, an Euer Excellenz, · angeblich die 
Bitte. 1enthaltend, Euer Exoellenz m~ochten rin: Anbetracht der f:reund.:.. 
schaftliehen Verhăl!tnisse zwischen dem Kaiserstaate und der hohen 
PJorte bev,raffnete ·versammlungen an der Grenze mit ausgesprochenen 
feindlichen Absichten gegen die Fi.irstenthi.imer verhiridern. 

Indem ich mieh beeile, dieses Schreiben in der · Anlage Euer Ex
cellenz vorzulegen, ,fi.ig:e kh ,g1ehorsamsit bei, da6 niic:hts so geeignet wăre, 
den Einmarsch van Russen und Ti.irken in die Fi.irstenthumer, mit 
welchem bisher offenbar gezaudert wurde, zu beschleunigen, als ein 
solcher Einfall von Freiscfuaren .. 

Copia notei adresate prezidiului Comandamentului general1 din 
partea agenţ~ei c.c. din (fara Românească, datată Bucureşti, 6 

tiunlie 1848, nT. 1 576. 

Astăzi m-a vizitat corn~sarul rus, generalul Duhamel, şi mi-a co
municat ind:ormaţia din Pesta primită de' la Guvernul Moldovei; conîorm 
acesteia, boierii moldoven~ care au evadat de curând din Brăila şi s-au 
refugiat în statele Imperiulu~ austriac, ar fi elabo:rat un plan pentru a 
intra cu trupe ;în Moldova. Aceşti boieri cărora [i s-ar tfi alăturat mtai 
multe persoane, se zice rcă ar face recrutări de voluntari şi ar fi desem
nat oraşul Braşov d~ept locul adunării lor pentru· a trece de acolo 
peste Grozeşti şi a năvăli în Moldova. 

Genera'lul Duhamel mi:-a adus totodată o scrisoare a comisarului 
turc Talaat Efendi, sosit aici ieri seară, care a fost maa _:d(emu!lt 
ambasador otoman la Berlin; scTisoarea este adresată excelenţei voa
stre; ea conţine rugămintea ea, având în vedere relaţiHe prieteneşti 

ăintre Imperiu şi Inalta Poartă, excelenta voastră să împiedice adunări 
înarmate la graniţă eu intenţii vădit duşmănoase la adresa principatelor. 

Grăbindu-mă să vă trimit în anexă această scrisoare aş vnea să 
mai menţionez că nimic nL<aT determina mai mult invazila ruşilor şi 

turci1or în principate, faţă de care s-a ezitat până în prezent, decât o 
astfel de pătrundere a detaşamentelor de voluntari. 

Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1 628/1848. poto: 25 895. 

1 O adresă cu conţinut identic a fost trimisă şi Guvernului ungar vezi foto: 
25 742___:.25 743. 
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Cluj, 6 ·iunie 1848 

Tekintetes Koz Gyiiles! 
Ezt meg elJOzo tud6sittasunkban erintett a fegyveres er;6r6l szoll6 

9ik torve~ycikk folytatasat, illetoleg annak 9ik szakasszat ide melle
kelve tiszfelettel kiildjiik, egyebarant ket Torveny javaslat, melyek ko
zi.il egyi:K "Az urberisegeken fekiidt uri szolgalat, dezma, es !Penzbeli 
fizetesek kisaj1atitasar6l", a masik "Az urberi kisaj·aHtott magany uri 
javadalmak statusad6ssaga valtoztatas,ar6l sz6ll", mai napon nemzeti gyu
ilesen targyaltatott, ugyan mai napon delutan orszagos U.lesre fog vi
tetni. Nemely apr6 m6dositasok a szerkezetbe fognak tetetni s tehat meg
aHtott tiszta T·orveny. javaslatot csak nyomtatvanyhan fogunk kiildeni, 
addig !is i:rasban azt ide z:arjuk. A- 4ik Torveny javaslat ls6, 2ik §aii a 
magan foldesurak karmentesiteserol szolvan, a varosok reszerol k1erdest 
tettiink tobben, ha a koz:onsegek is bele szaiTI{ittatnak .... e? Mire az va
laszoltatv~n, hogy nem, a varosi birtokos kozonsegekrol is emliresrt te
tetni megkivantuk, de kivanatunk partolast nem talc.Ht azon okb6l, hogy 
a Magyarhonni ez evi 9ik T·orvanycikk is hasonl6 szerkezetii, annyi 
azonba elhataroztatott, hogy a most targyalas alatt lev6 Torveny cikkekJ 
elhataroza,sa utan a testiiletek birtokai targyaban is tanacskoias tartas
sek s arr61 kiilon T~orveny cikk keszittessek, ezek mellett eliOleg~sen 
meg annyit jelentunk ez uttal, hogy a kozvelemeny szerent S!zentha
romsag vasarna,pjan fognak megsziinni vegkeppen az uri s.zolgalatok, 
minthogy a Torveny cikk meger6sittese be nem va·nasaval rogton koz
hirr·e fog tetetni a szabadsag1. Egyebarant orok'OS mely tisztelettel ma
radtunk a Tekintetes Koz Gyiilesnek aliazatos szolgâi. 

Karacsony . J anos 
Masvilagi Istvan 

mindketten orszaggyulesi kovetek 
KolosV1art, Szentivan h6 6an 1848 

ţ?.espectabilă adunare generală! 

Cu stimă vă expediem în anexă paragraful 9, respectiv continua
rea llegii 9 cu privire la armată, despre care am f.ăcut T.eferire în an
terioara înştiinţare, de alt]el, odată cu două proiecte de lege: unul din 
ele se referă 'la "Expropr·ierea dn:~ptului de plJată, dijmă şi muncă 
urbarială", iar celălalt la "Modificarea statutului datoriilor de pe urma 
veniturilor urbarii'1or personale expropriate"; acestea au fost discutate 
în dietă şi la fel se vor dezbate ş~ în şedinţa din după amiaza zile'i de 
astăzi. Se vor opera ,câte·va mici modificări de structură: de aceea un 
text de lege, curat stabilit, vom putea să vă trimitem numai sub formă 
de imprimat. Dar !Până atunci consfinţim totul numai în scris. Cele 
d:intâi paragrafe ale legii nr. ~ 4 despre de~spăgubirea proprietarilor fun
Ciari au născut întrebarea venită din partea oraşelor: anume dacă aJll 

fost incluse şi respectivele comunităţi? Primind un răspuns negativ, am 
intentionat să ,facem tr~erire si la comunitătile iunciare urbane; nu am 
obţinut însă adeziunea cuvenită, ;întrucât articolul de ie;ge nr. 9 are o 
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structură ti.dentică şi pentru Ungaria; dar am decis totuşi ca, după dez- 1 

baterea şi hotărârea adoptatăr faţă de legile în cauză, să aibă loc 0 
discuţie cu P!roprietă:ţi~ comunită~ilor {urbane] şi să se elaboreze un 
articol special d,e ilege despre ele; totodată ţinem să vă reamintim în 
chip anticip:ativ că, în conformitate cu opinia publică, slujbele domneşti 
se vor aboli definitiv în dumineca Sfintei Treimi; dieta şi-a 1uat li
bertatea de a a;nunţa /PUblic, fără să se mai aşt~te întărirea legii 
[de către monarh]!. 

De altfel, rămânem cu aceiaşi dintotdeauna profundă stimă umili 
servi ai respecta bilei adunări generale. 

eluj, Ia 6 !iunie I848 

Karcksony J an os 
Masvilagi Istvan 
ambii deputaţi parlamentari 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud Braşov. Fond. Arh. Primăria Dumbră
veni, pachet 1134, nr. dos. 31/1848 fila 2. Foto: 7 021-7 022. 

1 V f>Zi, voi. V, doc. 69, p. 239-241. 
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Cluj, 6 iunie 1848 

Minekutana az Erdelyi orszaggyules 1848ban majus 30n Erdely
nek Magyarorszaggali egye.si1leset (uni6jat) minden ellentmondas nelki.il 
minden orszaggyulesi tagnak nyilvanos bele egyezesevel kimondotta1; 
es minekutanna sem·mi ketsegi.ink nem lehet, hogy Urunk O Felsege V~ 
Ferdinand Magyar Kiraly, a ki a magyarorsz,agi 1848k evi 7ik torveny
cikknel fogva a ket testver ors,Zjag egyesiiHeset e16legesen is heayfben 
hagyia, meger6sitette, az e targyban felterjesztett torvenyjavaslatot meg
er6sitendi es igy a ket testver orszagb61 egy Magyarorszag lejend, ter
meszetes mikep tobb eddig Erdelyben letezett viszonyok vaitozas ala 
keri.ilendene~ az atalakulas ezen szak:aban, Erdely fovarosa Kolosvar lis 
eddigi allasaban nem maradhatvan, bizonyos vaitozasoknak lejend ki
teve, a miert !is az al6lirt kotelessegenek esmeri Ministeri biztos lB. Pe
renyi Sigmond Ur O Melt6saga eleibe Kolosvar Szabad Kiraiyi v:arosat 
Hlet6leg egyeni nezeteit a kovetkezend6kben el6terjeszteni: 

Kolosvar - mint Erdely igen regi kivaUsagolt kulcsos helye, a 
regibb korba egyik erossege, vedhelye voit a nemzetnek, keSi6bb a fe
jedelmeknek es a videk nemessegenek, nepenek gyakori menedeke a 
nemzeti fejedelmek alatt Erdelyen atvonul6 Kelet-Levantei kereskedes 
egyik fohelye leven, kincses Kolosvarnak! neveztetett s a ~ejedelmek 
okleveles elismeresei szerent az orsz·agnak penzzavaraib61 rendes kise
gitoje voit; Austria kormanya alajutasa idejet61 alabb sz,allott, mig nem 
1791ben az Orszag Fo Kormanya (Gubernium) Szebenb61 ide a magyar
sag kebelebe lett attetelevel s · ennek Jitteni alland6sitas.aval az orszag 
fohelyeve jeleltetett; ezen pillanat olta Kolosvar sebes leptekkel hala
dott, var keritesen messze tul terjeszkedve megepult; ~ megnepesedett 
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3111yagi es szellerni tehetsege, kifejlodesbe n6tt s a kozelebbi evtizedek
ben melt6 volt Erdely f6varosa cirnere. 

Kolosvar az altala iis forron 6hajtott es teljes tehetsege szerent el6 
mozditott, sot eszkozolt egyesu.les (uni6) altal2 veszti az eddig fenn al
lott, .Qt eltetett hazai Fo Korrn~anyt (Guberniumot), mely vesztes ha a 
Magyar felelos Ministerium ajanlaUira a kozos nernzeti gyu[les] altal ki 
nem pr6bHtatik Kolosvar v1aros es annak tiszta magyar ajku es szel
lemu lakosai, polgarai teljeslek elpusztulnak, mivel a Gubernium fel
oszlatas,aval es megszuntevel nem csak azon sz,amos hivatalnokok, kik a 
F6 Kormanyhoz tartoznak, mennek el innen, hanem ezen kivul az or
sz~ag fobb birtokossai es tehetosebb nagyjai is, kik eddig elo rendesen 
d.tt szallasoltak, lassankent elvonulnak innen, minek termeszetes kiovet
kezese, hogy a, szerfeletti koltseggel e.pitett hazak uresen maradnak, a 
:Kereskedes es mestersegek uzese naponta alliibb szall, a kereskedok es 
mesteremberek vagyonosabbjai innen elkoltoznek, es a jelenleg igen vi
ragz6 tiszta magyar var os vegkeppen elpusztul; mi a videknek is pusz
tul~asat maga utan vonja; mert ugyan is a videk a szelesen kJiterjedo 
Mez6segen ugy, mint ki a Silagyig, sot reszint az Er melyekeig termeszt
menyeinek aruhelyeul rendesen vagy nagy reszint Kolosvart tekintek; 
a videk ezen pusztulasa1t hosszason fejtegetni · szuksegtelen, csak azon ·leg
nyilvansagosabban bizonyit6 tenyt hozom fel, mikep a videki szomszed 
megyek lakosai az 1791ik evet vagy a Guber:nium ide tortent at tetele
nek idejet meg el6z6leg oly elszegenyedEiFt allapotban voltak, hogy meg 
rendes ad6jokat sem fizethettek, jelenben rpedig nem csak ezt fizethetik, 
hanem ,k1orulmenyeikhez kepest meglehetos j6letre jutottak; ki~ tehcH 
e16bbi elszegenyedett allapotjokba visza esve, a varos lakossaival egyutt 
nem cildani, hanem atkozni fognak azon li.ntezkedest, mely ezt el6idezte. 

Kolosvarnak es a videknek a Gubernium es az aval jar6k meg
szuneseben eletfonala metszetik el, s ha kedvez6 rintezkedesek nem te
tetnek, szet romlani klentelen, mely szetromhist es veg pusztulâst meg
e~ozni, meggatolni a Magyar Ministeriumnak legnagyobb figyelmet 
igenyli; mert ugyan is. a Nagy Magyar honnak fejevel f6bb ten)1ez6je
vel Pest-Budaval Kolosvart :fl6leg nemzetiseg erdekebol, legszorosabb 
kapcsolatba hozni mulhatatlanul szukseges; azon tiszta m.agyar ajku va
ros t:i. mely erkolcsi, szellemi, anyagi, nemzeti, ertelmi eroket merlegbe 
vetve polg:ari es geographiai helyzetenel fogva a. Pest-Buda eszmeit, 
gondolatait, erzelmeit a legerelyesebben es leghatalyosabban felfogni es 
terjeszteni k~pes; - Kolosvar estevel nines tobb pont Erdelyben, mely 
a magyar erdeket egy tomegben es . oly terjedelemben annyira eldmoz
ditani tudna, ennek fenntartasat eszkozolni tehat a rnagyarnak annyival 
is inkabb kotelessege, mivel kulomben az atalakuhis jelen szakaban az 
erdelyi reszekben hianyzand azon organum, melyre a 'Magyar Nemzeti
segneK oly sok oldalroli megtamadtata1sa jelen idejebe legnagyobb szuk
sege vagyon. 

Kolosv~ar es videke pusztulasat megel6z6 es jelen viragz6 allapot
tlabani megmaradasat eszkozl6 m6doknak a kovetkezend6ket tekintem: 

a) Az egyesillt Magyarorszag Erdelyi resze fekvesenel, szomszed
saganal ,fogva ()ly pelyzetben van, hogy rea nezve rogtoni es atfog6 ren
deletek mulhatatlanul szuksegesek: perlekedesi szempontb61 is Magyar 
hon erdekeb~-n 'ali az ors~ag ezen reszeben itel6 szekeket kozpontosli:... 
tani, az orszag ezen reszeben letesitend6 polgari torvenykezesi, hadi es 
kincstari hivatalokat l:atnam tehat Kolosvar varosaban fela1litand6kna~; 
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e tekintetben nem lehet teljes rneltEmyl<issal nem helyeselni azon kozon
segesen elterjede,tt velem.enyt, mely s.zer€mt az eddigi Erdely MagyEtr
honnak Kolosvarr61 tekintve Tiszan inneni reszevel egy kiilOn keriiletet 
kepezve, valamint az oszves Magyar orszâgnak f.ovarosa Buda-Pest, ugy 
a Tiszan inneni reszekbol es Erdelybol alakitand6 keriilet kozponti he"" 
lye Kolosvar varosa legyen, hoV!a a · fiiggetlen felelos Magyar Minis,te
rium felugyel6 es krozvetetlen igazgatasa alatt az emlitett hivatalok ~ 
melyeknek befogadasara az erdelyiek kJO.ltsegen megorokositett orszag
haza keszen all - felâllîttatvan, az ezen kozponti hely kori.il lak6k ugyes 
bajos dolgaik elintezeset sokkal kevesebb koHseggel es ido vesztessel esz
kozolhet~ek egyfelol, masfe161 pe dig Kolosv:âr, mely eddigi allasa:ban 
minden dicsekves nelkiil Buda-Pest utan f.6leg polgâriasodott nemzeti
s~eg tekintetebol az egyesiilt Magyarorszag els6 varosanak tekintheto; 
jelenlegi viragz6 allapotjaban fenn tarthathatnek, mib61 a videkre is, 
amint mar emHtem, nevezetes haszon haromlik. 

b) A nepesedes, a kozertelmesseg, a tudomanyossag e16:mozditasa 
Magyarorszag Erdelyi reszeiben egy tudomanyos egyetemnek felallitasat 

sziiksegesse teszik, ez is a nemzetiseg erdekeben leghelyesebben Kolos
varra tetethetik, mint a hol jelenleg is harom fo oskola, ligymint: a Ki
ralyi Lyceum, Reformatum, Unitarium Collegium es tobb alsobb tanul6 
intezetek koltseges es nagy kiterjedesu eJ]iileteikkel, ket konyv es konyv
nyom6 intezetekkel es nem kis erteku konyvtarokkal leteznek. 

c) A kereskedes felviragzasa, a kituzott cel elereset nagyon elose
giti, mivegre. legbizonyosabb eszkozi.il a Pest-Szolnoki vasutnak Debre
cenen vagy Nagy Vâradon ât egyenesen KolosViarra es innen Galac mint 
szabad kikooo fele vezetese szolgal, mert ugyanis ezen vasut vonal altal 
Galac mint szabad kikot6 Kolosvaron at Buda Pesttel a teli id6szak!on 
is, a mikor t:i a Duna nem hajokazhat6, egyben kotettven, a regibb id6k
ben. Kolos:vart kincses varosa tett Kelet-levantei kereskedes ujabbi fel
viragzasâb6l nem csak az ezen utvonalban eso es fo pontot form!aland6 
Kolosvarra, hanem az oszves Magyarorszâgra rendkivi.il nevezetes anyagi 
haszon haromolnek, a miert is ezen vonalnak mentol elobbi l·etesiteser61 
gondoskodni a nemzet anyagi jr6lletenek, mely a szellemî kifejlodest is 
~egsi.ikeresebben segiti el6, elomozditasa mulhatatlanna teszi. 

A fennebiekben e16adott szereny ve'lekedesemet azon nyilvanitas
sal fejezem be, mîkep elesmerem ugyan, hogy az eddigi Erdelynek Ko
losvarnâl boldogitottabb pontjai vagynak, de egyszersmind megjegyzem 
hogy azok onkent felemelkednek, Kolosvar azonban, mely keszen all, ha a 
Nemzet erdekebol a megirt m6don nem segittetik, vegkep elpusztul es 
soha tobbe felviragozni nem fog; ezen varost tehtat mint kesz vag/yont 
a N emzet k~ara nelki.il elesni hagyni nem [ehet. 

Kolosvart, a-unius 6n 1848ban 
Grois Gusztav 

Dieta TransHvană a declarat la 30 ·mai 1848 uniunea ~ransilvaniei 
cu Ungaria, fără nici o opoziţie, cu consimţă,mântuJ public al tuturor 
membrilor1. Nu (poate fi nici un dubiu că domnitorul nostru, regele Un-
gariei F'erdinand al V~ea, şi-a da consimţământul prealabil pentru uni
rea celor două patrii surori, po:trivit legii nr. 7- din 1848 din Ungaria 
;pe care & sancţionat-o. Proiectul de lege înaintat în această chestiune 
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va ,fi întărit şi el. ·As:trfel,. cele două ţări surori vor deveni o [singură] 
ungarie. Des~gur, aşa cum mai multe stări existente până acum în 
Transilvania vor sutferi: schimbări, capitala Transilvaniei, Clujul, nu va 
putea nici ea "Să rămână în ipoSitaza !Prezentă. Acum va fi expusă unor 
anumlte transformări. De ace1ea, semnatarul: se simte dator să aştearnă 
în faţa măriei sale domnului comisar guvernamental, bar,on Perenyi 
Zsigmond, .opiniile iui privind oraşu:l Iiber regesc . Cluj, după cum ur
mează: 

Clujul [a av~t în trecut] caliitatea de vechi oraş cheie, privHegiat, 
al TrransilVCÎJilÎI€\Î. In epocile anterioare a fost una din eetă;ţile ~~i, un 
bastion al naţiunii. Ulterior a de,veni t adeseori locul de re1fugiu al prin
cipilor. al nobHimii şi a1 poporului ·autohton din> teritoriul- învecinat. 
Fe vremea prineipiJor, Clujul fusese înzes,trat cu vistie,rie, fiind unul 
din locurile principale de trecere a comerţului Qevantin oriental ce 
traversa Transilvania.· După mărturiile emi·se de principi era !izvorul 
obisnuit care scotea tara din încurcături financiare. Odată cu trecerea 
sub. cârmuire austriacă a decăzut, până când în 1791 măritul Guberniu 
al tărH s~-~a mutat din Sibiu aici în sânul ungurim:ii. · Gu permanenti
zar~a sa aici a devenit locul de frunte a'l ţăriit. 1Îin:cepând- din acest mo
ment, €iujul. a progresat cu paşi repezi, construcţiile s-au exrtins mult 
peste zidurile cetăţii; au sporit posibilităţile sale materiale şi morale; 
înflorirea sa a crescut şi în ultimele decenii a ajuns demn de tit;tul de: 
capitală a Transilvanieli. 

Clujul a dorit fier:binte şi :a contribuit cu întreaga sa fiinţă [a 
reaHzarea uniunii2 ; -totuşi, prin aeeas,ţa a pierdut: Guberniu1, existent 
aici până în prezent, căruia îi dat;ora existenţa. Această ~ierdere, dacă 
nu va fi compensată· prin:tr-o propunere făcută de Guvernul ungar res
ponsabil în Parlamentul comun, o11aşul Cluj şi locuitorii săi de limbă 
şi mentalitate curat maghiară, cetăţenii săi vor pieri în întreghne. Îln
tr-adevăr, prin desfHtnţarea şi dispariţia Guberniu1ui, numeroşii func
ţionari care îi aparţineau vor plecia de aici. }n afara [or şi principalii 
mari proprietari şi oamenii dje, vază înstăriţi care până acum, în mod 
obişnuit, aveau domkiHul aici. Ei se vor retrage cu încetul, ceea ce 
va avea ca urmare fÎ'rească, ~rămâne:ţ"ea unor case goale, construite cu 
cheltuieli extraorcli.nare. Comerţul şi meşteşugurile îşi vor slăbi aeti-: 
vitatea pe zi ce trece. Comereianţii şi meşteşugarii mai înstăriţi se vor 
putea muta şi ei de ai!ci şi as:tlfel or:aşul infloritor curat maghiar din 
prezent, se va pustii definitiv. Aceasta va atrage după sine şi decă-

derea împrejurimilor, deoarece locul de desfacere al mărfuri:lor regiunii 
care se întindea până în Sălaj, ba chiar până în Vallea Eriului, a fost 
considerat în mod curent sau in bună parte Clujul. Este de1 prisos a 
explica pe larg decă.dierea a:ces.tei regiuni. Aduc dovada cea mai' grăi
toare: locuitorii comitatelor vecine1 erau într-o asemenea stare de, să
răcie, înainte de anul 1791, data mutării Guberniului la Cluj, încât nu 
au fost în stare să-şi plătească nici· impozi,tul obişnuit. În1 schimb, în 
prezent se achită nu numai' de impozite, dar, potrivit împrejurărilor. 
au ajuns la ·o re[ativă bunăstare. Dacă vor decădea în starea de mizerie 
din trecut, atunci, împreună cu ~ocuitorii oraşului, nu vor binecuvânta. 
ci vor blestema cauza care a determina~t aceasta. ' 

Prin îrtcertarea existentei Guberniului si a anexe,lor sale se curmă 
rnodul de viaţă al Clujului· şi împrejurimH~r lui; dacă nu se vor1 hm 
măsun fa\rorabile, va fi nevoit să decadă. Preîntâmpinarea decadenţei 
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şi dezastrului total necesită cea mai mare atenţie a guvernuhii urigar.: 
Este .absolut necesar, datorită unor interese naţionale îndeosebi, a aduce 
în strânsă legătură Ciujul cu capitala Budapesta şi principalii iiaotorl. 
ai acestei&. Şi anume, dacă punem în balanţă :Eorţele mo~ale, spiritualie, 
materiale. naţionale şi raţionale, precum şi situaţia sa civilă ş;i geo~ 
grafică, el este apt să re1cepţi.oneze şi să răspândească cel mai hotărât 
şi eîicient ideile, gânduri'le şi sentimentele Budapestei;. Decăderea Citi"" 
aului nu va fi suplinită de un alt eentru al Transilvaniei care ar putea 
prornova Jinteres·ele mlaghiare g~obal şi cu atâta' amploare ca acesta, 
Deci, menţinerea sa este o datorie a ungurilor, cU} atât mai mu'lt cu 
cât, în actuala etapă de transformare, în Transilvania il.ipseşte acel or~ 
g<1nism de care naţiqnea maghiară are cea· mai mare nevoie în con
aunctura prezentă, când es·te atacată din atâtea părţi. 

Consider [necesar] de întreprins măsurile următoare ;pentru a men..,. 
ţine Clujul şi împrejurimile sale în actuala stare de înflorire înainte 
de a decade: 

a) Partea transilvană a Ungariei unite, prin aşezarea şi vecina
tatea ei,. se află în ;atare situaţie încât sunt absolut necesare ordonanaţe 
urgente şi atotcuprinzătoare. Din·· punct de v.edere juridic este de ase:.. 
menea în interesul Ungariei să concentreze judecătorii in acest :loc al 
ţării; consider necesar deci, ca în Cluj să fie înfiinţate pentru această 
regiune oficii civile judiciare, ofitcii militare şi tezaurariale. În această 
prîvinţă nu se poa'te a nu consimţi pe deplin. Trebuie ~uată în consi
derare acea qpinie devenită comună, atât de răspândită, pptrivit căreia 
Transilvania de până acum, cu Clujul, constituie, împreună cu partea 
Ungariei de dincoace de Tisa, o regiune aparte. Aşa cum Budapesta 
este capitala întreg@ Ungarii, tot astfel să fie Clujul oraşul central al 
regiunii] create din părţile de dincoace de 'risa şi din Transi:lvania. Aici, 
sub dirlguirea nemijlocită a Guvernului ungar responsabil şi indepen
dent, ofidile pomenite au posibilitatea să se întrunească şi po1t fi pri
mite de {clădirea] parl~rQ:lentului construită pe cheltuiala transilvăne-
nilor. Asttfel, pe de o parte, s-ar putea rezolva problemele cotidiene ale 
celor- care locuiesc în jurul acestei looalităţi centrale cu o cheltuială şi 
pierdere de timp mul1t 1mai redusă; pe de altă parte Clujul s-ar putea 
menţine· în starea sa înfloritoare, de pe ur.m~a căreia, cum. am1 mai 
amh1tit, regiunea obţine~ foloase considerabHe. În ipostaza de până 
acum privind îmburghezirea naţiunii, se poate considera, fără laudă, 
ca prirnul oraş al Ungariei unUe, după Budapesta. 

b) Promovarea sporirii populaţiei, a cuHurii publice şi a ştiin
ţei în Tegiunile transilvănene ale Ungariei necesită înfiinţarea unei 
u.niv•ersităţi de ştiinţe!; ea ar fi bine de asemenea să lfie' plasată! Ja 
Cluj din punct de vedere al naţiunii. Aici în prezent există tr:ei1 şcoli 
superioare şi anume: 1Heeul regal, cel reformat şi colegiul unitarian; 
'la fel mai multe instituţii de învăţă.mâri.t inferioare; ele posedă clădiri 
scumpe şi spaţioase, două 1tipografii şi ateliere de tipografie, rprecum şi 
biblioteci valoroase. 

·C) Înflorirea comertului va contribui foarte mult [a atingerea 
scopu:Iui propus. Healiza~ea cea· m<li sigură a acestuia ar fjJ prelungirea 
căii ferate Pesta-Szolnok prin tDebreţin sau Oradea drept spre Cluj. 
De aid. să continue spre Galaţi care este un port Hber. Prin această 
cale ferată, Galaţiu~, ca port liber, va fi legat şi ~în perioadele de li.arnă 
cu Bu~lapesta, când, precum se ştie, Dunărea nu este navigabilă. Ca ur-
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mare prin înflorirea Clujului, pe care comerţul levantin oriental din 
epocile ante~ioare 1-B făc11t. oraş-vistie.rie, a~ Pl!tea aduce înser:nn~te fo
loase matenale. Ele vor putea reveni CluJului, ea centru pnnc1pal al 
amintitei căi ferate, dar şi a întregii Ungarii care ar avea un câştig ma
terial urgent această linie care ar ·putea înlesni cel m:ai eficace dezvolta.:.. 
re'a bunei stări materiale şi ~pirituale a :r1aţiunii. 

~Inchei. expunerea modes;telor m·ele opinii de mai sus cu afirmaţia 
că t·ecunosc existenţa unor centre cu o poziţie mai favorabilă decât 
Clujul în Transilv,ania_ de până .acu!fl. [lotodată, obiectez însă, că acelea 
vor progresa de la sine, pe când Clujul cu o dezvoltare deja încheiată, 
dacă nti va primi ajutor datorită unor interese naţionale, ln felul în 
care am pomeni·t, va' decade definitiv şi nu va mai înflori niciodată . 
. Acest oraş care constituile o avere acumulată, nu s·e poate lăsa să de
cadă fără a ff spre p~gurba naţiunii. 

Cluj, 6 iunie 1848 Grois Gusztlav 

Original. Ar~. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Le
veltar. Foto: 2§ 846>-26 849 .. 

I E vorba de·. inembrii Stărilor privilegiate medievale ai diertei din care 
romfmii au fost exclusi. 

:"> Evident, autor'ul se referă la populaţia: aproape exclusiv maghiară a Clu
jului de atunci. 

J •..•. 1 49 

Nocrich,,. 6 iunie 1848. 

\Vohllobliche Naţionsuniversltat! 

Die Vorgănge in."ClaUJsJ~n:burg vom 30. Mai: !J:.J.,. wo di·e Herrn Un
garn es ~mit allen moglichen Demonstrationen '(u.a: mit Fahnen, rrti1t der 
Aufschrift "Union oder {['od" usw.) dahin zu bringen wu8ten, dafi die 
· săJchsischen Deputierten, : trotz. Jil;lten Instruetibnen, auch .in die U nion 
Siebenbilrgens mit Ungarn einstimmten, ohhe auch ·!hur ein!e· Sonder
meinJlng ~einzureichen, nachdem sie s.ieh liberzeugt hatten, dafi in dem 
Artikel betreff der Un.ion nicht einmal die Wiinsche der Sachsen, gesch
-vv:eige denn Bedigungen aufgenommen werden ·wolUen, beweisen nur 
zu sehr, dcill sie mit. der gr1o8ten Eile und kein Mittel scheuen, die bei 
ihnen so sehr beliebte Uniori · betreiben; somit auch die Bes:tăttigung 
des unterlegten Gesetzartikels baldigst he:tbeifilhren weTden. Damit nun 
aber di·e saehs:ische ,Nati!On n1cht auch hiem'i,t unvorbere:itet ilberfallen 
werde, erlaubt· sich · das Stuhls Amt den gehorsamsten Vorsehlag zu 
machen: es woUe eine wohllobliche Nationsuniversitat soba1d · aLs mo
glich ·einen Entwur.f. zu der den săchsischen De.putierten deT Regn1co
lar-Deputation mitzugebenden Instruction aufsetzen, selhen zur Bera
thfulg allren; sa·chs±s·chen Kreisen mittheilen, ·-damit er dann, wenn . er 
mit den··Ansichten deT Kreise ilbereinstimmt, als Weisung den obene,r-

. wăhnten .. 'Deputie~teh, dire mit der ungarischen Regnicolar Deputation, 

. tun ilber .:die Detaills der ·voHstandigen Vereinigung Siebenblirgens ·mit 
,-u:nga:rn mit· Anpas~Uilg an die :ungarlăndischen Vorschlăge gemeinsam 
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zu operieren, bald zussammentreten dti.rften, iibergeben werder kon:ne ~1 
Zu diesem Wunsche glaubtL :siich d!as Stuhls Amt umsomehr be·rechtigl:b,·j,J 
als es niioht ohne Grund annehmen/ ·klann, d!a8 die săchsi:srehe ViolksV?e:r~ \] 
samrrr1ung, weiJJche ba~digs.t aUJsZ!U&ch:reti.hen der Herr Graf der Sachs~en~ .;~ 
hoch\vohlgeboren vom Scha8burger Publicum angegangen worden ist j 
und deren Zustandekommen wir zur Erneuerung des hi Scha8urg im/l 
Jahr 1630 ge:schlossenen Schutz und Trutzbundniss.es limmer drţngen- ; 
der finden, durch ingend ein Hindernis so lange hinausgeschoben wer7 · 

den k~onnte, da8 di1e Be~rathrung daSiei~bs'tJ liber die Miittei und Weg~1, · wo" 
durch di~ Erzielung der g~er·echten · Wlinsche und Forderungen der Sa:ebr
sen auf dem baldigst zusammentrefenden ungrisch-siebenbiirgischen 
!bandtag herbeigefiihrt wiirde, zu s[pat kame. Wir ersuchen daher ein~ · 
Wohllobliche Nations Universitat nochmals dring~nd, unsern . gemachten 
Vorschlag baldigst ins Werk zu setzen, damt die să:chische Nat1on aus 
dem bereits erlittenen Schiffbruche so viel wie m~oglich zu retten ver
moge. Die wir· mit vollkommenster Hochachtung geharren. 

Einer 'Voh1l5bHchen Nationsuniversitat gehorsame Diener 

Leschkir~ch den 6. Juni 1848 

Onorată Un:iversitate naţională!;. 

Das :Leschkircher Stuhlsamt 
Friedrich Conrad, Konigsrichter 
Carl Simonis, Actuar 

ln urma evenim·entelor de ia Cluj din 30 mai a.c.. maghiarii au 
reuşit cu tot felul de demonstraţii, (printre altele cu steaguri având in
scripţia "Uniune sau moar;te", etc.}, să-i determ.ine. pe deputaţii\ saşi 
să accepte, în .ciuda tinstrucţiunilor lor, uniunea Transilvani~i cu Un
garia, fără a înainta măcar o opinie separată:; aceasta deşi s..:.au oonvins 
că, in articolul cu privire la uniune, ungtli"lii nu vor să includă ill)ici 
măcar dorinţele şi cu atâ;t mai puţin concepţiile saşilor; rezultă astfel 
cât se poate de ~lar că maghiarii vor acţiona ]CU cea mai mare graibă şi 
nu se vor da înapoll de :Ia nici un mijloc pentru a realiza uniunea care 
le este atât de dragă; deci se vor grăbi şi cu obţinerea sancţionării ar
~ticoluilui: .ou; privire la uniune. 'Dar peDJtru :ca nJarţiiunea săseasoă. să: nu 
fie luată prin surprindere, în atceastă privinţă oficiuJ scăuna~ îndrăz
neşte să facă următoarea propuner.e: onorata Universitate naţională să 
elabor·eze tcât se poate de repede un proiect cu !Lnstrucţiuni[e ce, li se 
vor da deputaţilor saşi ai delegaţiei r.egndcolare; proiectul să fie oomu
nicat tuturor scaunelor şi distrid;elor săseşti pentru a ~i discutat; în 
caz că ar corespunde eu părerile scaune'lor şi distrilctelor, proiectul res
pectiv va servi drept liniie diiree.toare deputaţilor m·enţionaţi care se 
vor ·întâlni în curând ·cu delegaţia regnicolară pentru a opera împreună 
detalHile uniunii compLete a ~Transilvaniei cu Ungaria, având îri vedere 
mai întâi potrivireeţj. au propunerile ·maghi'are. OHciul seăunal crede că 
este îndreptăţit să...:şi exprime această dorinţă; el presqpune nu fără 
motiv că se va întruni adunarea populară săsească, pe; care publicul 
din Sighişoara 1-a rugat pe domnul comite al saşilor s-o oonvoaoe câ:t 
,ffiai curând1; întrunirea ·ei considerăm că devine tot mai stringentă~ pen:... 
tru înnoirea alianţei. de, apărare. încheiHtă la Sighişoara .în 1630; ea ar 
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putea fi însă amâna_t~ .a:tât de. mul!t, ~n~~t. ar ?'vea iLoc prea t~rziu con
sfătuirea despre emiJloacele ŞI modalitatile pnn care s-ar · satisface do
rintele şi pretenţi'He îndreptăţile ale saşilor ~a ~Dieta ungaro-transilvă·
ne~nă ce se va întrruni nru peste mult timp. De ace~a rugă·m din nou cu 
insistenţă onorata Universitate naţională să .. transpună în practică pro
punerea noastră pentru ca naţiunea săsească să sa'l\l:.~ze cât se mai poate 
din naufragiul suferit deja. Rămânem cu deosebită stimă servitorii su
puşi ai onoratei Un'iN'ersităţi naţionale. 

Nocrich, 6 !iunie 1848 

Oficiul scăunal din Nocrich 
Friedrich Conrad, jude regal 
Carol Simonis, actuar 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Sibiu. Fond .. Arh. Univ. Săseşti, nr. 
682/1848. Foto: 6 024-6 025. 

1 Vezi voi. V, doc: 154, 165, 166,' 167 şi 190. · 
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Sibiu, 6 iunie 1848 . 

Nagymeltosa,gU. ·Grof korm'anyz6 Ur Kegyelmes Uram! 
A· meg; Kolozsv~rtt az · iid~os' torvenyek . al,kotattnak, az alatt Sze

benben · az ol<ih forradalmak vezetoi. a ki mondott . uni6 eUenere vesze
delmes felszollitâst olaq nyelven szornak! az orszăgban; ugyan .ris az ala--. 
zatosan ide mellekelt eredeti nyomtatvany,leforditasabql ki tettzik: hogy 
a kitanultabb s nagy hivatalokra szamf1:l6 .ol·ahok· "ălland6 Comite" all 
rirat alatt egy veszelyes fel szollitast 11yomtattak !i.tten,. s hihet61eg mar 
el . is ktildozgettek. Ezen -tudom.asnmra . jutott ,k;Qriilmenyt szukseges le
pesek meg tetele yegef ahizatpsan fel jel?nteni hazafiui kotelessegemnek 
esmerteml. 

Dr 
A leg melyebb alazattar leven a Nagymelt6s:agu Gr6f Kormanyz6 

(" 

Nagy Szebenben, Junius 6ân 1848 
alazatos szolgaja 
Gyergyai Samuel 

Prea mărite; domnule conte guvernator! Binevoitorul meu domn! 

In 'timp ce la Cluj se1 elaborează legi bine.fă·cătoare, la Si!biu con
ducătorii revoltelor rotmâneşti răspândesc J:n ţară un manitfest peri
culos în limba română, Î!Iljpotriva uniunii {deja] proclamate. Din tradu-
eerea textului., anexat cu umilinţă în original, reiese că româniii cu 
~tudii .terminatie, râvnind 1la posturi mari, au tipărit acest manifest pe
riculos se:mnat de un "comitet permanent"; de pr·esupus că a şi fost e:x:
pediat. Aflând de el,. am ţinut de datoria mea· ·patriotică să vi-:1 semna[ez 
pentru a se întreprinde măsuri[e· necesare;! 
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Rământ cu cel mai adânc devotafilent servul umil al prea m.; 
ritului domn conte guvernator. 

Sibiu, 6 iunie 1848 Gyergyai Samuel 

Original. Arh. St. ·Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1 497/1848. 
25 685-25 686. 

1 Vezi doc. 51. 

51 

Sibiu, după 6 iunie 1848 

CAUZA MIHALŢULUI 
fn:ţelegând conllJtletul ~ezat de naţiunea română 1cum că s-ar fi 

rânduit comisari în eauza mihălţenilor şi cum că exm1şii comisari ar 
pofti ca v[ice]preşidentele şi un ·membru al comitetului să meargă [a 
Mihalţ, comitetul, ca pus de năciunea română, la întâmplare când n-ar 
fi desfăcut, s-ar afla îndatorat a se declara nemulţumit ·qu exmişii co-;;• 
misari, din. cauză 1că între comisari nu se află rânduiţi şi. romând (şi' 
încă dezinteresaţi, cu cari siţ fie rţlUlţămiţi şi săt~nii din Mihalţ şi alţi 
naţionalişti români ameninţaţi prin acea întâmplare înfiorătoare), după · 
cum ·cerea ·firea cauzei şi după cum au cerut şi comi:tetul; şi aşa a~eeastă 
comisiune nu se1 poate so·coti fără numai ca o comisiune a une,i părţf.; 
A doua: Înălţatul Regj[~scJ Guberriiu, dizolvând comitetul; l~au în pe(;.' 
decat ea să nu poată lucra -nimic, aşadară, <în speţie, ca- să nU: s·el poată< 
sfătui şi răspunde mai' încoao nimi1c nici în cauza mihărlţreni!lor, şi încât-
adecă :a:r f.l dători altmintrelea a răspun.de. · : 

ltiăudaţ'i1 comiisari exmişi stând lângă in[.altu~] d.ecreţ gtibernial di~' 
zclv<'Horiu de comitet, nu po:t să stea faţă la Mihalţ ni/ci comitetul, care 
după decr·et nu există, şi nici numiţii doi membri ai· cbmi~tetului, cari 
cu subscriterile lor nu pre sine, ci numai pr.e comitetul 1-au reprezentat; 
şi după decret încetând comitetul cu. toţi membrii s~i, nici aceia nu mai 
sunt îndătm;aţi a răspunde pentru' lucrările comitetului până nu vor fi 
de faţă toţi .membrii comitetului, în a lor .cua1i:tate, carii au conlucrat Ja 
acea arătare, împreună cu mihălţenii . şi cu cei1lalţi care au făcut reilă·

ciune comitetului, împreună cu ceilalţi români deputaţi ai nac1unei ro
mâne, cari în număr însemnător. au aşternut la în'[Hlttil] .General-Cp-
lnando, prezidiu, rugă.mintea în cauza mihălţenilor. 

Această dechiărăeiune o .face comi,tetul combinând pofta comisa
rilor :cu în'[altul] decret dizolvătoriu de comitet, şi ca reprezentati ai 
năciuni:i române se simt îndătoraţi a protesta în oontra orice judecăţi 
asupra mihălţenilor sau a altora în asemenea cauze naţionale, declarând 
sărbătoreşte înainte a· toată ţara cum că, precum :o.u poate fi legiuiită_ 

comiSiunea cercetătoare ;fără de comisari români dezinteresaţi, aşa nici 
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·ndecată legiuită iru se poate. face fără de c'onjtidecători roniâni in 
1ceastă cauză a mihălţeni1or şi a altora asemenea.· . 

Simion Bărnuţiu 

Foaie pentru minte, inimă şi literatură, XI, 1848, nr. 27; p 213. Alte 
ediţii: G. Bogdan-Duică, Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu, Bucu
reşti, 1924, p. 239-240; Cornelia Bodea, 1848 la români, I, Bucureşti 
1982, p. 575; Simion Bărnuţiu, Discursul de la Blaj ş·i scrieri de. la 
1848 Cluj-Napoca,· ;1990, p. ·~H-62. 

52 

Măerişte, 6 iunie 1848 

0norată Judecătorie dregătorească! 

Fiindcă nu am putut presta obişnuita slujbă săptămânală cu boii, 
întrucât o parte din ei au pierit datorită faptului' că domnii; noştri 
ne-au răpi·t fânaţele urbariale, ne încumetăm să ne adresăm d-voastră 
cu deosebită supunere. 

1n această chestiune cerem cu mare umilinţă de la onorata· !ju
decătorie dregătorească, să binevoiască a ne res.Utui fânaţele răpi.te de 
către nemeşii noştri, ~întrucât suntem de1ja înscrişi şi în gărzile cetăţie- · 
neşti. Recomandându.:.ne, rămânem cu adâncă stimă umilii serVi ai ono
ratei judecătorii dregătoreşti. 

Mă~erişte, 6 Iunie 1848 

Hedactat de nota;rul local Orosz Istvan 

I uho:s Vasilică 
Sighetean GJigor 
Moldovan Vonuţ 

cetăţeni din ~MăeriŞte 

Adresa: Către onor~ta dr~egătorie a nobilului comi:tat Crasna. Ce:.. 
rerea umilă a ee·tăţenilo:r menţionaţi din Măedşte înain
tată cu supusă· stimă. 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Cluj. Fond: Arh. comit Crasna, nr. 401/ 
1848. 

53 

Timişoara~ 6 iunie 1848 

Kedves baratom! 

MW.t h6 3len irt soraidat vettem1• A Csernovicsekal kuldott uta
;sitas m~asolataval egyiitt. Nem simogatva oonni de erdekelni kesz va
gyok el6tte a siker kedveert. S . nem csak neki ki regi ismer·6s~om s ba
:ratom, hanem 'Wxkinek., E tekintetben · legy nyugodt.. S tu dom eri, hogy 
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vanhâk emberek; kiknek akaratjok j6, de hogy cselekedjenek, nem esak 
osztonre, hanem kis tomjenzesre is varnak. 

', Ilyeneknek. \ahi keH rendelniink magunkat, kik a baza Ugyeben 
nem vbnakodunk rnindenki elott meghajolni, ha az altal a bazat emelyi.ik 
fel. Csernovicsnak nem csak hogy szep hangulatban, hanem ligy mint 
alispany foispanynak irok mindenkor. 

· A ·tereni rnegos;?:tqzast roaga a szi.ikseg kivanya. Hogy vegv~dekbe 
ment 6, helyeslem, valamint Jovics kiki.ildeset melleje~ Egyre emlekez
tetlek. A temesvări general Comandat ne mell6zzetek el. Ha tudtul nem 
adatott neki, nem j6 szemmel fogja megjelenesoket nezni. Pedig hatMya 
tobb, mint barmi mlas testi.ilete a vegvidekre. 

De D jvidekre nezve nem tu dom, Csernovicsnak mi a szandeka. O 
akar e ott maradni, vagy en fogok, vagy egyi.itt oda menni, meg v:ele 
erre nezve tisztaban nem vagyok, nem ta1alnam j6nak. 1rok neki ma, de 
nem tudom hol van, igy tevednek mindig hozza irfleVeleim; Nagy leve:... 
Jernre nincs valaszom. 

Tegnap Murgu Temesvarra }ott. Engem azonnal rneg latogatott. 
Baratilag s megki.ilomboztetessel. fogadtam s nyilatkozataval_ t·oke~etesen 
meg yagyok eh~gedve. Ha e szeUemben hasznalandja· befolyasat az .ola-
hoknal, nagy· segelyill leend neki.ink. · · 

E pillanatban j{S vissza egy i.igyrtokom, kit a esajkas videkbe, Uj
videkre, Panosovara s Karloviczra ki.ildte,m. Ujvidekro[ vârtnar kedve..:. 
zobb hirt hoz, a vâros bek:eben van, a ministeriurrit61 megrendelt tiszt
ujitasi vizsgalatott varja~- a va:roshJazon a rac zâ1szl6 m·ellett a nemzeti 
is.Iobog. Az_az, _ugy laţtş.zik, hogy nemesatrlakoztak_ tettleg _a ,K?rloviezon 
fel<Hlott ideiglenes korm'~nyhoz, · Zâk6 •Peter, a megvalasztott' polgarmes
ter, meg nincs ott. Apja ellenzi hogy elvaHaja a hivatalt. 

p,ancsova csajkJâs videk e~ fdleg Karlovicz, hol e gaz s vakmter6 
1degJenes kormăny szekell nyilt lazadâsban van az orszag ellen. E bi
tor16 kormanynak testiorsege is van, 120 :fobol al16, mellyet idonkent val
toztatnak a csajkasok, Pancsova es a Szeremseg. F-egyver nagy szamban 
szolgaltatott ki a petervaradi V1arb61, mit megfejteni alig tudok. Hm
bovszky hazafi s Ugyunknek hiven szolgail, a v1ar alighanem lidegen pa-
rancsnak h6dol. · 

Szerviaban zugnak ~elleni.ink Milo.s kiserlete miatt. Azt hiszik s a 
haborgast szitok terjesztik, hogy a magyar m:iniszteriuni ingetr:elte fel 
oket, azon, okb61, · hogy Szervia ·onrnagaval foglalkoztassek. Egyebirant e 
nelklil is Szerbianak viselete hazank irant ellenseges voit ez lidoben. 

Mlondatik, hogy ~olovr:ath, Mtehad:iaban v:an. Ha igaz, v;aikmerr'O }ele 
a. cs1eleknek, rhellyeket az udvar korotte szo. · 

Az erdelyi plispok- Schaguna- felment. Nem megnyerhetetlen. 
Ha Murgut megszeliditheted, ot konnyebben fogod. Eddig sem voit ha
tarozottsâgb61 rossz, allhatatlan jellem !inkabb es haboz6. Kulonben a 
gor1og hitu piispokok ~oztt leg magyarabb. 

Megyenkben beke es rend van. Verseczen meg folyvast mu~odik a 
nyomoz6 bizottrnany. Egy szerbianus nyom1ara jottek, ki prodamati!Okat 
sz6rt s izgatott. Meg S?okven, utanna futott az eljard tiszt egesz a hatar
videkig·, mellynek egyik falujaban elfogta .. De a katonai hat6sag nem 
engedte vissza hozatni. Ok zartlak be, · s nieg ig~ertek, hogy szabadon nem 
bocsatjak; Egy verseczi polgar i&; kinek testvere Szerviaban_ titkar, el 
van fogva, nagy csom6 · proclamati6 ta~â!ltatvan nalla, m~llyet Pancsova
~61 l;lozott ~loszf'as, veg·~tt. Midon .elfogatek, neje hirtelen nehâny levelet 
a·_ tuzbe v~tett. Az. e.lfogqtt proclarnât~6~ szama, meHyek naHam [e: tev~ 



vannak, m:ar ezrekre megyen. Az ersek, a kar lovi ezi :ideiglenes kormany 
mindenfele S2')6rjak lazi ro felszollalasaikat~, :Ha. nincs kezetekben belolle, 
d6 hogy mindenikb6ţ ~fo/ · e~y peldanyt .· ide meHekeltem. . .. 

Egy katonasâg nelkiil az egesz megyeben s Krasooban, hahit adok 
az 1stennek s dicserem nelpunket, hogy a beke nem haborgatktott fel, 
annyi kozze vetett kan6c da cara. A tisztv.iselok tekin telye meg · seh~l sem 
Ion megremitve. Nem hijanyzik ugyan olykor egy-egy helysegben ossz
vetalalas s zaj1as a nemzet6rseg, a kovetva1aszt6i 6sszv~ira1sok miatt, 
mellyek e m·iveletlen ne;p fogalm1ahoz nem rernek. Azonban az esete~ 
csak. csekely kivetelt kepeznek a ren des allapotb61. Sokszor nevetsegesek 
inkabb m_int veszedelmesek. Egy a sok kuldottseghez nem lehetett min
denU.tt tisztvisel6ket kirendelni, azert is a. demokratiai elv erdekeben ne
mely helyiitt egy egy jegyz6 mellett als6bb rendi embereket ruhazank 
fel a valasztmarnyi eljarasS'al. Egy ket helysegben futyolesse1, g1unnyal, 
hahotaval fogadtak 6ket, - "mit !i.lyen haszontalan emberek $arnak 
most Uraink lenni"? s mas illy f~lekkel megmmadtak szereny ·osszveir6-
inkat. Varjason szombaton mereszebb megrohanassal rohant a rac nepseg 
az elo}ârosagra az oszveirasok m,iatt, . nqha az mindenutt rnelloz
tetett, hol el1enszenv tapasztaltatott. A kozseg eros - 210 egesz ~lek
bol 130 racok, 80 nemetek kezeben van. Ezek nyulsziviiek, azok vakme
rok. J 6nak tartottam az aradi vârb61 . 2 szazad katonasagot kerni addig 
meg a nyomoiăs veghez megy. Megadtak. Tegnap estve oda szăllittatott. 
A kozseg Aradhoz kozelebb lev~n mint tremesvarhoz. .. . .. . 

Szegeden . nincs rend a.. toborzasnaL Irtam a parancsnoksăgnak. tu
dakoz61ag; f~leletet nem, kaptam. Ki.ildOtt, ujj_oncaikat nem volt ki atve
gye. Ez rossz. benyomăst tes~, mer:t a rendelet csam papiroson hozatott
nak lătt~i~ - .. pedig rBgtOn, azon percben vegre. is hajtva .hittU.k, midon 
hirdettetetl. Az . Istenert, siessetek a fegyverzessel. Elleneink ser~nyek, 
vakmerok. Ugynokom beszelli;· hogy Karloviczon· az ideiglenes kormany 

. azzal fenyegetă>zik, hogy a ~ikindan bezărtakat ki ·szabaditja.· Szegeden 
s mas magyar helyeken.minek akatonasâ1g? Isten 6vjon att61, hogy ma,... 
gyar. nep 1akhelyein fegyyerrel. kellyen a .rendet biztositani. Ott a nem:.. 
zeti orseg lis. megrehetne. Ide. kelLs aDuna me,nteben lefele, hol Hazank 
feldarabola8a ki'sertetett meg, minden leheto erjQ. 

U jvidekre nezve kerlek irj vagy irass azonnal, hogy tudjam, kell e 
nekem oda mennem, vagy Csemovics maga akar. 

Torvenyszekeinket ujra kerjuk meger6s.ittetni.. ·Nem -is boldogul"'" 
nak •maskep lia kevesebb oorvenyszeket hozunk be, tobb nJapig kell foly
ton egyutt lenniok, s nagyobb leendven a ter, messzebbrol a !:floh1e:lyre 
menniok. S ugy nem kapunk ·am bir:akat Mezo varosaink nem olyanok, 
mellyekbol kitelnek. S nem is tanacsos e videken a kozugyek vezeteset a 
volt rendek kezebol egeszen ki vonni. Aranylag vegy:itetti.ik. Măsutt !i.s 
bizony csak fgy rendezek magokat e kornyeken. Totontalban 3 torveny-

. s·zeket · alkottak, de tudni keH, hogy a kdkindai nagy keriilet - 1 O ne:pes 
helyseg - a megyen kiviil bir tOrvenykedessel s hogy a torontalliak 5 
szolgabir6val s 5 eski.idtel szaporitottak tisztikarukat. Kerlek er6sitsd 
meg meg a .kiovetvalasztas elott: Kovetva1lasztas napj~aul Juni 21 van 
kituzve. 

Olellekl hu bara tod 
Vukovics Sabbas 
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Dragul m.eu prieten! 

Am primit. rândurile tale scrise in 31 a lunii trecute1, împr•~ilna"' 
cu copia dispoziţiei .. trimisă cu Csernovics. Faţă de el, de dragul suc,_ 
cesului, sunt gata să nu fiu un linguşitor, doar să-1 fac interesat. Şi ' 
nu numai în faţa lui, care' îmi este cunoştinţ-ă v.eche şi prieten, dai .'~ 
oricui. In această privinţă fi l~iniştit. Eu ştiu că· sunt oameni a căror in~ 
tenţie este bună, dar ca să acţioneze au nevoie· nu numai de înderrirt, 
ci şi de puţină preamărire. , 

1ba astfel de oameni trebuie să ne subordonăm, adică acelora ca~e 
în interesul pHtriei nu se eschivează a-şi înrclina capul în! faţa cuiva~ 
dacă prin aceasta pot aduce un bine ţării. Lui Csernovics întotdeauna 
·îi scriu nu numai co:r.diall, dar şi ea un corriite suprem unui alt comite 
suprem. 

·Însăşi necesitatea obUgă ~a împărţi,rea teritoriului. qă a plecat în 
ţinutul de margine, apTob; la .fel oă alăituri de el ,a foSti trimis, J10vki. 
De un.. si:pgur lucru, J:ţi amintesc. Nu-l neglijaţ:i pe_ comandantul gene
ral d6.n Tfmişoara. bacă\ el n..:.a fost' înştii:hţa~t, nu va vedea cu: ochi 
burti apariţia lor acolo. Or, !influenţa lUi asupra ţintţturilor de graniţă 
e.ste mai mare decât a oricărui comite. · · · 1 

I)ar, referitor la Voivodina, n~ ştiu :car~ e~ţe inteiÎţia lui CseT
novics~ Va vrea el . să rămână acolo, ori voi merge ~u, sau amândoi, îm
pr·euna·; · îndi nu am clarrifi1caţ, dar ac~a:s:tă [varianta ·din urD:lăJ n}I lo 
consider . bună. Îi scriu chiar astăzi; nu ştiu însă unde se află· şi astfel 
scrisorne·:mele ·se pot rătă·c'Î. La. paţru serisorin-am primi't răspuns .. 

_lVlurgu a .yenit ieri la. ·Timişoar~. 1\1i-a 'f.ăicut ,imedi'at o ·vi:zi~"' L-:-ant 
·primit· cw·'priet~nie· :şi J"lespect. ~u declaraţia· [U:i 1SUnt absol'u,t. mulţumi-t. 
Dacă Îfl: a:cest ·spirit îşi va foJ6si · influenţa · aşup'ra. rtnţiânllor, ! ne-. va 
fi ·de_ mare ajutor: tÎ~ aceasta clipă se înrtciarce agentul meu jpe' care 
1-anl trimis în tinu;tul CetonJ,ei, V'oiv6diliei, Pancfov>C~i şi Carloviţului. 
Din Voivodinaa' adus o veste·. bună,. :pesţe 1 aŞteptările ihe1le: 'ora\şul' este 
·În linişte, aŞteaptă verificarea cerută de la guvern Şi a ÎnnoiNii drie,găto
riei. Pe p:rimări·e·; alături de drapelul sârb el:!ţe şi cel, naţi.Onal [maghiar]. 
Deci, aşa se pare ICă nu s-au. ,alăturat de faeto 'ţa guvernul provizor'iu· de 
la Carloviţ. ~ak6 P~ter, :p~"imaru[ ales, încă nu este 'aco'lo. ·Tatăl său nu 
este de, acord să primească, această funcţie. Panciova este un ţ'inut de· 
ce:tnici; mai ales Carloviţu~, unde a:cest guv,ern provîzoriu nemerni'c Şi 
îndrăzneţ îşi are' sediul, es:te îri 1luptă deschisă faţă de ţară. Aces.t gu-
vern uzurpator ar;e şi gardă alcătuită din 120 pe·rsoane; pe care o 
schimbă periodic ţi~utul de eetnid, Pandova şi regiunea Srem. ·Din 
cetatea P·etrova~adin s~-a eliberat' un· număr foarte mare de arm1e·, ceea 
ce nu prea pot să înţ,eleg. 

·Hrabovszky esfe patri1ot şi un adept fidel al cauzei noastre. Ce·ta-
tea pesemne se închină unei porunci străine. 

În Serbia, sub îneitările lui Mil:oş, se vânzolese împotriva noastră. 
Ei 'cred că agitatori'f ·răspândesc zvonul că guyernul ungar ii-a linstigat 
cu, scopul ca :Serbţa ,să. se ocupe. de ea însăşi. În rest, şi ~n alfară d!e 
aceasta în· actuala .. perioadă comportamentul Serbiei faţă de patria noa
stră a fost duşm.ănos. Se spune· ;despre: Kolowrath că este în Mehadia. 
Dacă e adevărat, aceasta e<Ste un semn îndrăzneţ al tintrigii t1esută în 
jurul lui de către curte. · 

Episcopul din Arde:al - Şaguna - s-a dus ·sus {'la: Vi,enaJ. Nu 
este de necâştig'at. Da'Că 1-ai putut/ îmblânzi pe Murgu, pe el îl ţii mai 
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usor. Nici până acuma n~-a fost rău din convingere, dar este un caracter 
nestatornic şi şovăitor. In rest, dintre episcopii ortodocşi este cel care
·are sentimentele cele mai tfilomaghiare. 

În comit'atul nostru este pace şi ordine. La Vârşeţ aotivează în 
continuare :comisia de investigare. Au depistat un sârb care a !lansat 
proclamaţii şi a instigat. A fugit, însă dregătorul anchetator l-a urmărit 
până [a graniţă şi aici, .într-un sat, 1-a prins. Dar autnrităţHe militare 
11·--au lăsat să-1 aducă1 înapoi. L,...au închis şi au promis că nu-i, vor da 
drumul. Şi un cetăţean din Vârşeţ, aJ cărui frate este secr(etar în 
Serbia" a fost ares1tat; s-au găsit la el o mulţime de proclamaţii pe· 
care le-a adus. de la Panciova pentru a le distribui. În timpul arestării 
nevastă-sa în mare grabă a aruncat [p. foc câteva scr'isori. Numărul pro
dameţiilor confiscate - care sunt adunate la mine - ajunge deja la 
câteva mii. Arhiepiscopul şi guvernul provizoriu de la Car:loviţ răs-
pândesc peste .tot proclamaţiile instigatoare. Dacă nu aveţi Ia îndemână 
din ele, ei bine, am alăturat aid câte un exemplar din fiecare. 

Fără nici un. miHtar în înkegul comHat şi în Caraş1 - î~ mulţu-
mesc lui D..:zeu şi îmi laud poporul - că pacea nu a ·fost tulburată, în 
ciuda atâtor fitile aruncate. Prestigiul dregătorilor nu este ştirbit încă 
nicăiert E drept, câteodată, în unele localităţi nu lipsesc discuţiile şi 
agitaţiile în jurul gărzii naţionale şi a conscrierii deputaţilor care nu 
sunt înţelese de aaest popor incult. Dar aceste cazuri repre,zintă doar 
excepţii de la starea naturală! ·,De multe, or'i. ele sunt mai degrabă ri-· 
dicole decât periculoase. În primul rând fiindcă pentru desemnarea 
acelor multe delegaţii nu s-au putut trimite peste tot dregători; de 
aceea, conform prinaipiulu1 democratic, 'in unele lâ:curi p~ [ângă câ,te 
un notar au fost înzestraţi cu puteTe de dregători şi oameni mai simpli. 
În câteva loeaUtăţi aoeştia au fost primiţi cu flui~erături, disp~eţ şi 
hohote de râs, - "Ce, asemenea oajrnerui neisprăviţi vor să tfie• acum 
domnii noştri?". Cu ae~ste :euvinte şi alt·e,le asemănătoare i-au ataca'b pe 
modeştii no~tri conscr1itori. La Variaş, populaţia sârbă s-a dedat 1a un 
atac mai îndrăzneţ impotriva autorităţilor din cauza conscrierilor, deşi 
acestea au fost omise acolo unde s-a constatat antipatie faţă de ele .. 
Comuna este puterni:c.ă~:- Din cele, 210 lo:turi, 130 sunt în mână sârbă,. 
iar 80 în mână germană. Aeeştia au inimă de iepure; ăia sunt îndrăz
neţi. 

Am .considerat oportun să cer trimiter1ea acolo din cetatea de la. 
Arad a 2 eompanii de mi'litari pentru perioada investigaţiei. Le-am ob
ţinut. Ieri seara au fost transportate acol1o, con1una fiind mai aproape· 
de Arad decât de Timişoara. · 

La Seghedin nu e ordine în jurul recrutării. Am scris coman;da
mentulul să vadă ce se întâmplă acolo, dar răspuns n,.:.am primit. N-a 
fost cine să preia recruţii trimişi. Acecrsta face o :impresie. proastă,. 
căci ordinul pare a fi adus la îndeplinire numai pe hârtie - deşi l-am 
considerat ea executat imediat după publicare. Pentru numele lui D-zeut
grăbiţi-vă cu armele. Duşmanii noştri sunt modeşti, dar îndrăzneţi. Agen
tul meu spune că la Carloviţ guvernul provizoriu ameninţă cu elibera
rea celor închişi la Kikinda. La Seghedin şi în alte localităţi ee nevoie 
este de armată? D-zeu să ne ferească să trebuiască mentinută ordinea 
cu arme, În localităţile ungureşti. Acolo ar putea face acest lucru şi gar
da naţională. Aici şi pe cursul inferior al Dunării, unde s-a '[ncercat 
împărţirea ţării noastre, este nevoie de toa:tă forţa posibilă. · 
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Referitor la Voivodina te rog scri·e!-mi · urgent sau roagă pe cineva 
să-mi scri'e oa să .ştiu dacă eu trebuie să merg acolo, ori vrea să m1eocgă 
Csernovics. 

Cerem din nou întănrea tribunalelor noastre. Nu ne descurcăm 
altfel, dacă instituim prea puţine tribunale. Trebuie să fie mai multe 
zile încontinuu împr~eună; fiind spaţiu mai mtins trebuire să meargă de 
~a distanţă mai mare 'la reşedinţă. Şi astfel nu prea vom găsi juiL Ora
şe'le noastre de câmpie nu sunt de aşa natură ca să asigure juzi.( Nki 
nu este oportun în acest ţinut scoaterea în întregime a conducerii pro~ 
blemelor publice din mâinile fostelor Ordine. 

La Torontal s-~au înfiinţat 3. tribunale; dar trebuie ştiut că ma-
rele district al Kikindei -: 10 localităţi cu populaţie multă - are ju
risdieţie în afara comitatuluti şi că cei din Torontal şi-au sporit dregă
toria cu 5 juzi nobiHari şi 5. ~uraţi. Te rog întăreşte.-o încă înaintea ale-
gerii deputaţilor. 21 iunie este fixată ca data alegerii deputaţilor. 

Te îmbrăţişează. prţeteriul tău devotat 

Vukovks Sabbăs 

Original. Arh. St. Budapesta Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Leveltar. 
Belugyminiszterium, nr. 401, Eln./B. Foto: 744-747. 

1 Vezi voi. V, doc. 103. 
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Innsbruck, 7 iunie 1848 

Dat .fiind că rugarea supuşilor m~ei' de ong-tne română, compusă 
în Conferenţa de la Blaj, e rezolvată prin uniunea A·rdealului ou Un
garia, decisă de· atunci în unanimitate în Dieta Ardealului, !iar din 

·partea ffi.ea deocamdată ,san~ţion3lta · prin articolul VII de 1ege a'l ul
timei Diete ungare, mă bucur oă pot as.i1gura pe repr-ezentanţii. adunaţi 
aici că, prin r'espectivul articol de leg·e, care acordă tutu~or ~ocuitorilor 
din Ardeal, fără deosebire de naţionalitate, Hmbă şi re1igiune, aceleaşi 

libertăţi şi aceleaşi îndreptăţiri, s-au satisfăcut în mare parte dorinţele 
[or. Bunăstarea · lior vilitoare depinde deci. nwmai de executarea acestei 
legi. 

De al tcum primesc exprimarea sentiomen telor de neclinthă cre
di_nţă şi aHpirre şi vă asigur de graţia şi bunăvoinţa m·ea re~ală. In
nsbruck, 7 !iuriie 1848. 

Ferdinand m.p. 

'1'. V. Păcăţian, C4rtea de aur, vol. I, ed. a l'I-a, p. 368. 
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Buda, 7 iunie 1848 

. 55 

A hadiigy Miniszterhez 
J11nius 7 e 18 48 

rfemes Megye Els16 A,lis1panja jeleritest · tett, hogy: 
1szăr A temesvari· ·hadikormany biztosi kikiildeteser6l meg ·ertesi

tetve nincsen. 
2szor elrendeltetni · keri,. hogy a petervaradi hadi kormanyz6 a Szer

biah6li atjovetelt, az atmenetet szigoru szabalyok. alkalmazasa mellett, 
eltiltsa: 

E jelentest visszakiildes irant, oly vegre kozlo·m minister lirral, 
hogy a kerell11et minel sietobben teljesiteni sziveskedjek. 

Kelt Budan. 

Ministerul de război 
7 iunie 1848 

Primvilceoomite1e oomitatului Timiş a raportat că: 
1) încă nu a fosţ înştiinţat despre trimiterea comi1sarilor de către 

Comandamentul suprem din Timişoara;· . 
2) solicită să se ordone Comandamentului din Petervaradin să in

terzică ieşirea şi intrarea în şi din Serbia, apUcând în mod sever regula
mentele în vigqare. 

Aduc la cunoştinţa d-lui ministru aces.t raport - şi aştept retri
miterea lui - cu rugămintea de a binevoi să îndepliniţi cât mai urgent 
cele cerute în el. 

Dat la Buda. 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Le
veltăr. Belugyminiszterium, nr. 2 834/B. Foto: 12 164-12 165. 
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Cluj, 7 iunie 1848 

Gr6f Wass Samu Doboka megye tigazgat6 fo birăja, li.dei 2487 .. korm. 
szămra, azon rendeletre, hogy foly,6 ev majus vegeig a meg hatralevo 
ujoncok lallitassanak ki - azt irja vissza, hogy a felso keriiletbe alka[
masint regy par naiP alatt minden baj nelki.il ki leend allitva az ujonc; 
de az a1s6 keri.iletre nezve a legnagyobb es fontos aka.dalyok mutatkoz
nak; ugyanis ezen keriilet alig adta. be fe[et ujoncaib61, es most az ez 
ir:ant tett rendelese a f.o bir6nak nagy ·ingeriilts-eget sziil, sot a leg te
kintelyesebb birtokosok nehannya a nepet partolva, ikimonda nyiltan s 
irasba !is teve; hogy az ujoncok beszedeseneik! - a neppel egyettertve -
el1ene kivan szegiilni, mely koriilmeny kJo,zt, hozza jarulv:an meg az lis, 
hogy. a megyenek jelenleg kormanyz6ja riinesen - bajos leend a kiralyi 
fo kormany fenn idezett rendeiesenek eleget tenni, ha . csak a tud6$it6 



:Eo bir6 megye kormanyzoi tellyes hatalommal fel nem ruhaztatik; egyebb 
arant szilksegesnek veli, hogy az ujoncozas egy darab ideig halasztasso:m. 
el, meg a jelen ingerilltseg lecsilapodik. 

La ordonanta gube~nială cu nr. 2 487 din acest an, ca până la 
sfârşitul lunii mai· să se predea numărul de reoruţi restanţieri, oonte\le 
\Vass Samu, prim-judele diriguiltor al comitatului Dăbâca, răsprmde că: 
în plasa de sus a comitatrului recrutarea lor se va putea efectua fără 
probleme în câteva zile; în plasa de jos s-au ivit însă pied1!ci din cel·e 
mai n1ari şi mai importante; acea plasă abia dacă a oferit jumătate din 
numărul recruţilor; diispoziţia dată în acest sens de prim-jude provoacă· 
.acum cele mai mari neplăceri, deoarece câţiva dintre marii proprietari 
ar fi declarat; pe faţă şi ar Efi dat ş'j ~n scris că, în: colînţe[ege~e cu pe-
porul, ar intenţiona să se opună ridicării de .recruţi; se adaugă ia aoeste 
împrejurări şi faptul că în prrezent comitatul nu are un ~~f; difi-

<Cultatea aplicăriti. aminti:tei o!idonanţe guberniale ar putea fi depăşită 
numai dacă eventual ar ·fi împuternicit numitul primHude cu puterea 
deplină de cârmuitor al eomitatului. «n altă ordine de tidei consideră 
necesar ca r_ecrutările să fie sistate pentru o vreme, până când actua
lele frământări se vor domoli. 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr .. 7 417/1848. 
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Cluj, 7 iunie 1848 

Melt6sligos Gr6f Foispan ur! 

Fodor LaS:zl,6 kiralyi kincstari gyakornok ujabbi kerlevelet, mely
nel fogva minei ellobbi szabadon bocsâttatasa ir.ant rendelest ker tetetni 
- zaratekaval egyiltt visszavaras mellett foly6 h6 3kar6J 1426 szam alatt 
kelt intezkedesem k~pcsaban oly felszollitassal kivantam melt6sagodnak 
atkilldeni, hogy az itten megkezdett nyomozast az ezen munkalatban ki
jelelt helyeken toVJabb folyattatni es minei ellobb bevegeztetven, azt ne
kem visszakiildeni ne terheltesek; Hlo tisztelettel maradvan melt6siftgod-
naki elkotelezett szolgaja1• · 

Kolosvărt, Jun. 7en 1848 
Gr6f Teleki Jr6zsef 

Măria voast['ă domnul~e conte comite suprem! 

Vă transmit înălţimii voastre noua cerere a practieantului rfiscal 
regesc Vasile Fodor, eu condi~ia de a o restitui împreună cu dispozi~ia 
mea nr. 1 426 din 31 f.c. Prin ea solidtă să se ordone a .fi eil.iberat cât 
mJai repede. V-o trimit măriei voastre cu somaţia de a nu întâ:rzia a 
continua cercetările: ·începute în locurile precizate· în scrisoare. S-o ex-



pediaţi 'Cât mai curând şi să mi-o ~etri:miteţi. Rămân cu stima cuvenită 
supusul fidel al măriei voastrel. 

Cluj, 7 iunie 1848 
oonte Teleki J 6zsef 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Cluj. Fond. Arh. Comitat Turda. Praesi
dialia, nr 590/1848. 

1 Vezi vol. V, doc. 110, 111 şi 161. 
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·Cluj, 7 iunie 1848 

A Brassai tanacs azt panaszolvan, hogy az ujonci sorsvonas ala 
esett olah iffiak nagyobb resze hazrilr61 eltavozv,an minden hiwtalos 
vissza szollitas daeăra besoroztatas vegett meg neni jelennek, .ugy hogy e 
·szerint az olahok koziil eddig ele, aranyosan veve nagyon kevesen so
-roztattak es hogy ha mar be kelletik kiildeni az ujoncok szamat, ez csak 
ugy eszkozoltetheto, hogy nagyobb sz:amokat yont szasz iffiak soroz-
tassanak. · 

De mivel az altal, hogy az olahok a katonaskodas terhe al61 ekepen 
ki bujnak, a szasz lakosok fiait61 aranytalan mertekbe megfosztatnak, ez 
pedig koztok mar nagy ingeriilts·eget sziilt, ugy annyira, hogy az elolja
r6ikat gyulotseggel es atkozasokkal iildozven, ezeket reszrehajM.ssal va
.doljak, es magukat e res.zben ellenszegiilven, az U.joncok szama kLiege
sziteset csaknem lehetetlenne teszil$:; a tanacs azon[!] keri a Fo korm.ănyt, 
mikep nem csak e hazaban, hanem O~cihorszagban es Moldovaban is 
hirdetesse ki,. miszerint .mind .azon egyenek kik katonaskodni tartozVlan, 
a kituz6tt ido hatar alatt meg nem jelennek, vagy .mint kivandorlottak 
nezettetnek es e hazaban tiobbe meg nem szenvedtetnek, vagy pedig. 
a]{iarmikor is ide vissza · ternek,. egyszeribe ,besoroztatp.ak. 

Vegzes 

Moldov~aban es Olahorszăgon ~ev6 csaszari kiralyi osztraki iigyvi
·\716segek hivatalosan megkeresend6k, hogy azon fej~delems.egekben · hova 
hamarebb mindenek tudtara kihirdettetni ne terheltessenek miszednt 
:mindazon erdelyi, fokent olah iffjak, kik honokba veghezvitt sors vo..., 
naskor ujonci szamba estenek, de ki.ilfOldon tart6zkodwn be nem soroz
tathattak, - az ujonci tărveny altal nekiek kituzott harom h6na~ ido 
hatar alatt megvizsgaltatasok es soroztatasok vegett annai. lis biztosabban 
honokba vissza terni mulhatatlan koteless:egoknek ismerjek, - mivel el
lenkez6 esetben onnon magoknak tulajdonithatjak azon rosz kovetkeze
seket, melyek mind szemelyekre es vagyonukra, mind pedig artat:lan 
rokonaira fognak Mromolni. 

Mir61 a Brassai Tanacs illo tudasul oly tovabbi utasittassal ertesit
tendo, hogy a sorsvonaskor ujonci szamba ese~t, de kUlfoldon tart0zkod6 
.Ii.ffjakra· nezve, e·:~k. fo kormany· foly6 h6 14-erol1 6944 szam alatt a ta
naicshoz bocsajtott re~ndelese tartalmat szorossan kovesse. 
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·f:onsiliul munidpiului Braşov se plânge de faptul că cea mai mare 
parte a fecioriJor de româini eaiuţ:l. la sorţi pentru. recrutare au, fugi:t 
de acasă; de asemenea că, lîn cilllda oricărei chemă[['i ofieilaie, nu vor 
să se întoarcă în vederea r:ecrutării. Din această .cauză, din rândul r·o
mânHor au ~o.şt. recrutaţi până acum prea puţinj tineri raportat [a 
numărul lor; de aceea r•Salizarea obligatorie a cuantumului de recruti 
nu este. posibilă decât dacă\ se măreşte numărul de. tineri saşi traşi il.a 
sorti. 

· Dar în aeest fea românii se sustrag de [a îndatoririle militare, 
iar populaţi:a săsească este spoliată . în mod disproporţionat; aeeasta a 
produs deja ·o mare agitaţie [n rândul saşilor în asemenea măsură încât 
au aruncat blesteme şi înjurături asupra propriilor funcţionrari în vi-· 
nuindu-i de atitudine părtinitoare; totodată s-au opus ei înşişi recru-
tării, ceea ce face aproape imposibilă realizarea numărului de recruti 
care se cere. 

Consiliul roagă GU!berniul să vestească nu numai în Transi:lvania, 
ci şi în Ţara Românească şi Moldova~ că toţi cei care sunt datod, ciU 
serviciul m.!ilitar, dacă nu se vor întoarce într-un ·timp prevăzult, vor 
fi conşideraţi emig~anţi şi nu vor mai fd, toleraţi în această patrie; de 
asemenea, oricând se vor întoarce după acee~, , vor [i încorpor.aţi 
direct în arma'tă. 

Re•zoluţie 

Se V'Qr sesi1za se:rvkiile oonsulare · cezaro-regeşti ale Austriei din 
lVIoldova Şi Ţa~a Românească să aducă lla cunoştinţă publică în .IPTind
patele respective tutur·or tinerHor ardelern:i şi mai cu seamă cei·Or n>
mâni care În ţara lor au eărut la sorţi peDJtxU T·ecrutare' că nu pot fi 
încorporaţi din cauză că se află ~1n s:trăinătate; de aceea sunt obligaţi 
prin legea r.eerutării să se· întoarc-ă acasă în. răstimp de cel ·mult trei 
luni îh . vederea examri.pării m~edical~ .. şi a recrutării; altminteri vor fi 
trăspunzători ·de utmăni:le nefaste care se vor abate nu ·doar asupra 
dânşilor. şi a averiJlor lor, dar şi asupra pr:opriil()r fainilii nevinovate. 

S~ va aduce la cunoştinţa Consiliului munJcipal din Braşov cu. re
comandarea ea în privinţa tinerilor căzuţi la sorţi pentru recrutare, dar 
aflaţi în străină·tate, S:ă lllrm·eze riguros cuprinsul orditn.ului gubernia1 
trimis acolo cu numărUl 6 944 din 14 a [unii curente1. 

Concept. Arh. St, Budapesta. Fond., O. P., nr. 7 488/·1848. 

1 Data de 7 iunie este cea a formulării documentului .Dintr-o însemnare 
de pe prima filă reiese că a fost trimis în 16 iunie, la două zile după ordinul 
gubernial amintit aici. 
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Cluj, 7 iunie 1848 

Nemes Fogaras videkehez 

E nemes videk kozponti bizottmrânya altal kozelebbrol ide tett fol
[ratban fel hozott aggaszt6 koriilmenyek! t~kintetebol, s a. delen mozgal
mak kozott k!onnyen megzavarhat6 el~t es vagyon biztositasa celj_ab6P, 
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- e kir;<Hyi f6 kormăny; e nemes videknek a szemely es vagyon erosza
kos meg Uimad6i, s a csend es rend bontok e1len, :r1ogt'on biin,tet6 tor
yenyszek tartasara szorgalmazott engedelyt harom havi ti.d6re, a kovet
kez6 feltetelek alatt megadni hatarozta u.m. lor hogy a nemes videk
ben alakuland6 rogton bir6sag elnoke videki alkapitany· Jakab Gyiorgy 
legyen, koz birnî pedig a tiszts·eg altal valasztassanak. . 

2or hogy a kerdeses rogton biintet6 jog szerinti el janisa iralnt 689. 
816-ki kormany szam alatt kelt, s egynehany nyomtatott peldanyban ide 
fogott szabaly mind az elnrok, mind pedig birak ichltal szorossan meg tar
tassek, az minden i.iles kezdeten fenn· hangon fol olvastatvan. 

3or hogy ezen bir6s1ag · tartasara nyert engedely a · videk minden 
helysegeiben. hirdettessek ki, es az azzali eles csak. ezutân kezd6dhetik 
meg, ha a tisztseghez a meg tortent ki hirdetesr6l a szolga:birak altal a 
tud6sitasok fol kiildettek, onkent ertet6dven, hogy ezen koz hirre tetel 
el6tt, vagy azutan !is de nem tetten ert, vagy folytonos. uldozt~tes koz
ben befogott fennebb erintett minosegu gonosztev6k a rogton biintet6 
bir6Siag ala nem tartoznak. 

4er hogy a rogton torvenyeli el.esnek, amint mar el6bb erintett, 
de csak a tetten ert, vagy folytonos illdoztetes kozben kezre keritett 
szemely es vagyon eroszakos meg tămad6i a rend, es csend zavar6Ki el
len lehet helye. 

5ăr hogy az ilykep meg engedett răgton bunteto jog hârom h6 el 
teltevel, ha· csak tovabbra is innen szabadsag nem adatik - meg szfinik. 

Nemes Fels6 Feher rnegyehez - Szeben - O jegyhaz, Nagy Sink 
es Kohalom szekekhez es Brass6 videkehez. 
Nemes Fogaras videke kozponti bizottmanyanak kozelebbrol :ide tett tu
d6sitasaban e16sorolt aggaszt6 korulmenyek tekinteteb61, e kiralyi f6 
kormâny, az irt nemes videknek a szemely es vagyon eroszakos meg ta
mad6i, es a rend,. a asend zavar6k ellen, rogton biintetă torveny tart~asara 
szorgalmazott engedelyt ha·rom h6napra meg ad~an - errol a. szo-~qtt- ki 

hirdetes vegett e nemes megye - kegyelmetek ezennel ertesi ttet ~ 
ne~ 

Kolosvart, Szentivan h6 7en 1848 

Către nobilul district Făgăraş 

Guberniul acordă aces:tui nobii district dreptul Ja judecată sta
tarială pe termen de trei luni pe baza argumentelor invocate de co
mitetu[ pentru menţinerea ordiniil, în vederea asigurării securităţii 
vieţii şi a averii eare în actualele împreaurări :poate fi uşor tulburată; 
ea va fi îndreptată împotriva acelor persoane care violează siguranţa 
persoanei şi a averii, ou următoarele condiţii: 

1) preş~~ntele tribunalului statarial ce se va constitui să fie 
3akab Gyorgy, ·iar judecătorii pubHoi să tfie desemnaţi de oă·tre oficia
litate; 

2) în priVin~a procedurii judecăţii marţiale să fie respectată dis
poziţia gubernială nr. 689 din [1]816, anexată ai.ci în câteva exemplare; 
dispoziţia se impune să 1fie respeota·tă întocmai, atât de preşedinte, cât 
şi de judecători ; ea trebuie să fie citită- totdeauna ia începutul şe!-
dinţei: · 
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3) aco~dar~ea d['eptu[ui 1a dudecată sta:tarială să se publice în fie
care localitate a districtul;ui; aplicarea ei practic-ă· poarte fi începută nu
mai după ce au sosiit la otfieial'i,tate rapoarte[e juzi1or nobiliiari despre 
publicarea dis.pozi:ţiei · [guberniale]; se. subînţelege că nu se. poate aplica 
ăudecata marţială faţă de acele persoane răufăcă:toare care n -aru fost 
prinse asupra :flaptului sau n-au · fos't depi1state în cursul urmăririi; 

4) judecq,ta marţială se va putea aplica - aşa cum s-a pomenit 
mai sus - :taţă <le per-soanele care atacă sîguranţa pe!rsoanei Şi ac averţi, 
tulbură ordinea şi liniştea sau au fost prinse asupra faptului în curs1:1t 
urrnăririi; 

5} dreptul la' judecata statarială permis astf.e[ încetează după o pe-
rioadă de trei luni, în caz că nu se va prelungi şi în continuare. 

Către comitatul Alba de Sus~ scaunele Sibiu, Nocrich, Cin·cu~ Rupea· 
şi districtul Braşov. ' 
Pa baza raportului nobilului district Făgăraş, adresat nouă, în 

care se invocă o sHuaţie periculoasă, Gulberni'ui. i~-a acordat drept:uJ la: 
jude~cată statarială pentru trei luni:. împotriva celor c~ violează siRU
ranţa. persoŞJ;lei 'Şi a averii; eontur:bă Jinişteâ şi ordinep, publică. Despre
aceasta vă tihformăm pentru a o publica. 

·· Cluj, 7 !iulr.de 184Ş 
. . . . . 

Concept: Arh. St. Budapesta. Fond. G. P. nr .... Foto: 16 332-16 339/1848: 

1 Vezi voi. IV, doc. 256. 
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Cluj; ·7 itinie 1848 

MeltO._?:ţa~~tt Urunk IQ Felsege foly6 ev Majus 29r61 Innsbruck vâ
rossab61 kolt es hozzam Magyar nyelven intezett legkegyelmesb kezira--
tan!aJ fogva nekem meg hagyni: hogy miutan a tobbfel61 tornyosul6 ve
szek elharit~asara minden hu nepeinek s kormanyai osszemunkalasa szi.ik
seges, ugy. tekintsem Kedves <)eset Istvan fi6herceget Magyar orszag na
dorat es Kiralyi helytart6jat mint a kinek. hatosagat ez uttal Kedves Er-
delyereis kiterjesztette, kovetkezoleg rendeletei ep .azon engedelmesseg-
gel es pontossaggal teljesittessenek, mintha azok sajat neve alatt kelen
dettek volna. 

Mely kegyelmes rendelet:nol ... Urunk o Felsege nyilvanos parancsa 
k:ovetkezteben kedves tl!domas es ahoz kep~sti alkalmazas vegett erte-
sitem1 

Kolosvârt, junius 7en 1848. 

Aţi avut amabi[iitatea să-mi aduceţi 'la cunoş~tinţă scr,isoarea de'C)
sebit de binevoitoar;e a: Maies:tătii Voastre dată ·Ia ·25. ·mai în· oraşul 
Innsbruck,. pe car,e am· .Primit-o ·în Umba ma·ghiară .. Ea îndeamnă la .o 
necesară colaborare a tuturor popoarelor şi guvernelor fidele ale Ma-
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iestăţii Voastre. Astfel trebuie privit deci fratele scump al Maîestăţii 
Voastre arhiducele Ştefan, palatinul şi locţiitorul regelui. Ungariei. Lui 
i s-a încredinţat puterea şi asupra Transilvaniei dr1agi. î-n consecinţă, 
trebuie să i se îndeplinească ordinele cu aceeaşi îngăduinţă şi predzie, 
ea si când ar fi semna'te de Maiestatea Voastră. 

· Despre această ordonanţă graţioasă ... vă anunţ pe baza ordinului 
deschis al Mai1estă~ţii Sale, spre a o lua la cunoştinţă şi a o :t:orrosi în 
consecinţă 1 

Cluj, 7 iunie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1478E.j1848. Foto: 
26 668-'--25 670. 

1 După acest concept a fost tipărită circulara guvernatorului. 
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Cluj, 7 iunie 1848 

O Csaszari s Apostoli Kiralyi Felsege Erdely N agy 
Fejedelme es Szekelyek lsjpanja Legkegyelmesebb 
Urunk Neveben 

Brass6 videke s v;arossa Tanaesanak! 1 

Miutan a jelen Orszaggyu.lesen Erdelynek Magyarorszaghoz kapcsol
tatasa, torveny altal megallittatott es az errol kelt torvenycikk legfel
sobb megerosftes vegett Felseges Urunk eleibe folterjesztetett, azt is ve
geztek az Orszag rendei, hogy a jovo jwius 2ik napjara mar kihirdetett 
Pesten iartand6 k~oz,os Hongyulesre kiildend6 erdelyi kovetek is, nepkep
viselet alapj'an v:alasztassanak, a mint ez az err6l alkotott s ide mellekelt 
Ilik torveny eikki javaslatb61 kitetszik. · 

·Minthogy pedig az emlitett hongyulesre kituzott hatarnaiP m·ar ko
zel van, hogy az odakiildendo k'ovetek valasztasa megtetethessek addig 
lis, mfg 6 Felsegenek kegyelmes megerdsf tese elkovetkezri·ek, meghagya
tik e nemes videknek, hogy azon kozos Orszaggyulesre kii1dend6 kove
teknek, a meghatarozott nep kepviselet alapjan, az err6l szoll6, s ide zart 
torveny cikk ertelmeben veghez viend6 valasztasara a kivantat6 e16ke
sziileteket,- es ·osszeirasokat el6re es haladek nelkiil ugy igyekezzen elke
sziteni, hogy elerkezven a torvenycikk megerositese, a valasztas tostent 
megtetethessek. . 

Mely vegre, a targy b6vebb kifejtese tekinteteb6l az elebb emlîtett 
Hdik torveny cikk mellett a magyarorszagi, ugyan e targyban 1848ban 
kolt Vdik torveny eikk is nem kiilomben azon nemes videkben a f6pen
zen felyiil 8o;0 riyolc vagy tobb forint ad6t fizet6 lakosoknak a dolog sie
tobb eligazftasa tekintetebol, a tartom<anyi foszamvevoseg altal kidol
gozott · reszletes .kimutat,asa ---:- ide mellekelve kiildetik. _ 

Az Erdelyi Nagy Fejedelemseg Kiralyi Fo Kormanyszekenek. 

Kolosvart, 1848 Szent Ivan hava 7en tartott iilesebol. 
Gr6f Teleki J 6zsef 

Schuster Karoly, titoknak 
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1n ·numele preagraţiosulUi nostru domn, al Maiestăţii Sale regale; 
imperiaae şi apostqlice, Mare Principe al Transilvaniei, şpan ·al 
secuilor. 
Consiliului municipal· al districtului Braşov1 

După ee în Dieta actua[ă s-a stabilit prin lege anexarea Transil
vaniei !la Ungaria, iar legea electorală în acest sens a·. fost avansată 
măritului nostru domn pentru SUjpremra sancţionare, Ordinele ţării au 
mai deci1s ca deputaţH transi[vani pentru parlamentul comun care se 
va întruni la Pesta în zirua anunţată de 2 iulie viitor, să fie a!leşi pe 
baze parlamentare, ceea ce de tfap:t rezultă din proiectul de le•gel II, 
elaborat si anexat aici 

Cum însă ·data. propusă pentru Dieta comună menţionată este 
apropiată, pentru ca alegerea de:putaţilor să poată avea loc, până când 
se va produce aprobarea milostivă a ,Maiestăţiir Sale, se îngăduie nobi
'lului Consiliu să stabile:aseă grabnic e,fectuarea conscrierii candidaţilor 
desemnaţi pentru Dieta comună, în baza reprezentării populare; în aşa 
fel, încât, conform legii referitoare [a modalitatea desfăşurării alegerii 
şi a pregătirilor respective consemnate aici, odată cu sosirea legii apro
bate, votarea să se poată degrabă desfăşura. 

în a~est scop, pentru mai buna înţelegere a chestiunii, expediem 
Anexat, alături de legea menţionată pentru Ungaria, pe cea cu nr. V 
din 1848; de asemenea şi tabelul detaliiat, alcătuit de Curtea terit'Oriailă 
de Conturi, cu referire pred:să •},a acele nobile ţinuturi unde trebuie 
urgent lămurită problren1a lacui!torilor cu un impoztt de opt florini srau 
mai n1are. 

Gubernul regal al Marelui Principat al Transilvaniei;. Din şe
dinţa ţinută la Cluj în 7 iunie 1848. 

Conte Teleki J6zsef 
Schuster Karoly, secretar. 

Original. Arh. St. Braşov. Fond. Arh. oraş Braşov, nr. 2 664/1848. Foto: 
31 958-31 959. 

1 Vezi Arh. Nat. Dir. jud. Braşov. Fond. Arh .primăriei Dumbrăveni, nr. 
1554/1848, foto: 6 608...:_6 610, şi foto: 7 033-7 035, adresă trimisă Consiliului scau
nului Sighişoara cu un conţinut asemănător. 
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Cluj, 7 iunie 1848 

O Csaszari es Apostoli Kirâll.yi Felsege, Erdely Nagy Fejedelme, 
Szekelyek Ispanja leg ke.gye1mesebb Urunk neveben! 

Nemes Fels·o Fejer megye Tekinteites Rendeinek 

Az erdelyi orszagos. Karoknak es Rendeknek foly6 h6 6kan hozott 
hatarozattyoknal fogva mindennemu tiszta urberisegek utan jarul6 szol
galatok, taxak es dezm:ak foly6 ev Szentharomsag vasarnapjat61 vagy;is 
dlinius 18-t61 kezdve meg sziintetni vegeztettek1 - az errol kesziilt hir
detmeny elegendo szamu peldanyokban olly vegett kiildetven at ezen 
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nemes megyenek: hogy addig is, mig az urberi viszonyok meg szlintete
se irant egy kimeritobb es ment6l elebb ki klildend6 nyilvanitas koroz
tethetnek, a mellekelt hirdetmenyeket mind az eddigi foldes urak, mind 
pedig a volt urberesi osztaly2 kozott ki osztatni s annak val6di fogRa
lattyat sajat kebeleb61 ki rendelend6 leg nepszerubb egyenek :a1tal velok 
tudatni es a kozcsend, s rend meg tartasara leg szigoruabb fenyitek terhe 
alatt megintetni, valamint maga reszer61 is annak fentartasara mindent 
elkovetni szoros kotelezteteseneki tartsa. Az Erdelyi Nagy Fejedelemseg 
Kir. F6 Korm.anyszek Kolosv,ar, 848ik ev Szent Ivan h6 7iken tartott 
iUesebol. 

Gr6f Teleki Joseff 
K<:Hnoki Pal. 

titkar , 

În numele Maiestăţii Sale imperiale şi apostolice, Marele Principe 
al Arde:a1u1ui, comti.tel:e secuilor, celui mai binevoitor domn al 
nostru! 

Hespectabilelor Ordine ale nobilului comitat A1lba de Sus. · 

Conform rezoluţiilor aduse ·Îin 6 a Junili curente de către Stări[e şi 
Ordinele Ardealului, din duminica Sfintei Treimi, adică în 18 !iunie 
a.c., se vor desfiinţa prest1ărid~, :taXJele şi dijmele urbarialel; annnţul 
referitor la aceasta se trimite într-un număr suficient de exemplare 
nobil ului comitat; până când s€1 va da publicităţii o . proclamaţie mai 
detaliată despre desfiinţarea relaţiilor urbariale să consideraţi de. stricta 
dvs. obligaţie a împărţi pubHcaţiile anexate2 aid, atâ~t între proprietarii 
de moşii de până .acum, cât şi în rândurile foştHor urbariali,. Prin per
soanele ,cele mai poptrl1are ale comiJtatJului să faoeţi cunoscut conţinutul 
real 61 anunţului, somând ~sub .am:eninţare severă [a păstrarea ordinii. 

Din şedinţa Guberniului Marelui Principat al Transilvaniei ţinută 
în 7 iunie la Cluj 

con tele Te!leki J 6zsef 
Kâlnoki P~<H, 

secretar 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Cluj. Fond. Arh. comitat Alba de Sus, 
acte administrative nr . . . Circulară cu continut similar a fost trimisă 
şi Consiliului oraşului Sighişoara. Vezi A~h. Naţ. Dir. jud. Braşov. 
Fond. Acte Magistrat Sighişoara; Foto: 6 717-6 718; 6 725-6 726; de 
asemenea către Consiliul oraşului Braşov. Vezi Arh. Naţ. Dir. jud. 
Braşov. F<.md. Magistrat. Foto: 31 ~73 şi către Consiliul oraşului 
Dumbrăveni. Vezi Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov, Fond. Arh. primăriei 
Dumbrăverii, foto: 6 725-6 726. 

1 Vezi voi. V, doc. 69, p. 237~241. 
~ Vezi dac. 63. 
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Cluj, 'i iunie 1848 

Preînş tiin ţare 

Prin hotărâr.ea Obşteştei adunărti (Dietei) din [a] 6 zi a l~nd[:i} 
curgătoare, slujbele domneşti, taxile, dijmele şi alte danii urbarial~ Sr-au în 
cetat si iierminul îneetării :acesteia s-au pus dumineca Sfinţii Treimi 
(dumin:ica, înfî.ea după Rusale) -adec.ă a 18 zi a lunii lui:· iuni!e a anului 
curgătoriu; acest articul de lege spre întărire trimiţândl\-Se s-au ~aşter- · 
nut înaintea preaîndurntulu1i nostru domn şi craiu; şi după oe' ]nălţia 
sa o asemenea lege în privinţa Ţării Ungureşti nu de mult au întări~t, 
nîieî o ~încioia1ă nu ieste, cum că ceva aseminea va împ1ini c~ed:indoşi1or 
săi din IT'ransilvania; aşa dară ce[a] mai sfântă şi neîncunjurată a fieşte
căruia ·fostului până acum iobaji şi jeler :ardelenesc iară acum slobodu
J.ui cetăţan dregătorie este ca preţuind şi cu mulţumi1tă cunoscând ace
daş frumoase jertfe care după pilda Ţării Ungureşti şi domni: pămân
teşti' din A~dea'l din simţire curat patriotică, şi către foştii săi riobaji 
frăţ.ască dragostie, a a1duce n-au întârziat. Cu atâta mai gata a fi, ~pre 
înlplinirea ituturor da:tori~llor1 sai~, în privinţa stăpânidi, a patrii şi a 
fieşcăruia certăţean. Lăcuitorii fîn]deosebi, mai cu seamă ferindu-se de 
aceiaş smti.ntită păr'erl,e, oum că acrum după ce au căştig,at a~ees;t mare 
dar ar avea; drept mcm mult .şi doară şd acei!a ce ie~ste a altuia a potfti, 
cu puterea a cuprinde şi a-şi însuşi. Tucma aşa sfântă şi nevătămată 
rămâne de aci îinainte . proprietatea domnilor pământeşti în privinţa 
curţilor, a ~ocuri,1or de curtie, a pământurilor, a pădurilor şi a altor [e
giuite ·folosuri, pr·ecum neindoită este proprietatea moşidlor şi [la] pă:
mfmtUTilor a fostului până acruma iobaju, iară acuma slobodului cetă
ţean. aioţi aceia cari împotriva bunului altuia s-ar scula, locuri sau pă
şuni de obşte ar cuprinde şi cari ar îndrăzni la ceva aseminea pe alţii 
a-i povăţui sau şi însuŞi în nesoar[i] lucruri ea aceste parte ar iu:a -
care s-:ar împotrli~ ocâ~rm1uirii sau · tistiilor după asprimea Jegii îndată 
şi neapărat se vor pedepsi. Dator'ia şi neapăratJa vo>inţă a Orăiesoului 
Gube:rniu este ca or1ce de astfel îndărătnice şi împotrivitoare [apte, vie 
acele din ori ce parte, cu străşnid·e a le înfrâna şi totdeodată celor pă
gubiţi <P.n partea păgubitorilor deplină şi întreagă despăgubire a rnij
il.oci. 

S-au dat din sedinta cesar.o crăiescului Gubernium în a 7 zi a 
lunii lui iunie a anul~i 1848 în Cluju ţănută 

El6leges .ertesites. 

Gr6f Teleki J6zsef m.k., 
guvernator 

Bir6 J 6zsef, secretariu 

Az Erdelyi orszaggytilesnek foly6 h6 6-kan hozott hatarozataban, 
az urberisegeken fekv6 szolgalatnak, taksaknak, dezmaknak, s egyeb ur
beri tartozasoknak megszi.intetese kimondatott, s ezen megszi.intet'eşnek 
hatar nCljpjaul foly16 evi Szentharoms,ag vasarnapja, vagyis Junius 18-ka 
tuzetett ki. Ezen orszaggyulesi hatarozat tărvanycikkbe foglaltatVIăn. 



megerosites. vegett legkegyelmesebb urunk kiralyunkhoz felkilldetett; s 
miutan 6 felsege a hasontartalmu :Magyarorszagi torvenycikket mar meg
er6sitette, ketseg kivul ezt fogja tenni hu Erdelyi alattval6ira nezve is. 
Szent es mell6zhetlen k16telessege azert minden ekent felszabadult Er
delyi volt jobbagynak es zsellernek, most mar szabad polgarnak, hogy 
meltanyolv.an s halas erzettel elismerven azon szep aldozatot, mellyet 
Magyarorszag megel6z6 peldajat kovetve, az E:rdelyi foldesurak is tiszta 
hazafiui indulatb6l, s volt jobbagyaik i~anti testveries erzesbol hozni nem 
kesedelmeztek; annal keszebbek s pontosabbak legyenek 6k magok is min
den egyeb tartozasaik hu teljesHesere, az uralkod6, a hon s egyes pol
gartarsaik iranyaban; f6kent pedig 6vakodjanak azon bal hiedelemt6l, 
hogy miutan a nagy ajandekot mar megnyertek, joguk volna meg tobbet, 
s jelesen azt, mi m·a:se kovetelni, vagy eppen eroszakosan foglalni es el;_ 
tulajdonitni. Az eddigi foldesuraknak majorsag telkeik, foldjeik, erdeik, 
s egyeb torvenyes haszonveteleik epp olly szent es serthetetlen tulajdo~ 
naik maradtak, a milyen biztos tulajdona ezentul az uj szabad polg:a
roknak a felszabaditott urberiseg. Azt, ki akarmelyi~ nemti tulajdon el
len foltamodna, a maset, vagy a kozhelyeket, legeloket elfoglalna, vagy 
haboritana, ki illy tettleges e~oszakra bujtogatni, vezerelni, vagy abban 
reszt venni mereszelne, valamint azokat is, kik a felsosegnek s a rendes 
tisztvisel6kn'ek ellenszegulnenek, a torveny legkemenyebb buntetese fogja 
rogton es szigoruan sujtani, s a kiralyi korm1anyszeknek klotelessege s 
elhatarozott s21andeka, minden ilyes onfeju fellepeseket, bar me1ly resz
rof-induljanak is ki azok, hatalyosan megzabol:a.zni, s egyszersmind a 
megkarositottaknak, a megkarosit6k reszerol, a teljes karp6tlast kiszol
galtatni. 

Kolt az Erdelyi nagy fejedelemseg kiralyi f6 kormanyszekenek Ko
lozsv.art, 1848 Szentivan hava 7-en tartott ulesebol. 

Gr. TELEKI JOZSEF, t.k. 
kormanyz6 

Vorlâuftge Verstăn:digung 

BIRO JOZSEF, t.k. 
titoknak 

In dem am 6ten dieses Monats gefaiHen Landtagsbeschlusse !i.st 
das Aufhoren aHer den Frohngutern (Colonieaturen) anklebenden 
[)ienste, Taxen und Zehenden formUeh ausgersprochen und der heilige 
DreifaJtig~eits Sonnntag, d.i. der 18. Juni d.J. zum Endziel derselben 
festgese1tzt worden. DiJeser Landtagsbeschlu13 ist unserm aHergnădigsten 
Konig a1s Gesetzes-.Artikel zur Bestătti:gung unterbr·eitet worden und 
nachdem Serine Majestă·t den Gesetzes-Artikel Ungarns ăhnlichen In
halts schon bestăttiget hau, s:o ist nkhit zu zweifeln, Allerhoehst Dieseibe 
werde das năhmliche auch fur Siebenbur,gens treue Un terthanen thun. 
Es ist daher eine heilige und niicht zu versăumend:e Pfli:cht aner auf 
diese Art ·fr:eigewordenen siebenbiirgisehen Frohnbauern und ZseHern, 
nunmehrigen freien BUrgen, dieses schone Opfer, welches die sieben-· 
bilrgisclien Grundbesitzer nach dem B:eispiele Ungarns aus; reiner Va
terlands- und .Năchs:tenJiebe ·f1ur ihre fruheren Unterthanen zu brin!gen 
sicp. beeHt .~aben, gehorig zu wurdigen . und mit dankbarbem Gemuthe 
_qnzuerkennen. Si1e mogen daher desto bereitvvilliger und punklicher 
seyn in der Erfiillung ihrer ubrigen Pflichten, die ihnen ruekskhtlich 
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ihres lVlonarchen, ihres Vaterlandes und ihrer einzelnen Mîtbi.irger oh~ 
liegen, vorzi.iglich aber miogen selbe sich hliten, fa:lschlich zu glauben, 
als hăHen sie nun, nachJdem sie jenes gro.Be Ges.chenk erhalten, d:as 
Recht, noch mehr und insbesondiere au1ch das Eigenthum eines Andern 
zu verJangen, oder sog;ar mit Gewalt in Besitz zu nehmen und sich 
anzueignen. Die Allodial-Grtinde, Walder und andere gesetzliche 
Nutzungen der vorherigen Grundherrn sitnd ein eben so heiliges und 
unverletzbares Eigenthum derselben geb1iehen, vvie das freigewordene 
Frohngut von nun an skheres Eigenlthum des ehen jetzt zum fre~ilen 
Bftrger erklarten Frohnbauern gewonden ist. 

Jeden, welcher gegen fremdes Eigenthum skh zu erheben, v,on 
fremdem Grund, Gemjeiln-Grund und Weide Besitz zu ergreifen oder 
darin Storungen zu verursachen, zur thatlkhen Gewal t aufzuwiegeiln, 
oder die Aufwiegler anzufi.ihren, oder Theil daran zu nehmen sieh er
kiihnen sollte, wi:e :auch idieijenigen, wekhe skh der Obrigkeit und den 
betreffenden bisherigen (),:frf~entl'khen Beamten wiedersetzen sollten; wird 
die harteste Strafe des Gesetzes alsogl!ekh und mit aller Strenge erei
[en. 

Pflicht und fester Vorsatz der Landes-Regierung ist es, jedern de
rartigen ei genmăchUg~en Versuch, von wannen immer dass1e1lbe kom
men :sollte, m;ilt Nachdruck zu ziigeln und zugJ.eich den Bescha:diger 
fremden Eigenthums zu ganzl1iehem Schadene:rsatz · zu verhalten. 

3 oseph Graf Teleki, Gouverneur 
J oseph Biro, Secretair 

Tipăritură publicată trilingv. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 
72371Jl848; textul român şi maghiar publicat în Papp Denes, Okmany
tar, p. 175-176. Imprimat. Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov, fond. Acte 
Magistrat, nr. 2618/1848. Foto: 30 765-30 766; 31973-31974. Arh. 
Naţ. Dir. jud. Cluj-Napoca. Fond. Blaj, doc. 9/184!8, .fond Zlatna, prae
sidialia, 61/9; B.A.R. fond. ms. rom., ms. 1 058, fila 48. 
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Cluj, 7 iunie 1848 

Tekintetes Kozgyules! 

Az urberi viszonyok megsziinteteset es a magany birtokosok kar
mentesitteset targyaz,6 s mult alkalomkor meg kiildott k~et t6rveny ja
vaslat tegnap delumn 5 6rakor tartott orszagos iilesben tanaeskozas ala 
vetetven elfogadtattak, s eszerent Honunk szămos lakossai. sza:bad pol
gărokkă es birtokosokk,ă valanak1. Az uri szolgălat meg szunesere. ha
tărnapul a kozelebbi Szenthăromsag napja tuzetven ki, azon hatărozat 
mellett, hogy a kiralyi kormanyszek ezt leggyorsabb uto:n egy rovid 
korlevellel az orszagba hirdettesse ki elore, s azutăn rogton egy terje
deJ.mesebb proclamati6val a neo~Jet vihigositssa fel nyer,t szabadsâga va-
16di ertelmerol, a felre ertesek kikeriilese tekintetebol megkkretett to
vabba a kiralyi kormanyszek az !irant !is, hogy a rend eS" :cseri:d fenntar;.. 
tasa szemely es vagyon batorsagosittasa, a I~eheto kitoresek megakadă ... 
lyoz'aSa tărgyăban kello es celszerfi intezkedeseket tegyen. A 4îk tor-
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venycikk utolso szakaszâba, melyben a karmentesittest nyerend6 bir
tokosok elleni . k·oveteleseknek tovabbi rendelesig fel nem mondhatâs.ok 
vagyon megalitva, azon m~6dosittâs hozzâjarult orszâggyuh~sen,. hogy ·a 
kereskedok es mesteremberek cont6i a fel nem mondhat6 kroveteles:ek 
koze nem szamitand6, ugyan az napi orszaggyulesen inditvahyoztatvan 
a varosoknak karmen tes!f ttetesekrol, tiszta emli test tetetni a torveny
cikkben a vagy legalabb .ha mar a meg aHtott kiilon torvenycikk a ma
gyarhoni hasonl6 torvenyeikkhez kepest csakis a magâny birtokosok' 
karmentesitteteset foglalhatja magaban, a varosok birtokossair61 mas 
torvenycikk alkottassek, Valamint szinten inditvaNyoztatvan az is, hogy 
a foldes urakat illetend6 s mar megszi.intetett dezm'an kivitli minden 
nemii mas dezmak is toroltessenek el. Ezen ket inditvanyra nezv:e ha
tarozat ke;ppen kimondatott, hogy meg ezen orszaggyulesen tanaeskozas 
ahi fognak vetetni es elhatâroztatni. 

Napirendre tuzetett a kozteher viseles. Mai napon 12 6rakor me
gint orszagos iiles tartatott, melyben nemely be adott kerelem ievelek 
kiadattak a biral6 bi.ztossaghoz. Azutan olvastatott Ver Farkas es Pallfy 
J anos, orszăgos k 1ovet uraknak Pestr61, foly6 . h6 2rol irt tud6sittlâsok, 
melyben jelentik, hogy megerkezesekkel a ministeriumot oszve i.ilve ta·
[alvan, azon utasittast vettek, hogy gr6f Batthanyi minister elnok urral 
egyiitt az Uni6r61 sz616 torvanycikk megerositese kieszkozlese vegett 
Insbruckban O Felsege eleibe menendok, melynek eredmenyerol a Ren
deket ertesiteni fogjak, addig lis mig vissza erkezhetnenek, egyebarânt 
arr6l is tettek jelentest, hogy Nador ,(j Felsege, O Felseget6l Insbruck
b6l meg nem tert vissza. Ezutan olvastatott az 6 Felsegehez, miniszte
riumhoz s a kiralyi biztoshoz is az tirberi viszonyok meg szi.inteteser6l 
szoll6 torvenycikkek mellett teendo fel terjesztesek, s megis allitatvan, 
ez iilesbol meg pecsetelve szokott m6don el ki.ildettek - tobb torveny
hat6sagok fegyyerek adatasat szorgalmazvan kinalyi kormanyzr6 6 nagy 
melt6saga biztositatta a,.. Rendeket, hogy 0 Felsegehez tett felirasai ko
vetkezteben minden bizonnyal remellend6 kedvez6 rendelkezes, nyo
man mire nezve mindent el fog ujb6lis kovetni, a torvenyhat6sâgok ki
vanatai teljesitetni fognak, ezeknek meg irasok mellett, nem tehetji.ik, 
hogy a tekintetes krozgyulest es az egesz vnaTos polgarsagat, meg ne or
vendeztessuk, ez uttal azzal: mikent felseges urunk mult holdnap 29r6l 
s tehat meg miel6tt az Unio itt orszagoson. ki mondatott volna Felseges 
Istvan F6 Herceg magyarorszagi Nador es Kiralyi Helytart6 hat6ssagat 
Erdelyre is ki terjesztette, a mint ez bOvebben az iide melh~kelt kiralyi 
kezirat masolatjab61 meg tetzik ki.ilonos emlitest erdemel azon korny~iil
aillas, hogy a mint mondjak, ezen kegyelmes rendeles az nap erkeztett 
Magyarorszagban, mely nap iitten az orszag gyulese az uni,6t meghata
rozta- egyeoarant mely tisztelettelleven 

a tekintetes kozgyiilesnelt 
alazatos szolgai 

Karacsonyi J an os 

Kolosvart, Szentivan h6 7en 1848 

Onorat Consiliu! 

Cele· două proiecte de legi,, :trimise data trecută, care vizau des1fim
ţarea !relaţiilor urbariale şi despăgubirea. proprietarilor, s-au dezbătut 
la adunarea dietală pe ţară ţinută i~ri după masă la ora 5 şi aitl fost 
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-aprobat-e; mulţi · locuitori ai ţării V1or deveni astfel cetăţeni liberi şi 
proprietari. Data încetării slujbelor iobăgeşti s-a fixat pentru ziua Sfin.,. 
tei Treimi; în prea'labil s-a hotărât ca Guberniul s..,o pu:blicet_ în ţară 

·Cclt mai repede printr..:o circulară scurtă1 ; imediat după aceea poporul 
.se va [ămuri despre sensul real al libertăţii obţinute printr-o prada..;. 
n;.aţie mai vastă. Pentru evitarea neînţelegerilor, pentru menţiner~a or..: 
dinii şi a liniştii, pentru asigura~ea securităţii persoanei şi a averii, pen
tru în1piedicarea eventualelor dezordini, Guberniul a fost rugat să ia 
măsuri potrivite şi e~ficace. În ultimuf paragraf din articolul 4, în care 
.s-a stabilit ca, până la noi dispoziţii, să nu se renunţe la pretentăMe 
proprietarilor de a fi despăgubiţi. Dieta a mai adus o modificare refe
ritoare la conturile negustorilor şi ale meşterilor; acestea nu vor intra 
în categoria acelor datorii ce nu se vor putea contramanda. Tot la Dieta 
-din ziua respectivă s-a propus să se pomenească şi despre despăgubirea 
-oraşelor; în acest sens s-a m,enţionat că dacă legile votate pot prevedea 
numai despăgubirea proprietarilor particulari - asemănător celei din 
Ungaria - să se odapte o altă lege şi pentru recompensarea proprietari
lor orăşeneşti · { colectivi]. S-a propus totodată să se anuleze nu numai 
dijmele datorate protPrietarilor, ci şi celelalte. Referitor la acele două 
propuneri s-a decis ca ele să fie dezbătute încă la actuala dietă şi să se 
adopte hotărâri. în legătură cu ele. S-a fixat pe ordinea de zi purtarea 
comună a sareinilor [,publice]. Azi la ora 12 s-a ţinut din nou şedinţă 
dietală şi s-au repartizat comisiei de cenzori unele petiţii .înaintate die
tei. D~pă aceea s-a dat citire raportului domnilor deputaţi dietali Veer 
Farkas şi Palffy O"anos, trimis de la Pesta la data de 2 a lunii curente, 
în el relatează că la sosirea lor [la Pesta] au găsit guvernul întrunit; din 
partea lui s-a decis ca împreună cu d-1 n1inistru, contele Batthanyi, să 
se deplaseze la Innsbruck în vederea obţinerii sancţionării din partea 
Maiestăţii Sale a articolului de lege referitor la uniune; despre rezulta
tele obţinute voi informa Stările încă înainte de a reveni; în rest au mai 
raportat că alteţa sa palatinul încă nu s-a reîntors de la: Maiestatea Sa 
de la Innsbruck. 

După a,ceea s-a dat citire oererii adresată atât Mai,estăţii: Sale, cât 
~i guv~rnului şi· comisarului regal În l~egătură cu desfiinţare'a ~elaţiilor 

urbariale: s-a votat şi s-a şi Înaihjtat de la această adunare .dietală În 
modul obinşnuit. La insis•tenţrele mai multor jurisdicţii în privinţa dis
tribui-rii armelor, măria. sa, d-1 guvernator, a liniştit Stărri[e, afirmând 
că a făcut deja demersuTile necesare în acest sens Mai1estăţii Sale şi 

speră un răspuns ,favorabil; dar (Şi până atunci va fa1ce toti posibHul 
pentru ~îndeplinirea doleanţelor jurisdicţiilor. Pe lângă aceste rinformări 
nu putem să nu Înbucurărn onorabila adunare .şi cetăţ;enii înJtregului 
oraş cu vestea că Maiestatea Sa, la data de 29 '·a [uniti trecute - deci 
înainte de votarea uniunii - a extins jurisdicţia locţiitorului regal al 
Ungariei, palatinul Şte:Dan, şi asuf)Ta Ardealului, precum reiese mai pe 
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larg din copia manuscrisului! regal anexat aici; o atenţile specială rie
oesită acea 1ciroums·tanţă, potrivit căreia, după cum se ziice, ·aces1t ordin 
binevoitor a ajuns· în Ungaria în ziua în care aici Dieta a hotărât uni
unea. 

În res•t rămân cu stilmă supusă serv umil al consiliului [orăşenesc] 

Cluj, 7 iuni1e 1848 
Karacsonyi J an os 

Original. Arl!l. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Arh. Primăria oraşului 
Dumbrăveni, pachet 1134. Foto: 7 037-7 039. 

l Vezi doc. 62 şi 63. 
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Cluj, 7 iunie 1848 

A brassai tamics odaval6 lakos Kelemen Palnak idei 3918 fokor
manyszammal jegyzett azon panassz:ara, miszerint Ferenc nevo fia hely
telenlil :iratott oszve katonaskodasra - az e targyban meghalgattatott 
oszveir6 biztoss:ag tudasitasat - melynel fogva a panaszl6 az oszveiras 
alkalmaval, noha meghivatott volt, meg nem jelenven, szomszedjai csak 
a ket otthon lev6 fiait adtak fel, a 3dikat pedig, ki mar tobb evek ota 
katona elhallgattak, es innen tortent, hogy Kelemen Ferenc helyett -
miutan akkor is sem attya, sem ezen fia meg nem je1ent - sors vona
tott; - a kiralyi f6kormanynak olly megjegyzessel kiildi fel, hogy a 
fenn forg6 panasz mag~aba mar eleny.eszett, s fel sem merlilt volna, ha 
Kelemen Pal egyenesen az oszveir6 biztossagot felvilagositja arr6l, hog~ 
egyik fia mar katona,. 

Vegzes 
Jelen feljelentese a brassai tan1aesnak itten tudasul vetetven, an

nak zarateka visszaki:ildendo a nevezett tanacsnak. 
Egyebar;ant brassai ~akos Kelemen Palnak Ferenc nevii fia, jelen 

tanacs tud6sitasa szerent a besorozand6 ujoncok szamab61 kitoroltetve, 
s igy ebbeli panasza megszlintetve leven, panas.zos kerlevelet Szekely 
Davidnak, brassai soroz6 bizottmany elnokenek e targybani foly6 ev 
martius l3kcir6l 3918. kormany szam alatti felirata kovetkeztebe, ezen
nel visszaklildendo. 

Consiliul din Braşov a înaintat sesizarea în legătură cu :plângerea 
locuitorului de acolo, Kelemen Pal, înregistrată sub nr. gubernial 3 918 
din acest an, prepum că fiul său Ferenc a fost conscris pentru recru
tare în mod inoor€\Ot. A fost ascultată informarea comitetului de con
scriere, conform cărei1a reclamantul, deşi a fost chemat, nu s-a pre
zentat în faţa lui; vecinii i-au indi;cat numai pe cei doi :f1eciori de acasă, 
!iar pe .al treilea care este deja de ma;i mulţi ani soldat 'l...:au trecut sub 
t·ăcere. Aşa s-a întâmp}at apoi că, din nou nefi'ind de faţă, nici tatăl, 
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nici fiul, au căzut sorţii pentru recrutare pe KeJemeJl_ Ferenc. Se în 
!i.ntează plângere a. 1la îna'ltul . GubeTniu regesc cu· observaţia că ela ·es 
peri-mată. în sine Şi nici n-!ffi' :fii existat dacă ·.Kelenien· Pal ar·.;fi ·lărnur 
în mod direct comitetul de conscriere că unUl dintre feciori [i este d~j~' 
soldat 

Rezoluţie ':.~ 

S-a 1uat 1-a ·cun!oştinţă raportul de faţă al Consiliului, din B:flaşovi 
şi se retrimite împreună cu ac1usele. 

De c:dtminliieri :fi1111ui Keleme:h PaU din Braşo'v, Ferenc, fiul ştelts- 3 

din rândul tineriLor apţi pentru re1cru•tare, după cum informeaza Con'"'>: 
siliul braşovean, r:ezul<tă că plângerea lui în acest sens se sistează. Tex..:.. ··• 
tul plângerii să file retrimis lui Szekely David, preşedintele comitetului 
de recrutare din Braşov, după cum prevede rescriptul cu nr. 3 918 din 
13 martie al anului în curs, referitor la această problemă. 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 7 495/1848. 
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Cluj, 7 iunie 1848 

Medgyes Szek Tanacsa az idei 6 399. s.z~am alatti fo korinanyi ren
delet kovetkezteben jelenti: mikent a kiskapusi koz,onseg azon folyamo
dasa rendin, mely szerint a Schemmert ne\116 Erdo hasznalata felett kozte 
es Medgyes Szeki kozonseg kozott fennfo.rg6 egyenetlenseg kinyomoza
sara a rranacs altal ki nevezett bizottmany helyett mas, reszrehajlâs nel
ki.ili biztoss:agot ki · neveztetni, s az oda· rendel t katonasagot vissza hf
vatni keri, semmi olyas okokat fel nem hozott, melyek a Tanacs e resz
beni !i.ntezkedese helytelensegere mutatnânak, mi okon a kiskapusi ko
zos~get erintett keresevel annyival is ipkabb el utasfttatni keri, mive·l a 
kerdeselt kinyomozas mi elobbi s rem~en~et:Oleg meg e tud6:sitas meg 
erkezte e1otti bevegeztevel, az a Fo Kormany hatarozata ala fog ter
jesztetni. 

Irassek vissza a Medgyes szeki Tan1acsnak, hogy miutan a kerde
selt ki nyomozas eddig hihetoleg mar be is vegeztetett, a ki nyomoz6 
bizottmany fedezesire Kiskapusra rendelt Katonasagnak onnan leendo el 
tavolitasat a K. Kormanynak idei Szentivan h6 3ik napj:ar61 7027 szam 
alatt kolt rendelete ertelmeben sietoleg eszkozolje, a kinyomozasr6li 
munkălatott pedig velem·enye hozza adasaval ide kesedelem nelkul ter
jessze fel; mirul is a kerelmes kiskapusi kozonseg idei 6399 szammaJ 
jegyelt kerelmere adand6 valasz atai oly hozza adassal ertesitsek, hogy 
az erintett ide mi elobb fel terjesztendo kinyomozasi munkalatra itten 
teendo hatarozatot varja bekevel. 

Szab6 Karoly 

Prin ordonanţa grubernială nr. 6 399 · din acest ·an i se răspunde 
Consili:ului scaunului M~ediaş ·cu referire la petiţia ·comunităţii din:Copşa 
Mică; prin ea se· pretinde ca în locul comisiei desel111late pentru ·a,cen-
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ceta neînţelegerile dintr~ această comunitate· şi scaunul ~edi<:tŞ, legate 
de ,folosirea pădurii numi:te Schemmert, să fie numită o alta nouă Şi 
nepărtinitoa:r;e, iar armata detaşată acolo să fie r·echemată; întrucât în 
acea petiţie nu se :a:duce: nici o dovadă că dem·ersul Consiliului în pro
blema amintHă nu ar Lfi lfost corelc:t, se oere. ca ace:astă pretenţie a oo
munităţii din Copşa Mieă să fie respi,nsă; aceasta cu atât mai mu'lt ou 
cât ancheta în cauză, odată cu g.rabnica ei încheiere - poate chiar îna
intea sosirii acestei înştiinţări -, va fi supusă hotărârii Guberniului. 

Să se răspundă Consiliului scaunului Mediaş că, întrucâ1t ancheta 
în cauză până la a!ceastă d~tă probabil s-a şi încheiat, trebuie să ia 
n1ăsuri pentru ca, în vi~tutea ordinului gubernial nr. 7 027 din 3 iu
nie curent, armata detaşată la Oopşa Mkă pentru protejarea comisiei de 
anchetă să . fie îndepărtată de acolo în grabă; totodată lucrările anchetei, 
împreună cu opinia Consiliului, să le trimită fără întârz·iere alid. Dân
du-se răspuns comunităţii din Copşa Mi,că la petiţia înregistrată sub 
nr. 6 ~99 din acest an, 'odată· cu răspunsul să se adauge îndemnul de a 
aştepta în Hnişte hotărârea ee se va da aki în legătură reu cele ară1tate 
mai sus, după ce rezuTtatele anchetei ne vor fi înaintate. 

Szab6 Kar·oly 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond G. P., nr. 8 281/1848. 
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Câmpeni, 7 iunie 1848 

M·elt6sagos bânyasz tanacsos es kiralyi igazgat6 ur, 

Ezen fiscusos uradalomban "azon hir t~rjedett el, .miszerint annak 
lakossaira katonai ero lenne kirendelve. s az mo~zelebbrol meg is erkez
nek, - minthogy a katonai erd hasznahl:sa vagy a kozcsend ~entartă
sara, vagy !Pedig az eggyesek altal tett kihagasok kinyomozasok tekint~
tebol hasznailand6 lehetne, annak omaert kerjiik a melt6sagos urat le
gyen szives a katonai erdt, ha netaMn kikerve lenne, a visszateresre. 
vagy . ki nem szallasra birni, mert a mi a k·ozcsendet .!i.Ueti, az meg eddig 
teljesebben sehut se tartatott fenn mint itten; a mi pedig az eggyes ki
hagasokat: azokra nezve nem sziikseges a katonai ero, hanem !i.nkabb egy 
reszrehajlatlan biztossag kinevezese sziikseges lenne, a. mely a kihag6-
kat s kihagasoknak rejlO okait kipuhatolva, az illetokre megerdemelt 
biintetest eszkozolhetne, vagy szabhatna; ily modorulag kikeriilodnek 
azon ingerUl tsegnek leheto nem vart kovetkezmenyei, mely ingeriiltseg 
megint hirbol eredett mas helysegekre kiszallott katomik borzaszt6 ba
nas m6djab6l tamadt lakosaink kozt, s felheto hogy a katonai ero tide 
kiszallasa nemcsak uradalmunkra, hanem az egesz hazara nezt zavart · 
hozhatna1• 

· Mely keresiinket ujjitva s egyszersmint igerve, hogy a kihag6kat s 
azoknak biinteteset ·.semmikepp meg nem akadalyozzuk, ugy valaszt is 
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kerve, tisztelettel maradtunk a melt6sagos banyasz tanacsos es 
li.gazgat6 urnak 

Topa~falv;an, Junius 7-en 1848-ban 
J anku Abraham, 

hutos ugyved 
a kozcsendet mind addig fentartott 

topanfalvi uradalmi lakosok neveben 

Ilustre domnule consilier minier şi director 
administrativ crăiese 

. În domeniul Lfiscal de aici s-a răspândi,t vestea că s-a dispus forţă 
nllilittar:ă îmPiotriva loallii toriJor săi şi că în curând ar şi· sqsi. ân tre
buinţarea forţei mHitare ar putea fi justificată, fie pentru a asigura 
liniştea publică, fi.e pentru urmărirea delictelor săvârşit1e de singura
tici. Din acest motiv o rugăm pe Uustritat~a voastră să binevoiască a 
îndupleca forţa militară, dacă ar fi fost cerută, să se întoarcă sau nici 
să [lU se deplaseze, :fiindcă, în ceea ce priveşte liniştea publică, ea nu 
s.:..a menţinut nicăieri mai deplin decât aici. Cât priveşte unele delicte, 
pentru acelea nu-i nevoie de forţă militară, ci ar ri cu atât mai nece-, 
sar să se numească o eomisi1e imparţia1ă care, cercetând pe delicvenţi 
şi cauzele delictelor, să dicteze sau să dea respectivilor pedeapsa meri
tată. În acest chip s-ar putea evita consecinţele neaşteptate ale încor
dării care 1s-a stârni t între !JJoeui torii :noştri dator'i tă zvonurilor despre 
trat:runen;tul abuziv apUcat de soldaţi [n alte localităţi, unde s~au1 de
plasat. Căci e de temut că deplasarea :.aici a forţei mHitare ar putea, 
produoe tulburare nu numai în dom,eniu, ci în 'toată ţara1 . · 

Reînnoim cererea şi .făgădu'im totodată că nu vom. îm,piedica de 
·loc pedepsirea delicvenţilor; în aş1teptarea răspun~ului rămânem cu stimă 
ai domnului consiHer minier şi director regesc, 

Câ'm,peni, 7 ~unie 1848 
Avram IaDJCu, a~ocat jurat, 

în numele locui,torilor din domeniul Câmpenilor 
care au păstrat până acum liniŞitea publică. 

Concept. Arh. Naţ. Dir. jud .Cluj-Napoca. Fond. Montantesaurariat: 
Zlatna, acte administrative, nr. 77. 

1 Vezi doc. 69 şi 85. 
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Câmpeni, 7 iunie 1848 

Melt6sagos Igazgat6 Ur! 

A mindennapi tapasztalas ara mutat, hogy a katonasag jo~tele 
hirere nagyon meg-remult a kozonseg, s annyiva1 iszonyatosabb azokr6l 
a kepzetek, .. miutan mas helysegekrol a katonas1ag kemeny banasm6dja 
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ide is elhatott, annal fogva 6k nagy tettekr61 gondolkoznak, azaz be nem 
bocsatasr6l, melynek leheto csendesitesere ajanlok nekiek megnyugtata
sakul nagysagodat surgony kerelmekkel meg talalni; hogy katonasagot 
ezen feloo uradalomra ne eszkozoljon, s ha mar kirendelve lennenek, a 
feljoveteltol meg akada'lyoztatni melb6ztassek. 

A tortent karokr6l pedig egy reszrehajlatlan biztossagot kineveznl 
celaranyosabbnak velnok, kik az eddigi karokat megvisgalnak, felvennek. 
es csak a tettes biintetodjon, nem pedig az egesz kozonseg s azok artatt
Ian csaladjai, kik teljesseggel az egesszet veve nincsenek oly elveteme
dett allapotba, s ha a szuks,eg nelku1ozhetettlenne tenne a katonasag ki
jovetelet, akkor azt majd a biztossag fogna erveny.esen megf.telni tudni, 
Iesz-e sziikseg ara, avagy bekes uton a mostani szellem szerent a dol-; 
gok tov:abbi fejlddeseig menyire lehet a kedelyeket lecsendesUteni. A 
koriilmenyek ilyeten allasar6l kotelessegi.inknek tartottuk nagysagodat a 
hallottakr6l sietve ertesitteni, s ha igenytelen velemenyunket meltanyolja 
ugy melt6ztassek uri Vlalaszaval a kozonseget teljes hatalmanal fogva 
meg is nyugtattni es az ijedelmet kegyesen elenyesztettni, ne hogy a sok
fele agazott eszmek szomoru kovetkezest okozzanak ido e16tt. A kik tobb
ire meg kulonboztetett tisztelett€d vagyunk a Melb6sagos Igazgat6 Urnak 
alazatos szolgaji. 

Topanfalvan, Junius 7en 1848ba. 

Mărite domnul~ director. 

Laz1ar Gy,orgy 
camer~alis isrpany 

Pataky Pal 

Experienţa de toate zilele ne demonstrează că publicul se înspăi
mântă tare de tot la vestea că vine armata. Închipuirile devin cu atât 
mai gr·ozave, cu cât a străbătut şi aici ştirea despre tratamentul dur al 
so~daţilor în alte ilocalităţi. Din acest motiv, ei visează la .fapte mari, 
adkă _să le împiedice il1{trar~a. Pentru a-1 Hnişti pe rcât posibil, le-am 
recomandat să vi se .adreseze cu 1cereri urgente, ca să nu deplasaţi ar
mată: tîn aoest domeniu de sus; iar dacă a dlost solicitată, să binevoiţi 

a-i opri apariţia. Am convingerea că ar fi mai practic a n urni o comi
sie imparţială care să exam.itneze pagubele de până acum .. Aceasta să 

consemneze totul şi să-i pedepseasiCă num1ai pe făptuitoti, nu toată co
munitatea şi familiile nevinovate oare, luate l:n general, nu au !ost deloc 
tieă1oase. ln cazul în care aducerea armatei s-ar dov,edi a fi inevitabilă, 
atunci se va putea judeca definitiv doar după cerinţele securităţii, 
anume dacă e nevoie sau nu de ea; adică dac;ă s-ar putea linişti spiritele 
numai pe cale paşnică potrivit curentului de acuma, până la o evoluţie 
ulterioară. În asemenea împrejurări am con~iderat necesar a. vă informa 
numaidecât în legătură cu cele aflate. Dacă apreciaţi modesta noastră :pă
rere cu puterea depHnă ce o aveţi, binevoiţi a calma publicul.' Răspundeţi 
ca un nobil şi împră'Ştiaţi în mod cuvenit frica;, pentru ca nu cumva 
ideile răspândite în multe părţi să genereze prematur consecinţe triste. 
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ne altf.et rămânem cu deosebită .stimă,- umili· servi ai Hustru~u! 
domn director. 

Ccîmpeni, 7 iunie_ 1848 
Lazar Gyorgy, şpan cam,eral 

Pataky Pc:H 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 9 012/1848:. Foto: 29 856-:-'--
2H 858. 
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Zlatna, 7 iunie 1848 

N agymelt6sagu gr6f, fokormanyzo tir, 
Kegyelmes Uram, 

Alig kuldem el ezen masolatban ide mellek~lt feljelentesemet ki
ralyi kincstari alelnok gr6f Beldi Gyorgy ur o melt6sragahoz, a ;midon 
azon felfogott leveleKnek melyek az Abrudbanyai tek. nemes tanacsl ut
jân nagymelt6sagodnak tegnapelott felterjesztettek, tartalmar61 en is 
hiteles uton ertesi.iltem. 

Ezen tartalmat azon szemelyes meggyozddesemen alapult adatokkal, 
melyeket erintett feljelentesemben eloadtam oszvetartva, nem ketelked-_ 
hetem hogy a veszedelem val6 s talan mar nem messze vagyon. 

Mivel tehat a dolog ilyen allasaban a segitseg aranti hatalyos ren
delkezes siirgetove valt, nehogy a zalatnai orsereg sz,amara kert fegyver
adas, ha feljelentesem meg a maga szokott utjan jutna nagymelt6sagod
hoz, karos hatasu es meg karosabb kovetkezesu kesedelmet szenvedjen, 
sziiksegesnek, s:Ot kotelessegemnek esmerem, nagymelt6~agodhoz kozve
tetlen is folyamodni azirant; hogy a megfrt vegre kert fegyveradas tar
gyaban siet6leg renâelkezni melt6ztassek. 

Egyebarant az eloadott korulmenyek kozt eljottnek latom az idot, 
melyben a kincstari elnoks~gt61 nagymelt6s1agod utasftasa szerent kapott 
meghatalmazashoz kepest a Nagyenyeden levo szekely -katonai hat6sag
t61 katona eronek Abrudfalva vagy Topanfalvara leendo rendelteteset 
si.irgessem, a mit ezuţtal csakis azett mel16z~ok, nehogy a nagymelt6sa
god bOlcs rendeletenek, melyet az abrudbanyai tanacs sz6ban forgd le
velek aran ti feljelenteseire tenni kegyeskedend, eleibe vagjak s . eZaltal 
a mit eppen eltavoztatni akarok taM.n zavart okozzak. 

U gy vagyok meggyozodve kegyelmes uram, hogy csak:. erelyes fel
lepes, a bujtogat6knak letartoztatasa s a keszi.ilâben, vagy mar keszen 
levo veszelyes tervnek szoros kinyomozhatasa albal lehetne a haz-ara es 
kozbators:agra fenyeget-6 veszedelmet, melynek ezen videk legalkalma
tosabb laboratoriuma, elharftani. 

Azert ha ezen al;azatos nezetemet nagymelt6sagod is celszerunek ta
lcllni melt6ztatnek, ambar egy ilyen kinyomozas vezerlete eppen ream 
nezve, mint a ki ;hivatalomnal· fogva ezutan is kentelen iennek azon vi
deken tobbs2!or megfordulni, veszedelmes lehetne, azt megis azon tekin
tetb61: hogy en mar hivatalos al1asomnal fogva, mind az egyeneket · s 
azoknak jellemoket, mozgalmakat, mind a koriilmenyeket es helybeli vi
s~onyokat esmerem, mind pedig az eddig lehet6 adatokat kozvetlen kut-
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fornis1:>61 meritve .szinte.Jegjobban tuClliatom -s azert celravezetoleg. a koz
batorsag helyreallittasara legsiikeresebben mukodhetnem, magarnon val
[alOOm; a mit is az.z.al az ala2;atos keressel vagyok bator jelenteni: hogy;... 
ha· nagyrnelt6sagod ezirant mair netalan es pedig maskeppen rendelkezni 
:melt6ztatott volna, legalabb a ·kinevezett biztossagot, a feljebb eloadott 
okb6l velem leend6 egyetertesre utasitani, $ a kozveszely elMritasa!ra 
iranyzand6 magam alEalmazhatasa tekinteteb61 ezen akizatos feljelente
sem egesz tartalmara teend6 mag as rendeletet · velem is kegyelmesen tu
datni melt6zta'ssek. 

Zalatnan, Junius 7-en 1848 
·iNemegyei 

Excelenţa voastră domnule conte guvernator, preamilostive 
domn, 

Abia că am expediat raportul~aici anexat în copie, adresat ilustrt
tăţii sale domnului conte Beldi Gyorgy, vicepreşedintele Tezauraria
tului regese, când am aflat şi eu în mod auten:ttc despre' ~Plprinsul 
scrisorilor interceptate cam au fost prezentate ala'ltăi,eri excelenţei voa
stre, de nobilul Consiliu al A.brudului1. Comparând cuprinsul lor cu da
tele întemeiate pe convinger~ea · câştig:ată personal de mine, expusă în 
raportul sus menţionat, nu mai poate exista îndoială că primejdia e 
reală şi că nu mai e departe. 

Într-o siţruaţie ca. aceasta dispoziţiile efective pentru ajutor au 
devenit urgente; ca cererea de puşti pe seama gărzii din _Zlatna să nu 
sufere cumva întârziere' dăunătoare cu consecinţe şi mai· nefas,tîe, dacă 
raportul meu ar parveni pe calea obişnuită, cred necesar a-mii wne 
de, datorie a mă . adresa şi direct exce'l,enţ!€i voastre ca să bine voiţi· a 
dispune urgent în chesrtJiunea armelor solicitate pentru scopu'l arătat. 

De altfel în îm.prejurărHe date văd că e cazul ca, potrivit înputer
nicirii primite de la Tezaurariat, în temeiul instrucţiunii date ~a Câm
peni ar fi necesară trimiterea unui detaşament înarmat din partea a:u':
torităţilor militare secuieşti din Aiud; aceasta nu o fac acum pent:ru a 
nu ajunge în coliziune cu înţeleapta dispoziţie a excelenţei voastre, pe 
care o veţi lua dlllpă raportul Consiliului oraşuhii Abrud cu privire [a 
corespondenţa mi:litară şi să produc prin aceasta, poate confuzie, ceea 
ce chiar intenţionez să evit. 

Sunt· deplin convins, 'excelenţă, că primejdia ce ameninţă patria 
şi securitatea publică, al cărei 'cel mai aoomodat laborator îl constituie 
regiunea de aci, nu se poate ev;ita decât prin procedare energică, prin 
arestarea instigatoril'or şi prin urmărirea strânsă a planului perieulos 
ce se pregăteşte sau e chiar gata. 

De aceea, dacă şi excel1enţ,a voastră găsiţi părerea mea corespun
zătoare, ·aş lua asupră-mi conducer.ea unei asemenea urmăriri, cu toate 
că ea ar fi primejdioasă pentru mine', fiind eu obli,gat, în 1legătură cu 
funcţia ce o deţin,. să ,frecventez mai des acea regiune; totuşi, având 
OCn vedere că, în baza funcţiei mele, cunosc atât indivizii şi caracterul 
şi mişcările lor; cât şi Îm:pTejurări1e şi re'l,aţiile locale; de asemenea că 
pot a.,fla cel mai bine din sursă directă informaţiile de până acum şi 
de aceea aş avea posdhilitafua în mocl firesc să [ucrez cu oei ma~: mare 
sucoes pentru a restabili securitatea publică; vă raportez, cu rugămin-
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tea supqsă, ca, în cazul că e.xoelenţa voastră ar fi 1uat deja decizia. în. 
aeeas.tă privinţă, să hirl'ervoiţi · 'eel puţin a îndruma eon1isia numi'tă :a 
se pune în înţe1:egere cu mine, având în ·vedere· :oel:e expusle mai sus; tot
odată să-mi comuni~Caţi şi mie preagraţioasa hotărâre înaltă ce o veh 
lua Cţ.I privire la întreg cuprinsul aces:tui raport respectuos şi la roh.h 
meu în di~ecţia .Inlăturării primejdiei generale. 

Zlatna, la 7 iunie 1848 
Nemegyei 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud.· Cluj-Napoca. Fond. Mdntantesaurariat. 
Zlatna administrative, nr. 1 024. 

1 Vezi voi V, doc. 50. şi 51. 
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Câmpeni, 7 iunie 1848 

Tekintetes Nemes Tanacs! 

Ezen 'Topânfalvi Uradalom lakosai mind mai napig a leg nagyobb 
csendessegben voltak, de a mostani hazankba tortent esemenyek az 6k 
~edelyeiket fel zaklatvan azon okb61 es kivaltkeppen azert rnivel ha
lotta s tugya hogy e haza minden mas nemzetei a haza es tulajdon ve
delmekre magokat fel fegyverkeztek - ezennel tudattya a nemes abrud
banyai kozonseget hogy 6k is a haza vedelmere ugy magok biztositaso~ra 
is nerri csak keszek sot kotelessegeknek tartjak magokat · :fel fe,gyverkezni 
- a miert is ezen uradalom lakosai a nemes abrudbanyai pplgarsagot 
tudatya s egyszersmint Isten es Emberiseg neveben 6vast teszen hogy 
nem akarnak senki ellen fel tamadni csak · azok ellen akik az eddig fenn 
tartott csendesseget meg zavar6 szandekkal lepnenek fel ellenek? - To:
vabba meg kiVlcinnyuk hogy dobszo altal gyujtse oszve az egesz polgar
sagot s minden .oszvegyujtheto embert es publice kialtsa ki, hogy a to
panfalvi uradalom lakosai nem akarj,âk fegyverrel az. igazsagot ki csi
karni s aki a csend utat at akarna hagni azt ok nem fogjak vedeni hogy 
azok torveny szabta uton m·eg ne bUntessenek. Ennel fogva nem kato
nai hanem torvenyes Civile Commissiot a bunozokre n'ezve ki bocsa
tatni kivannfl.k. Vegre latvan, hogy nincs ok miert katona · erot ellenok 
hasznalni kene tehat kerjUk az abrudbanyai Tekintetes nemes Tamiesot, 
hogy az eddig fenn tartott csendesseg tovabbi megtarthatasaert legyen 
szives a maga helyin ovast tenni, nehogy katonasag kUldessen reank 
mert abb6l konnyen nem csak. ezen uradalomra hanem tam egesz ha
zara zavar tortenhetnel. Tisztelettel leven a rrekintetes Nemes Tanacs
nak 
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:J.anku Abraham 
hiitos Ugyved 

az topanfalvi fiscusos 
uradalom fel zavart kedelyu lakosai neveben 

Topanfalvan, Junius 7en. 1848 



Hespectahll'e nobil Consiliu! 

Locui,torii acestui domeniu i!ll Câmpeniului s-au comportat pana 
as1tăzi în cea mai mare 'lin1işte. Însă în urma evenimentelor actuale din 
tara noastră, sufle;tele Jor s-au tulburat mai ales din cauză 1căl au auzit 
~i ştiu că toate· celelalte naţiuni s-tau înarmat pentru \apărare8J pa-
triei si a proprietăţii. Pr!n ac:easta aduo la cunoştinţă nobilului public 
din Abrud ·Că şi ie'i;. sunt g:ata, ba mai mult, consideră de datotia l 1or să 
se înarmeze. atâit pentru apă.r:area patriei, ·cât şi pentru asigurarea pro
priilor persoane. Informând locuitorii acestui domeniu pe respectabilii 
cetăţeni ai Abrudului, ei promit toJtodată, în unmele lui D-zeu şi al 
oinenirii, că nu vor să se ridi1ce împotr1va nimănui, numai contra ace-
1ora 'Care ar: acţţop.a îm~potriva oe1lor di~. Câmpeni cu intenţia de a tul-
bura liniştea mtenţinută până acum; · 

In continuare dorim ca prin }Jatere de tobă să fie .adunaţi toti ce
tăţenii. toată lumea, ,pentr;u ;a; se :face- cunoscut în mod ,public' că iooui
torii domeniului: Câmpeni nu intenţionează să obţină dreptatea cu ar
mele. Dar dne va îndr.ăzni să stea în calea liniştii lor, pei aceia nu-i 
vor apăra de pedeapsa dată pe cale· [egală. :Ca urmare, deci, ei nU! do;-
l'lesc înfiinţarea -:- pe,n.tru pedepsireH vinovaţilor - a unei comi·sii mili
tare, ct a uneţa civHe. Ji~gale. ln sfârşit, se poate constata eă nu este 
nici un motiv pentru folosirea fort•ei mi;H,tare împotriva lor. De aceea 
cerem nobi~lului şi respeetabilului Consiliu din Abrud să facă apel în 
vederea menţinerii în, cqntinuare a liniştii păstrate. până acum. fu tot 
cazul să nu se· .trimi!tă, cumva: împotriva noastră forţă militară, fiindcă 
aceasta ar duce foarte usor 'la tulburar·ea nu numai a acestui domeniu. 
ci a într,egii ţări.l · 

Hămân cu stimă al respeotab!ilului. nobil Consiliu 
Avram Iancu, 
avocat atestat 

în numele locuitorilor cu sufletele tulburate de pe 
domeniul fi scai: Câmpeni 

Câmpen:i, 7 :iunie 1848 

Original. Arh. Sit. Budapesta. li'ond. G. Pr., nr. 1552 E 1848. Fato: 
2 165-2168. Ve,zi şi copia contemporană legalizată. Arh. St. (Budapesta. 
Fond. G. P., nr. 9 012/1848; Foto: 2 162-2 164. 

lVezi doc. 68. 
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Budapesta, 7 iunie 1848 

A penziigyi Ministeriumt61 
Szemere Bertalan beliigyminister tirnak 

Szăsz Kăroly alladalmi titkarnaki mUlt ho 15rol gr6f Minister
elnok urhoz intezett az .erdelyi iigyeknek akkor mikent ·aHasat tartal
maz,Q jelenteset, az erdelyi olăh nemzet serelmeinek jegyzekevel - van 
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szerencsem :megbizas kovetkezteben Minister urhoz teljes tiszt!elettel 
mellekletben attenni. 

Kelt Budapesten, jlinius 7en 1848 

a penzilg)îi Minister megbizasab6l 
. Rak6dhy Janos, 

_titoknak 

:De la Ministerul de Finante 
D-lui ministru de interne SzemeD~ Bertalan 

În urma însărcinării pri.mi!te am onoarea de a înainta cu stimă, în: 
anexă, d..;lui ministru, raportul din 15 a lunii .trecute al secretaruilui de 
stat Szasz Karoly1; trimiS d;..Jui ·conte ·prim ministru, despre starea de 
atunci a ;problemelar din Arde~al, tîmpreună cu tlista plângerilor naţiunii 
române transilvănene. · ·· 

Dat la Budapesta, în 7 iunie 1848. 

Din împuternicir·ea ministrului de tfinanţte 
' Răk6dhy Janos 

-secretar-

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Minisziteriumi Le
veltar. Beliig.yminis2fterium, nr. 320 Eln./B. Foto: 691-692. 

1 V ezi voi. III, doc. 96. 
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Cluj, 7 iunie .1848 .. 

Belugyminister ur! 

FoliY16. h6nâjp 3d kolt s enge•in. buzg6 orom erzessel eltoltă rendele
tet azonnal kozlem Kemeny Deriessel. O azonnal ·a delutani orszag!Os 
lilesben tudat:a Erdely teljes hatalommali kormanyzasanak felseges urunk 
artal Nador kiralyi helytart6nkra tortent k. âtruhaztatasat. E megle:p6 
ertesites Erdely Hendeit llelkesedessel ·tolte el. Megujjult az ma !ismet, 
midon a kiraly Helytart6 magos leirata olvastatott fe.J. 

Az uni16 feletti 'orom es lelkesedes itt folyvast iart1• AtaJlM(nos az 
erzelem, hogy Erdely Udve s jovoje csak az unir6ban feklidt. Sajnos, hogy 
a videkeken, kiVialt az izgatott tomegek kozott m~eg iranta sok ellenszenv 
mutatkozik. A tetUeges egyesites, s, umnna el6aH6 erelyes es !igazsagos 
kormanyzas azomban elenyesztendi azt. Szuksegesnek tah:lltam a tisztelt 
rendelet k,ozolhetO pontjait tobbek ikozt az erdelyi fohadparancsnok ki-
ralyi biztossal azonnal ~ozleni. · . · 

Mint foly6 h6 3d, felterjesztett jele.ntesemben fe1emlritem: ugy igen 
udvosnek talalom, hogy biztos jelle.mu, j6 akaratu iigy aposto[ok mint 
Pap Sigmond es SzolOsi kuldetnek be .a nep tev eszmeinek kiigazitasara. 
Hogy addig is mig ride erkeze~denek, muk!odesiiket el6segit6 biztos ada~ 
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tok aljanak hasznalatukra, Marmaros megyei szolgabir6 Jura Gyorgyot, 
ki âz olah nyelvet s geniust esmeri, j6nak latom Bah1zsfalva es Szeben 
videkeire bek!iildeni az olahok kozze, megbizva, hogy szekely feleink 
~0,2t is fordhljon meg s hasson az ugyre. · 

A havasal:fl01di olahok megnyeresere nezve ujjabbi ertesitteteseim 
· utan, nem tudhatom, kedveiok leendenek e az ottan jelenleg fenforg6 
koriilmenyek. Az itteniekre, feltem, kedvetlen hatast gyakorlott, 's a buj
t6gat6k kezeibe ujjabb fegyvert adott volna azon hatarozat, sz6Hitassek 
fel a Kormanyszek, tegyen erelyes rendeleteket a ne:p kitoresek meg
akadalyozasăra, s mint m:Hunk a helysegeknek ez irant fele16s,5kke tete
lere. Ezen, aristocratai szerkezetu orszaggyulestol keletkezo hatarozat, a 
nepnek az aristocratia elleni felizgatasara. alkalmat adott volna, s gyon
githete ·vala elore a Ministerium kuldottjeinek hatasat. Az itteni oMh 
nepre leger!Qsebb hatast-benyomast es sikert a Kiralyi akarat kijelentese 
gyakorol, azert. hittem s megvalek gy6z6dve, hogy e celra. a teljes ha
talmu ki~a1lyi . Helytart6 minist~ri, ellenjegyzes m~Hetti. ren<:leletei az oMh 
tomegekre nezve biztosabban hatandanak; pelda is voit ra mar Erdely~ 
ben, mid6n a gyujtogat16k ellen iily form:aban hozott hatarozat nagy el:..· 
lenszenvet elesztett, az e:Zt megv:altoztat6 Kinllyi Rende1etnek 1egjobb si
kere kovetkezett. Ezen tekintetteknel fogva a ma reggeli tanacskozmany-

. ban elfogadâst nyert azon javaslatom, hogy a hauarozat a bartor:sagnak 
fentartasa irant csak atallanossagban hozassek meg. A reszletes intezke
des, s utasitas a Kiralyi · Helytart6 s Ministerium atai celszerubben fog 
felallittatni. E tekintetben ·meg azon me:gjegyzest batorkodom tenni, hogy 
mivel a "Kiraly" neve az · iitt~ni tomegekre, nagy hatast gyakorol, igen 
szuks;eges leend, hogy az a kir. Helytart6i s ·Ministeti Rendeletekben mi
nei tobbszor emlitessek. 

Megyem :fl6jegy'Z6je, Abonyi Istvan, iki velem jott, s munkalkodott 
iitten, Szeben fele tett utazasab61 ma visszaterven, az alattt tett tapasz:
tal~asai feldl ertesitett - sziiksegesnek talaltam azokb61 nemely - biztos 
forrasb61 meritett adatokat e16te ;rjeszteni. · 

Habar a szasz k!ovetek tobb izben,· de a m.ai illesben is az Un~6 
lira11ti rokonszenviiket nyilvanimk, de a Szaszf.6Id nemely videk\rin~k, 
hangulata, kii16noson · Szeben es S2)aszsebes szekekben ellenkez,6 erte
lemben mutatkozik. Ott ugyiink besaxlasa, jobb embereink râgalmazasa, 
az egyesules elleni folytonos es keseriro :izgatas napi renden vannak. ·A 
papok es eddigi egyedaruzott ko,ver javadalmaikat felto bureacratak, a 
szaszokat nyelviik es nemzetisegiiknek a magyarok a.tali elnyomatasaval, 
az olahokat, kik ~oztok laknak, szinten avval, ugy szabad f.OJdjeiktoli 
megfosztatasukkal ijjesztgetik. Ez annyira hangolja az ingerults:eget: 
hogy a j6 iigy minden bara.ta agg6dva je}enhet meg kozio,ttok. Tegnap 
e1,6tt Szebenben a b~ass6i nemet lajpnak, az Uni6 melleH h6n k:iizoo,tt~ 
magyar sim:pathiakkal teijes Kurz nevfi segedszerkeszt6je, a fogad6ban 
sajat szobadaban mintegy 20 kardos szebeni polgâr atai epes kifakadasok 
kozt megmmadtatott, hon s nemzetiseg ârul6nak, becstelen embernek ki
chltatott. Vârosokban a tempiomok tornyaib61,· kozepiiletek es Szebenben 
a szasz grbf Salmen hazan:ak erkelyer61 is f:ekete-s;ar.ga lobog6k lenge
'nek; egym,ast eri az ily szinu cocarda is, f6intez6je,, ez a mar torveny-
ellenesse aljasult armanynak s izgatasnak roaga a szasz gr6f, f16 segede 
a szebeni nemet Iap Benigni nevu szerkes~toje, egy ketes jellemfi elbo
csajtott had kormanyszeki tiszt. Az elobbi a helyett, hogy tekintely,et, 
mint .alladalmi eU>kelo tisztviselo a torvenyes rerid fenntartasâra ful
hasznalta, s itten kotelessege szerint. az orszaggyfil,esen megjelent volna, 
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ottho:n az armany s karos viszalyok magvait hintegete, miert ellene itt 
nagy az eleguletlenseg, s âltallanos a hiedelem, hogy a ministeriumnal,t · .. 
ellenebe leen~o erelyes fellepese s kivilag1and6 torveny ellenes eljara
si,ert szoross feleletre vonatasa elmaradni nem :ţognak. Azomban a ko::- ' 
zonyho·z s hideg termeszetu p6rsz•asz reacti6ja minket magaba veve nem 
!igen aggaszthat, mert habar jelen rizgatott kedelyeben elszantan ltiac
balja, hogy kesz inkabb elverezni, mint az Uni6t elfoga:dni, de a f. h6 
3kan2 kelt tiszteletteljes jelentesem vegen felemLitett obrazsai olah la
zongas elleneben a harcias szekely katonak a!tal kifejtett szig,ot maris 
megijeszte oket s ol1ah lakostarsaikat, annyira, hogy falaik bejar6 bolt
jaitmindenutt eros kapukkal latjak el s igen szăvetkeznek, baratkoznak 
a fuoztuk fekv6 Bianchi sorezred katonaival, ezekben vetik remenyuket. 
Nem is nezheti melt6 megindu1as nelkul a torvenyes rend embere, meny
nyire taplaljalk, elesztik az ir·.antunk s fejlodeseink elleni torekedest a 
nemet. sorezredi tisztek. 

. G. Waldstein alezredes hoza magaval Becsb61 a fekete-sarga lobo
g6kat s kokardakat, 6 buzdita fel a reactiot. Az osztr~ak kormany v31gy 
nem tudja ezeket, vagy feledni akarja, hogy katonainak ily eljar1asa atal 
az uralkod6haz legfontosabb erdekei ircint tartozott huseg szegetik meg! 
Felemel6 erzes azomban, enyi .armany kozt ·a szekely huseg s forr6 ra
gaszkodas jelensegeit l~tni mindenutt. Egy zasz16alj koziilok Als6fejer 
megyeben tany1cl1ZÎk a kozbatorsag fenntartasa vegett. Lelke.s.edes kozt 
Vlarjak, mikor hivja 6ket tettekre a nagy magyar Raza, nejeiknek haza
uzengetik,. hogy csak eljenek· · otthon f(Hdjeikbol,. mert ok vissza nem 
ternek, mig ki nem irtj,ak a Hon ellensegeit. Az otthon lev.6kben :is ha
sonl6 vagy lobog. A nem rendes katonak, mint nemzet orok gyakorol
jak magokat s varva-varjak felfegyvereztetesuket. Nagy figyelmet er
demel e hu szekely katonakra nezve egy fontos kt:>rulmeny: a mily de
rek, lelkes honfiak kezebep v;an a 2dik gyalog szekely ezred kormanya, 
epen anyira absoh1tisticus ir:anyokkal-Je1laskh ir.anti sympathiakkal el
tolt tisztek vezerlik az ls6 gy{alog] ezredet. A szek tisztjei erelytelen em
berek, s a bukott kormany maradv.anyai 1even, elnezik; hogy a nemet s 
horvat tisztek ·meste:rseges amitasaik s cseleikl atal katonaikban az Uni6s 
reform irnnti bizalmat meggyongitsek. Ezen ezred orthodoxus oatholicu
sokb61 ,alyran, os vallasuk elnyomatasaval is ijjesztetett, mi raja keserun 
ihatott. Igy van a nasz.Odi es. orlati ket olah vegezred is. N emet es hor
vat tisztjeik - iigyiink hatalyos ellenei, s a szekely erot a kozlakosok
kal kionnyen egyesfliheto olah katonaik ata'l nagyon ellensulyozhatjak. E 
komoly koriilmenyek ko~t tehJa.t veszelyesebb tisztjeiknek minei el6bb 
m.as sorezredekbe leendo szetosztasa, ezen ezredek kormany1anak pedig 
erelyes s hu keblu honfiakra biztatasa, s buzg6 de hazafi erzesfr. tabori 
pa:poknak haladektalan alkalmazasa igen kiVlânatos lenne, valamint· az 
erdelyi f,6hadkormanyz6nak rogton ki~ălyi parancs :cital oda leendo uta
sitatasa is, hogy a magyar hadugyminister minden rendeleteinek hun 
engedelmeskedjek.. 

Brasst6 videke j61 erez irantunk, ott azt }Jesz,elik, hogy az egesz vi
dek ke:sz elszakadni a szasz nemzettol,. mint sem az Uni6 elleni reactio
nak helyt engedjen kebeleben. E varosban sokat s k~ozelebbrol biztos 
adatok nyomatn esmerik az aldunai viszonyokat. Mint ig;en biztos hirt 
beszellik, hogy Iassyban s tan lBukarestben is a torok kormany biztossai, 
a ket fejedelems,egnek torok uralom a16li felszabaditasa irant ertekez
nek s alkuldoznak ezek korm.ânyaival, mib6l annyi atlebegett: hogy a 
megallapitand6 valtsag 5szletet kolcsonkep;pen a protector aHitandja ki, 
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:rnelynek biztositek:Jaul nekie a fejedelemsegek banyai kottetnek le, s en
nek folymn banyasz nev alatt nagy sz:amu orosz es kozak koltoztetik s 
feles mennyiseg(i 16por keszlet szallittatik nemsokara be!! 

Saguna nem egyesiilt erdelyi piispok felol egy jelentesemben em-
1ekeztem - most Lemenyi egyesiilt piispoktol vett ertesiilesem folytan 
sziiksegesnek talalom folytat6lag azon. titkos s~andokat bejelenteni, hogy 
a magyarhoni s erdelyi disunitus olahokat maga mint metropolita alatt 
egy;esiteni torekszik, s mint az aristocratiat, ugy a nepet egyarant amît
ja, ezt, hogy mindent tesz erette, amazt, hogy a nepneli befoly1aSai erde
keben hasznalandja fel. .Ezen adattal kapcsolatban emlitem meg azon 
:botranyos tettet a balazs;falvi olah nepgyules orszemmel tarmsa vegett 
kirendelt katonasagot vezer16 tabornoknak, hogy mid6n a hires 16 pont 
~felolvastatott, S. rea a nep megeskiidott, helyeslese jel<:~ul 6 agyub61 tobb 
iidvLoveseket tetetett - mely elj,ar.a.s itten melto neheztele.st gerjesztett 
es szoros vizsgalatot erdemlend. · 

Mie16bbi intezkedest kivan itten a megyek kormanyainak .celszeru 
.elrendezese is. Erelyes, ugybuzg6 foispail adhat a kozdolgoknak 1eg
-jobb iranyt. Jelenleg 3 megye: Belsd Szolnok, Doboka, Hunyad ifoispan 
:nelkiil van, melyeknek mielobbi kinevezetetese a kozrend erdekeben fe
'lette kivanatos. Engedje Minister u.r, hogy a kozvelemeny :atal e he
Jyekre 6hajtott hazafiak neveit azon sorban, mint a megyeket, felemlit
:sem: Weer Farkas, bar6 Kemeny Domokos es Wesselenyi Ferencet. Tobbi 
-:megyek fdispansagainak is m.ask~pp leend6 betoltese irant kozkivanat 
;nyilatkozik, mert tobben koziilok az absolutizmus embereinek kifolyasai 
:S- org.anumai. Ez irant i.s mar tobbek atal ertekezesre s~611ittatva, ha Mi
nister ur azt kikiildetesem koren tuH lepesnek nem tekinte!ndi - az 
_itteni nezetek felol jelentes.emet teendem. Most epen megbizatasom ren
.deben .sziiksegesnek talalvan e]ozdleg 1dos grof Bethlen Janos ir:ant fel
:hivni O.n becses figyelmet. E ferfiu az itteni kozvelemeny altal Erdely 
elsorendii capacitasânak tartatik, s magam i's annak esmerem. Komoly 
megfontolas, mely be1atas, tiszta jellem, nagy nepszeruseg sajatjai, meg 
teljes erejeben van s kitlin!obb hivatalra leend6 alkalmaztatasat ugy ve
lem, elfogadni hajland6 lenne . 

. A kozelebbi ulesekben targyalt s az urberiseget targyaz6 4. s 5. t. 
cikkelyeket [de mel1ekelem. Az- elobbinek 8ik §ban a korcsmak kiilOnos 
megem1itese lingerultseget sziilt a halgat6s1agnal. Kitoreset az erelyeseb
bek -kozbevetese meU6ztethete el egyedul. Az 5k §nak ily ~tallanossag
bani szerkesztese, s me@a:lla!Pitasa pedig csak hosszab tanaeskozm.anyJ vi
tak utan sikeriilt, en tartottam tole, nehogy a foldhozi igenyek irant~ 
reszletes rendelkezesek terjedtebb vagyakat elesszenek a nepben, s hal
mozott iPerekre adjanak alkalmat, azert e megallapodast celszerunek, de 
azt is sz:iiksegesnek talalom, hogy az ily kerdes:ekre nezve fels6bb meg
vizsgralasnak hellye legyen, e reszben odajarulnak itt a tobbseg nezetei: 
hogy egy fr6 kir.alyi biztos melle negy ot albiztos rendeltetven, kii1on vi
dekeken de egyenl16 szabâlyok nyom.an jarjanak el, s az alatt felmeriilt 
de ki nem egyenlithetett kerdeseket vegelintezes, s illet6leg elîteles ve
gett kozosen s egyutt tartand6 tanacskoz:as elibe terjesszek. 

A. torvenyhozas tagjainak szandoka meg az 1848ki magyarhoni tor
venyekbol Erdelyre :is alkalmazhat6knak ,a. talja:nos elfogadasat kimond6 
- a koz teher viselest, s a s6 jelen arat tovabbra is megallapit6 torve
nyek kidolgozasa utan, kiva1t ha az alatt, mint bizton remenylik az Uni6 
torveny szentesitese beerkezik, keves napok alatt bevegezni Erdely uto_l
s6 orszaggyuleset, mi annal kiVianatosabb, hogy ez atal a kovete~--:~eg-



valasztasara, ·S ahoz kepest meg a j ulius 2be orszaggyfiles kezdeten 
endo megjelenhetesuke ido engedtessek. . 

Ennek k{>vetkezeseben meltoztassek · velem is rendelkezni, Minis
ter ur, hogy miutan a k!Q.ztorvenyhozas kitiizott napja ko·zeleg -
itteni orszaggyules bevegzesevel kiklildet•esemet en is befejezettnek 
kin thetem e? 

. Fogadja Minister ur teljes hazafi tisztelettel ,parosult 6szinte 
vozletemet. 

· Kolosvart, junius 7. 1848 
&lro Perenyi Sigmond 

DornnU'le ministru de interne. 

Am comunicat ti1rnedie;t lui K!emeny Denes dispoziţia dvs. datată 
din ·3 Le., care .m-a umplut de bucurie. El a adus Ja cunoştinţă adunării 
Diertei. de după masă că guv-ernarea Transilvaniei a fosţ încr~edinţată 
de către M,aiest·atea Sa cu depline puţeri palatinu1ui [ocţiilor re·gal al 
nostru. l1cest anunţ surprinzător a en,tuziasmat Stăril:e diiil Transilva
nia .. Astăzi s-a repetat însufleţirea ce a avuit loc atunei când s-a citit 
Înaltulr.aport al palaitînului .regat 

Bucurie şi entuziasm pentru uniune se m.anifestă încontinuu aicil 
A ~evenit general aoe·l sentiment că bunăstarea şi Viitoru[ Transilva
niei se află în .uniune. !Din păcate, iiilsă, se ar.ată multă aversiune faţă 
de ea în S!Pecial în rândurile maselor agitate. Dar, rea[izarea ei con
cretă şi guvernarea energică şi dreaptă ee va urma, va Hchilda aver
siupea. Am cons.ide~Dat utH să comunic punctele stima-bei ordonanţe r 1espec
tirve care sunt de anunţat ehi:ar şi Comandamentului militar suprem. din 
Transilvania. 

Conform raportului meu ,înaintat în 3 l.c., am considerat necesar 
să se :t·ri:mită pentru oorectarte:a ideilor greşite ale populaţiei pe. Sigis
mund Pop şi Sz6ll6s~, caractey,e ferme, apostoli cu bunăvoinţă. . Până 
la sosirea ~~or am ·trimis in rândurile românilor din regiunea Blajului şi 
Sibiului pe Jura Gheo~ghe, jude nnbiliar din comita~tul Maramureş 
care ·cunoaşte limba ·română şi firea poporului român. În felul acesta 
cei [trei] vor avea date predse ·1a indemână 'în vederea sprijinirii ac
ţi~nii :l·or .. I-am în:să~ctin131t să. mle:al'gă şi în rând:uriJe secuHO:r noştri şi 
să producă u:n ef·eet poziftiV. 

Pe baza noilor m 1e[e inf.oiiTllaţiî. nu ştiu în ee măsură condiţiille 
;prezente, existente în Ţara Românească, pot fi favorabile cuceririi 
[simpatiei] românilor de aco1o. Mă tem că ho1tărârea prin care· Guber
niul ar fi fost somat să :i!ljtr.oducă măsuri ene·rgice pen,oru oprirea re
voltelor populaţiei :şi să facă localităţile~ răspunzătoare p~ntru menţi
nerea ordiniii la noi, nu ar avea efecte :fravorabi1e şi ar da no1 argum·ente 
în mâna celor care atâtă. Această hotărâre adusă de o Dietă cu o struc
tură aristOicii':a!tică; va' da ocazie tpentriU :ins:tigare1a poporului îm!Potriva 
nobiliirillii şi va slăbi ef<ecrtul muncii trimtişilor minti.s:tJerui1ui. AISIUJpra 
popuJ:aţiei române Q€1 ai/ci €'Xer!Qită oea mai pUiternii·Că inflUiernţă Şi SUiC

oeJS) d!eci1arar1ea voinţei J'leg.ail·e. -IDe, :a1c:e~,a am cerut .şi :am fioSt con:viniSI că 
vor avea un efect mai, sigur ordonanţ!ele palatinuJ.ui regal cu puteTi 
di€\P)linl€!, ICIOI11tras:emnaitB de un mini!S,tru. Un exempLu în aceslt sens pe
treaufb de1ja în ~~ans;i;lvania îl oferă o hotă~â.re adusă împottriva agi;ta-
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tarilor. E0. 2 cauzat ·o mare împotrivire, dar, ordonanta reg-ală care a. 
rnodificat hotărârea a avut succes~ ;din cele ·mai bune. Luându-se toate 
_aoestaa in · consider~:r,e, la ~onsfă,tuirea. :ce. a avut [oc _ati dimineaţă 
s-a acceptat aceea propunere" a m·~a ca hotărârea privind menţinerea 
ordinii să .fie. respectată numai. în general. 

Astfel măsurile parţiale ea şi ordonanta pa1a.tinuhti f\eg.al şi a gu
vernului vor fi privitle mai .•cu precauţie. În :legătură cu aceasta; mai 
amintesc că, deoarece nume1le "r.egelui" exercită o influenţă puternică 
asupra !rnaselor de aici, ar fi necesar să se facă referiri căt mai dese ila 
el în ordonanţele pa1atirnului regal şi ale guvernului. 

Prim notarul comitatului meu, Abonyi Istvan, care· a v;enit cu 
mine şi a lucrat aici, reîntorcându-se din drumul ·făcut spre Sibiu, m--a 
informat asupra constatărilor sale. Oottsider ne(!esar să vă raportez 
cnele dint·re ele. pe oare le-am aflat din surse sigure. 

:Deşi deputaţii saşi şir-au manifestat în repetate rânduri simpa:tia 
faţă de uninn,e, cum: a fost cazul şi la şedinţa ·de azi, totuşi di1spoziţia 
popu1aţiei unor regiuni ale pămân:tului ·crăiese, în special din scaunele . 
Sibiu şi Orăştie, se arată CiOiljtrară. Acolo chestiunea noastră e murdă
rită, oamenii noştri mai instăriţi sunt calomniaţi, ag~.taţia continuă şi 
supărătoare împotriva uniunii este la ordinea zilei. Preoţii şi bilrocraţii 
care de teamă că îiŞi vor pierde venitUl consistent, cu camcter de mo~ 
nopol, avut până! astăzi ~t sperie pe saşi că limba şi naţionalitatea [or 
vor fi asupr'ilte de către unguri:. Pe românii ce locuiesc impreună cu 
ei ii sperie că vor fi lipsiţi de pământuriile :lor Ubere. Aceas.ta. influen
ţează atât de muU nel'\Vozitatea că oricare prieten al chestiei OJ;>orlune · 
poate să ,apară între ei numad. îngrijorat. Ala!]rt:ăieri, la! Sîlbiu,, a rost 
atacat la han Jn camera sa, redactorul adjunct ai ziarului·. g~rman din 
Braşov, ICurz, de către 20' de OO.tăţeni sibieni înarmaţi. El a [uptat cu 
însufleţire pentru uniune şi a arătat o simpatie total·ă [raţă de maghLari. 
A fost declarat om necinst~, tţădător de naţiune. În turntuille biseri
cilor din oraşe, pe ·olăldirille publice· şi pe balconUl casei comitelui sas, 
Salmen din Sibiu, sunt arbo~rate· steagurile negru-galben. Sunt foarite 
multe coc.arde cu aceste eulorl. Organizatorul .,unor as,tfel de intrigi şi 
'instigă:r1i potrivnice ~egii este însuşi comite1e sas. P:rimui !lui a;ju t'or e 

_ redactorul- 'ziarului: ger·man din Sibiu, Benign!, un ofiţer cu căra1cter 
dubios, eliberat din cadrul .armatei gubernia'le. PrimUJl, în · !J.oc să fo
losească. prestigiul său de înal-t . funcţionar de stat · peri.trti m·en.ţinerea 
ordinid ie;g,ale şi să se prezinte· conform obligaţiilor· saliej [a d[e,ta de 
aici, seamănă sămânţa intrigii şi a discordiei: precarr·e. "Pentrl:l aceas.t.a 
există aki o mare nemulţumire. Se crede, în general,· că în urma dnterr
venţiei Gubelrniului riu se va întârzia trager~ea l'ui la răspuride:bel pen:.. 
tru procedura sa contrară [e-gii. Dar pe1 no·i nu trebuie să n~ îngrijo
teze reacţia saşilor, cu fi~e inldife.rentă şi rece. Deşi astăzi, în conditiile 
unei atmosfere .agitate, strigă cu hotărâre eă' mai bine mor decât să' 
accepte uniunea, totuşi' - ·aşa cum am menţiona/t ~la' sfârşitUl rapor
t:uLui meu respectUJos diln 3 1.c.2 în [·egătură cu căscoa,la vomânilor din 
Obreja, - 1sevedtatea dovedită de soldaţii secui războinici lii-a speriat 
aţât ~ei, .cât şi .pe românii ~ar~ locuîesc. acolo, în a~ măsură că pun 
porţi -p~~nif!e ÎD; pereţi; acoi<> unde. se intră în prăvălii. Apoi.,- se as~o
ciază -_şi._;,{ţâfemizefiză .cu· soidaţii.J regim~tului Bianchi aşezaţi· între· ei. 
Oniul~. ofdinii legale nici .nu' ·po.ate să ·nu ·vadă; !fără:~ ~~~ţie~ gradul în· 
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eare ofiţerii regimenttiiui g~~an a'lim:entează şi aţâţă senti'nlentele faţ=3_:: 
de ei, dariîmpotdva dezvoltar11 noastre. . . 

Steiagutile de culoare negre-galbene şi· cocardele [le-a adus cu sine;,; 
locoterierit.;,.~colonelut G. Waldesnein. Şi el · agirtă reacţiunea. Guve:r..:.::] 
nul austriac de azi ori nuj ştie, de as1ta ori nu ·vrea să ştie lcă~ prin; prot 
ceduriile de acest fel ale soldaţHpr săi se încalcă fidelitatea faţă d:e ce1e 
mai impor,tante interese ale Curţii domne~ştd. Este însă un sentiment înăl,.. · 
tătm· să vezi 'între atâ!tea tintr!igi fenomenele devotamentului fierbinte şi· 
ale iide1itatilor secuilotr. Un batalion dintre .ei se află în comitatu[ Alba 
de Jos 'în· veder:ea susţineriti. ordinii publice. ·Aşteaptă cu entuziasm• 
clipa când îi va chema! marea patrie ungară.· la acţiune. Ei trimit aoasă 
vorbă soţiilor să trăfască din laţurile lor, deoa:r:ece nu se vor întoarce\ 
până ce . nu :vor stârpi duşmanii patriei. O dorintăt as~rnănătoane1 o au." 
şi eei răma~i aoa1să. Soldaţii neîncorporaţi aotivează ca membri ai gărzii·r 
cetăţeneşti şi aşpeaptă să fie înarmaţi). Merită (ltenţie, . în, legă1tură cu 
aceşiti :fideli ,soldaţi secui, o ; sublin!ere importantă: în timp 1 C:e· la co
manda regirnentului dy infantelrie secuiasqă nr. 2. e:xistră patrioţi er~-:
tuziaşti, cea a r~?g'i,mel).tului de infante~rie nr. 1 se atflă [fU mâinile unor: 
ofiţeri de orientare absolu!tistă ce mani1festă simpatie faţă -de J ellachkh. 
Ofiţerii scaunului sunt oameni lipsiţi . de energie. Ei . sunt rămăşiţele 
guvernului căzut şi manitfestă indulgenţă faţă .de am·ăgirile' ş.l îrişelă
citm11e- art+ficja1e a.re ofiţ1eriio:r germani .şi ~roaţi. -Prin aceasta dores1c s;;l 
slăbe~sc~.-î:ncred~.nea soldaţiioti' în uniune ,şi în reforme.: . Efectivul aceiui 
r?.gim·~.hJt este .de re:ligie greeo~teatolică .. A fost ameni11ţat cu suprima
rea credintei ştrămoşeşti, ce~a oe a, avut un: efect amar asupra s;olcfa,... 
ţHor. În. ~eeastă situaţie s1e află veg:Îunile·,, grănilcer~şti din Năsăud şi· 
Orillaft. OfiţeTii [!or g:ermani . şi croaţi \C·ar·e sun:t . potrivnici e[ectivi al. 
cauzei ţlO(;lStr'e - -pot Să, contr,abalanseze puterni!c Şi UŞO:r .f,orţa S:ecuiască,." 
În . astf~l de· ;Condiţii grelte. ar fi .de dorit. repartizarea ofiţerril:or mai ~pe~. 
riculoşi în alte regimepte. Comanda acestor unităţi să fie dată patrioţi-
br fidelL De, ~asemenea, ar ,fi,_ de dorit angajarea imediată a preoţilor
militari zeloşi şi cu. sentimen,t·e patriotice, precum şi îndrumarea ime~
diată ·a Comandantului. suprem, printtl'-un ordin negai, să se supună: 
tl1turor ordinelor minisf~lui de război ungar. 

Regiunea Braşovului· cultivă sentimente bune faţă de noi. Acolo se 
spune că într1eaga ~onă e ·gata mai curând să se rupă die colectivitatea 
săs·ească, decât să farcă 1oc în sufletul ei reacţiun'îi · împotriva uniunii._ 
P!€· baza unm date sigure, în aoes:t oraş mulţi cunosc situaţia\ de ia· 
Dunărea de . Jos. Se vorbeşte oa despr~e o veste sigură că împuitlernici:ţil_ 
Guvernului turc ar discU(fu. la Iaşi şi. Bucureşti şi ar duce tratative eu· 
guverneJe eelor două prlnclpa'te pentru eliheror~a de sub dominaţia oto~
mată. Despre aceste tratativ.e s-a strecurat aici deoearndaltă atât c<l 
suma răşc·u!mpără,rii va tfi împrumutată de pro'teetor, contra minelor· 
djn principate. În urma acesteia, vor .fi aduşi mulţi ruşi şi ca~Zaci drept. 
mineri, precum şi o 1cantitpte· corespunzătoare de prraf ide puşcă. 

Despre episcopul n1eunit Şaguna· v.,-ain amintit într·-un rapor~t ni 
meu. Acum, pe baza informaţiilor m1ele primite de [a episcopul unit 
Lemeni, consider necesar să. raportez acea intenţie sau dorinţă a lut 
Şaguna de a-i uni pe românii. transilvănfmi ortodocşi su'b conducerea 
Sia ca mitropolit; de asemeh,ea, despre faptul că el Îi amăgeşte atât pe,. 
aristocraţi cât şi poporul. Pe-·arcesta âin urmă· îl eonvinge că face orice 
pentru el, :i~~r pe ceilalţi că va fol0s~ toa:tă influenţa ~ui în ţândilrăle. 
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·poporului, in interesul aristocraţiei. În .legătură cu oele de mai sus~ 
amintesc de acţiunea scandaloasă a generalului care a comandat arn1ata 
trimisă în vederea supravegherii Adună,rii româniior la Blaj. Când s-a 
citit vestitul punct 16 ş.J. poporul a jurat pe el, gener;alut a ordonat, 
drept sernn de consimţire, mai multe salve de ibun. Această procedură 
a cauzat supărare şi merită să rfie· cercetată. 

Apare ca nece1Sit:ate ,aid şi organizarea eficientă a .conducerii co
mitalte!lor. Orîientarea oea mai bună a lucrurilor pubJJice poate să o dea 
un comite suprem zelors şi energic. În prezent trei eomitate sunt fără 
eomite suprem: Solnocul Interior, !Dăbâca şi H;unedoara. Se -!impune 
numirea 1or câ!t ;mai gr;abnică în vederea asigliirării ordinii publice. 
Daţi-mi voie. d-le n:linistru. să înşir, în ordinea comitatelor, numele 
acelor persoane ,pe oare opinia publică le doreşte: Weer Farkas, ba
ronul Kemeny Domokos şi Wesselenyi Ferenc. Se manifestă o opinie 
publică în 'legătură cu completarea eventual a locurilor de comite su
prem şi âJn ce1elalte comitate. deoarece mai n1ulţi dinrt:re ei sunt oa
menii şi vrg.an}e,le absolutismului. Dis.cutând 2ceastă problemă cu 'mai 
mulţi, pot să raportez despre păred1e de aici, dacă d-1 ministru nu va 
considera acest raport. ca o depăşire a sarcinHor rrie:le> pri::nlite cu ·ocazia 
actualei detaşări. ·În sensul delegaţiei me1e, consider' necesar, în prl
nlul rând, să vă atrag atenţia . de~os,ebită asupra,. contelui rBerţhl:e:h Jal... 
nos. Aeesţ i bărbat este, considerat de' opinita publircă de aici ca(· del mai 
capab'iil om al Transilv13.ni~i. Aşa îl cunosc ;Şi eu. , Ei se oaracterirzJează 
printr;-p chibzuinţă serioasă, intelegere' adâncă, un caracter curat .şi cu 
o mare ·popularitate. În 'le-gătură cu menţine~ea în moid spedal a câr
e:ium;ăritului în pa,ragraful 8 al prirne.i iegi, s-a produs agit.aţire,. în rân-'" 
durile· ascultătorilor. Stârnirea agitaţiei a fost sistată doar· prin. înter
venţi::t celor rmai enJergki. Formularrea paragrafului al 5-lea ş~ a pre
derilor Iui destul de genera;le, s-a reuşit numai după lungi, discuţiL Eu 
m-am temut ca • nu ,cumva preViederile amănunţi~te în· legătură cu drep
tul la pământ. să cauzez.e· dorinţe mai 1ar.gi în rânduri'le poporului care 
să dea oc:azii la o serie de procese. ne aceea, consider corespunzătoare 
o atare .soluţionC!re, dar găseS!c· totodată necesar ·să se analizeze de că
tre forurile superioare aees·te1 prohlreme. Concepţia .m:a']odtăţii este să· 
se instituie câte 4-5 suheomisari pe regiune, alături de prim. comisa-' 
rul regal. Ei să acţioneze pei· ba21a unor r·eguli egale ş'i să [n'a'inteze
problernele ivite ce nu Sre pot rezolva, forului de consultare. Rezoh~a
rea lor definitivă să se facă împr,eună şi în comun. 

După :e!abor:atea 1\egilor privind egalirtatea sarcinilor publice şi a 
m,enţineriti preţului! arctua1 al sării, în continuare, pe baza [e;gilor ma
ghiare din 1848 care pot rfi aplioate şi pentru Transilvania, tinrtenţia 

:membrilor adunării legislative estte ca ultima Dietă a T~ranrsilv:anie·i să 

se dizolve în câteva zile·. Aceasta cu atât mai mult CU! cât între timp 
va sosi sancţiona:rera legii des1pre1 uniune, pe care o aştept cu sigurarnţă. 
Ar fi de doi"ilt să se, 1Jerr'l111ne Uieta din ·Transilvania pen:tru a fi timp 
în vederea alegerii deputaţilor şi a prezenţei lor în parlamentu[ care 
se va deschide la 2 tiuHie. 

tn consecinţă .,_._. ·luând în cdnsiderare că ziua !fixată a adunării 
legislative se apropire· . ..,.._ binevoiţi, d-·U~ ~ministru; să consideraţi termi
nată. detaşarea mea· odată. c11 'ÎR·chide1rea dietei de a:ilci. 

14 _.. Documente privind revoluţia de la 1848 in Ţările Române -voi. VI 129 



Pri·mjţi, d-le minisrtu, salutările' mele sincere cu adânc respect 
patriotic. 

[(:.iuj, 7 iunie 1848 
baron Perenyi Zsigmond] 

Origirial. Arh. St. !Budapesta, Fond Az 1.848-49-i Miniszteriumi Le
veltar. Beliigyminiszterium. Foto: 716-721/1848. 

1 Autorul raportului se referă la manifestarea sentimentelor prounioniste 
a populaţiei maghiare din Cluj. 

::: Vezi vol. V, doc. 163. 
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Sibiu, 7 iunie 1848 

Nagy Melt6sagli Groff, .Erdelyi Kormanyz6 Ur! 
Kegyelmes Urunk.! 

Mint szeretett hazanknak hii polgarai, miolta ezen zavaros id6k · 
jelenetei hazankban is mutatkozni kezdettelc, mii :alazattal al6lirottak 
minden eronket es befolyasunkat arra haszniiltuk f,el, hogy a :beke fen 
tartassek es minden ki tores csirajaban inerg fojtassek; torekvesiink mind 
eddig sikeriilt is, es hogy jovore is sikeriiljon, a Bal<:1sfalwn ·le tett es
kube e.ien zaradekot foglaltattuk be "hogy az Ol:ah Nemzet, otet Uleto 
3ogait csak bekes es torvenyes uton fogja kovetelni; daoara ezen eskUvel 
pecsetelf' fogadasnak, megis szomoruan k:ell tapasztalnunk, hogy azion 
biio.trnanybari (comite) mely Balăsfalvan csupan a j6 rend es beke fem.
tartâsa, s a nemzet iigyei bekes utonn.l el intezese· ·Negett ··. nevez:betett ki, 
oly ·egyenek is talaltattak, kik megfeledkezve hitekrol, ·· eddig alattomo
san, most pedig a nagyszebeni reactionalis 1pârt ~utal izgattatva, elamit
tatva s felre vezettetve nyilvanosan is bujtogatnak az uni6 ellen, mely 
bujtogatasra anyagot szolgaltattak a koskl·rdi', rnihcHyfalvi, s tăn obrassai 
szomoru esemenyek. Eien esemenyeket, noha mi j61 tudgyuk, hogy nem 
kormanyi rendeletek, hahem. rend ·es torvenyeUenes kicsapongasok ered
menyei, a bujtogat6k az olahsag ~lleni szekely katonak gyulOlsegenek tu
lajdonittyak, s az Uni6 ellenesek ezen iiriigyret az olah nep k!edelye fel 
izgatasra fel hasznălVJan, mU a legnagyobb aggodalomba vagyunk, hogy 
azon nehany, a smszok altal el csabitott bujtogatok, kik a tudatlan· olah 
nejpseg .elott magoknak tekintelyt es hitelt tudtak szerezni, s kik Balas
falvan is a nepnek kenny,ok sz,erinti vezet6i voltak .~ kepesek lesznek a 
mtiveletlen szegeny nepseget ·inozgasba hozni, es talan a kit,oresre is bir
ni, mely esetben szeretett · Honunk h1,ngba borulna, s nehany .ettetlen 
ifiak~ert szenvedne az egesz nemzet, ·lakolna az ârtatlan ugy, mint ·a bii-
nos. 

Ez alazatos fel jelentesUnknek leg; kozeiebbi oka egy az ideval6 
szasz bujtogat6k alta! tegnap delumn az ujj serf6z6. haznru tartott gyu
les, melyre meg hivattak a fenn emlitett olâh nemzeti bizotm~nyhoz tar
toz6, rtt tart6zkod6 s ferde :iranytikr6l esnîeretes ifiak is, kik a szasz buj
togat6kkal kezet fogva - ·nemcsak az ·O[lahJ Nemzeti Bizottmany, ha~ 
nem az osszes olah nemzet neveben, es · kepeben Iti kialtottak, hogy az 
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Uni6r61 semmit sem akarnak _tudni, s annak az. akadalyozasara mindent 
elkovetnek a Magyar es Szekely nemzetre kigy6t bekat kiabalvan. 

Az ilyeten tegnaJp megkezdett nyilvanos gyiilest ma delel6tt a szasz 
nagy templom elotti teren szabad eg alatt tovabb folytattak, hol tobben 
sz6noklottak, mely gyulesnek, mint ertettiik, veg celja az lenne, hogy a 
Szas,Zok az Olahokat magok reszokre csabitva, egylitt kezet fog:va, az 
Uni6nak szegiiljenek el1en. 

Melyek igy leven, s meg arr61 sem lehetven ketelkedni, hogy az 
orsz:ag szerte itt ott tortent kihagasokat es er6szakoskodasokat a szegeny 
tudatlan nep nem maga fejet61, hanem a bujtogat6k altal felre vezetve 
s balul informaltatva kovette }egyen el s szenvedte a rea kUldott kato
naS'ag ~lltal vegbe vitt ~ fajdalom! oly nagyon gyaszos s polgar verrel 
fert6ztetett elegtetelt, mu al61irtak honunkhoz viseltet6 h!vsegunkb(H 
foly6 polgari k1otelessegUnknek tartottuk a fennebbi merenyletet, ne
talan megkivantat6 ·intezkedesek megtetele vegett nagy melt6sagodnak 
tudom:asara juttatni ugyan, de egyszersmind nagymelt6sagodat arra is 
mely al:azattal megkerni, mi szerent neveinket titokba târtani es senki
nek ki nem adni melt6ztasson, mert kiHomben szemelyeink itt Szeben
ben batorsagban nem l~ehetnek, annyival kevesbe, hogy azon Uni6 eUe
nes szasz-ol:ah 

1

part bennilnket killomben is mar reg6ta kancsal szemmel 
nez. Sott fenyegetodzeseket .is kelle hallanunk. 

Az emli tett gyuleseken mint ertettilk fo szerepett vi ttek a szaszok 
reszerol Benigni, .es Schuller a tanar; az olahok reszerol Pop San.dor, Ro
'mlan Konstantin, Szuts Janos - ezek s hozzajok melt6 collegaik, ki~ 
talan Nagy Melt6s1agod elott is esmeretesek- de ha nem, ~onnyen meg 
tudhat6k, az em1itett o1ah ·Nemzeti Bizotmany (comitee) tagjai leven -:
azon bizotmany es az egesz olah nemzet neveben lepnek fel, bujtogatnak 
az Uni6 ellen, s ingerlik, feluszit,tyak az olahsagot a magyarsag ellen, 
mint tanusittya ezt a tisztelettel ide meHekelt proclamatio ist, mely a 
Comitee neveben nyomtatott es hirdettetertt ki, de a melyrdl mil, noha 
Comite tagjai vagyunk, mind addig mig ki ne'm nyomtatott, semmit sem 
tudtunk, mert ha tudtunk volna, annak oly formanni ki nyomtataSiahan 
soha bele nem edgyeztilnk volna, - tehat hogy azon ugy nevezett Co
mite neve alatt egy nehany eretlen, s nyughatatlan ifiu az oregebbek s 
ertelmesebbek tudtăn kiviil innye kedve szerint mukodik, ez altal tisz
tan be van bizonyitva. 

Vegiil alazatosan jelentjilk Nagymelt6sagodnak, hogy a bujtogat6k 
mukodesei s armanykodasai err6tlenitesere az id~ val6 Egyhazi g.n. f6 
tanacs egy k1or levelet keszi tett volt, meg miel6tt N agymelt6sagodnak fo
ly6 h6 4-rol 1432. Elnoki szâ,m alaţt kJolt parancsât tisztelte volna, mely 
~kor1evelb61 egy peldanyt nagy melt6sa,godnak ezennel melj tisztelettel 
be mutattva, s meg azt is meg jegyezve, hogy ezen alazatos fel jelentes 
a tlsztelt parancs vetelekor hason16lag keszen voit, es hogy ennek nyo
inan az Egyhazi F6 Tanacsnak egyebb teendoje nem volt, csak hogy az 
emlitett kor levelet az ala rendelt Esperestekhez szet killgye, es hogy az 
Als6 fejer megyei kerilleti esperestnek Racz Gergelynek meg az nagy
melt6sagod iaeze>t rendelete massat is azon meghagy·assal kăz;ălje, miiSze
rint MihalcfalViara kiszâlVian es a kinyomoz6 biztos urakmH magat jie·
lentven az azokt6J veendo vtasitast kovesse, s. minden be folyasa;t arra 
hasznalja fel, hogy a nep le· csendesedven, a bujtogat6k_ es hibasok ki
adasara birja azt rea, s a Felseges Korm1ărnyba, mely nekik az igazsagot 
ki szolgaltatnj, s a bunosoket s:zigoruan megbuntetni el nem mulattya, 
egesz bizodalmunkat helyheztessek, s att6l minden j6t remeljenek. 
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Egyebkent meg · azt sem mellozhettyilk meg emliteni, miszerent 
}61 ertesi.iltunk az itteni helyhat6sag alig ha nem dolgozik egy kezre 
bujtC!gatăkkal, ugy hogy valamely intezkedest itten - ha ne ha a ka
tonai kormăny uttyan ervenyesiteni bajos lesz - mely tisztelettel 
radunk nagy meltosagodnak alazatos szolgai 

Nagy Szeben, jlinius 7-en 1848 

Dunka Pal, 
kincsi:lari fogalmaz6 

Ponts Abraham Mikl6s, 
ugyved 

Moga Janos 
Panovits J:anos 
Bodilla Peter 

egyhazi tanacsi ulnokok 

Prea mări•te domnule c~nte guvernator al Transilvaniei! 
Binevoitorul nostru domn! 

,ne câlnd au început să se .ara)te în patrie f.enomen~ele acestui 
timp tulbure, noi ce,tăţenii fideli ai ţării, noi subsemnaţii', cu supuşe
nie am foJ.osi1t toată puter·ea şi\ influenţa noastră la menţineT·ea păcii 
.şi Ia înăbuşirea în faşă a oricărei mişcări. Stăruinţa noastră a şi reuşit 
până în ;pr.e,zient. Ş] ca să rJeuşe.asică şi în vii!toLr am indus în jur<l
m<:î.ntul făcut I:a Blaj cl:auza "că naţiunea r'omână va revendi:.C.a drep
turile sale cuvenite numai pe căi paşnice şi legale". Cu toată pro:mi
siufl\ea, întiirită cu jură·mânt, trebuie să observăm cu regre~· că în acel 
comitet ce a fost ales la

1 
BJaj pentru menţiner,ea ordinii şi păcii şi 

pen:tru rezolva~ea paşnică a.i problemelor .naţiunii, se află şi astfel de 
persoane care, uitând de promisiune, au instigart până în prezent, în 
ascuns, .îtmpotriva naţiunii [maghiare]. Acum agită deschis, după ce au 
fost instigaţi, amăgiţi şi induşi în ·eroare de către partidul reacţionar 
din Sibiu. La inten:si!:ficarea arcţiunii instig.a:tori1or au servit evenimen-
te1e 'triste de la Coşlarlu, Mihal~ şi poate cele din Obreja. Deşi noi 
ştim bine că aceste· evenim·enrte sunt rezultatul revo1telor contrare or
dinii şi legilor, şi nn a măsurilor Gubernîului, totuşi instigatorii [e 
prezintă ca o consecinţă a urii soldaţHor secui împotriva românilor. 
Cei care sunt î.mpotLriva uniunii folosesc aceasta drept pretext pentru 
a influenţa s'tarea sufletească a poporuiui român. Noi: suntem foarte 
îngrijoraţi de cei eâţiv.a agitatori seduşi dle către saşi car·e au reuşit să 
cucerească prestigiu şi încredere în ·.faţa popuil:âţiei ingoran'te române; 
la Blaj, ajungând · conducărtorii de silă ai poporului, ar putea fi în 
stare să pună în mişcare popu1aţ[a săracă ~ignoriantă şi ar fi posibil să 
o ră.seoale. 1n :aceslt caz ar l]ua flora iubita noastră patrie şi ar suferi 
întreaga naţiune pen!tru oei câţiva tineri nematuri. ·într-p atare situaţie 
ar ispăşi atât nevinovaţii, cât şi păcătoşii. 

Cauza umiluluir nostru napor:t e:S(te consfătuirea ţinută !ieri după 
masă. de, către unii instigatori saşi dle aici, în casa de fabddat bere. 
La ea au fost !invitaţi şi tinerii cunoscuţi prin or:lentarea lor neloială 
care poposesc aici şi aparţin Cort?-iltetului naţional valah susam'intit. 
Strâng;â!nd mâinile insitigatorilor saşi, ei au prodamat, în num:ele v~
ehiului Comitet naţional .şi al întregii naţiuni că nu vor să ştie nimie 
despre uniune. Au declarat că vor face totul pentru a o împiedica şi 
au aruncat vorbe dafăimătoare asupra naţiuniti. ungare şi secuieşti. 

Adunarea desrohisă, în:oepută ieri, a continuat azi înainte de masă 
în piaţa din faţa marii biserici săseşti sub cerul liber. Aid, mai mulţi 
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au ţinut noi discursuri. Scopul final al acestei întruniri - după cum am 
înţeles noi - rar lfi să se opună uniunii, alăituri de s.aşi, şi românii 
2traşi de partea celor dintâi. 

Lucrurile s.tau .as,t'fel. Nu exi·stă îndoială că poporul sătesc fi,gno
rant r.u a pornit de 'la sine a comite contravenţiile şi 'V'~olenţele ce au 
avut !loc în întreaga ţară, ci sedus şi fals IÎ.nformat ·.de [nstigatori. .Ast
fel au trebuit să suporte consecinţa tristă a reprimării de către armată, 
însoţită de vărsarea de sânge a cetăţenilor. Ce durere .{!] Noi, subsem
naţii, fideli faţă de patrie, am ţinut de datoria noastră cetăţenească să 
.aducem ~a cunoştinţa măriei voastre atentatul susamintit în vrederea 
luării m~surilor eventuale necesare. Totodată, o rugăm cu supuşeine 
pe prea Inălţimea voastră să binevoiască a ţine în secret numele noa
stre şi a nu !le comunica nimănui. AUfel iPersoana noastră aici !la Si-
biu nu poate să fie în sigranţă, cu atât mai mult cu cât partidul s:as
rorrlân care este contrar uniunii, ne priveşte deja cu neîncredere de 
mult ti:mp. Iviai ·muH, a trrebuit să auzim chiar şi ameninţări. 

·După cum am inţeles noi, la şedinţele amintite un rol principal 1-au 
jucat lie:n.i'gni şi profesorul Schuller din partea saşilor, Alexandru Pop, 
Constantin Roman 'Ş(i l'Oan Suciu din cea a românilor. Aceştia şi co
legii de teapa lor oare sunt cunoscuţi probabil şi de eătr.e Hustriitatea 
voastră, dar e posibil să nu fie cunoscuţi, se pot şti cu uşurinţă, deoa,
rece sunt rnt<mbrii ai Comitetului naţional amintit. Ei se rlidibă în nu
fmele acelui Comitet şi în numele întregii naţiuni române, !ins:tigă îm
potriva uriiun:ii şi ·inciltă românimea ~mpotriv~ ungurilor; Aceasta o 
.atestă şi procJamaţia aici alăturată ce a :fost tipărită în numele Comi
tetului şi .care a fost difuzată1 . Noi însă oare suntem membrii Comite
-tului, nu am ştiut nimic până ce ea nu a fost difuzată. lJacă am f1 ştiut 
de ea, nu am ·fi .fost de acord nilciodată cu tipărirea aceSitJei:a într-o atare 
formă. A.st.fel este dovedit ded că, în numele numitului Comitet, a}C
ţionează după placul :lor câţiva necopţi Şi neastâmpăraţi, fără ştirea 
·Celor ,mai vârstnici şi mai ·[nteligenţi. 

.În sfârşit, ,raportăm piieaînălţimii voastre înrtoemirea de către 
'Consistoriul bisericii ortodoxe de .aici a unei circulare, chiar înainte de 
a primi 1dispoziţi.a rnăriei voastre, datată la .4. Le. nr.. 1 432, în vederea 
'în1piedică.rii .acţiunilor şi a une1tiri1or in:stigatori:lor. Trimitem un exem-
plar al circularei, menţionând, de asemenea, că. era gata şi a.ces!t ra-
vor~t chiar înaintea dispoziţiei ,exoelenţei voastre amintite. Consî.storiul 
'bisericesc riu a avutr as:tifel altceva de fă·cut rde:cât să trimit~ circulaTa 
amintită la protopopii subordonaţi. EI a mai avut ca s1ardnă pre iângă 

trimiterea drcularei şi predarea în copie a dispoziţi·ei !i.ilust.:rităţii voa
stre citate, protopopului Gnigore Raţ din ci1r·cumscripţia eom\iltartuluj 
Alba de Jos. L-a delegat totodată să se deplaseze Ja Mihalţ, să se pre
zinte la domnii ·comisari de inV1esti.gaţie de acolo, să urm1eze dispoziţiile 
acestora şi sn foloseaseă toată influenţa sa pentru linişti!rea poporului. 
~ba :fel. să lămurească populaţia să-i predea pe instigatori şi pe cei vî
novaţi. De asem:enea, să: o convingă să manifeste încredere ttbtală în Gu
-berniu ~i sc1 aibă ereldinţa că aoe:sta le v~ea numai bineTe, că· li se. va 
face dreptate. La :fe[ eă GIU!berniul nu va întârzia să-:i: pedepsească as
·pru pe cei păcătoşi. De a'ltfe1 nu VtTem să nu ~enţionăm <;!ă, potriv1t iri-
formaţii'lor noastre, administra.ţia locală de aici colaborează. după toate 
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_probabilităţ.He~ 1CU instigatorii. .De aceea va fi gr·eu ca Gubemiul sa 1a. 
măsuri. pe linie militară. Hămâne!m cu stimă adâncă, slugile supuse ale 
preînălţimii voas:tre .. 

Sibiu, 7 iunie 1848 
Pavel Dunca, conceptist fiscal 

·Avram Nieulae Per1:ciu, avo:ca t 

,Jnan Moga 
Ioan Panovici 
Petru Bădilă 

:a.s,esori' :ai 'nConsistoll'iului 
biseriicese. 

Ori9inai. Arh. St. Buldapesta. Fond. Erdelyi Fokormimyszeki Iratok. 
nr. 1496/1848. PubLicat de Deak Imre: 1848. p. 124-126. 

·1 Vezi dcc. 5l. 
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Sibiu, 7 iunie 1848 

An Seine des k.k. H·errn wirklichen Geheimraths und Kammerers. 
Commandeurs des ·k. os·terreichischen iDeopo1di Ot!'dens, Ober-Ge
spanns des Szaboltse~r Comitats und Landes Gouverneurs in Sie
benbi.irgen, Josef G~arfen ·Teleki von Szek Excellenz 

Hermannstadt, 7; Juni 1848 

Laut cler zur gefalligen E1nsicht hiierneben m:ittf:olgenden beiden 
Anzeigen des Hetrn Obersten Dobai des 2. SZ'ek1:er Grenz intfanterie 
Regitnents vom 4~ d.M. IP,raes .. Nr. 123 und des Herrn Obrensten Sorn
bori des Szekler Husaren Regiments vomi 3. d.M. Pr;aes. Nr. 43 ist in 
~e:r am 31! v.M. abgehaltenen Versammlung der gemisehJten Gemeinde 
All-Csernaton sowohl vom Provinzia~1 - wie vom Granz Stande der 
Besehlufi gefafit . worden, daB auBer der ,arlsogleichen Freigebung der 
Unterthanen. von der Robotleistung unter Vorbehalt der nachtragli
chen Ents<:hadigung der Grundherrn von Seite des Snaates dler Adel 
an der ~'J'r.agung der aligemeinen Lasten TheH nehmen und von nun an 
so\vohl der Adei als auch das. Provinziale iiberhaupt auch der Bestrei
tung der bisher blos de:m MU.itair Granzs1tand€ obg:e:legenen Militak
und Cordons . Diens.te in so ~lange unterworfen werden soll, bis hier
wegen im aillgemeinen g:eSietzliche Abhilfe er~olgt. 

Wie v~r11a:utet, sol1len in. GemaBheit dieses Beschl!Usses auch meh
rere andere Gemeinden des Haromszeker Stuhls vorgehen wo11en. 

Ferner geht au:s ldem obangezogenen Be,riehte des Herrn Obersten 
Dobai hervor, daB ~n H·aromszak, wo bei dem Umstande, als in dem 
Granz MilitaiT ohnehin s1chon eine Volkswehr besteht, zur Besorgung 
und Handhabung der Sicherheit und Ordnung in den ednz1e~nen Ort
schaften von Se'iite der obgedachten Herrn . Obersten im Einvetrnehmen 
mit dem He:i:Tn Oberr-konigsriehter vor der. Hand blos polizeiliche Wa
chen aufzustellen beahs:Uchtigt werden, nkhtdestoweniger sehon jetzt 
allenthalben mH der Organi.sierrmg der 'National Garde sich be[ia8t 
und. diese mehr und· mehr auszudehnen ·gesucht werde. · 
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Endlich wone·Euer Excellenz•aus dem in der weitern Al).lage in Ab
schrift 1niifolgenden Ber.i.chte des Herrn Obersten So;mbori'' vom 4ten 
Juni 1848 Praes. NF. 42 gefallig~t entnehmen, wienach infulge eines 
ergangenen AUlfrutfs des :Hern Minister Prasidenteni, in . U(Jlgarn 
bereits mehrere Granzer dîe Absicht gefa8t haben, sich als FreiWillige 
zu dem Corps, welches in Szegedin aufgestellt werden solll., zu ~geben, 
und wienach zu besorgen stehe, da6 jefll~ Aufrufe, bei. dem Ankla;nge, 
den er in· der Szekler .Na<tion allgemein zu .finden scheint, auch noch 
1nehr~re .Andei-e aus dem konscribir:ten Granzstande · Folge leist~n 
durften: 

:Dem Scharfsinne und der gereiften Einsicht Eu~r Excel:lenz wird 
es gewiB nicht entgehen, ldaiB di1e Betheiligung des Provinzials an dem 
Militair.,. !Und Cordonsdienste der Granzer nothwendig zu Unkommlich
keiten .flihren muS, die sich mit der ,m:hlitarischen Ordnung und Disc'i
p1in nicht vertragen, und daB der diesfalligen BeschlufHassung des 
Provinzial- und Granz Standes in Al1-C~ernaton und in den sons.Hge.n 
Gemein.den, wo dieselbe etwa gleichfalls noch Platz greifen sollte, ik:aum 
eine andere Absicht zu Grunde . li:egen, noch auch in der Wirklichkeit 
eine andere Folge zuzumuthen sein durfte, als das Granz ·Institut aus 
den Angeln und Fugen seiner bisherigen · militarischen Zusammense:rl
zung und E.inri:chtung zu heben, sofort dasselbe ohne weiters gleirch 
aufzulOsen und an dessen Stel1e die gewiinschte und allsei'ts auc'h schon 
in Angriff genom:rnerie Einfiihrung der Szekler National Garde auf 
faktischem Wege zu bewerkstelligen und durchzusetzen. 

Ebenso wiirde delr eigenmachtige Abgang von konscrilbil'lten MiU.
tai;r Granzern zu dem nach dem Aufrufe des ungarischen, Minisltertiums 
in Szegedin zu bildenden· Freiicorps das Granz Instiltub sicherlich in ho
hem Graâe gefahrden, ja durch das iible BeiS~piel, welchos den volligen 
Mange1 an Disc~plin beurkunden wi.irde, dessen ganzliche ,4uflosung 

\:herbeiiiihren. 
· Euer Excellenz werden g.ewill · g1ei1Ch allen das Beste des Vater~ 
1andes im ,Auge habenden Mannern die Ueberzetllgung mit mir tbeilen. 
da8 bei den gegenwartigen V:ecr:hai:tniss'e.n, wo nicht al'lein !i.nnere Gah
rungen und Unruhen zu da,mpfen sind, sondern ·aucb s~lbst Gefahren 
von AuBen drohen und eine kraftige . Schutzwehr an den !bandesgriinzen 
dringend nothig erscheinen lassen, es an · der Beihehattung· eines 5D 

bewăhrten und wohlolrganlilsierten militarischen Korpers, vvie das GL!'anz 
Institut is.t, in seiner ungeschwac~ten Kraft und Ordnung viel gelegeri 
sei und QaB wenn eine Aenderung 'mit dem Grănz Institute vorgienom
m·en werden soll, diese doch jedentfells 'nur im g.es:etzl!ichen Wege :ffiitl 
Vernieidu1;1g und HintanhaH;ung von Willkiirlichkeiten und fa.kti!Schen 
Gevvaltthătigkeiten zulăssig und wiinschens:wer,th erscheinen konne. 

indem !itch von diesem Gesichtspunkte ausgehend es zurr Besei
tigung der dem Granz I[l:sti:tute durch die obang.etfiihrten Thatsachen 
und daraus hervorgehen.den Tendenzen drohenden, Gefahr !in Uebelre!in
stimmung mit der Ans1i1cht_ des Her.m Obersten v. Sombori nnd nach 
Analogie des Vorganges~ der sich vor Kurzem. errsit aueh in Fo~ge der 
bekannten Uzorter Ereilgntisse bewahrt hat2, unter den de'I"maligen Ver-. 
hăltnissen ~iir d.as Angemessensţe und Zweckentsprechendste halte, 
wenn von den beim Landtage vensammelten Standen eine Deputa;tion 
aus ihrer Mitte, bestehend aus Marmeren, die ·das Vertrauen der Szek
ler Nation genieBen, in diie Szekler Grănze ohne Verzug- mit d~ Auf-
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trage abgeserh.det wurde, den Iandtaglichen Besohlufi, wornach daS. 
Grănz System bis zu dessen gesetzlicher Abănderung oder Aufhebuil:g1 'ţ 
i'n seinem rdermaligen · Stan:ct~ zu belasseh. sei, allgemein kund zu ~ei 
ben .. und sofort den .. Grănzestand sinndringlich aufzufordern, bis dahinf 
alle ·nienste, ·So wie bisher zu Ieisten, der MiHtair Obrigkeit. zu. ge.,.: 
horcheh und somit die biscip1in un:geschmd.lert aufrecht zu haLten, ge:ffie:. 
ich mir· die Ehre, Euer ·Exoellenz, falls Hochdieselben m1i!t der eben 
zugesprochenen · ·..Anskht einv;ers.tanden sein so11ten, zu ersuchern, zu 
diesein Ende das Entsprech!ende einleHen und von dem· Veran[af3ten 
n1ir die gefă'llige Mittheilung baJdmogUchst machen zu woUen. 

[In 'Diensters Absein des Commandirenden Herrrn Generals 

Pfersmann, F.M.L.l 

Către exoelenţa sa domnul consiH~r gubernial şi ca.ffi,eral, coiŢla:I1..:; 
dor al ordinului ~regesc <iustriac Leo.pold, comite suprem al co.m~~ 
tatul,:ui Szaboles şi guvernator . al ţădi Transilvanieţ, contele T~~· 

)eki'J6zsef ~e Silc. · 

Sibiu, 7 iunie 1848 

Conform eelor două în:ştiinţăr·i anexate aki din par,tea domnului 
colonel Dobad de la regimeil11tul se'cuiese. 2 de infantede grăni·Cier:ească( 
din 4 iunie, nr; prez. 1123 şi .din partea domnuluiJ .colonel Sombori de la 
regimentul 'secui~esc de husati din 3 iunie~ nr. pa:-ez: .. 43~ :ta d!a~a de · 31 
n1ai în comună J;tn1iXită Cernatu de tTos a avut loc o 1a/dunare1; ·acolo. pă
tura· p:rovtncială ş'i ceia . grăniiloevească au luat hotărât·ea ca, în afară de 
eliberarea im:edi.ată a liobagilor de~ robote, urmând ca ptopdle,tariii: de 
moşii să fie deispăgubiţi ulterior de eătre start, norb\i.Hmea să ·partlj:cipe 
1a . purtarea sarcin'iilor generalle; ar urma. deci ea atât nobilimea, cât şi 
pătura_ provinci1aJă, să fie supuse la satisfacerea serviciului miHtar şi de 
cordon -- care T1ervenea până acum doa!' grănioeiHor miii tari - până 
când va fi eJaborată o lege în aice:s;iJ s~ens. 

Din 1câte ani aflat • se pare· că şi alte comune din scaunul Trei 
Scaune vor să p:rodedeze ~a fet 

Din raportu1 :m1enţiona1t mai sus al domnului colonel 'Dobai reiese· 
că în Trei Scaune sunt preocupări de organizare a gă,rzilor . naţional1e 
şi tendinţe de ex)tindell'e a lor întrro măsură tot mai, mare; aeeastta în 
ciuda faptului că :domnul oo·lon.eil. sus menţionat, având şi acordul' 
domnului jude regesc supr,em, intenţiona să posteze deocamdată doar 
plantoane poliţieneşti p;enrtru menţilierea şi asigura~ea s~eourttăţii şi or
dinii în [oc;a}ităţi; el avea în vedere ,faptul că în: cadrul armatei de 
graniţă există oricum deja o apărare civilă. 

'În sfârşit, din Taportuil. domnului colonel Sombo'ri cu data) de 4 
aun'ie nr. pree:. 42, ·excelenţa vo;astră îşi poate da seama că., in urma 
apelului lansat din partea domnului prim ministru al Ungariei, mulţi 
grăniceri au hotărât să meargă ;ca voluntari la corpul de armată care 
urmează să fie constituit la s.eghediin. Având în vedere ecoul de care 
se pare ·că 1se bucură aoeSit· apel în rândul naţiunii seeui'eşti, în general. 
t~emerea că mulţi alţii diri rânduil. · grănioeTi1or cornscrişi vor urrria ape
lul, este întemeiată. 
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Perspicacităţii şi judecăţii mature a excelenţei- voastre nu-i va 
-scăpa .faptul că participarea păturii provinciale la serviciiUl m'i!litar şi 
de cordon al g~rănicerilor trebuie să ducă la neajunsuri care' nu se 
împacă cu ordinea şi disciplina militară; de asemenea că 'la baza aces
tei lwtărâri luate de pătura provincială şi grăni!cerească din Cernatu 
de :Jos, cât şi a eventualelolr decizii similare ·ce vor fi iniţiate şi în alte 
.comune, fn rea1it~ate, nu stă altă intenţie şi nid nu se poate ~pera în 
a:l<tă urinare, decât aceea de a scoate instituţia de graniţă din baţama--
1ele şi încheieturile competiţ1ei şi 'structurii sale militare de până acum, 
adică de -a o dizolva de îndată şi a pune în Jocul ei garda naţională 
secuiască dorită, cu introducerea căreia s..:.a şi început pretutindeni. 

De :asemenea, plecarea 1CU de la sine puter:e a grănicerilor mili
tari conscr!şi în corpul de voluntari care conform apelului Guvernului 
ungct.~ se va f•orma la Seghedin, va pune cu siguranţă în perioo~ !insrti
tuţia de graniţă în cel mai înalt grad; ea va provoca prin exempluii 
;prost care va duce la totala lipsă de disciplină, dizolvarea compl1etă a 
acesteia. 

Asemenea . tuturor bărbaţilor care au . în vedere binele patriei!. 
excelenţa voastră va împărtăşi cu mine convingerea că in actua'le1e 
condiţ:ii, :când trebuie estompate nu numai frământările şi neliniştile 
:interne, Yor apare şi primejdii ameninţătoare din a[ară; [în atstri con
diţii] se va pune un mare accent pe menţinerea puteri~ şi o~dinii unui 
corp de armată atâ.t de eficient şi bine~ organizat, cum este !instituţia 
gn1r:icerească: în .caz că ur111ează să se procedeze la o schimba,re1 a 
institu~iei grănicereşti, aţeasta să nu se poată face decât pe cale ·le-
gală cu evjtarea actelor samavolnice şi violente. · · 

Pornind de la acesrt punct de vedere şi în concordanţă cu părerea 
D.omnului colonel Sombori;, cât şi în analogie cu p~ocedeul oe s-a apli
cat de curfmd in cazul ounosoutelor eVJenimente de ia Ozun ee s-a do
vedit a fi bun2, consider că în condÎţiile .actua;le cel mai indiea;t şi· 
folosdtor ar n· oa Stările adunate la dietă să a1Bagă o dele~aţie din 
mijlocul lor; din ea să facă parte oamenii oare se bucură de încrederea 
naţiunii secuieşti; ea să fie trimisă neîntârziat la graniţa secuiască şi 

să aibă misiunea de a iaee pr,etutindeni publică hotărârea dietei; eon
form acesteia si1s:temul de grHniţă va fi menţinut lin stadiul actual până 
la schimbarea sau dizolvarea sa [egală; [•totodată, membrii comisiei] 
·să ceară cu insistenţă grănicerilor să satisfacă toate serviciile ca şi 

până acum, să dea ascultare autorităţilor militare şi să menţină deei 
nealterată disciplina. În caz 1că excelenta voastră este de acord~ cu, pă
rerea Tnea exprimată aici, am onoarea să vă rog să iruaţi măsurile oo~ 

1·espunzătoare şi să' m:ă informaţi cât se poate de repede despre cele 
·întreprinse de dv. 

[În absenţa domnului comandant general 
[Pfersmann, F.M.L.] 

Original.. Aril. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1 536/1848. Foto: 25 605-25 612 . 

. 1 V ezi vol V, doc. 115 şi 119 . 
. , Vezi vol. V, doc. 142. 
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Sibiu, 7 iunie 1848 · 

An den Loblichen Kronsţadter Magistrat! 

Je drohender sich die Umstande unserer tiefbewegten, mit. Rie
senschritten sich fortibe)Megenden 'Zei t gestalten, desto . nothwehidig~r 
1st es, gegen a:lle aauern,den Gefahren unq. zum Schufze des, heimische.h 
Herdes. unsere Burgerwehr tin den besten Stand zu setzen, was i~h 
dem Loblichen. Magistrat und rucksilchtlich den Commandanten und 
Oberofficieren der Burgerwehr auf das' · dringendste empf~hle. ' · 

Um aher auch die Bilrgerwehr der Stadte mit jener des flachen 
: La1fdes m nothwendi:ge Verbirndung zu • setzen und unte;r die nothtge 
A ufs!cht .urid. fordemde I~eittlng eines . Vorgesetzten zu stellen, finţfe 
ich hiemi't. zu bestimmen, . da~ alle Commandan ten . der Bilrgerwehr -in 
. den- Stădten und riicksichtlich in den Vororten der einzelnen Stiihle 
oder Districte zugleich auch den 0berbe.fehl ilber die bewaffnete -Be
volkerung der zum Srfuhle ode~ 'Distrkte gehori:gen Ortschiaften fi.ihren 
und denselben auch die Forderung cler Wehr auf dem Lande zur Pflicht 
gen1acht \Verde. 

[Hermannstadt, den 7. Uuni 1848 
Franz Salmien] 

Către onoratuJ Magistrat din Braşov! 

Cu ciit împrejurările timpului nostiru profund agit,at ·care înain
tează cu paşi uriaşi devin mai ameninţătoare, cu atât mai neoesar 
este să ne punem [a punct gărzi:le ei:vile pentru a 1e putea folosi în 
apărarea cămine~or noastre împqt·riva tuturor primejdiilor oe stau la 
pândă. Hecomand .cu insistenţă acest lucru onoratului Magistrat şi res,
pecti:v comandanţilor şi ofiţerilor superiori ai gărzilor civile. 

!nsă [se impnne,] a ·face 1egătura necesară între gă·rzi'le civile din 
oraşe şi ce'! e de la ţară şi a ·le p[asa sub supravegherea şi conducerea 
stimulatoare a unui comandant; de aceea găsesc de cuviinţă să hotărăsc, 
prin prezenţa, ca toţi comandanţii gărzi:1or civile din or~e şi ~espectiv 

din reşedinţele de scaune sau distr.Lcte, să deţină în acelaşi tfilmp şi 

comanda supremă asupra populaţiei înarmate din localităţile care apar
ţin de scaunul sau distri~tul ~espectiv, dându-le şi sarcina de a le· sti
mula p~ ,cele de ia ţară.··· · 

[Sibiu, 7 iunie 1848 
Franz Salmen] 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Actele magistratului, n,r. 2 548/1848. 
} oto: 31 608. 
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Cluj, 7 iunie 1848 

Polgartarsak! 
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Nagy nap vala ma]us 30ka, az uni6nak s testverisegnek diadal
napja, j'11nius 6-ka is szintolly nagyszeru - a szabadsag, a jogegyenl6-
seg megtestesiilesenek napja - s mindketto a magyar tortenet legkitu
nobb pontjai! 

Tegnap 16n kimondva orszagosan az urberiseg megsziintetese. 
Delel6tt nemzeti gyuh~sben a bizottm1anyi szerkezet el6legesen vi

tatas ala jott ... Ez alkalommal itt ott J:ehete latni arcokat, bagya1dt, 
sappadt, de megis elhatarozott (nemes?) vonasukkal - mint mid6n faj
dalmas fogfajasunk van, s emiatt izzadunk, vonaglunk, csurjiik csavar
juk magunkat ... vegre aztan megis csak lei.ili.ink a sajg~6 foghuzasra. 

Delutan 5 6rakor telyes orszagos i.iles tartatott - tomerdek halga
t6sag s holgyek jelenleteben. Wesselenyi Mikl6s emelte fol legel6szor 
dărg6 ere hangjat. Siri csend fogta el a termet, mig milH6k boldogulas:at 
elviil ikituzven - inditvanyoza: hogy a kenytelenseg 6rajat be nem 
varva, a kiv1altsagos osztaly vigyen aitdozatot a haza oltarara ... legy1en 
kimondva: "robot es dezma nincsen tobbe!l Es a sz.6zatot ·ezer meg ezer 
hang s maguk az orszaggyulesi tagok mindnyajan visszhangoztak". 

Vigaszta1asul Kemeny Denes az eddigi allapotok nyomortisagos 
voltat ihletet erzessel festven, folfejte, mikep ezen nagylelku aldozat 
egy eros, semmi. hatalomt6l nem retteg6 kozep osztalyt fog teremteni, 
mellynek · kezei kozt foldmiveles, ipar es kereskedes kifejiOdven '- az ez 
altali karp6t1as a status karmentesite:senel meg jutalmasabb ·leend ... Ez 
utan a delel6tt vitatva voit szerkezet olvastatvan fel, nemi apr6 vita utan 
- ott ki.ilănosen a regalisokr61 van emlites - a jogegyenl6seg kimon
dott elvenel fogva a hallhat6Siag ezeket mindenkire kiterjesztendtonel,< 

· kiabalvan, ez 6hajtasaban ezuttal nem boldogulhatott, el 16n fogadva 
mint lathatni az ide csatolt nyomtatvanyban2• 

M:asnap pe[dig], az az a mai orszagos i.ilesben e tărveny cikkelyek 
a hasonl6lag x.y.,.alatt ide mellekelt feliratokkal egyiitt lepecseteUetven 
_:_ utnak indittattak 6 felsegehez. s meg mielott o felsege megjarnak, 
kihirdeteserol elhataroztatott. S hatarnapul, a kezelesi bajl6dasok miatt 
alabb nem lehetven, junius .18ka v[agy}is Sz[ent] Haromsâg va.sarnapja 
tuzetett ki3. Nepszeru, csendre es rendre into proclamatie kisereteben 
fog kăroztetni e torveny cikk orszagszerte. 

A teg!napi or;{szagosJ iilesben hata;rozatilag meg l6n allitva .az is,. 
hogy 1, az egyes rendzavar6 es csendhaborit6kert a hely:seg vonassek 
feleletre? A nepgyulesek csak is a korm.anyszek el-Oleges engedelynye
rese utan tartassanak? A titkos gyulesek mint p.o; a szebeni, oszlattassa
nak el, mindez a Kormanyszek dolga. 

· A mai orszagos iilesben pedig ket nevezetes ujsag 1epett meg min-
9enkit, az egyik az, hogy Palfi Janos es Ver Farkas orszaggyulesi biz
tosok tud6stitjak a RR-ket az inint, hogy jun. 2 delberi m.ar 'Pesten vol
tak · s mas nap a miniszterelnokkel induland6k 6 felşegehez4• A · m~asik, 
h()gy O felsege sajat keziratot (Handbilet) . ki.ildott a KormcinY.1;z,6nak. 
melly szerint Istvan nador rendeleteinek engedni tartsa kâtelessege
nek... · · · 



A kormanyz6hoz jott kiralyi kezirat kovetkezteben az orszag R 
a Kormanyz,6t megbiztak a mai orszag i.ilesben a fegyverkaphatas 
kozlesere, a ki igen-igen j6 remenyt kivfdt a K[aroly]fehervari f 
tar anint ... Eddig is akart, de a fegyvertanak nincsenek hat6saga --~'""·'::'-

Legkozelebbi targyaland6k lesznek a testuletek urberisegeir61 
kotand6, meg a kozteherviseles elveroli torvenycikkek. 

lVIaradvan tov:abbra is onoknek 
Maradvan tovabbra is tisztel6 polg:artarsa 

· (a kovet urak megbizasab61) ifj. Palfi Sandor 
k.. irnok 

U dvarszekek polgarainak 

Cetăţeni! 

·30 mai este o zi mare, ziua vict·oriei uniunii şi a frăţiettăţii, iat 
6 junie este la :fel de măreaţă, ziua concretizării libertăţii! şi egalităţii 
în dr·epturi, amândouă fiind oele mai stră11Ucite m'oment:e alJe d.storiei 
rnaghiare! · 

Ieri a fost procltamată în întreaga ţară abolirea urbariului. 
·Dbnineaţa, în dietă, plenul comisiei a intrat în avans în dezba7 ·. 

tere. Cu aeeas:tă ocazie s-aju putut, vedea iei colo figur.JJ ou trăsături 
vlăguite, palide şi rtotuşi hotărâte (nobile!), ca şi sum ar fi avut du~. 
reri de dinţi şi ar fi rt:nanspirat d:in această cauză·, crispându-se, răsu
cindu-se şi în fine, aşezându--se to)tuşi pentru extracţia dureroa1să a 
dintelui. 

!După masă la o~ele :5 a avut [oc o întreagă şedinţă ai diertei, în 
prezenţa unui auditodu numeros şi a doamnelor. Wessel~nyi Mikl6s 
şi-a ridîcat cel dintâi glals~i tunător metalic. O linişte de mormân:t '?
cuprins sala, în timp ce, stabilind .în principiu cferidrea a m'ilioane, a 
propus: să nu se mai aşteprtle ceasul când v.aj fi forţată, ci elasa privi
legiată să facă un sacricfi:ciu pe aLtarul patriei ... să se tleclare: ~,aba-· 
Ere a robotei şi a diijmelii! "1. Acest mesaj a răsunat în miri şi mii de 
glasuri, inclusiv intre toţi m1embrH die1tei. 

·Drept consolare, Kemeny Denes a zugrăvit cu inspirat sentiment 
trecutul stării miz;ere de până acum, dezvăluind în ce măsură va crea 
acest sacrificiu generos o solidă dHsă de mi:jloc, fără să se rfJeamă de 
nid o putere: în mâinHe ei dezvoltându-se agricultura, inldrusrtdia şi co
merţul, despăgubi~ea s,tării [nobiliare] va fi .prin această compensaţie 
mai 1)enefică. Apoi, după câteva polem,~ci mărunte, dimineaţa s-a tl4ecut 
la citirea propunerii despre structura [di:etei] în dezbatere; acolo exis
tând mai cu seamă referiri la regalişti, audi'toriul a strigat ca e1e să fie 
extinse asupra fiecăruia din anul p:roclamării eg1alităţii în d~eprturi; dar 
această dorJrnţă n-a aVllltt şansa de a fi acceptată, după cum se observă 
în tipăritura aici anexată2. 

A _doua zi însă, adică în dieta de astăzi, articolele de J1e~e sigi
late, [.mpreună cu adresele analoage, aici anexate sub xy, au fost îna
rintate altetei sale. [neă înainte de a ajunge la alteţa sa, exceilenţa sa 
a decis publicarea acestora. Drep~· termen s-13 stabilit ziua de 18 ri.urne, 
respectiv dumineoa Sf. Treim.i3; nefiind posibi:l un termen ma~ apro
piat din pribilna necazurilor datorate unor maşinaţii. Alături de o pro
clamaţie pdpuM:tră care îndeamnă la liniŞte şi ordine, articolul' de le1~e 
se va răsptindi în toată ţara. 
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în dieta de ieri s-a adoptat hotărârea ca fiecare localitate să 
. trasă la răspundere pentru eventualii tulburători ai liniilştii şi or

dinii publice. A?unările1 pop?lar~ _vor f~ .autorizate după o?ţi~erea 
aprobării prea~ab~le :c: Gubermulul. In~~Unlrlle. sec.rete, ca d: p~'lda cea 
de 1a Sibiu, sa f1e d1zolva.te, aceasta fnnd atnbuţ~a Gubern1ulw. 

Două· veşti însemnatei au uimit JJumea in direta de azi: una că 
Palfi Janos şi Weer Farkas, comisari diertali, au informat Stările şi Or
dinele în privinţa faptului că au sosit deja la Pesrt:a în; dimineaţa de 
2 iunie şi că a doua zi au pornit cu primul ministru {Batthanyi] către 
Mailestatea Sa4; cealaltă că Maiestatea Sa a ,trimis o adresă personală 
guvernatorului, conform· căreia devine obligatorie acceptarea ordonan
telor palatinului Şt,erfan . . . · 
· Drept urmare a adresei regale trimise guvernatorului, Stări1Le şi 
Ordinele ţiirii 1-.au însărcinat pe guvernator în dieţa de azi cu obţine
rea de ar1ne~ el având într_,a;cfevăr bune speranţe faţă de arsenalul de 
la Alba Iulia ... de altfel şi până acum a manifestat dorinţe asemănă-
toare, dar arsenalele nu se află sub autoritatea sa ... 

Urmează să fie dezbătutJe în curând articolele de iJ.ege a:kă;tuirte de 
corpurile legislative de~pre desfiinţarea urbariatului şi despre princi
piul purtării sarcinilor comune. Rămân. şi pe1 mai departe supus cetă

ţean. (din însărcinarea domni[or trimişi) Palfi Sandor oe[ tânăr, copist 
r[egal]. Cetăţenilor scaunului Odorhei. 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Cluj-Napoca. Fond. Arh. Scaun. OdorheL 
Acte politice. nr. 1 055/1848. 

1 Vezi vcl. V, doc. 68, p. 36-37 si 194-195. · 
2 Ibidem, doc, 69, p. 237-240. ' · 
3 Ibidem, p. 243-244. 
4 Ibidem, p. 241. 
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Beretty6tijfalu [Ungaria], 7 iunie 1848 

Minister Ur! 

Jablonczay al~afirast mutat6 ezen ket darab iratot, mik kăzill egyi
ket hozrom s az alispanyokhoz, masikat B. Puchner altabornagy urhoz 
:intezett az azt 1rt egyen; sziiksegestudomasul ănhăz ./. es .11.1 alatt sz,am
ban felkţildeni kivantam. Ugyan mai napon ezeket gr6f Teleki J6sef 
erdelyi F6 Kormanyz6 Urnak is sziikseg esetebeni răgtăn intezkedes te
kinteteool meg kiildem. S noha ilyeten mozgalmakat videkiinkăn meg sej
teniink sem lehetett, sot jelen hivatali kărutazasom alkalmaval, mint fo-
1y6 h6 5ken Miniszter Elnă~ urhoz irt jelentesemben is el6 adam;2 ; az 
olah 1akosok kozott, nemi ertetlenseg sz:illte aggodalmokon kivill, semmi 
lâzongasra · fejetlensegre s rend zavarasra mutat6 kărillmenyeket nem 
hogy nem .tapasztaltam; sătt inkabb meg papjaikban is alkotmany iranti 
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tiszteletnek s a rend fentartâsâra irânyzot torekveseknek l'âttăm s hal- '; 
lottam tanujeleit: mindazâltal az esemenyeket folytonosan eber figye.:.:; •·· 
lemmel kiserendem2. 

Kelt Beretty6 Ujfaluban :Jun. 7. 1848. 
Foispan Beothy 

Domnule ministru! 

Am dorit să vă transmit sub nr . ./ ... 11 .. 1; spre înştiinţare, cel·e
două scr'i~ori cu semnătura ~ui Ja~bloncz.ay: ·una dintre ele e adresa:tă: 
vicecomitelui şi mie, iar oelalaltă domnului general de brigadă baron 
Puchner, de către aceeaşi rpersnană. Tot astăzi am considerart o;pomiun 
să-1 informez şi pe domnul guvernator al T.ransilvraniei, contele Teleki 
u 6zs·ef, ca măsură imediată şi necesară. Aeeasta chiar dacă nu există
vreo . bănuială despre existenţa unor atari- mi~cări în zona noiastra, 
după cum m-am oonvins cu ocazia turneului oficial într-eprins, aşa pne
cum am pr,ecizat în raportul către pomnul pr.im~ministru din 5 a lunii 
curente:.:; în afară de uneJe îngtidoră!ri, între aocuitorii români nu am 
constatat nici un f,el de drcumstlanţe ·care ar putea provoca izbucnirea 
unor tulburări 10e ar peridi1ta ordinea; dimpotrivă, am văzut şi auzit 
mărturii din partea preoţHor lor privind respectarea conJsthlJuţiei şi a 
strădaniilor pentru menţinerea ordinii: totuşi, urmăresc evenirn~en,t~le 
cu atenţie sporită şi oontinruă. 

[Dat la Berettyoujfalil, l1a 7 iunie 1848. 
Be6thy, comite suprem] 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Le
veltar. Beltlgyminiszterium, nr. 318 Eln./B. Foto: 686-687/1848. _ · 

1 Vezi vol. V, doc. 138 şi 139. 
~ Cornitele Beothy a trimis, cu aceeaşi dată, o scrisoare similară şi gu

vernatorului Transilrvanieiil, groful Teleki J6zsef (vezi original: Arh. St. Buda
pesta. Fond. G. Pr., nr. 1 504/1848, foto: 25 691-25 692). 
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MecHaş, 7 iunie '1848 

Hoch Lobliche Konigliehe Landes Regi:erung! 

In dienstschuldigster · · Befolgung des· hohen Er lasses vom 16ten 
Mai d.J. H.Z. 6399/1848 beehrt sich der Magistrat, eiine·r' Hoch Lohli:_ 
chen I{oni~glichen. Landes Hegierung nebst geziemender·· Rucksendung 
der :nitgetheilten Schrifts.tucke · gehorsamest zu berichten: NaJchdem 
von diesem Magistr.alt die Grunde sowohl fiir die Unzulăssi:gkeit .einer 
frernden Untersuchungs Commis.SWn in der angedeutet·en W alds~treitig:..: 
keit zvvischen dier Klein KoPischer Or.ts Gemeînde UJ:ld der hiesi~en 
Kreis Communitaet in dem unlter M. Zahl 1102/1848 unterleg~ten Be~ 
richte auf ein ăhnliches Besuch -der Kleinkopischer ebenso · zureichend 

142 



. wie fiir die N othwendigkeit d.er durch die frevelhafte Widers:e,tzlichkeit 
·der Kleinkopischer nothwendig gewordlenen; von hier<;lUS ahgesproche-
nen und miUelst hohen Landes:regierungs Erlass,es Vorh 5ten · Mai 
d.J. R.Z. 5691/1848 rangeo:rdneten MiHtair Schutz-, und. Hiilfswehr in 
den diesse)ltigen unter M.Z. 1055 und 1102/1848 unterbreiteltlen Vor
stellungen entwicke:lrten Griinden, diagegen von den klagenden. Klein
kopischern im gegenwartig rnitgetheilten Gesuch keine Motive aufge
filhret. Uiln so weni:ger nachgewiesen worden, die in Sachen g:etroffe
nen fruheren V:erfugungen aufzuhebe1î; uberdies aher die mit der 
fragliehen lTntersuch~g bearUilU"agte CO!mn1itssi'6n ihr Geschaft bis zur 
Einlangung · dieses Berichtes zu Endte fuhren diirfte, die angeordnete 
lVIilitair Schutzwehr endlich in so lange olme · geJahrliche. Storung: des
selben Gesehă.ftes fuglich nicht zuruckgezrogen .werden kann; so wolle 
eine Hoch Lobliche Ko:ni!g'liche Landesregierung die unruhil@en KUig:er 
mit 'ihrem erneuerten unsta:ttt.haften Verlangen uin so mehr · abzuweise:n 
und z.:ur ruhigen Abwartung des allfalligen Ergebnisses anzuweisen die 
Gewogenheit, haben, als auch der beziigli.chen unter der R.Z. 56911/1 

· 1848 hleher erlassenen Weisung ,\las aufgenommene Untersuchungs 
[l?rotocoll nebst beigefriigtem Gutachten Hochderselben ungesaumt so
dann zur hohen EnJfucheildrung eingesendet we:rden ·wird. In tierfster 
Ehrfurcht geharrend. 

Einer HochlOblichen Koniglichen Landes Regierung unterthani:gste 
Diener, 

[Mediasch, am 7ten Juni 1848 
Magistrat der k. fr. Stadt und 

des Stuhls Mediasch 
Daniel Graser, stellv. Bilrgermeister 

O"oh. A. Anzini, v. Notar] 

Onorat Guberniu crăiese aJ. ţării! 

Respectând dispoziţia .îna~tă nr. 6 399/1848 din 16 mai a.c., ma
gistratul are cinstea de a raporta mult onoratului Guberniu regesc al ţării 
următoarele, remiţând totodată şi actele ce i-au ,fost trimise: 

Acest magistrat a arătat în raportul înaintat sub nr. mag. 1102/ 
1848, în sufidentă· măsrură, motivele· pentru care consideră că nu poate 
accepta o comrisie străină de 1irlv.es:tigaţie a amintitei dispute din cauza 
unei păduri. dintre obş·tea ·1ooa:lităţii Copşa Mică şi comunitatea seău
naJă de a:i'Ci; mai apoi acest magiSttrat a arătat în adresele inaintlate 
de el sub nr. 1 055 şi 1102/1848 moti~vele pentru care, în urma nesru
punerii neleglui1te a locudJtoriJ:or din Copşa Mi1că, a considerat ne-ceSiară 
şi a solicitat protecţia miUtară, trimisă aici pe baza înaltei dispoziţii~. a 
Guberniu!lui ţării hr. · 5 6911/1848 din 5 ·mai a.c.; în schimb, cererea 
înaintată lâctualmente de redamanţii din Copşa Mică nici nu arată 
mothneJe şi nici nu demonstrează pentru ee să se anuleze dispoziţiile 
date 'în această problemă; în afară de aceasta, comisia însărcinată cu 
investigaţia\ . respectiv.ă . îşi va. încheîa. probabil acti~itatea până, la data 
la:. care acest ·ra:port• Va fi ajUnS· la 'destinaţie; în sf~r~it·, protecţia miH
tară ·trinlisă aici nu· poa;te fi retrasă,· fără a tulbuna: în mod primejdilos 
investig~trea; până la Îtrlcheie-rea. âCeSte[a; ne adrres:ăn'l mult onoratului 
Gubernfli crăiese ·al ţării cu ru!găminjtea' de a respinge, înnofta derere 
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a redamanţilor. agi1ta·ţi ca i:njCldmisibilă şi de a-i îndruma să aibă btr,..,) 
năvoinţa de a aştepta în [inişte eventualul rezultat. De alt:flel, conform· 
îndrumărilor trimise aici sub nr. 5 69111848, magistratul va trimite la 
rânduJ său Guberniului ţării · prooesul verbal al anche,tei şi avizuf ma
gistratului pentru a fi supuse hotărârii înalte guvernamentale.· 

Cu profund respect rămânem supuşii :credincioşi ai onoratrtill.fi' 
Guberniu r.egesc al ţării. · 

Magistratul oraşului Jiber crăiese al scaunului Mediaş 
Daniel Grăs:er, vicejude primar · 

J oh. A. Anzini, vicenotar 
[Mediaş, 7 iunie 1848] 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 8 281/1848. Foto: 
2H 156-29 158. 

79 

Sibiu, ·1 iunie 1848 

Nr. 15~4, prăsentiert den 7. Junii 1848 

Die diessti.ihligen Conflux Deputierten, Stadthalm Michael Wen
rich und Senator Johann Schvvarz berichten: der Eindr,uck, welchen 
die Nachrkhten i.iber den Ver1auf und das Ergebnis der landes.stăn.:. 
dischen Verhandlu:ng der Uni'onsfra.ge vom 30ten Mai d.J. hei der Na
tions Unive:rsitaet hervorgebracht, wăre dem MagiSitra:te aus dem Er
lasse von1 3. Juni bekannt1. Mit groBer Spannung sehe demnia!Ch\ die 
Nations Univ:ersitaet den Berichten auf diesen ErlaB entgegen. Die 
J=ţftrgerschaf't van 'Hermannstadt habe schon am 3.d.M.2 a1ls eben jlener 
1.~niversitaets BeschluB gef,aB(t und expedirt worden wărre, ihre Gesin
nung tinanifestkt, worin die Nations UniversHaet ang,egangen worden, 
bei den Kreisen di~e~ niOthige Einleitung zu tref·fen, damit die durch die 
gege1n den \VHlen · der N a.tion von den s.ăchsischen Landtags beputirten 
ausgesprochene unbedingte Annahme der Union drohende Gef:ahr des 
Verlust~s der nationa[en Reehte und Freihei.ten des Sachsenvolk:es so 
weit moglich abgewendet werde. In der am 5. Juni d.J., abgeha~te111en 
Universitaets Sitzung, we'khe aber aueh der Berathung der zu diesem 
Zwecke dienlichen Mad3regeln gewidmet gewesen, wăre die eingekom
mene E:.·klărung von Heuflmarkt zur Einsicht der Univerrsirtaet gelangt 
und man habe daraus ersehe:n, da{) auch !i.n ReuBmarkt das Verfahren 
der stichsi.schen Landtags Deputir;~en MiBbilligung gefunden und in 
die van der Nations Unive,rsiltaet ange:deuteten MaSregeln · einge:gangen 
-vverde. Von Kronstadt 1aber wăre eine Erklărung e:ingelangt, laut wel
cher dort die Handlung der săehsischen · Landtags Deputi:Dten vollkom
n-:ten gut geheiBen werde und das We:itere mH dem ung:arischen Mi
nis.terium und Reichstage y,e!I'handelt w·erden wolle. So wenig man den 
Kronstăder Instructionen gegeniiber auf eine so antinationale Ge.sinnung 
bei· deiln. I;::ronstădter PUJblJicum g~zăhlt habe, mit so t~efem. i.Ind ge
rechten Unwillen habe diese Erklărung die Nations Universitaet er
fUllen m Lissen. Wăhrend sich nun dieses a11gemeine Mi\BfaHen aUer 
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Gemiither bemeiste:rt und die dusterste Stim1mung · hervorgiebracÎllt habe, 
v/lire der Bericht dieses Ma,gistrats gegen 1 Uhr mittags einge1angt, 
und nachdem · derselbe mit seinert Beilagen aufgelesen · W'Ordert , wăre, 
-vvăre den1 Schăflburg;er Publicum und den wackier.eri Mănnern, die 

binnen z\veimal 24 Stunden vom Abgang des obberiihrten Universi:taets 
Erlas&es bis zum Eintreff,en des Beri:chte:s soJ~ches zu Stantle gebracht 
und einen so marki1gen, das gemeine Beste der NaJuik>n liber alle an
d~rn Rucksiehten steJ1enden Patnotismus bethătigen3, aus aller An
wesenden :M:und ein seelenvoles Lebeho·ch ers~choUen und sie h~Jtten sich 
des herzerhebenden. Augenblicks gefreut, wo allgemein~r Beifall und 
Zufriedenheit liber Schă.Gburgs. wackere Gesinnung und entschiedenes 
Auftreten die Glieder der Loblichen Universitaet wiedet in heiter.e 
Stimmung versetzt und. d'ie gesungen!e Thatkraft in ·. d~nsellben neu
belebt habe. Es U.e.~ iin dem erwăhnten Bedchte des Magistrats eine 
nechtfertigung, so krăftig uhd wirksam, wie ungesucht und zeitge
ml:iG. und es ,b:leibe nur zu wiinschen iibrig, dafi alle Kreise, wenn cruch 
ohne abtrLinnige oben genan;r~teJ Bine und das in sich ges.paltene am 
andere:n Ende des Sachsenbo!dens, :in gleich gutem Geis·te und mit glei
cher l];iile· zum Rert:Jtungsve:rsuche die Hand biethen, entschlossen, den 
an ilu1en gelegenen1 SchrttJt jedes unverwe.i:lt thun, und der gewiinschte 
glite ~Erfolg noch · .erzielt werrden moehte, damit die · Nation aus der 
ihr durch gegen ihren Wiillen geschehene \T,orgănge berei~eten Gefahr 
des Untergangs gerettiet wer4e. Von dern Schri:tten, welche auf Grund
lage der eingehenden Berichte beziiglkh der Union V·On der Lobl:iChen 
Universitaet bes.ch1o1Ssen wurden, wurden SÎJe den Be:rticht hoffentlieh 
bald !l:niindlich abstatlten. 

Nachdem • diese:r Betieh:t berei.ts in der Stuhls Commti:hiîtaret ver
handelt und das Nothige veranl,aGt -vvorden ist, so geht dierselbe ad 
Ac ta. 

Friedrich Roth 

Nr. 1 594, prezentalt în 7 iunti.le 1848. 

Deputaţi acestui scalih Ja conflux; vilicul oraşului ·Michael Wen
rich şi senatorul J ohann Schwrarz, relatează: în urma dispoziţdei din 3 
iunie din part~a Univelr'sităţii săseşti, magi:str:atul este J.a ouretnJt cu 
impresia făcută atât de mtfo:rlmaţiile 1CU pr:ivke la desfăşurarea dezba~-, 
terilor ref.eri1nwe [a problema uniunii care au avut Joc ·în cadrUil Die
tei Stărilor ţării, câlt şi de !l'rezultatul acestora din · 30 mai .a.·c.1. De aeee1a 
Universitatea săs~ască aş1ueaptă cu multă nerăbdare rapoartele cerute 
prin această dispoziţie. Ce:tăţ·enili din Sibiu şi-au expri1mat, lîn 3 iunile, 
tocmai 1Când a :flost :luată şi expedirată acea ho.tărâre din ;parte1a Univer
sităţii, pi1rerea. lor în~tr-o cerere urmartă de 603 senmături2 ; prin ea 
universitatea ·săsească es:te nigată să se adreseze scaun1clor şi distrie
telor pentru a se evita rpe cât pos[bil pericoiul ameninţă1tor al pi,erderii 
drepturilor şi libemţiJ.oa: naţionale al,e, poporului sas; pierderea a de
venit iminentă. prin adoptarea treo0111diţionată ·a tiniunîi din part·ea. d~·
putaţilor saşi :Ja die!tă, împotriva voinţei naţiunii. ;În şedinţa Universi
tăţii din \J iunie a.e., dedicată în ,principal discutării măsurilor oa:re ar 
sluji acestui scop, ea a luat la cunoştinţă şi declaraţia scaunu1ui Mier
curea Sibiului; s.-H pu;tut asttfel vedea că şi 'îil: Mietci.ti"ea Sibiului se 

15 - Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române vol. VI 



detesta." :n;lodu·J .. în car~ a~. pro.cedat deputc:ti.i ~şi. Tot_?dată ~ aees't sca··.l:l··. ;n:".·.:·.• .. ).~ .. ~.~.~.~.• .. · 

este de acord cu masunle 1uate de Un1versrtatea saseasca. Doar diri";''l 
Braşov s-a primit o . dec!araţrie conforr~ ·căreia acolo. acţiunea depţi~~.~.;~ 
ţilor saşi. Ia dietă se aprobă în intregime. ,Ar urma să ifie negociate, nuL~'JI 
rrmi 'condiţiile aderării saşilor la uniune ou Guvernul maghiar şi die~ ·;~ 
regească ungară. Deoarece nimeni nu S-la aşteptat la o asemenea ati~ .. :;;l 
tudine :antinaţională. din partea publ1cului braşovean, - date fiind :i~~·i ·'" 
strucţiunile Braşovului că;trre deputaţii săi - c;tce;astă declaraţie a s~f; 
nit ·o proîundă ,şi îndreptăţită nemulţumire .în rândul membrilor Uni.~ 
versităţii :săseşti, Toţrnq,i când . acea~t~ nem~ţumire generală . a pus st~; 
pănire pe rtoate ,sufletele· şi a pr9voqat o atmosferă sumbră, a. ajuns 
raportul rnagistra:tuilui din Sighişoara cam pe la ora 1 la amiază; după 
ce a fosţ eitit împreună cu anexele sale, toţi eei. prezenţi au dat g;ltqg 
ca dintr-o gură unui vivat din ~tot sufletul la adresa publicului diin 
Sighişoara şi a bărbaţilor bravi car•e în intervalul de 24 de ore de ·!La 
dispoziţia sus rrţenţionată a Universit.ăţii până la sosirea rapo_rtului au 
realizat • aşa ceva, dând dova1dă de un patrioUsm solid ce pune bin'ele 
naţiunii deasupra oricăror interese3. Ca reprezen:t,anţi ai scaunu1ui Şţ
ghişoara_ ei s..,au bucurat de momentul emoţionant când aprobartea 1 şi 
mulţumirea faţă de atiltudinea dârză :şi acţionarea [or rfe,ymă _au redat 
men1brilor onoratei Universităţi 'buna dispo21iţie ş\i au redeştepitat în
trânşii energia care le· scăzuse. În menţionatul raport al magistratuiU:î 
se află o JusJtificare foarte puternică .şi e~ficienJtă, necăutată şi oporftună; 

nu rfun1âne decât de donit ca toate scaunele şi distric\tele sus m~enţio
nate, ce-i drept fără acel unu renegat de la capătul pământului săsesc, 
adică districtul Braşov, cât şi fără cel divizat în interiorul său de la celă
lalt capăt al pământului săsesc, adică scaunul Orăştie, să-şi dea mâna în 
ace1laşi spirit~ bun şi cu :aoeeaşi grabă. pentru a face. o încercare de· 
salvare. 

Dacă toate scaunele şi districtele credincioase fac neîllitârziat şi 

cu hotărâre pasul ce-i revine fiecăruia,. s~ ma'i poate spera în succesul ac
ţiunilor care se întreprind pentru salvarea naţiunii: .în faţa pericolului 
pieirii provocat de întâmplăriJe care au avut loc împotriva. voinţei sale. 
Semnatarii speră să poată raporta în curând verbal în legătură bu 
paşii pe care ohorata Unitversitate îi va lua in privinţa unirmii pe baea 
r;:tpoartelor care îi vor parveni. , 

Rezolvat în 14 iunie: Deoarreoe aees.t raport a fosrt deja dezbătut 
în cadrul comunităţii oraşului şi s-·au iniţiat cele n'eeesare, acest~a va 
fi depus ad acta. 

Friedrich Roth 

··Transcriere: Arh. Naţ. Dir. jud~ Braşov. Fond. Arh. Scaun. Sighi
. şoara, nr .. ~ 554/1848. Foto; 6.60~-,..-6 603. 

Vezi vol. V, doc> ·164. 
Ibidem, do~. 166 şi 167~ 

. Ibidc~m, d.oe. 1,~2 .şi 193. 
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Cluj, 7 iunie 1848 

Nr. 1629, pr. d. 15a :Junii 1848 

. Nach den von den bandesstanden am 6-ten d.M. gefaBten Be-
schliissen sollen · alle die am Frohnwesen hangenden [)~enste, Taxen 
und Zehnten mit dem di~jahrigen Dreifaltigkeitssonntage, d.i. den 18. 
!Juni d.J. aufhoren. Die di~e&falls ver:fla.f)rt;ie Kundmachung1 "vird von de:r 
hohen- Landes" Stelle mitteJst hohen Dekrets vom 7. Juni, Gubernia:l 
Zahl 7237 {urb:· 243/1848 diesem Magis,trate mit dem Auftrage ilber
sendet, in so 1ange his in Bezug der ,Aibstellung der Fronnverhăltnisse 
umfassendere, ehestens. auszusendende Circulaire in Umlauf gesetzfl 
\Vilrden, die beigeschl:oss,ehen Kundmachungen sowohl an die 
Grundherren; a1e auch an die Unterthanen auszutheHen und dieselben 
durch .ein zu exmittirendes [!] Individuum vom wahren Inhalt!e de:r
sendet, in so lange bis in Bezug der Abstellung der Fronnv~erhaltnisse 
dern auch selbst liber dessen Einhaltung strenge zu wachen. 

relat. die 17a Junii 1848 
1. Zur \.Vissenschaft 1l11Jd st1renger Darnachhal!tung. 
2. \Vlrd diese hohe Verordnung de;r hiesigen Stadt Communitaert 

[in] Absch:rift nebst einem Exiemplar der gedruckten Kundmachung zur 
Darnachrichh1ng zugestellt. 

3. V\rird eine Abschri~t dieser h. Verordnung il11ebst 4 Ex1emp[a,ren 
der gedruckten Kundmachung in deutscher, ungariseher und walla
chischer Sprache dem WorBHn:ger Dom. Inspector, Senator, Car'l WeilB
ldrcher zur Verstandigung des Wo!filinger Pachters uhd der WofHinger 
Einwohner zugesttellt. · 

4. Ist eine hinlanglkhe Anzahl de~r herabgegebenen Kundmachun
gen in der Stadt in Umlaulf zu setzen. 

5. vVird j~e eine Abschrift dieser hohen Verordi).uhg den 3 Stuhl
sinspectoren nebslt einer hi!llăn.g1i1chen Anzahl der gedr:uckt~n ·Kund
maehungen in deuts~cher und w~anachischer Sprache zUJr KundmJachung 
zugestellt. 

Friedrich Roth 

Nr. 1 629, prezentat în ziua de 15 tunie 1848. 
Conform hotărârilor luate de Stările· ţării în 6 iunie. toate sluj

bele, 1taRele şi di]mele Jegajte de' iobăgie urtnează să. ;fie si!sitate, înaepând 
cu duminica Sfintei Treimi din acest an, adică d!in 18 i1unie a.c. Prin 
intermediul .Înaltului deer:elt 'din 7 h'mie, nr. gub. 7 237 /urb, 24·31/1848, 
i se trimite acestui m~agiSitrat înştiinţarea. redactată în acest sens1 în:_ 
tr--un nurnă.f suficient de exemplare. 'tipărite cu însăreinarea ca până 
când vor fi emise drculare mai cuprinză~toare în privinţa încertări[ io
băgiei, enunţă,rile anexa1te să fie împărţite Htât lî;n Tândul stăpâriilo:r 
de păiJlânt, cât şi în cel al supuşilor; printr-un delegat trimis la ei 
vor 1fi lămuriţi in legătură cu conţinutul ade.vărat al acestei înştiinţări 
şi vor fi îndemnaţi· s·ă o urmeze întoczlţai, . ba chiar să supra\Vle,gheze 
cu severitate respectarea ei. 



relat. die 17a junii 1848 
1. Pentru luare de cunoştinţă şi strictă res.e:ectare. 

2. Aceas,tă înaltă dispoziţ;iie se înaintează comunitŞţH:. or:a.şu1up.., Îfh 
copie, J'lTlpreună eu un exemplar al enunţării tipărite pentru â, ; se 
respecta. 

3. O copie a ace.s)tei înalte. dispoziţii' se . va înmâna, "împreJIDă cu 
· 4 exemplar~ ale' înştiinţări!i. tipărite· în Hmba germană, ~maghiară şi ro
mână, inspectoratulu~ domenial din· Ţelna, sena;tort:IJ. Carl Weifikircher, 

. pentru ea acesta ·să·+ tinformeze pe locuitorii .şi pe aTendaşul din Ţeli:Ls:t. 

· 4-. 'Iri . oraŞ se va pune în circulaţie un număT suficient de exem-
plare cu enunţa!'lea trimisă aici. · . 

5 .. Câte · o ,copie a.· .acestei ân~lte :dispoziţii. va f.i dartă celor 3 in
spectori. de s9arun, împr~ună cii un num:ăr suficient de ex·emplare din 
înştiinţarea tipărită în limba ger,mană şi ro11).âr1ă peJlltru informare. 

Friedrich Roth 

Transcriere. Arh. Naţ. Dh .. jud. Braşov. Fond. Magistrat Sighişoara, 
nr. 1629/1848. Fato: 6 719----'6 720. 

1 Este vorba despre înştiinţarea preliminară din 7 iunie 1848, vezi doc. 62. 
şi 6J. 
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Braşov, 7 iunie 1848 

Eingereicht am 7ten Juni 1848 

Die Stadt Communiitălt .stellt den ihr unter. der Zahl 2514 mtt
getheilten Entwtrrf. zu . einleT dem si~benbtirgischen · Landtag_ bezuglieh 
der Vereinigung .. Siebenburgens mi,t U ngarn von Seitep.. der sachsischen 
~andtags · Al?georchl,~ten einz:ure.ichenden Penkschrift1 -mit dem Beyfi.i
gen zurtick: dafi sie diesen Entwurf guthei8e. · 

!l)en hie~1gen. Landtags Abgeordneten Roth und Brennerberg- ist 
aui. ihre .so eben erhahene Vorsltel'lung von1 5ten d. M. 2 dUTch Stafd~ert;te 
zu erwidern: Es werde zwar !im allgemeinen die Denksehrift gutge
heiHen und erachte auch dieses Publioum deren Einreli:chung noch 
\văhrend der Dau!er des Landtags filr hoehst wichti.g, ja fur unerlă8ltieh, 
daroit soJche jeden~alJ.s .zum La.n~tq.gs Pro!tokoll k.~:rp.me. Nur ergebe 
sich zugl.eich irn B~$o[[).)qern. die .. Bemerkung, .. da6 die Denksehrift . be
sonders vor:, den Wo.rtern an:. ,,das, io:bliche Stănde , sind dieL Rechte, 
die vvi:r; die Verrtreter des săchsischen Volkeş. im Namen desse"rben . und 
fur · dasselbe. :usw." .bis zumi . Schlusse zu •lang, zu unbestimm1t und zu 
schwankenc:l sey · und der Hayptsa,che, năhmlich. der bestimmten Er
kUirung~ entbehre; da6, so w!e di:e Natiqn bisher gesetz,lich ein selbst
stăndigeş V9lk. gebildet, so dassel!be. dies~s :ihr Volksthum auch jeyzt 
der Union zum Qpfer zu bring~n- wed~r geneigt •. sey., noch nach po.si
tivem. od~r. Vernup;ft-Re~ht dg.ZU ve:rhalten -vverd~~ konn~·; , da6 ferner 
die. geStellteh . Be'dingung€n. zuni, F.Or,tbes.tan.d . dieser. ibrer.. Na~ionali tă t 
unumgănglich nothwendig seyen und die N ation . ,demn{wh um so mehr 



die Unterstfutzung dieser. Bedingungen von Seiten d:er Sta:ade, sowie 
die Anilahme derselben vom ungarischen Minisneriurn hoîfe und er
warte, als nu:r auf diese Weise die sa'Chsische Nation die Union als bin
dend fiir sich anerkennen konne;. Uebrigens sey zugleich der [)enk
·schrift noch · beizufugen, daB die sachsischen Deputi:rten es sich vor
behielten, auf Grundlage der bei der Unions Verhandlung auf dem 
Landtage abgegebenen Erklarung bei den bevorliegenden gegenseiti
~en Verhandlung,en zur Zusltan.de:bringung der Uni.on die in der Denk
;chnift enthaltenen Bedingungen nach eigelangten Weisungen van ihren 
Sendern ·erfordecliehenfalls zu errganzen. 

Es Vi/erde demnach den Deputiriten ,aufgetragen, !in der National 
Vers:::nnmJung_ dahin zu wirken, dai{) die , Denksrchrift im obi,gerr Sirme 
abgeandert, ubrigens aher jedenfalls den Landesstanden eingereicht 
werde. 

Hinsichtlich des Zehndens wiirden die . . Abgeordneten an den 
18tern § des unter der naehstfolgenden Zahl 2517 unter Eii\Iem !i.hnen 
rnitzutheilenden Entwurtfs zu einer Instruotion3 fi.ir die s~achrsisehen 
1Mitglieder der beziiglleh der Vereinigung Siebenbiirgens m:ilt Ungarrn 
nach. Pest abzusendenden DepUitation angewiesen, und solchem gemai{) 
beauftr,agt, die Aufhebung d:er Z~hnd-Abgabe auch im Milttel der 
sachsischen N a:tion unter der angefiihrten Bedingung und die Abfas
sung eJnes soLchfaNi:igen Gese~tzes in der National Versammlung so
\Vohl, als auch i!m Landtag zu beantragen. 

Endlich wiirden die Abgeordneten noch angewiesen, die Instruc
tion unter der Zahl 2517 in der National Versammlung zur :Sera!thung 
zu bringen · und diejenigen Punkţe, we~che die Versamm1ung fur 
zvJeckentsprechend finden solllte, in die :Denkschrift noch aufzunehmen. 

Was schliefilich d~e etbettene We[sung, bezliglich der glerchmaHi
gen lJ.'ragung der Staatslasten anbelange, so habe das Publicum dem 
diesfalligen 1Punct der den Abgeoridneten ertheilten Instruction niehts 
beizufi.igen. 

Înaintat în 7 !iunie 1848 

Comunitatea oraşului Braşov restituie Magistratuiui proiectul de 
memoriu privind uniunea Transilvaniei cu Ungaria care iLa .fost tri
mis sub nr. 2 5'14t el urlmează să .fie înaintat Die'tei transi[vane de că
tre deputaţii saşi1 cu urmă!toarea menţiune: că sunt de acord! cu pro
iectul acesta. 

Deputa~ilorr braşov!enii la die/tă, Ro,th şi Brennerberg, li se va răs
punde prin ştafetă,: la adresa lor din 5 iunie primită tocmai aeum2 că 
în .general, memoriul se :a probă; acest public consideră în:să că. este 
:foarte iimportant şi chiar necesar ca el să fie înaintat încă în timpul 
desfă.şurarii i[lU1crăr:i!l10r] dietei penltru a fi consemnat în pro,ces!Ul ver
bal. In particular trebuie totuşi să se facă observaţia că: "memoriul 
este. prea [urig,· impŢecis şi indecis, ,mai ales înc~epând qe la cuvintele: 
,~acestea, onorate stări, sun~ drepturile pe care . no'i, rreprezentanţii l>o
portihii · săsesc', în numele acestUia şi pentru aoeasta etc.'', până la 
sfârşit. Se omite lucrul Clei mai i·mportant şi anume declararea hotărâtă 
a IUrmutoareio:r că: aşa !CUm naţiunea· săs.ească a oons.UtuH până în 

. prezent .. p~ .reale legail~J un popoir de sine stătă·to!r, tot asUel nu este dis..., 
pusă .să-şi s~criîice acuma ·e1tn.icitatea sa pentru ·Uniune; conform drep-



tului pozitiv şi raţional nici nu poate fi constrâns s-o facă; 
condiţiilor !formulate este· i!nlevitabil necesară pentru s,,",n-ro::>,,T.;"",+.~~:;;;;.~ 

acestui po.pDlr; prin rurllltatre, naţiunea spe!ră şi se aşteap,tă cu <;1tât 
rnullt. 1_a susţinerea acestor condiţii din partea Stărilor, cât şi 'ila: 
barea lor de către guv.ernul maghiar, cu cât numai asrtf,etl poate 
noaşte uniunea oa fiind obl'igaltor'ie şi pentru ea. :De altfel a:r mfClil . 
bui menţionat: în memorilu faptul că deputaţH saşi îŞi r.ezervă dreP
tul ca: pe baza declaraţiei da1tă în timpul discuţiilor derulate l.a. tlie.bă 
în legătură cu uniunea să se completeze la nevoie în eursu1 viitoar~lîbt 
tratative ce vor avea loc în vedevea reaiiză1I'ii acesteia, oondiţii'le ctin
ţinute în 1Irtfemor1u în oontf.ormitate cu instrucţiunile pe care le vo:r 
primi de !la cei ce i-au delegalt. · _ ' 

Prin urmare, deputaţii sunt însărcinaţi să acţioneze în• timpul a.d.u- .. 
n[trii naţionale în aşa fel încât :rnemoriul să fie modificEi!t înJ seMuiJ. 
mai sus arătat si să fiie [nmânat Stărilo[' tării în orice caz. 

ln iegătu~ă cu dijma, deputaţii ~unt rugaţi să acţionJeze în oon..,. 
fo:rm'itate cu paragrafuL 18 .al proieQtului de instrucţiune pentru m~m:
brii saşi ai dele1gaţi€\i c:a:re· va ;fi trimisă la p,esta pen\tru a negocia uniu~ 
nea TransiJvaniei cu Ungaria; proiectul se v.a trimi!te împ['~Ună cu 
această c•.dresă sub nr. 2 §17!3• În IOontformi:tate cu acest :paragraf tlepu- · 
taţii lh~aşovului au s:aroina să ~oe.ară desfiinţ,area dijmei şi ân teritonu1 
natiunii să.seşti în condiţiile enunţa!1Je; de asemenea să soHcilte atâtt! ·în 
cadrul adunării naţionale cât şi în ce1l al di,etei, elaborarea unei -legi 
în acest sens. 

:în sfârşit, depU'taţi'i mai au obligaţia. să supună tins,trucţiunea. de 
sub nr. '2 517 dezbaterii în cadrul aidună.rH naţionale şi să !includă în 
memoriu aoele prmrcte pe care aoeasta ile consideră ne~oe\Sa['€:. 

În ceea ce priveş:te îndrumarea cerută de deputaţi în legătură CIU . 
purtarea egaaă a sarcinilor de Sftat, publicul de aid nu ar·e ce adăuga 
respectivului punclt din 'instrucţiunile date deputaţilor. 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Magistrat, nr. 2 516/1848. 
Foto: 31986. 

1 Vezi vo1. IV, doc. 159; vezi şi doc. 63 din acest volum. 
:> Vezi doc. 23. 
3 V ezi doc. 82. 
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Braşov, 7 . iunie 1848 

AN TRAG 
des Kro.nstadter Publikmns bewefdj der den sachsisehen MUglierdern 

der ~aut Punkt 2 des der allerhochsten Bestatigung . unterbreiteten 
Unions Ar1tîkels zur Zustandebringrung der Vereinigung Si!eiaenbiirgens 
mit Ungarn etrnann:ten Kommission von Se1ten der sachis'Chen Na.tion 

z:u ertheilenden Ins.truk~tion 

Dieses Publikum tll'agt darauf an, womit in diese Instruktifon die 
·· nachstehenden Punkte aufgenommen und von Seiten .. der Nation den 

'150 



gedachten Deputirten zur Ptf!licht gernacht werden rnoge, aus. allen 
l{raften im Wege· sowohl gii<tlieher Verhandlungen, als auch erforder
lichen Falls durch bes1timmJtes Aillitr1eten und Berufung au!f~ die Ge
sammtheit cler Nation die .Annahrne der nachstehenden Punk·te durch 
das ungarische Ministerium dicksichtlich der Verhăltnisse der săchsi~ 
schen Nation erwirkt werden moge: 

I. Betreffertd die allgemeinen Landesverhăltnisse măgen. die De
putirten darauf bedacht sein, da{) bei Auseinandersetzung und Auflo,:_ 
sung der bisheringen Verhăltnisse die ·săchische Na1tion irn Verhălltnis 
. .zu den Ungarn und Szeklern keine Zurucksetzung er:fahren und ihr 
nicht vieUeicht neue Lasten aufgeburdet werden mogen, sondern diese 
.~..;.useinandersetzung und Autf'l'osung in jeder Hinsicht auf ein~ gerechte 
und billige Art vor sich gehe. Es haben demnaeh un ter anderm die 
Deputirten dahin zu wirken: 

1. Da.G die ·bei der Hofkanzlei und der Landesstene, dahn bei 
der Kammer . und den dazu gehor'iigen NebensteUen angesi1J.eillt gewese-

. nen săchsjschen Beamten, welche bei der neuen Gestalitung der Dinge 
nicht sollten verwendet werden konnen, ihre ganzen Gehalte aus der 
Landeskasse, zu welcher die Sachsen verhăltnismăBig a:m meisten bei-
gesteuert, fortbeziehen mogen. • 

2. DaB die auf den Sachsen lastende Steuer auf keinen Fali ver
mehrt, sondern vielmehr, da nun auch der Adei steuerpflichtig ge
worden, ihnen diesrfaJ.ls, sov'iel ~moglich eine Erleichterung -zu Theil 
Wff~. . 

3. 'DaB die Domestikalk·assen aus der Lantdeskasse aus.gesehieden 
und den Kreisen zuriiekgesttenrt werden mogen. 

4. Da:B die Erhebrmg und AdrninistratJion der Steuern durch [ die] 
von den Kreisen, eigens erwăhlte und nicht durch auswărtige Heamten 
n1anipuliert werden m'ogen. 

5. DaB betreff derr MHită[['lleis·tungen und Einqua~tierun,g ein ge
recht,es Verhaltnis der să:chsischen zu den ubrigen Gerichtsbarkeiten 
hergestellt vverde. 

6. DaB betreftf der im Lande allenfalls aufzustellenden Behorden 
die sachsische N ation nkht ubergangen, und namentlich das General-
kornmando in Herrnannstadt beLassen werde. · 

II. Betreftf ldie noch bei dem Gube[['nium und der Hofkanzlei un
erledigt obschwebenden otfl:fentlichen und Privatangelegenheiten in po
Htischer sowohl als gerichtlicher Hinsicht haben die Deputirten dahin 
zu vvirken: 

1. Da:B bei jenen Ste1l.len, denen diese unerledigten Gegens,tănde 
zur Finalentscheidung zugewiesen worden, . zu deren Erledigung auch 
Sachsen iţ1 geset'zllichen Ve[['hăl\tnis zugezogen werden. 

2. 'Da:B diese · Ededigung mit der moglichsten Beschleunigung er!
folge. 

3. Da.f3 die im Wege de:r Appellation bei.m k. Gubernium sowohl 
als ·bei der siebenbfugischen Hofkanzlei ·erliegenden săchsischen Civil
prozesse ·samtlich erilnem einziJgen hochsrten Gerichtshof zur Enrtschei
dur:lg zugewi'eisert werden mo.gen,· indem die N ation verlange, daE 
kiinftighin i..iber der Nationsuniversitat, als Appellationsgericht, blo6 

rioch. ein e'inziger Gerichtshorf in hochster Instanz im AppelrLationszuge 
en tscheide. 
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J~ 
·1. Dai) eben so das Hecht der. sachsischen. Gemeinden auf dii~;'~ 

Eigenver\lvaltung ihres A1lodia1- sowie deT gesammten Nation auf jeri~~1 
ihres Nationalvermogens denselben sofor,t zuriickgesteHt, sie von cter:(\ 
bisherig.en d1esfa1ligen, de!m Begriff des Eigenthumsteehtes entgegeti>'{ 
stehenden Einmischung ·und Bevormundung der Rergi1etung betfreit, und·.~ 
demnach alle diesfaU'igen noch uner ledigten Geschaftsstueke ehenrfalis ··. 
an die bet:retffenden Gemeinden zur · se11bstandigen Erledigung Zll!rriick...: 
geschickt vverden mogen. · 

5. Dal3 die durch verschiedene. naeh und nach 1erlassene Hof:t 
kanzlei Decrete eingetfiihrlte Praxis, dal3 namlieh lin Civil Hechtsstreiij::, 
ten ein angemeldeter Recurs den weitern Fortgang des Prozess~s 
hemme, v-.:odurch der Errf.ahr.ung zutfoige die Rech:tspflege · und Ge;.: 
riehtspraxis im Innersten gehemmt, und der Wirkungskreis de:r Ge-,. 
richte gleichsam zu nilchte gemaehrt woroen ist, sofort aufgehoben und 
alle dergleilchen unerledigt vorliegenden Recurse den betreffenden 
Gerichtshofen zurr weitern Verhandlung der Prozesse zugewiesen · wer~..,. 
den mogen. 

6. Dal3 die ·einer geregelten und gesunden Krhninalrechtspfle:g·e 
zuwider laufende gegenwartig bestehende Gepflogenheit, vermoge wel
cher ·j<e~.es Urtheil dem k. Gubernium auch im dem Falle, ;\Venn die 
DelinquE:nten damirb zufrieden gewesen, zur Durchsi:cht. hat ei:I1Jgesen
det \verden n1iissen, aufgehoben und nur ~ne Kriminal Prozesse zur 
Entscheidung eines hoehsten Gerichtshofes g;ebracht werden m!ogen, ~n 
welchen d'ie Delinqu:enrten selbst recurirt haben, die iibrigen aber so~ 
fort . den betreffenden Behorden zuruckgeS(endet werden rnogen . 

. 7. Da.l3 auch betreff de(["· Ehesrcheidungspr·ozesse der evan~elischen 
Glaubensgenossen iin der .sachsischen Nation ]ene Gepflogenheit, ver
n1oge welcher· ·der aufgestJeUte defensor tnatrimonii · jeden Proze.l3 vor 
den Kapiteln an das Superintendential Oberehegedcht und von da an 
die siebenbiirgisch€1 Hofkanzlei appellieren muSte, sorort aufho,re, das 
gedachte. Superintendentialgericht. fur die letzte Instanz rin Ehesachen 

· erkUirt, und nur aud: den · allenfallsigen Hecurs der Parteien selbt diese 
bei der Hofkanzlei unerledigt liegenden Eheprozesse an das gedachte 
Superintendentialgericht zur Vollziehung der Spriiche zuriickgestellt 
werden sollen. · . 

III. Absonderlich die s.achsische Nation und deren Verhaltnisse 
betreffend· solJ den Dteputir.ten.· z.ur he1ligsten ·PfHcht gemacht Werden, 
aus allen Kr~iften dahin zu wirken,·. dai.l3 nicht nur im allgemeinen milţ
telst eines de1n naehsten ungarischen Reichstag vorzulegenden Ge
setzartikels klar und bes.timmt ausgesprochen werde, daf3 die Saehsen 
auch kunftighin eine eirgene selbstandige Nation auf die Grundlage 
des van den · Kănigen Ungarns .··mirt den .. naeh Siebenbiirgen. 'Qerufenen 
deutsehen G~isten geschlossenen · · Urver1trags mirt Emporhaltung ihrer 
deutschen Volksthlimlichkeit und Sprache, ihrer Murticipalverfassung und 
Verwal i ung in aidmin'i:stra'tiver, gerichtliicher unrct staatsokonomischer 
Hinsi:c-ht, der Au1Jonomie ·in den ei;genen Munc'ipal.angelegenheiten, so
wie ihres Grundg!ebi!etes und ihrer Gerichtsbarkeit in 9 Stiiblen und 
2 Distrieten nach dem gegenwat.ti<gen Besitzstand zu bilden fortfahren 
sollen, . sondern es soll <die sach,sische N ation· auch iiber die: nachstehert, 
den spe.ciellen Punkte in diesem Gesetzartikel ;sicher gestellt werden: 

· 1. Dafl die sa1chsis:ch~ Nation unm:ittelhar unter detn Kotliig, 'Pa
latin und den1 ungarischen Minislterium stehe. 
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Irn Falle demnach es beabsichtigt werden sollte, · fi.ir die siebenbi.ir
gisehen Angelegenheit.en ':i1elleicht ~lausenburg aTs. Si'tz der. R:egie~ung 
iu belassen, .und. dah1!n en1:e Ahthe1lung des .ungar·Iş,chen M1n1st~nums · zu . dislociren, ha ben die Deputirten diesem auf ~das Entschiedenste rz:u 
widerstTeben, und dem obigen Punkte gema8 die unmittlelbare Unter
s.teHung d:er Nation uidter die Regierung in Ofen durchzusetzen. 

2. Da() bei d~em ungarisehen Ministerium eig·ene Sektionen fur 
die siebenbi.irgisch...:sachischen Angelegenheiten. gebildet, diese Sektio
nen Sachsen als Staats- oder Regierungsr.athe vorgesetzt und auch das 
sonstige Personal dieser Sektionen aus Sachsen. gebildet werden mă
gen. 

3. Da.8 von. de!T sachs'isd11en ·Natilonsuniversităt, als AppeHations
gericht, ql.e: sachsischen Prozesse ·in .. ~etzter A;ppellatio-nsins1tanz ·un
lm'i:ttelbar vor dem ungarischen Ko·ni~ gel.angen m.ogen, welcher libTi
gens behufs .des Refe:rats und iVliitentsch~idung dieser Prozess.e dem 
betr·eff.enden. fiochstJen Gerichtshof wenigstens ... zwei Sachs:en als Bei-
sitzer bei:g•e ben moge. . . " 

• 4 .. Da,8 die sacnsischen (ierilehtsbarkei,ten, sovvohl .mit dern Mi
riisterium. a.~s · auch · i·ri: g~etiiChtHcher · Hinsicht · .mit den betreffenden 
Iiochsten Appel'l.ationsge,rirchtsho:fien unmi,ttelbar korrespondiren mogen. 

5. Dag die sa1chsische Nation befugt sein soll, in ihren Eingaben 
an den Konig und P:alatin, so wie in îhrem ar.ntUGheiJ. Verkehr mitden 
!IVHnistern, · den i.iqrigen Stellen un'd GeTichtsbarkeiten . des Landes sich 
der de'U'tschen Sprache · zu · bedienen, . auch sdUen in. de1,1tscher Sprache 
abge.fa8te B{ttschritf:ten saehsiseher P:dvat~n an. deh g.edachten Orten 
liberali an- und .:ln Verhandlung genornmen werden.. . 

' 6~ Betreff der. Wahlen zu den Landtags:{.Jeputirte~ soll }eder sach-
sischen Gerkhtsbarkeit .. da!S Recht, weni~stens. ei~~n Deputirten zum 
Landtag zu schieken, zugestanden we~den. Fi.ir die . gro8ern Gerichts
barkeiten soli, wie ~n Ungarn die Anzahl d~r zti entsendenden Lan<;ltagsab
geordneten naeh der· Seelenzahl bemessenwe~den, was den.Kronstadter 
1Di.strî~t betrifrft,_. ·rilr q1e, ~tadt in Hinsieht a~f ,ihre B~Y,olkerun~gok!Ţlllfl1€T
zielle und industriel1e Wichtigke{t auf zwei, fur den i.ibrigen auGe!f der 
Stadt be,ilaufig, 60.000 Einwohner zahlenden District. auf drei, sornit in1 
C:i'anzen auf fiînf' Laridtagsde,putirt;e zu bestimmen wăr~n. Unter keinen 
Umstanden sollen .abe'r · saehsische Geriehtsbar~eiten dm Ganzien oder 
auch theihveise be:treff der La,ntagswahlen zu urigarischen nder Szekler 
w·ahfkreis•en gezogen. werden. : · · 

7 . .Da8 der ve·rm6g.e der ungarisehen Landtagsgesetze Art. 5. § 2. 
fur die ungarische.n Freisltadte festg~setzte W:ahleensus von ·300 fl. 
Conv. Mze. hinsichtUch des GrundbeiSitz:es und 100 f1. Conv. Mze. hirisi.cht
Hch des. Einkommen:s fUr die· sachsische Nation aus Beriicksichtigung· der 
obwaltenden besondern Verhaltnisse in einer hohern Aus,maaB und na
nlentlich fur K~ons;tadt betre[f des Grundbesitzes ailf 700 bis 1000 fl. 
und betreff djes, Einkommens -auf 400 ,fl. festgesetzt werden, indem 
ansonst die gara.ntirte deutsehe Volksthi.imlilchkeirt der offenbaren Ge
fahr der Uberfluthung und Verdrangung durch das beretis zahlreiich 
in ihrer Mitte be1f:indiiche, und aus den Nachbadandern herbeidran
gende 'll-ralachische Ele:ment ausgesetzt ware. 

8. DaB auch fernerhin der· Natiotisgraf der Sa.chs.en an der Spitze 
der Nation bleibe · behufs dessen· Ernennung' die Nation das Recht be
halten soll, dem ungarischen MLnisterium 3 Candidaten vorzuschlagen. 
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Der Nationsgraf rnuf3 ubrligens j-ed&~eiit ein Sachse und lin der Mi: 
der sd.chsischen Natilon ansassig und begi.itert sein. 

9. Eben so solll die Nation auch fernerhin. das R~cht behalten:; 
durch Abgeordnete der einzelnen Kreise die săchsisehe NationsunîiVer1 
sitat zu bilden, welche wie hisher als Appellationsge~ichtsho;f fiir dfe.;,; 
sachsischen Prozesse di!enen unei das Recht, die innern Ang·eleglenhei9 :,j 
ten der gesarnmten Nation dwch vom Konig zu besta:tigende Statu.ten ·:1 

in polit.ischer, _g,erichtlicher und okonomis.cher Hinsicht zu ordnen~ un..,,; 
geschmalert ausi.iben Wird. Uebrigens behielte sieh die Nation vor, aU:f '.1 

der năchsten UnilversitătsiVersammlung diese Versammlung selbst deni ~ 
Geiste einer zeitg.emă6en Vo1ksvertre'tung angemessen einztirichten, · 
und dabei zugleich dte rkhterHchen Funktionen dieses Korpers in an
gemessener Weise von den Nationalverhandlungen zu trennen. 

10. D·ieselbe Nationsuniversităt wirrd auch ein Statut Uber die Na::.. 
tionalbewaffnung der Sachse:n den ·ei.genthilmlichen Verhăltnissen cler 
stichsischen rNation angem,essen zu Stande br.ingen, weshalb detr rin den 
ungarischen ReichsgeS'etzen vom J.ahre 1848 vorkommende 22. Artikei 
von der Nationalgarde auf die sachsisch~ Nation keine Anwendung fin
den soll, indem dieser Artikel in vieler :Hinsicht den eigenthiimli!chiert 
Vrernăltnissen der s~chsischen ·Nation nicht entspricht. 

11. DaB da:s heilig1e Recht der săehsischen N ation, sich iin den 
E':reisen, Stadten und ~~3Jften ihre politischen. sowohl, als gerircht;
lichen Beam~ten unabhăngig und selbstă.ndig zu vvăhlen, · unangeîaste·t 
emporgeha1ten werde. In jen.en Kreisen, wo koniglicbe Freistatlte sind, 
soll es ·bei der bisherigen gemeisam·en Verwaltung der . Stadt urnd der 
zum Kreise gehorrigen La:ridschaft ver'b!-ei)ben, so wie sowohl den Kr.eis
als auch den einzelnen Ortsbehorden die bishe_rige Amtswirksamkeit 
in politischer, geribhtlieher und. okonomischer ·'Hinsicht; ferner die An-; 
stellung. c}er ~ubalternen,. 11icht. der Wahl. unterUeg:enden . ~amrten, ·auch 
fernerhin unangetestet emporbleiben · soll. · Uebrigens soll fiir . die Zu.
kunft rfi.ir keinerJ,ei gewaP,lte Beam ten . irgend eine hohere BesltiaitigUtpg 
erforderlich sein, Slondern' es sollten die 'Gewăhlten. sofort îhre Aern:t~r 
antreten. . 

12, Da.G das ungekr&nkte Eigenthumsrecht, die freie Verwendung 
sovvohl der gesammten Nati'On betref,f 'de:s Nationalv·ermogens, aas auch 
der1 einzelnen Kreis:eri, Stadten, Or:.tschaften und Korpe:rschafoon be; 
treff des ·Dornes,tikal-, Kreis-, AHodial-, oder sonstigen V·ermogens un
geschmă'lert und ohne Einlmisehung: der Hegierung e.mpo:vbleibe. 

13. Da6 sowohl dire :K·reisv·e;rsammlungen. als die Co:mmunitaten 
in den SHidten und Altsch~ten rin den .Ortsehaften· tin ihrer bisherigen 
Wtirlmamkeit und BefugntB ver})l€liben, wobei jedoch. die .Natd.on auf 
eine qen Anforderungen der Z~it· :entspr·echende~e · Regelung and Zu
sammensetzung derselben bedacht sein wkd. Unter diesen Ums,tănd,en 
vers:teht es sich v:on selbsti, da:B djje Artikel 23 und 24 die\ obg:edaehrten 
Reichstagsgesetze, als · dlie ungarischen. k. Freistădte be:treffend, au[ die 
săchsische rNation keine Anwendung fitnden; 

14. rDaG die Nation ilwe selbstandige Gerichtsv.erwaltung in allen 
ihren Zwe.igen unter selbstgewah1ten Richtern beha1te, wobei i.ibrigens 
die ,Nation auch hie~in auf zeitgemaJ)e, den besondern Verhăltnissen 
der ·Nation ensprecb.ende A.nlordnungen und Umg~estal1tl.tngen 'bedacht 
sein wird. 



15. Dafi di,e. amtliche Sprache in .alJ:en irtnern Verhaltnissen der 
Nation. sowohl in adrninistrativer, als politischer Hinsficht bei al'len 
ămtlichen Verhandlungen, ProtokoUationen, Korrespondenzen u.s.w. 
ausschlieBlich die Deutsche sei. 

16. Dad.~ die Zunftverfassung, welche eine wesentliche verfassungs
maGige Grundlage der saehsischen Verfassung . bilde,t, sich durch die 
Efifahrung .als ein wiTksames Mittel an dem Proletari.at und Verarmung 
enviesen hat, und bei den eigenthumliehen Verhaltnîssen der sachsi
schen Nation zum Fortbes:tand der Indusţrie in dere n Mitte nothwen
dig ist, auch fur dh:~ Zukunft aufrecht erhalten werde, wogegen die Na
tion sich verbindlich rnacht, das Zunf:twesen einer genauen Durchsicht 
zu unterzilehen., u,nd es. deirn GeiS}te: der z,ei,t angemessen: zu OT:dnen; 

17. · Die evangelischen Ki!rchen und Schulen auf Saohsenboden 
anbelangend soli . auch d1esen der bisherige Gebrauch der deutschen 
Sprache, ferner, das Recht die Kirchen- und Schulangelegenheiten durch 
die verfassungsmaBigen Synoden, K~pitel und Konsistorien, so wie das 
Kirohen- und Schulvermogen selbstandig, · .ohne aUe · Einmischung von 
Seiten der Regierung oder welcher iPOlitischen Behorde limmer v-erw·altem · 
zu konnen, emporbleib@n. · 

.. ; l8. Den · Z·ehnten be·trretffend, ·,moge' auch· die sachsische Nation 
fiir die Zukunft von :der En1trichtung des Zehntens erlthoben, die evan~"' 
ge1isch.;;·$ăchsische Ge~is1tlic;hkeit . aber, . weH1 ·der. Zehrr,ten dermalen da~, 
garize Einkomrrien detselbe:n · ausmacht, zugleich aus der Staats:cassa · 
ents1chădigt und im Verhaltnisse ihres detrmaJigen Einknmmei1s besol
det, di,eses, a~r . in ·· deri · hierlândigen Landtagsartikel · aufgenommen 
werden. · · · 

'IV. Endli~·h wă;re :den .D(eputirten noch zur Pflicht zu machen, 
nichb Iiu:t····von Zei!t zu' :zeit iiber den· Fortgang ihr.er _Verhandlungen 
und die zu Stande· kommendert· Beschliis:se dem Nat'ionsgrafen zutr ent
sprechenden Veranlassun:g ii1 Kenntnis zu setzeii, sonderri 'auch 'aus 
aHen Krăften bei. dem. Min.isterrium' darauf zu dringen, dafi der von 
1hnien liber die: Verhal,tnisse der săchSfs,chen N:ation dem Rei!chstag vor
zulegen beabsichtigt:e Gesetzartikel vorher auch im We-ge des Nations
grafen der săldhsischen ~Naltion mitgethei1:t, ur:nrl diielse[Lbe· .durch das Or
gan einer ·einzube(['umenden ~Nati1on Universitat daruber vernommen 
werde moge. 

!PROPUNEREA 

publiou'lui .din Braşov ~cu privire la !instrucţiun,ea ce urmează să fie 
datc1 din partea naţiunii săseşti me·mbd1or saşi ai comisiei pentru rea
lizarea unificării Transilvanie,i .cu Ungari,a, numită conforrm punctului 
2 al ;legii uniunii, înainta1tlă Maiestăţii Sale pentru a fi sancţionată 

Comunitaltea eleetorală de 9-it~ cere ca în aoeastă instrucţiune să 
fie incluse punctele de mai~ jos, iar depwta,ţii menţiionaţi să fie însăr
cinaţi din partea naţiunii să se str:ădui)3sc~: din răsputetri, atât în ca
drul unor negocied ··paşnice, cât şi .în caz de nevoi1e, ptrin acţion,aifea 
dârză şi re:ilerirea la totalitatea [saşi'1oT] pentru a obţine ~ecunoaşterea 
punctelor· de mai jos de către guvernul maghiar OCn ce priveşte sta-
tt1tul naţiunii săseşti. · 
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I. Îr1 oeea oe prilveşte situaţia generală a· ţării, deputaţii 
grijă ca, ·. în urma dezmembrării şi dizo1vării ordinii existente . pâ!lf 
acum! naţiunea să~ască să nu- ,fie: dezavantaja'tă faţ.ă de unguri şi · 8'' 
cui ~i să nu fie cumva încărcată cu noi sarcini; ci această dezmem· 
brare Ş;Ldizolvare să. se· petreacă· din toate punctele de vedere într-un:. 
~mod drept şi echilibrat. !Deputaţii vor trebui deci să acţioneze prin~{ 
al tele. în . se11sul următor: .. ': · 

1. Funcţionarii saşi angajaţi până acum la Canoe1ari~ Amică, la'+~, 
Guqerniu, . Ja . Tezau~ariat şi la filialele aparţinătoare acestora şi care.·;~! 
în noile condiţii nu vor mai putea fi folosiţi, să~t?i prim·eascăf în oontr:i:.: 'l 
nuare întregul salariu din casa ţării, în fondul căruia populaţia săsească ·; 
a plătit din punct de vedere proporţional cele mai mari sume; " 

· 2. Impozi'tul oare-i apasă pe saşi să nu fie lîn nici un caz mărit, 
ci, dimpotrivă, să i se facă o· înlesnire în această priviinţă, d~ă~ Sle · 
poat~, avându-se îh vedere faptul că acuma şi nobilimea trebuie să pt·ă::.:·· 
tească clare; 

3. Casa dom:esticală ~ fie separată de cea a ţărili şi să fire, redaJtă: 
durisdicţitilor; · 

4. !fneasarea şi administrarea impozitelor. să poată :fi efectuată 
de către funcţionarii aleşi special pentru aceasta de către jurisdictiil şi 
nu de către cei străini; . 

5. În ceea 'ce priveşte~ prestările de către armată şi' găzduirea mi-. 
litarilor să fie stabilit un raport dr~pt între jurisdicţiile săseşti şi ce-, 
lelalte Jt.!dsdicţii; · 

6., Tn privinţa insti:tuţii1or 'ce se·· vor .înfiinţa în ţară,, naţiunea să 
nu fie ocolită şi ·mai ales· Comandam,entll'l general s~ fie iăsatl la" 
Sibiu; 

II. In ceea ce privfflile . ~problem,ele pubHce . şi patrtlicuJ,are rămase 
nerezolvate la , Gu!herniu şi Canoe1ari!aj A'Wică; atât pe plan politic, cât 
şi juridic, deputaţii trebuiie să acţ1o~eze in aşa fel încâ1t: 

L Fondurile cărora \l:e-;au fost ~repartizate aceste probleme ne~ 
zolvate pentru o hortărâre· ~ni<tivă să oeară şi sprijinul saşi[or în 
vederea .rezolvării ·l·or;, 

2. ·Aeeste rezolvăl-i s.ă ,·se. faCă cu cea. mai '!mare l:lrgenţă; 
· 3. ·Toate p!iQCeSe:le civile săseşti ajunse pe ~ca:lea recursului la 

Guberniu şi 1a CaTIJOelaria AuU1că a Tnansilvaniei să fie !Iiemis:e unei 
singure Curţi su}Fem'e de justiţi1e pentru a fi soluţionate; în acest sens 
n~ţiunea Si1sească va cere ca deasupra Universită-ţii săseşti ca şi Curte 
de apel să nu mad decidă .decât un singur for juridic ca instanţă su-
premă pe calea recursului; · 

4. Să fi·e restabili:t de îndată drep~ul comunelor săseşti înt ceea 
ce.· priveşte admiţis:trarera pro:pr.i~ a avuţitei lor alodia1e; dl)eptul În;-; 
tregii naţiuni săs.eşt1i asupra avuţÎ!ei saLe naţionale eomuna:Le să fie 
eliberat de imixtiunea şi tutelarea de până acuma din partea Gutler
niului reare eontravine noţiUTIJii de drept privat; ·prin urmare toalte prn
bleme:le nerezolvate în această! privinţă să fie de asemlern$ remise oo-: 
rriunelor respecti:ve· pentru rezolvarea !lor de sine stătă'1xiare; 

5. Să se anulez,e imediat pTracHca ~nstituită încetul eu înoet:ul pri:n 
diferite decrete ale CanceLariei Auiioe de a f;râna printr-un $CUrs anun
ţat desfăşurarea în continuare a unui proces în domeniul dreptului ci-
vil; aceasta a avut drept urmare SJtânj.enirea justiţiei şi pr.actidi jude
eătoneşti, iar eficacitatea trlibunalelor s:,-ta redus la zero; prin urmare 



sa se trimită toate recutsuritle de acest fel răma~e ner·ezolvate tribuna
lelor respective pentru pre1~rarea proceselor; 

6. Să se anuleze. obiceiul de acum, care cont~avine rmei justiţii 
. reglementate şi sănă(tJoase in domeniul criminalisticii; conform acestuia 

toate sentinţele trebui~ înaintate Guberniului pentifU a fi verificate, 
chiar şi atunci când delicvenţii sunt de acord cu sentinţa; prin urmare 
să trebuiască să se înainteze unui tribunal ierarhic superior spre de
cizie numai acele pra:cese crimitniale în care înşişi . delkvenţii au făcut 
recocs; celelalte pr.o1c.ese să fie trimise de îndată autorităţilor res
pective; 

7. Să înceteze imedfut şi în privinţa proceselor de divorţ ale cre
dincioşilor ~uterani ai naţiunii săseşti acel obicei conform . eăruia nu
mitul defensor matromonii. trebuia· să apeleze orice proces în faţa Ca
pitluri!lor tribunalului ~suprem su;perintendenţial de divorţ şi de aici 
Cancelariei Aulice a Transilvaniei;. prin urmare să fie Qeiclatrât tribu, 
na!lul sUiperinten.denţial menţionat drept ultimă instanţă. ~n probleme de· 
·căsnicie; .aceste. procese să fie aduse în fa:ţia J:e:g.eh:lii numai în cazu~ umui: 
eventual recurs din partea. părţilor îns.ăşi; în acest fel toate procesele 
de divorţ care ~ac rnere,zl:ovar11e [a Cancelaria Au1ică vor fi remi$.e tri
bunalu1ui supe:titrtendenţial menţionat pentru pronunţarea sentfinţei. 

III. 1n ceea Ce' priveşte. naţiun·ea: săsească Şi statutul ei, deputaţii' 
să fi-e insmrcinaţi: în mod di~t cu ~obligaţjia sfântă de. a acţiiona din 
răsputercl ~tru a· înali.nţa o lege unnâtoarei Diete maglnare; în ea să 
se Sitipuleze· cla:r şi· .hotărât căl··saşii: vor coiisffitUi în continuare o na
ţiune' pFopl'cie der sine stătătoare, în oontformitate ctt stadittl act't:ial î-:n 
privinţa pr~prietăţid şi. âp baiza con'llractuluil iniţial încheiat de: către 
regii; Ungariei, cu ; oaspeţii. ge:nrna:ni, ~~aţi- · tn : ,Transi:lvan11a; ~ .işi vor 
menţine entitatea şi limba ger:mană, ooil1Sitituţia şi admini1straţia muni
cipală pe plan administrativ, judecăJtqresc şi a1 ooonomiej d~ stat; la 
fel au'ton~iia în fWOpri1iil~ · afaceri ,municipale, ·cât şi a ·teritori:~iluil al 
cărui p~mânt le aparţine şi a .jurisdicţiei lor în cere 9 ··scaune şi 2 dis
tricte. [n plus să i· se, asigure naţirmrii st)Seşti în aceas·tJă !Lege~ şi urmă
toarele condiţii speciale: 

1. Naţiunea săsească să fie supusă , n~mijlocit regelui, pal;a:tinu
lui ş.i. Guvernului ungar; 

In ·caz că s-ar ~nţiona menţinerea Clujului ca reşe'dinţă a gu
vernului in ,afacerile cu TransHvania s·au· s-1ar trimite nn compartiment 
al Guv:ernuiTui magbiax în acel oraş, deputaţii! să S!e ·opună cu vehemenţă 
şi. să acţioneze în aşa f.el încât să obţină subordonarea directă a na
ţiunii !faţă de Cabinetul ministerial de la Pesta, conform punctului: e:nun~ 
ţat mai sus; 

2. In cadrul Guvernuului ungar să se constituie departameitlt:e pro
prii pentru .afacerile saşiLor din Transilvania; aceste departamente să 
aîbă în .frl.lnttea lor consi:lieri de stat sau rninistedali di-n rândurHe saşi
lor; I.a· fel şi restul personalului acestor departamen;te să fie format din 
saşi: 

3. Procesele să!Seşti să ajungă ia ultima · instanţă de apei de la 
Universitatea săsească, oa Ş!i Curte: de apel, direct în fa~a rege:Lui :un
gar; acesta să n:uthe~scă oel puţin doj saşi ca asesori iri cadrul ,tribu
nalului suprem r~ctiv pentru a··lua parte la .. procese cu drept co
deciziunal şi pentrU intocmirea retferartului; 



~:JI 
.4. Jur.isdicţ~ile. ~ăse~ti să oorespondez: direct atât cu guvernuţ"';.1J 

c5.t ş1 pe p~an JUI'li~Ic c~ re§pe~tiv:_ele. cur_ţ1. ~lJ:pr:_eme. ?·e, ape~; . . . . : ,r:?1~ 
. 1 .. Ş. Niaţ1unea saseasca sa f1e Indreptatita sa. utilizeze limba ger-''fJ~ 

n1ană atât în petiţ}i!le adresate :·r·egelui şi pialatihului,·cât şi în oo.respon~ ~i 
denţa oficială cu miniştri şi ,aelelaltle ofici·i şi jurisdîcţl.ir ale ţării; pe~ti~1 ·~:l 
ţiile redactate în Hmba .g'e:tmană . de către persoane part1eulare saseŞ,{ti ·~ 
să fie de asemenea accepitlate şi puse în :dezbatere de către morurile; ·· 
rneaţionate; · . · · · · . 

6; În ceea ce prtiveşte alegerile repr~ezentanţilor ·1a dietă să i: s~: ; 
recunoască· fiecăred 'jurisdicţii săseşti dreptul de a trimite cel pUţiJ:X 
un deputat: pentru jurisdicţiile mai mari numărul deputaţilor la dietă s~f 
fie stabilit, Ca şi Îln Un!garia., in .funcţie de· nurnărul de ~OCUi)tori; cât 
priveşte distr.iotul Braşov, acesta revendică · '·p~nt~u o~aşul în·. sin~e·· ~· de
putaţi, ''având în ··v·edere populaţia; 'precum 'şi' importanţa sa. comet~îaiă 
şi tindu:Sri~ilă 1 iar pentru localităţHei din 'di~str!~'t care' însumează .;de · 
altfel o populaţie def 60.000 de '~tocui!tori, . 3 deputaţi; deci în total 5 
deputaţi la :dietă; sub nici o d:ormă' îns.ă să nu fie. incluse jur.isdi;cţii sa~ 
seşti ·sau părţi ale· aeestoTa îrr distncţe ·electorale · ungure·Şti ori· setti~ 
ieşti·,p~ntru alegerea deputaţilor; · · ·. . ... _· ... · , . _· . . . · 

1, .· Censul' eleotorai de 300 1f}orinl mbnhdă oonventională .· în . ceea 
ce :.fjriveŞte posesia 3 de :pă'inânt şi' '100 'flodni' m.c:' vehitu[ fix~·~tt de § '2 
din. arUcolul .5 al :legi~ pen:tru Dieta: ungară .-·rere•:t"i:to\l' ia · oraşe!Le libe~e 
maghiare·,' să fi.e fixatJ la (j QO:tă m~ai -înaltă :.pentru rmţ:t:tmrea săsească 
din ·.con8idereilte . ce ţin ·de condiţiile· speciale ·de· ai'Ci; pentru : Bra~6v · el 
să :fie de 700 .până la\;1 000· iflorini îri'priv:inţa:posesiei' de·pământ'şi: de 
400 · dei· [lotinf în aceea' a· v;eriitului,;; altminteri' etnieitatea g,ermană ga-1 
ranta:tă ar .fi exp.usă :perioolullUJi, vădit .de a fi inundată şi· dajţă aa o 
patte ·de !Către elementul ·~om.âne8c riumeras. dare o · presea.ză: şi din• ijă:.:. 
riie v·ecine; · · · , ; · · · 

R< Comîtele' saşilor sa rămâriă în continuare în fruri:tea naţil11rili;· 
în prhrinţa ''numirii ?cestuia; ' naţiup.ea sasească să:.:.şi menţină ' drepţul 
de a-j propune Guvernului ungar trei candidaţi;, corilitele naţiunii tre
bude să tf1e, de altfel, mereu un sas ; cu avu,ţ!il şi cu reş~qil1,ţa !în rhti:j.-; 
locul naţiunii săseşti; · ' ·, · · 

9. De aS'emenea rra.titinea' 'săsească ·Să-si menţină în: oonti~quare 
dreptul de a forma Uni~rsita.Jtea săsească plfln delegaţii diifeTitelor ju ... 
risdicţii; e:a să· consniltuie, ca şi ;până ·acum Curtea: de ape~ pentru prQ'
cesele ··săseşti şi· să-şi exercite • în continuare·· dreptul ne:î:t1grădit de · a 
z,egl1emen:tla af:a:cerile interne· a~e înt~egiti: naţiuni; /PE!' plan poli:tiiC, jutirlic 
şi e1GIOnomic prin sitatute' a~probCiltie de, reg:e; de, a!litfel, naţiunea îşi r~f-o 
zervă dreptul de a reoxganiza UnJiV:er1sitaJtea săsea;s,că,, cu pri,le,jul ur
mătoarei şedinţe în sprijinul unei repre,zentări populare, s~eparând tot
odată funcţiile judecă•toreşti a:Le' acestui organ de dezbateidle nationale; 

· 10. Această Uni\V(ersi1tate .. urm·ează să . e1laboreze: şi un statut pri .... 
vind 'înarmarea naţională a saşilor, potrivit condiţiilor spee~ale ale· ·na~ 
ţitJnii săseşti; de aceea legea nr. 22 a regatului maghiar din 1848 cu 
privir·e la garda naţională să nu se: apHoe naţiunii săseşti, deoarece ea 
nu eor~spunde condiţiilor sale speciale.; 

11. Să se menţină [QieiÎngrădilt ~[ântu~ ·drept al naţiunii săseşti âe 
a~şl ,alege. în mod ti.ndependent şi de s~ine stătător, în ~caunele şi dis
.trictele,. ·îTL oraşele şi, loeaUtăţHe: ei, atât f.uneţi,ona:di , po:Ii.tici, ·cât .şi 
pe cel judecător·eşti; in .acele scaune' ·Şi 'distrkte în :care .se află oraşe 
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libere regeşti să se menţină. administrarea eomună a oraşului şi a te
ritoriului care aparţine jurisdicţiei; să se menţină de asemenea compe
tenta de până acum· a fiecărui for scăunal, districtual şi [ocal pe pqan 
politic, judecătoresc şi economie; [a fel şi dreptul de a m:'ţgaja funcţio
nari inferiori care nu trebuie aleşi; în viitor să nu mai fie nevoie de 
nici o .confirmare superioară, ci să-şi ocupe imediat posturile cei aleşi; 

12- Să se garantez-e dreptul n(€îngrădit la proprietate şi folosirea 
liberă a averii, atât a întregii naţiuni în ceea ce priveşte avuţia na
tională, cât şi a fiecărei tjurisdicţii, oraş, localitate sau eorpo\raţie în 
privinţa avuţiei domesticale, scăunarle, dis,trictuale, alodiaie sau de alt 
gen, fără amestec din partea guvernului; 

14. Atât adunările scăunale şti distTictuale, cât şi comunităţile şi 
sfatul bătrânilor din localităţi să-şi menţină competenţa, avându-se în 
v:edere că naţiul).ea .va proceda în curând la o reorganizare şi recom
punere a . acestor organe în conformitate cu necesită.ţile timpuLui!; în 
acest~ condiţii este . de- la tsine · tnţeles ·că ~egea 23 .şi 24 a Uietei ,ma
ghiare din 1848 ·care se retferă aa o:r'aşelel U'bere regeşti. din Ungaria, nu 
pot fi aplicate naţiunîi săseşti; 

14. Naţiunea săsească s~i menţină administraţia judecător.ească 
de sine stătătoare în toate ramurille sale~ având în frunte judecători 
aleşi din sânul său, ou • menţiunea că şi în acest domeniu ea urmăreşte· 
să :facă reglementări Şi modificări ÎO; iOO!J.1;fOrmitate CU spi~l V·remii 
care să ·corespundă "dondi,ţii1or speciale ale populaţiei să.seşrti; -

15. Limba oficială în toate chestiunille in~rne, atât pe plan admi..
nistrativ,. <:ât Şi 'politic, :în ·cadrul tuturor .. ~zbateri'lor, protocOalelor. 
corespondenţelor, ·etc. săJi~ ln ~c1usiiVitatea cea germană; · 

16. Să se ment,ină şî pe viitor organi·zarea în bresle· care consti
tuie o bază ;conrtribuţiională esenţială a cons.ti1tuţiei săseşti; ele s-au 
dovedit a fi un miij}oc eficient de, protecţie a proletariatului tn faţa 
sărăcirii; totodata sunt: necesarei în eondi.ţiile speciale • naţiunii să
seşti pentru· menţinere~ .. industriei; în· mijlpouf ei; Jn schilmb naţiunea 
săsească s~ 'Obligă, să e:xJamineze cu .atenţie organ~a- in bresle.rşi. s-o 
reglemente.ze i:n. conformitate ou spi~itul timpului; · 

17. În ce·ea ce priveşte· bisertcile şi şcoli!le de pe .pămâittul săsesc, 
ac.estora ·să li se· asigure· în oontinuare -folosirea ţii:nbH• g,e:!'lmane; de as~e
mene.â dreptul de ·a. :f.eglementta, · .afaceriie biseridlor · şi · Ş·ooli'l,or prin si
rioade, capaluri şi consistorii con.Stituţionale; l:a fel administrarea averii 
bisreric~şti :şi ·şcolare de sine . sitîată:t()âre; :fără· vneun amestec· ·-d'iin parte-a 
guv·ernului sau a altui for politic; · · · · · · 

.. 18. Re,·feritor 1lia dijmă, naţiunea ,săsească să _fie .şi ea scutiltă în 
viitor de· prestarea ei; având în vedere că ac-tualmente dijma consti
tuie venitul exclusiv al e1erolu'i! ev.anghe~ic 'săsesc, el.· să. !file despăgubit 
din fondurile casei. dle stalt, dar pla:ta să s~ facă pjroporţion:al cu v)e'
nitul kfe acum; :aces't fucrn va trebuie şă fie inclus' în lre,gea; iDie'tei 
transilvănene; 

JV. 1În sfârşit, depuţaţili vor avea obligaţia să inform~ze din când 
în când. e6mi:tele naţiunii asu;pra desfăşurării. dezbaterilor şi a hotărâ
rilor luate, pentru ca aneas:ta să acţiioneze în .consecinţă; de asemenea 
să insiste. din . răsputeri pe .1âng~ . .guV!ern, pentru ·ca pr:oiectul de iege 
cu privire la. statutu1 naţiunii săseşti pe care 'intenţionează să...:i înain-
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teze diet:ei. să-I poatfi co~muni-oa în pr,eal,şbil oomitell1it naţiunii; 
acesta îptreaga naţiune: s~s~asdi v:a. putea .. să-:1 ia· ~. dezbatere· . 
drul unei, .şedinţe ai Un~;versi~tătii săs,eşti. ee V(,l trebui să fie 

Tipăritură. Arh> Nat. Dir. jud;· Sibdlu. fond. Arh. _·Magistratului; 
2 otm/1848. ·Foţo: 5 ~51-5 653. · 
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Innsbruck, 7 iunie 18481 

Euer Ma.jestăt! 

Durch einen von Wieili. an-. uns geJJangten Curier erfahren wir, 
die Siebenbii·rgilschen Landsitib:ide· hatten; am 29sten May d.J. in Klau;.. 
senburg fuit · faktischer Umgehung der v:oh: Euer Majesta't aHergnădigst 
vorgeschrlebenen Reisenfolge de,r konigliehen Pro:posiitionlen, folglîch 
mit offenbarer VerletiZUlllg des llten Artikels vori' '1791 besehlossert, 
da8 Siehei:tblirgen mirt . Unga~n ·unbedingt vereinigt werden solle, und 
der beti'eff:ende: G~es·eftz.esvorschlag. s:eL· so,eben .. Euner MaJestat :zUr al
lerhochsten Schltilltfassung und·. Bestaroigung. ,;unterbrettet worden. 

·_ Die · :tl',eugehorslamste. Sachs.ische.,··. Nation ~ati~e noch vom 29sten 
Marz l.J. inoeiner Adresse-Euer Ma.jestat2,!i..hr~ unverbr1uchUchen Treue 
zu .versich;ern fur Ptflliel:ţ't _erachtet, u:p.d es aus~e~prqehen, daB si'12 nichts 
şehnlicheT J(Yilrtsch~,. ~s -diese . Oe~inn:~ngen ,ihr~~r: : T:reue und Ergerben:-
heit auch einst~ns in ~~_in?r a]ig.~m·ein·eri. R~i.qJlsst~nc;tevers.amm;lting aller 
constitutionellen Lănder der 1V1onarchie lietirkunderi zu konnen; 
und < ha:tte sich demnach ·mittelba:r ge.gen deri Sonderbund Ungarns mi•t 
Siebenhti.rgeh a.usg·espro6hen. · ' • ·, · · · · · ·•· ·. · · 

. .. In: :eiher. unterthanig~Şteri V orste-Uung . \r,dl11 ci ten May l.J .. hai. die 
Săchsische :r.l?tioil .fe1t.ne,r di,et ergE:~ben;ste Ari;·zeige. ge~ht, . dafi· q~r 
Sieqenb.urgi~ch~ Landes-(fouv~rneiir,, Graf' ·j:oseph Tel~ky, . ani 3ten May 
l.J. der Sachsischen· Natfon erklart hahe: da,.6 wenn. die NaHon; _ sich 
auf dem Landtage gegen1, .die :Uriiori ' erklaren · w:oue, -' rhre persohlieh~ 
Sichercheit auBer.halb des Landtags Saaleş. gefăhrdet s.ey3. Dem zu 

F'olge: bat die S&chsist!he Na:tit>n · untrenthani,gst, wolmit dfe F~rage der 
Union unteJJ di.e ·konigliehen P:voposi'tionen gar ni.cht aufgenomm~n und 
der Landtag •an einem: Ort au:sgeschrieben : werde, wo die Landesstiinde 
gegen jeden :T,er~orismus skher g·estellt und die gesetzliche Redefrei
heit gewahr1eist.et sey. 

Am 18ten May ll.J. haben sa·mmtliche Sachsischen Kreise, ver
:treten durch zahl~~eiche. Abgeordnete, up.iter_ dem Vorsitz·e des National 
Grafen in H€rmannstadt ~eine Volksversa~mlung abgehaUen, worin die 
Ver·einigung- Si,eibenbti.rgens _mit Ung,arn ,fur g·e.me-in:schad'Hch, der .Treue 
-gegen daş AUerhochste Kaise.rhaus; der Int~gritat der Qest.er·reichischen 
Monarchie, dem Interesse des Gesam~mtva;terlandes, der Nati10nalitat 
das Sachsenvolkes ?btraglicţl. erklart w~rde4, . 

. Vom 24sten May_ .l.J .. machte di·e ges.amm,te- Săchsische Nations 
Uniye,~şitaţ, dem ko;:nigliehen. :Candtags Commi.şsăr. Barou PUJChner die 
ergeb:~nste. A.nz~ige,_ dafi. die Sac.hsischen. 'Kreise bei .. .dem_· :allgemein 
ktm_~gegepenen ~errorismus g~gen, qi,e .. Sac~en nicht. in. a~t ~LStge, }eyn 
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wUrden, Peputirte nach Klausenburg zu schicken, welche allerunter
th,ănigste Anzeige dem hohen Staatsr1arthe bereits vom konigliehen 
Landtags Commissăr unte~breitet wprden ist. 

Es ha t noch iriiher. die Sachsische N ation :l,lns unterthănigst Ge
f~rtigte an den A11erhochsten Thron Euer Majesţăt · gesendet m·R dem 
..Auftrage, die Bitte zu stellen,. womit ,Siebenbii·rgen mit Ungarn nicht 
vereinigt ·werde. · 

Es haben, wie wir mit Bestimmtheit w'issen, die Săchsischen 
Kreise ihren sămmtlichen Landtagsdeputirten die Instruction ertheilt, 
gegen die Vere1nigung Siebenbiirgens mit Ungarn zu stimmen. 

Wir wi1ssen nicht, in wie . weit dem Berfeh1e Eluer Majestă1t, wekher 
beziiglich ider Vereinigung Siebenbiirgens mit Ungarn in der dritten 
Landtags Proposition dahin 'laute1t~. dafl liber diese Frage mit Be
rucksichtigung der Siebenbiirgischen Municipalgesetze und der zvvischen 
den drei Nationen bss.tehenden gesetzliehen Verhăltnisse verhandelt 
werden solle, Genuge gieschehen· ist'oder nicht. 

Die· Slebenbiirgischen. Lands~tănde haben ferner drei ungarische 
Deputirte; Gra,f Emerireh Mi:ko, .. Johânn Pa[;fy und Wolfg.ang Veer, nach 
Wien abgeordnet, welche · .vermuthlich auch hieher kum:men werden, 
um die 13estătigung des Un'ilonsartike1s. von Euer Majes:tă,t zu erwiTken, 
darunter aber isrt kein ·Saehse, wie es nach dem in SiebenbiiT~n geL 
setzlichen drei National'i'tăten Prî;ncipe sein mill3te. 

Der Gesetztesvorschlag liber die Ve:reinigung Siebenbiirgens mit 
Ungarn ist v:on der' Siebenbiirgis,che:n Hof Kanzlei nkh't, wie es der 
gesetzliche Weg und die mehr als 150-jăhrige Gepflogenheit edo:rdert, 
dem :fur Siebehburgen noch bestehenden hohen Staatsrathe unt:erbrei
tet, sonder:n mit Umgehru!Flg desselben _geradeweg'es Euer Majes.tăt un-
terlegt wotden. · · ·· 

Fassen wir ane diese Thatsachen und noeh andere un1s ·m iindlkh 
berkhtete~ · Umst:ănde zuSiamr'n:en,· so geht daraus hervor: 

<;laf(~ die. Săchsj1S1Chen Deputirten bloB aus iBefiirchtung ~ssen, 
man \Vi.irde "lhre. Abw:esenheit. von dem von Etier Majest1ăt ausgeschrie
benen. Lan?tage . als. f~"ine Aufl~hrtung g~gen Euer· Majestăt allerhochsten 
Befehl :a.nsehen, auf den· Landţag ge;gangen sind, · · · 

qafi · sie auf.' dem Lanq;tqgie ih1;-:~ JYleinung ge;ge0; die Union. wegen 
den stattgeflJ,nden~n terroriŞ,tlC;heP, Mal):r;e.geln ntchf. haben geltend 
machen :und auss.pr,ecl)en koll),lllen, . da man sie n.icht zu w orte komrnen 
lie,fi, dahe·r. wir auch : iiberzeugt : ~iţl,d, da6 von ~·~ite P'er 'Şăchsisehen 
Nation in naehster Zeit eine R~.QI:$llation oder Proteştatţon gegen die 
Vereh1igung S~ebenbur~n1ş mi1t Ungarn eclolgen wi~d,. 

Als Apgeordnete cier Săchsischen 'N artion .filh,len wir un~ daher 
zur Wah;rung der He'Chte der · Săchsischen Nation · al,s. t.ands,tand, . zur 
Wahrung ihrer NatiiQnali!tăt und Unterthanentreue verpflichtet, Euer 

Majes.tat al1erunterthanigst anzuflehen, den. von der Siebenbiirgischen 
LandsHind:en herrausgesendeten Gese1tzesvorschlag. uber di~e Union zur 
ordentlichen Bera:thung. dem Starutsrathe . zu ubermitteln, so w1e auch, 
da diese Frage nicht ei!ne Angelegenheit IÎ.st, die Ungarn und Sieben
bilrgen · al1ein bet:rifft, sondern die Integrităt . de'r: Gesammtmonarchie 
angeht,. auch · die Stim·me des k.k. OestePrekhischen Ministeriums da
riiber zu vernehmen und so der· Săchsis.chen N.ation durch eine wirk
same Hintanhaltung jeder uberstiirzung dieses so wichti.gen, da,s Wohl 
einse ganzen :Landes betretfd:enden Gegenstandes Gelegenhei.t · · zu ge-
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ben ihre Ansichten darilber auch am Throne Euer l\-Tajestă t vor der 
derfi~itiven Schltillfassung geltend zu machen. Es sei uns erlaubt, Un;.,. 
sere [8itte um wirksame Hintanhaltung jeder ·· Uberstiirzung noch damrt 
zu motiviren, daB nur 2/7 der iBevolkerung Siebenbfugens die er:-
wăhnte Union w·ilnschen, die ubtilgen 5/7 derselben aher solche riur 
durch beklagenswerthe Gewaltmittel sich werden aufdringen lassen. .· - ~ 

Z ugleich behal ten wir uns vor, den Gegenstand der Vereini:gung 
Siebenbilrgens mi't Ungarn von dem Standpuncte des Siebenbiirgischen 
Staatsrachtes und der Integrităt der Monarchie in einer absonderlichen 
allerunterthănig.sten Vorstellung năher zu beleuchten. 

:Die wir in· homagi.aHscher Unterwiirfigkeit verharren, Euer Ma.,.. 
jestat treugehorsamste Unterthanen, 

Die Abgeordneten der Siebenburgisch
Săchsischen N ation 

Geor:g Binder, Superintendent A. Conf. 
Peter Lange, Kronstădter Magistratsrath 
Joseph Wăchter, Med. Dr., Biirger aus 

Hermannstadt . 
r' Josef Zimmerman,. Prof. juris aus 

Hermannstadt 

Maiestatea voastră! 

Printr-un curier venilt aici din Viena, afl.ăm că Stările ţări~ tran,~ 
silvănene ar fi hotărâf in 29 mai a.c. la Oluj, evitând ordinea propo .... 
ziţiilor ~regale prescrise de Maiestatea Voastră, unificar_ea nec:ondiţio
naltă a Ard_ealliului ou U ngar;ia, i:ar. proieotull, de .. 1ege respeQti:v tocmai 
v-ar fi fos~ înain\tat . >Spre .sancţionare, îneăJ~nd . deci, evident, legea 
11 din 1 7 (t 1. . . . , , . . . . , 

Credincioasa naţiune ·săsească a considerrat deja · în 29 · martie a.c. 
eli este de datoria. ei să vă asigure printr-<O a:ck~să că rămâne nestră
mutat fidelă Ma1estăţii Voastre2; to~odată a menti~on.at că nu _doreşte 
nimic mai :mu1t decât să~şi, poată demostra. sentiineh'~le ,tfidetJimţii şi 
credinţei sale cândva,, înttr-p. iCldunare ~ener~lă a Sţărilor tutur,or. ţări~ 
lor constituţionale/ ·are·: moriiârhieL · P~lh ttrmare ea~ $:-a exprimat indi-
rect impotriva un'ilurniLseparatle a. Ung:ariei cu .Ardealul..' . . .. 

. Intr-o adresă din 5 mai a.c. natiunea săsească v-a mai informat că. 
guvernatorul ţării, contele Teiekyt J6zse.f, :a: deţl:ara:t,. în 3 mai, :n3.ţiunii 
săseşti că,. dacă ea nu va ~oi, ~ă . se,. pz:on.unţe î~;potrivţi uniunii 1~1 dietă, 
securitatea . personaiă a del·egaţilo,f ··ar. fi, perridHată. ·.rn· afara să1H ·· aees
teia3. De aceea naţiunea ·săsească v~a adresat. rugămintea ca p:roblema 
uniunii să nici nu .fie inClusă în rândUl propoziţiilor . rJ,ega~e, ·- d!i~ta. să 
fie 'convocată într-un ioo unde StariJe tăr!i să fie ferite de orice teL 
rorism, iar Hbertatea legală de exprilmave ~ă fie garanta,tă. . 

În 18 n1a~ a.c. toate jurisdi~ţiile săseşti, reprezentate prin numk'"" 
roşi delegaţi, au ţinut o adunare populară Ja Sibiu sub. preşedinţia co-
mitelui saşilor; în ti;mpul ei uniunea f\rd~alului cu Ungarta a fost d!e~
cl:arată ca dăunătoare pentru comiuni,tatiea şi·. na;ţionaHta'tea poiPoruJui 
sas şi oa stând în oontra:dilcţLe cu ·fidelitatea · Xaiţă de· Casa !itmperi:ală, 
faţă de' integri'tattea m:On.arhieri. au'Sit['liece şi faţă, de irnteresele generale 
ale patri!ei. 4 · · - · 
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In 24 mai a.e. întreaga Universitate săsească l-a înştiinţat pe co
misarul regesc al diertei, baronul Puchner, că, având în vedere itelt'o~ 
rismul g•eneral manifestat faţă de saşi, jurisdicţiile săseşti nu vor fi în 
st!are să trimită deputaţ~ :la Cluj. Alaeastă înştiinţare . a fost deja îna
intată /înaltului Consil'i;u de sta)t de către comisarul regesc ta dietă. 

Încă mai devreme, niaţiunea săsească ne:-a trimis pe noi subsem
naţii 'la preaîn.altul' tron Cljl Mai·estăţii Vastre cu misiunea dei p_ vă adresa 
cererea· ca Transilvania să nu. fi1e1 unitfioa tă cu . Ungaria. 

Şti111 cu siguranţă că jurisdicţiile săseşti le-au dat tuturor depu
tgţilor la dietă in!strucţiunea de a vota împotriva uniunii Ardealului cu 
Ungaria. 

Nu şt'im în· ce măsură a fost respectat ordinul Ma~stăţi:i Voastre 
care stab_i!lea ca în privinţa uniunii Transilvaniei cu Ungaria, euprinsă 
într-a treia propoziţie dieltală, să se discute cu respectarea legHor mu
nicipale .ale Ardealului .şi a relaţiHor iegale dintre cele trei naţiuni. 

Stările din. ·Transilvania. i-au delegat apoi pe·. tr·ei deputaţi [a 
Viena şi anume jpe contel~ 'Mik6 Imre, pe Pa.lffy Jănos şi !Pe ·Weer Far- • 
kas, care vor veni jprobabil şi aici pentru a obţine sancţionarea din par
ţea M.·aiestăţii Voastre a legii eu ·privire la uniune; însă printre ei hu se 
ailă nici .un sas, .. cum ar fi trebuit să fie conform principiului .celor trei 
naţionalităţi care este în vigoare, în Ardeal. . ·. · ·· . · 

Proiectul de 1ege cu privire la uniun:ea Transill~a:niei,. eu Ungaria 
n'-.a •fost înaintat de către Cancelaria Aulică a Ardealu'lu( ·consil'iului 
de stat care 'încă mai es~ în vLgoar1e·, aşa cum o cere dem·ersul legal 
şi urgenţa de mai bine de 150 de ani, ei s-a înmâna:t di.reet Maiestăţii 
Voastre. 

Dacă luăm în considerare toate aceste fapte, cât şi alte stări de 
lucruri care mi s-au relatat prin viu grai., atgnci .:r~zul~ .. că:., . . . . • .. 

- deputaţii saşi s-au dus 1a [Cluj:] numai tle. tea,TI.a că abS:enţa 
lor de la dieta convocată d!e Maiestatea Voastră ar .fi putut fi interpre-
tată ca o răzv,rătire; · · · · · · · · ; 

- din cauza măs:urtlor teroriste ei nu şi-au pu1tut afirm;a Şi ex
prima pArerea 'lor· ~a dietă împo·triva uniunii, pentru că nu au fost 
lăsaţi să·· ia cuvântul; de sceea: şi stmtem oonvinşi că din parltea naţiunii 
săseşti· va veni tn curând o,. :reclamaţie sau un, protest împotriva un:i-"
unii Ardealului cu. Ung:atia; '· 

~rn caltitate .de debegaţi,: noi ne, simţim, de: 'ad~·ea, obligaţi să vă 
implorăm că. pr.oi,ectui· :de lege cu privire la uniune, trimis aici de către 
Ordinele din Transilvani,a, să~~ ~emiteţi ConsiliU[ui de stat pentru,· a fi 
dezbătut conform urgeriţe;1or: in vederea sustinerii drepturilor naţiunii 
săseşti ca stare a ţării, precum şi a păstrării naţionalităţii şi·· fideHtăţii 
ei. Această problemă nu este o afacere ce priveşte in exclusivitate doar 
cele două ţări, Ungaria şi Ardealul, ei implică integritatea monarhiei în 
general; vă mai adresăm de asemenea rugămintea de a asculta şi glasul 
guvernului şi de a ofuri astfel naţiunii săseşti, pr'in ev1tare.a oricărei 
precipitări, ocazia .de a-şi ·exprima, înaintea unei· hotărâri definitive în 
,faţa 'tronului Mailestăţii Voastre•, pă!rerea :ei :în privinţa· aoes-te!il prolbl~eme 
care priveşte binele .. unei ţări întregi. Să ne tfie permis să motivăm ru
gămintea noastră de ·eyitare a. oricărei precipi:tări şi cu ~aptul că nu~ 
mai 2/7 a populaţi,e!i Arde:alu1ud do~eşte uniunea menţionată; celorlalte 
5/7 ale acest.eia nu li se va putea i.mp!ill1e uniun!€a deeâ't prin vi!ol,enţe 
regretabile. 
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Totodată ne :rezervăm dreptut de a lumina mai îndeaproape pro
blema uniunii Transilvaniei -JCU Yngaria ·de pe poziţia dreptulUi 
al Ardealului şi ~ dnteg:rHâtîi! monarhiei 'într~:un m·e:moriu sepa:rat. 

Ră1nânem cu •umilinţă · omagială suspuşii fideli ai M.aiestăţi]:t 
Voastre. 

Delegaţii na:ţiunii săseşti din Ardeal: 

\ 

Georg Binder, superintendent al Conf. A. 
Peter Lange, consilier al Magistratului din 

Braşov 
Joseph Wachter, med. dr., cetă.ţean din 

Sinflu 
J oseph Zimmermann, prof. 1u:ris:t din 

Sibiu 

Original. Haus !__, Hof - und Staatsarch'iv. · Wie:n. Fond·. MinJ:sterrat, 
r~r. 3 156/1848. :Xerox: 14-561-14 567 . 

1 Este vorba de ziua în care delegaţia săse·ască a cerut să fie primiM th 
audiel}ţă de către împărat şi i-a înmânat în acest scop contelui Falkenhein me;.. 
moriul de faţă. 

2 Vezi voi. I, doc. 110. 
3 Vezi: voi lU~ doc. 74' şi 129. 
4Vezivol. IV,·doc. 80. _ 
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Sf. Gheorghe, 7 iunie 18'48 . 

Kircllyi Kormanyz6 O N agy M~It6sa.ganak! 
Junius 7. 1848 

M~ult Majus holdnap ·28r6l 241 szâm alattkolt azon jelentesem uta:n 
mellynel fogva a kormanyo-m . ala bizott nemes szekbe tortent re:nd za~ 
varasok9.t q r,osznak kezdetebenni elfo1-thatâ:sa vegett feljelenteni bator 
valek. Az ahibbi vagyon es szemely batorsâg :vesz~lyeztetese iranti ese
te.k megkisertetţ es vegre hajtott gyilkolasok: tortentek, ugymind: 

1 or Oroszfaluba g:y;:tlog. katona:: BertaJan · Mihidy · es rokonai. J ancso 
Janossal egyUtt Fekete J6sefnek :es --o~Zv:egy Benke Adamnenak tobb evek 
olta birt telke kertjet szantak- le es a ker~t felpredaltak. 

2or Al Torjan a ·rendetlenseg olly magas fokra hâgott hogy a hely
l;Jeli biztosnak hozzâm megki:ildott · jelentese ·szerent .a .kivaltsagos rend
nek se szemelye se vagyona. nines- ha torsagba. 

3or Ika falvan nemes Denes Balast m:e'grohanni -es otet .meggyiJ
kolni terveztek~ 

4er Ehei hasonl6 tortent. Szentleleken a Konczei esalad. tobb tag-
jaival s neines Orbai csaladdaE 

5or. Martonfalvan foly6 hoţdnap 4!re virad6Iag egy ad6z6,· ki lovat 
legei tetes vegett egy 14 eves koru cseledjevel kikiildven, hajnalba Iov ai 
utan elindult ~azda inasat agyon. verve es egyik lova·t elorintva talalta 
ezen helysegtol is azon panasz ji5tt be, hogy ·se· szemely s'e vagyon n[n
csen batorsagba. 
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6or Foly6 holdnap 4en estve 9 es 10 6ra kozott Esztelneken koz
ad6z6 ifiju Lengyel Istvan agyon lovetett. J ol le het a fen ki jelelt ren
detlensegeknek a bittokfoglalason kivi:ili nyomozasa't elrendeltem, mind 
azon altal remenyem nincs hogy ezen szekbe meg zavart csend s meg
haboritott szemely es vagyon batorsag rogton torvenyeli elhetes enge
delme nelki.il helyre aljon; annăl fogva alazattal kerem Nagy Melt6sa
godat melt6ztasson mind ezen feljelentett esetek mind 241 szam alatt fel
terjesztett merenyek ăltal veszelyeztetett batorsag . helyre allithatasa 
vegett mind altalam, mind a kormf:lnyom ala bizott nemes Szek Tekin
tetes Tisztsege :ăltal kert rpgton torvenyeli elest megrendeltetni, melly 
tisztelettel maradtam. 

Kezdi Kinaly Bir6 U rnak 
Foly6 evi 935 szâm alatt kiolt tudosităsanal fogva bejelentett agyon

loveteset esztelneki ad6z6 i:fiju Lengyel Antalnak k:i nyomoztatni ne ter
heltessen. Atyafisagos indulattal maradvan. 

Prea măritului domn guvernator! 

:După raportul m~eu d~t sub nr. 241 în 28 a :lunii mai ln care am 
îndrăznit să relatez despre itulburarea ordinii în nobilul scaun încre
dinţat ·conducerii mele în vederea înăbuşirii răului ~ncă. !în germene .. 
au avut loc cazuri! de pe:dclitare a sitgur.anţei avutului şi perso.an'ei 
conor·etizate în următoarele· tentativ~e şi coD;literi de omoruri: 

1) La Ruse~i militarul Wanterist Ber:talan Mihaly şi ru,dele lui. 
împreună cu uancs6 O"tănos, au arat pământul intravHan al ~ui Feke:te 
36zsef şi al văduvei lui Benke Adam, pasedat de mai mulţi am', şi li-au 
prădat grăd1naf' 

2) La Turia de Jos dezordinea s-a intensificat atât de mult, încât. 
conform petiţiei proprietarulu'i din localitate adresată mile·, nu este în 
siguranţă nici persoana, nid aver.ea clasei privile,giate; 

3) La Ioafalău S:--fi plănui,t atacarea şi uciderea nobilului Denes 
Balas. 

4) Ase1nănător s-a întâmplat la Sânzieni eu mai: mUlţi membri ai 
fHmiliei Konczei şi cu nobiJa familie Orbai. · 

5) La l'V.I'ărtineni, în zorH zilei de ·4 a luni! ~urente,, ·un contribuabil 
care a tî-imis caii la păşunat cu un servitor de 14 ani, ducându-se după 
·ei, l-a găsit pe acesta ucis, iar unul din cai furat; din aceeaşi :J.oc;ilitate a 
SO$it . o pHhigere că nici persoana, nici averea nu sunt în si·guranţă; 

6) Pe data de 4 a ~unii curente, î~fuoe 9 şi 10, seara, la Estelnic a 
fost î.mpuşcat oontrilbuabilul Lengyel Istvan junior. 

Deşi am ordonat cencetarea dezordinelor sus amintite - în afara 
ocupării proprieltăţ'fi - nu am ni.ei o spe~nanţă că liniştea, siguranţa 
persoanei şi a averii. tulbura te în acest scaun se vor restabili fără intro
ducere3 statariUlui. 'De ·aoee:a, vă rog cu umilinţă, mă~ia voastră, să 
bin!evoi!ţi a ţine seamă de :astfel de cazuri şi de tentative raportate sub 
nr. 241 care· ameninţă ordinea şi a decide introducerea statariului ce
rut de mine, cât şi de respectabila dregă·.torie încredinţată cârmuirii 
mele. 

Rărnân cu stimă adâncă 
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D-lui jude rt;'gal din Kezdi 

Conforn1 .înştiinţării nr. 935 din anul ·curerut stăruiţi în eea:-cetarea · 
împuşcării contribuabilului Lengyel .Antal din Esteln.ic. 

Rămân cu sentimente de frăţie. 

Concept. Arh .. Nat. [)ir, jud. Oovasna. Fond. Arh. Scaun. Trei Scaune:; 
Fete: 7 793~7764. · 
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Mihalţ, 7 iunie 1848 

·Nagy· Melt6sagu Grof Kiralyi F6kormanyz6 Ur, Kegyelme·s. Uram!! 

Abrudbanya varossa polg~arcH ]elesen fi0bir6 NHgy Karolynak es' 
rendorbiztos Di6se:egi Samuelnek en:!detileg ide fogott hivatalos meg ta
na.Iasat, melyben az abrudbanyai kedvetlen koriilmenyek elosorolasa 
mrellett mint egy ket sz;az sza·mb61 all6 katonasagot ker felktildetni, e 
k~resş~l ki:yJatnţam nagymelt6sâgod eleibe ugyan esak a P.ozzam ;utasitott 
k6v~tektol fel ktildeni: hogy niiutan 'a· ·megyeben .lev6. katonasag it~n 
b,firha:. c:( inihalcfalvi d()lgok mar csen.desUlte.k, :nelkUiozh~tetlen, melroz.!. 
t.asson ri'agy. melt6sagod az abrudbânyai kăz b.;itors~g fenri tartasa tekin_
tetebol a· Ţhordara szallasolt Szekely · katonasa.g kOzziiţ egy s;z;azadot si:
etve felkiildeni reridelni. Alazatos · tisztelet't:el maradvan nagymelt6sa:...· 
g~dna~ e;tlicYzatos· ~zolgaja · ·· · · · 

Mihalcfalvfm, Junius 7en 1848. 
B. Banffy Mikl6s, foispan 

Pr,ea inărite d-le conte guvernator crăiese. 
:I~iruevo11torul meu domn! 

.Vă ~XP;edie~z Uqstr.iJtlăţii. voastre, prin de,legaţia :trimisă ia .mine, 
cererea .cetăţenilor oraşului~ Abrud, în special a judellui primar Nagy 
Karoly şi . a comisarului de· poliţie·. Di6szegi Sâ·mueL Prin scrisoarea 
oficială aici anexată, 'pe lângă prezentarea cireumstanţelor neplăcuţe 

din Abrud, ei ·cer trimi1terea unei unităţi miiitare de; o sută-două sute 
de oan1eni. Dar armata ce se atflă în oomitaf.'e, !indispensabilă aiei, chiar 
dacă lucrurHe din Mihalţ s-au liniş:Ut cu~va. Vă, rog, mări1a · voastră. 
să binevoi ti a~ ·~rdona detaşarea urgentă a unei~ companii . din armata 
secuiască încartiruită la Turda, în vederea menţinerii ordinii publice la 
Abrud. Ră;mâri cu respect umil sluga fidelă a prea· înălţimi:!. voastre~ 
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Mihalţ, V iunie 1848 · 
Baron BanffyMikl6s, comite suprem 

Original. Ar~. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 7 328/1848. Fo,to: 2 091-
2 092. 
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Metiş, 7 iunie 1848 

Ne~es Felso Feher megyeben Sz. Martonfahnap a Nemes Megye 
hazanal 1848ban Szentivan hava 7-en folytattuk a kovetkezendo 
kinyomozast. 

for Kerdeztetiik. VaszHia Dusa .saldoilifi falusi bir6: mondl m.eg !iga
zan kinek inditvanya, s beszede kovetkezeseben huztatok le eg·esz 
falust61 az saldorfi Hirtzâban lak6 erdo pasztorok kerţyeit, es etef
tetek meg egy darab fti.vokot? 
- A balasfalvi gyiilesre kovetnek leven kiildve Szimion Hila fa-

lunkbeli kozlakos; minek utanna o Balasfalva~6l haza jott s hogy 
reszegen minden felet oszve vissza beszelt hogy mit hataroztak! 
Ba.Msfalvan, a falusiak nagyob resze, is jelesen az ertelmesebb 
emberek azon indultak meg, es a.nnak:.lett kovetkeze8e a. kertek 
le hU.Zasa is. 

2 - Kerdeztetik Mojsza Leb, fo polgar, ki is a fennebbi kerde
sekre vall 

- En hogy mit beszelt legy;en a Ba1asfalvar61 vissza jott k:Ovet 
Szimion Hila. azt magam fUleimmel tol1e nem hallottam, hanem 
rannyit megis valhatok, hogy a falusi emberek kozti mozgalom 
az 6 be.szedei kovetkezeseben iltott ki. 

Ez utân szembesitetik az ~elso es 2-ik tanu Szi.mion Hila:val, .es sze
mibe mondjak, mi szerint a falusi emberek kozti nyughatatla.nsâg es 
zava.rgas a.z 6 beszedeinek volt kovetkezese. Szimion Hila pedig marad 
el'obbeni va.llomasa mellett. 

Mely ki nyomp~s hogy altalunk a fennebiek sz.erint vitetett veghe 
· arr61 igaz hittel biz:onysagot tesziink a fen irt hely€m, napon es evben. 

Szarka Janos 
·K6nya. Domokos 

mind ketten nemes F. Fejer megye.hiitos iilnokQ.· 

Am procedat la. ancheta următoare în data de 7 ·iunie 18;48, la 
sediul onoratului comitet din Meţiş al respectabilului comitat Alba 
âe Sus. 

1. A. fost înt•rebat Vasille Duşa, jude primar sătesc în Mihăileni: 
răspunde cinstit la a1 cui·· îndemn şi drept urm_are. a cărei cuvântări 
aţi ocuiPat voi, toţi. sătenii, grădin~le paznicilor de pădure din Hârţar
Mihăileni şi aţi folosit o parte din păşunile lor?· 

- Desemnat fiind săteanu.l Simion Hila drept rreprez·entant la 
Adunarea de :la Blaj, aoes:ta a revenit turm·entat şi a povestit tot· felul 
despre oeile hotărâlte acolo; mare parte a săt·enUor, în bună. mă•sură 
dintre cei mai de f1runte, au pornit ca u~mare să ·Oeupe pământurH~ în 
cauză. 

2. A fost chestiionat săteanul fruntaş Moise Leb care s,-a refe
rit la între băr!i.le de mai sus.: 

- Nu am auzit nimic din ceea ce se spune în legătură cu trimisul 
nostru Simion Hila, revenit de la Blaj; dar pet m.ărturisi doar atârt că 
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mişcarea pornită dintTe locuitori a fost o urmare a cuvântării rostite. 
de acesta. 

Apoi martorii cu nr. 1 şi 2 au lfost oonfruntaţi cu, Simîion. Hila că
ruia i-au dedara13 în fată că nelinistea si răzvrătirea sătenilor ai fost o 
consecinţă a afirmaţiile~ sal~. Simi~n Hi.la a rămas însă la de:poziţia sa 
anterioară. 

Iar noi, oonfirmăm. spre autentificare prin prezenta, cu semnături, 
dată~ zi şi an, că ancheta a tfost intreprinsă conform celor mai sus re
[atate. 

Szarka Uanos· 
K6nya · Domokos 

mnb;i, ]uraţi subs;ti!tuiţi. ai onoratuJlui··cnmittat Alba de Sus. 

0TigindL Arh~\ Naţ. Dir. · jttd. Cluj. pond. Arh. comita,t Alba de Sus, 
acte ad-tive, doc. 46. 
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Bon ţi da, 7 iluiie 1848 

N agymel t6sagu Gr6f F6k~rm~a.n:yz6 D r! · Kegyelmes Uram! 
. Kotelessegerrinek . osm.ettem Nagymelt6sagodnak tisztelettel folje

lenter;ii, misz;erint ,az igazg~tas9m ala bizott megye als6keriileteben, Gye
keben~ egy Elekes Samu nevezetu nemesi jogokl:>an elo egyen a kozne,.. 
pet ottan kiilombozo .m~6don folytonoson hizasztja, a .mint. azt Nagymel
t6sagod az ide csatdlt harom darah irom,an.yokb6lt boksen megertendi. 
Melt6ztassek Nagymelt6Sâgod iranta rendelkezni, mitev6 legyek? mert 
mint nemesl jogokkal eLot rendeles nelkiil el fogatni nem merem, annyi
val inkabb,. hogy az ilyenek irant mind eddig m·egyenkhez semmi utas,f
tas nem erkezett. Mely: alazatos jelentese~m .mellett orokos tisztelettel va
gyok nagymeltîosâgodriak alazatos s.Zolgâja 

Boncidan, Szent Ivan hava 7k 1848 

.Doboka megyei Igazgat6 Fo l8ir6 
G. Wass Samu 

Prea mărite domnule conte guvernator, 
· graţiosu1 meu. domn! 

Consider ea o datori!e ·a ,mea ·să vă anunţ cu respect că [n cercul 
de dos al comitatului care se găseşte sub conducerea mea, o persoană 
de rang nobiliar, Elekes Samu, agi:tă m~ereu, în diferite :forme, popu
Jaţia. de acolo. Exeelenţa voastlră va înţelege aceasta din cele trei do
cumente aici anexateli. Vă rog să binevoiţi, măria V·Oastr.ă, să dispu
neţi ce să fac, deoare~e nu îndrăznesc- să-1 arestez fără ,c)rdin, el fiind 
de r-ang nobiliar. Nu îndrăznesc să fa,c aceasta, cu,: ·a,tât -mai mul1t, cu 
cât in iegătură ,cu as'tfe].. de. persoane în · comita tul nostru nu a sosit 



niici o îndrumare. Rămân cu respect [etern] sluga supusă a prea înăli· 

ţimii voastre. 

Bonţida, 7 iunie 1848 
Grof Wass Samu, 

prim jude diriguitnr al ·comitatuluii 
Dăbâca 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1 521E/1848. Foto: 
25 704--c-25 705. 

I Cele trei documente la care se face referire lipsesc. 
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Micloşoara, 7 iunie 1848 

Felseges Kiralyi. Fo Kormany Szek! 

A belkerulet peselneki j~anasanak Szcarazpatak Helysegeben Junius 
2:an az ottani lakosok fel lazadvan birtokos Pocsa Farkas Urnak kaszal6it 
er6szakkal el foglaltâk es a szoms:zed Peselnek Helyseget is hasonl6 er6-
szakra fel sz6litottak, minek utanna az ezen er6s.Zak ellen tiltakoz6 Fol
des urat, ugy az illet6 keruleti Al Ispany Urat, kiis 6ket a to!fveny uty
tyara vissza vezetni akarta, fenyegettek, es er6szakosa:gokat tovabb foly
tattak, azon Keruleti Al Ispany es birtokos Pocsa Farkas ur altal ezen 
lazzadas nekem azon keressel jelentetett fel, mikent egy szazad Dra
gonyost rendelnek a birtokosok eletet es · vagyonat feny1eget0 M.zad6k 
megzabohisara, de minthogy ezen helyseg K:ezdi Szekely Szeknek egyik 
szelibe feks.zik, es katonasagot csak is a Szekely fOldon kereszti.il lehe
tett vala vinni, nehogy a nemet katonasagnak a Szekely foldoni megje~ 
lenese az egesz szekelyseg fel tamadasat vonja maga utan, ezen l<izzadas 
megzabolazasara az ezen jarasba alakult karatnai es kantai nemzet6ri ket 
szazadot rendelbem ki, melynek kovetkezeseul a fenn emlitett ket nem
zet 6ri szazadokkal foly6 h6 4en fel lazadott Helysegbe ki szallottam, a 
lakossag reszer61 ellen szegul6 szandek mutatkozott ugyan, s a· N e·mzeti 
Orseget a faluba be bocsattani nem akarta, de minekutanna a 200 f6re 
men6 nagyobbara vadaszpuskakkal felfegyverkezett Nemzeti Orseregnek 
fegyverek megt,olteset parancsoltam s a lakossagot hozzajok tetţ nyilat
kozatomba azon szomoru korulmenyekre es kemeny biintetessekre, me
lyek az ellenszegul6ket erendik, figyelmeztettem, a nemzet 6rseg min-' 
den ellenszegules nelkul a faluba bebocsattatott, holott is annak sege~. 
delmevel ki nyomozva elebb a tenyt, a f6 bunost 6rizet ahi tetettem, a 
birtokost a maga birtokaba vissza helyeztettem s a fel lazzadott lakoso
kat hozzajok intezett fel vilagositto beszedeim altal minden szigorn.llbb 
eszkozok hasznalata· nelkul az engedelemessegre es csendessegre birtam, 
egyszersmint ezen Helyseg lakosait, kik a nemzeti orsegbe beaUottak' 
volt, mint olyakat, kik hiteket megszegtek, a fegyverviselest161 eltiltottam, 
es ezen helyseg nemzetorseget eloszlattam. . . ' 

Mit is ezennel azzal az alazatos keressel kivanok jelenteni, · misze
rent a fenn einlitett ket nemzet6rsegi szaz·adoknak, melyeknek rehdele
tem arant tanusitott keszsegok, gyors megjelenesok es katonai ·.UJ.agok 



tartasok altal, ugy rendszabalyaim pontos telj~sittesevel sikeriilt ezen.' 
vagyont es szemelyt fenyegeto Iazadast Iecsillapitani - melt6ztat a ;feH, 
seges kiralyi fo kormanyszek tisztseg utjan felsobb tettszeset. nyilvanit~.· 
tani, egyszersmint majus 27 en a megye nyugalmat erdekl6 felterjeszte-
seinre hatarozatat velem tudatni. Alazatos tisztelettel leven a Felseges 
Kirruyi Fo Kormanyszekrrek alazatos szolgaja. 

MiklOsvatrt, Junius 7en 1848 
G. Ka:lnoky Denes 

foispany 

Mărite Scaun gubernial regesc! 

La 2 iunie, in locali!tatea Valea Seacă, plasa Petriceni, din cercul 
inferior al comitatului A:1ba de Sus, localnicii de acolo s-au răscuiat şi 
au ocupat cll forţa fânaţ,ele domnului P6csa Farkas. Ei au chemat la 
violente similare si localitatea vecină Petrieeni. Pe domnul nobil oa:be 
a prot~~tat ·împotriva aces·tei violenţe, precum şi pe domnul viC\eeomite 
al ·cercului respectiv, fiindcă au vr1ut săq readucă pe oaîlea legali!tăţii. 
i-au ameninţat, continuându-şi mai departe sîlniciile. Răscoala mi-a fos1t 
an un tată de. vicecomiterr:e cercului si de către nemesul P6csa Farkas. 
Hugăminte.a lor a fost aceea de a li se trim~ter o co~panie de dragorii 
pentru repritrnarea 'răseulaţiJor ee ameninţă viaţa şi averea nobilimii. 
Localitatea se află la margin~a scaunului Kezdi, astfel că soldaţii nu 
pot fi ·trimişi decât numai prin secuime. 

Ca nu cumva apariţia o9tăşimii nemţeşti să atragă după sine răs
coala intregii seeuimi, pentru reprimarea răscoalei am ordonat aduce
rea a două ·companii de gărzi cetăţeneşti, constituite în această plasă 
în 1ooa:li,tăţi,le' Volal şi Canta. În wma aoes1tui fapt 1n-a1n depJ.asat la 4 
a lunii curente în localitatea răseula.tă eu cele două companii de gărzi 
cetăţeneşti. Pop~aţia a manifeSitat ostilitate, nevrând să permită intra
rea gărzilor ·cetăţeneşti J:n sat. După ce run ordonat încărea:r"~ea armelot 
gărzilor cetăţeneşti. care însumau circa 200 de persoane înarmate în 
majoritate cu puşti de vânătoare şi după ce ani adresat un avertisment 
locuitorilor asupra ·consecinţelor funeste şi a pedepselor aspre el~ vor 
fi aplicate potrivnicilor, garda cetăţeneas.că a fost lăsată să intre în sat 
fără nici o împotrivire. Apot, cu ajutorul ei, am 'invest~gat mai întâi 
tapta, am arestat inculpatul principal, l-am readus pe nemeş la moşia 
sa, iar pe localnicii răsculaţi i-am determinat ia calm prin cuvântări 
lă·mu:ritoare .. Nu am· utilizat mijloace mai drastiice pentru a-i aduce la 
supuneTe şi liniŞte. Totodată, localnicilor care au intrat în rândurile 
gărzii cetăţeneşti~ dar au dat dovadă de necredinţă, le-am in'terzis pur
tarea annelor; de, asemenea garda cetăţenească a acestei !Localităţi am 
desfiinţat-o. Prin modul cum nu-au ascultat ordinele, prin apariţia 
ptomptă, prin ·comportarea militărească şi prin îndeplinirea precisă a 
dispoziţiile m·ele, cele două companii de· gărzi cetăţeneşti au reuşit să 
înăbuŞe această răscoală ameninţătoare. Raportez că umila mea cerere 
ar Lfi să binevoiască mări,tul Scaun gubernial ·crăiese ar-şi expT'ima 
înalta sa apreciere. pe cale oficială; totodată să-mi aducă. la cunoştinţă 
hotărârea sa . privind demersul . meu din 29 mai referitor la liniştea 

c.o:mi tatu[ wi. 



Rămân cu umil respect supusul serv al înaltului Sc,aun gubernial 

regesc 

Micloşoara, 7 iunie 1848 
Gr.of Kalnoky Denes, 

comite suprem 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 7 431/1848. Foto: 30 848-
30 851. 
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Braşov, 7 iunie 1848 

An die Beamten !in Zeiden 

Aui dem e ben ve1rsammel,ten Siebenbiirgischen Landtag sind Ge
genstande verhandelt worden, welche auch in das innerste National
Jeben der Sachsen eingreifen, worunter die Vereinig'ung Siebenbur
gens mi·t Ungarn den Hauptgegenstand bildet. 

1V1agistrat und Stadt Communitaet haben liber e,inige dieser Ge
genstănde, wegen deren groGen Dringliichkeit und Unaillfschiebbarkeit 
bereits Eeschllisse gefaBt und sokhe den hiesigen Landtags Abgeo.rd
neten zur Richtschnur mitgethei'lt, es liegen aher auch eh1ige so eiben 
mit Estaff.et eingelangte ebenso dringende Anfragen der Landtags Ab
geordneten zur Verhandlung vor, deren Be~athung ohne Verzug vor
genom.men werden mufi.l 

Die Beamten werden demnach aufgefordert, zu einer morgen den 
Hten d.M. vormittags 8 Uhr abzuhaltenden Kreisv.ersa:minlung du~ch 2 
Abgeordnerte unawbleiblich zu erscheinen. Kronstadt am 7. Juni· 1848. 

Către funcţionarii din Codlea 

Der Magistrat tliurch 
Frieddch Riemer, Notair 

În tin1pul Dietei Transilvaniei întrunită în prezenJt s-au discutat 
. probleme cu implicaţii profunde şi în viaţa naţională a saşilor, printre 
care uniunea Transilvaniei cu Ungaria constituie te~a principală. 

!n privinţa unora din aceste probleme, Magistra1Jull şi com~nita
tea oraşului au luat deja câteva hotărâri care nu puteau fi amânate şi 

le-a comunicat deputaţilor de aici 'la dietă ca linie directoare; ne~au 
parvenit însă tocmai acum prin ştafetă câd;eva întrebări' urg·ente din 
partea deputaţilor la dietă care trebuie discutate neintârziat1. 
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De aceea ful).cţionarii sunt rugaţi să trimită neapărat: .doi 
gaţi la o ,şedinţă a districtului care va începe mâine, 8( iunie la ora 
înainte de n1asă. 

Braşov, 7 iunie 1848 
Magistratul prin 

Friedrich Riemer, notar 

Original: Arh. Naţ. Dir. jud. Bra~ov. Fond. Arh. din Get.ăţuie. Codlea 
(pachet albastru), f. nr. 1, XII/1848. Fato: 32 352. 

1 Vezi voi. V, doc. 168. 
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Oradea, 7 iunie 1848 

M·elt6sagos gr6f, Minister elnok ur! 

En sem megbizva, sem folhiva nem vragyok, hogy a nep s kJornyek 
allapotar6l jelentest tegyek a kormanytamicsnak, de en polgari koteles~..o 
seget esmerek, s arra felhivas nem kell; s mi utan a nep id6szakonkent 
nyilatkozik, miuMn az allapotot k~ozelebbrol esmerem, sziisegesnek tar
tom megirni, hogy: 

Biharban s kornyekeben a roman ajku nep megelegedetlen, sot 
nyugtalan, mi onnan ered, hogy az urbert megsziinteto torveny javas
lat kihirdetesevel az azon ertelmu torveny mi elebbi megerkezese is 
igertetven, miutan majus 1-en tOrtent kozze tetel alkialmaval a. lll,~p 
nyugtatasăra szolgalandhatott anya nyelveni kimagyarazas szentsegto
resnek tekintetett, · s igy a roman nep Iegnagyobb ketely, s gyanakodas 
ko~ott tarvozott el; a torvenynek igeret szerinti meg nem erkezeset az 

· aristocnitia ~iltal forralt egyenes csalasnak tartja, melly gyanakodast a 
torveny hianyaban elofordult tobb ollyan esetek is e16 mozditak, mi~ 
szerint t.i. a helybeli jegyz6k a nep egyszeru.segere szamitva nemzet6ri 
tiszteknek vagy onmagukat, vagy a nep alta! nem akartakat szorgalmaz
tak m~.gva1asztattni; masunnan ismet oly kerelemmel jarultak, hogy 
torv~ny magyarazo kiildessen ki nekik. Azt sem nyerhettek meg, megye 
tisztei pedig nem · ~ppen szerencsesek a nep nyelvet bese:elleni; mind
ezekbol gyanujok erosbiilt, s ma m!an mondhatni, hogy a bizalom er6-
sen hanyatlott. E16iteletok: "Az urak az urbeli szolgalatok meg sziinte
teset csak fogasb6l hirdettek, hogy a nepet a kiralyt61 magokhoz edes
gessek, s a kiralyt letehessek, s most mar fegyverbe azert oltoztettnenek 
hogy a kiraly ellen elkovetett meltat1ansag bosszujab6l mi 6vjuk meg" .· 

"A szavazatok osszeirasat pedig olyasminek tartja, mi arra celoz, 
hogy urberi. allomanya kitudatvan, az elengedett robot bere arra ki ve
tessen, tehat nem csak fel nem adja, s1ott az oszve irast iVilagoS3!Il' el-
lerizi": · 

E bajokon rnaga idejeben konnyii lett volna segiten.i, . ha a megyei 
· ki:sszeriiseg az embereket nem bantja, nem bantja a "deputatusi· k6rsag"~ 
: s · annak ltitnak' va.Ia utanna, hogy ki s mennyire: esmeretes vagy tiirt 
ember a ·.nep eldtt, s mennyibe b.irja a rokonszenv mellett annak nyelv 



esmeretet is; de ezzel nem gondoltak, hanern azzal, hogy az eddig mel
lettriink szerepelt embereket deputatusoknak tuntessuk ki, igy asztain a 
f.6 dolog, a nep .rokonszenvene~ megnyerese kockaztatott el annyira, hogy 
most man a legtobb hitelu ember sem igerhet maganak hat,ast, mert az 
el6itelet nemely videkekei.l val6sagos ragallya valt mar, s a velemenyek 
tengere merlilt fel, ugy hogy okom van a joverido felett agg6dni. 

Hogy tehat a dolgon segiteni pr6baljunk, azt ket oldalr6l velnem 
megkisertendonek, jelesen: egy rom'an nepgyulest hirdetni Varadon, 
mellyen legalabb is minden falunak ot, hat embere jelennek meg. Eze~ 
e16tt mindenik fel esmeretes emberei lepnenek fel, s a mar eleve meg
allapitott irany s szellemben a torvenyefet magyară,znak,, s roinfi:ţ! nyel
ven olvasnak. Ezek az egyenek form~Hm3.nak egy valasztmanyt, .$s miu
tan magukat a nep. fejeivel immar megesmertettek, tagonkint oszolna
nak azon valasztmanyokba, mellyek a megye res,zer6l a tOrveny magya
râzatara kikuldettnenek. Vagy rovidebben, de az lis igaz, hogy kevesebb 
sikert igero: 

Hivassek fel a felekezet, hogy a ri.ep el6tt esmeretes es bizalom
ban all6 tobb egyeneket jel'oljon ki, kik is a fent irt m6don a· kuldot
segekbe .szetosztand6k, ugy hogy ha a szakaszbelî szolgabir6 id6j,artatva 
is szukseget latnă: az itt.:..otti megje1enesnek, s a capatd.tationak, - az 
megtortenhesseri, sott a felvilagositasert be jov6 falusi,q.k biztos ember
nel, mint saj<it ver:Uknel jelenhesseneki meg. A dolgon igy tahtn 1ehetne 
segiteni, killomben ha abba hadjak, a nep negedtsegen megtorik. 

Hogy melt6sagod megtudhassa azt is, ki es miert jarul melt6sagod
hoz e sorokkal, kenytelen vagyok a sz~renyseg engedelme mellett igen
telen. szem·elyemr6l is szollani. 

Uram! en nem vagyok azok kozziil valq, kik a jelent el6idezni, 
segitettek, de miutan meg van s miutan mult idok szerinti elvem kiz:a
r6lag "a kormany hatalomnak a rahu.lismus elleni vedelmeben" ponto
sult, ahhoz kovetkezetesen nemileg, mas reszr61 pedig a hon fen marâ
dâisa erdekeb6l minden lokes ellen szuksegkeppen is meg6vni kell6 je
len rendszert, annyival szivesb keszseggel gyamolitom csekelysegemtol 
kitelhetd erdvel, mennyivel igazabb az, hogy multpani eletem egy com
maja sem bizonyithatj-a, hogy en a nep lenyugozes·enek baratja lettem 
volna, mit legv•ermesebb elleneim is bevallani kenytelenek. Mindezeket 
azqnban nem: azert. sorolom el6, hogy magamat ·melt6sâg,od vagy a kor
many hatalomhak, };le hizelegjem, mert ezen s effEH~ teren soha sel11 al
lottam, hanem !Irieg mondand6nak .yeltem azert, ,miivel. az elet sok kese
rusegei, s az emberek iildăzesei daeara Bihar roman nepenek bizalmăt 
kîerdemelven, mint sorsanak lelekbol es szivb6l embere; fe1sz6lalni keny
telennek erezven magamat, ne hogy a . sok szervez6 es szerepl6k sorâba 
dobassam, nieg kell~ mondanom, ki vagyok, hogy ki tudassek mi cel, mi 
oszton vezerli tollarnat. ~En becsU.letes ember voltam mindeg s vagyok :
akaratommal, s. tettemmel akarhol megjelenni merek. Miutan tehat, e 

·nep mind egyszer:Usege, ,mînd'viszonyainâl· fogva csaknetn legtobb kiser
teteknek van'·kiteye, hehogy a nep elete allott ertelmes resz totekvese 

. meghillsl~sş~~' egesz .tţsztele.ţtel ~sedeţ~'f!l, hogy a r9man,_ny~lven szer
kesztett t6rveny"eket lehet6 rn.i . gyqrsa"i;lban. lekuldeni ·:rnelt6~tassal)ak, 
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egY,szersJ?ind a~. alk .. almazas, iranti el?terjesz.te. semet, ha celra vezet?!l·,,,·~.~'·····~.·.···. 
talâ!Itatnek, ~ f1gyelemre meltattni szrveskedJen. )~ 

Ki is egyeb irant nagy becsU indulat<iban egesz tisztelettel ajonlottj~ 
n1aradok · ' ., ~ 

' 1 
Varad-Olasziban, jl1nius 7-en. 1848 , 

~i~ 
Melt6sagodnak 6szinte tisztel6je 

Dragos J an os 

Ilustre d-1e· conte ministru preşedinte! 

Eu nu- am fost nici delegat nici somat să fac raport Consiliului ~ 
de Miniştri. asupra sirtuaţi~i poporului şi a. regiunii; dar îmi cunosc da- ,'1 

toria,, de ctetăţean asupra rcăreia nu trebuie să te facăi nimeni atent; şi ţî 
cum dedşraţiile poporului apar doar periodic, iar eu cunosc exact ca:t;ei

1
! 

este sţtuaţia, găsesc necesar să scriu că: . . . , 
In Bihor şi împrejurimi populaţia românească esrte nemultumitfi; :1 

P1:ai mult - nei.Bniştită, - şi aoeas:t3}. a rezultat din oauză că <la. pu- : 
blicarea proiectului de leg,e prin care se supr:imă . iobăgia S-f.lJU tfăc~ut " 
pron1isiuni că va sosi in curând şi ~erg,ea cu conţinut simiLar; - dar Ou. 
ocazia publicaţiilor de la 1 mai explicaţiile c:e s-au servit pentru. ii
ni~lt.ea poP,orului în limba sa · maternă \S-au socotit a fi un adevărat 
sacrileg:iu; -· poporul român s-a1 îndepărtat nutrind ·O mare îndoi'ală 
'şi suspiciune; el consideră că legea n-a sosit la timpul pr:omiis. datorită 
unei înşelăoi'uni directe puse la· cale de aristocraţie; această ·bănuiEtlă 
a fost încurajată în lipsa !l:egili şi de faptul·că notarii' :comunali, bazân
du-se pe naivitatea poporului, au s1tăr11!it să 'fie ales.i ·ofiţeri 'în garda 
naţională, fie ei înşişi, fie persoane neagreat~e de popor; din aH1e părţi 
s--a cerut să ·se trimită interpreti ai legii; dar nid a10~astă cereue nu 
s-a aprobat, iar funrcţionarii munidpiului din nenoroci·re nu cu11osc 
li-mba poporului; de a:ee:ea bănuielile lui au crescut, aşa că azi pt.ftem 
afirma c.:\ i s-a clătinat încrederea; se presupune că: 

!• DomniJ. au publicat înJce:tarea slujbelor urbariale numai ea truc, 
pentru a îndepărta poporul de rege şi apoi să şi-1 apropie, iar ulterior 
s•1-1 detroneze; de asemen:ea că acum s-ar chema sub ar.me, numai 
pentru a-:i apăra de răzbunările pe care şi le-au atras prin acţiunea 
lor nedemnă faţă de rege"; la fel se consideră că înregistrarea votanţi
lor se face cu scopul de a li se cunoaşte situaţia urbarială şi . apoi pe 
baza ei să i se stabilească sarcina despăgubirilor pentru robota supri:
mata; în consecinţă nu numai că nu declară nimic, dar se împotriveşte 
direct consemnătrii. 

Altădată aceste neajunsuri se puteau remedia uşor. Dacă se sin-
chiseşte cineva de li!psa de popularitate şi de prestigiul de deputat. în 
comitat<, atunci să se eaute care şi ;cât este de ~cunoSrcut ori' agreat de 

·popor; de asem(enea dacă posedă în afară de simpatia poporului . şi 
limba lui. Nu s-a ţinut [nsă seama de astfel de lucruri şi nid nu~ s-a 
căutat să fie răsplătiţi cu 'titlul de deputat oameni care au activat pană 
acun1 pe lângă ·el; dar în .aoest ,fel s-a riscat să se piardă ceea: oe ~ste 
rnai esenţial: aspiraţia la simpatia poporului; , aşa că azi nici c~~ mai 
de inGredeie oameni nu pot promite succese, fiindcă prejudecăţile in 
anumite regiuni au devenit adevărate epidemii; apar potop de opinii 
şi de aoeea am motive să fiu îngrijorat de viitor. · · ' 
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Aşadar; pentru a încerca să venim în ajutorul problemei, con
sider că' trebuie acţionat din două direcţii. Pe de o parte, să se con
voace o _adunare populară la <:_?radea, la care să ia parte cel puţin 5-6 
oameni din fiecare comună. In faţa aces'tora s-ar putea prezenta oa
.meniî de incredere ai fiecărei părţi care să explice şi să citească 1egile 
în limba tronlână, într-un spirit dinainte &tabilit. Aceste persoane ar 
form3 apoi un comitet şi, fiind de pe acum recunoseute ca fruntaşe ale 
poporului, ar fi repre~ntate ·fiecare în parte ca membre ale comisiilor 
pe care com'itatul le va trimite sprre a explica legile. Sau, pe o cale 
mai scurtă, totodată însă mai puţin promiţătoare de rezultate, să fie 
invitate confesiunile a-şi desemna mai fi!.ulte personalităţi cunoscute şi 
care se bucură de încredere în faţa. poporului; apoi ar urma să fie re
partizate tîn acelieaşi comisii, după modul arătat mai sus. Astfel, dacă 
prim-judele cercual va considera nece,§-Clră ici-colo prezenţa şi compe
tenta· acestora, să o poată folosi; tqtodată sătenii veniţi pentru 1ămu
riri la oraş, să s:e poată a(dresa la oam·eni de acelaşi sânge cu ei, ca ~a 
unii de încredere. Astfel, s-ar veni,. poate, î.n spri'jinul problemei anrin
tite, căci altminteri, dacă se neglijează, totul se rupe prin indiferen
tismul poporului. 

Ca s~ ştiţi excelen~a voatsră cine sunt şd pentru ce vă adresez 
aceste r<.1nduri, sunt nevoit a vorbi şi despre neînsemnata mea per
soană, făr:1 a depăşi cerinţele modestieii. 

Domnul meu. Eu nu mă număr între cei care au stârnit prezenţa 
zilelor de as·tăzi; dar din moment ce F-le există, iar principiul după 
care n1ă conduc din vremuri ve.chi îmi spune că: "puterea guvernamen-
tRJ.ă s-a concentrat în lupita contra rabulismului", eu caut să-i rămân 

consecvent; pe de altă parte însă, ţin seama de nevoia de a apăra pa-

tria de orice lovi1tură care-i periclitează existenţa; în consecinţă acord 
cu p~Eicere . spri1jinul.· meu modest,_ după puteri, r;egimului d!e azi, mai 
ales că nici un partener din trecutul meu îndepărtat nu va putea sus
ţine că am spriijnit opri·ma:rea poporuh1i; nici chiar duşmanii mei nu 
pot ridica împotriva mea atari acuze. Amintesc aceste lucruri nu pen
tru a me:1. linguşi în faţa excelenţei voastre, ori a guvernului, fiindcă 

:n-am agreat· nici când o atare poziţie; dar consider că trebuie să le 
spun, fiindcă, împotriva tuturor vicisitudinilor vieţii şi a pe~rsecuţiei 

oamenilor, dobândind încrederea poporului român din Bihor, singur 
stăpân pe soarta sa, m-am socotit dator să vorbesc; ca să nu fiu socotit 
între cei mulţi care fac planuri şi-şi caută roluri trebuia să spun cine 
sunt, ca să se ştie ce scopuri, ce îndemnuri îmi conduc condeiul. ~Eu am 
fost ~ntOtdeauna om citn1sH şi sunt, ori unde mă~ vor duce voirn.ţa sau 
faptele mele. 

Acest popor tfiind expus în cel mai mare grad seducţiunilor daţ

torită simplicităţii sale . ş\ a împrejurărilor în care a tră~t, va da, tot 
sprijinul stăruinţei celor mai pricepuţi care s-au pus în fruntea lui; 
vă imp~or cu toată stima să binevoiţi a ne trimite cât mai urgent le
gile. redactate în limba română; în acelaşi timp ~.dacă socotiţi opor
~u.r:t··-, ~ă b!nev_oiţi a ~ua în coriside:rare· propunerile Inele pr-r:ivitoare la 
ani?j~rea mea. 
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Drept care ră~mân cu toată stima în ·aşteptarea 
voastre. 

Oradea, la 7 iunie 1848 

Al excelenţei voastre sincer devotat 
Ioan Dragoş 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi 
veltar. Beliigyinini'szterium; 349 Eln./B. Foto: 713-715/1848; 
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Fără loc, 7 iunie 1848 

Tisztelt banltom! . 

Irsz - ugy e - ma· tud6sitast Pestre? Wesselenyi Mikl6s 
keret, irnad meg,. miszerint a N:adornak Erdelybe kiHdendo 
igen szukse_g~s es celszeru leend a kircilyt mentiil tobbszor erhliteni, 
mert itt Erdelyben a netp e nevhez killonosen ragaszkodik. - Wessele::;· 
nyi nezetet e tekintetben mindny1ajan osztjuk. Tisztelettel s nagyrabo::: 
csulessel ' ' 

Junius 7iken (A level hatan fogalmazvany) 

Hiv baratod 
Teleki Laszlb. 

A Kiralyi Biztos meg igere, Szebenbol hozza erkezendo tud6sitasaf~ 
nak velem azonnali kozleset es en nem fogok kesni - mind ezek.!"16l 
mind a Hadi Parancsnok kozbe j,ottevel folytatand6 tanacskozas veg 
eredmenyeir:Ol, es az intezkedesekrol ănt holnapi nap tud6sitani. 

Remenyleni lehet ugyan, hogy az Uni6 szentesitese ki hirdeteşe 
utan, a Sz1asz ellenseges s eros !izgatasok (melyeknek lettet, a tobb Szaz 
kovetek magok sem merik tagadni) meg sziinni fognak -,-. es az olah ne·!) 
nyugottab leend, de ha koran eleje nem vetetik az · olah ezredek tulzott fel 
izgatasanak es ez nallok mint az olah nepnel hajlamot, szandokot s egye..., 
sulest fejtend ki - akkor a veszelyes kovetkezesek eldre ki nem szamit
hatok, es elfojtasa a midon a Hadi [parancsnok eldadasa szerent mint e:r
rol a Hadn1inistert ertesite a keves katonai ero oly anyira szelyt var{ 
sz6rva, hogy hirtelen elegendo f!] erot concentralhi nem lehetne - neiil 
konnyu feladat lehne:· es sok ver ontasba keriilhetne. Szeriri.tem ha e 
levelek. tartalmanak csak egy resze a korm.any altal eltiltott comiszarok 
gyulesei igazok - es kiwilt ha a holnapi intezkedesekkel engedetlen ie~, 
end, a primipillusok be fogatasukkal kiesni nem kellene - ha bator rierri' 
tagadhatom, hogy ilyes, a fel boszitett kedelyek koriilmenyeiben a ter
rorismus felhasznalasaval igen 6vatosnak kelllenni. 

H~Bpectabile prietene, 

A$adar, vei înştiinţa astăzi la Pesta? Te roagă W,esselenyi Mi!kl6s 
să scrii ·că a1~ fi foarte necesar Şi utii să se pom~eneiseă câ1t .fuaii des 
regele în ordinele palatinului ce se vor trimite în Transilvania, deoa.; 
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rece aici poporul este ţtta;şa;t: de aoes.t nun1e. Noi împărtăşim cu toţii~ 
din acest punct de vedere, părerea !l!ui Wesselenyi. Cu stimă şi multă 
consideraţie. 

7 iunie (Un concept pe v;ersoul sorisorii) 

Prietenul tău fidel 
Teleki Laszl6 

Cornisarul regal 1a promis că mă va informa imediat despre şti:... 
fiile .C€-i vor sosi lde i,la Sibiu. Eu nu voi :întârzia să vă informez în 
cursul zilei de mâine despre aceasta şi despre rezultatele finale ale con
sf:J.tuirilor c2re se ţin împreună -cu Comandamentul militar, rprecum şi 
despre :rnăsu.ri1e oe se vor !lua .. 

Se poate spera .că după publicarea sancţionării uniunii se vor 
opri 1agilaţ.~ile intense şi duşmănoase ale saşilor, a căror exislt:Jen,tiă nu 
îndrăznesc s-o neg~ deputaţii :lor, iar. poporul român se va linişti, 
Totuşi, dac2. nu se va preveni din vreme instigarea exagerată a regi
mentului român şi agittaţia cu scopuri antiunioniste. faţă de care do
vedesc receptivitate mar~ atât grăniqerii, cât şi poporul român, atunci 
nu se vor putea calcula di:rminte :consecinţele periculoase. Înăbuşirea 
lor nu e1r fi o :sarcină uşoară, deoarece unităţile militare sunt puţine 
şi împrăştiate atât de mult, încât, la repezeală, nu s-ar putea concentra 
forţe suficiente. Cmnandantul .militar a înştiinţat despre aceasta Minis
terul de Război. În plus,, înăbuşirea ar eere multă vărsane de sânge. 
După rnine, în cazul roă numai o parte din conţinutul scrisorilor ar fi 
~.tdevărat, si anume, dacă s-au opri;t şedinţeLe com:isarilor de către gu
vern şi, îndeosebi dacă nu se va da attienţie 1năsurilor de mâine, nu ar 
trebuie să se întârzie cu aflestarea primipililor. Nu neg că în această 
ntmosferă .se impune să se opereze cu multă p~ecauţie. 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Arh. Perenyi. Misive. Publicat ele 
V. Waldapfel Eszter, A forradalom es szabadsagharc levelestcira, vol. I,. 
p. 278. 

92 

Cluj, 7 iunie 1848 

Deak Ferencnek. Kolozsvar, 1848. jun. 7 

Szeretett Baratom! ărommel ertettem soraidb6l a lelkescdest, mely
lyel az uni6t Pesten fogadtak. · Itt az olahok csendesednek, am bar a buj
togatasok meg mind folynak. Ezen bujtogatasok fokent a szaszokt6l 
erednek, kik kozt Rosenfeld -«apa es fia>->-, leginkabb pedig Szalmen, a 
comes, igen gonosz szerepet jatszodnak. Az anti-unionalis mozgalmak f6-
helye Szeben. Saguna, az ohitu piispok is veszedelmes ember. Bajaink 
egyik r6bbike az is, hogy a honbeli katonatisztek kozt altala:ba,n rossz 
szellem uralkodik. Unio, nador, ministerium ellen [zgatnak ezek is. A 
kommanc~iroz6 beesUletes ember; de szUkseges 6t kisse animalni s le
kotelezni. J 6 lenne, ha a nador 6t vagy felhivna vagy neki irna s, lelkere 
beszelne. Nagyon kerlek, figyelmezzetek kiilonosen arra: hogy minden 
oiy iratban, melyet a nador vagy ministerium Erdelybe kUld, kiemelten 
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legyen megemlitve, hogy az. V. Ferdinand kiralyunk neveben s felhat 
mazasa kovetkezteben rendeltetik; mert szomoni terjedseget nyert az,o 
gonoszsag-szulte eszme, hogy V. ,Ferdinandt61 s Inint itt nevezik, ,'' 
ausztriai h;:izt61 el akarunk szakadni, vagy mar el is szakadtl.ink) es hog 
mind a nador, mind a n1inisterium ellentetben all a felseggel, ki keny' 
szerites alatt all. Ezen hirnel es hitnel semmi sem arthat Ugyunknek in 
kâbb. J,6 lesz azan lenni, hogy minden hirlapban jelenjenek mteg eze 
râgalom ellen c:afolatok s nyilatkozatok. A hadsereget talan ugynevezet 
Armee-Befehlek altal, valamint a t6tokat s mindkethitu olahokat ige 
szUkseges lesz felvil<igositani s megnyugtatni. Minden felekezetu papok 
altal is }6 hatast lehet e targyban orszagszerte gyakorolni. !J,)i~ 

Itt orszaggyulesUnken dolgaink eleg j61 mennek. Remellem, e he;;'';i! 
ten annyira keszen leszlink mindennel, hogy irinep uttmra csak a meg:J :~ 
er6sitv;e leerkezend:6 torvenycikkek kihirdetese fog maradni. , 

Bar a kovetvalasztasok eshetnenek meg ugy, hogy a kovetek juhi:j 
5-en Pesten lehessenek, de felek, hogy ez nem fog lehetni; j6 lett volnat/ 
hogy - ugy mint en tervezte1n - a most Ievo kovetek mentek s lettek 1 

volna :fenn addig, mig az uj valasztasok itt megtortennek. ,, : 
Azt hiszern, hogy az unio teljes es reszletes vegrehajtasa ugy, : 

de csakis ugy eszkozolhet6 gyorsan es celszeruen, mint a hogy a re.:. 
szek visszacsatlasa eszkozoltetett, t.i. kir. biztos altal. Erdely uniojara 
kellene egy f6 s alatta kerUletenkent rnuklod6 4-5 albiztos bizottmanyi 
tagokkal. Errol en irtam Szernerenek; de nem irtam valam'irol, mi felăl 
kell nyilatkoznom, t.i. szernelyernr6l, azon esetben, hogyha ezeh kir. biz.::. 
tosok kinevezesekor r6lam is lenne sz6; - atallottam neki ez irant irrii, 
nehogy vagy tolakodasnak vagy isten tudja, minek vegye. Te azonban 
isrnersz, azert 6szinten irok neked e uargyban. Ha en sz6ba jonnek s 
hasznosnak ta1alnatok, hogy erigem nevezzetek ki fobiztosnak vagy az 
albiztosok egyikenek, en a kinevezest vissza nem utasHom, mert azt hi'
szern, hogy rnost kotelesseg ott es ugy szolgalni, mint az kivantatik; de 
nagyon szeretnem, ha azan pahar elm:ulnek tolem; rnert kivalt oly em
bernek, kinek itt sok csaladi s barati viszonyai vannak, felette kellemet
len feladat lesz, rnivel sok erdekeket kelletend sertve, n1eg pedig nagyon 
>is sertve erinteni. Sz6lj baratainkkal s ha csakugyan kivannatok engem 
kinevezni, ugy tudassatok azt velem sietve; rnert azan esetben nem vin
nem fel kis fiaimat; nagyon bajos leven ily apr6sagokat fel s keves ido , 
mtilva megint leutaztatni. A kinalyi biztosoknak - azt hiszern - hamar 
meg kell rntikodesoket kezdeniok; azert mihelyt az itteni orszaggyul~& 
altal kinevezett bizottlnany a ministerekkel az ill6 el6keszUleteket meg.:: 
teendi, azonnal itt Erdelyben kell a munk,ahoz fogniok, azt a nyert uta
sitas szellemeben folytatand6k. 

N6m teged igen-igen szivesen koszont. Elj boldogul! - mraradok 
baratod, W. 

Lui Deak Ferenc. Iubitul m,::;u prieten! Din rândurile tale am, în
ţeles ,cu bucurie însufleţirea cu care a fost primită uniunea la Pesta. 
Aici L):milnii se lini9tesc, deşi .instigările n1ai continuă ·Încă. Aceste in~ 
stigEiri provin în special de la saşi. Printre aceştia, Ro~,enfeld "tatăl şi 
băiatul", dar mai ales cmni'tele Sali11112n srmt cei n1ai înverşunaţi., Cen
trul n1işcărilor antiunioniste este Sibiul. Şi Şaguna, episcopul ortodox, 
este un om periculos. O pro,blemă importantă o consUtuie şi faptul că 
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prihtr1e ·tlfiţe:·ii din. ţ~~ domne.ş!e în. general un sp~.rit greşit. Şi e1 ln
stigcl. împotnva uniunii, a pala.hnulUl', a guvernului. Comandantul este 
cumsecade, dar trebuie puţin animat şi îndatorat. Ar fi bine dacă pa-
1atinul ori 1-·-ar chema ori i-ar scrie c2~ să-1 convingă. Vă rog ;foarite 
mult, fiţi atenţi ca în fiecare document emis în Ardeal de palatin sau 
guvern să se accentueze că a fost dat in Ilumele şi din împuternicirea 
regelui nostru Ferdinand. al V-lea. Aici s-a răspândit ·ideea creată din 
r.;utate c~\ noi vren1 să n12· rupem sau ne-run şi rupt dej3{ de Ferdinand 
<ll V-lea ori cum se spune aici ne-am desprins de Casa austriacă; de 
asen1enea d'1 atât palatinul cât şi guvernul sunt în contradicţie cu Ma
iestatea Sa care este sub presiune. Cauzei noastre nimic nu-i poate 
dcluna rnai mult decât un atare zvon şi o astfel de credinţă. T·rebu!ie 
obtinut ('a îr1. toate ziarele să apară dezminţiri şi declaraţii împotriwa 
ac·estei calomnii. Va fi nevoie de informarea şi liniştirea armatei -
eventual prin aşa numi1ta Armee ... ; 1a fel a slovacilor şi a r<Cimânilor 
de ambele confesiuni. ln .acest sens se :poate exercita o influenţă: în 
[ntre~ga (.ar2L şi prin preoţii: de toate confesiunile. 

Aici in dietă treburile noastre merg destul de bine. Sper că în 
cursul săptămâni! vom fi gata cu toate în_ aşa fel încât după sărbători 
va trebui nun~ei să publiicăm legile sosite sancţionate. 

Ar fi bine dacă alegerea deputaţilor s-ar realiza în aşa fel ca ei 
să fie în 5 iulie la Pesta; dar mi-e teamă că :aceas.ta nu s\e ,va putea; 
ar fi fost rnai bine, dacă ~ precum am plănuit eu - actualii deputaţi 
de aici s-ar fi dus [la Pesta] şi ar! fi rămas acolo, până tând aitCi ar fi 
avut loc noile alegeri. , 

Eu cred că efectuarea deplină şi detaliat~ a uniunii se poate rea
liza repede şi eficace aşa, şi .numai aşa~ cum s-a făcut reanexarea Par
tiun1ului, cldică printr-un comisar regal. P·entru uniunea Ardealului ar 
fi nevoie ele un [co:m.isar] suprem cu 4-5 vicecornisari pentru fiecare 
distr.i.ct. Despre aceasta i-arrt scris lui Szemere, dar nuj m-am re·ferit 
la un lucru desprre care trebtiiie să mă exprin1; adicc3. deiSpre propria 
n1.ea perso;:m.ă, în cazul în care, cu ocazia dest~m.năTii acestor cmnisari, 
aş intra şi eu în discuţie; mi-:a fost jenă să-i scriu în acest sens ca nu 
cumva să mă considere intdis~ret sau cine ştie cum. Tu însă mă cunoşti. 
De :aceea :îţi scriu :si:noer în această problemă. Dacă şi eu aş int,ra în 
discuţie şi aţi considera fo1osi,toare alegerea mea în ,funcţii:! de comi:
sar suprem sau în a unuia dintre vicecomisari, eu n-aş refuza, deoa
r:eoc:e iCOnsider :că alcum eS:te o obligaţie a servi [o cauză] /acolo :şi f.n 
aşa fel cum se cere; totuşi aş dori din suflet, dacă nu s-ar pune pro
blet.na, [s[l nu fiu mn!Întit], fiindcă pentru o persoană ea,re are aitil în
tins,e relaţii de famili'e şi de prietenie w1 .fi o datorie puţ/in atrăgă

toare, deoarece va_ trebui să <.=Htingă, şi încă foarte neplăcut, une1le in
terese. Discută cu prietenii noştri şi dacă într-adevăr doriţi să mă nu
miţ.l, :inştiintaţi-mC:t g-rabnic; în acest caz nu l-aş lua .cu 'nine ţ::ţ? băie

ţelul meu; este greu se:'i te :duci şi să te întorci în timp scurt .cu u:n 
copil aşe:t de 1nic. Pă.rerera mea este cc'i împuterniciţii regali vor trebui 
sti se .apuce foarte repede de lucru. De aceea, imedia1t după ce co.mif
t"-~tul desemnat de di.'eta d:: aici va faec: cu n1iniştri pregătirill:::l ne
cesare, va trebui să se apuce de treabă în Ardeal, continuând-·o în spi'
ritul dispoziţiilor primit·e. 
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. . . Nevas!<1~m~a te, salută· foarte cordial. Rămâi cu bine . .Sunt în co~J 

.tinuare al tău pri€iten W. _ ~~,;~ 
' ' ' ' ' ' '/ c~:R~ 

c_oncept. Arh. Naţ. ·Dir. jud. Cluj. Fond. Arh. fam .. Wesselenyi. Cq~~ 
p1erul de scrisori al lui Wesselenyi Mikl6s; publicat în Torteneln.î:iJ 
'J'â1', 1904, p. 346-348. 

93 

Buda, 8 iunie 1848 

· Nagymelt6s.agu Puehner Antal altabornagy s erdelyorszagi 
hadi f6kormanyz6 urnak 

A magyar hazara mindinkabb tornyosul6 veszfellegek bizonyos tu~ 
dasat szliksegelven annak, mennyi veds,zerre lehet a honnak jelen ne-· 
hez pereeiben szamolnia, hogy e tekintetben a hadligyi ministerium ide-
1ekoran kell6leg rendelkezhessek. O. csaszari s aposztoli kiralyi folsege'
t61 nyert hataloninal fogva Nagymelb6sagodat ezenne1 felhivom, hogy 
hadmegyejeben talalhat6 mindennemii fegyverek es agyuk szamar61, 10-
por mennyiseger61, ugy szinte arr~61 is, mennyi tabori (Fetld:/v~delmi 
(Wertheidigungs) - es ostromlati (Belagerungs) agyutelep van haszna:.. 
latban; es mennyit lehetne meg kiallitani szekeresz-kar/r/a (Fuhrwarer
corps) mennyisegevel, valamint a gyulafehervari fegyvertarban letezo 
mindennemu fegyverek mennyisegerol, min6sege:r61, vagy mikepeni 
hasznavehetosegeDol - lehet6 legrovidebb ido alatt reszletes s minden 
tekintetben kimerito jelentest terjesszen foi. Melly alkalommal egyszers
mind felsz6li tom Nagymelt6sagodat az iranti nyilatkozatra, valyon meny
nyi fegyvert engedhetne altal eloleges egyezkedes utjan a gyulafeher
vari fegyvertarb61 Magyarorszag szamara. 

Budan, Junius Ban 1848 

Către Excelenta sa domnul feldmaresal locotenent, Anton Puch
ner, guvernata; militar· al Transilvaniei· 
Norii primejdiei care se îngrămădesc din ce în ce mai mult asu

pra patriei ungare, ;fac neoesar să se .ştie cu exe:etitate de ce mijloace 
de apărare dispune armata in aceste momentre grele pentru', ea,, pen
tru IC(l Nlinisterul dre Război să poată lua din vrem,e măsuri[e ce se 
irnpun. Cu puterea acordată de Maiestatea Sa împărătească şi regeaseă 
apostolică9 vă ordon ea în cel n1ai scurt 1timp să-mi trimiteţi un raport 
cletaliat şi exhau'Stiv din toate punctele de vedere, despre numărul tu
ituror puştilor şi tunurilor care se află în jurisdicţia dumneavoastră 

millitară, ce cantitate de praf de pu.şcă se găse,şte, câte baterii de arti
lerie de c'1mp, de· apărare .şi de asalt se află în funcţiuDV=·, împreună cu 
numărul atelajelor .şi câte s-ar mai putea înfiinţa, respectiv despre can
titatea, calitatea .şi gradul de utiliZtabilitate ale tuturor felurilor de 
arme existente în arsenalul de la Alba Iulia. 
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Cu aceeaşi ocazie vă ordon totodată să precizaţi cu aproximaţie 
cam câte arme din arsenalul de la Alba Iulia aţi putea trimite in Un
garia, :pe baza unei înţelegeri preliminare. 

Buda, 8 iunie 1848 

Concep't. Arh. St. Budapesta. :Fond. Archivum Hegnicolare. Foto: 
I2 419. 
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Buda, 8 iunie 1848 

Kedves Minister Ur! Gr6f Teleki J6zsef erdelyorszagi kormanyz6 
ezen ide mellekelt felterjesztese ka:pcsaban az ojtozi veszteglo intezet 
igazgat6janak, orvostudor Meyer Agostonnak a 2ik szekely gyalogezred 
parancsnokahoz intezett abbeli jelenteset kozli, mi:szerint nehany nap 
mulva ·egy oroszorszagi magasb allasu tisztviselo kereskedoi ălarc alatt 
mint kem Moldvab61 Erdelybe leszen jovend6, honnan a Banatba menni 
s ott az ugynevezett rusznyakokat az orosz uralom reszere megnyerni, s 
e meUetti fegyverfogasra felbuzditani szandekozik. Ambar az emlitett 
kemnek szemelyleirasa, ugy egyenisegerol bizonyosabb adatok meg hi
.anyoznak: mindazonaltal meg is eme feljelentest minister lirnak szlikse
ges tudomas s a fenforg6 kori.ilmenyekhez kepest netan nyomban teendo 
celszeru intezkedesek vegett ezennel altal teszem. 

Budan, J unius 8an 1848 

Szemere Bertalan beli.igyi minister urnak 

Istvan nandor 
kiralyi helytart6 

Dragă domnule ministTu. 

Contele Teleki J6zsef, guvernatorul Transilvaniei, ne trimilte, ata
şat de raportul său, informaţia înaintată de medicul Meyer Agos,ton, 
directorul Carantinei de la Oituz, comandantului regimentului al 11-lea 
de infanterie secuieso; din ea rezultă că peste câteva zile va trece din 
l\Toldova în Transilvania, ca spion, un înalt funcţionar rus deghizat 
în negus[or. De aici VH merge în Banat pentru a-i cuceri de partea 
panslavls;nu}ui rusesc pe aşa zişii rusnieci de acolo, intenţionând chiar 
să-i indetnne la răscoală armată. D~i lipsesc deocamdată datele mai 
sigure despre înfăţişarea şi identitatea spionului, totuşi dml1nule mi
nistru, vă trimH eu această ocazie informaţia amintită, spre a o lua la 
cunoştinţă şi a întreprinde eventuale rnăsuri de urmărire, potrivite ac-
tualelor îrnprejurări. 

Buda, 8 iunie 1848 
Ştefan, palatin 
locţiitor regesc 

nmnnu.Iui ministru de interne Szemere Bertalnn. 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Le
veltar. BelUgyminiszterium, nr. 314/1848. E. Fato: 26 830. 
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Innsbrud{, 8 iunie 1848 

Kedves Meszaros! 

Mid6n Magyarorszagba megerkezven on mar n1ost hivataloskodasa 
1negkezdette, az 1848 evi harmadik torvenycikk rendelete szerint ezen2~ 
nel parancsolom, hogy a magyar hadiminiszteriun1 ala rendelt Magyar-i11; 

orszag es a hozza kapcsolt reszekben, nemkillomben, Erdelyorszagban le'-':j~ 
te:o6 fohadi kormanyz6kat ertesitse, miszerint az austriai miniszterem::.;f; 
nek hataskore az erintett tartomanyokban szallasol6 katonas.agra ki . .ne:w :t~ 
terjedhetven, n1indennemii rendelvenyeket es parancsokat, mellyek · ~~~ .i1 

elott az udvari haditanacs utjan adattak ki, ezentul kizarolag csak a '{ 
magyar hadi.igyministeriumt61 veendik, a hatar orvidekek ;pedig a me,n, ;'j 
nyiben edclig egyenesen az udvari haditanacs altal igazgattattak, ugya:n1\ 

e tekintetben egyenesen a magyar hadi.igyministeriumom parancsolat]a \! 
ala rendeltettek; - onnek egyszersmind Jegkegyelmesebben meghagy',- ' 
van, hogy a n1int a fenn emlitett tărvenycikk 8ik szakasza szerint kia:- : 
dand6 legmagasabb sajat parancsaim szemelyem korilli ministerem her::. ;i 
eeg Eszterhazy Pal altal fognak ellenjegyeztetni, ugy on a tobbi paran~ . 
csolat es rendelvenyeket, mellyek minemilsegok szerint eddig az .uq"" 
vari haditanacs altal legkegyelmesebb helyben hagyasom ala terjes:4~ 
tettek fel, az 1848 · evi 3ik · torvenycikk 9ik szakasza ertelmeben kiralyi 
helytart6m, fenseges f6herceg Istvan elhatarozasa ala terjessze. 

Innsbruck v.arosaban, junius 8an 18·18. 

Sz6rul sz6ra az eredetivel egyenl6: 16/6 1848. Istvan · nador 
kiralyi helytart6 

Dragă Meszaros! 

Odată ajuns în Ungaria aţi intrat deja în exerciţiul funcţiunii; de 
aceea vă ardon pe baza legii III din 1848: să vă adresaţi guvernatorilor 
miliari di11 Ungaria şi părţile anexate, precum şi celor din Transilvania, 
ajunşi în . subordinea Ministerului de Război de la Pesta, pentru a le 
aduce la cunoştinţă. că, sfera de activitate a guvernului meu austriac 
nu se extinde asupra armatelor din acele provincii; toate ordinele şi 

dispoziţiile care până acum erau emise de către Consiliul de Război al 
Curţii, le vor primi de aici înainte exclusiv din partea Ministerului de 
Război al Ungariei. Districtele de graniţă conduse până acum direct de 
către Consiliul de Război, · de aici înainte vor fi subordonate şi :ele 
Ministerului de Război al Ungariei. Totodată, vă aduc la cunoştinţă că. 
preaînaltele mele ordine ce se vor emite de acum înainte, pe baza 
articolului 8 al legii amintite, vor fi contrasemnate de către şeful meu 
de cabinet contele Eszterhazy Pal. [n ce vă priveşte, toate ordinele şi 

hotărârile care până acu1n îmi erau înaintate mie spre întărire prin 
Consiliul de Război, de aici înainte le veţi supune aprobării locţiitoru-
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lui meu regesc, alteţa sa arhiducele Ştefan, în temeiul articolului 9 al 
legii III din 1848. 

In oraşul Innsbruck, 8 iunie 1848. 

Identic cu originalul din cuvânt în cuvânt: 16. VI. 1848. 
Ştefan, palatin, 
locţiitor regesc 

Copie legalizată. Arh. St. Budapesta. Fond.: Az 1848..;:,._49-i Miniszte
riumi Leveltar. Miniszteri Orszagos Ideiglenes J:?iLiottmany. Foto: 25 858. 
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Viena, 2 iunie 1848 

Sacratissimae Caesareo Regiae et Apostolicae Majestatis 
Domini Domini Nostri Clementissimi Nomine Regio Magni 
Principatus Transilvaniae Gubernio intimandum 

Sacratissimam Suam Majestatem medio altissilnae resolutionis re
giae ddo 25ae Maji.a.c. statuta societatis, quae in gremio civitatis Maras
vasarh.ely sub nomina "Naggobb olvas6 egylet" fine eomparations et 
lectionis librorum in lingua vernacula prodeuntium coaluit, clementer 
confirmare dignatum esse, Gubernio Regio erga suam ddo 22 Febr. 1848 
n[ume]roque 2028 praestitam relationem, penes remissionem acclusorum 
rescribi. Cui in reliquo altefata Sua Majestas gratia Caesareo Regia ac 
Principali benigne ptopensa manet. 

Datum Viennae Austriae die sa Jun. 1848. 

B. Lazarus Ap6r Carolus Czak 

Intimat în numele preasacrei cezaro-crăieşti şi apostolice maiestăţi, 
a domnului nostru preamilostiv, către Guberniul regesc al Marelui 
Principat al Transilvaniei 

Statutele Societăţii "Nagyobb olvas6 egylet", înfiinţată în oraşul 
Târgu Mureş, cu scopul răspândirii şi lecturării căirţilor tipărite în limba 
poporului [maghiară] au fost aprobate cu bunăvoinţă de preasacra sa 
miestate, prin înalta rezoluţiune crăiască din 25 mai anul curent; ca 
atare răspund prin aceasta Guberniului crăiese la raportul cu data 22 
februarie 1848, numărul 2 028, retrimiţând şi aclusele. În urma acestei 
înalte hotărâri, l\1aiestatea Sa cezaifo-regească principele nostru n1mânc 
cu acelaşi sentiment de iubire din totdeauna. 

Dat în Viena .A!ustriei, la 8 iunie 1848. 

B[aron] Lazarus Ap6r Carolus Czak 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 8 682/1848. 
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Viena, 8 iunie 1848 

Hochgeborener Graf! 

In Folge eines Ersuchens des k.k. Finanz Ministers vom 30. Mai l.J.r 
vvomit alle k.k. und ·offentlichen Kassen, Ămter und Corporationen ange.'::.'il 
\Viesen werden, ihre Ansprli.che um klingende Miinze auf den m1oglichs{·i~ 
geringsten Betrag zu beschrănken, da die vorhandenen Baarvorrathe~~~ 
ausschlieBlich zu den unumgănglich nothwendigen Zahlungen in Theil~ .~ 
betrăgen unter 5 FI. und nach erfolgter Emission der Banknoten zu !"; 

1 FI. und 2 FI. nur zur Ausgleichung von Betrăgen unter einem Gulden i~ 
verwendet werden, nehme ich mir die Ehre, Euer Excellenz hoflichst zti ;;; 
ersuchen, den betreffenden Kassen in dieser GemăBheit den entspre..., 1 

chenden Auftrag ertheilen zu wollen. . 
Der ich ubrigens mit vollkommenster Hochachtung verharre, Euer 

Excellenz ·gehorsamster Diener, 

Lazar Freyherr von ApO,r 
Wien, den 8. Juni 1848 

An Seine des Herrn Joseph Gr. Teleki v. Szek, k. siebenburgischen 
Gouverneurs, Excellenz · 

Onorate conte! 

Conform ordinului ministrului de finanţe din 30 mai a.c. toate casie
riile, forurile şi corporaţiile cezaro-crăieşti şi publice sunt îndemna.te 
să-şi limiteze cererile în privinţa banilor lichizi la suma cea mai mică 
posibilă.; aceasta deoarece rezervele de bani lichizi sunt folosite în exclu
sivitate pentru plăţile neapărat necesare în sume parţiale sub 5 florini~ 
iar după emisia bancnotelor de 1 şi 2 florini numai pentru achitare.~ 

sumelor mai mici de 1 galben. 
Am onoarea s-o rog pe excelenţa voastră să daţi casieriilor res

pective dispoziţiile ,corespunzătoare în acest sens. 
Rămân de altfel cu deosebită stimă servitorul. fidel al excelenţei 

voastre. 
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Baronul Ap6r Lazar 
Viena, 8 iunie 1848 

Către excelenţa sa domnului guvernator al Transilvaniei contele 
Teleki · J 6zsef 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1607/1848. Foto: 25 876. 
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Viena, 8 iunie 1848 

- .~::S:ttcratissimae Caesareo Regiae et Apostolicae Majestatis 
Domini Domini nostri clementissimi nomine Regio 
Magni Principatus Transilvaniae Gubernio intimadum 

· Ephemeridum Valachicarum sub titulo "Gazeta di[!] Transilvania" 
Coronae prodeuntiun1 in Principatun1 Moldaviae invectionem (ob vehe
mentes earundem, in regimen Imperii Russii, Principatus item Molda
viae, necnon in principem hujus Sturdza, ejusque filios, 'impetus, exa
cerbatam denique politicam plebis Valachicae contra protectionale regi
men septentrionale incitationem) prout id ja1n antea ab aliquot annis 
in Principatu Valachicae obtinuit, per regimen Moldaviae pro futuro 
simpliciter interdictam esse, appellentiun1que intermedio tempore exem
plarium sequestrationem per Agentiam Caesareo Regiam Jassyensem 
adornatam haberi; Gubernio Regio, horum in conformitate tan1 quaestio .... 
natarum ephemeridum redactionem, quam vero concernentia postae 
offid.a earundem pr()(ffiotienem procrutantia sua via edocturo, hisce per
scribi. Cui in reliquo Altefata Sua Majestas Gratia Caesareo Regia ac 
Principali benigne propensa 1nanet. 

Datum Viennae Austriae die 8 Junii 1848. 
B. Lazarus Apor 

Intimat în numele preasacrei ma.1estăţi c€zaro-crăieşti şi apostolice, 
adresat Guberniului Marelui Principat al Tran:silvaniei 

Stăpânirea din Moldova a interzis categoric intrarea în ţară a pu
blicaţiei româneşti "Gazeta de Transilvania", editată la Braşov, (dato
rită) atacurilor vehemente la adresa Imperiului rusesc, a Guvernului 
Moldovei, precum şi a principelui Sturdza şi a fiilor săi, respectiv din 
cauza politicii de instigare a poporului român împotriva puterii pro
tectoare de la nord); de altfel, cu -nuinai câţiva ani în urmă, ea a fost 
oprită, în Ţara Românească. Intre timp, Agenţia cezaro-regească din 
Iaşi a pregătit sechestrarea exemplarelor de la cei care au solicitat-o. 
Ca atare, atenţionăm prin aceasta Guberniul crăiese să adune prin mij
loace proprii date despre redacţia respectivei gazete, ca şi despre oficiile 
poştale prin care' este expediată. 

Dealtminteri preaînalta sa maiestate cezaro-regească şi princiară 

rămâne cu aceeaşi generoasă bunăvoinţă şi îngăduinţă. 

Dat în Viena Austriei, în ziua de 8 iunie- 1848. 
Baron Apor Laza1· 

OriginaL. Arh.- St. Budapesta. Fond. G.P;, nr. 8 582/1848. Foto: 29 501-
29 503 .. 
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Budapesta, 8 iunie 1848 

Euer Durchlaucl1.t! '\' 

Ofen, den 8. Juni 1848 'tjj 
J'-1 

Ich danke Ihnen recht herzlich fur Ihre zwei fr.eundlichen Schreibert''r1~ 
aus Innsbruck v;om 2ten und 4ten Juni, die ich beide richtig erhalten. Dii:if~ 
Nachrichten- aus Italien sind jedenfalls weit beruhigender als die friiheriţ~~ 
- Gott ,gebe; 4aB Hadetzky bei der Hauptschlacht auch die Oberhq,nc};j 
gewinne! : ":f:J,~ 

Die Proclamation des Kaisers 1nit Contrasignatur Wessenbergs undi~ 
Dobblhoffs durchweht ein guter Geist - sie durfte ihren Z\veck errei:..;''~ 
chen. Gott gebe, daB die 26ten Juni und 2ten Juli - die Anfangstermin~ ,~1 
des ~oster~eichischen Heichstags und des ungarischen Landtags - die,;l 
Ruhe ·in Wien ganz hergestellt, · bei uns aber in Ungarn die kroatische1lq 
Frage friedlich und glucklich gelost sei! ·Eine schwere Aufgabe wird es' '.j 

jedenfalls sein, und ich leugne es nicht, da:B ich mit Sehnsucht auf Ihrg 
Nachrichten warte, ob Jellachich nach Innsbruck gekommen und mit 
Batthiimy Frieden. geschlossen worden ist. Kossuth in zwar sehr krie"' 
g~erisch gesinnt, aber wollen wir aufrichtig sein, so wăre ein Burgerkrieg 
mit Kroazien eine furchtbare Kalamităt! Alles sehnt sich hier nach [des] 
Kaisers Ankunft. Man sagt: je eher desto besser. Nur so wăre :Kroazien 
ganz zu beschwichtigen. In dieser Beziehung und wegen der freien 
Dislocation cler Generăle und :Stabsoffiziere in Ungarn geht mit einem 
Kourier heute noch eine Eingabe an Seine lVlajestăt den Kaiser ab. 

Das Handbillet wegen der Eroffnung des ungarischen Landtages 
am 2ten J~li ist noch nicht in meine Hănde gelangt. Ich erlaube mir 
somit, Euer Durchla.ucht zu bitten, die Sache in \Vien oder Innsbruck, wo 
sie dermalen liegt, moglichst zu urgieren. 

Ich mache ubrigens Eure Durchlaucht auf das Schreiben des Mi
nisterraths, das auch heute mit dem Kourirer abgeht, aufmerksam, womit 
die Eingabe der siebenburgischen Stande vvegen des \Vahlmodus . der 
Deputirten und der Volksbewaffnung (respektive Nationalgarde) zur 
schleunigen Sanktion aller oder wenigstens des Gesetzes liber [die] Volks.::. 
vertreturig findet in dem so nahen ungarischen Landtage ihren Grund, 
den Siebenburgen mit Deputierten schon beschicken will. 

Bei de1n Volksbewaffnungsprojekte halte ich es .jedoch fUr meine 
Pflicht, Sie im engsten Vertrauen auf einen Paragraphen aufmerksam zu 
machen, der wenn er so bleiben oder doch dem hochsten Machthaber vor 
der 'Sanktion nicht ervvăhnt werden sollte, uns in den Ruf bringen 
konnte: hogy megcsalni akartuk O felseget! Wo es sich năhmlich um 
die 3 Szekler Grenz Regimenter handelt, heiBt es im projektierten Ge
setze, daB diese militărische Einrichtung aufzuhoren habe und diese 
Leute mit [der] Nationalgarde zu verschmelzen ware. O.b dies in der 
Absicht Seiner 1\lajestat gelegen sein kann, weiB ich nicht, es ist ubrigens 
auch nicht im Interesse Ungarns und des ungarischen Ministeriums 
gelegen, daf3 diese Truppe, auf die man am meisten zăhlen konnte, kăme 
es mit Kroazien zu ein~m Konflikt, aufgel'.ost oder modifiziert wurde. Das 
Ministerium sieht es wohl ein, wi1l aber Seine Majestăt nicht darauf 
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aufmer}{sam oder einen andern Antrag machen aus Furcht, dadurch 
konnte :die ganze Union rilckgăngig \Verden. Doch dies konnte viel~eicht 
eben durch den Ausspruch Seiner lVfajestăt des Kaisers vermieden 

' werden, oder \Venn es Seine lVIajestăt so genehmigen will, haben \Vir, 
năhmlich ich und Eure Durchlaucht -vvenigstens unsere Pflicht gethan, 
daB wir auf diesen so wesentlichen Umstand aufmerksam machten.1 

Ich bin fest i.iberzeugt, daB wenn [sich] Eure Durchlaucht, ohne 
dies mein Schreiben zu zeigen oder davon Erwăhnung zu machen, mit 
Louis Batthiany konsultieren sollten, er meiner Ansicht und entschTossen 
sein wird, hier Seine Majestăt nicht zur unbedingten Annahme des 
Gesetzentwurfes zu bewegen. Auf jeden Fan darf man, schon der ki.inftig~n 
Fălle und de's nothigen Vertrauens wegen, Seine Majestăt und Erzherzog 
Franz Cari nicht in diese Wolfsgrube fallen lassen, ohne Envăhnung ... 
(egy negyed ivnyi resz a levelbol kivagva1) 

... gedruckt sein, um unter den Biirgern immer mehr Reue uper 
da_s auftauchen, was sie verbroohen. In IOfen und Pest ist alles ruhig, 
die Union hat alles elektrisiert. Gott gebe daB das Ministeriun1 es klug 
beniitze und · Sachsen und W allachen nicht vor den Kopf stoBte! 

Adieu rriein lieper Fiirst. Gott mit Ihnen. Schrefben Sie n1ir bald 
wieder, da besonders die Distanz, in der vvir voneinander leben, sehr 
neugierig macht. 

Buda, 8 iunie 1848 

Măria voastră! 

Vă multumesc din inimă pentru cele două scrisori amabile trimise 
din Innsbruck la 2 şi 4 iunie, jpe care le-am primit deja. Veştile din 

. Italia sunt în orice ca.z mult mai liniştitoare decât cele anterioare; să 
dea Dumnezeu ca Radetzky să câştige şi bătăJia principală. 

Proclamaţia împăratului cu contrasemnătura lui Wessenberg şi a 
lui Dobblhoff este străbătută de un spirit favorabil; probabil că-şi va 
ati.ng~ scopul. Să dea Dumnezeu ca până la 26 iunie şi 2 iulie - datele 
începerii ·Dietei austriece şi .a celei maghiare - să fie restabilită cmnplet 
liniştea la Viena, iar la noi în Ungaria să fie rezolvată problema. croată 
în mod paşnic şi fericit! Va fi în orice caz o problemă grea şi nu tăgă
duiesc faptul că~ aştept cu nerăbdare veştile dv. pentru a afla 'dacă 
Jellacic a venit la Innsbruck şi s-a încheiat pace cu Batthyany. E ade
vărat, Kossuth este belicos, dar, dacă vrem să fim cinstiţi, trebuie să 
recunoaştem că un război civil cu Croaţia ar fi o calamitate îngrozi
toare! !Toată lumea de aici aşteaptă sosirea împăratului. Se spune: cu 
cât mai devreme cu atât mai bine. Numai aşa ar putea fi definitiv dolno
lită~ Croaţia. In această privinţă şi în problema detaşării libere a gene
ralilor şi ofiţerilor de stat major din Ungaria se trimite astăzi încă u.n 
curier cu o adresă că.tre Mailestatea Sa împăratul. 

Biletul manuscris cu privire la deschiderea Dietei maghiare în 2 iu
lie încă n-a ajuns în mâinile mele .. ~îmi.permit deci să o rog pe înălţimea 
voastră să urgentaţi problema la Viena sau la 'lnnsbruck, unde se află 
actualmente. · ·· · · . . . 

Vă mai atrag atenţia asupra adresei Consiliului de miniştri care 
pleacă tot azi cu un curier; de asemenea asupra cererii Stărilor din1 
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Transilvania cu pnv1re: _la modul .de aleg~re a deputaţilor, la înarma:ţ;e~l 
populară (respectiv- a gărzilor naţionale).· şi -la acordarea sancţionfii;id 
tuturor legilor sau cel puţ!n a celei referitoar~ la reprezentarea P?POJ-'U-r~ 
lui; ea îşi află expliCaţia în termenul foarte apropiat de deschider~ .. â.~ 
Dietei ungare la care Transilvania vrea să-şi trimită deja deputaţţj.,( 

In ceea ce priveşte proiectul de înarmare populară cred însă că _.j 

este de datoria mea să. vă atrag în modul cel mai confidenţial atenţia: 
_asupra unui paragraf care, dacă ar rămâne aşa, fără să fi fost amintit 
împăratului înainte de sancţionare, noi am putea fi suspectaţi că am Ji 
vrut .s-·o- înşelăm pe M2lilestatea Sa. Căci acolo · unde este vorba despre 
cele_ trei regimente secuieşti de graniţă proie1ctul de lege prevede <1g 

· aceste ipstituţii militare să înceteze, iar grănicerii să se contopească_ cu 
garda naţională. Nu ştiu dacă acest lucru este compatibil cu intenţia) _ 
1\tiaiestăţii Sale; în orice caz nu este nici in interesul Ungariei şi âl 
-Guvernului maghiar ca aceste· trupe, pe care s-ar putea JCOnta _cel mai 
mult dacă s-ar ajunge la un conflict cu Croaţia, să. fie dizolvate sau 
modificate. 

Guvernul ~şi dă seama de asta, dar nu vrea să atragă atenţia Mâies.,. 
tăţii Sale de teama -că prin aceasta toată uniunea ar putea fi retraetată. 
Insă acest lucru tar putea fi evitat tocmai !Prin decizia Maiestăţii Sale; iar 
dacă împăratul vrea să .sancţioneze leg-ea în forma actualĂ.. atunci noi, 
adiică eu şi măria voastră, ne-am făcut cel puţin datoria de a-i fi atras 
atenţia asupra acestui punct atât de esenţial. 

Sunt ferm convins că. dacă înălţimea voastră s-ar consult3J cu 
Bart)thy;fmy Lajos, fără a ară1ta sau 1a menţi'Ona' \Cllceastă s~cri~.soarie, -el va fi 
de părerea mea şi s1e va! hotărî să nti o determine pe 1\t!aiestatea Sa să 
aprobe necondiţionat proiectul de lege. ln tot cazul, datorită chestiunilor 
ce s-ar putea ivi în viitor şi a încrederii necesare, nu avem voie să-i 
lăsăm pe Maiest1atea Sa şi pe ,arhiduoele Franz ~arl să cadă în această 
groapă de lupi fără menţiuneiil ... 1 

... să. fie tipărit, pentru a se naşte în rândul cetăţenilor tot. mai 
multă căinţă pentru ce au comis. în Buda şi Pesta totul este liniştit; 
uniunea ~ electrizat totul. Să dea Domnul ca guvernul să folosească1 

bine prilejul şi să nu-î jignească pe saşi şi pe români! 
La revedere, principeLe meu drag. Dumnezeu să fie cu domnia ta. 

Te rog să-mi sc:rii cât se poate de curând, pentru că mai ales dis:tanţa 
la care trăim despărţiţi unul de altul proyoacă curiozitatea. 

Original. Arh-. St. Budapesta. Fond. Arh. Familiei Eszterhazy. II. 
Pal hg. irataL Publicat de V. W<1::I.dapfel .Eszter, A forradalom es sza:_ 
badsagharc levelestara. I. 287-289. 

1 Aproximativ un sfert de coală din scrisoare este tăiată. 
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Cluj, 8 iunie 1848 

A haromszeki f.Okirâ~ybir6hoz 

A kezdivâsarhelyi tancics mellett hivataloskodokra nezve tartott 
tisztlijft<âs, es az egymas ellen felingeriilt egyeneknek kibekeltetese tar
gyaban, foly6 evi Piinkost h6 19k napjâr61 szoll6 hivatalos jelentese ura-
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sagodnak mai napon itten tU:clasul vetetven, annak kovetkezesei.il ezennel 
koteless,egeve tetetik, hogy a :fels6bb megerositest igenyl6 hivatalokr6li 
valasztas kimutatasat ide ki.ildje fel. 

Kolosvart, Szentivanh6 8kan 1848. 
Szekely 

Către judele regese suprem din Treiscaune 

S-a luat la ounoştinţă azi, aici, de raportul ofidal al · domn1ei · voas
tre, cu data de 19 mai, referitor la înnoirea funcţionarilor Magis,tra.tului 
sau Consiliului din Târgu Secuiesc şi la problema împăcării persoanelor. 
:asmuţite unele 1mpotriva altora. În urmarea acelui raport Vi Se pune. 
'in vedere să trimiteti aici ciocumentul prin care s-a cerut aprobarea supe-
doară a alegerii de :Luncţionari. · 

Cluj, 8 iunie 1848 
Szekely 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 6 855/1848. 
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Cluj, 8 iunie 1848 

O Csciszari s Apostoli Kiralyi felsege Erdely Nagy 
Fejedelme Szekelyek Ispanya legkegyelmeseb Urunk neveben 
Nemes Hiiromszek Rendeinek 

Angyalosfalvi kozlakos Simon Josefnek ide beadott kerlevele 
mellynel ·fogva f.oldes ura Gazda Joseftol es annak eleitol nehai ipja Fa
bian Andrăs s meg annak szi.ilei altal bekesen birt es reaja sz,allott ur-· 
beri telket mellyert a D. alatt Ji.de mellekelt helysegi bizonyitvany sze
rent negy igavon6 marhaval mindeg szolg.âlni kepes, es mellybol f.oldes 
ura altal az 1791ki 26ik torvenycikk ellenere minden ig:az ok nelki.il 
haborgattatott ki, ezen nemes Szek Tiszbsegenek idei Szentgyorgy h6 
22r6l 669 szam alatt kolt valasza megvaltoztatasaval azon telekbe lakha
tasat ezutanra is elrendeltetni, s. egyszersmind a tavaszi vetes vegzese 
alkalmaval tolle elvett tavaszi vetes ala val6 22 vekanyi ki.ils~6 helyeit 
vissza adatni keri, zaratekaival egyi.itt visszavaras mellett eredetileg olly 
meghagy.assal kozoltetik ezennel ezen nem~,s Szekkel, hogy a dolog al
lasanak epsegben tartasa mellett a fenn forg6 kerelme, minden pontja
ira kimerito kori.ilmenyes tud6sitast tegyen. Az Erdelyi Nagyfejedelen1-
seg Kir,alyi F6 Kor1nanyszekenek Kolosvart 1848ik Szentivan hava Ban 
tartott i.ileseb61. 

Gr6f Teleki J 6sef 
· :Srenneriberg Samu~l 
· jegyz6 
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ln numele celui mai binevoitor .d01nn al nostru JV!aiestatea Sa im
perială şi apostolică \regală, ~Cla'"e principe al Transilvaniei, către: 
Stările nobilului scaun Trei Scaune. 

Lacuit~rul de rând din Angheluş, Sîmon J 6zsef, ne-a înaintat o 
nouă petiţie. În ea se menţionează că răpnsatul său socru, Fabian Andras, 
respectiv părinţii acestuia, au posedat o sesie urbarială de la proprietarul 
de mosie Gazda J6zs1ef. Sesia mostenită semnatarul a folosit-o în liniste. 
Potrivit anexei notate, eu D., ca~e este un certificat emis de &usm~n
ţionata localitate', semnatarul a fost totdeauna gata să slujească cu patru 
vite de tracţiune. În pofida articolului de lege nr. 26 din 1791 el a fost 
însă tui!burat fără motiv de către stăpânul său. De aceea cere m-odificarea 
răspunsului dregători:ei acestui nobil scaun nr. 669 din ,22 aprilie a.c. 
Totodată soJicită decizia de a putea locui în continuare pe menţionata 
sesie, precmn şi să i se resti1tuie apartenenţele ei extravilane de 22 de 
me~dere care i s-au răpit cu prilejul sămănăturilor de primăvară. Acestea 
se aduc la cunoştinţa nohilului scaun în original împreună cu anexele 
sale, cu indicaţia de a se înainta o re~latare .detaliată referitoare la toate 
punctele petiţiei susmenţionate şi despre starea exactă nen1odificată a 
lucrurilor. Extras din şedinţa ţinută la Cluj, în 8 iunie 1848. 

Con te Teleki J 6zsef Brennlenberg Samuel 

Original: Arh. N3ţ. Dir. jud. Covasna. Fond. Arh. Scaun. Trei Sca!-me. 
Foto: 8 253/1848,. 
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Cluj, 8 iunie 1848 

. A szebeni Tanacs Czood helysege el0ljar6saganak azan jelenteset, 
melynel fogva odaval6 szuletesu, sorsvonas ala esett iffiak, · u.m. Aftenase 
luj Aftenase Grama es Dumitru luj Koman Dregits sikeretlenill szollit
tattak haza Olahorszagb61 - olly ismetelt keressel kuldi ide fel: hogy 
f'6 korm.ăny a tanăcsot utasîtsa: mi tortenjen azokra nezve, kik a In!eg 
allîtott ido hatăr eltelese utan sem jelennek meg a besoroz6 bizottmany 
elott. 

Vegzes 

A zaratek visszakuldese mellett, arra figyelmeztetendo a szebeni 
Ţanacs, hogy a czoodi falusi eloljar6sagot a fenn forg6 targyra: nezve 
a k. fo kormany foly6 evi aprilis 17kerol 4668 szam alatt kiadott rende
lese tartalmahoz kepe.st utasittani el ne mulassa. 

Brennenberg 

Consiliul municipal din Sibiu înaintează aici raportul primăriei din 
Sadu despre faptul că r:echemarea din Ţara Homânească a tinerilor că
zuţi la sorţi pentru recrutarea din acel sat, ca de pildă Aftariasie al lui 
Aftanasie Grama şi Dumitru al lui Coman Drăghici, nu a dat nici un 
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rezultat; repetă totodată rugăminrbea de a se preciza ce trebuie să se în
tâmple cu cei care nu se vor prezenta în faţa comisiei de recrutare nici 

. după tepuizarea ultimului termen acordat în acest sens? 

Rezoluţie 

Odată cu retdmiterea aclUS!e'lror se va atrage atenţia Magistratului 
din Sibiu să ·îndrume .fără întârziere primări:a din Sadu, în ee priveşte 
problema de mai sus, spre conţinutul de'cretului gubernial emis la 17 aprh 
lie din acest an ·cu nr. 4668. 

Brennenberg. 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 7 424/1848. 
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Cluj, 8 iunie 1848 

A fogarasi gorog egyesult plis!Păknek. 

Meggyes Szek Tanacsanak a berethalmi mindket gorog szertartasli 
lakosok koz,ott templmn kozos hasznalata in1nt tamadott egyenetlenseg 
targyaban · - jelen evi bojtelo h6 12k napjar6l ide tett es itten 27761 

szammal jegyzett tudos.ftasa Fo Tisztelendosegednek m1ult 1846k evi 
Bojtmas h6 25k napjar6l e targyban ide tett folirata melletti zaradeknak 
visszakUldesevel ezennel oly hozzaada.ssal ko·zoltetik fotisztelendoseged
del, hogy mivel az irt Teţnacs a fenn forg6 egyenetlenseget oly forn1an 
velemenyezi elenyesztet6nek, hogy a gorog egyesi.iltek az imahaz arabol 
a glor~og nem egyesliltek altal kifizettesenek es igy a maguk sza'mokra 
kiilon imahazat epitsertek,. addig pedig az isteni tisztelet -'--- az ok ţ·e- . 
szekr6l - a gorog nem egyesultek iskola hazaban tartassek - ezen ve
lemenyre nezve a maga eszreve.teleit mie16bb tegye meg. 

Kolosvart, Szent Ivan h6 Ban ·1848 

Către episcopul greco-eatoli.c de Făgăraş 

Vi se comunică preas[inţiei voastre hotărârea dată de Consiliul 
scaunului Mediaş în problema disensiunii dintrle locuitorii ambelor con.:. 
[e'siuni din Biertan cu privire la .folosirea comună ia bisericii. Ea vi SJe' 
~trimite împreună cu raportul dvs., datat din 25 marte 1846 şi înregistrat 
la noi la 12 aprilie, sub nr. 2776. Consiliul amintit consideră disensiunea 
ea rezolvată, lîn sensul ca uniţii să lfie despăgubiţi de către neuniţi din 
·costu'l eape}ei, pentru a-şi construi un lăcaş de ;cult propriu. Până atunci 
slujba bisericească - din partea lor - să se ţină îri clădirea şcolii neuni
ţilor. Vă rugăm să ne .comunicaţi observaţiile dvs. în legătură cu aceas·ta~ 

Cluj, 8 iunie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 6 731/1848. 
Foto: 16 275~16 277. 
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Cluj, 8 iunie 1848 

Gr·6f Beldi Ferencz es Baro Kemeny Istwin Uraknak 

Min6 terhes feladas adatott legyen be a Szebenben torvenytelenul 
miikodo es e miatt a maga utjan megr6vand6 olah Comitee neveben Bar
nutin Simon es Poposin Janos al<iirasok alatt a hazai fohadi Kormany 
Elnoksegehez a Koslardra es Mihâlcfalvara ki-kiildott Szekely Katona-
sag es Tisztjei -ellen, azt Melt6sagtok a masolatban ide mellekelt ket iro
manyokb61 bovebben meg ertendik, a f6hadi Kormanyz6 es egyszersmind 
Kiralyi Biztos B. Puchner o Nagy Melt6sagaval abban egyeztiink meg: 
miszerent ezen feladas egy vegyes bizotmany altal nyomoztassek ki, 
mely vegre Szebeilbol rovid ido alatt egy Katona Biztos a hely szinere 
ki fog kuldetni, a kerdeses vegyes nyomozas meg ejtesere a polgari resz
r61 Biztosoknak melt6sagtokat nezven ki. Melt6sagtoknak ezennel ajal
lani kivantam, mikent a Katona Biztossal egyet ertoleg, kinek nevet ke
sobbre fogom tudtokra adni, a sz6ban forg6 feladâst a leg szigorubban 
nyomozzak ki es az eredmenyt jelentsek ide fel, ha pedig a Katonai Biz~ 
tos elebb is oda meg jelenne es ki kuldeteserol magat hitelesitene, a nyo
Inozashoz az en kes6bbi Levelem vetele el6tt is rogton kezdjenek hozza, 
megtetetven a rendeles, hogy a nyomozas annal biztosabb mţ'gejthetese 
es minden ha bar helytelen kifogas elmellozese vegett egy Szazad a 
Bianchi egy pedig a Sivkovich ezeredbol oda szallitassek a szekely vad
lott katonasagot felvaltand6. 

Către domniile· lor contele Beldi Ferenc şi baronul 
~meny Istvan 

Din cele două documente anexate aki în copie, măriile voastre veţi 
în~lege cu prisosinţă ce sesizare gravă a înaintat Comitetul Român care 
activează în mod ilegal la: Sibiu, sub semnăturile lui Simion Bărnuţiu 
şi Ioan Pipoş, către prezidiul Comandamentului suprem al armatei, îm
potriva soldaţilor şi ofiţerilor secui trimişi în misiune la Mihalţ şi Coş
lariu. (fmpreună cu comandantul suprem al armatei şi totodată comisa
rul regesc, excelenţa sa baronul Puchner, am căzut de acord ca această 
se'siz.are să fie anchetată de către o comisie mix,tă; în acest sens va !fi 
trimis în scurt timp la faţa locului un comisar militar din Sibiu pentru 
pornirea anchetei mixte. Comisari civili aţi fost desemnaţi domniile voas
tre. Vreau să vă recomand .măriilor voastre, ca, în coînţelegere cu .co
misarul militar, ·al cărui n urne vi -1 voi comunica ulterior, să anchetaţi 
cu cea mai mare rigurozitate obiectul aces,tei sesizări, iar ne·zultatul să 
mi-1 comunicaţi aici sus. în· caZilll 'Când comisarul militar ar ajunge acolo 
inainte şi _şi-ar <legitima delegarea vă rog să vă apucaţi imediat de an
chetă, chiar înainte ·de a primi scrisoarea din partea mea. Primind or
dinul de1 anchetă, pentru ca a~asta să se poată desfăşura mai eficient şi 
în .afara oricăror bănuieli posibile, veţi detaşa acolo o companie din regi
mentul Bianchi sau din regimentul Sivkovich care să..;i 'înlocuiască pe 
soldaţii secui încriminaţi. 
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Szeoent polgarmester Ziegler Daninak 

A Szebenben muko~ Olăh Comitee i neveoen Barnutin Simon es 
Poposin Janos alăirasok _alatt kelt es masolatban ide mellekelt feladast 
- melynek vegyes -bizotmany uttjăni ki nyomozasa mai napon elrendef
tett - Urasăgodnak oly rendelettel kUldom .at: miszerint emlitett ală
ir6 egyeneket rogton maga eleiben hivatvan, oket vonnya kerdore, hogy 
a Kiralyi fo Kormany egyenes el tiltasa dacara mikep mereszeltek gyu
lest tartani? Tollok a tobbi tagoknak is amint megtudvan, azokat is idez
ze maga eleiben es n1innyăjokat hathatoson a legszigorubb bUntetes 
terhe alatt tiltsa el a tovabbi gyules tartastol, e felett mindnyajokat, kU
lOnosen pedig Barnutin Simonnak es Poposin Janosnak nyilvanitsa azt: 
mikep azon esetben, ha a kerdeses terhes v~adokat be nem bizonyithatt
jak es azoknak alaptalansaga kisiilne, magoknak tulajdonitsăk ebbeli hi~ 
bas eljarasoknak reajok mulhatatlanul haramlo kovetkezmenyeit. 

Kolosvart, junius 8dikan 1848 

Către judlele primar al Sibiului, Daniel Ziegler 

Vă ~trimit aid., anexată în copie, sesizarea Comitetu1ui Român care 
activează la Sib1u, semnată de Simion Bărnuţiu şi Ioan Pipoş, în legă
tură cu al că~ei obiect de altfel s-a dispus chiar azi arn;hetar<ea faptelor, 
printr.:..o comis.ie mixtă; vă recomand 'să-i chemaţi imediat în faţa dumneal
voastră pe1 cei doi semnatari şi să-i întrebalţli cum au avut îndrăzneala să 
se adune în şedinţă, în pofida interzicerii e~xprese a activităţii Comitetului 
de că,tre înaltul Guberniu regesc? Aflând apoi dJe la ei cine sunt ceilalţi 
membri, să-i citaţi şi pe aceia în faţa durnneaVJoastră şi să le interziceţi 
în mod hotărât tuturor, pe viitor, de a mai ţine asemenea şedinţ.e, SJUb 
a1neninţarea celei mai grele pedepse pena1e. Pe lângă aoeasta,. să~i pre
veniţi pe toţi, şf în special pe Simion Bărnuţiu şi pe Ioan Pipoş, că dacă 
gravele acuZJe aduse nu vor 1\fi dovedite şi li se va vădi. netemeinida, 
nu-şi vor putea reproşa decât lor înşh;;i consecinţele neîntârziate ce le 
vor suporta ca urmare a acestei nefericite acţiuni. 

Cluj, 8 iunie ·1848. 

S. Exoe'llenz dem Con1mandirenden Generalen 
Freiherr v. Puchner 

Die im N amen des zu HermannS!tadt - zwar dem ausdrikklichen 
V eTbote entgegen - zusammengertretenen walachischen Comitees dem 
General Commando Prasidium eingereichte, und mitte'l,s Euer Excellenz 
verehrtesten Note :vom heutigen Tag Z. 20 mir gefalligst mitgetheilte 
Angaben und Beschuldigungen gegen die nach Mihaltzfalva und Koslard 
exmittirten Szekler Grenzer und deren Vorgesetzten, halte ich gle1ch
falls fur s. wichtig, da13 ich mit dem von Euer Exeellenz gefalligst mir 
gemachten Vorschlag woriw dieser Gegenstand dur<ch eine unpar1theische 
mischte Oommission erheben werden solle, vollkommen einverstanden 
sei, ich habe mieh daher veranlaBt geiunden, unterem heutigen die fra
gemische Commission erheben werden solle, vollkommen einverstanden 
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m1ssionen Grafen Franz Beldi und Istv:c'i'n Freiherr · v. Kemeny, wekhe 
jetzt gemeinsehaftlich wirken, ·mit de1r Weisung mitzutheilen: die darin 
enthaltenen Besehuldigunge,n im Einverstăndnifi mit dem, dahin aus Her.:.. 
mannstadt zu beorderenden Milităr Commi1ssăr - dessen Namen ich 
ihnen sp~iter hekannt geben vviirde- auf das strengste zu erheben und 
vom dem Be:fiunde Berieht. zu ers.tatten, und ich. gehe mir zugllekh die 
Ehre Eue'r Exeellenz .zu e:rsuchen mir den Namen des ausgesendeten· HC. 
1\t!ilităr Commissares ·erofren zu wollen, wobei ieh sehile:{)lieh mit der 
von Euer Excellenz getroffenen Ve:rfiigung, da.G eine Compagnie Sivko
vich und· eine Campa.gni!e· Biafrchi · dahin z:ur . Assistenzleistung a:ngehen 
s:olle und die ·besehuldigte Szekler Militz [ .. :] s1oUe, vollkommen ein-) 
verstanden bin. 

Excelenţei sale con1andantului genle'ral 
baronul von Pu,chner 

Astăzi mi-au parvenit prin onorata notă a excelenţei voastre cu 
nr. 20 jnformaţiile şi învinuirile aduse grănicerilor secui trimişi la 1\tli
halţ şi Co:şlariu, precum şi superiorilor lor, emise în numele Comitetu
lui valah întrunit la Sibi1u - în ciuda interdicţiei exprese - şi înaintate 
prezidiului Comandamentului gener1al. În conformitate cu propunerea ce 
rnl-aţi fă1cut-o, şi cu care sunt ântrutotul dte1 ,ac:'ord, ·consider· şi eu ca 
f;[oarte] i!mportantă eercetare:a problem·ei de că,tre o icomisie mixtă ne.., 
partinică. De aceea m-am simţit îndemnat să vă comunic prin pTezenta 
amintitJele informaţii ale comisarHor guJbeTni1ali contele Beldi Ferenc şr 
baronul! Kerneny Istv1arn. Conform ordinului, acum ei vor trlebui să-şi 
des~făşoare activitatea de invesNg.are a învinui'rHor cu toată rigrurozHatea; 
în colaborare cu co:miSiarul mHitar trimis de la! Sibiu -;al cărui nume lic.:l 
voi comuni<Ca ulterior; ei vor into1omi un r:apm·t asupra stării de lucruri. 
Am onoarea die a ruga pe excelenţa voastră să-mi oomunice numele co
misarului miHtar însărcinat. În aee1aşi timp sunt intrutotul die aoo:rd cu 
decizia luată de excelen~a voastră ea o companie Sivkovieh şi o compa.:.. 
nie Bianchi să plece la faţa locului pentru a Cl(oorda asistenţă şi ·a 
[stChimba] 1nvinuita miliţie secuiască. 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond G.Pr., nr. 1486 E/1848. 
Foto: 25 673-25 676. 
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Hunyad megyenek 

E nemes megye tisztsegenek jelen H·6 2dikar6l · ide tett Fe1iratara, 
melyben a kernyesdi Olah Papot mint :riepbujtogat6t feljelentve, a De
van. alakult nemzeti orsereg szamara 200: ket siaz darab fegy,vert ker 
adatni, s oda s koz batorsag fenn tartasaert szekely katonasagot rendel..:. 
tetni, ezennel vissza iratik, hogy a Devan felallitand6 nemzeti Orsereg 
hasznalatara 200: ,ketszaz darab fegyverek iranf a rendeles mar meg van 
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teve, a mint errol igazgat6 F6 bir6 Lukaţs J6sef Elnoki uton mar foly6 
6dik napjar61 ertesîttetett; a Deyara rende1end6 katonasag irant pedig a 
megyei ~ozponti bizotţm~yhoz innen mult Punkosd hava -,31diker61 1336. 
elnoki szam alatt 'bocsatott Elnoki Rendeletre teendo . nyilatkozata vara
tik. Azomban oda utasittatik a Nemes Megyei Tisztseg, hogy a kernyesdi 
Olah Pap bujtogatasara nezve pontos es forma szerint:i kinyoinozăst te
tessen es az eredmenyroi· a Kiralyi Kormany Szeket haladek nelkiil tu
d6sittsa. 

Kolosvart, Szentivc'm h6 8ân 1848 

Cătrie comitatul Hunedoara, 

Răspundem la adresa nobil ului comitat din 2 Le. prin care: este de
nunţat preotul român din Cârneşti oa instigator; se cer 200 de arme 
pentru gărzile cetăţeneşti formate la Deva; se solicită detaşarea trupelor 
s:eicuieşti pentru menţinerea ordini<i,. Vă comunicăm că s-au comandat 
cele 200 de puşti cerute. Despre acest lucru l-am anunţat deja, pe cale 
prezidenţială, în ziua de 6 a lunii curente, pe prim judele diriguitor 
Lulffies J6sef. În legătură cu detaşarea armateti la Deva S1e aş1teaptă răs~ 
punsul la ordinul prezidenţial, trimis de aici către comitetul de condu
cere al comitatului la data de 31 mai sub nr. preş. 13861. Oficialitatea 
oomitatului este invitată să facă. o inVJe1stigaţile precisă şi corectă în legă
tură cu activitatea de instigare a preotului român din Cârneşti. Despre 
rezultatul ei să fie informat fără întârziere Guberniul crăiese. 

Concept. Arh. St, Budapesta. Fond. G.P., nr. 7 286/11848. 
Fota: 2 048-2 049. 

1 Vezi vol. IV, doc. 12 şi 213, şi vol. V, doc. 97 şi 1151; Vezi şi doc. 31 din 
acest voi um. 
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Cluj, 8 iunie 1848 

A hazai fohadivezersegnek 

Societate mercantili in gremio oppidi Szaszregen navigationen1 
exreeente, ratione excessum et violentiarum per milites valachico lin1i
taneos Marosfalvenses et Marosoroszfalvenses exercitarum conquaeren
te, Inditam s{erenissimam] Armorum P[rae]:f[ec]turam penes aetorum 
objectum noe ferientium comrnunicationem, hisce peramice requiri: ut 
ratione coercendorum excessuum congruos dimittere velit ordines, hor
sum ingravatim notificandos. 

Kolozsvart, Szentivanh6 8ân 1848. 
Klein m.p. 
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Către Comandamentul Militar Suprem :' 

Sooietate\a comercială de piutărit [nfiinţată în oadrul bre~slei din 
oraşul Reghin es.te îngrozită de excesele şi vioienţele soldaţilor grăni
ceri români din lVIureş-Sat ş:î Ruşii:-lVIunţi; de pe urma lor suferă trans-' 
porturile JCare sunt astfel [:mpiedeeate; de aceea roagă prieteneşte Co
mandamentul Militar . Suprem să dea ordinele necesjare pentru supri
marea samavolniciilor, căci altminteri lucrurHe se vor agrava. 

Cl!Uj, 8 !iunie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 6 681/1848. 
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Cluj, 8 iunie 1848 

Supremae Armorum Praefecturae 

Advoluta relati:o Magistratus Bistriciensis, medio eujus exponendo, 
quod :secundae l!egioni Valachico limitaneae adscripti miHt,es Neposzien
ses, in territorio pagi Pintak civili jutisdictoni subjacentis, cum m·ani
festa status possessioni alb Al tissimo lo:co usque· edendam indiferentia 
metali ihter pagos militares Neposz, Făldra, Ilvamika, et Rebritsora, et 
comunit,ates pagorom Iaid, Pintak et Nagy tDe:metJer civili juri:sdictioni 
subjeetorum, subversante, Altis.si~mam determin.ationem regiam, viola
tione, potentiosas etiam per Praefeeturam concern'eintis Regiminis in ah
voluta sua no.Uficatione, reprobatas, oooupationes· facere haud reformi
daverint, intuitu praepediendoru:m, reprimendorumque similium vitae, ac 
bonorum securitatem periditantium excessum, oongrua disponi sollicitat, 
una cum aoclusi!s I. Supremae Armorum Prale:fr€icturae, ea perofficiosa 
curn· requisiUone hisee transmittetur: ut eatemus, quo pr.aeexpositum ex
cessum patran1t1es milites lirnitanei Nepos.zienses, promeritae subjiciantur 
anirnadversioni et a similium violentiarum patr:atione serio inhibe.antur, 
ad Praefecturam secundae Legionis Vşlachico limitaneae, congruas dis
positiones facere, deque dispositis Reg1o huic Gube·rnio notitiam prae
bere1 ingravatim velit. 

Kolosvart, Szentivan h6 8 an 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 6 483f1848. 
Foto: 1 789-1 792. 
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Sibiu, 8 iunie 1848 

N agymel t6sagu kiralyi kormanyz6,. gr6f Teleki J o sef 6 
· kegyelmess;egenek 

Ide mellekelt jelenteset zalatnai kir[alyi] kamarai igazgat6 es banya
szati tanacsos Nemegyei Janosnak, melyet a felugyelete alatt lev6 ott:ani 
kăzep es fels,6 uradalomnak hivatalos megjarasar61 foly6 h6nap 4-en 73 
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P. sz~m1 alatt teţt nagymelt6sagodnak a benne felfedezett igen neveze..:: 
tes kori.ilmenyek inint oolcs atlatasa szerent. netalan teendo celszerii in
tezkedesek vegett oly tovabbi hivatalos megtalalăssal van szerencsem 
koz,olni: miszerint a nevezett kamarai igazgat6 altal mar harmad iz ben 
kert 200 darab fegyverek es az ezekhez tartoz6 szereknek kiszolg1altatasa 
!i.r1ant nagymeltosagod a csakugyan Kolosvart jelenh~vo fohadiparancsnok 
lirral ertekezni es. ezen kivanatunk mentiil elObbi vegrehajtasat szoros 
kozbenjarasa altal eszkozolni meltoztassek. 

Midon ezirant nagymelt6sagodnak kegyes valaszat elvarvan nem 
mellozhetem el ez alkalorrimal nagymelt6sagodnak magas figyelmet arra 
is vonni, hogy az itt Szebenben letezo olah comitenak tagjai, es killăno
sen Papp Sandor es Barnucz Simion tobb helyeken es mar nyilvanosan 
is a legbotrankoztat,6bb alaku bujtogatasok es nyomtatott felszolalasok 
altal, melyek -bizonyos kutfobol ,ffieritett tud:Ositasok szerent az olah
sagnak orszagszerte is elkilldettek, lazasztj,ak fel a koznepet a fennall6 
torvenyek iranti ellenszeg~illesre es ki.ilOnoson az uni6nak2, ha nem m~as
kep, fegyveres kezzel is leendo rn.egakadalyoztatasăra, mely valoban ag
gaszt6 korillmenyek annal veszelyesebb szint kezdenek valtani, mivel a 
kozhir szerint az itten most kozelebbrol alakult szasz comite is a fenn 
erintett olah _comiteval_egyesi.ilt. 

Nagyszeben, junius 8.;;.an 1848 

Exeelen~ei sal:e domnului guvernator contele Teleki J6zse:f 

Am onoarea a vă co:munica raportJul \anexat aici a[ directorului [ad
:ministrativ] al camerei crăieşti şi consilier minie:r, _Nemegyei Janos din 
Zl:atna, prez,entat în 4 Le. srub nr. prez." 731; prin el. raportează. despre de
plas:are:a sa ofici:ală în domeniile de mij.loc t?i de sus, siUipuse controlului 
său; vi-1 aduc la cunoştinţă exce,lenţei voastre pentru a lua măsurile co
respunzătoare cu inţeleapta voastră judeieată,' respeotiv să binevoiţi a vă 
pune în înţelegere cu domnul comandant su.prem, aflat acum în ~luj, 
cu privire ta eliberarea celor 200 de puşti cerute a. treia oară. de către 
directorul cameml amintit mai sus; să [ncercaţi să i se îndeplinească în 
cât mai scurt timp această eerere prin intervenţia apăsată a excelenţei 

voas,tre. 
În aşteptarea binevoiotrului răspuns al excelenţei voastre nu pot 

tre1ce ,cu vederea a re100manda preaînaltei 1atenţii faptul că membrii Co
mitetului Român ee-şi are sediul .aici, în Sibiu, şi an!Ume Alexandru Pop 
~i Simion Bărnuţiu, inci tă în mai multe locuri, şi chiar pe faţă, poporul 
de rând, prin instigaţiile cele mai scandaloase şi prin manifeste tipărite; 
potrivit unor informaţii oule1se din izvoare sigure,· e·le sr-au trimis româ
nilor din toată ţara pentriU :a-i determina să se opună _legi1or în vigoare 
şi mai ales uniunii, daeă nu .altfel, atunci chiar împiredlecârid:-:-o şi dU 

mână înarmată2. Aceste împrejurări într-adevăr îngrijorătoare încep să 
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[a o înfăţişare cu ·atât m1ai primejdioosă, cu cât opinia publică ştie că 
nou for·matul Comitet 'săsesc de aici s-a aliat cu Comitetul român mai 
sus amintit. 

Sibiu, 8 d.unie 1848 

Original Arh. Naţ. Dir. Jud. Cluj. Fond. Montantesaurariat, Zlatna~ . 
nr. 928}1848. 

1 Vezi vol. V, doc. 188; v şi doc. 69 din acest volum. 
2 Vezi doc .. 51 şi 73. , · 
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Zlatna, 8 iunie 1848 

Nagy Melt6sagu Gr6f, Fo Kormanyz6 Ur, 
Kegyelmes uram! 

Azon hir, mi szerint talam a topănfalvi Uradalomba Katonasag 
fogna kirendeltetni, mino hatast tett legyen az ottani lakosokra, s hogy 
ennek kovetkezteben min6 kerest adott az ok nevokben Jânku Abraham 
nekem, s rriJno ajanlatot tettek ottani Ispany Lâzâr es erdosz lPataki) 
mind ezt melt6zt.at Nagy Meltosăgod az eredetileg mejj tisztelettel ide 
melh~kelt csatolvanyokb61, erre adott valaszomat s rendelete1net pedig 
az ide zart masolatokb61 kegyesen megertenil. 

Mely ut6lagosan magat eloadott koriilmenyt, tegnap 75. ·sz~im alatt 
tett alazatos felterjesztesemre hivatkoz6lag oly igenytelen ne.zettel sie
tek Nagy Melt6sag\odnak feljelenteni, hogy a dolog ilyen aHasaban a 
Katonasâgnak a topanfalvi Uradalomba leendo rendeltetese jelenleg any
nyival ink·abb fiiggobe maradhat6, mivel Abrudbanya To1Panfalvfrb6l csak 
is 1 1/2 6rai tavolsagra fekil.ven, ha Abrudbanya Katonasagot nyerend, 
ezaUal egyfelOl a bujtogat6k befolyasa te·temesen csokkeni fog, masfel6l 
pedig a tortenheto szil.kseg eseteben onnan a Katonai erot Topanfalvara 
tis legottan alkalmazni lehetne. Ori>kl,ok a legmejjebb tisztelettel, Nagy 
Melt6sagodnak alazatos szolgaja 

Zalatnan, junius 8-k<,in 1848 
N emegyei J an os 

Kiralyi banyasztanacsos es igaz.gat6 

Excelenţa voastră domnule conte guvernator, 

Preabinevoitorul meu domn. 

Ce efect a avut asupra locuitorilor vestea că se va aduce, poate! 
armiată în dom1etniul 'Câmpenilor şi ce fel de cer1eii'e a preZI€ntat drept 
urmare, Avram Iancu, in numcle Lor, precum şi ce fel de p.Iiopunere fac 
şpanul L1a'zar şi pădurarul Pataki de apolo, toate 1acestea il.e veţi înţe
lege excelenţa voastră din ane:xJele cu adâncă stimă prezentate aici, iar 
ră,spunsul ce l-am dat şi dispo·zirţiile ·:J:uate de mine, din copiîae alătu-( 
rate1. 

198 



Cu ref.erire la rajportul ·meu, ·înaintat ieri sub nr. 75, aduc la cu~ 
noştinţa exoel,eln.ţei voastre această imprejurare tintervenită \1lterior cu 
modesta opinie că, în asemenea !împrejurări, scoaterea armatei jn. dome
niul Câmpenilor poate să rămână deocamdată în ,suspensie; aceasta cu 
atât ·mai mult, cu cât fiind situat Abrudul la numai l 1/2 oră de Câm
peni, dacă .cel dintâi va oibţinJe armată, va scădea conside:rabil influenţa 
instigatorilor; pe de .altă parte, dacă ar interveni o n1eoesit.ate forţa mili
tară s-ar putea deplasa de 1acolo imediat la Cârn p.epi. Rămân cu cel mai 
adânc respe:ct al excelenţei voastre prea plecată slugă, 

Zlatna, 8 iunie 1848 
Nemegyei J an os, 

consilier regal şi director montanistic 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 9 012,/1848. 
Foto: 29 858-29 860. 
Copie. Arh. lvaţ. Dlr. Juă. CiUJ. Fond. lVIontantesaurariat, Zlatna nr. 
1024/1848. 

1 Vezi doc. 76, 68, 69 şi 70. 
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Zlatna, 8 iunie 1848 

Hochg~eborener Herr Graf, 
Hochgebiethender H1err Thesaurari.ats V. Praesident! 

Nachdem kh meinen untertănig1en Beri:cht vom 4ten d.M., Zahl 73, 
den .6ten d.M. auf die Post ge1geben ha:He, erhielt ich den 7ten d.M. die 
sichere Kunde daruber, daB der Abrudbanyaer Magistrat 2 von Heir-1 
mannstadt aus dahin gekommene Brie11e, laut vvekhen der Verspataker 
grieohisch-unierue Geistliehe Balint aufgefordert wird, mi,t noch einigen 
Individuen das Volk in Aufregung und 1auch zu:m Ataque bereit zu hal
ten, inde1m auf das Volk im ·Lande wenig und nur auf jenes im Gebirge 
gereohnet werden k~ă:nne2, aufgefangen und den 5ten d.M. mittelst Esta
:fiete am Seine Exeellenz den Landes Gouverneur gesendet habe. Wegien 
Gewinnung an der Zeit und um Seiner Excellenz dem Landes Gouver
neur den Stand der Sache baldigst vollstăndig zu beleuchten, habe ich 
das in Abschrift hier anschlu:ssige Sohreihen vo.m 7ten d.M. Zahl 7 53 
unmittelbar · und beschleunigt an Seine' ExeeUenz befărdert. 

Heute habe ich das in Absehrift hier bei<gebogene Gesuc:h des Jank 
Avra1n, dann den dieses bet,reffenden Bericht des Topanfalvaer V. Spans 
llt1zar4 und des Forsters. Pataky 1erhal,ten. Welche Sohritte kh hierauf 
unter Einem ·machte, werden Euer Hochwohlgeboren · aus den abschrift
licheh Beilagen Pr. Zahl 77/18485 zu ersehen und mir gnădigst nachzuse
hen geruhen, daB kh unter den ob\valt2nden Umstanden de:'1 vor,
geschriebenen Weg nicht genau beobachtet babe. 

Euerer Hochgebor:en, mit tiefster Ehrfureht unterthănigster Diener ~ 

Johann v. Nemegyei, k. Administrator und 
Bergrat 

Zalatna, den 8ten Juni 1848 
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Mărite domnule conte preanobile 
vicepreşedinte al Tezaurari.atului! 

'După~ ce în .6 iunie am'· depus la poştă rapo~trul meu din 4 iunie, 
nr. 731, am obţinut în 7 iunie vestea sigură că Magistratul din Abrud a 
interceptat două scrisori expediate din Sibiu; conform acestora preotuJ 
greco-catolic Balint din Roş1a Montană este 'Îndemnat să instige, împreună 
cu câţiva indivizi poporul, şi să-1 ţină pregătit pentru atac, deoarece nu 

se poate conta decât într-o măsură redusă pe populaţia de la şes, ci aproape 
în e:x:clusivitate numai pe cea din munţi2. Cele două scrisori au fost tri
mise în 5 iunie cu 0 ştafetă excelenţei sale guvernatorului ţării. Pentru 
:a câştiga timp şi a prezenta cât mai rapid excelenţei sale, guvernatorul 
ţării, stadiul probLemei în ansamblu, i-am trimis direct şi rapid adresa 
din 7 iunie nr. 75 anexată aici.3. 

Astăzi am primit cererea lui Avram Iancu anexată aici în copie, 
împreună cu raportul viceşpanului Laiar din Câmpeni4 şi cu cel al pădu
rarului Pataki, rreferitor la aceasta. Din copiile actelor sub nr. pr. 7711848 
anexate aici5, înălţimea voas,tră îşi poate da seama ce măsuri am. luat; 

·o rog să nu mă judece prea aspru că datorită condiţiilor existente nu am 
respectai întocmai calea prescrisă. 

Servitorul umil al măriei voastre, cu adânc respect, 

Nemegyei Janos 
consilier regal şi director montanistic 

Zlatna, 8 iunie 1848 

Original. Arh. Naţ. Dir. Jud. Cluj. Fond. Arh. Zlatna, nr. 1 925/1848, 
pres. 77. 

1 Vezi voi. V, doc. 188. 
2 Idem, doc. 50 si 51. 
::r Vezi doc. 69. · 
4 Vezi doc. 68 şi 67,. 
5 Vezi doc. 109. 
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Zlatna, 8 iunie 1848 

Kiralyi Ispany Lazar.Gyorgy Drnak 
Topanfalvan. 

Az ottani Uradalom lakossai hiitos iigyved Janku Abrahamt altal 
jelen h6 7-rol hozzam intezett kerleve1okben, :egyebek mellett azon .6haf
tast nyilvani'tvan, hogy a kozelebbrol tortent erdokarok felvetelet es az 
ebb61 foly6 igassagos karpotlas 1neghatărozasat, egy a vegr:e kirendelen
do bizotmany eszk!ozlene; ennelfogva kotelessegive teszem az Ispany Ur
nak; hogy hivatalosan megtalalvan, Keriileti. Szolgabir6 Bisztrai Josef 
Urat, velle egyetertOleg szaljan ki a helyszinre, es az erd6, vagy egyebb 
Kinalyi J ovadalmak irant, kozelebbr61 vegbevitt kihagas·6kat, valamint 
azokat a helybeli erdosz hivatal, e ve.gre kikerdend6 nyilatkozata kijele
lendi es urasagod ·el6tt i.s tudva vannak, tărvenyeseri felvetesse, megbe-
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csUltesse, az illeto kihag6kat, az illetO koZlonsegek altal nevszerint kije
Jeltesse, es az ez iranti munkalatot a nevezetes szolgabir6 tirral egyiltt 
alâirva a leheto hamarsaggal nekem beki.ildje. Egyebirant a fenerintett 
kerlevelre adott valaszt kezbesittes vegett ide zarom2• 

Zalatnan, Junius 8-,an 1848ba 

Către domnul Ui'iar Gyo,rgy, şpan regesc la Câmpen'i. 

În pe,tiţia adresată mie la 7 iunie curent de către loruitorii dome
niului df:\ acolo, prin pana avocatului jurat Avram IancuL, ei cer printre 
al te}e ca. evaluarea pagu·belor făcute :nu demult ~n pădure şi fixarea unei 
despăgubiri echitabile, să fie stabilite printr-o eomisie constituită în acest 
scop. În acest sens, vă dau dispoziţie, dQmnule şpan, .să luaţi legătura cu 
domnul vioejude cercual Bisztray J 6zsef; împreună ou el să vă depla
saţi la faţa lo,oului, pentru a confirma în mod 'legal şi a estima excesele 
săvârşirte rte'eent :În păduri sau în alte bunuri regeşti, atât din ceea ce cu
noaşteţi dumneavoastră~, cât şi pe baza declaraţiei pe care o veţi oerre 
ocolului silvic de acolo; apoi a-i specifica nominal pe delincve:nţii indicaţi 
de fiecare oomunirtate în parte, pentru oa raportul astfel întocmit şi sem
nat împreună ;CU domnul vkejude să ajungă la mine în cel mai scurt 
Hmp. 

De altfel răspunsul la petiţia amintită mai sus îl rtrimH aici alătu
rat, spre a ,fi înmânat petenţilor2. 

Zlatna, 8 iunie 1848 

Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 9 012/1848. Foto: 29 855. 
Original. Arh. Naţ. Dir. Jud. Cluj. Fond~ Montantesaurariat Zlatna, ad 
nr. '1 024/1848. 

1 Vezi dac. 67. 
· 2 Vezi doc. 112. 
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Zlatna, 8 iunie 1848 

Valasz 

Az en tudtommal a topanfalvi Uradalomban Katonasag kirendelve 
nin,osen, s hogyha talam t:urlataman kivul kil'lendeilte,ttetnek is, mind ad
dig, valameddig az ottani Uradalom lakossai jelen h6 7 -er611 kelt kerel
mekben tett igeretoknek, valamint a kozcsend fentartasara, ugy a kiralyi 
jovadalmak meg nem csorbittasokra nezve is tokeletesen eleget tesznek, 
annak oda kuldeteset hatra tartani igyekezni fogok. Egyebirfmt a kiha
gasok felvetele es az illet6 kihagok felfedezese vegett rendelkeztem, hogy 
az a kerilleti Szolgabir6 Ur kozbejottevel, es a helybeli Ispany altal meg
ţortenjen; az uradalom lakossai fenerintett tigeretek val6sittasab6l on
kent kovetkezven, hogy az illeto helysegek a kerdeselt kihag6kat pon
tosan kijeleljek. 

Zalatnan, Junius 8-an 1848 
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Răspuns 

După eâte ştiu eu, nu s:...a dat vre'o dispoziţie· armatei să se deplas~ze 
în domeniul Câmpenilor; chiar dacă ar primi ordin fără cunoştinţa mJea, 
mă voi sili să ţin p~ loc deplasarea trupelor aeolo, până când locui:torli 
acelui donieniu vor satisface deplin promisiunea· făcută în· petiţia de ia 
7 a lunii burentei, atât în ee priveşte menţinerea liniştii publice, cât şi 
llleviolarea bunurilor crăieşti. De altfel, am dat dispoziţii ou privire la 
constatarea <:Wlictelor şi d~scoplerirea făptaşilor r:es[pelctivi care să ~fie duse 
la îndeplinire cu narticiparea domnuh:ii jude nobiliar cercual şi a şpanu
lui din localitate. Rezultă de la sine că, potrivit promisiunii amintite: mai 
sus, lbCUitorii din domeniu şi localităţile respective trebuie să-i desem
neze preCis pe delinevenţii căutaţi. 

Zlatna, 8 iunie 1848 

Original. Arh. Naţ. Dir. Jud. Cluj. Mon1:Jantesaurariat Zlatna, ad. nr,. 
1 024/,1848. 
Copie . . Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 9 ,0,1,2/1848. Foto: 29 854. 

1 Vezi doc. 67 şi 111. 
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Bucureşti, 8 iunie 1848 

Hohes NI:inis~terium! 

Bucarest, am 8ten Juni 1848 

a) Die Bewegung der walachischen Nation in Siebenburgen hat 
die Aufn1erksamkeit der w.alachisehen Regierung, welcher in diesem_ Au,
genhhcke, au13erordentHche Commissaire RulHands und der Pforte zur 
Seite stehen, erregt. Sie besorgt die Riickwirkung auf die hiesige Be~ 
volkerung und seheint dar1iiber Anzreigen aus Siebenbiirgen selbst erhal,.~en 
zu haben. Die \;vaTachische Regieru,ng, schon durch die Nachrichten von 
einem beabsi1chtigten Einfalle in die M:oldau, wie mein gehorsGmster 
Bericht vom 6ten d.M. Nr. 52 sagtl, allarmiert, \vir,d um so mehr alle 
dienlichen Iv1aJ.3regeln zu ihrem Schutze ergriffen haben, als das Cabinet 
von St. P~etershurg den Fiirsrten Bibesco schon vorlăngst dazu aufgefor
dert bat und General Duhamel die· M.a13regeln desselben iiberwacht und 
au:f eine formliche AbschlieBung der Grenze gegen Siebenbiirgen dringt. 

Eine verdoppelte Aufskht an der Gr:enz1e1
, Verhinderung des Uber

trittes von obgleieh mit gehorigen Păssen versehenen Reisenden und 
Anwendung der gr,ă13ten poli~eilichen Strenge gegen alle hier befind
Siebenburger, mit Umgehung der traktatmaBigen Rechte werden unaus
heibHch 'eintreten und Klagen daruber an die k.k. Agenzie. die }·olge sein. 

Die1 Einschreitungen der k.k. Agentie werden unter solchen Um
stănden nicht g1eh6rt · werden, wie bereits versehiedene Antworten der 
walachischen Regierung in besonderen Făllen der letzteren Zeit bewiesen. 
Ich \verde fortan in den einzelnen Klagefăllen protestieren, wahrschein..., 
lich ohne1 allen Erfolg. 
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Auf dem rechten Donauufer sind, wie man sagt, bereits tiirkische 
Truppen zusammien gezogen, iUlll nJothigenfalls in der Walachei verwen
det zu vverden. In Leowa in Bessarbien ist das Hauptquartier des Ar
meekorps unter General LUders, welches zum Behufe des Dbertganges 
Uber den Pr,uth 2 Pontonsbrucke'n bereit hat. 1Die .Stărke dieses. Armee
korps wird ubertrieben miit 40000 Mann angegeben. Aus des Generalen 
Duhamel Reden ,geht hervor, daB die russische Regierung die Besetzung 
der FUrstenthurner gem vermeiden mochte; die Umstănde .aJber konnten 
. die Besetzung lekht hervorrufen. Von der . Kleinen Wa1achei wird be-:
richte•t, dafi S·iehenbiirgische Sendlinge und gedl'iuckte Aufrufe an die Wa-
1;;1.cLen zur Erhebung reitzen. In Brăila hat von die den dor.tigen Be
wohnern .mit besonderer Ordnung gewaltsam bewerks,telligte Aufhebung 
der Choleraquarantaine glezeigt, daB das Volk, wenn es will, hier stărke\r 
ist als die oiffentliche Gewal~t, und in Bukwest gahrt e.s bei der J ugend 
immer fort. 

b) TaJ,a,at · Effendi, ·-cler •tii:rkische Commissaire, hat heute die Bo
jaria, den lV1etropoliten an ihrer Spitze, empfangen, ein Akt reiner Derf
ferenz, wobei e.lhe nichts.sagende Anrede voll Dankbarkeit gegen die 
hohe Pforte von dem Effendi in wenigen noch unbedeutenderen Worten 
erwidert wurde. 

Geruhe das hohe Ministerium den Ausdruck meiner tiefen Ehr
furcht zu genehmigen. 

Tim o ni 

l\n das hohe k.k. Ministerium der Auswărtigen Angelegenheiten etc. etc. 
!in Wien. 

Înalt minis·ter! 

Bucureşti, 8 iunie 1848 

a) Mi'Şicarea naţiunii româneşti din Transilvania a stârnit atenţia 
Guvernului rOimân oare actualmente este sprijinit de comisari extraor
dinari ai Rusiei şi ai Înalttei Porţi. El se teme de o implicaţie a popu
laţiei de aici şi se pa~ne că a primH inrformaţii în acest sens chiar din 
Transilvania. Probabil că Guvernul Ţării Româneşti, :alarmat deja din 
cauza informaţiei în 1e1gătură ou intenţionata invazie a MoldoViei, despre 
carr:e am relatat în .adresa mea din 6 iunie nr. 52:, va fi luat toate măsu·-~ 
rile necesare de apă<Tare; mai ales că Guvernul din Sankt Petersburg l-a 
avertizat nu de mult pe principele Bilbeseu, iar generalul Duhamel su
pnav.eghează măsurile acestuia şi ins,istă pentru. o închidere rtotală a gra-
niţei cu Transilvania. -

O supr1veghere dublată la graniţă, împiedicarea călătorilor de a o 
trece, chiar dacă au asupra lor paşapoarte valabile şi aplicarea celei mai 
mari severităţi poliţieneşti împotriva tuturor transilvănenilor care se află 
aici, eu încălcarea drepturilor garantate prin tretate, vor fi ur.mările ce 
vor interveni fără îndoia:lă, iar drept ocm.are este de aşteptat ca agenţia 
c[ezaro] c[răiască] să primească plângeri în acest sens. 

Intervenţiile1 agenţiei c[ezaro] c[răieşti] nu vor fi luate în conside
rare în aceste condiţii, după cum au dovedit-:-o deja dtferite întrebări ale 
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Guvetnului român î.n :cazuri de'CjSebiie ale ·ultimului tin1p. Voi protesta de 
acun~ înainte în · fi~are caz in parte, dar p1:obâbil .fără nici un succ~â. 

· . Din c'âte am auzit, pe malul drept al Dunării au fost deja concen~ 
trate trupe turceşti pentru a fi utilizate în caz de nevoie în Ţara Ro.:. 
mânească. La Leova, în Basarabia, se află cartierul·principal al ·corpului 
de armlată sub comanda getnera1ului Liiders care are la -dispoziţie · dhuă 
poduri de pontoa:ne pentru rtrecenea Prutului.· Puterea acestui corp de 
armată es·te ev.aluată în mod exagera~t i3. 40.000 de' oameni. Diri cuvân"'" 
tările generalului Duhamel reiese că Guvernul rus ar vrea să evite ocu,
parec_ principateloJ'; dar împre,iurările ar putea uşor provoca invadarea 
lor. Din Oltenia se relatează că trimişii transilvăneni şi apelurile scrise· 
către români instigă la răscoală. La Brăila dizolvarea forţată a carantinei 
de holeră făcută ou deosebită ordine a demonstrat că aici poporul, dacă 
vrea, este mai tare decât puterea publică, iar în Bucl.meşti tineretul se 
frămân tă neîncetat. 

ib) Talaat Effendi, comisarul ture, i-la ·primit .a:Zi pe boieri cu mitro
politul in frunte; un act de pură deferenţă, în timpul .căruia o cuvântare 
nesemnificativă plină de1 ·mulţumire faţă de Înalta Poartă a fost urmata 
de un răspuns şi mai nesemnificativ din partea lui T1alaat Effendi. 

'Înaltul minister să binevoiască a'-imi primi expresia profundei mele 
stime. 

Timoni , 

Către Înaltul 1\rlinister al Afacerilor Externe etc., etc., din Viena. 

Original. Haus -, Hof - und Staatsarchiv Wien. Fond. Staatskanzle~
Konsulate, BukHrest fasz., b, Konv. 2, nr. 53/1848. 
Xerox: 14 880~14 883. 

1 Vezi doc. 46. 
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Cluj, 8 iunie 1848 

Nador Jstvan 6 Fensegenek 

Urunk 6 felsegenek Innsbruck varossab61 idei maius 29rol kălt ke
gyelmes kez iratanal fogva nekem meghagyni melt6ztatvan, hogy csa
szari fensegednek, mint a kinek hat6sagat Erdely orszagara is ki terjesz
teni kegyeskedett, minden rendeletei ~p azon · engedelmesseggel telje
sitessenek, mintha azok sajat rieve alatt kelendettek volna. Legedesebb 
kătelessegemet teljesitem, midon ez alkalommal csaszari fensegednek 
nyilvanitani szerencsein van: mi1szerint mind ezen kiralyi kegyelmes pa
rancsnak h6dolva, de kulămben is azon hu tiszteletnel fogva, mellyel 
csaszari fenseged becses szemelye irant mindig szerencsesnek erzettem 
n1agamat viseltethetni, faradhat1an igyekezetem leend edes hazank bol
dogsagara celz6 kegyelmes rendeleteit minden kitelheto. eszk·ăzăkkel a 
leg nagyobb pontossaggal es engedelmesseggel magam ugy ti€lyesiteni, 
mint az illet6k altal teljesitetni, azon alazatos keresem el6terjeszteni ba-
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tor leven: n1iszerint csaszari fenseged az erdelyi torvenyhat6sagokhoz ne 
tallin egyenesen intezendo kegyes rendeleteir;61, hogy azoknak nem tu
dcisaert valahogy ellenkez6 ertelmii rendelesek altal szem-;elyem ketes 
helyzetbe ne hozasson, tudomasul vellem is kozoltetni · rendelni kegyes
kedjek. 

Ez alkalommal kotelessegen1nek esmerem csaszari fensegednek ezen 
zaratekaival egyi.itt ide mellekelt Moldovaban lev6 i.igyviv6segnek maius 
29r61 hozzam intezett, Galatzont uralkod6 epek6rsagnak mostani allasa
rul es a muszka seregnek a Pruth vizen Moldova es Olah orszagbai at 
szallitasar61 szoll6 hivatalos at iratat azon alazatos eszrevetellel at ki.il
deni: miszerint tekintetbe veven, hogy edes hazank az emlitett szomszed 
tartomanyoknak idegen seregekkeli. be toltese altal nem csekely aggoda
lomba jovend, es kulămben is a bel mozgalmok lecsendesitese es a fe
nyeget6 veszelj kikeri.il<.~se ·tekintetebol :igen 6hajtand6 sott csekely ne
zetem szerint elkeri.ilhetetlen szi.ikseges is, hogy a szelbeli szekely rendes 
katonasag e haza sze1er6l ki ne vitessek, e fontos okokb61 alazatos kere
sem abban pontosul: hogy ha a magyar hon veszelje eltavolitasa szekely 
katonasag segitseget el kerillhetetlenne teendi, kegyes rendelete altal a 
szekelyekbol alakitand6 sereget csakis a nem fegyveres szekely nepseg
b6l alakitand6 onkentesekbol osszeallitani rendelni .melt6ztasson .. 

Junius 8. 1848 

Alteţei sale [l'l.Zatinului Ştefan 

În tem~eiul manu~scriptului Maiestăţii Sale, dat la 29 mai a acestui 
an în Innsbruck, îmi revine datoria de a duce la îndeplinire toate ordi
nele alteţei voastre imperiale. care acum îşi întin'd autoritatea şi asupra 
Transilvaniei, cu aceeaşi acurate·ţe, şi supunere ea şi când ar fi semnate 
de însăşi mâna monarhului. Îmi îndeplinesc cea mai dulce îndatorire, 
mărturisindu-vă eu această fericită ocazie că mă închin în faţa preami
lostivei porunci împărăteşti, în virtutea admiraţiei pline de credinţă ou 
care mi-a surâs norocul să mă port întotdeauna faţă de pr:eţioasa per"'" 
s:oană a alteţe'i voastre imperiale. Nu voi obosi să duc la îndeplinire, pe 
orice cale şi cu cea .Inai mare punctualitate şi supunerte posibilă, porun
cile al,teţei voastre n1enite să [erieească dulcea noas,tră patrie, detenni
n~ndu-i şi pe ialţii să le îndeplinească .. Îmi iau îndrăzneala să aştern şi 
următoarea n1ea rugăminte preaumilă: să vă înduraţi a-mi comiunka şi 
mie ordinele alteţei voastre ~trin1ise ·direct către jurisdicţiile din Transil
vania, spre cunoaştefle, ca nu cumva ignor.area acestora să mă pună în 
situaţia neplăcută de a trimite acolo dispoziţii cu înţeles contrariu. 

Soeotesc de datoria mea, cu a~eas,tă ocazie, a înainta alteţei voastre 
imperiale, în anexă, adresa o[idală a consulatului din Moldova trimisă 
mie JJa 2 9 mai, despre :starea actuală a epidemiei de, gă~binare1 ce· bân
tuie la Galaţi şi despre trecerea armatei ruseşti peste Prut, în Moldova 
şi Ţara Românle~ască. Îmi permit observaţia umilă că scumpa noastră pa
trie va ajunge într-o situaţiie !Îngrijorătoare prin infestare13 regiunilor 
învecinate cu armate străine şi ea atare, luând .în considerare atât necesi
t(ltea reprimării r:ăzvrătirilor de dinlăuntru, cât şi evitarea pericolului 
dinafară, es,te de dorit .şi, după modes,ta mea părere, de neocolit, ca ar
mata secuiască de graniţă să nu fie dusă de la fruntariile ţării. În acest 
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sens rugămintea mea este1 ca în cazul când înlăturarea primejdi'ef(~e 
plan~ază asupra p!artri'ei maghlare' :ar f.ace de neocolit ajutorul arm~J, 
seeuieşti, să binevoiţi a· dispune formarea de unităţi de voluntari d4L 
rândul secuilor :care n!U se găsesc sub arme. · 

8 iunie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Forid. G. P., nr. 1478/1848. 
Foto: 25 664-667. 

1 În fapt este yorba de o epidemie de holeră. 
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Orşova Veche, 8 iunie 1848 

Unteres Donau Cordon8 Commando. Nr. 832/1848 

An das kaiser-konigliche lObliche Grenz Truppen Brigade Com
mando 

Nach den von den :unterstehenden Kordons Strecken Kommandan
ten eingegangenen Meldungen haben die Wal:lachaner durch den 4ten, 
5ten und 6ten d.Md. ihre an der Landes Grenze von der Woditzcue'r Miihle 
bis Skitt aufges,tellte Bewachungsmannschar.ft im ganzen verdoppelt, denn 
es wurdlen nicht nur, wie man bereits unterm 5ten d.M., Z. 819 anzei:gte, 
die jenseitigen Posten der Porjana Cakeller [!] Strecke jeder mit 6 Mann 
verstărkt, sondern die 5 Posteh des Cserna Thales erhielten jeder eine 
Vermehrung van 5 Mann. Auch .gegen1uber der Woditzaer Miihlen Kor"'" 
dons Stre.cke wurden nebst dem, daB der laut hierortige'm Bericht vom 
4ten v.M. Nr. 628 erbaute wallachanisch'e Posten 12 lVlann Besetzung er
hielt, zwei neue Posten aufge:stellt, einer jenseits unsers Postens· Padina 
Lo.rga, der andere gegenuber des Postens Kurmatura, der eber entfernt 
und vom Cordon nicht sichtbar ist, wăhrend der 1 ten bis 150 Schritt 
von d!er Grenze ~absteht. Diese zwei neuen Posten bekamen j-eder 6 Mann, 
vvobei aber die vormaligen w.ai.lachischen Posten Predel und Seliste eben 
nur 6 Mann hehielten, und es stehen sonach unserer Kordons Linie von 
IVIe'teris bis Bukovets und zwar mehr gedrăngt gegen Selischte 30 M.ann 
entgegen. 

Die Verstarkung geschah .auf der g.anzen Linie durch mit Schiel)ge
vvehren bewaffneten Bauern, die eigentliche U~sache hat man jeqoch bis 
nun noch nieht sieher erfahren roonnen. Eine; bevorstehende Visitation von 
Seite eines hohen Vorgesetzten, auch eines russischen Beamten, Sicherung 
der Zollvorschriften g,eben zwar die eingegangenen Nachrichten zum An
laf3 an, aher weit wahrscheinlieher ist es, daB kein anderer Zvveck hier be
steht, als sich in den i'tzigen unruhigen Zeiten gegen Eindrang von unserer 
Seite mehr zu sehi.itzen. Die' Fiihrung ihres Treppelweges [!], die bei ih
ren Kordons Wachtposten in neuester Zeit errkht'eten Lărmsignale, die 
versehărf,ten Vorsichten gegen diesseitige Reisende, alles \Veist auf eine 
strengere Absperrung ihres Gebiethes hin. 
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Dieser be!deutenden Verstărkung des . wallaehanischen Kordons ge
hikt aher imm!erhin alle Aufmerksamkeit, und da die wahre UrSf-lche 
nicht siehelr hekannt, auch selbst die vermehrte jenseitige Grenz Be
wachtungs Ivlapnschaft mit undisciplinierten Bauern um so eher zu 
Gebieths Vetr:letzungen geneigt sein konnte, dann wie schon in de1m 
vorbezogenen Berichte angeflihrt, dern1alen Anstande bezilglich des 
von den jens:eitigen ge~ogenen Treppelweges bestehen, so fand es das 
Kordons Kom(tnando au.Ber den Vorkehrungen seines bereits erwahnten 
Borichtes no!ch fur nothwendig, am Kordon vveiter:e vorsichtswei:s·e' Gegen
anstalten zu .treffen und diese auch auf die der vvallachanischen Grenze 
zunăchst lieg~nden Ortschaften auszudehnen. 

·Dernnach wurde Obersereschaner John mit ' den 5 dienstfreie:n 
Sereschanern der Mehadiaer und Orsowaer Compagnie auf den Cordon 
von der Woditzaer Mi.ihle bis in das C~ernaer Thal,fiir diese ganze Woche 
bestimmt urid fiir die kiinf,tige1 Woche bereri.ts die Einleitung getroffen, 
da6 Obsersereschaner Urosch mit 5 diens:tfreien Sereschanern der Alma
scher und Pettni)oker Compagnie denselben ablose. 

Die Posten Bukovetz, Seliste und Meterihs lie6 man jeden durch 2 
Mann der Orsovvaer Compagnie, 

Die be:iden Posten Sulitza mit 1 Gefreyten und 4 Mann, dann Piatra 
lu Koschei mi;t 2 Mann dureh die Pettniker· Compagnie, 

die Posten Pojana Oottata mit 1 Corporal und 4 M:ann durch die 
Corniaer Compagnie, 

den Posten Benza mit 1 Corporal, 1 Gefreiten und 6 M!ann, dann 2 
dienstfreie Serechaner durch die Oorniarevaer ,Compagnie 

und den Posten Prisaka mit 1 Corporal und 3 Ma:nn durch die 
lVIehadiaer Compagnie bis auf weitere Befehle verstri.rken. 

Ferners hat man noch fur alle an der wallachanischen Grenze liegen
den Ortsehaften die Weisung ge:geben, nieht nur die Orts Patrulen mit 
gr1o8ter Str·enge zu halten, sondern auch noch · durch besonder:e Patrullen 
vorzuglich des Morgens und Abends das gegen den Kordon li egende 
T.oerrain, die dahin fiihrenden W ege durchsuchen zu lasen, um van keinen 
gelbietJs,verletzenden Ereignissen 'uberrasJcht zu werden. Der Kordon llist 
auch beauftragt, bei einlem aHenfalsigen gewaltsam·en Einbruch der Jen
seitigen îm Falle der Nothwendigkeit sogleieh die năchsten Ort.sehaften 
;zu aUarmieren. 

Hievon erstattet n1an nun mit Beztljg auf den fruhern Bericht Ei
nem loblichen Brigade Commando die gehorsamste Anzeige, und man 
hat bei den diesfalls an die Compagnien erlassenen Befehlen jenie Vor
sieht aufgetragen, wodurch uberfliu.ssige Besorgnisse unter den Bewoh
nern besonders unter den Badegăsten gewi6 vermieiden werden. 

An den jensei ti gen Mehedinzer Distrikt hat man sich e ben ~1m 
Aufschllill liber die Verstărkung verwendet. 

Eissler, Major 
Altorsova, am S.ten 1848 
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Comandamentul cordonului Dunării 
inferioare. Nr. 832/1848. 

Cătne1 onoratul comandament c[ezaro] c[răiesc] 
allbrigăzii. trupelor de graniţă. 

Conform informaţiitlor primite de tla comandanţii subalterni ai por~ 
ţiunilor de cordon, românii ş~~au dublat in total, în timpul zileLor. de 
4, 5 şi 6 iunie, efectivele de s:upraveghene1 postate de-:a 1ungul graniţei de 
la moara din Vodiţa până la Schit, deoarece:. nu numai posturile din p 0 : 

iana Săcelii au fost întărite fiecare cu . 6 ostaşi, după cu1n am anunţaţ 
deja în 5 iunie prin nr. 819, .d şi cele 5 posturi din Valea! Cernei au pri"
mit fiecare eâte 5 militari şi pe porţiunea de cordon vizavi de moara din 
Vddiţa; de asemenea nu numai ·că postul constituit :aici, potrivit rapor-; 
tului din 4 iunie nr. 628, a primit un echipaj de 12 milHari, dar au m:a'i 
fost înfiinţate două noi, dintre care unu:l este1 situat vizavi de postul nos~ 
tru de la Padina Largă 'la o distanţă de 150 m. de graniţă, iar celălalt 
se află vizavi de postul nos,tru de la Curmătura, dar destul de departe 
pentru a nu se vedea de pe cordon. Fiecare din aceste două noi posturi 
a primi<t câte-6 militari, în timp ce fostele posturi româneşti de la Pre"'" 
deal şi Sălişte şi-au menţinut tot numai 6 ostaşi; astfel în faţa liniei 
noastre de cordon de la M1eteriş până la Bucovăţ stau 30 de militari pe 
partea Tomânească cu o densitate mai mare pe· porţiunea de la Sălişte. 

Întărirea s-a realizat de~a lungul întregii linii cu ţărani înar1na.ţi 
cu puşti. Dar adevăratul motiv încă nu s-a putut afla cu siguranţă. In
i'ormaţiile primite sugerează că. este vorba fie de vizita unuj su
perior, ichiar şi a unui funcţionar rus, fie de asigurarea prevederilor va
male; mult mai plauzibil este însă faptul că nu e vorba de alt scop, decât 
de a se proteja; în condiţiHe' actuail.e tulburi, în ~faţa unor violări ale gra
niţei din partea noastră. Cărările lor de patrulare, semnalele sonore, insta
laţiile mai noi la posturile de supraveghere a cordonului şi precauţia 
n1ărHă faţă de călătorii care vin dinspre partea noastră, indică toate că 
ei şi-au îngrădit mai stri·ct teritoriul. 

Aeestei importante ,consolidări a cordonului român trebuie să i se 
acorde totuşi întreaga atenţie şi pentru eă nu se cunoaşte adevăratul mo
tiv, dar mai ales fiindcă întărirea românească a formaţiunilor de supra
veghere a graniţei s-a realizat reu ţărani nedisciplinaţi, astfel încâ't ar 
putea avea loc violări ale' graniţei; în sfârşit, aşa cum s-a mai spus în 
raportul anterior, avem obiecţii în ceea ce priveşte tras~ul cărărilor de 
patrulare folosite de partea adv•ersă; de aceea comandamentul de cordon 
a con.siderat că, în afară de măsurile menţionate deja în raportul ante
rior, 1e1ste necesar să se întreprindă cu precauţie iniţiative de .contracarare 
şi să se extindă şi asupra celor mai apropiate localităţi de graniţă. 

Pe această linie sergentul major Ion a fost trimis cu 5 sergenţi 
de la !compania din Mehadia ş'i Orşova' pe cordonul de la Mo\ara din 
Vodiţa până în valea Cernei pentru toată iSăptămâna aeeasta; au !fost 
luate de asemenea toate măsurile pentru ca săptămâna viitoare sergentul 
major Uroş să-i schimlbe împreună cu 5 sergenţi ai companiei din Almaş 
şi Petnic. 

Până la noi ordine au fost întări,te astfel posturile~: 
- cele de la Bueovăţ, Sălişte şi Meter'iş cu cfite 2 militari de la 

compania din Orşova; 
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_ cele două posturi de la Suliţa cu un fruntaş şi 4 ostaşi; 
_ cel de la l='iatra Iui Coşei cu ~ militari ai companiei din Petnic: 
_ cele de la Poiana Cotită cu un caporal şi 4 grănilceri ai co-mpa-

niei de la Carnea; · 
- cel de la Bezna cu un caporal, un fruntaş şi 6 militari, cât şi 

cu 2 sergenti ai companiei de la Corniare:v şi 
- cel de la Prisaea eu un caporal şi 3 ostaşi ai companiei de la 

Mehadia. 
În afară de aceasta s-au dat ins,trucţiuni tuturor localităţilor de gra

niţă !Să efectueze cu mai multă strilcteţe patrulările regulate; la rfleJ să 
efectueze îndeosebi seara şi dimineaţa un control mai atent al terenurilor 
din apropierea graniţei şi al drumurilor ce duc acolo prin patrule supli
mentare, pentru a nu fi surprinşi de eventuale violări de. graniţă. Cordo
nul a primit ordin să alarmeze imediat cea mai apropiată localitate în 
cazul unei eventuale tr:eceri forţate a graniţei din partea adversă. 

Acestea le raportăm onoratului ,comandament de brigadă cu refe
rire la informarea anteriuară, menţionând că la comenZile date compa
niilor s-a adăugat remarca de a se1 evita cu atenţie orice îngrijorare su
plimentară în rândul lolcuitorilor şi mai ale~ al celor aflaţi la tratament 
balnear. 

Ne--am adresat de asemenea districtului Mehedinţi pentru a c:ere 
lămuriri în legătură cu aceste întăriri. 

Orşova Veche, 8 !iunie 1848 Eissler, maior. 

OriginaL Arh. Naţ. Dir. Jud. Timiş. Fond. Arhiva militară, nr. 465/57, 
fila 242-245 Foto: 30 328-30 333. 
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Veneţia de Sus, 8 iunie 1848 

Oberstlieut!e1nant .1. Eskadron 

An Ein k. 1ătbliches Distrikts Offiziolat 
zu Fogarasch 

Venitze, am 8. Juni 1848 

Nachdem in Folge hieTlandiger General Kommando Verordnung 
Nr. 405 vom 1. d.M. am 10. Juni 1848 ein Kommando von einem Herrn 
Offizieren, 3 Kor:poralen und 40 berittenen Grenzern und am 12. Juni 
l.J. dlerr Rest deT Eskadrron, 3 Herrn Oct:fiziere, 69 Mann vom Waeht
mei~ster abwarts und 76 Piferde in Fog.aras eintreHen, wird Ein lobliches 
Offiziolat in Dienstesfreundsehaft grelbeten, fi.ir das am 10. eintreffende 
Kommando und die am 12. d.M. ,einmarschierende Eskadron die Unter
kunft und Fourage gefalligst beistellen lassen und anordnen zu -vvollen, 
daB der abwesenden Eskadron di{!:: nothige und vom hohen General Com
mando bevvilligte Vorspann eciolg c vverde. 
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In Folge Wblichen Regiments Befehls Nr. 4 70 vom 6. d.M. 
nach dem Abmarseh der Eskadron in K·omana• 2 Brie:f' Ordonanzen C'"t"c•n~•-· 
Fur diese woHe das lOibliche Offiziolat die UnterkUnft und VeqJ:Lt't:glLin~ 
giitigst besorgen lassen. 

. Papp, Rittmeister 

Es.cadronul 1 a1-locotenent~coloruelu~ui. 

. Către onorata dregătorie a. districtului reges.c Făgăraş, 

V~en·eţia (lei· Stis, 8 iuni"e 18tţ8 · · · 
' . . . 

. .în. urma unei dispoziţii din partea Con1anda1nentudui genera·I aL 
Transilvaniei,' nr. 405, din 1 iunie, va sosi în Făgăraş, la data de 10 iuni~. 
1848, tin detaşament .format dintr-Jun oif1ţer, 3 caporali şi 40 de grăniceri 
călare, iar la data.de 12 iunie a.c. restul escadronului compus din 3 ofi
ţeri, 69 de militari de la sergent-1na:jor ~n jos şi 76 de cai; de aceea adr~~/ 
săm 'onoratei orficialitaţi rurgăinintlela de' a' pune la dispoziţi(e detaşamen: 
tului care va veni ia 10 iunie si a eseadronului ce urmează să sosească. 
în 12 iunie, cazarea şi nutreţul necesar; de asemenea de1 a da ordin ca 
escadronul să primească din 'partea Comandamentului general caii ne!ce-
sari de tracţiune ce-1 lipsesc. · · · 

După plecarea eseadronului în urma onoratului ordin de la regi
ment,· nr. 4'70 din 6 iU;nie, mai rămân dou~ ordonanţe la Com.an~ pentru 
cort::spondenţă. Rugăn1 onorat.ai dregătorie să se îngrijească de cazare 
şi masă-pentru ace1ştia. 

Papp, căpitan de cavalerie 

Original. Arh. Naţ. Dir. Jud. Braşov. Fond. Arh. Cetăţuie-Prefectura 
Făgăraş, nr. 1 360/1848. Foto: 32 296. 
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Sibiu. 8 ·iunie 1848 :· · · 

An den Lobli.chen Kr10nstăd~er MagistratP 

-Irn·· Zusammenhan,ge .dE!s -di:ess~iţi.gen Erla:sses2 unter U.Z. 64tV1848 
und der darauf_ .:;t-qs, den~ meisten Kreisen bis. auf Reps und Broos· einge
gangenen Ber!chtek3 auf · die Frcvge, ob und wie di3Js instructionswidiige 
Benehmen der săchsisehen Landtags Deputirten in , der Unions Frag~ 
v.erbessert Werden kronne, wird dem Loblichen Magistrate ferner erroffnet, 
da13 · von Selte der Nations UniversHăt nach 'dem ilbereinstimrnenden 
Einrath~n von· 8 Kreisen die dermalen am Allerhoehsten Hoflager befind
lţehe saclis.lsehe Deputation aufgtefordert worden sei4, Allerhoehst Seiner 
Majestă~t die unterthănigste Bitte zu unterbreiten und dieselhe mit. den 
ifinen ÎnitgetheiHen Grilnden zu uriterstJiitzen, womit · der fragliche Unions 
Artikel nkht bestăttigt, oder'im Nichtausweichungsfalle demse1ben we
nigstens im Einklange der von. den iibrig.en săchsis:chen · Deputirten ge"' 
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theilten _Ă.uBerung ·des- Kronstâdter Deputirten auf ·dem Landtage, die 
ausdri.ic;kHche Bedingung der Sicherstellung des să.chstische.n . ~Na:tjol);al.:. 
bestandes eingeschaltet \Verden m&:hte'. Beziiglich des durch . 4 I{reise: !in 
Antrag gebralcbten Verbesserungs;mittels, dafi die Erklărung· der: săd1:.. 
sischen Dept1tirten als instbructionswidrig und im ·. Widers,pruch der · Ge
sinnung des săchsisch,en Volkes ·a!bgegeben 'vor den SHinden \vidernifen 
und fiir ungilltig erklart werden solle, ist dasselbe a1lerdings Jim · Zu8a~:.. 
.menhange mit der Allerhăchsten Orts -einzureichenden Vorsteliung unrl 
vollkomn1en geeign~t, dieser das g~horige Gewicht zu .geben. ·aasselbe 
steht Jedoch i:q1 nothwendigen Zusammenhange mit ·der:: Abp~fJ.lOO cler 
auf diese. Art :als treulos erklărten IDeputirten, . welehe- ·g~~~lieh n'\ir 
durch ihre Sender stattfinden kann und gleichzeitig gescbeJJ,irv·:mi.illte(. 
Andererseits liegen hier nur die ertheiil!ten Instr!Uctione~;,d,er;.Ir,aiJ,:dtags 
Deputirten, auf -vvelche der Widerruf basirt w~rden mrfi:f)te-,~·y&R '·3· ~rei:
sen vor, der Zu:ruckberufung aher der Landtags Depuţipţ~ erwahnen, 
wenngleieh. die Mehrzahl das }3ienehmen ·de!rselben~ kein~syvegs billigt, 
nur 2 Kreise ausdriickllch. . . 1 

In solchen Umstănden bei:indet sich die Nattons Universităt nicht 
in der Lage, von :sich aus bei den getrennten Ansîchten· iriî Namen der 
Nation di~ ero{lftet~te [!] Erklărnng der Deputirten vor den Stănden zţt 
widerrufen, und es er:sche1nt viehriehr artgemessen urid .fo'lgerichtig, wenn 
die einzelnen Kre1se, je nach de'm Inhal't ihrer ertheilten und von ihren 
Abgeordneten wrletzten Instructionen, diesen .Widerrurf in nothwendiger 
Verbindung mit der Abberufung ihrer Deputirten5 als selbstăndige Sen
der derselben eiHg und energiseh ausfiihren und hiedu~ch eben. der nacb 
dem Wunsche der iiberwiegenden Mehrb:eit derselben All~rhochsţep Orts 
·eingereicţlten Vorst.ellung Qewicht unq ·Nalchdruck versc:hafferi. Von eţer 
sachsi:scheri Nations. Universităt. Hermartnstatlf .am .8. J.unt 1848-. · . 

Fra;nz Salmen 
In Abwesenheitdes Herrn Univ. Not. 

Car 1 Sigerus 

Către onoratul Magistrat din Braşov! 1. 

Îh legătură cu dispoziţi1a ,noastră2 nr. 648/1848 şi cu.răsp~surile pri
m.ite3. de la toate scaunele şi districte'le, cu excepţia celor din Rupea şi 
Orăştie, referitoare la întrebar:ea dac~ şi .cum poate fi îmb,unătăţit com
portamentul deputaţilor ·saşi la dietă care a fost: în cpnt;r,adicţie cu in
strucţiuni1le primite, i se mai eom.unilcă onoratului Magisth;1t "că: în con
formitate cu sugestiile pri'mirte de la 8 scaune şi districte-, delegaţia să
sească, aflată actualmente la ·curtea imperială, a fost îndrumată :de către 
Universitatea naţională4 să-i înainteze împăratului rugămintea, pe1 care 
s-o susţină· cu motivele co'munkate, ·de a nu sancţiona articolul cu pri
vire la uniune, iar dacă aceasta nu se poate, atunci oei puţin să fie intro:.. 
dusă în textul legU condiţia explicită a asigurării etnicităţii naţionale să
seşti în con:formitate cu declaraţia dată de :deputatul din Br·aşov în timpul 
diet~i şi. împărtăşită·: şi de ceHalţi ·deputaţi s~i.. În ceea ce -priveşte modul 
de îm:bunătăţi~e propus de ·4 .. scaune şi ~anume1 de a se re·voca şi declara 
nulă în faţa St:ăril'Or declaraţia deputaţilor saşi ca lfiind contrară instruc
ţiunilor şh v~nind în: -contradicţie cu- atitudinea populaţiei săseşti, suntem · 
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de păre~r.e că ·este niodulcel mai bun de, a întări intervenţia ce urrrieaî 
să .se: faică pe lângă împărat. Acest mod de acţionare stă însă în legătuf.;. 
directă .dU reehemarea deputaţilor care în acest rfel ar fi declaraţi infidedif" 
ea nu poate fi însă făcută de~ât de cei oe i~au trimis .şi ar trebui să âJ:oâ"· 
loc ooooomHent. Pe de altă parte nu dispunem decât de instrucţhillniile' 
a 3 scaune daite deputaţilor la dietă care ar trebui să stea la baza tervo·~ 
căi-ii, în timp ee numai două seaune menţionează în mod expH1citr.eche7 

marea. deputaţilor, chiar dacă majoritatea nu aprobă deloc eompo~ta.,.f1~1 
mentul acestora. . . . . . . . :~ .... 21 

. În ac·este. condiţii, când .părerile sunt împărţite, Universitatea ria: ,;:~1 
ţi:nnală nu .. eşte' !în măsură să revooe' cu de la sine putere, în numi3le ;{~ 
naţiunii, deClaraţia deputaţilor în ,faţa Stărilor; ar fi mult mai potrivit i~ 
şi mai ·logic, dacă fiecare scaun şi dis;trkt ar formula separat declaraţi~ :; 
şi ·Şi~ar rechema de.putaţii5 în baza faptului că sunt expeditorii lor 'de . 
sine stătători ai acestora; s~ar da astfel greutate ~i putere cererii înaintate ;i 
imparatului, conform dorinţei majorităţii scaunelor şi districtelor saseŞfi. 
De la Universitartea naţională săsească. 

Sibiu, 8 ~unie 1848 
Franz Salmen 

În abs.enţa domnului notar al univ. Cari Sigerus 

Original. Arh. Naţ. Dir. Jud. Braşov. Fond. Magis·frat, nr. 2 541/1848. 
Foto: 31 618-3;1 6-19. 

1 Adrese identice au fost trimise şi celorlalte jurisdicţii săseşti, vezi: Oriqt-
nal. Am. Naţ. Dir. Jud. Sibiu. Fond. A. Magistrat, nr. 2 037/11848. Foto: 5 63'1-:-5 632~ 

2 Vezi vol,. V. doc. 165. . 
:5 Vezi doc. 119. ,, 
4 Vezi doc. 43 si 118. 
5 Sibiu a fO'st ·primul scaun care şi-a rechemat deputaţii, vezi doc. 127. 
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Sibiu, 8 iunie 1848 

Entwunf zu einer Denkschriftl an Seine Maje1stăt den Kaiser, 
Seiner k.k. Hoheit den Erzherzog Franz Karl und des Thron~ 
ct:olgers k. Hoheit Erzherzog Palatin, die ungarischen Minister, 
die săehsisehen Deputations Mitglieder unrd die in der Umge~ 
bung ISeiner Majestat befindlichen Rathe 

Im letzten Sie:benbrlirgischen Landtage haben die săchsischen · Ab~ 
geordneten unt:er beengen'den Einfli.issen, m1ehr ihren Privat Ansichten un:d 
GefUhlen als den ertheilten Instructionen vertrauend, zu einer engeren 
Verbindung Siebenhi.irgens mit Ungarn die ·Hand geboten, bevor noehdas 
W.esen und die Form dieser Verbindung der săchsischen N ation ans1chau_; 
lich dargethan worden war. Die sachsische Nati~on war aber sowohl nach 
den Beschli.issen des 1842er und 1847:er SiebenJbi.irgischen Landtags und 
den 1848er kioniglichen Vorlag.en als auch nach den nati.irlichen Grund~ 
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sătzen der Freiheit der selbstandigen Nationen eine Vorverhandlung un1 
so mehr zu erwarten berechrtigt, .als sie weder jemals di.e UngarHinder 
Gesetze offiziell erhalten hatte, noch aher uberhaupt sich mit den Ungar
lănder Z ustanden und Reforrnen vertraut zu mac hen verpfliehtet war. 
Hiezu kommt, dafi der lHe siehenbi.irgis!che Artikel vom Jahr 1791 die 
Versieherung enthalt, da8 die hestehende Regierungs-: und Staatsd:orm 
sowie1 die U nions Acte· der drei. N ationen als Grundgesetz des Lan des 
geUe, und der 13te siehenbfugische Artikel vom Jahre, 1791 der săch
sischen Nation ausdri.i.cklich den diplomatischen Bestand Nerburgt. Grund
ges.etze des Landes aher und feierlieh verburgte Gerechtsanren konnen 
nur nach lăngerer reiflicher Berathung und nioht mit einem Schlage, 
nicht in einer einzigen, fast debattenlosen Landtagssitzung verănderr-t und 
aufgegeben \Verden. 

Das Rechtsgef,iihl der săsischen BeViOlkerung, durch die!' angedeutete 
Uebersturzung ver letzt und mehr · zur MiBibilligung des Geschehenen als 
zu einem Vertr.auen in die Union gestinrrnt, konnte nur daduroh beruhigt 
und zur Fortsetzung der weitern Unterhandlungen gewonnen \Ver
den, daG: 

1. in Ungam die verbundenen Theile nationaler Zugestăndnisse 
bereits si;ch erfreuen und somit das Prinzip ahsonderlicher Nationalităten 
mit einem Verbande, Ungarns nicht unvertra.glich sei; 

2. daG den săchiscl).en Landtags Abgeordneten in den si.ebenbur
gisch-ungarischen· und Szekler National Vers:ammlungen der Bestand cler 
sachsisehen Nationalitat verheiBen worden; · 

3. daG zu . erwarten steht, es werde auch die Hegi:erung um so 
gewisser die săchsische Nation beschiit:zle'n und bei den Rei!chstags Ver
handlung.en beriicksichtigen, als Seine, Majestat der Kaiser die Unver
letzlichkeirt aller Nationalităten und Municipal Einrichtungen als aHge
meinen Grundsatz der Regierung in der Constitutions Urkunde vom 
25sten April 1848 offen ausgesprochen hat; daB ferner 

4. offentliche Stimrnen und Thatsachen bezeugen, daB das Konig
reich Ungarn, an Deutschlook:l sich anlehnend, nur in der Vetrbindung 
mit tDeutschland eine Zukuruft haben konne, somit der Fortdaue;r des 
deutschen Elements und deutscher Instiltutionen nicht abhold sein di.irfe; 
daB endlich 

5. die Emporhaltung der săchislohen Nation und ihrer freisinnigen 
Verfassung dern geistigen und m.ateriellen Fortschritt Ungarns durchaus 
keinen Eintrag thut. 

Werden diese Hoffnungen der sachsisehen Nation nicht erfilllt, so 
kann sie1 als eine selbstandige Nation, welche nur unter der ausdrilckli
chen GewilBheit einer fortdauernden National Existenz dem Rufe unga
risc'rrer Kt6nige f;olgte, nur in dieser Voraussetzung im Leopoldinisehen 
Diplom dem erneuerten Staats Grund Vertrag beipflichtete, welche in 
diesem Gefuhle seit 700 Jahren erzogen ist und unter allen Stlirmen der 
Ze1t diese Existenz zu bewahren wuGte, unrnoglich das hochste und ge
wisse Gut zum Opfer problematischer Reforrner bringen; sie mu{) ent
weder alles :an ihre Erhaltung setzen oder, -vvenn s:le keine Hoffnung zu 
einem · glucklichen · Erfolge hat, nothgedrungen an diejenige Parthei sich 
ansohlie.Ben, wellche dem Prinzip der Ernporhaltung der Nationalităten 
huldigt; sie wird - vorhinein in eine' der wahren Union feindliche Stel
lung versetzt - selbst bei einer gewaltsam dur:chgefuhrten Versehmel-
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zung niemaJ:s ein glUckliches · Glied der unga~ischen· Krone unq\ 
Stutze gemeinsamer Bestrebungen ·\verd~n. . . 

. Soll aher, wie die· săchsiS(:!;he· Natioi?- zuversichtiich·hofft, 
auch iln engern Ve:r!hande mit Ungarn fo:rtbesteh<;~n, .so lr}.ufi ih:rLv ... ,c;:;·o;:;:~:t: 
alles · das jenige gesetzlich und unabănderlich zugesi.cherţ werden, 
Bestand und For.tschri'tt weserrtlilch bedingt .. Die săchsische Na 
ein. Recht, dies zu verlangen, weil: ~ 
· 1. der Unions Vertrag als ein freier Alct und ., nic;ht als eine 
jochung behandelt werden mu8,. denn · einer .Unterjochung .1nu8 
\Viesenes. Staatsvergehen ode:r ein Krleg vorangehen; 

2. \Veil Ungarn zu seiner Erstarkung der allgemeinen Syn1p~lth~ţ~jiii~~ 
bedarf und berei ts, die unse1igen Folgen der N.fitional· Un1er'iQrUcJ~Ulta~$llli 
gewahrend, in elen ver:bundenen Theilen · zu .einer' Aenderung des 
rigen Verschmelzungssystems··· sich geni&tţgt sieht ~·-somit-·.auch d·n · 
skht auf die săchsiS'che Nation ·kein ·(ţll·tgegengesetztes Prinzip aufsrc"''~"···.·~ 
kann; > u, 

3. weil ,die săchsische Nation, gerade.· des gemeinsamen Vortih.ei·l~ 
willen, ihre geregelte Verfassung, ihre Bildungs und Humanitătş· An~? 
ten keinen legislatoris.chen Experimenten, keinem Provisiorum Preis ge~ .· 
ben und ebenso\:venig .-:-._ bis die Utn:igen Volks Klassen 1Jnga:rns zu· d:e:J?r 
selben Stufe ·und Stehthigkeit gelangen - skh zum. Stillstand oder g~r 
zum RUc~schriJt v~rurtheilen 1assen kann. · . .. ,, .. · 

Zu deri<den ·Fortbestancl und den zeiltgetnă8en F·orf.schritt der s.P,~l1:; 
sischen Nation wesentHch be~ingend~:rţ __ Gerechtsamen relchnet dies~JbA; 

1. Die Intergrităt des ganzen, 9 StUhle und ·2 Distrikte umfaSŞ,ende'îî 
săchsischen Territoriums und die der săchsis·chen Gerichtsharkeit ·bţsher 
unterstandenen Bezirke. · · · '--~ : · · · ·. '.~~ 

2. Ihte~Jbisherige eigene "Justiz.pflegeunddas Bestehkn des MunÎ.cipal · 
Ge1se,tzbuchs Jn priv.atrechtlicher · Hinsicht. .· 

3. Die Provinzial Versanimlungen oder, nach dem hîe,r gebraudfil ' 
lichen Ausdruck, die Nations Universităt, welcne r; · ·· · 

a. als nothwendinges Institut der nationalen Entwkklung, Fort-
bildung; · 

. h. als Ge~tral Organ de$ 'gerrieirtsameţl Willens 'qer aui _Sachsenb~.:.: 
d2n lebenden Bevolkerung:· · · · · · 1 

•} 
. le: als gerief1t:!ieher A.PP~llati<;m~ :Hof, . . . . .. 

d. als Verweser 'des,l~ational _V.erm!ăgens ·~nd derNationalfund.atip; 
ne1n und · " 

e. aJs Leiter de:r National Garde unter einerri: ve:Hassungsma8ig 
v'on der Nation ge\văhiten un4 von dem Konig hestătigten Natio~s Gra:-
fen st:eht. · · ' · · · ' 

. . _,.. , • , . r ·. .. . 

A . . Die ungesd:lŢTiălerte Selbsty-erwaltung· u.r:d' die .den .Kreis~n und 
Gemeinden zuko:mmende freie Wâhl ihrer Beamten und Geistlichen. · 

' ~ ' ' J • • .. 

5. Die deutsche' Spra.che als Amts- und Geschăfts Sprache.im innerl). 
und nach auBen, wobei .allen PrivatE.}n _ fremder, Zunge in sel;lriftlichen 
uncl miindlichen Vo:rsttellungen an die ·Behorrden der belie1bige Gebrauch 
der Mutt€rspraehe freig~stellt wird. 

6. Die S.elbstăndigkeit sămmtlic;J1er . Glaubensbekenntnisse in ~?r 
Regelung und Verwaltung ihrer Kitchen und der damit tuw,ertrennlţ~:h, 
.verbundenen Schulangelegenheit.en,. :SO\Vie: des Kirchen-:- und · SlehulverL 
.n1ogens, ·der .Dotationeil und der frommen Stiffungen. · i 



An diese Bedingungen, ohne ideren E.rfulung di·e săchsische · Nation 
in eine engere Verbindung Siepenblirgens mit dem Konigreich Ungarn 
nicht eingehen kann, reiht sich noch der W~nseh an: es vvolle, mit den 
verhundenen Theilen eine friedliche Ausgleichung i.iber die National An
spr.fiche. derselben vermi ttelt werdern, tveil 

a. dies zugh:!ich die1 ·beste Bi.irg5chaft fur die in die Union eintre
tend<:! SzekleT und săchsische 'Nation list und 

b. -vveil, so lange die Reibtmgen n1it den .verbundenen Theilen fort
dauern, der săchsischen Nation nicht zugemuthet werden kann, in eirten 
Biirgerkrieg einzutreten und diejenigen zu bekampf.en, die sie als iihre 
kiinftiger .. M'itbriiider begriiBen und lieben soll. · 

Vertrauend auf die văterliche Gnade Euer Majestat (auf Euer k.k. 
Hoheit, Euer ·Hochlgeboren vielverm.ogenden EinfluB), legt eine treue
Nation, die keinen. gr,o:Ber.en. Rubm als ihre Anhănglichkeit an Fiirst untd 
Vaterland kennt und · diesen Ruhm auch in dem neuen Verbande mit 
Ungan1 ztU bewe!s,en w:Unscht, die, vorahgeschickten Unions Bedingungen 
ehrfurchtsvoll ari den Stufen des · Thrones nieder (in die Hănde Euer k.k. 
l-Ioheit, Euer liochwoh1geboren) und bittet untertha.nigst, dieselben einer 
huldreichen BeT:fi.:cksich_tigung wi.irdigern zu wollen. 

[Salmen] 

Proiect de memoriu1 către: l\!Iaiestatea Sa împăratul; alteţa sa 
e.e. arhiducele Frahz Carl m,oşt,enitorul tronului; arhiducele 
palatin; miniştri maghiari; ,membrii saşi ai delegaţiei şi consi
lierii care se află în preajma Maiestăţii Sale. 

În cursul ultimei Diete transilvănene dep~taţii saşi au votat pentru o 
mai strânsă uniune a ·Transilvaniei . cu , Ungaria. Ei au făcut aceasta în 
condiţii forţate şi încă înainte ca e;senţa şi forma unei atari legături să 
fie explicate- pe îndelete naţiunii săseşti, bazându-se .mai de1gr(lbă pe con
cepţliile Şi sentimentele lor pecionale, decât pe instrucţiunile primite. Însă 
în conformitate eu. hotărârile Uietei transilvănene din 1842 şi 1847 şi cu 
documentele regeşti din 1848, cât şi cu principiile naturale ale libertăţii 
naţiunilor de sine :stăţltoare, naţ~unea săsească era îndreptăţită să se aş
tepte },a_ o convorlbire preliminară'; mai ales că nici n-a primit vreodată 
în mod oficial legile Ungariei şi nilci n-a fost obligată să se familiarizeze 
cu ~condiţiile şi reformele de acolo. În afară de aceasta, legea 11 a Tran
silvaniei din anul 1791 conţine! asigurtJarea că forma actuală de guver
nare şi de stat,· cât şi actele unionale ale celor trei naţiuni, reprezintă 
legislaţia fundamentală a ţării; la rândul ei, legea 13 a Transilvaniei din 
anul 1791 asigură în ·mod explicit naţiunii săseşti statutul diplomatic. Or 
l~ile.':'cfţlndamentale ale ţării şi privilegiile garantate solemn pot fi modi
ficate sau suspendate numai după eortsfătuiri îndelungate· şi înţelepte şi 
nu printr-o loiVitu:ră, nu printr.,.o singură şedinţă dietală · aproape făn1 
dezbateri. 

Simţul de justiţie al populaţiei săseşti; ~ezat prin precipitarea men
ţionată Şi înclinat mai degrabă să dezaprobe .cele 'întâmplate, decât să aibă 
încredere în uniune, ar putea fi liniştit şi 1câştigat pentru o continuare a 
negocierilor· numai dacă: · · 
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1. În Ungaria părţile uni te de1j a s-ar bucura de concesii naţi 
şi s-ar de~monstra pril'l aceasta că principiul naţionalităţilor distincte 
este incompatibil cu uniunea; 

2. deputaţilor saşi la dietă li se va asigura în· adunările 
no..:.ungureşti şi secuieş!U dăinuirea naţioJ?.~lităţii l:or săseşti; 

3. guvernul va proteja în mod ,sigur naţiunea săsească şi o va 
pecta în dezibaterile dietale aşa .cum e de altfel de aşteptat, mai ?les 
IVIniestatea Sa împărtatu1 a proclamat deschis inviolabilitatea tuturpr , 
Wonalităţilor şi instituţiilor municipale' ea principiu. de bază gener1al 
guvernului în documentul constituţional din 25 apriliie 1848; . . 

4. vorbele şi faptele vor confirma că regatul Ungariei, ataşâridlJ,~Ş~ 
de Germania şi neputând a:Vea un viitor decât în legătură cu ea, nu va fi 
potrivnic continuităţii elementului german şi a instituţiilor· germane; în 
sfârşit, dacă . . . · · . 

5. s-1a~ recunoast,e că sustinerea natiunii săsesti si a constitutiei sai@ 
liberale nu frânează 'dezvoltar~a spirituaiă şi materială a Ungariei. .· ·' 

În cazul că ace1ste spe~anţe' ale naţ)iunii săseşti nu se· împlinesq:, 
atunci ea nu poate sacrifica eel mai înalt şi mai de preţ bun al său p~ 
altarul unor reforme problematice, pentru eă este o naţiune de sine ·st~~. 
tătoare care a dat curs chemării unor regi unguri numai după ce i s-au 
asigurat în m·od explicit continuitatea exisrtenţei naţionale; numai în baza 
acestei premise a semnat Diploma leopoldină, reînnoi:ta iege statală de 
bază; edueată în acest sentiment timp de 700 de ani; ea a ştiut să-şi 
păstreze existenţa prin toate furtunile timpului. Naţiunea săsească tre
buie să fa:că totul pentru supravieţuirea ei; dacă nu are o speranţă în
tr-un su,eces fericit, atunci, forţată de .împrejurări, va trebui să se alăture 
acelui partid care relcunoaşte principiul menţinerii naţionalităţii membri
lor ei. Dacă naţiunea săsească va ·fi pusă de la bun început într-o poziţie 
duşmănoas,ă faţă de uniune, atunci· chiar în cazul unei contopiri făcute1 cu 
forţa ea nu va deveni niciodată un membru fericit al coroanei maghiare 
şi un sprijin al unor tendinţe comune. 

Dar pentru ca naţiunea săsească să poată dăinui într-o legă·tură mai 
strânsă ,cu Ungaria, şi ea speră că aşa va fi, trebuie să i se asigure prih 
lege tot 1ceea ce este esenţial pentru dăinuire? şi dezvoltarea ei. Naţiunea 
săsească are dreptul să ceară aoeasta întrucât: 

1. oontractlfl unionaltrebuie trartat ca un act l:i:ber şi nu ca o sub~ 
jugare, deoarece unei sulbjugări trebuie să-i preceadă o vină dovedită faţă 
de stat sau un război; 

2. Ungaria are nevoie de simpatiiJe tuturor pentru a putea prinde 
forţă; dându-Jşi deja seama de· urmările nefaste ale subjugării naţionale, 
ea se va vedea silită să :schimbe în părţile deja unite sistemul de contopire 
folosit până acum; deci nu va putea elabora nici pentru naţiunea săsească 
un principiu opus; 

3. tocmai [n baza avantajului 1comun, ·naţiunea săsească nu poate 
renunţa la constituţia sa reglementată şi la instituţiile ei de cultură şi 
umanitate în favoarea unui experiment legislativ; la fel de puţin se poate 
condamna singură la stagnare sau chiar la repaus, până când celelalte 
clase populare ale Ungari·eî vor ajunge pe aceeaşi treaptă şi la aceeaşi 
stabili ta te. 

Naţiunea săsească socoate că următoarele privilegii ar condi~iona 
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în mod esenţial continuitatea şi progresul ei în conformitate cu spiritul 
timpului: 

1. Integlfita~ea întregului teritoriu care cuprinde cele 9 scaune şi 
2 distriete, precum şi a raioanelor supuse până acwna jurisdicţiei să-

sesti; 
· 2. Aplicarea propriului drept ca şi până acum şi :rămânerea în vi-

goare a legii municipaler în privinţa dreptului privat; 
3, Menţinere'a Adunării provinciale 1sau cum i se spune aici a Uni

versităţii săseşti care să-I aibă în frunte pe un comite al naţiunii ales de 
ea in mod constituţional şi confirmat de rege; ea să aibă următoarele atrri-
buţiuni: 

a. să fi_e instituţia necesară pentru dezvoltarea şi propăşiirea na-
tională; 
' b. să ,fie organul central al voinţei 1comune a populaţiei care tră-
ieşte pe pă,mântuil săse;sc; 

c. să fie curtea juridică· de apel; 
d. ·să fie administratorul aiVUţieî naţionale şi al ·fundaţiilor naţia .... 

nale; · 
e. să [ie conducătorul gărzii civile. 
4. Administrarea autonomă neîngrădită şi dreptul scaunelor şi co

munelor de a-şi alege în mod liherfuricţ1onarii şi clericîi; 
· 5. Folosirea limbii germane ca lim!bă oficială în interior şi în exte

rior; în acelaşi timp tuturor oamenilor particulari de altă etnie să le fie 
permisă folosirea neîngradftă a lilmbii materne în expuneri scrise sau 
verbale; 

6. Autono:mia tuturor religiilor în reglementarea şi administrarea 
bisericii lor şi a problemelor ş1oolare legate. indiscutabil de aceasta, cât 
şi a avuţiei bisericeşti şi şcolare, a dotaţidlor Şi a fundaţiilor evlavioase. 

La aceste condiţii, fără îndeplinirea cărora naţiunea săsească nu 
poate intra în legătura mai strân$ă a Transilvaniei cu regatul Ungariei, 
se mai adaugă dodriţa ca în părţile anexate să se ajungă! l:a o înţelege·re 
paşnică în privinţa pretenţiilor naţionale pentru că: 

a. aceasta este totodată cea mai bună chezăşie pentru naţiunea se
cuiască şî cea săseas,că şi 

b. atâta timp cât continuă fricţiunile cu părţile anexate nu se poate 
pretinde de la saşi să intre într~;un război civil şi să se ·lupte cu cei pe 
care treb1li·el să-i salute şi să-i iubească drept viitorii,săi concetăţeni. 

Încrezătoore în bunăvoinţa părintească a Majestăţii Sale (în înăl
ţimea voastră c.c., .în influenţa puternică a domniei voastre) naţiunea 
credincioasă ce nu cunoaşte o glorie mai mare decât fidelitatea faţă de 
prirrcipe şi patrie şi care· doreşte să-şi dove1dească această glorie şi în noua 
uniune cu Ungaria, depune cu veneraţie petiţia ce conţine condiţiile1 uni
fieării la treptele tronului (în mâinile înălţimii voastre e.c., alei domniei 
voastre) şi vă roagă eu smerenie să bin~oiţi a o lua în considerare. 

[Salmen] 

Copie. Arh. Naţ. Dir. Jud. Braşov. Fond. Magistrat, nr. 2 542/1848. 
Foto: 31609_:.31 610. 

:1. For·ma definitivă a memoriului Universi,tăţii SăseŞti va ifi redactată în 3 iulie 
1848, ve?i Tipăritură. · Arh. Naţ. Dir. Jud. Sibiu .. Fon~l. Muzeu Bruckenthal, C.C. 4/9, 
pag. il'l-14. Fota: 1il 372-.111 375. 
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Sibiu, 8 iunie 1848 

[UniversitătssitzungT vom 8. Juni 1848 

Univ. Zahl 679/1848 

Gesammelte Berichte zur Univ. Z. 648/11848, unter wekher 
Kreise auf das instr'uktionswidrige Benehmen der săchsischen .UE~pl:;~ttrffii 
in der Unionscfrage mit der ·Amforderung aUifmerksam gemacht 
die Lage der .Sache in reife beberlegung zu zi;ehen und zu her~+-h•aritL 
und Wie sie zur Verbesserung desselben die en tspreche1nden V 
gen treffen wollten usw. 

U.Z. 667/1848 
Schăf3bu!ig erklărt,l es cfinde1 .eine zwelckmaGige MaBrege(' J;..trln . .-:.·::•~ 

dcill skh die Nation gegen die Nachtheile, die aus dem . 
drigen, mithin ungultigen Vorgehen ihrer Landtags Abgeordneten uu~~ca~1 
die Nations Universitaet formlich und feierlich verwahre und 
wie die genann,ten Deputirten, laut der beigelegte:n dasigen Ins_1 ~r.uktion'.~~ 
ihren Auf•trag unld Jh:re Vollmacht U:bea:'ISchreJtend, sich zu ~iner . . .. 
f~.ssungswidrigen, :ihre Comm:i ttent~n J{;~ineswegs · bindenden. ErkHirun~ 
hatten bewegen lassen. · . . · .· . . ·· . :. · . ,._:._;;, 

In ·dieser Absicht schlag·t dasselbe :publik;um vor, die Neţtions Unij 
versitaet solle geg,en die :tirklan.Îng der sachsischen Landtags Deputirte~ 
und. den darauf begru~deten Artikel sowohl AUerhiO·chsten Orts aţs auch 
bei :dem k .. Com.missair nhn.e Verzug nnd durch eigens hiezu zu: ,er~.eri-1 
nende Depuţirte formlichen. Proteş1t e~nl:egen und Allerhlochst Seine N:la.:;: 
jesUit anrflehen, jenen. Arti~el nicht anders als mit der Clausel zu bestati-. 
gen, dal3: . 

1. Das . T-erritorium des SalchseniLandes ein geschlossenes GanţeŞ: 
blei:be, das ohne Beistimmung der săchsischen Nation in keiner, Weis~ 
ge1sehădigt werden k!onne. . . . . -~ ·· "·· 1 

2. Dafi die Sachsische Universitaet, deren zeitgemăfie. Umgestaltung 
eine innere, mit Genehmigung des. constituoneHen ung:arischen Kon'igs 
zu ordnende ~ational Angelegenheit bilde,. ,unter dem Vocsitz des in· der 
letzthin festgesetzten · Weise vom Sachsenvolk zu · erwahle'nden Nations. 
Grafen, als ihres lebenslanglichen Prasidenten, fortzubestehen habe · · 

a. in einem- Appellationshofe fur die Civilrechtsstreitigkeiten, der 
fur Criminalfalle· bei Einfliihrung der Schwm;gerichte den Cassa1tio,p.s ----:-,·, 
bis zu diesem Zeitpunkte aber den Revisionshof fur d3is Sachsen1and 
ausmache, · 

b. in einem Abgeordneten Conflux, der das Gesammtverm·ogeri der 
Nation verwalte und rur ·das Sachsenland innerhalb der: von deri ·allge:.;
meinep Rekhs Gesetzen bezeichneten Schranken das jedem Municipium 
Z'UStehende Relcht, fiir seine [nne'ren Verhaltnisse Statuten zu machen, 
verfassungsma:Big au&~Ube . 

. ·3. 1DaB den einzelnen Kreisen, wie jed~r einzelnen -Co.rnmune des 
Sachsenlandes, die im Wesen echter constitutioneller Freiheit begriin-· 
dete Belbstvetwaltung _im weitesten Sihne des· Wortes; namentlich die 
Freiheit ungeschmalerter Wahl ihrer Kreis.:. · und Gemeinde~p~amten sowie. 

.. • •• , ~., • • ~ 1 ··: 
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die eigene V~rw~l.tung und Verwendung ihres Kreis- und Communalver-. 
m~ogens, · gewahrle1stet -vverde: · 

4. DaB in a1len aufieren und inneren Ange1egenheiten des Sachsen
volks und Saehsen:bodens. · die deutsche Sprache Amts- und Gesehăfts
sprache sei - doch w~rde ~s private?, ur:garischer ~nd \vala:hi~her Na
tiopal;itat gestattet sein, siCh an sa.chs~sche Behorden 1nundhch und 
schriftHch in ihrer Muttersprache zu v1enden. . 

5. Sămrnt1iehen Confessionen die freieste und selbststandigste Re
gelung und Verwaltung ihrer.:Kii:~hen- undder deţmit unzertrennlich ver
bundenen Schulangelegenheiten bl~ mit Emporha1tung des allgemeinen, 
Cioch, erst constitutionell zu · begrundenden Aufskhtsrechts des Staa·tes 
gewahrleistet werde. . . __ ·· . . _ . . 

:. 6. Reprasentative Verfassurig auf der breitesten Basis- sachsisches 
Vollbutgerrechrt.2 ' 

. ,. In dî·esern Sinne legt das 11;ehmliche Publikum eine Protestation• bei, 
damit dieselbe sowie aţ1ch die der iiberigen Kreise, die wohl ohne Zwei-
fel einlarigen wurden, mitunterlegt· vverden konnten. · 

u.z. 668/1848 
~Mediasch stimmt· dem AbsehluB der Universitaet unter Zahl 

648/1848 bei und findet es unerlaBlich, 'daB vvenngleich dadurch der Land
tags AbschluB nie,ht geăndert werden _konnte, . doch :Zur ~unftigen Beur
kwndung die feie,rliehe Erklarung von der Landesstanden abgegeben wer
den moge, ,,daB die von den ·sa,chsJschen Deputirten in der Stăndever
sârnmlung vom 30'. Mai d.J. ohne vorausgegangene unverbruchliehe Qa
rantie aHer privilegialischen, vertrags- und verfassungs,ma{)igen Rechte 
der săehsischen Nation gegebente Zustimrnung zur Vereinigung Sieben
biirgens mit Ungarn in directem WideTsprulche mit dem Willen der Na
tion und den von ihren Sendem er.ahltenen Instruction stehe und· von 
letzteren widerrufen ~verde". Diese Erklarung m·ochte nach Abberufung 
der treulos befundenen· durch verUi~liche, pflichttreue Deputirte vor den 
Landesstănden zu Protocf?ll gegeben we:rcleri .. 

Ferner sollte eine solche Erklarung. von Seite der Nations Uni
versitaet auch Se~ner Majestaet dem Kaiser und Konig unterlegt und 
AUerhochstdieşelbe unterthănigst ·gebeten- \-Verden, den unterbreiteten 
Artikel ohne die ausgesprochenen Garantien gar nieht oder nur mit der 
EJausel zu bestatigen,. daB der sachsisehen Nation ihre Municipal Ver
fassung, Nationafitaet, Spraehe, Autonomie, Gerichts Integritaet und 
Eintheilung und ihre Verwaltung durch selbstgewahlte Beamten unter 
ihrem ,S~lbstgewahlten Nations Grafen mit unmittelbarer Abhangigkeit 
vom Ko~ig empor.gehal ten bleibe. 

Univ;· Zahl 669/1848 
ReuBmarkt erkli:irt, daB es mit dem ·von · der Nations Universitaet 

betreff der am 30. ·Mai LJ. vor den Landesstânden ausgesprochenen und 
von seinei1 Landtags Abgeordneten gegen · seihen· WHlen arigenommenen 
Vereinigung Siebenburgens mit Ungarn gefaBten Beschlusse vollkommen 
einverstanden sei. 

Univ. Zahl 670/1848 
· Mriihlb:~'eh, :b~~ichtet, es . h~be · den dasi~en Konigsrichter Samuel . 

Meister und · den .. Kreis Ingeriieur Johartn Hahn ermachtiget, si.ch mit 
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der Nations UniversHaet liber die gegen den die Union mit Ungarn: fes 
stellenden Gesetzes Artikel einzu}e'itenden Schritte zu ber.athen. 

U.Z. 671/1848 
Cronstadt erklărt,4 dafi das dasige Publkum die von den săcih~\~ 

sischen Landtags Abgeordneten in Betreff der Unionsfrag.e gethanen~;~ 
Schritte als den Umstănden vollkommen an:gemessen und .dur:ch die deii:Jfl 
maligen kritischen Zeitverhăl•tnisse gerechtfertigt guthe'i8en musse. ·k, ' 

U.Z. 672/1848 •.: 
Lesehkirch berkhtet aus der Stuhls Versammlung,5 dafi die secJlsJ 

dasigen săehsischen Stuhlsortschaften damit einverstanden -vvărien, da~ 
die Erklărung der săchs.i,s.chen · Landtags Deputirten beziiglich der Unioii:. 
als der Gesinnung des Sa1chsenvolkes geradezu widersprechend vor den' 
Landesstăndt•en dargestellt und ibei Allerhochst Seine1r Majestaet g~: 
beten werden sollte. den unte~breiteten Artikel nur mit der ausdri.icklf
chen Clausel zu bestătigen, da:B der săchsischen N ati ori ihre Municipal;
verfassung, Nattonalităt, Autonomie, Sprache, Gebietsintegrităt und .:..!..:'. 
eintheilung und Verwaltung durch sellbstgewăhlte Beamten unter !i.hrerm' 
verfassungsmă,Bigen selbstgewăhlten Nations O'berhaupte gewăhrleistet 
bleibe. Die sechs wallachischen Stuhlsortschaften wollten sich in keine 
V:erhandlung ·liber die Union einlassen, Seine Allerh5chst des Kaisers, 
JVIajestat werde schon ·fiir alles zu sorgen -vvissen, ohne darum ange~ 
gangen ;ZU werden. Diesem setzt das Stuhls Amt zu, daG es wohl nicht 
gerathen sein dU.rfte, den Landesstellen darzustellen, dafi, die Erklărung 
der săchischen ~Deputierten mit der Gesinnung des Sachsenvolkes iim 
Wi~~rspruch stunde, weil sie sons1t wi.irden zuruckberufen werden. · 
mUssen. 

U.Z. 676/1848 
Gro:Bs1chenk :erklărt, wenn es glekh der Ansicht sei, dai{) die Land

tags Deputir·ten verpfichtet geweiSen, aus allen Kră'ften auf Einverle!
bung der Bedingungen im Unions Artikel zu dringen, Sondern:leinung zu 
gehen, das Siegel zu verweigern, ja sogar den Landtag zu vedaS.sen, so 
sei es doch weit entfernt, die betreffenden Landtag.sdeputierten eines 
Verraths an der Na'tion zu beschuldigen, vielmehr in Beri.icksichtigung 
der fiirgewalteten allerdings terroristischen, von Seiten der Mitstande 
auEerhalb der Gesetzesschranken ausgebeuteten Verhăltnisse geneigt, 
dieselb,en zu ents·chuldigen, da:B sie aus Furcht vor Biirgerkrieg, welcher 
durch eine Verneinung · der Union 1Sicher zu befU.rchten gewesen, einer 
Notwendigk:eit nachgegeben, welche zu verhi.iten ohnehin nicht tin ihrer 
Macht gelegen wăre. Das Einschreiten bei Allerhloohsten Orten werde, 
wenngleieh vorausgesetzt werden konne, da8 es zu spăt kommen \Verde, 
um alles gethan zu haben, niioht fli.ir u'berfllissig gehalten. Man glaube zur 
FoLrderung und Erhaltung der National Interessen wi.irde nachhaltiger 
gewirkt werden konnen auf Qru;nd der zur Aufnahme der festgesteHten 
Bedingungen niedergesetzten Siebenburgischen Landtags Deputation und · 
unter Mitwirkung der Siebenibi.irgischen Stănde und Mitnationen usw: 

U.Z. 677/1848 
Hermannstadt vereinigt sich mit der Nations Universitaet, da8 die 

ganz gegen die 'e'rhaMJenen fnstructionen von den · s.ăchsis.chen Landtags 
Deputirten im Landtage abgegebene Meinung liber die Nations Frage 
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vor den Landesstanden als mit den Gesinnungen des săchsischen Volks 
im directen Widerspruche stehend dargestellt und sofort dufich die NH
tions Unhrersitael bei Allerhochst Seiner Maij~stăt namens der Nation 
die M~einung d~rselben in der Unionsfrage ausgesprochen und gebeten. 
werde, den unte~breHeten Artikel liber die Union Siebenbilrgens mit Un
garn gar nicht oder nur mit der ausdru.ckliehen Klausel zu bestătigen, 
daS :die Sachsische .Nation ihre Munidpal Verfassung, Nationalitaet, Spra'"'" 
che, Autonomie, Gebiets Integrităt und Eintheilung und Verwaltung durch 
selbstgewăhlte Beamten rmter ihrern ·verfassungsmă8igen selbs.tge~ 
wăhlten Nations-Oberhaupt ausdrucklich gewăhrleistet bleibe. Auch wăre1 

seine Majestat zu bitten, daf'ilr m·oglichst zu sorgen, dafi der walachischen 
Nation ihre Petitionen und, den Anforderungen der Zeit gemaB, der no
thi.ge EinfluB in den landtagigen Verhandlungen liber die Unionsfnige 
sichergestell t werde. 

tDa ferner die Mi,ssion sămtlicher săchsiseher Deputirter durch die 
. von ihnen gegebene ĂuBerung in der Unionstfrage wegen der dabei 
stattgefundenen Uebefrschreitung: ihrer Instruktionen als erloschen zu 
betrachrten sei, so sei man der Meinung, da.B samtliche N ations Deputivten 
zuM.ickberufen, ihre Missionen aus dem obangefilhrten Grunde fiir un::.. 
gilltig erklart und die Nationalreprăsentation durch eine neue Wahl.?ller: 
Publiooren [!] _hergestellt wetrden solle, in vvekher Gemăt.Bhe'if. nach 
Beistimmung der Nations Universitaet auch das Hermannstădter Puibli
kum das N'othige einzuleiten niloht verahsăumen werde. 

U.Z. 679/1848 
Bistr:itz ăuBert: n1ach Erwăgung aller Umstănde sei man der Mei

nung, womit durch die Universitat bei Allerh!ochst Seiner Majestăt im 
N amen der ges.ammten N.ation g~ehe,tten werden mochte, den zu untevbrei
tenden Artikel .bemgli'ch der Unionsfrage nur mit der ausdrUcklichen 
Clausel allergnădigst zu bestătigen, daB der săchsischen Naltion !i.hre 
freisinnige Municipal Verfassung, Na!tiona1itat, Sprache, Autonomie,. 
Gebiets Integrităt, Eintheilung und Verwaltung durch selbs·tgewăhlte 
Beamten, unter ihrem verfassungsmafligen selbstgevvăhlten Nations Ober
haupte, ausdrilcklich gewăhrleistet werde. 

Von Reps und Broos s.ind die Berichte noch nicht · eingegangen. 
Glekh nach Einlangung der Mehrheit der diesfălligen Berichte ist 

nach dem ilbereinsUmmenden Einrathen von 8 Kreisen die dermalen 
am AHerh!ochsten Hoflager befirndliche sachsische Deputation aufgefor
dert worden,6 Allerhochst Seiner Majestăt die unterthănigste Bitte. zu 
unterbreiten und dieselbe n1it den ihnen •mitgetheilten Griinden zu un
terstil•tzen, worriit der fragliche Union:s Artikel nicht bestăttigt oder in1 
Nichtausweichungsfalle demselben wenigstens im Einklange der von 
den ii!bri.gen săchsische'n Deputirten getheilten Ătillerung des Cronsrt:adter 
Deputirten auf dem Landtage die ausdrilcklkhe Bedingung der Sicher
stellung des sachsischen National Bestandes einges.chaltet werden mochte. 

Bezuglich des d.ureh vier Kreise· in Antr.ag gebra1chten Verbesse....:. 
ru..l'llgsmittels, da:B die Erklărung der săchsischen Deputirten als instruc.;.· 
tionswidrig und im Widerspruche der Ge'sinnung des săchsischen Volkes 
abgegeben, vor ·den Stănderi wiederruffen und ·.fUr ungiltig erklărt wer.,.. 
den solle, ist daSise1be allerdings im Zusajmmenhan.ge mit der Aller
h!oichsten Orts einzureichenden VorsteHung und voll~omrhen geeignet,. 
dieser das gehorige Gewicht zu geben. Dasseibe' steht j.edoch im noth:.,. 
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\vendigen Zus~menhange mH · der Abberufung der auf dies)€· &it! 
tret1los erklarţen Deputirten, welche gesetzUch nur durch. ihr€· 
stattfinden kann und gleichzeitig gescheheh. muB. Anderse~ts· . 
nur die. e'rth,eilten Instructionen der ·Landtags. Deputirten, [auf ·"{XT:<:>t.r.l .... 

der Widerruf basirt werden mMte;, von · 3 Kreisen vor, ·det 21 ".,....,.,.. 1,_,.1-.'.~-~ 
fung: aber der Landtags · DepU•tirten erwahnen, wenngleich die 
das Benehmen [derselben] nicht billigt, ntir zwei E:reise ausdriicklicb: 
s-olchen U1nstanden befindet sich die Nations Universitat. nicht: in 
Lage, von sich aus bei den ge,trennten Ansichten im Namen der N .' 
die.·ero.fterte Erklărung der Deputi!rten ··vor den Stănden zu ,J\],·Irtr-:•r .... ·n . .f.,.,...., 
und es ;enschein t vielmehr angemessen und folgerichtig, \i\Tenn die 
zelnen · Kreise, je nach dem InhaHe ihrer ertheilten und von ihten· 
ge1ordneten ver letzten Instruction diesen Widerruf in nothwendiger 
bindung mit der Abberufung ihrer Deputirten als selbststandige ~.' enc1en;~.~r1 
derselben eiligst und energisch. ausfi.ihren und 'eben hiedurch det ·. nach · 
dem Wunsche :der i.iberwiegenden ·Mehrheit derselben Allerhochsten: Orts 
eingereichten Vorstellu;o.g Gewkht und N achdruck zu v·erschaffen: 

Universitats ~ahl ·681/1848 . . 
Der'Mediq.scher Magistrat stellt mittelst Zuschrift vom.']. Jl1ni 184,8:;' 

Z. 1476, vor: in deni -unter dem 3. Juni -d.J., U.Z. 64Ş, dahin gelangte:!;l' 
Universitats Erlasse sei eflo,f.fnet worden, da8 der Nations Un.iversitat aus,·· , 
den von sachsi:schen. Landtags Ab~eordneten aus ihrer Versamn1lU.11g- · 
vom 30. Mai d.J. an ihre Sender und auch an den Nations ·crafen erstat~ 
teten Berichten zur Kenntnis gelangt sei, da.{) mehrere sachsische Ab.J: 
geordnete hinsichtlich der liber die Union!sfrage im ·Landtage zu geben~ ·' 
dep Erklărung sich in einem mit "ihren Weisungen im Widerspruche ste.:.x. ' 
hen-den Beschh1ss:e aus eigenen Be:weggDi.inden fUr die Vereinigung aus"": 
gesprochen ha·ţten. 

U1n nun hieri.iber die voile Ge\viBheit zu erlangen~ \verde die· Na7 

tions Unive:rsităt auf ausdriickliches Verlangen der dasigen stădtischen 
Communitiit. ersucht, den dasigen Kreis durch Mittheilung cler acteri 
.rn;H3ig::m Sachlage mittelst Est.affete in sichere I{enntnis dari.iber zu sef
z?n, ob sich nur die Mehrheit der sachsi.schen Landtags Abgeerdneteti 
oder die Mehrheit der săchsischen Kre1se selbst fur die Ver,einingung 
'ausgesprochen, um -hernarch die dortseitigen Ahgeordneten bezilglich cler 
von ihnen dahin mitgetheiltert,; den Landesstănden Namens der Natiori 
einbureichenden Denkschritft7 iiber die Bedingungen zu dieser Vereini-:: 
gung, die verlangte niofuige \tVeisung in t4.r6Bter Bălde ertheilen zu konnen; 

Uni,v. Zahl 683/1848 
Vortrag8 

Mi~t U.Z.679 und 638/1848 erledig,t. 

Die Nations Uni\nersităt hat aus einem Berichte der Herniannstad
i$1- Landtags Deputirten a.n 'ihre Sender ersehen, da.{) die Săchsische Na
tional V.ernammiung in Klausenburg einen En twu:hf ru · einer Denk-'
schrift9 verfa.{)t und den einzelnen săchsischen Kreisen zu dem Ende 
tnitgetheilt habe, darnit ihr daruber die WeisU:ng -ertheilt \verde: ob sie 
eine sokhe Dehksdtri.ft den r:uandesstănden iUr BEki:i1cksichtigung ein
reiclle-Ja solle? Die ·National Versammlung hat diesen Gegenstand als 
dringend darg.estellt und in ihrem diesfălligen- Besehlusse besonders her-
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~orgehob€n, da~ die Landess;tande, werin ihnen eine soloh~ die Wi1nsche 
der sachsischen Nation :enthaltende Denksehrift nicht bei Zeiten vorge
Ieg•t werden. sollfte, . di·~ Sache der sachsischen N.ation dem nachstkunftigen 
Ungarischen Reicbstage zu empfehlen vveniger gene'igt sein wlirde. 

Die Nations Universităt hat den gedachten El1twurf, \Velcher ihr 
' im Wege des . Hermannstădter Magistrats' zugekommen ist; geprti.ft und 

gefunden, da:B derselbe weder der Form noch dem W·e1sen nach entspre
che, indem darin eine Spr.ache geruhrt .vvird, die mehr der Rolle einer 
demilthig fleheriden als der Wiirde und dem guten Reehte einer s:tan
dis.chen Nation angemessen iist. 

Dieses haLdann die Nations Universitat ve1ranla:Bt, einen neuen Ent
wurf zu einer so1chen DenkschrirftlO zu vertfas:sen, in vvelchem sie .die 
l\1i:ir1gel des v9rervvăhnten [zu] v:ermeiden gl.aubt. 

'Dieser neue Entwur~f wird den Oberbe3mten aller săchsischen 
Kreise mit der Bemerkung mitgetheilt, densrelben nur dann in amtliche: 
V~rhandh:~ng zu nehmen, wenn der von den siebenblirgisehen Landes
standen in Bezug auf die Union vorgesch1agene Ge.setzartikel gegen den 
\\'unsch und Willen der să,c.hsischen Nation dann doch bestătigt werden 
sollte. 

Das R,esultat der solchfallige1n Versam•mlung ware dann unver-
zilgHch dem .Comes der 'Nât!on einzubericht~n. . · 

Uebrigens durfte es nicht iiberflii.ssig sein, den Landtags Deputirten 
die Weisung zu ertheilep; sich ja nicht. beikommen zu lassen, vveder die 
von ihnen vemaBte . noch eine andere derartige Denks.chrift den Lap.des
stilnden ohne speciellen Au~tragihrer Sender einzureichen. 

[Şedinţa Universităţii Săseşti] din 8 !iunie 1848 

Nr. Univ. 679/1848 
Rapoartele adunate de Univ. sub nr. 648/1848 pdn care scaunele şi 

distrktele săseşti au f01s.t solicitate să-şi dea părerea îri' [egătmă cu com
portarea deputaţilor saşi, contrară instrucţiunilor, îi1.problema uniunii, şi 
li s-a cerut să de1zbată cu seriozitate situaţia pentru a decide dacă şi cum 
ar fi de dorit să se ia măsurile corespunzătoare pentru remedier:ea acesteia~ 

Nr.· Univ. 667/1848 
Sighişoara dedară1 că o măsură utilă ·ar fi ca ··naţiunea. să pro

festeze formal şi solemn prin Universitatea naţională faţă de: dezavanta
jele care decurg din faptul că deputaţii la dietă au aeţion:af contrar in-" 
srtrucţ~unilor, voturile lor fiind de· aceea nevalabile·. 'Sprijinindu-\se pe 
copia ~anexată a instrucţiunilor date din part·e1a acestui public deputaţilor 
săi la di,etă, Universi1tatea săsească ar trebui să ,arate totodată că ei şi-au 
depăşit misiunea şi împutennkirea, consiinţind ·să · :dea . o declaraţie:· ne
constituţională care nu-i poate obliga la· nimie pe cei :ce i_Jau trimis. · 

Cu această'intenţie· ·publicul de. aid propune Universităţii săseşti să· 
înainteze netîntârziat, ·prin delegaţi numiţi special, un protetst împăratu-· 
Jui şi comisaruhii. regesc· ÎIŢlpot~i\iş; menţionatei ded . .araţii: a deputaţilor. 
s3şi la dietă, iaŢ pe~ Maiestat~a ~s? şă o 'roage s~ nu saţ1eţian~ze acea )e,ge 
decât cii următoarele condiţii:' ·. :: · ·:: ' ' ' : · '. 

·L Te!rîtoriul ţării ·saşilor- să'· ră.niână· un întreg:~ unitar care să nu, 
poată fi le:zat în niCi un: fel ·fără ·aproh&rea· rraţiu,nii s;ă,se\şti; 
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2. Universita'tea săsească, a că.rei reorganizare în conformitate· ·. 
spirHul timpului constituie o problemă internă a naţiunii, urn1âr).d să; · 
rezolvată cu 'aprobarea regelui maghiar constituţional, să dăinuie 
preşedinţia comitelui naţiunii ales de poporul sas în modul stabilit 
terior ea preşedinte pe viaţă; ea să aibă următoarele oomponente: · · 

a. O curte de apel pentru litigiile de drept civil; în cazurile 
1ninale ea să; constituie comisia de revizie pentru ţara saşilor, până ,.,...,. __ ._, ,,,.., 
aceasta se va transforma în curte de casatie odată cu introducerea 
de juraţi; · · 

b. O adunare de delegaţi care să ~administreze întreaga avere a ·na"'" 
ţiunii şi, în limitele ,legilor genera1e ale imperiului, să-şi exercite în ţara 
saşilor în mod consltituţi,onal dreptul cei se cuvine fiecărui municipiu; 

3. Să se garanteze fiecărui scaun şi district, cât şi fiecărei com·urie 
în'· parfe din ţara saşilor, dreptul de autoadministrare în cel m:ai larg 
S~n.s;'al euvântului; a1ceas,tă autoadministrare să Se întemeieze1 pe esenţa 
unei ~devărate libertăţi constituţionale; ea presupune ·mai ales libertatea 
alegerii neingrădirte a funcţionarilor scăunali, distrietuali şi comunali, pre
cum şi propria administrare şi folosire a averii scăunale, districtuale şi 
comunale; 

4. Limba germană să poată .fi folosită în toate afacerile externe şi 
interne ale poporului sas şi ale' pământului săsesc ca limbă oficială; însă 
persoanelor particulare de naţionalitate maghiară şi română le va fi p~r
mis să se adreseze autorităţilor· săseşti verbal sau în scris în propria lor 
limbă maternă; 

5. Să se garanteze tuturor confesiunilor libertatea şi independenţa 
deplină în administraţia bi1sericilor lor, a problemelor de învăţăn1ânt le ... 
-gate inseparabil de acestea, însă cu admiterea dreptului general de su
praveghere al statului care urmează să fie stabilit de constituţie; 

6. Constituţie reprezentativă pe cea mai largă bază: drept cetăţe
nesc săsesc deplin2; 

În acest sens publicul menţionat ane:x:ează un protest3 pentru a pu
tea ,fi folosit drept justificare:, împreună cu cele1 ale celorlalte scaune şi 
districte ce vor sosi cu siguranţă. 

Nr. U:niv. 66811848 
M.edias este de aJoord cu hotărârea Univensitătii săsesti .luată sub 

nr. 64H/184S, deşi este de părere că nu se va putea modifica deci
ziardietei; tOtUŞi consideră Că pentru VÎiitoarea documentaPe este: absolut 
necesar să se de:a următoarea declaraţie solemnă în faţa Stărilor ţării: 
"Acordul la uninnea Transilvaniei cu Ungaria dat de deputaţii saşi în 
a;dunarea Stărilor din 30 mai a.c., fără .a fi primit în prealabil garanţii 
sigure peiltru toate drepturile privilegiate, .contractuale şi constituţionale 
ale. naţiunii sălseşti, stă în contradicţie ,flagrantă cu voinţa naţiunii şi cu 
[ns!trucţiunile primite de· Ja cei ce i-au trimis şi de: aceea vor fi revocaţi de 
·aceştia din urmă". Această declaraţie ar trebui dată de 1către ·deputaţii 
fideli şi de încredere în f:aţa Stărilor ţării pentru a fi consemnată în 
procesul ve~bal, după ce în prealabil deputaţii nefideli vor fi rechemaţi. 

Şi Universitatea săsească ar trebui să înainteze împăratului· şi re""' 
gelui o astfel de declaraţie cu rugămintea de a nu sancţiona legea ·fără 
garanţid explicite, ci doar cu condiţia ca naţiunii săseşti să i se asigure 
constituţia munidpală, naţion)a'litatea, limba, autonomia, integritatea şi 
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organizarea judecătorească, administrarea_ prin funcţionari aleşi liber în 
frunte cu comitele desemnat al naţiunii şi în dependenţă directă de rege. 

Nr. Univ. 669/1848 
l\1iercurea Sibiului declară că e1ste întrutotul de acord cu hotărârea 

luată de Universitatea săsească în privinţa uniunii Transi'lvaniei cu Uh
garia, proclamată în 30 mai a.c. de către Stările ţării şi aprobată şi de 
deputaţii aceSitui scaun la dietă împotriva voinţei sale. 

Nr. Univ. 670/1848 
Sebeş raportează că i-a împuternicit pe judele regesc de aici, Sa

Inuel Meis,ter, şi pe inginerul scaunului, Johann Hahn, să se- consfătuiască 
cu Universitatea săseaJScă în privinţa paşilor ee urmează să se întreprindă 
împotriva legii care1 va consfinţi uniunea Transilvaniei cu ~pgaria. 

Nr. Univ. 671/1848 
Braşovul declară4 că publicul de acolo consideră paşiJ întreprinşi 

de deputaţii saşi la di€tă în privinţa uniunii ca foarte adecvaţi împreju
rărilor şi justificaţi de condiţiile critice actuale. 

Nr. Univ. 672/1848 
Nocrich relatează din adunarea sicăunală5 că localităţile săseşti din 

acest scaun sunt de acord ca declaraţia dată de deputaţii saşi la dietă 
în privinţa uniunii să fie prezentată ca stând în contradicţie cu opiniile 
poporului sas; de asemenea J\1aiestlatea Sa să fie rugată să sancţioneze 
legea care-i va fi inaintată doar cu, condiţia expresă că naţiunii săseşti 
i se va garanta constituţia municipală, naţionalitatea, autonomia, limba, 
integdtatea şi împărţirea terirtori.ală Şi administrativă prin funcţionari 
liheri desemnaţi de naţiunea săsească în frunte cu comitele saşilor, ales 
de asemenea lilber şi în mod conJstituţional. Cele şase localităţi româneşti 
ale scaunului refuză discutar,ea problemei uniunii, motivând că Maiestatea 
Sa împăratul va şti să aiibă grijă de toate, fără a i se cere acest lucru. 
Oficiul scăunal mai adaugă 1că n-ar fi recomandabil să se afirme în faţa 
Stărilor ţării cum că decltaraţia deputaţilor saşi ar sta în contradiiCţie cu 
opiniile poporului sas, pentru că atunci ei vor trebui rechemaţi. 

Nr. Univ. 676/1848 
În ciuda părerii că deputaţii. saşi la dietă ar fi obligaţi să insiste din 

răsputeri pentru ca cerinţele Jor să fie incluse în legea uniunii, să dea o 
opinie separată., să refuze1 sigiliul şi ehiar să părăsească dieta, Cincu 
Mare declară 1că ar fi totuşi; o exagerare ca ei să .fie acuzaţi de o trădare 
faţă de naţiune. Având în vedere împrejurările teror1ste ce au domnit 
şi .au fost exploatate de către Stări dincolo de limitele legale, Cincu Mare 
este dispus să-i .scuze pe deputaţi la dietă, pentru că terhându-se de un 
război civil oe1 ar ·fi izbucnit mai mult ca sigur în cazul respingerii uniu
nii, au cedat -în faţa unui lucru inevitabil, pe care oricum n-ar fi fost tn 
stare să-1 împiedice. Deşi se poate presupune .că intervenţia pe lângă 
împărat va fi tardivă, Cincu Mare consideră .a nu fi supe:rfluă, pentru ca 
saşii să fie ·împăcaţi că au făcut tot ce le-a stat în putinţă. Cincu Mare 
este de părere că pentru încurajarea şi sus:ţinerea intereselor naţionale 
s-ar putea acţiona mai e[icient pe baza de~egaţiei Dietei ardeiene consti
tuită pentru negocierea condiţiilor prevăzute şi. cu sprijinul Stărilor şi 
naţiunilor transilvănene etc. 
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Nr. Univ. 677/1848 
Sibiul se alătură păreriţ Universităţii săseşti că opţiunea deput~'L .. 

ţilor saşi în problema naţională exprima•tă în timpul dietei trebuie pret:.'. 
zentată în faţa Stărilor ca ,fiind în eontradicţie: flagrantă cu atitudinea 
poporului sas; de asemenea .că Universitatea săsească trebuie să expun~ 
urgent lV[aiestăţii Sale, in numele naţiunii săBeşti, concepţia acesteia ·Î~' 
problema uniunii,; la fel să~~-adreseze rugămintea de a nu sa~cţiona lE;-gea 
cu privire la uniunea Transilvaniei cu Ungaria; ori să o sancţioneze nu:_ 
mai eu •condiţia ca să i se garanteze naţiunii să!Seşti în niocl expliCit :con~ 
sti,tuţia ~municipală, naţionalitatea, limba,~· autonomia, integritatea· şi îm~. 
părţirea teritorială, cât şi administraţia, prip interrp~diul fun1cţionarilor 
aleşi de naţiune, avându-1 în frunte pe conducătoru,l suprem, desemnat 
de asemenea în mod constitutional de1 către natiune, La fel ar trebui adre
s:~ rtt Iv1aiestăţii Sale rugămintea de a lua toat~ măsurii~ ,pentru ea să i se· 
asigure naţiunii româneşti îndeplinirea dorinţelor e1xprimate în petiţia 
ei; totodată în conform1tate cu oerinţele' timpului să i se asigure !influenţa 
necesară· în dezibaterile dietale în problema uniunii. 

Deoarece' misiunea tuturor deputaţilor saşi trebuie considerată ca 
suspenda'tă din cauza atitudinii mani[estate în problema uni:unii prin 
care aceştia şi-iau încălcat !instrucţiunile, Sibiul este de părere< că ar fi 
necesar ca: ei. 1să fie revoeaţi, misiunea lor să fie declarată nevalabilă din 
motivul sus-menţionat, iar reprezentarea naţion<?,lă să ~e reînnoiască pri:q-:
tr-o nouă aLegere din partea tuturor comunităţilor.· In- eo:qformitate cu 
acestea şi comunitatea din Sibiu va iniţia tot ce este necesar după apro
barea •din part~a Universităţii săseşti. 

Nr. Univ. 679/1848. 
Bistrita 'comunică următoarele: după examinarea tuturor circum

stanţelor, a~est dis,trict este de· părere că Universitatea trebuie să o roage 
pe Maiestatea' Sa, în numele naţiunii săseşti, s'ă' :confirme legea· cu privire 
la uniune; dar numai cu condiţia explicită 1ca isă se asigure naţiunii să-:
seşti constituţia ei libe!ră, naţionalitatea, Jimba,··autonomia, integritatea şi 
împărţirea teritorială, ·cât şi adminis·trarea priri ·funcţionari autoal~i, în 
frunte cu: conducătorul suprem ali naţiunii, desemnat de asen1enea în mod 
constituţional din propriile rânduri. 

Rupea şi. Orăştie.n-:au.trimisJncă rapoartele. 
Imedi,at după primirea m,~jorităţii acestor r:apoarte şi în · conformi

tate cu sugestiile pri.mi,te de .. la · 8 ··scaune· şi dist~icţe, delegaţia săsească 
aflată actualmente la CuFte'a imperială a fost îndrumată de către Univer,.. 
s~tatea naţ1on;ală6 :. să-i înainteze împăratului rugă'mint~a, pe care s-o 
sustină 1CU motivele comunieate, pentru ~ca el să: nu sancţioneze ar•ticolul 
cu 'privire la uniune; .ori dacă nu se poate, atunci cel puţin. să fie in1 
trodusă .în textul legii condiţia explicită ·a asigurării etnicităţii naţionale 
s::iseşti, in". cm;l'fopÎnitate eu de·claratia dată de ·deputatul din Braşov în 
timpul dietei şi împărtăşită şi de .ceilalţi deputaţi saşi. 

În ceea ce priveşte modul d,e îmbtu:lă~tăţire propus. de 4 soaune şi 
anume de a se revoca şi declara nulă· în faţa Stărilor declaraţia depu
tatilor sasi ca fiind .cqntrară instructiunilor . si venind în ~contradictie cu 
atitudine~ popqflJ.l:U.i. Ş:gş, suntem de.' părere' că este modul cel mai bun
de a ·întări int~ry~ntia. ce urmează, să se'· facă pe lângă împărat. Acest 
mod de a acţiQna stă însă în legătură djreotă. ·eu recherriarea deputaţilor 
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care astfel sunt declaraţi infideli. Dar r~hemarea nu poate fi făcută de'"" 
c-ât de cei ce ,i-au trimis şi ar trebui să aiJbă loc concomitent. Pe de altă 
parte nu dispunem. d:cât de instrucţiW:il: ·~ 3~ scaune ?a~e deputaţ~lor l~ 
die~tă care ar ~trebui sa stea la baza revocarn; In acelaşi timp numai doua 
scaune mentionează în mod explicit r~·dlemarea deputaţilor, chiar dacă 
majoritatea. 'nu· aprobă deloc comportamentul lpr.· În aceste condiţii, ale 
p;ire;rilor divizate, Universitatea naţională p.u . este in măsură să revoce 
10u de.la sine putere, în numele naţiunii, declaraţia deputaţilor qată în. 
faţa Stărilor; mult mai .potrivit şi logic ar fi ca fieca!l'~. SJCaun şi distr~ct 
să revoce separat declaraţia şi să-şi recheme deputaţii în haza faptului că 
sunt expeditorH lor de sine stătători; prin aceasta ar da· greutate şi pu
tere cerexii înaintate împăratului, .conform dorinţei n1ajorHăţii scaunelor 
şi districtelor săseşti. 

Nr. Univ. 681/1848 
Într-o adresă din 7 iunie 1848, a Magistratului din Mediaş, nr. 1476, 

se precizeaza: că: prin dispoziţia din 3 iunie a.c. · nr. Univ. 648, să se de-. 
cidă, pe baza rapoartelor trimise de către deputaţii saşi la dietă, atât' 
ce~or 'Ce i-au delegat, cât şi comitelui naţiunii, următoarele cu privire la 
adunarea lor din 30 mai a.c.: Universitatea săseaiScă a aflat·că în problema 
uniunii mai mulţi deputaţi saşi s-au ~exprimat din motive personale în 
favoarea unificării, printr-o hotărâre ·care stă în :contradicţie·.· cu. instruc-
ţiunile lor. · 
. Pentru a . fi complet edificată ·în această privinţă, comunitatea elec-
~tor.ală din oraşhl Mediaş a îndemnat M·agistratul să se adreseze Univer
sităţii săseşti cu rugămintea de a informa scaunul Mediaş printr-o şta
fetă, eonf·orm situaţiei rezultate din documente, dacă maj-oritatea deputa
ţilor saşi la dietă sau majoritatea s~caunelor săseşti s-au exprimat în fa
voarea uniunii; pe baza ei Magistratul va putea da de urgenţă deputaţilor 
necesarele instrucţiuni ce-i vor parveni cu privire la .condiţiHe acestei 
uniuni care să fie înaintate Stărilor7. 

Nr. Univ. 683/1848 
Proiect8 

Rezolvat prin nr. Univ .. 679 şi 683/1848. 

Dintr-un raport al deputaţilor sibieni la dietă către cei 9e i-au de
leg2t, Universitatea săseaSică şi-a dat seama că adunarea naţională săsească 
diri· Cluj a elaborat un proiect de ·memoriu9, pe care l-a trimis fiecărui 
scaun săsesc în parte, cu S1COp1J.l de a i se comunica dacă. ar fi bine să-1 
înmâneze Stărilor. Adunarea naţională a prezentat acest subiect ca fiind 
urgent Şi a reliefat în hotărârea ei mai ales faptul că dacă nu va fi în
mânat la timp Stărilor un astfel de memoriu care să conţină dorinţele 
naţh.1rui săseşti, ele vor fi mai puţin dispuse să le recomande Dietei 
ungare'. 

Universitatea săsească a examinat proiectul memoriului menţionat 
eare i.;..a parvenit prin intermediul Magistratului sibian; a. constatat că 
acesta nu corespunde nid ~orma[ şi niCi în fond, pentru tcă în el se adoptă 
o ·limbă proprie mai degrabă unei naţiuni care imp[oră supusă decât 
uneia mândre care se bazează .pe "drepturile acordate Stărilor. 

Acest fupt a determinat Universitatea săsească să redacteze un nou 
memoriuiO, prin care1 crede că va putea elim.iria lipsurile· celui mai sus 
menţionat. 

227 



Acest nou proiect se transmite funcţionarilor de frunte 'din toateJ 
scaunele săseşti tcu menţiunea de a-l discuta numai atunci, în mod of.t;..,. 
cial, când legea :cu privire la uniune propusă de Stările transilvănene va 
fi totuşi sancţionată împotriva dorinţei şi voinţei naţiunii saşi1or; 

În cazul unei astfel de adunări rezultatul va trebui co{llunicat de 
urgenţă comitelui naţiunii. 

,De altfel n-ar fi de prisos să li se dea deputaţilor :instrucţiunea ca 
nu cumva să indrăznească să înaintez,e' Stărilor ţării, fără însărcinarea 
expresă dată de cei ce i-au deleg~t, memoriul redactat de ei şi nid un 
altul de acest fel. 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Sibiu. Fonei. Arh. Univ. Săseşti. PrQcese 
verbale 1848 (pag. 639-656). Fo:to: 5 580-5 595. 

1 Vezi voi. V, doc. ;1192 şi voi. IV. doc. 299. 
2 Despre efectul acestei adrese asupr:a atmosferei din timpul şedinţei Univer-

, sităţii Săseşti, vezi doc. 127. · 
3 Nu s-a păstrat. 
4 Vezi voi. V. doc. 183, respectiv ultlma hotărâre sub nr. 2 461. 
5 Vezi doc. 49. 
6 Vezi doc. 1il17 şi 118. 
7 Vezi vol, V, doc. 70. 
3 Vezi doc. 1i18. 
8 Vezi vol. V, doc. 70. 
1° Forma definitivă ,a_r rnemoriului datează din 3 iunie 1848; vezi Imprimat. 

Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Magistrat, nr. 3 737/1848. 
Foto: 32 H7-32 118. 
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Sibiu, 8 iunie 1848 

LobHcher Magistrat! 

Aus der v.on (;losiusischen Bucbdruckerei babe icb in diesem Au
gerrblick den anliegenden Aufruf zur Subscription1 erbalten und sehliefie 
solcbep zt"ţr Einsieht ibey. Alt und jung sind 1iiber den Gese'tzesartice1l, wo
rinnen der Sachsen gar keine 'Erwahnung gescbieht, wiithend: .A!cht Ju
risdietionen haben die Universităt dringend ersucht, alles aufzubiethen, 
um die BesHittigung des Articels zu verbindern.2 Eine wallacbiscbe De
putation und unsere Wiener ,Deputation sollen am 30ten M:ay l.J. nacb 
Innlsbruck zu jenem Ziele abgereise~t seyn. · 

So unahgenehm aucb 'meine SteHung nunmebr bier ist, so halte ieh es 
doch f!i..i.r Pflicht, tbeils um den Had3 nicht zu vergro\Bern, theils aber 
iiberall wo mogUch im Sinne meiner Sender zu bandeln; in dieser Lage 
auszuharren. Herr C01mes bat auch eine bedauernswiirdige Stellung, er 
wird bald 'mit dieser, bald mit jener Petition bestiirmt. 

Ich fragte ihn gestern in Sessione, vvann die AuflOsung erfolge, 
und erbielt die Antwort, icb weifi nicht. Friiher erklărte Herr Comes, 
ich kann weder die grofie Anzabl der Exhibita [!] ededigen, noch die 
Verantwortung allein auf mich nehmen. Professor Scbuller propbezeiet 
fiirchterli1che EreigniSis:e in năchster Zei~t. Es sind allerdings Ereignisse, 
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wie sie nie waren, und daher vvage ich [die] Bitte an Einen Loblichen 
M~agistr.at, sowohl se1bst nachsichtig die Sache zu behandeln, als auch 
vorzti.glich der Presse einen Zaum anzulegen. Diese Exorbitanzen [!) 
f~Uhren wahr!ilch nicht zum Guten. 

Hochachtun.gsvoll beharren Eines Loblichen Magistrats gehorsamer 
Diener 

Joseph Grae1f, Univ. Deputi~ter 

Hermannstadt am 8. Juni 1848 

Onorat Magistrat! 

De la tipografia iui Closius .am primit în acest moment apelul ală
turat pentru suibscripţiel, pe care îl anexez aici pentru a vă edHica. Şi 
bătrânii şi tinerii/sunt furioşi din cauza articolului de lege în care nu se 
face nici o referire la saşi. Opt jurisdicţii au rugat insistent Universita
tea să facă totul pentru a împi·edica sancţionarea articoluluf;?. În 30 mai a.c. 
s-au deplasat în acest scop la Innsbruck o delegaţie românească şi dele
gaţia noastră din Viena. 

Orl.cât de neplăcută îmi este1 acum poziţia mea aici, consider totuşi 
că am datoria să rămân în acejastă atitudine pentru a nu mări ura pe 
de o pante şi pentru a acţiona peste tot, unde se poate, în spiritul expe.;., 
ditorilor mei, pe de altă parte. 

Şi domnul comite este într-o poziţie jalnică, fiind asaltat ba cu 
una, ba cu altă poziţie. 

L-am întrebat ieri în timpul sesiunii, când va avea loc dizolvarea 
şi mi-a răspuns 1că nu ştie. Mai devreme domnul comite a declarat că nici 
nu poate rezolva numărul mare de exhibita [reprezentări] şi nici nu-şi 
poate asuma singur responsabilitatea. Profesorul Schuller a prevestit 
evenimente îngrozitoare ce vor avea loe în curând. Sunt într-.adevăr eve'-: 
nimente cum n-au mai fost, şi de aceea îndrăznesc să-I rog pe onoratul 
Magistrat să trate12e el însuşi cu îngăduinţă problema şi mai ales să-i 
pună frâu Şi presei. Aceste exorbitanţe pesemne că nu duc la nimic bun. 

Cu toată stima rămâne1m servitorii supuşi ai onoratului Magis,trat. 

Joseph Graef, (delegat) la Universitate 

Sibiu, 8 !iunie 1848 

Original. Arh. Naţ. Dir!. jud. Braşov. 'Fond. Magistrat, nr. 2 542/1848. 
Fot<1: 31 612-31 613. 

1 V ezi doc. 127. 
2 Vezi doc. 1119. 
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Cluj; 8 iunie 1848 

Tekintetes Torvenyes Tanacs! 
. Nemes V arosi KozOnşeg! 
Tisztelt Ki.ildoink! · 

Masodik tudosimsunkbari emlitettiik vala, mikent Melt6sagos Grof 
Mik6 Imre o Nagymeltooaga kincstarnokka. lett kinevezt~tesevel .. i.ires
segben jătt F6kormanyszeki Tanacsosi allomas helyettesites utjan, 6 Fel
seget61 betoltetett, azenban a deak nyelven lev6 rescriptumnak nagy zu
găs kozt tortent felolvasasa miatt a kinevezettnek nevet n1eghallani nem 
lehetven, tud6sitasunkban a nevnek helyet hagytunk · vala, most ezen 
ilresen hagyott helyre kerjuk_ beiratni Gebbel Kăro.lyt, mipt mar azon 
erintett leirat altal kinevezett kormanyszeki tanacsost. 
· . Jlinius 5-ken delutan 5 6rakor nemzeti illes tartatvan, az lirberise~ 
geken Jekudott uriszolgalat (robot), dezma es penzbeli ·fizetesek. kisaja
titâs~roli IV..,.dik, es az urbe;ri kisajatitott n1agan liri javadalmak. stat_us 
ad6S:S3.ggci valtoztatasarol V-dik Torv·enycikkek vetettek fel, s adattak 
koiiratra. 

Juriius 6kân del elOtt ·8 6rcikor nemzeti, - junius 6kan delutan 5 
orakor orszagos i.ilesek tartatvan, ezekben a fennebb -emlitett IVdik es 
Vdik Torvenycikkek vetettek fel,. targyaltattak, es lâttattak .el, megaJlit
tatvan egysiersmind az is, mikent .a robot megszi.intetesenek ideje Szent
hâromsag vasarnapja legyent; nem ki.ilonben, hogy a veszelyes bujtoga
tasok, es torve~yek · felre ne1n magyarazasa tekintetebol a :Bo kormany
szek utjan hivatalos, a rnostani koriilmenyeket megmagyaraz6, s minden 
erdelyi nemzeti nyelvre · leforditott proclamatiok ki.ildessenek. ~zet, a nep
csoportozasok, nepgyulesek betiltassanak, s minden helyseg a. benne tor-
tenheţ6 rend~tlensegek s csenqzavarasok irent felelosse · tetessek2• · 

Junius 7ken a 12 6rakor tartatott o~szaggyulesben a IV-ik es V-ik 
Tor'v~nycikkek, melyeket ide csatolunk, hitelesitettek es pecseteltettek 
meg,: s az ezek m:eHetti feliratok o Felsegehez, s a mini1szteriumhoz meg
alli tatvan a T~orvenycikkek KiralyL Szemelynok O N agymeltosagahoz a t-
kiildettek. · 

Mellyeknek tudatasuk utan szo~oţt tişztelettel vagyunk a Tekinte-. 
ţes Torvenyes .Tanacsnak, Nemes VB:rosi ~oz,ănsegnek, Tisztelt Kiildo-. 
inknek. · 

Kolozsvart, Junius 8':"kan 1848. 

Respectabile Con~iliu legislativ, 
Nobilă comunitate ()'răŞeneâscă, 
Onoraţi alegători, 

alazatos szolgajuk 
Hank6 Daniel es 

J ancs6 Acl!am kove:tek 

Aminteam în a doua noastră informare că postul de consilier gu
bernial devenit vaoant în urma numirii în calitate de înal1t tezaurar a ' . . " 

excelenţei sale contele Mik6 Imre, a fost oompletat de către Maiestatea 
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Sa prin suplinire. Dar, din cauz~ citirii în.m<ţre gălăgi~ arescriptului scris 
în limba latină, nu s-a putut auzi numele 'îqsărcinqtului. Noi~ am lăsat loc 
liber pentru nume în informarea noastră. Acl.lm vă rug~m să introduceţi 
în locul rămas gol pe Gebbel Karoly, numit .prin rescriptul amintit con
silier gubernial. 

În ziua de 5 iunie, la ora 5 după amiază, :s-a ţinut adunarea na
ţională. La aceasta s-a dezb.ătut legea . IV despre ştergerea· robotelor de 
pe pământurile urbariale, pr·ecum şi a dijmei :şi a despăgubirilor băneşti. 
S-a dezbătut şi legea V în J.eg.ătură cu transformarea în dat·orie de stat a 
despagubirilQr servituţilor urbaria1e:· Legile au fost date spre formulare~ 

În ziua de 6 iunie, la ora 8 dimineaţa, s-lau ţinut' 'consfătuirile na.:.. 
ţionale, iar la 5 după· amiază adunarea generală. La aceste adunări ati 
fost puse1 în discuţi·e şi votate legile· IV şi. V, amintite mai sus. S~a con..:. 
semnat totodată şi aceea, ca data .încetării robotei să fie· duminica Sfinte~ 
Treimi1. S-a hotărât apoi să se trimită îh mod .oficial de către Guberniu 
o proclamaţie . tradusă .în Hmibile .· tuturor naţiunilor transilvănene care 
să analizeze situaţia prezentă din . punct de veder:e al instigărilor pericu
loC$ie ce au loc şi al răstălmăcirii legilor2. 

S-a decis, de asemenea, interzicerea .aglomerărilor de oameni, a adu .... 
nărilor populare' şi s-a· staJbilit responsabiHtatea tuturor looalităţilor pen
tru orice dezordine sau tulburare a liniştii publice. 

La şedinţa dietei ţinută la ora 12 a. zilei de 7 iunie au fost verifi~ 
eate şi ştampilate Ie,gile IVşrV, pe care ie anexăm. _S-au acceptat aJdresele 
respective către Maiestat~;a Sa şi guvern, ia.r apoi legile au fost inmănate 
ex!Celenţei sale comisaruJ4i rege1s~. ~ , . -· . . ,. 

Uupă această i~foi'Ill:are ·a 'noa.s•tr~ rămânem ·CU acelaşi· respecţ su~ 
puşii umili ai notabilulq.CC()nş.iliu legislativ, ai nobilei comunităţi Drăşe7 
neşti şi ai onoraţilor alegători.' ; · · 

Cluj, 8 !iunie 1848 
· ~ Hank6 Dăniel. şi 

Jancs6 Adam,. deputaţi. 

Original. Arh. Naţ, Dir. jud: Cova5na. ;·Fond. Arh. oraş. Târgu Secuiesc. 
Foto: 8 7.15-8 7,17. · 

1 Vezi voi. V, doc. 6H, pag. 237;_241. 
2 Vez·i doc. 63. 
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Viena, 8 ill:nie 1848 

{-

Az eroszakosan kimondott egysege · Erdelynek Mcigyarorszaggal 

:Az Erdelyn.e nezve oly fontos nap, 1848-diki majus 29-ikelnar a 
tortenet tulajdicnia. Szukc:;eg, hogy ezen :nap, s en.n:ek csiOdaiSZiil1o;t'i:e, a. 
maga val6di mettelen alakjaban allittassek a nemzetek Ş?~mei ele. Ez~n 
nap, melyen a kibekiiles ilnnepet ulni, kezszoritast s testverFcs6kot val-' 
tani kellett volna, ;ligy jelent meg, miszerint a Vilagnak meg egys.zer meg
mutassa, · mik8{p gunyo1tatnak Tr~j.an Jiqi · Erdelynek tobbi -lakosai ·alta!!: 
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Azon pillanatban, :midon a melyen sertett lakosok ketharmada minden 
jogtalansagot es gyalazatot, mellyel 6t a masik harmadresz illette, . fele::.. 
p.ek:enysegbe siilyesztven, meg akara mutatni a vilagnak, miszerinf 0 
nemcsak a turesben, hanem a bocsanatban is nagy, miszerint a rorrianJ)k 
az emberiseg fo elvet a testveriseget felfogtak, es szivesen elism~erik, . 
hogy az eltunt gyalazat egyedUI az elm;tilt atkos id6k esztelensegenek tu
lajdonitand6; azon pillanatban - mondom, a romanokt,61 ezen kinzott 
polgaroktol, kik a foldrnivelest, a marhatenyesztest es a banyamunkat, 
- tehat a j6let fo forrasait, ez orszagban annyi avatottsaggal uztek, ··a 
jogok legszentebbike a "nemzetiseg" megtagadtatik! A roman cSiak kert 
ott, hol· o mint tobbsegben levo egyenesen kovetelhetett volna; :- 6 nem 
akarta az emberjogok . .szentseget, a szabadsag - es egyenl6seget meg
serteni, 6 hazajanak j6 es ,rosz sorsa irant kivant polgartarsaivaJ erte'-
kezni. - Halljatok tehat nemzetek, 1Janni nyelven beszeltek, es bamul..:. 
ilatok a megsertett emberjogokonl 

1848-iki majus 15-en szabad eg alatt, a vilag szine e16tt, kezet Is
tenhez emelve fel, eskudott a roman a legszentebbre, mit ember ember
nek adhat, embertarsai szeretetere, s ennek alapjan a szabadsagot, egyen- · 
16seget es testveriseget, s mint ezeknek vedpaizsat Ferdinand fejedelen1 
es ennek csaladja iranti serthetlen hfiseget szenti.il fentartani igerte. Ma
gasan lobogott a lang a roman kebleben s valamint az arany a tuzben 
minden salaktol megtisztulva fenyes. erctestte alakul, hasonl6ul olvadtak 
Trajan fiai is egy testte, egy oszthatlan nemzette; es felemelve. fejet 
komoly mei t6saggal kialta ki nemzetenek osztha tlansagaL Mint ilyen 
sz6Hta fel ezen egesz nemzet az erdelyorszagi tarsnemzeteket,. miszerint 
6t testveroki.il ismerjek el, s az 1848-iki majus 29-en tartand6 orszaggyu
tesen minden targyak felett vele mint val6di kiegeszito resszel kozertel
muleg tanaoskozzanak; mennyire azoriban a harom nemzet a roman nem
zet nelki.il valami hatarozatot hozna, azoknak ervenyessege ellen i.inne
pelyes 6vast ton. Ezen fe1sz6litast folyamodas alakjaban az orszagos ren
dek elebe egy kiHdottseg volt elviend6. - Vajjon ezen targy .az orszag
gyulesen tanacskozas ala vetetett-e? Arr61 hallgatnak az erdelyi tud6si
tasok. Meglehet, hogy az orszagos rendek egy milli6 negyszazezer ember 
kerelmet tamicskozasra sem meltattak; mindenesetre az egesz vilag itel6-
szeke e16tf- el kell ismerni a rom.an nemzet azon j o gat,. miszerin t az 6 
hozzajarulasa nelki.il kimondott uni6 ellen 6vast tehessen. 

Hogy az orszaggyulesen jelenvolt nehany roman az uni6ban meg
egyezett, siăt ezt s ennek tpârtol6it aldotta, az az egesz roman. nem~t 
akaratanak iranyt nem adhat, s ezen f:erfiakat csak felelem vagy mas 
tisztatlan indulatok tantorithattak el kotelesseg1ok osvenyer61; 6k csak 
atadasa vegett kuldettek a roman nemzet .azon jogon alapult kivansaga
nak, mely a testvernemzeteknek jog-, szabadsag - s egyenl6segerti er
vereset megkettoztetende! - Ezen kivanat nem teljesittetett, az uni6 
az olah nemzet befolyasa nelkill kimondatott, s 6 felsegehez szentesites 
vegett Innsbruckba futar altal elki.ildetett. - Azonban Innsbruckban 
egy rom:an ki.ildottseg van, mely fejedelmiinkt61 kerese teljeslfteset varja. 
Hu bizalon1mal varj~ak a romanok, hogy Ferdinand atya, ki gyermekeit 
egyenl6 szeretettel vedi, engedni turni nem fogja, hogy a nepjogok sza
bad hatâsanak koraban ily borzaszt6 barbar m6don erje az olah nemze
tet a halalos dofes. 

Ti pedig magyarhoni minden nemzetisegbeli testve~ek, hiszitek.:.e, 
hogy a Corvinok fiai, kik a nehez csatak korszakaban a barbar hulhlmok 

232 



rohamai ellen mint ronthatlan tolte.s sziklaerosen allottak; kiknek bator
sagan azon idokben, midon titeket javaitok, veretektOl megfosztani, noi .... 
teket, gyermekeiteket, s6t gondolataitokat is rablancra fuzni smndekoz
tak; ·a kiknek batorsag,an s kitartasan, -,mondom - a barbarok duhe is 
megto~ott; hiszitek-e, hogy ferfiak, kiknek akarata szilard mint gye.,. 
mant; s tiszta mint arany, meg nem hallgattatvân hozzatok meleg vert 
hozandnak? A delejtut akarmiki~p forgassatok, a nepek delejtuje - a 
ne1nzeHseg - o:rokke megtartja iranyat. Gondoljatok meg, mi magasztos, 
mi szep es nagy dolog 1.400.000 emberrel szabad ferfiakkent szovetkezni; 
ellenben a titeket annyira nerneS'itO emberszeretettel, mino ellentetben 
âllana, ezen ferfiakat magatokhoz bilincselni. - El ezen gondolatokkal, 
taszitsatok tova, az gyalâz titeket, gyalazza a szabadsagot es az emberi
seget. - Mondjatok meg daciai testvereimnek, hogy ti csak ugy kivan
tok velok szovetkezni, ha ez az 6 szabad szent akaratuk. 

Becsben, junius 8-ikan 1848. 

Uniunea forfiJ:tă a Transilvaniei cu Ungaria 

Ziua de 29 mai, atât de importantă pentru Transilvania, aparţine 
de pe acum istoriei. Este necesar ca această zi şi monstrul pe care l-a 
născut să fie pu's'e sub ochii naţiunilor în imaginea ei nudă, adevărată. 
Această zi în care ar fi 1trebuit să serbăm împăcarea, să ne strângem 
mâinile şi sa ne sărutăm frăţeşte, a arătat lumii încă odată cât de batjo
coriti sunt .fiii lui Trai'an de către ceilalti locuitori ai Transilvaniei. Într-o 
atare clipă cele două treimi adânc jignite ale populaţie1i ar fi dori·t să 
dea uitării toate nedreptăţile şi batjocurile cu care a copleşit-o cealaltă 
treime, ar fi vrut să arate lumii că este ,,mare nu doar prin răbdare, ci 
şi prin iertare, căci românii şi-au însuşit ideea de bază a umanismului 
care este fraternitatea; cu dragă inimă ar fi .fost dispuşi să admită că 
batjocurile din trecut s-au datorat doar blestematei neînţelepciruni a vre
n1urilor apuse; dar, în acea dipă - ziC - românilor, a!cestor cetăţeni 
chinuiţi <;!are au dus eu credinţă greul agriculturii, al creşterii animalelor 
şi al ·mineritului, cu alte cuvinte al principalelor izvoare de bunăstare din 
ţară, li se neagă cel mai sfânt dintre toate drepturile, acela al naţionali
tăţii. Românul s-a mulvumit să ceară, acolo unde, ca majorita1te1

, putea 
să revendice. N-a vrut însă să vatăme miezul sfânt al drepturilor omu
lui: libertatea şi egalitatea, 1ci a dorit doar să se sfătuiască cu compa
trioţii săi despre bunele şi relele soartei patriei. 

Ascultaţi naţiuni de orioe limbă aţi .fi şi minunaţi-vă de .f,elul cum 
sunt violate drepturile omului! 

La 15 mai 1848, sub eerul liber şi în faţa lumii, ridicând mâinile 
spre ;Dumnezeu, a jurat românul pe ceea ce omul poate dărui mai sfânt 
omului: iubirea aproapelui; şi pe acest temei a făgăduit să păstreze ne
clintită credinţa faţă de libertate, ·egalitate şi fraterni~tate, faţă de ga
rantul acestora, principele Ferdinand şi dinastia austriacă. Flacăra a ars 
puternic în piepturile românilor şi, precum aurul în foc se curăţă de orice 
zgură şi devine podoabă strălucitoare, tot aşa fiii lui Traian s-au topit 
într-un sbigur trup, într-o singură naţiune indivizibilă şi, ridi1ciţndu-şi 

fruntea şi-au proclamat în mod solemn această ind~vizibilitate. Ca atare. 
întreaga naţiune română a cerut celorlalte naţiuni din Transilvania să 
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o recunoască. de" săra şi la 'dieta ce urma să se ţină la 29 mai să se sfăi 
tuiască cu ea de$pr~ .toate 'treburile· ţării, ca şi cu o enti,tate reală ş,i ·ih~ 
tregitoare; în caz_ c;o~trar,- dacă cele trei naţi1,1ni vor -hotărî ceva·· fă~r~ 
n:aţiu~ea română, ;€<;! ya' ~protesta în mod solemn. În urmarea acestei ho:.;; 
tărâri a fost trimisă o· comisie: la Dieta tăirit, Oare s-a dezbătut această 
pr-oblemă în adunarea ţării? Ştirile ~:lin. Tr\ans.ilvania tac despre a,cest 
lu~ru. Poate •că dieta n~ci n-a considerat demnă de. discutat ~ererea a 'P'n 
milion şi patru sute 'de mii de oameni'. În orice' caz, trebuie şă se recu
noască. în faţa juldecăţii lu1llii dreptul. naţiunii române de a-şi expri:m,a 
protestul î·mpotriva uniunii care s-a proc;lame1t acolo fără consimţăm.ân.:.. 
tul ei. · · 

Faptul că· cei câţiva români prezenţi în dieta au acceptat uniunea 
şi au binecuvânfat-o pe aceasta şi pe .uneltiltorii ei, hu ·poate imprima· 
linia de conduită a întregii naţiuni române, căci aceşti bărbaţi au fost 
abătuţi de la datoria lor numai de fri·că sau de une1e1 intenţii îndoielnice. 
Ei au fost trimişi numai pentru a înmâna petitia naţiunii române care 
întărea propensiunea naţiunilor surori spte dreptate,· libertate şi egaHtate. 
Aceste revendicări n.:..au fost satisfăcute, uniunea s-a proclamat fără con~ 
sultarea naţiunii· 1~omăne, iar actele ~i au :tost trimise în grabă 1\~aiestătH 
Sale, .la InnstbrUick, pentru sancţionare. La Innsbruck se află o: deJ:egaţÎe 
românească ce a:şte1aptă de la principe îndeplinirea revendicărilor noas-: 
tr~ .. Românii aşteaptă cu încredere nestrămutată ca bunul părinte :Fer-.: 
dinand oare î~i apără copiii cu iubire egală, să nu lase, să nu toler~ze 
ca, în ·această epocă de descătuşare a drepturilor . popoarelor, naţiunea: 
română să fie lovită_ mortal cu atâta cruzime banbară. 

Iar voi fraţilor de orice neam din U ngari.a, credeţi că fiii Corvinilor; 
cei care în evul războaielor cumplite: :au stat în faţa hoardelor barbare _ca 
stânca de granit neclintită, a căror vite'jie v-a · apăra't 'în til!lpu~i c:ând 
du~m.anii voiau să v~ jefuiască avutul şi sângele voSttru, să vă răpească 
femeiiLe eopiiÎ. si chiar ,cugetele, de a căror .vitejie si bărbă;ţie s-a· frânt 
furia b~rb~ră, . ~:ţ'edeţi · voi -:---- zic - că aceşti bărhati, cu v~inţa tare ca 
diamantul- şi curată ca aurul, pe care nici măcar nu vreţi să-i asjciiltaţii 

îşi vor mai vărsa iară·şi sângele cald pentru voi? Oricum aţi învârti;_oj 
busola popoarelor· va arăta mereu aceeaşi direcţie: naţionalitatea. Gândi
ţi-vă ce lucru înălţător, marre şi frumo~ ar fisă vă aliaţi ca bărbaţi liberi 
cu 1.400.000 de. oameni. Şi dimpotrţvă, -cât :de contrar nobile]. iubiri de 
o:ameni ar .fi să~i faceţi. robii .vo~tri pe _aceşti bărbaţi. Îndepăr1taţi de la voi 
astfel de gânduri, căd ele vă înjosesc; ele înjoseStc libertatea şi omenia. 
Spuneţi-le fraţilor din D~cia că voi numai aţunci doriţi să vă uniţi cu ei, 
dacă aceasta este şi voinţa lor sfântă şi •liberă. 

Viena, 8 iunie 1848 

Publicat: Pap Denes, Okrruinytar, p. 176-178. 
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Braşov, 8 iunie 1848 

Loblicher. Magistrat!~ 

Unterm 3ten Juni l.J. wurde· bekan;nţlich den sachsischen Kr~isen 
von der 1oblichen Nations .Univer~ităt der Vorschlag gemacht, es sollten 
die von den săchsischen J.)eputinten beLdem Landtag g~thanen Schritte 
in der Unionsfrage im Namen der Nation :flormlich miBbilligt und Aller
hă1chsten ··orts gebethen werden, · [n den -.unterlegten: Unionsartikel die 
gestellten Bedingungen aufzunehmen.1 Bei ~verhandlung dieses Erlasses 
vvurde hierorts hauptsăchlich in. Erwăgung .gezogen, wie wenig rathsam 
es unter den gegenwărtigen schwierigeiJ._ und auBerordentlichen .Uni
stănden erscheine, die săchsischen D~utirten vor den Landesstănden 
herabzusetzen, die_ eingeleiteten Vers:tii,:ndig1_:1:ngen mit· den ibeiden andern 
Nationen zu ·beirren und eine allgem.eine ·Erb~tterung herbeizufiihren. Es 
·wurde ferner ervvogen, dafi im· allgemeinen _dţe Verhinderung .der Union 
unmoglich erscheine, dafi der giinstige Erfolg tder ·bei AUerhochsten -Or.ten 
beabsichtig!en Scliritte unter den ·gegenwartig~n Verhăl,tnissen· m€hr als 
zvveifelhaft sei, daH selbst danp., wenn di~ :g~st~llten Bedingtţl).gen der 
SJchsischen Nation dem Artikel von All-erhochsten Orteri in den bean:.. 
tragten ·· allgemeinen. Ausdri.kken wider Willen' der Stande einverleibt 
"i.iV1erden soll ten, di~-: saclţsische' Nation davon bei der _ hervorgerufenen 
ErbHh~rung· dem ungari'Scheri Ministeriuin gegenrUber_ b~i Festsetzung der 
Details keineri Nutzt~n zi~hen vvurde, wogfgen iene :Denkschrift .. bei 
zweckmaa)iger Albfassung nieht nur,'geeignet sei, die ·Rechte ·d;er· Nation 
:im . allgeni.~einen -. i'u ·.siche~n; 'sonde·rn . auch bei ~Mitwirkung der beiden 
andern Nationen rucksichtlich der festzust~UenJden Einzelhciten auf 
einen gUri.stigeren Erfolg rechne.n .l~sE;. B~i dieser. Sochlage glat~bte dem
nach dies Publi~um, daJY die Nation ihre Kra,fte nicht auf ein erfolgloses 
Beginn~n ver:split~tern, vielmehr solche vere1nigt mit Nachdruck dahin 
\Venden m 1oge, wbhiri sie· von .den obwaltenden unabănderlichen Ver
hăltnissen hingewiesen Wiirden, in welcheiti Sinne schon !damals dieses 
PublikULtl mittelst seiner Zuschd,f,t2. an Einen Loblichen Magistrat unterm 
4. Juni l.J., Zahl 24611 eine: .ausgedehntere Deputation an de'n Palatin 
und das ungarische MiniSiterium vorschlug-. Inzwisehen ist . nun gestern 
hieselbst ein Beri1cht3 der hiesigen Landtags · Abgeordneten eingelangt, 
n1ittelst vvelchem die:selben den Entwurrf der von den sachsischen Depu
tirten dem Landtag. einzureichenden abschriftlich beilie1genden Denk
sc:hrift hieher vorHiufig mitgetheilt haben. Es ist den Deputirten hirerauf 
.erwider·t worden, es we~de~. zwar im allgemeinen · .\die Denkschrift gut 
.geheif3en und erachte auch dieses Publikum·. deren. -Einreichung noch 
\Vt!hrend der Dauer des ,Landtags [ur hochst wicht.ig; ja- fur unerlanlich, 
damit solche jede:nf.alls zum Landtagsprotokoll· kw:lllrpe. Es ergebe sich 
.zugleich im Be~onderen die Bemerkung, da6 die Denkschrift be:sonders 
von .den. Worten an: ;,Das, Lobliche Stande, sinJd· die f{ţ!d1te, die wir, die 
.Vertreter des săchsischen Volkes im N amen ·· desselben und fur dasselbe1 

usw.(' bis zum Schlusse zu lang, zu unbestim11}~ ~nd zu schwankend sei 
und der bestimmt~n Erklarung entbehre, dafl so. ·vvie die· Nation -bisher 
ges.etzlich- ein selb,standiges Volk gebilde~t, so \dieselbe dieses ihr. Volks
thum auch jetzt der •. Union ·zum Opfer zu hringen \Vede'r geneigt sei, 
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noch nach positivem oder Vernunftrecht idazu verhalten wer:den konne, 
da8 ferner die gestellten Bedingungen zurn Fortbestand dieser ihrer Na;.., 
t_ionalităt unun1g;anglich northwendig seien und die Nation· dahrerr um 
so mehr die Unters:t:i.itzung dieser Bedingungen v.on Seiten der Stănde 
so wie die Annahrne derselben vom ungarischen Ministerium hoffe und · 
erwarte, da6 nur auf diese Weise die săchsische Nation die Union als 
bindehd ~fiiir sich aherkennen ·konne

7 
Uilbrigens sei der Denksc1irift nqch 

bei:zufugen, da13 die s2ichsischen Deputirten skh vorb:ehalten, auri Grund;
~age .der bei der Unio:risverhandlur1g aud: dem · Landtage abgegebenen Er
klarung bei den bevorstehenden gegenseitigen Verhandlungen zur z.u 
Stande Bring11ng der Union die in der Denks,chrift enthaltene:ri Beldingun~ 
gen nach. eingelangt€n Weisungen.·· von. ihre,n Sendern erforderlichenfalls 
zu ergănzei1. Zugleich ist denseJben der in der Anlage angeschlossen,e 
diesfăllige Instrukltionsentwurf4 zur Benii,tzung bei den Berathungen in 
der National Versammlung zugestellt wo'rgen, ·welchen w,ir Einem Lobli~ 
chen Magistrat zur gefalligen ~insieb.t und beliebigen , weite!ren Veran,.. 
!lassunghiemit mitzutheilen uns erlauben5. 

In dem :\'arausgeschickten glaubt dieses Stadt und Distrikts Pu
blikum entwickel't. zu halben, vvelche Bedeutung es der obgedachten, den 
Stijriden . einzureichenden Denkschrift beilegt, indem es darin die Grund
lage erblickt, welche die Rechte der Nation fur die Zukunft sichert, den 
enzuleitenden Verhandlungen :mit dem ungari:schen Ministerium die 
Richtung geben und die Schritte der Nation fur die Zukunft bestimmen 
soli, und riihlt sieh unter diesen Ums,tanden dies Publikum zugleich ge
drungen, Einen Loblkhen Magistrat bri.1derlich zu er:s:uchen, auch seiner
seits die V:eran]a!Ssung treffen 'ZU vvoUen, dafi die Umarbe'itung dieser 
Denkschrlft nach den gehortigen Antr,age mit der erforderlichen Be
stimmtheit und dem gehorigen Nachdruck zun1 Schutz der Reehte' der 
Nation stattfinden und dies~eibe jedenrfalls dern. gegenwartigen. Landtag 
eingerekht und zum Landtagsprotofuoll gegeben werden moge. 

Magistrat und Com:munitat der k. freien 
Stadt u:nd des !Distrikts Kronstadt 

J ohann Albr1ehsfeld, Ober Richter 
Friedrieh Riemer, V. Notair 

Krons,tadt, am 8ten Juni 1848 

Onorate Magistrat! 

>După cât se ştie, la data de 3 iunie a.c. onorata Universitate să
sească a înaintat scaunelor şi districtelor săseşti propunerea ca pa.şi~ fă-1 
cuţi la dietă de către deputaţii saşi ân problemele unîunii, să fie dezavuaţi 
în numele naţiunii; totodată forul suprem să fie rugat să includă în legea 
·unională supremă condiţiile puse de naţiunea săse•ascăl. La dezbaterea 
acestei adrese noi am ţinut cont cu precădere de faptul că în actualele 
condiţii grele şi exţepţionale ar fi ]oarte puţin recomandabil să fie re
chemaţi deputaţii ·saşi, să fie întrertipte1 inţelegerrile · iniţiate cu celelalte 
două naţiuni şi să fie provocată o îndârjire generală. Apoi am ţinut seama 
de faptul că în general este imposilbilă împiedicarea uniunii, că în actua
lele imprejurări este .mai mult decât îndoielnic ca intervenţia pe lângă 
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forul suprem să aibă vreun succes; de altfel chiar dacă forul suprem ar 
i~clude în lege condiţiile puse de naţiunea săsească împotriva voinţei 
stărilor, ea tot n .... ar avea nki un cfolos din asta în timpul stabilirii deta
liilor ·cu Guvernul ungar din cauza amărăciunii provocate acestuia; în 
schimb memoriul menţionat, în cazul unei reda:ctări potrivite, nu numai 
că ar fi în măsură să asigure drepturile naţiunii în general, ci p-ar putea 
şi :spera într-un succes bun în privinţa detaliilor ce urmează să fie sta
biHte, deoarece naţiunea săsească ar primi şi sprijinul .secuilor şi ungu
rilor din Transilvania. Prin urmare acest public a ,fost de părere că este 
bine ca naţiunea să nu-şi irosească forţJele în acţiunLfără şanse de suc
ces, ci să le îndrepte ~cu hotărâre în direcţia cerută de condiţiile imna
bile ea:re domnesc în prezent. În acest sens publicul de aici propusese 
deja de pe-atUlnci, rîntr-o aldresă din 4 iunie a.c. către onoratul Magistrat, 
nr. 2461, ca să .fie ·trimisă o delegaţie ,mai numeroasă la palatin şi la Gu
vernul ungar2. Intre timp a sosit ieri un raport .al deputaţilor braşoveni 
la dietă, prin care neL,au informart despre proiectul de memoriu al depu
taţilor saşi ce urmează să-I înainteze dietei; îl anex~m aici în c6pie3. De
putaţilor li s-a răspuns :că, în general, memoriul se aprobă; acest public 
consideră că este foarte impofltant şi chiar necesar ca el să fie înaintat 
încă în timpul desfăşurării [lucrărilor actualei] diete pentru a fi conse:m
nat în procesul verbal. In particular însă trebuie făcută observaţia că 
memoriul este pre'a lrmg, imprecis şi indecis, mai ales începând de la 
cuvintele·: "acestea, onorate stări, sunt drepturile pe care noi,_reprezen.:... 
tanţii poporului săsesc, în numele acestuia .şi pentru aces:ta etc." până la 
sfârşit. De asemenea m•emor,iului rîi lipseşte !declaraţia hotărâtă că 1aşa cun1 
naţiunea săsească a constituit până acuma, potrivit legii, un popor de 
sine stătător, tot astfel aee1asta nu este dispusă să-.şi sacrifice nici de as.tă 
da,tă etnicitatea sa pentru uniune şi nici nu :poate fi constrânsă prin drep
tul pozitiv şi raţional s~o facă; îndeplinirea condiţiilor formulate este 
neapărat necesară pentru supravieţuirea acestui popor; prin urmare na
ţiunea săsească speră şi se a~teaptă cu atât m,ai mult :ca Stările să sprijine 
arcceptarea acestor condiţii, iar Guvernul ungar să le aprobe, cu cât 
numai în acest mod poate recunoaşte uniunea ea ·fiind obligatorie şi 
pentru e!a. De al·tfel ar mai trebui menţionat în memoriu faptul că .Pe 
baza declaraţiei date în timpu'l tratativelor care au avut loc la dietă lin 
legătură cu uniunea, deputaţii saşi îşi rezervă dreptul ca în .cursul ne
gocierilor ce vor avea loo în .vederea realizării .acesteia să ·completeze la 
nevoie conditiile continute în m·emoriu în conformitate cu instructiunile 
prilnite de 1~ oei ce i~au delegat4. În aeelaşi timp li s-a trimis depu';taţi~or 
proiectul de1 instrucţiuni anexat aici pentru a se folosi de el în timpul 
cons,fătuirilor din cadrul întruniri1or naţionale. Noi ne-am permis să-I 
trimitem onoratului Magistrat, pentl"u ca să-l poată consulta şi folosi 
după plac5. 

Publicul de ·aid este convins că în cele1 de mai sus a expus ce in1-
por-tanţă acordă mem.oriului care urmează să fie înaintat Stărilor, de
oarece consideră că acesta constituie baza ce va asigura pentru viitor 
drepturile naţiunii Şi va direcţiona tratativele· ce vor fi iniţiate cu Gu-
vernul ungar şi vor determina paşii naţiunii în viitor. In aceste condiţii 
publicul de aici .se simte obligat să-l roage1 frăţeşte pe onoratul Magistrat 
să facă ·toa,te demersurile pentru ea prelucrarea acestui memoriu să se 
redacteze cu hotărârea şi insistenţele necesare·, ·în conformitate cu. pro-



punerea din partea noastră; p;rin el s-ar asigura protecţ.ia dreptn:Iiflt* 
n2~ţ:iunii; de aceea ar fi neapărat necesar să 'fie înaintat dietei a~t
şi si fie consemnat în proţ4l1Colul ei. . 

Braşov, 8 !i.uni·e 1848 

Magistratul ~i comunitatea oraşului libe~. 
crăiese ale districtului Braşov 

Johann Albrichsfe1d, jurle supre·m 
Friedrich Riemer, _vi:cenotar 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Sibiu. Fond. A. Magistrat, nr. 2 085f18'l3, 
Foto: 5 647~5 650. 

1 Vezi vol. V, doc. 165. 
2 V ezi vol. V, doc. 183 
3 .Vezi doc. 1!18. 
4 Vezi vol. V; dac. 70. 

· 5 Vezi doc. il.25 ... 
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·Braşov, 8 funie 1848 
~~- .. 

An des Herrn F:ranz von Salmen,· GrMen der săchsischen Natioh 
~d k. G~b_ernial Raths H<jehwohlgeboren 

Kronstadt, den 8te11 Juni 1848 

'Der auf. dem gegenwărtigen Landtag mn 30. Mai l.J. zu Stand~ 
gekommene Gesetzes Artikel, die dermaligen bedenklich(2n Zeitverhălt- . 
nisse iiberhau.pt, so wie das Boorlirfnis einer fe~st:eren Einigung derr Nation 
ha ben dies. Stadt urid Distrkts 'PublicU:m: veranlaf~t; .. dem von meh:ren 

' . . . . - .. ' .: . ~· ' f .. '1: . ' ' : ' .' ...... _Ţ . i " . . - • . .• ' 

Kreisen geău.f)erh~n Wunsche w~gen Abhanung. einer Volks. Vetsammlung 
b~izutreten r.und ·· :8}ler;.~ff~ii~~oJ.:l'Jgebor.~~. ·gehorsai.n~t .. zu · .·· ersuchen, zur 
Berathung der Schritt~,. welche bei .der gieg-enwărtigen -Lage von Seiten 
der sachisehen Natioh· zu~ thun··sintl, eine grlo:Bartige Vol:Ksversatntrilung~ 

· wozu jeder Kreis etwa 12 aus. allen .Stăniden durch _die in gleicher Weise 
wie bei d~r Co~es~ahl zus.arpme~g~se.tzte. Kr~Îşve1rsammlţing ,gewăhlte 
Abgeordnete, welche alle'in zur Fassung ,von Beschliissen ermăchtigt sein, 
die tibrigen etwa anwesenden aber blaB berathende Stimme haben dtirf
ten, absenden m·oge, mit rri1oglichster BestChleunigung · na.ch SchăBburg 
einberufen und unter~ ·ho~hidero Vorsitz albhâH.en zu -vvollen, damit in 
'dieser Wei~e efn. g~nz_ ~o}k_sthumlieh~r BeschluB .g~faBt. .w_e_rden konne. 
· Die wir. mit vo~Ziiglichs.ter Hochachtung verhar~eJ.!., . 

Euer. H~chw,a'hlgebo~en gehorsamste Diener, ·· 
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Magistrat und Comunităt der · le fireien 
Stadt und des Distr'ikts Kronstadt 



Către măria sa Franz von Salmen, comite al ,naţiunii 
săseşti şi consilier crăie'sc gtJibernial - f' ·.. ., 

Braşov, 8 iunie 1848 

Legea elaJboraltă în 30 mai a.c. la actuala ~dietă, îngrijorătoarele 
împrejurări de acum în general, cât şi nevoia unei 'mar stricte uniri a 
naţiunii, au determinat publicul acestui oraş şi district să adere la do
rinţa exprimată de mai multe scaune de a se . ţine o ,adunare populară; 
de aceea vă adresează rugămintea de a urgenta co'nvocarea la. Sighişoara a 
unei mari adunări popu1a!'1e1 care să se desfăşoare sub înalta preşedinţţe 
a măriei voastfe. La această întrunire, fiecare· scaun şi district să tri1nHă 
oproximativ 12 delegaţi din toate stările care să fie aleşi de către .aduna
rea scăunală. sau districtuală constituită în acelaşi scop, ca şi la alegerea 
comesului. A:ceşti delegaţi vor .fi singurii î~mputernidţj să .adopte hotărâri, 
J'n timp ce ceilalţi care vor 'mai lua eventual parte la consfăltuire nu 
vor avea decât un .rol consultativ. În acest mod s-ar putea adopta în
tr-tadevăr o hotărâre populară. 

Rămânem cu deb:selbită stimă servitorii credl.ncioşi ai rnăT-iei 
voastre, 

1Vlagi·stratul şi cmpunitatea oraşului liber 
crăiese Şi ale districtului Braşov 

Concept. Arh. Naţ. Dir. jy_d. Braşov. Fon_d. Magistrat, nr •. 2 525'/1848. 
Foto: :u 623-3cl624. · . · · . 
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Braşov, 8 iunie 1848 

HochwohJgeborner Herr! 1 · 

Bekanntlich hat,te dieses Public:um seinen Landtags Abgeordneten 
betreff ,d& auf dem Landtag .zur Verahndlung komm·enden Union Sie
benburgens mit Ungarn die Weisung ertheilt, in diese Union unter der 
Hedingung zu willig:en, ·daB der F·ortbe'stand der Sachsischen Nationalitat 
in dem zu Stande kommenden Landtags Artikel ausdrucklilch sicher
gf?stellt werde. Sollten die Stande hierin nicht willigen, so hatten die 
Deputirten eine Sondermeinung einzulegen. 

Laut der diesem · Pu:bli6um · zuge:komnienen Berichte2 der Landtags 
Abgeordneten hatten die beiden Nationen ber·eits in der vorberathenden 
Versammlung am 29sten May die Aufnahme jenes<Purik,tes in iden Artikel 
aus dem .Grunde verweig.ert,. weil auch cler Rechte. der beiden andern 
N~ationen darin keine Erwăhnung geschehie; dagegen aher die. ·sachsen 
aufgefordert, jene Bedingungen· mittelS!t einer Denkschrift vor die Stande 
zu bringen, mit der Vorfuhrung, diese Denkschrift dem ungarischen ·}VIi.:. 
nisterium empfehlen und di~ Natio'n bei der bevorsteheniden Verhandlung 
in ihren Rechten unterstutz·Em zu wollen. 

Die SăchsiSIChe National Versanimlung war demnach in die Lage 
gezwăngt, entweder · mittelst .. einer einzurekhenden SOndermeintmg al~ 
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lerhăchsten Ortes zu bi,tten, womit der Unions Artikel nicht ohne Auf
nahme der von der Săchsist:hen Nation gestellten Bedingungen bestăt
tigt \verde, ader aber die Emporhaltung der Reehte der să,chsischen Na.,. 
tion mittelst jener Denks!chrift, unter der verheil3enen Dazwischenkunift 
der Stănde, zu erwirken. Die National Versammlung wăhl,te das Letztere., 

Unterm -3:-Juni wurde diesem Publieum von Seiten der Wohllăb-
lichen Nation Universităt der Vorschlag gemacht, vvomit dieses Verfahren -
der Sbi.chsischen Nations ·Deputirten bei dem Landtag in Nam~n d.er 
Să:chsischen. Nation · fei~rlich mi~billigt und zugleich allerhochsten Ortes 
gebete:n werden ffi'oge, in den unterleg,ten Unions Artikel die gestellt~n 
Bedingungep aufzunehmen. Bei Verhandlung dieses E:N.asses3 wurde 
hierorts ha~ptsăchlich in Erwăgung gezogen, \vie wenig rathsam es un
ter den gegenwartigen sehwierigen unjd aul3erordentlichen Umstănden 
erscheine, die sachsiSichen Deputirten \lion den Landesstănden herabzu
setzen, tdie eingeleiteten Verstăndigungen rni:t den beiden anderen Na.,. 
tionen zu beirren {!] und eine allgem,einen Erbitterung hervorzurufen. Es 
wurde ferner ervvogen, da8 ·im allgerneinen die Verhinderung der Uniori 
unmoglich erscheine, dal3 der gi.ins,tige Erfolg der bei Allerhochsten Orten 
beabsichtigten Schritte unter den gegenwărtigen Verhăltnssen mehr als. 
zweifelhaft sei, ida:G setbst dann, wenn die gest·eUten Bedingungen d~r 
sLichsischen Nati1on dem: Artikel von Allerhăchsten Orten in den beantrag
ten allgerneinen Ausdriicken wider Willen der Stănde einverleibt werden 
solJen., die sachsische Nation bei der hervorgerufenen Erbitterung ·davon 
dem ungarischen Ministerium gegenliber bei Festsetzung der Details kei
nen Nutzen ziehen wiirde, wogegen jene Denkschrifit bei zweckmaif3iger 
Abfassung nicht nur geeignet sei, die Rechte der 'Nation im allgemeinen 
zu sichern, sondern aueh bei Mitwirkung der beiden andern Nationen 
rti.:chsichtlkh der fes,tzustellenlden Einzelbeiten auf einen gunstigern Er
folg rechnen las:se. In dieser Sachlage glaubte dernnach dieses Publikum, 
daH die Nation ihre Krafte nkht rauf ein erfolgloses iBeginnen versplit
tern, vie1mehr solche vereinigt mit Nachdruck dahin wenden moge', 
\Vohin solche von den obwaltenden unabănderlkhen Verhăltn'issen hin
gewiesen wiirden, in vvelch~rn Sinne sohon damals dieses Publikum 
mittelst seiner Ervvidrung4 an die obbelobte Nations Universitat un
term 4. Juni l.J. M. Zahl 2461 eine ausgeldehntere Deputation an den 
Palatin und das ungarische Ministerium in Vorsehlag gebracht hat. 

Inzwischen ist nun ·~ben gestern hieselbst ein Bericht5 der hiesigen 
Landtags Abgeordne1ten eingelangt, mittelsţ welehem dieselben den Ent
\VUrf der · von den Săchsischen Deputirten dern Landtag einztlreichenden 
Denks:chrift6 hieher vorlăufig mitgetheHt haben. -

Was den Deputirten hierauf erwidert wor:den, wolle Euer Hoch
\Vohlgeboren (aus dem hier gehorsamst beigeschlossenen Protokolls _Aus
zug7 unter M. Zahl 2516 gewogenst ersehen, wobei wir uns zugleich er
lauben, auch ·eine Abschrift des tin dem Protokolls Auszug erwahnten 
Instructions Enrtwurfes8 beizulege'n. 

Da jedoch dieses PubHcum in dern Vorausgeschiekten zugleich ent
wickelt zu haben glaubt, welche- Be!deutung es der dbgedachten, deri 
Stănden einzureichenden Denkschrift lbeilege, indem es darin die Grund
lage erblickt, welche die He.chte der 'Nation ftilr die1 Zukunft sirchern, .den 
einzulei tenden Verha:ndlungen mit dem ungarischen Ministeri um die 
Richtung geben und die Schritte der N artion fur die Zukunft bestimmen 
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soll, so fuhlt sich unter diesen UmsUinden tdas Publicum: zugleich ge.;:. 
drungen, si~ch an Euer H01ehwohlgeboren als Oberhaupt der Nation mit 
der vertrauungsvollen Bittet zu wenden, gewogenst zu veranlassen; da6 
die Umarbeitung jener Denkschrift in dem im vorangeschlossenen Proto.:. 
kolls Auszug angedeuteten Sinne mit der erforderlichen Bestimmttheit 
und rdem gehorigen] Nachdruck zum Schutze der Rechte der Na:tion 
stattfinden und diese Denkschrift jedenrfalls dem gegenwăfltigen Land
tag eing€Teicht und zum Landtags Protokoll gegeben werden moge. 

Die wir etc. etc. 
[ Albrichsfeld] 

Prea nobile domn!l 

După ·cum se ştie publitcul de aici i-a însărcinat pe deputaţi în pri..-. 
vinţa uniunii Transilvaniei cu Ungaria care se va dezbate Ia dietă, să o 
accepte numai cu condiţia ca existenţa în ·continuare a naţionalităţii să
seşti să fie garantată explicit în .legea ce se va e1abora. Dacă Stările n-ar 
voi să accepte această condiţie, atunci deputaţii vor trelbui să înainteze 
o notă cu punetul lor de veldere· diferit. 

Potrivit rapoartelor2 primite de acest pubHc de la deputaţii la dietă, 
maghiarii şi secuii au refuzat deja .în 1adunarea preHminară din 29 mai 
să includă în lege condiţia pe motiv că nici dreptur.il:e' 1or nu sunt men
ţionate; le"-aU sugerat însă saşilor să prezinte Stărilor acele cop.idiţii în
tr""'un memoriu, promiţândd-~e că il vor recomanda Guvernului ungar şi 
că vor sprijini naţiunea săsească în susţinerea drepturilor sale la nego
cierile viitoare. 

Adunnrea naţională săsească era delci pusă în faţ:a alternativei: fie 
de a se ruga la forurile supreme printr-o notă ·CU punctul lor de vedere' 
diferit ca legea unională să nu fie sancţionată fără includerea .condiţiilor 
puse de naţiunea săsească; fie d.e a obţine recunoaşterea drepturilor na
ţiunii săseşti prin intermediul acelui memoriu cu :sprijinul promis al Stă
rilor. Adunarea natională a a1e:s 1cea de-a doua cale. 

;La data de 3 ·iunie, Universitatea săsească i-a propus •acestui public 
ca: moldul cum au procedat deputaţii saşi la dietă să fie dezavuat îrt mod 
solemn în numele naţiunii săseşti; 'totodată săse înainteze celui mai înalt 
for cererea de a se include condiţiile puse de saşi în lege~ supusă apro-
1bării. La de:l}bateTtea acest•ei adrese3 noi am ţinut cu precăde're seaxna de 
faptul că în actualele condiţii grele şi excepţionale ar fi foarte ·puţin 
recomandabil să fie rechemaţi deputaţii saşi, să' tfie întrerupte înţelegerile 
iniţiale cu cele1alte două naţiuni şi să fie provo:cată o îndârjire generală. 
Apoi am mai ţinut seama de faptul că in general este imposibilă Îlnpie
dicarea uniunii, că. în actualele condiţii este mai mult decât îndoielnic 
ca intervenţia pe lângă forul suprem .să aibă vreun sUJcces; de aLtfel chiar 
dacă ·forul suprem ar include în termeni generali în leg·e1 condiţiile puse 
de naţiunea săsească· împotriva voinţei Stărilor, ea tot n-ar trage vreun 
folos din asta în faţa Guvernului maghiar în timpul stabilirii detaliilor 
din .cauza amărăciunii provocate acestuia; în schimb :memoriul menţionat 
în ·cazul unei redactări potrivite, nu numai că ar asigur,a drepturile na
ţiunii În general, ci S-ar putea SpeTa Într-Un SUCCeS bun În priVinţa de
~taiiilor ce ilrmează ,să fie stabilite, deoarece ar primi şi sprijinul celor.;.. 
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lalte două naţiuni. Prin urmare acest publitc a fost de' părere c_ă es.te bine 
ca .naţiunea să nu-şi irose'ască forţele tÎn acţiuni fără· succes, ci să le -în~ 
drepte cu. hotărâre în direcţia cerută de condiţiile imuaJbiie care domnesc 

. în prezent .. În aJcest sens publi,cul de· aici propus.ese deja· de pe:-a:tunci în:
tr:un răspuns4 către onorata. Universitate săsească din 4 iurnie a.c., ni.: 
mag. 2461, ea să fie trimisă o delegaţie mai numeroasă la palatin şi l,a · 
Guvern~! ungar. , 

. Între .'timp a sosit aici ieri un rapof!t5. al deputaţilor braşoveni ia 
dietă: prin el ne-au .comunicat proiectul de memoriu6, pe 'care deputaţi'i 
saşi urmează să-I înainteze dietei. 

Ceea ce li s-a răspun:s. deputaţilor rezultă din extrasul de protocoF 
cu nr. mag. 2 516 anexat aici. În acelaşi ti'mp ne permitem să anexăm 
,şi o copie a proiectului de instrucţiuni8 menţionat în extrasul de pro
tocol. 

Publicul de aici crede că în cele de mai sus a expus ce. importanţă 
âcbrdă memoriului care urmează să fie înaintat Stărilor, deoarece consti
tuie baza a~sigurărilor drepturilor naţiunii în viitor; totodată direcţio
nează tratativele care vor fi iniţiate cu Guvernul ungar şi determină· paşii 
naţiunii în viitor. <De aceea publicul de aici se simte· obligat să se adre
seze măr'iei voastre ·ca fruntaş al naţiunii cu rugămintea încrezătbare de 
:a lua măsurile necesare pentru ca acel memoJ'iu să fie prelucrat în sensul 
menţionat în extraJsul de prot?Col anexat, în aşa fel ca prin el să se· asi
gure protecţia drepturilor naţiunii. Totodată publicul de aici solicită ca 
acest memoriu să fie înaintat dietei actuale şi ·să ifie consemnat în pro
tocolul acesteia. 

Noi care ~~te., etc. · [Albrichsf.e1d] 

Concept. Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Magistrat, nr. 2 525/1848. 
Fo.to: 31 624-31 625. 

1 După cum ;rei:E;_se din text este vorba de comitele saşilor, Franz Salmen, iar 
adrese aproape identice au fost trimiise" şi jurisdicţiilo.r săseşti, vezi Transcrierea. 
Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. AciteJe Mag. Si,ghişoara, nr. 1 627/1848. Foto: 
6 713-6 7116. 

2 Vezi vol. V, doc. 87. 
3 Vezi voJ. V, doc. J.65. 
4 Vezi voi. V, doc. 183, respectiv ultima hotărâre sub nr. 2 561. 
5 Vezi doc. Q3. 
6 Vezi voi. V, doc. 70, si doc. 118 din acest volum. 
7 Vezi doc. 81. ' . 
8 Vezi doc. 82. 
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Braşov, 8 iunie 1848 

Euer Excellenz hoch geborner Herr Graf und koniglicher 
Landes Gouverneur, gnadig hochgebiethender Herr! 

Hier wird mir von dem IJobHchen k.k. Militair Grenz Com-mando 
e'in ilber den Ojtosher Pa6 in dieses Gro.6filrstenthum gekommener Rei
sender mit dem Bemerken zuge:schickt, da.6 derselbe zwar einen wirk :-
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lichen Reise Pa~ besitze, aher sieh in J3eretzk, wo er sich 8 Tage .auf
gehalten, als ein russischer Emissair dadurch verdachtig gemacht oobe, 
-vveil er sich zuvor nach dem ibett:effenden Erzpriester und dann auch um 
die Stimmung der Inwohner fiir' dieJ Russen sich genau erkundigt habe, 
weswegen derselbe unter Aurfsicht ges,tellt werden mochte. · 

Larut dem von diesem Reisenden :bey der hiesigen Polizey abge
gebenen, zu Gallatz im Namen des Konigs von Griechenland am 5./17. Mai 
l.J. ausgestellten Reise' Passe ist der Name de's Reisenden Anastasius K. 
Ikonomu und es ist derselbe ein griechischer Unterthan (Suget Hellini
que), aus Gallatz gebiirtig, 43 J·ahre alt und reiset angebli:Ch. in Hanldels 
Geschaften, in we1chen er sich hier beilaufig 6 Wochen ·aufzuhalten 
gedenkt. 

Dieser Pai) entha'l't un:ter andern Vidierungen auch eine des Oj-· 
tosher Contumanz Amtes und eine des dasigen Pa:B Commandos vom 
31. Mai l.J:, Laut welcher cler Inhaber dieses Passres liber K. Vasarhely, 
Kronstadt und Pesth nach Wien reisen soli, wie1 auch eine des K. Vasar
heyer Militair Grenz Commandos vom 7. Juni J.J., mittelst ·vvelcher 
derselbe an das hiesige Lobliche General Cammando gewiesen wortlen. 

Da nun dieser Reisende nkht ·mit einer schriftlichen Anzeige und 
blo.G in der Abs:iJcht, · ihn unter polizeilicher Aufsicht halten zu lassen, 
1nir zuges,chfoek,t wocde, ermangelte ich nicht, denselben dem Polizey Di
rector J osef Franz Tr.arus~h mit Bekanntgebung der diesen Reisende'n 
ve:rdiichtigenden ·um.staniden mit dem ernstlichen Auftrag zu ilbergeben, 
denselben ja unter strenger. PoHzey AufSi~eht zu halten und sobald der
selbe skh auch hier eines ahnlichen Verdachte·s schuldig machen sollte, 
alsogleich· vvider · ihn ·Vonru.gehen und ihn e1nzuziehen und 2u. beri.chten. 

Von dem Gallatzer Consulate ha\be [ich] .ges.tern eine ămtliche 
Mittheilung erhalten, laut welcher an der russisehen Grenze entlang des 
Pruth .das Armee Corps des General Luders, aus 40000 Mann bestehend, 
nunmehr vollstandig versammelt ist und zur Uebe:rs,chreitung des Pruth 
an .2 Stelle!n die Pontons in Bereitschait gehalten vve~den. 

Indem ich mich beeile, Vorstehendes Euer Excellenz pflichtsehul
dig zu berichten, habe ioh d1e Ehre, mit vollkommenster Hochachtung 
und tiefs,ter Ehre·rbiethung zu erstreben, 

Euer Excellenz unterthanigster Diener, 

J ohann von Albrichsfeld, Ober Richter 

Kronstadt, am 8; Juni 1848 

Exce1enţa voastră ononate domnule conte şi guvernator re'gesc 
al ţării, Milostiv poruncitorule domn!. 

Mi s-a trimis aici de către onorata Comandă militară grănicerească 
un călător care a trecut prin pasul Oitu.i în acest mare principat. An1 
fost informat în legătură eu dânşul că are un paşaport de călătorie auten
tic, dar că în Breţcu, unde a stat 8 ·zile,· a devenit suspect de a fi un 
emisar rus prin faptul că: mai întâi s-a ip.forrriat · ex~act în legătură cu 
protopopul respeotiv, iar după aceea şi ·referitor la atitudinea localnicilor 
faţă de ruşi, fapt pentru eare respectivul a fost trimis aici pentru a fi 
ţinut su!b supraveghere. 
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, tDin paşaportul de călătorie emis la Galaţi, în numele regelui Gre-
ciei; la 5/17 mai a.c. şi predaţ de acest călător la poliţia de aici, reiese că 
numele ~ău este Anastasiu K. Ikonomu; de asemenea că este un cetătean 
grec (suget Heleniqrue), născut la Galaţi, 'în vârstă de 43 de ani; e'1 ar 
~călă,tori în scopuri comerci,ale în vederea cărora intenţionează să rămână 
aici Ump de 6 săptămâni. 

Acest paşaport conţine printre alte vize, una din partea oficiului 
de contumacie şi una a comandamentului acestei trecători din 31 mai a.c.; 
potrivit acestora posesorul paşaportului urmează să călătorească prin 
Târgu· SeiCUiesc, Braşov şi Budapesta la Viena; printr-o altă viză din 7 
!iunie a:c. _din partea comandaiŢJ.entului militar de graniţă din Târgu Se
cuies~, susnumitul a fost trimis la Comandâmentul general din Transil
vania. 

iDeoarece acest călător nu mi-a fost trimis cu un proces verbal scris, 
ci doar cu ~ntenţia de a-l ţine sub observaţie poliţienească, nu am ezitat 
să:...l predau directoratului de poliţie Josef Franz Trausch, informându-1 
în legătură cu toate circrums,tanţele prin care el a devenit suspect şi în
sărdnându-1 să-1 ţip.ă pe respectivul sub supraveghere strictă; de îndată 
ce acesta şi-ar atrage o bănuială; similară să acţioneze împotriva lui. 
să -1 aresteze şi pă mă informeze. 

De .. la consulatul din Galaţi am prin1it ieri o comunicare' oficială 
potrivit căreia la graniţa rusească de-a lungul prutului s-a adunat între
gul corp de armată al generalului Liiders care cons•tă din 40 000 de sol
daţi; în două locuri pontoanele sunt gata pregăti<te pentru a se trece 
Prutul pe ele. 

Grăbindu-mă să relatez cel:e de mai sus, am onoarea să rămân cu 
profundă stimă şi adânc respect servitorul supus al excelenţei voastre 

J ohann von. Albrichsfeld, jude suprern 
Braşov, 8 iunie 1848 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1531/1848. 
Fato: 25 600-25 601. 
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Sibiu, 8 iunie 1848 

Liebe Sachsen Briider! 

Wori.iber in der letzten Zeit so vie'lfaltig und so eifrig gesprochen 
vvorden ist, das wi~t ihr, liebe Br,i.ider - es war iiber die Vereinigung 
unsers gelielbten Vaterlandes, das seit mehr als drei Jahrhunderten seine 
eigene Verfassung, seinen eignen Fi.irsten und seine. eigne Regierung ge
habt hat, ·mit dem K~onigreiche Ungarn; Die meisten Ungarn und Szekler 
wi.ins.chten diese Vereinigung; von uns aber wollten sie einige ganz und 
gar nkht, andre aber nur unter der Bedingung, daB ihre vvohlerworbene'n 
Freiheiten, ihre MuUersprache und deren Entwicklung, wozu dei· 
Deut(sche und der Romane ein elben so heiliges Recht hat als·der Ungiar, 
ni·cht beeintrachtigt, ihr Gelbiet nieht zerrissen werde und der Wohlstand 
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und der Friede, welchen sie in dem ge.genwărtigen Zustande von Sie
benbiirgen genie:Bien, darunter nicht leide. Wir wollten nicht fremden 
Gesetzten und fremden Obrigkeiten gehorchen. und uns vor Gericht und 
tin allen andern Geschăften nicht einer fremden Sprache bedienen. Wir 
freuten uns daher auch und wareh ganz beruhigt, als unsre Abgeordneten 
zu dem Landtage, auf welchem diese Sache verhandelt -vverden sollte, 
die bestimmte Weisung erhielten: in keinem Falle die Vereinigung Sie
benbfugens mit Ungarn ohne eine· krăftige Zusi.cherung unsere1~ Rechte 
und Freiheiten, unsrer Nationalităt und Sprache und unsers Gebietes 
zuzugeben. Denn vvir vvuflten ja, daB das Gesetz ihnen verbiete, dieser 
Weisung zuvvider zu handeln, und hofften i..iberdiess sie wi.irden als ehr
Hche Mănner eines solchen Verbotes gar · nicht bedtirfen. 

Es ist leider anders gekommen, als vvir wunschten und hofften und 
als vvir zu fordern berechtigt \Varen .. Die Abgeordneten der săchsischen 
Nation babe ihre Pflicht nicht er,fiiHt. Die einen von ihnen halben es 
unterlassen, darauf zu .bestehen, da8 die Vereinigung Siebenbiirgens mit 
Ungarn nicht verhandeH werde, bevor die Romanen, welche die grofiere 
Mehrzahl der Bevvohner dieses Landes bilden, zur vierten Nation erhoben 
worden seien und ein W o:f,t liber diese wichtige Sache mitsprechen 
dUrften; die an!dern hahen gegen ihren Auftrag erkHirt, man kănne bei 
der Unterhandlung mit dem Ministerium und dem .Reichstage des Kă~ 
nigreîches Un.garn keine Bedingungen machen, sondern nur Wiinsche 
ăufiern, Hoftfnungen hegen und Aussichten haben, d.h. sie haben erklărt, 
wir alle seien im Grunde, nichts als Bettler und mli6ten mit den Brosa
rnen vorleib nehmen, die von dem. Tische des neuen B:errn fur uns abHe
[en. Die Deputirten von Med.iasch und Leschkirch endlich haben sieh bei 
der Ahstimmung widersprochen; der eine von ihnen hat "ja", der andre 
"ne in" gesagt, und so haben denn lVfediasch und Leschkirch gar keine 
Stimme abgegeben. Glaubet loch ja nieht da13 das Gesagte unwahr sei. 
Leset den gedruckten Bericht der săchsischen Nationalversmnmlung. in 
Klausenburg; sie gestehen seJbst ein, dafi sie anders gehandelt hatten, 
al,s ihrien vorgeschrieben worden, und meinen sogar, sie hatten ·mit die
sem Wortbruch uns einen grofien Uienst erwiesen. 

K,o·nnet ihr, diirfet ihr das zugeben, liebe Sachsen Bri.ider? Wollet 
lihr es gleichgiiltig evdulden, da:B ein .paar Mens.chen das Vertrauen, vvel
ches ihr ihnen geschenkrt, miBbrauchen, euch schandlicher Weise ver
rathen, euer gutes Recht, uber die Vereinigung Siebenblirgens mit Un
garn auch ein Wort mitzureden, mit Fufien treten und euch zu armseli
gen Bettlern erklăren, auf vvelche selbst derjenige, welcher 'ihnen ein 
reichliches Almo~en gibt, nur mit Verachtung herabsieht? Nein und 
wieder nein! Ihr werdet diese Schmach nicht dulden, denn ihr gehort 
zu einem· măchtigen Volksstamme, welcher auf Ehre hălt, und es ist euch 
nicht einerlei, ob eure Freunde und Feinde euch verspotten oder mit 
Achtung von euch sprechen. 

vV.ohlan denn! noch iSib es Zei:t, unsre Ehre zu retten und das, vvas 
gesche'hen ist, rlickgangig zu machen. Auf dem Landtage soll n~ach den1 
Gesetze der Wille der Nationen aus.gesprochen werden; was aber diese 
paar Menschen da gesagt haben, ist nicht die Stimme der Kreise, die sie 
zum L,andtage geschickt; es ist nicht der Wille des Volkes, sondern es ist 
die Stimme des Wortbruches und des. Ve'rrathes und der \Viile derje
nigen, welche euch vor euren Mitstănden wie unmiindige Kinder behan-
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delt und euch auf d.ie nieqertrăchtigste Art um eure verfassungsmăBigen, 
Rechte betrogen haben. Wohlan denn, so zeiget eurem Landesfiirsteti; 
und den Mitstănden eure'n wahren Wiilen, indem ihr die · nachsteqerid~' 
Erklă:rung untersehreibt. , 

Wir Endesgefertigte erklăren hiemit fE(rierlkh und formlich, daB 
\Vir die SHmme, welche unsere Abgeordneten in der Unionsfrage in, dern: 
Landtage abgegeben haiben, nicht als den wahren und \Virkliehen Will~n 
des Volkes, in dessen Namen sie hande'ln und dessen Gerechtsame ·sie 
vertreten sollten, ,ansehen konnen; Sie .haben im Gegentheil das Wohl 
des Volkes verrathen, ihr Wort gebrochen und die sămmtlichen deutschen 
und romanischen Bi.irger in Suadt und Land in den Augen · der Mitwelt 
und der Nachkommen sehwer gebrandmark•t. Wir fordern daher, da{) 
sie alle, ohne Ausnahme, sogl·eich · abgerufen, ihre Stelle durch andre 
besetzt und da{) zum Beweise dessen, da{) sieihre Ihstruktion verletzi, 
ihre sogenannte Re:ehtifertigung.sschrift mit den dazu gehorigen Doku7 
menten dur.ch den Druck alsogleich bekannt gemacht werde. ~uglekh aber 
fordern wir, dai) diese unsre ErkHirung .zusammt den Be1egen ~iir die 
W\ahrheit dessen, vvas wir behaupten, unverzi.iglich an uhserp. AHergnă
digsten Kaiser und Landesfi.irsten Fe~dinand I. uberschickt und Aller
hăehst Seine. Majestăt instăndigst und dringend angefleht werde, ~ie 
Union Sieberrbiirgens mit Ungarn aus dem Grunde nicht zu bestătig~:r;t;' 
'Areil die Erklărung der 1săchsischen Deputirten daruber dem Willen d~s. 
Volkes, welches sie vertre'ten sollten, ganzlich entgegen ist und nach dem 
Sinne des XI. Landtags.afltik~ls von 1791 kein Landtagsbes·chlu:f) eine der 
N ationen in ihren Rechten beeintrăchtigen darf; sondern da{) seine IYia
jestăt vielmehr die wiederholte Aufnahme und Verhandlung der fiir die 
Interessetn. des ge!s!ammten Landes und seiner ganzen Bevolkerung sa 
unendlkh wi:chtigen Frage anzuordrren geruhe: Gott erhalte SeiJ::te>Ma
jestăt unsern Allergnadigsten Kaiser und La11desfi.ihrsten Ferdinand I. 

Da{) dieses unser aller W 1ahrer und ernster Willc sei, bekrăftigen 
wir dur.ch unsers Namens Unterschfi.ft, 

:Iubiţi fraţi saşi! 

Voi ştiţi de1spre ce s-.a qiscutat în ultiml.ll timp atât de mult şi de 
agitat .. Era vorba de uniuneta cu regatul Ungariei a patriei noastre iu!bite 
care de mai bine de trei secole îşi .are propria constituţie, propriul prin-: 
cipe şi propriul său guvern. Cei mai mulţi unguri şi secui au dorit această_ 
uniune; însă dintre noi unii n~au vrut-o deloc, iar alţii numai cu condi
ţia ca libertăţile dobândite. în mod cinstit, limba mater:ră şi dezvoltarea 
ei pentru care atât germanul cât şi românul au un la fel de sfânt drept 
ca şi ungurul, să nu fie îngrădi~te, teri·toriul' lor să nu fie sfârte1cat, iar 
bunătatea şi pacea de care se bucură în condiţiile actuale t8le Transilva
niei să nu sufere. Noi n-am vrut să ascultăm de alte legi,şi de autorităţi 
stn'dne şi ni,ci să ne folosim la. tribunal şi în toate celelalte tn2buri ofi
ciale de o limbă străină. Ne-am bucurat. ·de aceea ~i tam fost foarte liniş-
tiţi cf1nd deputaţii notşri la dietă, unde. urma ·să fie. discutată aceas:tă 
problemă, au primit instrucţiunea pr.ecis.ă să nu acce1pte ·uniunea Transi.l;_ 
vaniei cu Ungaria fără o garanţie ·puternică a drepturior Şi liibertăţilor 
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noastre, a naţionalităţii., limbii şi~ teritoriului nostru. Căci ştiam doar că 
legea le interzice să acţ~onezte împotriva acestor instrucţiuni şi de altfel 
speram că ei1, ca oameni cinstiţi, nu von avea nevoie de o astfel de in-
terdictie. · 

·Din păcate s-a întâmplat cu. totul altfel decât am dorit şi am spe
rat şi eram îndreptăţiţi să cerem. Deputaţii naţiunii săseşti nu .şi-au în
deplinit obligaţia. Unii dintre ei au omis să insiste .ca uniunea Transil
vaniei cu Ungaria să nu se dezbată înaint.e ca românii care constituie ma
JOritatea locuitorilor acestei ţări să :tie ridicaţi la rangul ce1ei de-a patra 
naţiuni şi să poată avea un cuvânt de spus în această problemă impor
tantă; ceilalţi au declarat, în1potriva însăr:cinării primite, că La tratati:vele 
eu Guvernul şi Dieta regatului Ungariei riu se pot pune condiţii, ci doar 
exprima dorinţe, se p,ot nutri doar speranţe şi spera doar perspective; 
cu alte cuvinte ei au declarat că toti nu suntem în fond decât niste cer
şetori şi trebuie să ne mulţumim cti fărâmiturile care oad pentru' noi de 
la masa noului stăpân. Deputaţii din Mediaş şi 1Nncrich s-au contrazis 
în timpul votării, căd unul a spus "da", iar celălalt "nu", aşa că n-au 
dat nici un vot. Să nu cumva să credeţi că cele spuse nu sunt adevărate. 
Citiţi raportul tipărit 1al cons[ătuirii naţionale săseşti din Cluj; deputaţii 
înşişi recunosc că au acţionat altfel decât au fost instruiţi şi cred chiar 
că ne-ar fi făcut un mare serviciu cu încălcarea aceasta de cuvânt. 

Puteţi, aveţi voie să toleraţi asta, iubiţi fraţi saşi? Vreţi să toleraţi 
cu indiferenţă, ca un număr mic de oameni să abuzeze de încrederea pe 
care le--aţi acordat-o, să vă tră:deze ruşinos, să calce în picioare dreptul 
vostru de a avea un cuvânt de spus în privinţa uniunii Transilvaniei cu 
Ungaria, să vă declare cerşetori săraci, la eare chiar şi cel ee le dă po
mană bogată se uită doar cu dispreţ? Nu şi iarăşi nu! Nu veţi tolera 
această înjosire, pentru că voi faceţi parte dintr-un neam puternic care 
ţine la onoarealui şi nu vă este indi,ferent dacă prietenii şi duşmanii voş
tri îşi bat joc de voi sau vorbesc cu respect despre voi. 

Ei bine, mai este timp să ne salvăm onoarea şi să facem reversibil 
ceea ee s-a întâmplat. La dietă va ·fi exprimată, conform legii, voinţa na
ţiunilor; însă ceea ce au spus aceşti câţiva oameni nu este glasul scau
nelor şi districteior care i-au trimis. la dietă; nu este voinţa păguboasă., 
ci este glasul încălcării cuvânrtului şi al trădării, voinţa ce,lor ctare vă 
tratează în faţa Stărilor ca pe nişte copii minori şi v-au .luat cu înşelă
ciune josnică drepturile voastre constituţionale. Ei bine, arătaţi princi
pelui ţării şi Stăril~r voinţa noastră adevărată, semnând declaraţia de 
mai jos. 

Noi subsemnaţii declarăm prin prezenta, sus şi tare, .că nu putem 
recunoaşte votul pe care 1-Jau dat deputaţii noştri în problema uniunii 
în timpul dietei, deoarece nu ,corespunde voinţei adevărate a poporului în 
numele căruia trebuiau să acţioneze şi privilegiile lui să le reprezinte. 
Din::~ntră, au trădat binele ,poporului şi-au încălcat cuvântul şi i-au stig
matizat grav pe toţi locuitorii ·germani şi români de la oraşe Şi sate, în 
ochii concetăţenilor şi ai urmaşilor. De aceea cerem ca ei toţi, fără ex
cepţie, să ,fie imediat rechemaţi; }locul lor . să fie ocupat de alţii; ca do
vadă că şi-au :încălcat instrucţiunile pă fie1 publicată de îndată adresa lor 
jusţificativă cu ;documentele anexate. Totodată cerem ca această deda
raţie a . noastră, împreună cu dooumente'le. car·e demonstrează justeţea 
celor afirmate. de noi, să ;fie trimisă fără întârzier~ scl1mpului nostru îin-
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p:1rat şi principe al ţării, J:-erdinand l; 1\--:ai:estatea Sa să fie rugată insisbeht 
să nti :confirme uniunea Transilvaniei cu Ungaria, pentru că deelarâţJaf 
deputaţilor saşi este cu totul opusă voinţei poporului pet oare trebt.P.att 
să-1 reprezinte; 'Conform legii XI a qietei din 1791 nici o hotărâre dietâlă: 
nu are voie să ciuntească dnepturile unei naţiuni; l\!aiestatea ga să bine
voiască, dimpotrivă, să ordone relual'lea tratativelor în privinţa problemei 
deosebit de importante pentru interesul ţării. şi al întregii sale populaţii.' 
Dumnezeu Să ·o binecuvânteze pe Maiestatea Sa, împăratul şi principe~~ 
scump al ţării noastre, Ferdinanad I. . 

Faptul că aceasta ne este voinţa adevărată ~i serioasă îl confirmăm 
prin semnătura numelui nostru. 

'l'ipăTitură. Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. F·C1.nd. )Y.[agistrat, nr. 2 542/1848. 
Foto: 31 611. 
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Târnăveni, 8 iunie 1848 

Felseges Kinilyi F·6 igazgat6 Tamics!. 

A balavasari ad6z6 kozănseg elfoglalt kăzlegeloje vissza adatasara a 
B.B.b.G.F.H.I. s tobb leveleik szerint megiteltetven vissza adasat a birto
kossagnak egy resze es az ad6z6 kozănseg ajanlatta is, de amidon e ne":' 
mes wirmegye kebli 31.ik Constitutioja ertelmeben, kerilleti alispan 
atyimkfiai egeszbe visszaadni tărekednek, az X. alatti f1ivatalos jelerit~se 
szerint, az ebbe kiirt balavasari nemely birtokosok azt fegyveresen, es 
er6szakosan meggatoltaK, s midon egyfelol a kozlegel6ket elfoglalni joga 
senkinek nincsen, m:asfelol az irt ad6z6 koziănseg tetemes kaxaval es hatra 
maradasaval olly reg 6lta hurcoltatik, a panaszl6 kăzonrsegnek~ 
B.B.b.G.F.H.I.D.d.Cc.M.K.E.C.B. alatti es a birtokos k·ozănseg egy reszenek 
L. alatti felelete is idezarva, a kerelmes k<o:zănseg elfoglalt kăz legelOje
nek eroszakosan meggatolt kinyitasara es vissza adasa eszk!ăzlesere nez
ve ezen ugyet a megyei dul6 er6 elrendelese vegett a f. kiralyi :Do !igaz
gat6 tanacsnak felajanlani szuksegesnek lattukl. 

Alazatos tisztelettel leven a felseges kiralyi f6 igazgat6 taruicsnak. 

Nemes Kukul1o megye tisztsegebol 
Dics6szentmarton, 1848 junius 8-an 

Preaînalt Consiliu gubernial! 

AMzatos szolg~i 
Vita Samuel, f6bir6 

Muzsnai Kovacs J.anos, al jegyz6 

O parte a nobililor şi â cetăţeni'lor contribuabili din Bălău~eri a 
propus res1tituirea pe .seama comunei a păşunii obşteşti răpite; ea a fost 
judecată ca fiind proprietatea .cetăţenilor contribuabili din Bălăuşeri, · 
conform scrisorilor B.Bb.G.F.'H.I. si a altora. Când însă vi,oecomitele cir
cumscripţiilor a încercat să o rede~ în înt:z:·e'gime ;comunei, pe baza dispo
ziţiei oficiale nr. 31 a nobilului eomitat, el a fost oprit prin ,forţă, cu ar-
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mele, de către unii nobili din Bălăuşeri. Ori, conform raportului oficial 
sub !X, nimeni nu are dreptul să ocupe păşuni obşteşti; pe de altă parte 
}Qcujtorii conrt;ribuabili susamintiţi sunt tr:acasaţi de prea multă vreme, 
având astfel pagube serioase şi rămânere în unnă .. 

:De aceea am considerat necesar să oferim această chestiune Con
siliului gubernial a1 Maiestăţii Sale regeşti, împreună cru jalbele de sub 
B.Bo.G.F.G.H.I.Dd.Cc.M.K.F.C.D., privind erfectuarea restituirilor cerute 
de. reclamanţi, precum şi cu răspunsul unei părţi a nemeşilor de sub L., 
în legătură eu oprirea prin forţă a păşunilor obşteşti, în vederea lichidă-
rii focarului de nelinişte din comitatl. · 

Rămânem supuşi pJecaţi ai preaînaltului Consiliu gu:berinal al Ma
iestăţii Sale reg~ti. Din [eonsfătuireaj nobilului comitat Târnava. 

Târnăveni, 8 iunie 1848 
Slugi umile, 
Vita Samuel, prim 1ude [nobiliar] 
Muzsnai Kovacs J an os, vicenotar 

· Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 7 506/1848. 
Foto: 26131-26132. 

1 Actele Ia care se fac referiri lipsesc. 
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Bistra, 8 iunie 1848 

Melt6sagos Liber Bar6 Fo Isptiny Ur! Kegyes Patronus Uram! 

Alazatos tisztelettel batorkodom Nagysagodnak jelenteni, hogy 
J arasom hellysegeibe eddig ele semmi ollyas kitores nem tortent, mi ko
mollyabb figyelmet vagy fOI lepest igenyelne. Panaszolt ugyan az ura
dalmi Erdok Gondnoka Lerchenfeld Karoly Ur Aranyosi Peter Erdosz 
es "inas meg nem nevezett Erdo Gornyikok feladasara, ihogy a bisztrai 
es albaki lakosok a fa vagasokba es erdo vetesekbe eroszakoson legelte
tik ·marhaikat, amint az ide alazatos tisztelettel mellekelt, eredeti Nemet 
nyelven ~rott megtanalasb61 kegyes lesz Nagysagod latni, de vegire jar
van a dolognak, ugy jott vilagossagra, hogy nem az egesz falusi kozsegek 
lakossi, hanem csak nehany eggyes szemellyek mentek az erdo v,etese
ket ki kerulve a fa vagasokba nott fiivet marhaikkal ~e legeltetni, mit 
Bisztran az Erd6sz hivatal kulombenis le szokott kaszaltatni s szen~lul 
el adni, csak ugyan a bisztrai lakosok, kik vagy 12 gazdakb6l allattak, 
mint azt ma nekem a Falusbir6 jelentette, Birla JuonutZ, az Erd6sz hi
vatal altal erdo nevelesre elfoglalt es ezelOtt a falusi lakosok altal koz
legel6nek hasznalt hellyekbol eltakarodtak s ennek kovetkezteben ken
telenek az Olah fenesi udvarnak nyari legel6re szolgaland6 havasert 388 
forintat valt6ba fizetnj;. csak hogy ne vadoltathassanak engedetlenseggel, 
hogy. az illy. kOzlegel!okul hasznalt hellyek: via facti tortent elfoglalasa 
ak:kor, mikpr .. a . 1akosok la tyak, hogy azokban nem erdo . neveltetik, ha
nem lekaş.z;albatnak, ,pl.ig: 6k draga penzen kentelenek idegen bdrtokos
tol: 'nyari lege16re ha vast· berleni, :ingeriiltseget okoz, azt tagadni nem le:... 



het. Mivel pedig illy korillmenyek kozt nem kellenc a m<ir ~legge · min:. 
den fel6l fel ingerlett nepet kităresre b6szitbeni s a kozc.send fen tarthâ~ 
tas:at nehezit:teny szukseges.volna a lakosokon is mennyibe igazuk vag§dri 
valami i1tan e n2szbenis a dolog szti.ksegehez kepest sietoleg segitteni d 
hogy beketelensegre csekellysegekert ok ne szolgaltassek.'. Annyival is 
inkabb, mivel az ide val6 nagyon szamos lakosok kit.ăreset minden arron 
csak azert is kerulni keUene, tnivel illy Erdokben elsz6rt lakosok le csen;_ 
desittese nagyon sok erot igenylene, mig egyebti.tt hasonl6 erore a. dol.:.. 
gok jelen allasaba, tal.am nagyobb · sziikseg volna. 

Azt is batorkodom alazatos tils,ztelettel jelenteni, hogy Jank Abr~ 
ham, kinek izgat6 tanacsjalt az egesz Jaras Lak6i kovetik, miutan Majus 
30an viradtig To:panfalvar61 "mint beszeltek", Szebenbe utazott, haza 
kerillt J.i1nius 6an estve, tăbb abrudbanyaiakt6l halloţtam azon fenyege
todzeseit, mi szerent a mihalcfalviak vere nem fog bosszulatlan maradni 
s hogy a balasfalvi puspăkeţ, ki. ~ ·magyarokkal kezet fogva az Uni6ra 
"mellyr6l az olahok mit sem :akarnak tudni", rea :allott, meg fogjak ta
nitani. Azt is beszellette, hogy Buttyan Szebenbe nagy hivatalba tetetett 
s jelenleg ottan vagyon, bizonyosobb hirool az halszik, hogy al ney alatt 
csakugyan Szebenbe lappapg. Ezen Jank Abraham ·· fe1ek, · hogy ujjabb 
k1oltott hirekkel a forrong6 lakosokat megint tevutra vezetve, 'a hon nem 
h~te alatti kis ideig tartott csendet ujb6l fel zavarja. 

Csekelly szemellyemrol pjedig : tobbeknek hallatara azt mondotta 
szomsz,edom, Bisztray Sandor, mÎISzerent ide val6 Lelkesz Fodor Janos 
t:1r Mzaba tartott tanacskozasba mâr ki van mondva ellenen1 az itelet, 
hogy lege1obb engemet akasszanak fel, mert en vagyok oka, hogy az 
irt Lelkesz fiat, Fodor Laszl6t elfogta.k. Egyszersmind tobb mint husz 
ember hallatara Junius 3an, melly volt kozelebb tnullt Vasarnap, megin
tett, hogy hazamat bontsam el vagy koltozzem el onneţ, mert 6 a mage1 
hazat fel akarja gyujtani, melly ooszomszedomba vagyon, ezt pedig 15od 
napig tegyem meg, mert 6 nem felel, ha fuarom lesz. Azt az okat adva a 
fenyegetett gy;ujtogatâsnak, hogy en mint egy arul6 s zsid6 minden cseJ 
lekedeteiket tudatta1n a Felsdbbseggel, megjegyzesre melt6, hogy ezen 
Bisztrai · Sandor is a lazaszt6 klubba be van avatva, reszt veszen minden 
tanacskozasaikba s 6 vitte a bisztraiakat mind a ket versen a balâsfalvi 
gyulesbe. 

Mellyeknek alazatos jelentese utan, amidon Magamat Nagysăgod 
Kegyes Gratiaj.aba ajallanam, alazatos tisztelettel maradtam Nagysagod
nak aliazatos szolgâja 

.Bisztran, Junius Ban i848a 
Bisztray J oseff, 

szolgabir6 

Mări.a voastră domnule baron comite suprem! 
Binevoitorul meu domn şi stăpân! 

Mă încumet să raportez măriei voastre -cu umil respect că în loca-
1ităţile plăşii m:ele până în prezent nu s-a întâmplat nici un !fel de 
miscare care să merite atentie sau ceva măsurimai serioase. Intendentul 
pădurilor domeniale domnul Lerchenfeld Karoly, bazându-se! pe infor
maţiile pădurarului Aranyosi Peter · şi. ale gorni.cilor de păduri ale c~!"or 
nume au fost specificate, raportează · că populaţia din Bistra şi Al bac 
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îşi, paşte vitele pe terenurile defrişate şi pe locurile unde au fost sădiţi 
c<;>paci, fără vreo autorizaţie. Ac~st lucru reiese şi din raportul anexat 
aici în original, scris în limba germană., de care n1ăria voastră veţi bine
voi a lua ·cunoştinţă. Urmărind cazul până la capăt, a reieşit că nu 
întreaga populaţie a pornit cu vitele pe locurile defrişate pentru păscut, 
ci numai unele persoane; dar şi acestea au ocolit terenurile nou plan
tate, p~~ care dealtminteri Ocolul silvic din Bistra obişnuia să le dea la 
cosit şi să vândă fânul. După cum mi-a raportat judele primar al satu
lui; Jonuţ Bârlea, este vorba de vreo 12 ţărani din Bistra. Aceştia s-au 
retras de pe terenurile ocupate de Oficiul pentru pepiniere silviee care 
în trecut erau folosite de către locuitorii satului ca păşune comunală; 
ca urmare sunt nevoiţi să achite curiei din Vlaha pentru păşunatul de 
vară pe munte 388 florini, numai ca să. nu fie învinuiţi de nesupunere. 
Nu se poate nega că ocuparea de fa.cto a acestor locuri, folosite în trecut 
ca păşuni comunale, produce nemulţumiri. Locuitorii văd că pe aici nu 
s-au sădit puieţi de copaci, ci se coseşte fân, în timp ce ei sunţ nevoiţi 
să arende~ze păşunea de vară de la proprietari străini. Deoarece în ase-
m,~nea împrejurări nu trebuie aţâţat poporul la răscoală şi pentr'lJ. a nu 
îngreuna menţinerea liniştii ptxblice, caci oricum el este~ instigat de 
pretutindeni, ar fi grabnic necesar să se ajute cumva şi în această pri
vinţă populaţia, atunci când are dreptate, ca nu cumva să apară. noi 
prilejuri de nemulţumire. Cu atât mai mult ar trebui evitată o răscoală 
a 1i.umeroşţlor localnici de aici, cu~ cât liniştirea lor, dispersaţi fiind prin 
păduri, ar necesita foarte mult timp. În actuala situaţie folosirea forţei 
ar fi poate mai utilă în altă parte. 

'lngrăz:q,esc ~să raportez cu umilit respect şi despre faptul că Avram 
Iancu, , ale cărui îndemnuri sunt urmate cu sfinţenie de locuitorii în
tregii plăşi, în zorii zilei de 30' mai, "după cu1n se vorbeşte", a călătorit 
din Câmpeni la Sibiu. Sosind acasă la 6 iunie seara, an1 aflat de ~a 
mai·· mulţi abrudeni despre ameninţările~ sale, potriVlit cărora sângele 
mihălţenilor nu va rămâne nerăzbunat; de asemenea că episcopului de' 
la Blaj, fiindcă a dat mâna cu ungurii şi a consimţit cu uniunea "despre 
care românii nu vor să audă nimica", îi vor da c;> lecţie. A mai spus că 
Buteanu a fost aşezat la Sibiu într-un post mare şi momentan 1se află 
acolo. Pin ştiri autentice rei~se că, ,folosind un pseudonim, acesta s~e 
ascunde într-adevăr la Sibiu. Cei din anturajul lui Avram Iancu agită 
din nou populaţia oricum îru.fier;bântată cu noile născociri, tulburând 
liniştea eate a durat doar cât n-au fost ei .acasă. 

Cât priveşte modesta n1ea persoană, vecinul Alexandru Bistrai a 
spus, în auzul mai multora, că la o consfătuire ţinută în casa preotului 
de aici, Ioan Fodor, s-a dat sentinţa împotriva mea ca să fiu spânzurat 
cel dintâi, deoarece eu sunt de vină pentru arestarea lui Vasile Fodor, 
fiul acestuia. Totodată., in auzul a peste douăzeci de. oameni, m-a aver
tizat [a 3 iunie, adică duminica trecută, să-mi demolez cas.a sau să mă 
mut din ea, întrucât dânsul intenţionează să-şi .incendieze propria locu
inţă 'care este în imediata apropiere. Aceasta s-o fac în decurs. de 15 zile, 
deoarece el nu va răspunde dacă voi avea pagube. Ameninţarea· cu !in
cendierea a motivat-o prin aceea că eu, ca trădător şi evreu, aş . fi in-
format auto:ritaţile P.espre toate faptele lor. De remarcat că acest Ale
xandru Bistr.ai face parte din cuibul de instigatori şi participă la toate 
consfătuirile lor. Dânsul i':'a condus pe cei doi din Bistra de două orî 
la Ad1,1narea de la Blaj. 
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După1 respectuoasa raportare a acestora, mă recomand hunăvoin~ei · 
înălţimii voastre. Rămân cu un1ilit respect al măriei voastre prea supus , 
serv. 

Bistr.a, 8 iunie 1848 
Bi:sztray J 6zsef, 

jude nobiliar 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 9 01'2/1848. Foto: 29 841"-
29 843. 
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Arad, 8 iunie 1848 

1848 evi Junius 8-iin Nemes Arad Megye reszerol Szabad kiralyi 
Arad varosaban folytatva tartatott biinfenyit6 Torvenyszeken felvetetett 

Bunbeli pere · 
Kutsuba Mihal tiszti f6iigyesz s felperesnek . 
Matyu~z Mojsza, 1, Moldovan Mojsza 2., Tamasdan Mojsza 3., Lila 

Iszaila 4., Hotoran Juon 5., Pop Gyorgye 6., Bille Ilie 7., Kardos Juon 
8., lBatye Mojsza 9., Popmark Tudor 10., Gules Mojsza 11., Meszaros 
Iszaila 12., Pilka Mitru 13., Alb Petru 14., Szab6 Vaszalie 15., ,.Lilâ. Mi
kora 16., Lila Szand 17., Pap Juon 18., Matyucz Vaszalie 19., 6~~~ Ni
kolae 20., Szol6sy Balint 21., Pilka Mitru 22., gyulavar&andi lazad6k s 
verengzok mint alperesek ellen. 

U gyan azon felperes tiszti f6iigyesz a visgalati iratokat, s kesobben 
kivett onkenti vallomasokat A-L beperesitven, azok nyoman vadkeppen 
eloterjeszti: mike:ppen Mosotzy Ignacz szolgabir6nak martius 27 -en a 
gyulavarsandi jegyzohoz tett hivatalos felsz6litasa kovetkezteben, a jegy..:. 
z,6 ir.asbeli jelenteset a szolgabir6nak az 1.r. a~peres mint plajas altal el
kuldven, ez a visgalati iratok kozott 8 ./. alatt e16keriilo tortent il.eiras 
szerent, a helyet, hogy ebeli kotelessegeben hiven eljart volna, a nepet 
izgatta miszerint a fen emlitett jelentesben megyei karhatalmat kernek, 
az urberi tartozasok tovabbi fentartasara; mely. izgatas folytân a nep a 
jegyzo ellen felingerulveri., foly6 ev husvet els.O napjan Lilla Iszaila 4. es 
Pap Togyer 6.r. alperes a beperesitett iratok szerent, a templomb61 ki
jov6 magyarsagot felsz6llitotta, hogy husvet masod napjăn a jegyzot 
hivatalabol kitegyek, mely hirnek hallatara a szolgabir6 a csend fen
tiaf!tasa 1Jekinteteb61 april 24-en a hely szinen megjelent, s 1.r. vasban 
ano plajast legenyevel a nevezett ket izgat:6 utan kuldotte, de ezek nem 
csak vonakodtak a parancsnak h6dolni, s azonnal megjelenni, hanem . az 
utanok kuldătt plajăs felszollitasara a nepet fellazitvan, a megyei tiszt
viselo iranti tiszteletet feledve, ingeriilten ffi;madtak meg azt, h0gy mit 
akar velok, rnire a szolgabiro az 1. es 2-ik r. alperest kalapjok lev:etelere 
sz6litvan, az l.r. alperes tovabba lis izgatva felkialtott, hogy a kalapot le 
ne vegyek, mine a szolgabir6 .a 2.r. alperes kalapjat a fejerol leurotte, 
melly tetre 6t Moldovăn Mojsza, Lila Mikora, Lila Szand, s Pap J11on 
alperesek s tobben megragadtak, ruhăjăt leteptek, s annyira felb6sziiltek. 
hogy a szolgabir6 csak nagy nehezen, futassal menthette ·rneg elete't, a 

252 



volt jegyzo egyik szobajaban; a nep bet,orven a bezart kaput es utCCl: aj.;.. 
tot a szolgabir6t tovabb is kereste, es hogy a jegyz6 a nepet csilapitotta, 
a szolgabirot a felb6szult nep . duhenek eloadni nem akarta, Tamasdan 
Mojsza 3 r. vas ban all6 juhasz botjaval a fejet beszakitotta, ·mit latvan ,a 
tobbi, a jegyzot szinte agyba fobe vertek s csu~an egy jobb erzesunek, 
ki rea vetette magat, koszonheti, hogy vegkep agyon nem vertek, melly 
lazitasnak s verengzesnek elkoveteseben a beperesitett iromanyok szerint 
nem csak a most nevezett fokezdok hanem a perben megnevezett tobbi 
v;asban al16k is reszt vettek, noha vallatas ala veve, elkovetett bunte-
nyliket tobbnyire tagadjak. · 

Felperes tiszti ugyesz tehat a beperestftett buniratoknal fogva az 
1. 2. 3. 4. 5. es 6-ik rendu vasban âll6kat mint reszint lazit6kat, reszint 
megyei tiszt ellen szegiiloket, es verengzes kezdoket, a tobbi elperese~et 
pedig, mint fellazadt verengzoket szigoruan megfertyittetni, s- az okozott 
kar es kOltsegek megfizeteseben egyetemlegessen elm·ârasztaltatni keri; a 
vasban all6k vedelmeiil varva. · 

Az alperesekert t. Popovi,cs Janos· iigyved. -- Mielott alperesek -ve
delmere sz6t emelnek, minthogy ezen szerencsetlenek vegpusztu!-ashoz 
kozelit6 Mzi, s gazdaszati allapotjuk legr~ovidebb ido alatti befejezteteset 
igenyelven, hosszabb taglaltatasban nem bocsatkozhatom; elkeriilhetet
len szuksegesnek tartom a tortenetet rovid va;Zlatban eloadni, s ezt az 
okb61. hogy vilagossagra hozatvan s;zerencsetlen alpereseknek veletleh s 
akaratlan ingeriiltsege, reszlikre mintegy vedelmlil szolgaljon. 
· Ugyan is, mint az oszves peres iratoknak egybenvetesebol kivehet-

tem, ·a tortenet noviden a kovetkezendo: 
_ A nep az ujabb torvenyeknek j6tekony szellemet:Ol athatva, a jegy

zok iranyaban meg ·1832/6 iki orszaggyulesen hozott, de eddig mindaz·on
atal csak egyoldalulag gyakorolhatott torveny ertelmeben, a kozseg jegy
zojet, ki irant ~obb bizodalmuk nem volt, hivatalb6l kitetetni akarta, erre 
igen igen termeszetes pârt keletkezett, m!inek az volt kovetkezmen:ye, 
hogy a nepek a jegyzo kitetele liranti akarata rokonszenv nyeres vegett 
mindeniitt hangoztatott, s ezt egy alkotmanyos szabad nepnek az illede-
lem korlatai kozott tenni szabad, att61 azt megtiltani nem Iehet. · 

A jegyzonek ezen kozvelemeny nem tetszett, de sott a kăzbizodal
mat er6szakolni kivari.van, panaszt tesz az il1et6 alispani hiva.talri:al, hon,'
net egyszeru el6adas~ara azon · hatiratot riyere, hogy institoris }anos ak
kori s?olgabir6 a hely szinere kimenven, a· folyamodvany kiteteleit vizs
galja meg; · s ha a kitetel· nem valamelly vetkesseg, a lakosokat arra birja, 
hogy a megye tovabbi · rendeletet bevarjak, s tettleges lepesekre vetemiil
ni ·ne merjenek; egyuttal a kozseg lakosait, es kivalt el6ljar6it es kiny0-
7nozand6 bujtogat6it minden merenytol hathatosan tiltsa el. Alispc1n lir
nak ezen helyen intezkedese az eljăr6 szolgabir6nak kierkezte eldtt elo
legesen mar kihirdettetett a kozsegberi, de mas oltonyben, s pedig ollyan~ 
ban, ho.gy a nep torvenyes szabads,aganak elfoj'tasat gyanitvani celba vet
nek, elore is· ~gg6dni kezdett. Az erintett meghagyas kovetkezteben tobb
s~ăr nevezett szolgabiro ur 'husvet elslă napjan a hely szinen megjelent, 
hol is,. mint az iratokb6I kivilaglik, a· helybeli lelkesz es bir6t61 azon tu'
d6sitast nyerve, hogy a nep csendessegben van, s hogy a jegyzonek er6~ 
szakos kitete~lerlol sz6 sincserl' s egyszersmirid ·ezek altal azon biztos fel
tete1 alatt;. hogy inas napra, vagy rpikorra kivimtatni fog a megnevezen
doket eloallitani fogjak, arra kerettetett . fel,. miszerin t az urnak. ezen. na~y 
Dtapjan, fiagyna fel a vizsgalattal, ·rriert illy nap a n~p ăltal mulats.a,g-os 



ivassal szokott eltolteni; honnet felhet6, hagy a csak baros emberek kqz,t 
tehet6 :vizsgalatnak l~ellemetlen eredmenye kovetkezhet be. Erre .szaigci
bir6 ur mit sem hajtott, a plajast a karcsmab61 hivatja el6, s ez es ·le
genye altal a jegyz6 kitetelenek korteskedesevel vadolt Lilla Iszail:at, e,s 
Pop Gya~gyet ismet korcsmab61 parancsalja el6, ezek Moldavan M..ojs~a 
Va:S:Zalia s tobb reszeg tarsaiknak kisereteben megjelennek, a mint Hiy~; 
nek făvegeiket fejlikăn . ta:rtva szolgabir6 . ur ezt, nem tekintve r.esz;ig
segre, tiszteletlensegnek veszi; s a helyett hogy reszeg emberek kozti vizş~ 
galattal felhagyna, a fovegnek lelitesevel s pofanvagassal. foglalko?;ik, 
minek azan szomoru eredmenye lett, hogy a nep kozott az •altaljanas za:
var bekrovetkezett. 

Mar mast, Tekintetes TO:rvenyszek! ha megfantaljuk azt, hogy ·a 
jegyzo azan puszta hitre, misz-erint hivatalab6li kitetele ·rebeskedte:tik. 
aneki.il, hogy eroszakos kivettetesenek · celbavetelet igazalhatna, a· helye.tt 
hagy a nep bizadalmat barmi uton igyekezett valna vissza nyerni, 'pa~ 
naszt tett, ha figyelembe vesziik azt, miszerint elj.aro valtszolgabir6 ur, 
habar tudva is azt, hogy a szegeny nevelese tekinteteben egeszen hatra 
maradt alsobb rendu ohih nep; het heti savanyu băjt utan bev~tt szeren- · 
csetlen rosz szokashaz kepest, husvet elso nap]an ahban talalja minden 
orornet, hagy az isteni szalgalat utan a baros edenyekben melyen bete:.. 
kintsen, vizsgalat vegett eppen ezen nagy, egyebitant is imara szentelt 
napon jelent meg; ha figyelembe veszuk mik{mt az eljar6 szolgabir6 ur 
az el5ljar6săg altal ertesitve voit arr61, miszerint a k!ăzsegben csend ural
kodik, reszint felkeretett az irant, hogy ezen nagy linnepen a keletkez
hiet6 kellemetlenseg miatt hagyna fel a vizsgalattal, mert kovetkezo, vagy 
barmelly nap kivanna a megnevezendoket ott, hava parancsolja, el6 allf
tani fogja; ha figyelembe veszlik az Eloljar6s;agnak ezen nyilatkozatat, 
mellyel a tisztelt alispanyi meghagyasnak e1eg tetetett; ha vegtere melt6 
figyelembe vesziik tekintetes szolgabir6 lirnak abbeli eljarasat, hogy az 
elejebe parancsolt reszeg embereknek kalapjait lefitotte, s azokat pofon 
VJen;gette; lehetetlen egyeb logikai kovetkeztetest kivonni, mint azt, 
hogy ezen veletlen zavarnak fă okoz6ja maga a jegyză, s fokeppen az 
eljcir6 volt tek'intetes szolgabir6 ur, ugy annyira, hogy ot mentegetni nem 
ds lehet, es pedig 

I~or azert, mert esmerve a nepnek geniusat husvet ~lso napjan, 
melly nap, kiveve a rendkiviili eseteket, lazadasokat, zavarokat, vizsga: 
latokat tartani nem csak nem szabad, de maganak az U.nnepnek szentse
gevel is ellenkezik, meg is min,d ezek, s az ellenere, hogy Gyulavarsan
don azon egy puszta kivanaton kiviil, hogy jegy21onek hivatalab61i kite.
ţele irant halatszoti imitt amott egy egy sz6, valamely rendkîviilţ mereny 
vagy zavar forra1tatott, hogy vetetett volna celba, vizsgalatra kiment. 

2-or az~ert, m~ert habar ertesitve is voit a lelkesz es eloljar6k altal, 
. hogy ·ottc'lri csend uralkqdik, s figyelmezve arr61, hogy a lakosok tobb:
nyire reszegek, rs felkerve az irant, hogy tavoznek mert mas napra a 
megnevezendetteket eloallitandjak, a vizsgalatt61 el nem allott. 

3-or azert, mert reszeg emberektol tiszteletet kivanva, sajat kezei,... 
vei kivanta azt ki<;sikarnî, pofonvag,asakkal, mi altal maga ingerelte fel a 
nepet, s igy a bekovetkezett zavart, ingerliltseget s verengzest' 6 roaga 
okozta, melly okoknal fogva · bunperbe leend6 · fogatasa annyival inkab 
volna szlikseges es helyes, minthogy celiranytalan s er6szakolt eljarasa 
altal nem csak magokat az alpereseket, kik ellen eddig semmi nemti pa
nasz nem eineltetett, kik polgrui k~otelesegeiket. a haza eloljar6i · s lakos 
tarsaik ironyaban mindenţor po~tosan teljesitettek, - dontotte veszelyc 
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be, hariem. ezeknek szerencsetlen csaÎadjait :ony szomorl.l 'helyzetbe' hozta, 
hogy azt meg hosszu evek soran fogjak megSiiratnL . . ·.' _ 

Mindezeket alperesnek neveben csak azert soroltam elo, mert eze
ket alperesekre nezve enyhit6 kă:dllmenyeknek ·veszem, mert teljes re
menysegem van, miszerint a tekintetes tărvenyszek rrieggyozodven ar
rol, hogy :tni adott alpereseknek okot az inger.Ultsegre, azokra nezve ki:.. 
ket hevesseguk tulragadott s reszegsegukben akaratlanul is orvenybe so
dornak, annal kimeletesebb iteletet meltJ6ztatik hozni, mennel inkăbb 
bizonyos az, hogy illy k·orulmenyekben vetseguk sokkal kisebb betudasu, 
s mennel bizonyosabb az, hogy maga azon koriilmeny, 1niszerint az egesz 
tortenet nem feltett .s elore eltokelett rosz szandeknak, hanem reszeg a1-
lapotukban tortent felizgatottsaguknak veletlen s akaratlan k!ovetkei
menye, enyhito s mentsegiikre szolgal6 indok. 

Mi ·illeti mar most alpereseknek egyenes vedelmet, "bizorn a- tekin7
-

t~tes torvenyszeknek igazsagos iteleteben azokra nezve, kikre a buntett 
kivilaglik, egyedul az elOadott enyhito kor:iilmenyeket, t.i. azt,· hogy re·
szegek voltak, azt, hogy a kikuldott szolgabdr6 urnak er6szakolt eljiarasa 
-altal ingereltettek fel, azt, hogy eddig j6 magokviseletukb61 ketsegtele
nul kovetkezt~theto, miszerint ezen cselekedetuk ·csakugyan nem siant 
siandekos, hanem veletlen, a tekintetes torvenyszeknek rrielt6 figyeJ:... 
n1eben ajanlvan kegyes itelete alr~ alpereseknek s csaladjaiknak olly ala'
zatos keresiik mellett bocsajtom, mi.szerint azokat melt6ztatnek · eddig 
rabsaguknak betudasaval, az artatlanokat · pedig egyszerii felmentesiik 
ut<:m szabadon bo~sajtani. - . 

Felperesef-vedo ugyesz a peres targyt6l egy kevesse elterve a p·a~ 
naszt tev6 volt jegyzo, s alispani hatin1s · mellett foglalatoskodott akkori 
sz6lgabir6 bevadol,asaban keresi foganatos vedelinet s perbe' fogott. biînos 
egyeneknek - ugyan is azt allitja: hogyha az eljar~6 szolgabir6 husvet 
eis6 ~·napjan a hely szinen meg nell1 jelenik, ha az illeto lelkesz, a hel)l~ 
bir6 keresere a vizsgalattal felhagy, f6ke:p pedig a ::reszeg f<OveJ megje
h~nt, s tisz-teletlenul magat visel6 kah:tpj,at le :riem veri: a szomoru bun~ 
teny sem kovetkezik, s miutan az csaku-gyan elkovetett, . azt inkabb a 
fenntnevezett tisztviselOknek, m1nt sem a vâdlottaknak: kivanja tulajdo
nitani - a dolog azomban maskeppen ~ali: mert bar 6hajthat6 lett volna, 
hogy mindazok a ti.sztvisel6k reszerol ne tortentek volna, azert a Viadlot~ 
tak feljogosltva arra meg sem voltak, hogy a szolgabtr6t, mint megyei 
tisztvise16t, nyomba megtamadjak, ruhajat letepjek; s meg nagyobb bosz:
szut forralva, miutan e16liik megfutamodott, tov,abb is i.ildozzek, s .mint
egy gyilko1asi szandekot tanusitanak, fel nem talalvan pedig a szolga:
bir6t, minden ok nelkiil, a koztiik annyi iidot s becsilletesen eltoltott 
helybeli jegyzot eLOvegyek, s agyba fobe verve borzaszt6, s egyszersmind 
jelen korulmenyek koz:ott igen botranyos, s veszedelmes· kovetkezes1i bun;
tenyt kovessenek el, kovetkez6leg gonosz tettel bizonyi ts.ak be azt: hogy&6.l< 
a jegyzo ellen val6ban felizgatva, s~ott nagy mertekben fellazadva legye:
nek - mi szukseg volt, ha csakugyan m~nden, l.azadasi biintul mentek, 
az tiri lakra re1â menni, s az uradalmi tisztviseldt haborgatni? az ido, n1~6d, 
mellyel a bunteny az a~peresek altal elkovettetett, s az allit6lagos indok 
·csekelysege, mellynek vedoleg az egesz bunteny tulajdonittatik, nagyobb 
betudast kivan, s a~peresekre kemenyebb biintetest szabni parancsol ~ 
felperes. tiszti f6iigyesz tehat, az alpereseket . annal inkabh megfenyi tetni 
s karteritesbi:m elma:rasztaltatni keri, mivel ved6 iigyesz szinte elisţne~I 
a peres teP:ynek to;rvenyte,lenseget,. s ahnak a_z alperesek altal lett. el
koveteset __:_ a pert itelet ala bocsajtvan·. - : · 
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Az alperesek~rt ugyanaz, ki fennebb: Vadlo Fo Ugyesz Ur a fen:
nebbiekben c~udrălkozik, hogy ved6 iigyesz a foispani hatirat mellett fog~ 
lalkozott szolgabir6 vadhisaval keresi alpereseknek Joganatos . vedelmet ·. 
azt mindazon altal, hogy kiki.ilcllitt szolgabir6 ur helyesen jart volna el·.·. 
tis:zteben, s hogy az egesz tortenetnek o lett legyen fo oka, maga sen1 ta~ 
gadja Vadl6 fo iigyesz, de nem ÎS keresi vedlO iigyesz alpereseknek V{;~ • 
delmet a szolgabir6 eltevesztett eljarasaban, hanem az azokra nezvekikre 
a veletlen ingerilltseg sziilte esemeny a vizsgălatb6l nemileg rigazolhat6 
konnyit16 koriilmenyiil hozta fel, s a vegett, hogy az iigyben hG.Zando 
itelet az okot szolgaltat6ra is annyival inkabb kiterjesztessek, menn$1 
nagyobb kotelessege lett volna, mint tisztviselO tisztehez illo tekintelyt 
fentartani, s azt pofonasokra tortent leereszkedesevel meg nem ~alacso
nyitani, mert sokkal nagyobb betudast erdemlO vetek egy tisztvisel6n~k, 
reszeg emberek pofozasarai leereszkedese, mint a reszeg embereknek azok 
kovetkeztebeni iilgerilltsege s kitorese. - Azt is felhozza vădl6 fo i.igyesz 
u:r a1peresek elleneben, hogyha bar 6hajt6 lett volna is, miszerint szol
gabir6 Ur ne pofozkodott.volna; miutăn az ugy tortent alperesek ll€111 

voltak feljogositva annak megtamadasara, es igaz hogy a1peresek kozul 
a tettesek ingerilltsegre s on biraskodasra eppen ugy nem voltak feljo
gositva, mint szolgabiro tir a pofozkodasra, a megtămadasnaki eHen cil-
la~ra azonban jogositva voltak; egyab irănt bar mint vesziik a dolgot, ha 
·a koriilmenyeket megtekintjiik, ezek sokkal konnyitobbek alperesekre 
nezve, miutan ingeriiltsegiikre ok szolgaltatott, miutari reszegek leven, 
Ineg nem tudhattak fontolni cselekedetiiket, s miutân bizonyos az, hogy 
bar ki is de annăl inkabb a miiveletlen ember reszeg fovel garazdasag
nak hatărt vetni nem k~pes, honnet mindenkor az vetkezteto, ki az ittas 
embert felingerli, s az ~Utai 6rvenybe taszlitja. 

Miutăn tehăt .az egesz vizsgalatb61 feltett gonosz szandek, elore ha
ta:rozott bosszliallas, vagy rosz lelkiiseg a1peresekre ki nem sul, de sot az 
·inkăbb kiveheto, hogy az egesz esemeny egy veletlen szerencsetlenseg 
alperesekre~ kik soha bepanaszolva nem voltak, anmH kevesbe Inegfe
nyitve, honnet meg inkabb kovetkeztetheto, az, hogy az esemenynel nem 
az akarat s esz hanem az azokon erot vett bor dolgozott, mert ha ezen 
alperesek soha illy esemenyeknek reszesei nem voltak, · hogyan le het csak 
feltenni !is, hogy mostan egyszerre legrosszabbak legyenek? 

V egtere nem lehet az . alpereseket tărvenytelenseggel sem vadolni, 
mert reszegsegiikben ingeriilven fel, nem szant szandekos a teny; ugy 
tovabba vad16 ·fo Ugyesz urnak azon okoskodasa, hogy ha az alperesek· a 
tenyre elore nem kesziiltek volna, midon a szolgabir6 visszavonult, nem 
kovettek volna, csak akkor allana, ha al;peresek j6zanok lettek volna, 
măr pedig · hogy reszegek voltak tagadhatatlan, ily esetben pedig azt ki-

. vâîmi, hogy egy szesztol ingeriilt ne;p kiilrombseget tegyen torvenyes es 
torvenytelen dolog kozott, tuls:ăgos volna, s ez eppen annyi mintha a re
szeg en1bert arr6l kellene m~ggyozetni, hogy a bor artalmas. 

Mindezek alperesekre -ne:zv,e enyhit6 s konnyito koriilmenyek leven 
azokat ugy tovabba alperesek abbeli s.zomoru . allapotukat, miszerint 
munka idejen bo:rtonben kentetven egesz evi elelrniik s ad6nak megszer~ 
zeseben oly annyira megvagynak akadalyoztatva, hogy ennek kovetkez
teben. a lt;gkor1nye9b koldus ·botra is juthatnak, --:-- a tekintetes torveny
szeknek . kegyes figyelrrieben aj.anlv:an azon . istnetelf keres mellett 'mi,-
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szerint a nemileg terheltteket, eddig rabsăguk betudasaval, az artatlanok 
pedig egyszeru felmentes me1lett szabadon bocsajtatnanak - ib~let ala 
bocsajtja.. · 

1848 evi junius 16-an Aradon tartatott bunfenyito torvenyszek al
kalmaval J. K. 148 sz. a. 

lteltetett 
A vad ala vett alperesek egy res.zere a vegbevitt ·vis gala ti iratok es 

hiteles tanuvallomasok nyoman kideri.il, mikep 6k jegyzojuk ellen reg 
forralt boszujoknak kitorhetesi alkalmat varva, helyseg hazan~H hol ke'-
riiletbeliszolgabin6 is a jegy~6 altal a lakosok alispanyi hivatalhoz in
tezett, onrian pedig rogton visgalni rendelt IPanaszos folyamodasnak rneg
visge.lasa vegett megjelent, oszvecsoportozvan, ott az illet6 kerilletbeli 
szolgabir6val feltett kalappal tobb sz6vitaban keveredni, kesobb :pedig a 
szolgabir6t azon okb6l hogy egy elotte fel tett foveggel aU6 egyennek 
kaJapjart fejer61 kîverte megragadvan, es a rnellette all6 szolgalatban 
leVO Inegyei hajdut leverni nem atallottak, SOtt kesobb n1idon keri.ilet
beli :szolgabir6 az . illeto jegyz6vel egyiitt a nep tomeg kăzi.il kibonta
kozva, oket nyomba kovetve a jegyzoi lakot megrohanni es a kapuknak 
es szoba ajtoknak er6szakos bet:Oresevel a jegy~6t a perben szemlelhetd 
latlelet tanU.SitJe:l'sa szerint megverengezni, a szolgabir6t pedig megverhe
tes vegett mindent feldulva keresni, ugy a szolgabir6 es jegyz;Q meg
mentesere oda sietett Magyar Palk6 kebelokbeli lakost labar61 leverni, 
kem,enyen megverengezni nem iszonyodtak, - mely vetkes tettoknek el
kovetesi mdokaul azon kori.ilmenyt hozvan fel, hogy keri.iletbeli szolga
bir6 husvet napjan, eppen mid6n a nep legmamorosabb allapotban volt, 
visgăl6dott, melly korillmeny azonban oket a tisztviselosegi tekintelynek 
Inegvetesevel ezen elkovetett verengzesi tenynek vegbevitelere egy kisse 
sem jogosithatta fel, - a miert is perbe fogott alperesek j.elesen 2-ik r. 
alperes Moldovan Mojsza, ki a szolgabir6t legels6bb is megragadta, es az 
egesz kicsapongasnak f6 oka volt, mai napt61 szamitand6 6 h6napi fog
sagra, Tam~asdan ·Mojsza 3-ik rendi.i es Pilka Mitru 13. r. alperesek, kik 
a jegy.z;oi lak kapujat a helybeli hir6 es e10ljar6sag megakadalyoztatasa 
dacara is betorve a lakba berohantak, s ott a jegyzott majdnem halalra 
vertek, az elso Tamasdan Mojsza, ki a jegyz6t iitotte, 6 holnapi, masika 
pedig ki kaputjanal fogva tartotta szinte mai napt6l 4 havi fogsagra ugy 
a megverengzett jegyzonek homagium fejeben 20 forint orvosi es gy6gy
szereszi kioltsegek fejeben 10 peng6 forinttok fizetesere, Birle Ilie 7-ik 
es Bettye Mojsza 9 r. alperesek pedig, kik a jegyz6 es kik a jegyzo,{!] 
szolgabir6 megmentesere oda sietett Magyar Palk6 helybeli lakost meg
verengzeni nem atallottak, jelesen Birle Ilie matol szamitand6 3 ha.vi, 
Betye Mojsza szinte mati61 szamitand6 2 havi fogsagra, es a megvereng
zettnek 10 ;peng6 forint fizetesere - tobbi alperesek pedig, kikre a ve
rengzesbeni reszvet es jelenlet a visgalati iratok nyoman szinte ki sul, 
jelesen Lil1e Iszailla 4 r. alperes mai napt6l 3 havi, Pop G;yorg(Ye 6 r. 
alperes szinte mai napt6l 2 havi, Balas Mihaly 2 havi, Mattyus Mojsza 
1 rendu alperes pedig ki plajas letere engedetlen volt a szolgabir6 ira-

. nyaban 1 havi fogsagra iteltetnek. A jegyzo altal a perben szemlelheto 
s hitt alatt felfedezett 53 forint 36 krajoar iPP· karnak megteriteseben va
lamenyi elih~lt :;;,1peresek egY'etem~legesen, a ba,torSiag es csend vissza 
allitasara felhasznâlt es az ugyeszi hivatal altal hitelesen kitudand6 ka
tonai koltsegekben pedig az egesz kozseg elmarasztaltatik. Tobbi perben 

22 - Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române voi. VI 257 



fogott alperesek pedig kikre a vereng~esbeni reszvet a visg:âlati ir:C;ltok 
nyoman ki nem stil ez uttal a pr6bâk hianyab6l felmentetnek. Vegre· pe-
dig a helybeli Bir6 es El0ljar6sag azert, hogy a verengzes meggato1asâra 
nezve minden m6dokat .fel nem hasznaltak a torvenyszek szine elOtt ke
menyen megdorgaltattak1. 

Proces penal intentat de către comitatul Arad, prin procurorul şef 
şi acuzatorul pubUc Mihai Cociuba care s-a tinut la Tribunalul arădean 
în ziua de 8 iunie 1848 îtnpotriva răzvrătiţilor şi vărsător1iJor de sânge: 
1 . IY1oise Tvîătiuţ, 2 Moise Moldovan, 3 Moise Tămăşdan, 4 Isa'ilă Lila, 
5 Ioan Horotan, 6 Gheorghe Pop, 7 Ilie Bârlea, 8 Ioan Cordoş, 9 Mois~ 
Betea, 10 Todor Pop1narc, 11 lVI.oise Guleş, 12 Isailă Mesaroş, 13 Mitni 
Pilca, 14 Petru Alb, 15 Vasile Sabo, 16 Nicoară Lila, 17 Sandu Lila, 
18 Ioan Pop, 19 Vasile Mătiuţ, 20 Nicolae Bălaj, 21 Sz61osy Balint, 
22 Mitru Pilca, toţi din Vărşand. 

Procurorul şi acuzatorul public, pe baza actelor anchetei şi a de
claraţiilor ulterioare de sub A-L, prezintă, acuzarea. Astfel la inculpa:.. 
tul 1 arată că a fost trimis, în calitate. de. plăieş, să ducă· raportul nota.;. 
rul.ui din Vărşand, cerut în mod oficial de către jud~le nobiliar Mosotzy 
J gnae la 27 martie. Aceasta reiese diri documentul 8 .j. al scriptelor pro.:.. 
cesului. Dar el, în loc să1 se conformeze ordinului, a aţâţat poporul, 
spunând că în raportul amintit se cere putere armată de la comitat pentru 
m.enţinerea servituţilor iobăgeştL Ca urmare a acestei instigări, popu
laţia s-a revoltat împotriva notarului. ·ÎD. prima zi de Paşti, după cum 
reiese din ·dovezile procesului, inculpa ţii 4 Isai'lă Lila şi 6 Gheorghe 
Pop i.:..au avertizat pe sătenii unguri care ieşeau din biserică să-1 scoată 
din funcţie pe notar până. a doua zi. La această veste, judele nobiliar a 
ieşit la faţa Jccului. L-a trimis pe inculpatul 1, plăieşul aci de faţă 'în 
cătuşe, împreună cu. un om de al său, după cei doi agitatorL Ei însă 
nu nun1ai că au refu.zat să se înfăţişeze, Ci, îndemnaţi de plăieş, au 
răscuJat poporul. Ignorând respectul ·cuvenit funcţionarului de la co
mitat, 1-au repezit pe acesta, întrebându-1 ce doreşte de la ei. Atunci 
judele nobiliar i-a somat pe inculpaţii 1 şi 2 să-şi scoată pălăriile; !la 
care inculpatul 1 a strigat că nu şi le vor scoate. Atunci judele nobiliar 
a doborât pălă.ria de pe capul inculpatului 2 .. Drept răspuns, inculpa ţii 
Moise Moldovan, Nicoară LHa, Sandu Lila, Ioan Pop şi alţii :J...::au prins 
pe jude, i-au rupt veşmintele .şi s-au întărâtat într-atâta, încât judele 
numai cu greu a putut să-şi salveze viaţa, fugind şi ascunzându-se la 
fostul notar într-o odaie. Populaţia a spart poarta închisă şi uşa dinspre 
stradă, căutându-1 în continuare pe jude. Şi fiindcă notarul, pentru a-i 
linişti, nu .a vrut să-1 predea pe jude furiei maselor iritate, pârâtul 3, 
păcurarul Tămăşdan NI.oli·se, acum în ·cătuşe, i-x1 spart capul cu bâta. 
Văzând ceilalaţi .aceasta, 1-au bătut crunt pe notar; el poate să mulţu
me·&scă oetor cu sentimente ·mai bune omeneşti care :t-au acoperiti d1 nu 
a fost chiar omorât. La ră.zvrătire şi la comiterea acestei acţiuni sânge
roase au luat parte nu numai principalii iniţiatori, ci şi alţii care sunţ. 
aici în cătuşe, menţionaţi în proces pe baza actelor în cau.ză. Când au 
fost interogaţi, ei au negat fapta comisă. · 

Pe baza actelor procesului, procurorul cere pedepsirea aspră. a 
pârâţilor nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 aici de faţă în cătuşe; pe de o parte pentru . 
instigare, iar pe de altă parte pentru nesupunere faţă de funcţionarul de 

258 



comitat şi pentru intenţia de crimă. Totodată cere pedepsirea celorlalţi 
pârâţi, pentru că au participat la răevrătire şi la crimă .. El propune des
păgubirea pagubelor şi plăt~rea cheltuielilor în mod solidar, după ce se 
va face apărarea celor aflaţi în că.tuşe. 

Apărătorul inculpaţilor, avocatul Ioan Popovid: înainte de a-mi 
ridica glasul în favoarea pân1ţilor, trebuie să subliniez că, din cauza 
situaţiei lor deplorabile de acasă, precum şi a gospodăriei acestora, pro
cesul trebuie să fie terminat cât mai urgent; pentru acest motiv nu voi 
intra în analiza 1nai largă a problemei; totuşi, consider ca necesitate 
'indispensabilă prezentarea într-o forn1ă scurtă a celor întâmplaue, pentru 
a ieşi la iveală iritarea întâmplătoare şi involuntară a inculpaţilor. 
Aceasta să le fie apărarea. 

Pe baza cpnsultă.rii tuturor actelor procesului, speţa cauzei· e urmă
to.area: pătrunsă de spiritul binefăcător al noilor legi, cum e legea adusă 
,de dieta· din 1832/36 în problema notarilor, dar care putea fi aplicată 
numai unilateral, populaţia a vrut să-1 scoată din funcţie pe notar, ne
maiavând încredere în el. Iată de ce, în mod natural s-a format o opinie 
de grup a cărei consecinţă a fost că s-a propagat în toate părţile dorinţa 
poporului de a-l scoate pe notar din funcţie în vederea sprijinirii acestei 
cerinţe. In limitele cuviinţei, la ea are dreptul un popor constituţional 
liber. Nu se poate împiedica acest lucru. 

O atare opinie publică n{t i-a plăcut notarului. Mai mult, dorind să 
forţ·eze încrederea publică, a înaintat o plângere vicecomitelui. La simpla 
prezentare a problemei s-a dat rezoluţia ca judele nobiliar de atunci, 
lnstitoris Janos, să se deplaseze! la faţa locului, să cerceteze punctele 
plângerii şi, dacă ele nu constituie culpabilitate, să influenţeze pe locui
tori să aştepte noile ordine ale comitatului şi să. nu se dedea la violenţă. 
De asemenea să interzică în 1nod categoric locuitorilor comunei şi mai 
cu seamă conducătorilor şi aţâţătorilor - care vor fi cercetaţi - să facă 
vreo încercare de răzv1·ătire. ·Această măsură justă. a d-lui vicecomite 
a fost adusă la cunoştinţă comunei înaintea sosirii judelui nobiliar, dar 
într-un fiei mascat. Astfel, locuitorii au început să se teamă că se' urmă
reşte lichidarea libertăţii lor cetăţeneşti. Pe baza însărcinărilor primite, 
judele nobiliar pomenit a apărut la faţa locului în prima zi a Paştilor; 
Din acte reiese că el a aflat acolo de 'la preot şi judele primar că locui
torii sunt liniştiţi şi că. nu e vorba de scoaterea cu forţa a notarului. 
I s-au dat asigurări judelui nobiliar că în ziua a doua, când va vrea; 
cei numiţi vor fi aduşi în faţa lui. A fost rugat să nu facă investigaţii 
în această mare zi a Domnului, deoarece într-o astfel de zi populaţia 
obişnuieşte să petreacă şi să consume băutură. I s-a atras atenţia că 
în atari condiţii, ca o consecinţă a investigaţiilor, poate să se aştepte cu 
îngrijorare la urmări neplăcute din partea oamenilor oare au băut. 
Neascultând de astfel de îndemnuri, judele nobiliar 1-a chemat din 
cârciumă pe plaieş; i-a ordonat ca el, împreună cu omul lui, să-i aducă din 
cârciumă pe Isăilă Liaa · şi pe Pop Gheorghe, acuzaţi de îndemn la în
locuirea :riotarului. Aceştia au apă.rut în tovărăşia mai multor locuitori 
beţi. Găsindu-se în . astfel de situaţie, ei au stat cu pălăriile pe1 cap. 
D-nul jude nobiliar· nu a atribuit beţiei această comportare, ci neres
pecţului. !În loc să fi renunţat la investigaţie în rândurile oamenilor 
turmentaţi, el le-a .doborât pălăriile, pălmuindu:-i. Rezultatul trist a 
fost că în rândul. oamenilor s-a creat o dezordine generală. 
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Onorat Tribunal! Dacă ne gândim la aceea că notarul şi-a înaintat 
plângerea, bazându-se numai pe credinţa că se vorbeşte de scoaterea sa. 
din funcţie, fără să poată dovedi luarea unei hotărâri pentru înlocuirea 
lui cu forţa, în loc să. se fi străduit să-şi recapete încrederea populaţief; 
dacă luăm în considerare că judele nobiliar a apărut pentru investigaţie. 
chiar în ziua aceea mare, în ziua consacrată rugăciunii, cu toate că ştia 
că populaţia săracă română, rămasă în urmă mult din punct de vedere 
al educaţiei, obişnuieşte după slujba bisericească, potrivit tradiţiilor, 
să se uite adânc in vasele de vin, după un post greu de şapte săptămâni; 
dacă ţinem seama că d-1 jude nobiliar, pe de o parte, a fost anunţat de 
autorităţi că în sat e linişte·, iar pe de altă parte a fost solicitat să 
renunţe la investigaţie în această zi 1nare, când poate. să se ·creeze o 
situaţie neplăcută şi că i s-a promis că autorităţile locale îi vor aduce 
în faţa sa pe cei numiţi în ziua următoare sau în oricare zi; dacă a:vem 
în vedere declaratia autoritătii că. ea s-a conformat indicatiilor date de 
vieecomite şi în s'fârşit, dacă' luăm în considerare meritori~ acea atitu
dine a respectabilului jti.de nobiliar delegat •că a doborât pălăriile oame
ni~_or beti adusi la .fata locului: atunci este imposibil să se tragă altă 
concluzie logică decât' aceea că principalul pricinui tor al dezordinii 'în~ 
tâmplătoare este însuşi notarul şi mai cu seamă respectabilul domn jude 
nobiliar în acfiune. El este pricinuitorul evenimentelor într·-un aseme
nea grad, încât nici nu poate să se scuze, deoarece: 

1) Deşi cunoştea firea populaţiei; deşi ştia faptul că în prima zi de 
Paşti nu e admis să se facă investigaţie, cu excepţia cauzelor •2xtra
ordinare, cum sunt răscoalele, dezordinele; deşi avea cunoştinţă. că o 
astfel de procedură e în contradicţie chiar cu sfinţenia sărbătorii, totUşi: 
contrar tuturor acestora, el s-a deplasat· pentru investigare numai· pe 

·baza existtenţei unei dorinţe de a-l înlocui pe notar la Vărşand, despre 
care s..:.a vorbit ici-colo; el a făcut deplasarea fără să fi Îost luată. vreo 
hotărâre pentru o acţiune, fără să fi fost pregătită o .răscoală; 

. 2) Deşi a fost anunţat de către preot şi autorităţile comunale că. 
acolo există linişte şi i s~a atras atenţia asupra faptului că locuitorii; 
în general, sunt beţi; deşi a fost solicitat să plece, deoarece cei numi;ţi 
vor fi aduşi în faţa lui de către autorităţilie comunale; totuşi el nu a 
renunţat la investigaţie; · · ., · 

3) Dorind să impună respect în faţa oamenilor beţi,. a încer•cat să 
forţeze ac~asta prin pălmuirea lor cu mâna· sa proprie; astfel, el însuşi 
a aţâţat populaţia· şi a provocat în acest fel dezordine; el a cauzat agi
taţia şi acţiunea sârigeroasă; pentru aceasta ar fi necesară şi justă inten
tarea Unei proceduri penale împotri,va lui, cu atât mai mult, cu cât prin 
acţiunea sa fără nici un sens şi forţată, el însuşi i-a aruncat în pericol 
pe cei inculpaţi ~ care şi-au îndeplinit punctual totdeauna obligaţiile 
lor civice faţă de autorităţile ţării şi faţă. de conlocuitorii săi; la fel şi 
familiile ace·stor nenorociţi, deoarece le-a adus într-o situaţie atât de 
tristă încât, datorită lui, vor plânge' încă mulţi ani. 

Toate acest,ea le-am înşirat în numele inculpaţilor, numai pentru că 
sunt convins că ele vor fi luate în consideraţie ca circumstanţe atenuante 
pentru ei. De altfel, am toată speranţa că onoratul Tribunal este con..:. 
vins asupra cauzei care a provocat agitaţia în rândurile inculpaţilor. 
De asemenea, asupra acelora care ~u fost cuprinşi de vehemenţă şi ati 
ajuns într-un vârtej nedorit de ei în urma beţiei. La fel, ·am toată spe.
ranţa că va binevoi a aduee o sentinţă cu atât mai· iridulgentă, cu ·cât 
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e sigur că în astfel de condiţii păcatul se face mai puţin conştient şi că 
întregul episod nu este consecinţa unei intenţii rele, gândite şi preme
ditate, ci a unei întâmplătl'i involuntare, a agitaţiei în starea lor de beţie. 

i'n. ceea ce priveşte acum apărarea directă a mculpaţilor am încre
dere în sentinţa dreaptă a onoratului Tribunal. În legătură cu oei a 
căror fărădelege se dovedeşte, în darea sentinţei atrag atenţia onoratului 
Tribunal asupra acelei singure circumstanţe atenuante· că ei erau beţi, 
că au fost agitaţi prin atitudinea forţată a d-lui jude trimis acolo, că 
din comportarea lor de până acum se poate deduce că în realitate nu a 
fost o acţiune intenţionată, ci întâmplătoare. Cer totodată, împreună 
cu familiile lor, să. binevoiţi a I'lecunoaşte detenţia lor, iar cei nevino
vaţi să fie eliberaţi după sentinţa de achitare. 

Procurorul acuzator: :În analiza părţii esenţiale a apărării indivi
zllor vinovaţi luaţi în proces prin acuzarea notarului care a înaintat 
plângerea şi prin cea a judelui nobi}iar ce-şi desfăşura activitatea pe' " 
baza rezoluţiei scrise de vicecomite, apărătorul deviază puţin de la su
bi,ectul procesului. El afirmă că dacă judele nobiliar nu ar fi apărut la 
faţa locului în prima zi ·de Paşti, dacă ar fi renunţat la investigare în 
urma cererii preotului şi a primarultii de acolo şi îh special dacă nu 
ar fi doborât pălăria aceluia care s-a prezentat beat şi s-a comportat 
nerespectuos, nu ar fi avut loc fă,rădelegea aceea tristă. Dar întrucât 
aceasta s-a comis, apărarea doreşte. să atribuie cauza faptei mai. mult 
funcţionarilor sus amintiţi, şi nu inculpaţilor; ori lucrurile stau altfel. 
Desigur, ar fi fost de dorit ca toate acestea să nu. se fi făcut de func
ţionari. Pentru aceea incl,llpaţii . nu erau totuşi îndreptăţiţi să..;i atace 
imediat pe funcţionarul comitatens, pe judele nobiliar, să..;i rupă veşmin
tele şi să facă planuri de răzbunare, după ce el a fugit, căutându-1 în 
continuare. Şi hu cumva, arătându-şi intenţia de omor, ei l-au atacat 
·- după ce nu 1-au găsit pe judete· nobiliar '.:_ pe hotarul din localitate, 
fără, nid un motiv, fiindcă acesta a pefrecut în mod fidel şi cu onoare 
mai mult timp în localitate? Ei nu era·u îndreptăţiţi să comită o fără
delege în acele condiţii scandaloase şi totodată cu consecinţe periculoase, 
maltratându-1 pe notar; nu erau îndreptăţiţi să demonstreze printr-o 
faptă re:a că ei sunt agitaţi; mai mult, că în linii generale sunt răsculaţi 
împotriva notarului. Dacă într-adevăr erati liberi de orice, de păcatul 
răzvrătirii, de ce a fost nevoie săr· atace conacul, să..:.l conturbe pe admi
nistratorul moşiei? Timpul şi modul în care s-a comis fărădelegea de 
către pârâţi şi motivuL \neînsemnat pretins de apărare în vederea iricul
paţilor necesită o judecată mai tem~inică şi pretinde. o pedeapsă mai 
gravă a acestora. Procurorul acuzator cere pedepsirea inculpaţilor Şi 
plătirea despăgubirilor de către ei; cu atât mai mult, cu cât avocatul 
apărător aproape că recunoaşte ilegalitatea faptei .ce se află în proces,· 
precum şi comiterea ei de că,tre inculpaţi. După aceasta depune proce-
sul spre sentinţă. · 

Referitor la aceiaşi inculpaţi, domnul procuror acuzator se miră în 
legătură cu cele de mai sus că avocatul apărător caută disculparea pârâ
ţilor în învinuirea judelui nobiliar care actiona în spiritul unui ordin al 
vicecomitelui. Cu toate acestea apărătorul nu neagă nici el că d-nul 
jude nobiliar delegat n-ar fi procedat bine şi că el ar fi prima cauză a 
întregului ~eveniment; dar nici nu caută apărarea inculpaţilor în proce
dura greşită a judelui nobiliar. El a adus ca cit'cumstanţă atenuantă. 
peritru .cei ce .sunt acuzaţi evenimentul născut din· agitaţia ·î!ltâmplă-
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toare; dovedită de actele investigaţiei. Scopul lui a fost de a. aduce lă:;): 
muriri în sentinţa ce se va da în legătură cur cel care a provocat cauze{, 
Cu atât mai mult, cu cât judele nobiliar ar fi avut ca sarcină, în caii,., :, 
tatea lui de ·funcţio;nar, să menţină prestigiul funcţiei sale şi să nu 0 
înjosească prin coborâre până la pălmtţire; aceasta deo,arece ·este tm 
păcat mai mare pentru. un functionar să se coboare până la păJmuireâ 
unor oameni beţi, q~cât agitaţia, şi răzvrătirea celor turmentaţi. Proc11:: 
rorul acuzator obiectează împotriva inculpaţilor că, deşi ar fi fost qe 
dorit ca d-nul jude nobiliar să nu fi dat palme, totuşi, după ce s-a în~ 
tâmplat, ei nu erau îndreptăţiţi să-1 atace pe acesta. La fel ,de adevărcitt' 
e că făptaşii inculpaţi nu erau îndrituiţi la agitaţie şi la a-şi face singuri 
dreptate, :cum nu era nici d-1 jude nobiliar îndreptăţjt să păllnuiască ... · 
Ei . erau . .totuşi îndreptă;ţiţi la rezistenţă În faţa atacului. De altfel, indi-'
ferent cum privim noi lucrurile, . dacă luăm· în considerare condiţ~ile 
acestea, sunt mult mai atenuante pentru pârâţi, deoarece au avut moti,y 
de agitaţie. Din cauza că erau beţi, ei nu puteau chibzui a$upra faptei 
lor. După cum se ştie, nimeni, cu atât mai puţin un om beat, incui~, 
nu poate să-şi frâneze pornirile spre scandal. De aici rezultă că est~ 
vinovat cel care agită omul beat şi prin aceasta îl împinge la vârt;j,. 

Deci nu se deduce din întreaga investigaţie că inculpaţii au fqs't 
conduşi de intenţii rele, preconcepute, de răzbunare hotărâtă, d~naint~ 
calculată. l\1af mult, se poate deduce că tot evenimentul e o nenorocire 
întâmplătoare a inculpaţilor care nu au fost până acum nici acuzaţi, nki 
pedepsiţi. De aici reiese şi mai mult că la înfăptuirea evenimentului .a 
lucrat nu voinţa şi raţiunea, cil vinul care i-a cuprins pe fă.ptaşi. Daqă 
aceşti inculpaţi nu erau părtaşii unor astfel de evenimente, se po:a:fe 
chiar presupune că acum n-ar fi ajuns deodată să fie cei mai răi. 

În sfârşit, inculpaţii nu pot fi acuzaţi de ilegalitate,· deoarece s...:au 
agitat în beţie. Fapta lor nu a_ fost deci premeditată. Apoi acea specu
laţie a d-lui prim procuror acuzator că, dacă pârâţii nu s-ar fi pregătiit 
dinainte pentru această faptă, nu ar fi făcut-o, după ce judele nobiliCir 
s-a retras, ar fi adevărată numai atunci. când inculpa ţii ar fi fost treji. 
Că ei au fost beţi, este fără de tăgadă. În astfel de cazuri a cere ca 
populaţia agitată de alcool să facă diferenţă între ce e un lucru legal 
şi· unul ilegal,· ar fi o exagerare. Aceasta ar însemna că vrei să-1 con"_ 
vingi pe omul beat că vinul e dăunător. 

Toate acestea ·sunt circumstanţe atenuante pentru inculpaţi. Iau 
apoi în considerare acea situaţie tristă .că dacă timpul lor de muncă 1-ar 
petrece în temniţă, ar fi atât de mult împiedicaţi în câştigarea hranei 
şi a impozitului pentru întregul an, încât în urma ei ar putea să ajungă, 
uşor la sapă de letnn. De aceea recomand în atenţia onoratului Tribunal 
problema lor, cu acea cerere înnoită ca celor vinovaţi într-o oarecare 
măsură să li se recunoască detenţia făcută pâna acum, · iar celor new.,
novaţi să li se redea libertatea pe baza achitării lor. 

Din şedinţa Tribunalului penal ţinută la Arad, în 16 iunie 1848. 
P.V. nr. 140. 

Sentinţă 

Din scriptele investigaţiei şi pe baza mărturiilor autentice în legă2. 
tură cu unii inculpaţi acuzaţi apare clar 1că au aşteptat ocazia ră~bunării 
demult pregătite împotriva notatului lor. Ei s-au adunat la primăria 
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localităţii, unde a venit judele nobiliar cercual în vederea cercetării 
petiţiei, trimise prin notar către oficiul vicecomitelui. Acolo au purtat 
discuţii cu judele nobiliar având pălăriile pe cap; apoi 1-au prins din 
cauza că el a doborât pălăria unui individ .. care stătea în faţa lui cu ea 
pe ·cap şi t-a lovit pe plăieşul ce se afla în serviciul comitat:ului. După 
ce jude1e nobiliar cercual, în1preună cu notarul respectiv, au scăpat, i-au 
urmărit, au. atacat casa notarială, i-au rupt cu forţa porţile şi uşile 
camerelor, t-au sângerat pe notar, precum se dovedeşte prin expertiza 
medicală; în urmărirea judelui au devastat totul, l-au doborât pe locui
torul din comună Magyar Palk6 care s-a grăbit să-i salveze pe judeJe 
nobiliar şi pe notar, apoi 1-au rănit grav. Ei invocă drept motiv al 
faptei lor păcătoase că judele riobiliar cercual a efectuat investigaţie în 
ziua de Paşti, chiar atunci când populaţia er~ în stare de · ebrietate. 
Această situaţie nu le-a dat însă dreptul să săvârşească fapta lor sânge
roasă, să calce în picioare. prestigiul· funcţionarului. 

Pentru aceasta, inculpatul 2, Moise Moldovan care l-a prins cel 
dintâi pe judele nobiliar şi astfel a devenit cauza principală a întregii 
dezordini, se condamnă la 6 luni închisoare, începând cu ziua de azi; 
inculpaţii 3, Moise Tămă9dan şi 13, Mitru Pilca, fiindcă au spart poarta 
locuinţei no_tarului în ciuda împotrivirii judelui primar din localitate şi 
a autorităţii locple şi astfel oamenii au năvălit în casă şi acolo 1-au bătut 
pe notar încât aproape că 1-au omorât: pri'mul, Moise Tămăşdan, se con
damnă la 6 luni închisoare, ee1lălalt, care -îl ţinea de haină pe notar, la 
4 luni închisoare, începând cu ziua de azi; apoi ca despăgubire vor plăti 
notarului rănit 20 de florini, iar drept cheltuieli medicale şi farmaceu
tice 10 florini; inculpaţii 7, Ilie Bârlea şi 9, .Moise Betea, care J-au rănit 
pe Magyar Palk6, venit să-1 salveze pe notar_ şi-pe jude: cel dintâi, Ilie 
Bârlea la 3 luni închisoare începând cu ziua. de azi, iar al doilea Moise 
Betea, de asemenea începând eu ziua de azi, la 2 luni închisoare şi la 
achî tarea a 1 O flori ni pentru rănire. 

Ceilalţi inculpaţi, de-spre' care se dovedeşte că au participat şi au 
fost prezenţi la delict, pe baza datelor investigaţiei, se pedepsesc astfel: 
inculpatul 4, Isailă Lila la 3 luni închisoare, începând cu azi; inculpatul 
6, Gheorghe Pop, la 2 luni închisoare, începând_ cu ·azi; Nicolae Bălaj ~a 
2 1uni; Moise Mătiuţ, incu1p~tul 1; care ·în calitate de plăieş a fost 
neascultător. faţă de prim jud~,, ia i lună î~chisoar~. Paguba notarului 
.şi anume 53 de florini şi 36 crăiţari, sumă dovedită şi enunţată în proces, 
va fi plătită de către toţi· inculpaţii condamnaţi, în mod solidar. ~a 
suportarea cheltuielilor folosite pentru refacerea ordinii şi liniştii şi a 
celor militare care se vor afla oficial de către procuratură este obligată 
întreaga comună .. Acei inculpaţi trimişi în faţa judecăţii, a căror parti
-cipare la crimă nu se dovedeşte din actele de investigare, din cauza 
lipsei probelor, sunt achitaţi. ·'În sfârşit, judela. primar al localităţii şi 
autorităţile .locale primesc mustrare în faţa Tribunalului, pentru că nu 
au folosit toate posibilităţile în vederea evitării delictului.l 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Arad. Fond,. Prefectura judeţului Arad, 
Actele Tribunalului corecţiona1, 148./1848, fila ·40-46. 

1 Vezi voi. H, .. doc. ·177 1Şi 178; voi. III, doc. 12 şi 84; voJ. V, doc. 122. 
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Turia, 8 iunie 1848 

Melt6sagos Baro Nagyerdemu Principalis Uram! 

Junius 2-dik napjan estvere a tekintetes )preaefectus ur 
zett Torjăra, m'iriden terhes bajokat megvizsgalvăn, a penzeket Iel:szed;~ 
ven Torjan, Szentleleken, Lăzărfalvan, 8~ik juni elindult vissza 
azt hagyvăn utasftasul - minthogy se a marhâs se a gyalogszeresek 
heti robotot nem teszik, s az ugarlasnak fuet resze meg van szântva, 
elmaradt ugar foldeket kalakaval, segitseggel valahogy vegeztessem el-:-:
a szanrok es kaszal6k reszenkenti kiadâsaba tov~abbi rendelesig vârjak 
tu dosi tâst. ..·. 

a) Minden nevezend6 gabonak reszletes eladasaval siessek, a sze
nak arat es a most kozelebb eltelt Szentgyorgy napi arendakot tiszti ero~ 
vel is hajtassam fel, mert egyâltaljaba u.gy megvettek Jabukat, hogy sem
mi tn6don se akarjak elesmerni soha tobbe tartozasukat ezen felzendij.lt 
vilagban. , 

· b) Minnyâjan nemzeti 6rkatonăk vagyunk, eroltetesbol s felelep:i
bol gyakorlat naponkent foly, s a felfuvalkodott katQnasâg a cseledse;
get annyira Lijesz~trt.e, hogy meg ka.Mkăba se jon:t;lek, ok :is kapvan az 
alkalmon. Van egy nehany j6 cseled, de keves, akik ezen zfuzavarban is 
meg tudjak mutatni hăladatossagukat a melt6sagos tidvarhoz. Egy ne~ 
hany katonăt es egy nehany jobbagyat hivtam kalakăba szantani junitts 
8-ikra. Hogy ha annyira tudhatnek menni, bâr ha nagy bajjal is, elve
geztetnem az ugarlast. Tragyaztattam most a tavaszon ket darab nagy 
foldet a torjai hatâron. Az 6szgabonak olyan j6k es vastagok, hogy soha 
egyszer kiilomb nem voit; szepen viragoznak. · 

c) A tekintetes Praefectus -ur a jegkarmentesitest elvegezte Torjan 
es Szentleleken. A gazdasagra nezve Torjara 8 heres okrot venni paran
csolt, ugy minden gazdasagi eszk!Oz6ket utanok. Mint a szenak, mind a 
ga:bonak letakaritasara a legjobb utat es m6dot kitanalni ajalta. A sze
nak betakarrftasa csak megtortenik, de a gabonak roppant vastagok es 
ugy mutatkoznak, hogy lehasok es bajos takaritasok lesznek; han~m 
mindent elkovetek, hogy gyalazatba ne maradjak. 

d) A csikfalvi jkertben ~IeVIO szep nyir levagasa ki. van ·kialtva, ·a 
tekintetes praefectus ur elott jlinius 10-i:lt napjara. 

e) A Balvanyos territoriuma mindeniitt fel van predalva. Mas pre
dalasokr~l most kozelebb semmit sem hallottam, csak ha f~Oldiinkbe job
bagy eket latnak szantani, azt nagy fenyegetessel kergetik el. Az Isten, 
na;ponkent lopogatva, annyira segitett, hogy mar nem sok maradt hol
napra. A h:ir6ne o nagysaga mindig betegeskedik, ha egy nap jobban 
van, egy hetig is Jekiido beteg. Most az a :pletyka Haromszek annyira el 
vette Excellenciadr61 a szajat, hogy nemigen halunk rosszat folytatni, 
beszeleni. Csak az van divatban, hogy a legutols6 elveni1lt, felszeg, gya~ 
logszeres ember is orkatona, hogy lak6 j6szaga neki maradjon, es a foli:" 
des urak szant6 es kaszal6 helyeik. f~losztasa ~emenysegevel. lfogy ha be 
nem akarjak venni fenyekedve is be allnak a sorba a gyakorlaton, mega 
konvenci6s cseledek is. Mmdezeknek alazatos jelentese mellett, nagy.:. 
sâgtok kegyes kezeit cs6koljuk, felesegemmel egyiitt Excellentiad 

Torja, 1848 j~us8 
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alazatos szolgaja 
K6nya Istvan 



Măria voastră domnule baron, preamărite stăpân şi domn al meu 

Lin seara zilei de 2 iunie a sosit domnul intendent la Turia .. A cer
cetat toate greutăţile împovăratoare, a ridicat banii de la Turia, Biseri
cani şi Lăzăreşti şi la 8 iunie a plecat înapoi la Paloş. Mi-a lăsat porunca 
să realizez cumva, cu ajutor sub formă de clacă, lucrarea pământurilor 
rămase inţelenite, deoarece nu se n1ai fac robotele săptămânale, nici cu 
vitele, nici fără vite, iar din suprafeţele existente sunt arate numai două 
treimi. [n legătură cu darea în parte a arăturilor şi a fânaţelor mi-.a 
spus să aştept noile sale ordine. . 

a) Mi-a ordonat să. mă grăbesc cu vinderea amănunţită a oricăror 
cereale, să adun chiar şi cu forţa preţul fânului şi arenzile de Sfântu 
Gheorghe, deoarece oamenii s-au încăpăţânat în aceste condiţii de neli .... 
nişte atât de mult, încât nu vor să recunoască nicicum şi în nici un 
fel îndatoririle lor. 

b) Am devenit cu toţii membri ai gărzii naţionale; cu forţa şi de 
frică facem zilnic instrucţie.. Armata trufaşă a speriat atât de mult 
argaţii, încât, folosind actuala situaţie, nu mai vin nici măcar la clacă. 
Există câţiva argaţi buni. Totuşi, în condiţiile actuale de nelinişte, puţini 
sunt cei care îşi exprimă reounoşti.nţa faţă de înălţata curte. I-am_ 
chemat la clacă, pe 8 iunie, pe câţiva soldaţi şi iobagi. Poate aşa voi 
reuşi, fie şi cu mari greutăţi, să. termin desţelenirea. Am gunoit astă 
primăvară 2 loturi mari de pământ în hotarul din Turia. Cerealele de 
toamnă sunt atât de bune şi grase, încât niciodată nu au fost aşa de 
frumoase. 'Înfloresc frumos. 

c) Onoratul domn administrator a terminat cu desdăunarea pagu
belor pricinuite de grindină la Turia şi Bisericani. A poruncit cumpă
rarea a opt boi pentru lucrarea moşiei din Turia; de asemenea toate 
uneltele agricole pentru cei opt boi. A recomandat găsirea celui mai 
potrivit mod de recoltare a cerealelor şi a fânului. Strânsul fânului se 
va face cumva; cerealele sunt însă foarte groase în pai şi va fi multă 
pleavă. Indepărtarea impurităţilor va fi astfel foarte dificilă. Dar voi 
face totul să nu rămân de ruşine. 

d) Tă.ier.ea mesteacănului cel frumos din grădina de la Vărgata 
este hotărâtă pentru ziua de 10" iunie, în prezenţa d-lui administrator. 

e) Teritoriul Balwnyos este complet jefuit. Despre alte prădări 
nu am auzit nimic până acum. Dacă oamenii văd plug de iobag arând 
in pământul nostru, îl alungă cu ameninţări urâte. Lucrăm ;pe furiş 
zilnic, dar Dumnezeu ne-a ajutat în aşa măsură, încât nu rămâne mult 
pentru ziua de mâine. Înălţimea sa baroana e bolnăvicioasă. O zi se 
simte mai bine, apoi iar stă în pat chiar şi o săptămână. Bârfitorii din 
Trei Scaune nu mai au acum tot pe limbă numele excelenţei voastre. 
Nu se prea aude vorbindu-se rău despre excelenţa voastră. Est~' la 
modă ca şi cel mai ramolit, mai stângaci şi mai pedestru individ să fie 
membru al gărzii naţionale în speranţa că îi va rămâne casa şi că va 
primi ceva din arătoarele şi fânaţele nemeşilor. Iar dacă vreunul nu 
este încadrat în gardă, prin ameninţare se înfige în rânduri la instrucţie. 
Fac acest lucru până şi argaţii contractualişti. 

Raportând toate acestea cu umilinţă, sărut ·mâna mări ei voastre 
exceLenţă, împreună, cu soţia mea. 

Turia, 8 iunie 1848 K6nya Istvan 
Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Covasna. Fond. Arh. Fam. Apor. N. Fasc. 
XXI, nr. 4. Foto: 10 163-10 165/1848. 
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Cluj, 8 ·iunie 1848 

Kolozsvar, 1848. junius 8 

Balint Eleknek Els6 Alispany Ur! Sietve kozlom onnel kovetkezo
ket: mikr61 en ez 6raba ertesiiltem: bredi sziiletesu T'alos Likuj elhirhe
dett ·tolvaj s· rabl6, ki· nehăny evek 6ta az erdokon lapjpangott, meg tavaj 
tobbedmagaval Kettosmez.Ore Rhediger K,aroly urra menve, a farkas: 
mezeiek altal megszalasztatott s el is fogtak kettot tarsai koziil, azutan 
pedig a foszolgabir6 hajt6vadaszatot tartott az erd6ben eilene, igy m~g:
ijedve valami zsakfalvi Olahorszâgba mena ember melle iratvan, magat, 
ezzel egyiitt oda be is ment, de valami egy hete visszatert testvereihez 
Hredre; minden nap iszik a fogad6ban, pisztolyokkal felfegyverkezve 16~ 
doz ki az ablakon s ingerel: Szan1os atyjafiait mar annyira felbujtogatta, 
hogy nyilvăn larmaznak, szitkoz6dnak - meg a tisztek elleri is. Atyja'
fi.ai a bir6 Szab6 Stefan, e:skiitt Beleny,an Gyorgye es Marian Gyorgye 
nagyon felkezdik emelni a fej!Qket, sz,6val mi6ta itt van, lazongasokat le
het eszrevenni: a fobbek kozt van meg Nyilas Jakob is. Ezen rabl6 sa:. 
kat beszel az Olâliorszagban levo muszk,akr6l. Ejjeli sz.aHasa tobb he:.. 
lyeken van, hol testvereinel, hol a bir6nal es Szab6 Gligor batyjanâl. 
Vagyon Breden meg egy szokott katona is, a M.arian Gyurka fia, Juon, 
ki a telen soroztatott be. 

Ezen kiil6nben is artalmas embert mint reg iildozott gonosztev6t 
mas koriilmenyek kozt is okvetlen es sietve el kellene fognU.., de most 
meg ··sokkal karosabb az o szabadon lete, azert 6t e napokban elve vagy 
halva mulhat.atlanul kezre kell keriteni. Rendelkezzek on akar a Zilahon 
lev6 huszarokkal, akar gyalogs:aggal, mely most Szilagycsehbe, Hadadon 
vagy. annak kornyeken van. Nemzeti ~6roket is lehet kiildenL Minden 
esetre halgatas, sietseg s erelyes es eszelyes rendelkezes sziikseges arra, 
hogy ot kezbe kapjak, valamint bizton rem,e-lem, hogy Talas Likuj s 
nemkiil,onben katonasi8.gt61 elszokott Marian Juon a na;pokban el leend 
fogva, ugy ezt az illetok hivatalos buzg6saga s kepessege gyanan t fogo:rn 
tekin terii. 

A kormânyz6t6l vevem az ide mellekeltet. ~erem, irjai)a~ e targy
ban egyenesen a kormanyz6nak annyival inkabb vissza, mivel engem 
azon iratomrai valaszok mar nem talalna itt, ki holnap utan ~e!utan 
szandekozom inneh haza indulni. 

Către Balint Elek 
Domnule prim vicecomite! 

Cluj, 8 iiunie 1848 

Vă împărtăşesc în grabă următoarele, despre care m-am docuinen-~ 
tat de ultimă oră .. Licu Taloş, născut îri Brebi, tâlhar şi jefuitor cunos:eut 
care a stat ascuns mai mulţi ani prin păduri, s-a dus anul trecut, îm
preună cu mai mulţi de ai săi, asupra domnului Rhediger Karoly din 
Chechiş; dar au fost fugăriţi de către cei din Lupoaia şi doi dintre ortacii 
săi au .fost chiar prinşi. După aceea prim judele a organizat· o poteră 
în pădure împotriva lui; speriindu-se, s-a înscris pe lângă un om din 
Jac, ce călătorea în Ţara Românească, împreună cu care a şi ple;cat 
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acolo. Dar de vreo săptămână s-a reîntors la fratele să.u în Brebi. Bea 
toată ziua la cârciumă, e înarmat cu pistoale şi împuşcă afară\ prin 
geam, agitând oamenii. Pe mulţi dintre conaţionalii Săi i-a dnstigat deja 
în asemenea măsură, încât fac gălăgie pe faţă şi-i înjură chiar şi pe 
funcţionari. Consătenii săi, judele primar Ştefan Sabău şi juraţii George 
Bălănean şi George Marian, încep să-şi ridice prea tare capul; cu alte 
cuvinte, de când este aici se pot observa gesturi de răzvrătire. [ntre 
căpetenii este şi Iacob Nilaş. Acest bandit vorbeşte foarte multe despre 
muscalii din Ţara Românească. Sălaşul de noapte îi este în mai multe 
locuri, când la fratele său, când la judele primar sau la unchiul ţui 
Gligor Sabău. 'In Brebi mai este şi un soldat dezertor, 'fiul lui Giurca 
Iv1arian, pe nume Ioan, care fusese înrolat în iarnă. 

Indiferent de împrejurări, acest om primejdios, de mult urmărit .. 
ar· fi trebuit prins cu orice preţ şi cu cea mai mare grabă. Acurn însă 
este cu mult mai păgubitoare lăsarea lui în libertate; de aceea trebuie 
să punem mâna pe el în aceste zile, viu sau mort, fără nid. o_ întâr-. 
ziere. Daţi ordine în acest sens fie că,tre husarii din Zalău, fie către 
infanteriştii care se află la Cehul Silvaniei, la Hodod sau prin împre
jurimi. Pot fi trimişi şi oameni din garda naţională. ~n orice caz, este 
nevoie de tăcere, grabă, organizare puternică şi cuprinzătoare pentru 
a-l captura. Căci nu am îndoială că Licu ,Taloş şi de . asemenea dez~r
torul Ioan Mari an vor fi prinşi în aceste zile,· fapt pe care îl voi c..,on-
sidera drept semn al zelului şi competenţei domniilor voastre. · 

Cele anexate sunt de la guvernator. Vă rog să scrieţi în această 
problemă direct guvernatorului, cu atât mai mult cu cât răspunsurile 
nu m-ar mai prinde aici, fiindcă poimâine vreau să pornesc spre casă. 

concept. Arh. Naţ. Dir. jud. CJuj. Fond. Arh. fam. Wesselenyi. Copie
rul de scrisori al lui Wesselenyi Mikl6s. 

133 

Cluj, 9 iunie 1848 . ·' ~ ,. 

Belilgy Minister Or! 

A balasfalvi olah nepgyulesbol kirendelt Bizottmany Saguna nem 
egyesi.ilt Pi.ispok elnoklete es Barnutz elmozditott tanar s izgat6 masod
elnoklete alatt Szebenben telepi.ilt, ott tartja i.ileseitt. Mily veszelyesek le
gyenek celzatai, tanusitja az ide mellekelt harom level, melybol az elso 
Sz<:isz Karolhoz, masikkett6 olahul hatszegi kovet Bohetze,l Sandorhoz 
egy loyalis erzesii olah ferfiuhoz inteztetett. Az irok neve szoross titok
ban tartatik, ne hogy kitudatvan, kedvetlensegek erjek, de becsi.iletesse
gok s hitelessegi.ik :Eelol bizonyossa tetettem. Sietek azokat hirtelen le
masolva, most, hogy a tanacskozmanyb61 haza jov5k, Onnek kesedelem 
nelki.il felterjeszteni. Nem kell irnom hozzajok commentart, az izgat6k 
iszonyu mer:enyeik es celzataik vilagoson kitfulnek azokb6l. Azonnal a 
f6hadkorm,ănyz,6hoz mentem s kodem vele tartalmakat, de o csak h6-
nap wirja tud6sitasait Szebenb6l, igere azomban, hogy h6napi gyorsko
csival ki.ildend6 rendeleteben az iideiglenes parancsnok ezen levelekben 
foglaltak iranti jelenteset bekivanandja. 



Eiutan a Kirălyi Biztos fohadkormânyz6val G. Teleky fokormany~ 
z6hoz mentem - ott vala idos Bethlen J.ano.s es Kemeny Denes is. A 
fokormanyzo is tnutatott el<O egy olah IJatpt612 - a nep izgat~sai felol 
hozza intezett tud6sitast - olyforma tartalmuakat, mint az emlitettek, a 
szasz ispanr61 azonban azt nyilvanita: ho.gy ha bar nem ketelkedik, mi ... 
szeririt ez nem baratja az Uni6nak, de hogy az olah nep felizgata:saban 
-a szerint, mint a levelekben iratik- .be.folyt volna, nem hiheti. Azom
han az itteni kozvelemeny a szasz ispan .felol ll.gy van rn;eggy6zodve 
mint a levelekben iratik. Ertesitett tovabbâ a f!Qkormanyz6, hogy a Szasz 
gr6fot az orszag gyulesen val6 megjelenest6l a Korm1anyszek m1entette 
fel, valamint az irant is, hogy a szebeni polgârmest~rnek szorosson meg,.. 
hagya, mi szerint a fenemlitett olah Bizottmâny tagjait s masodelnoket 
maga elibe rendelven, gyulesek tartasăt61 a legszorosabb felelet terhe 
alatt rogton tiltsa el. 

E fontos b.'irgyak feletti tancicskozmanyaink uUm ahban âllapodank 
meg, hogy idos G. Bethlen Janos. mint Kormanyszeki Biztos. elegendo 
katonai er,ovel ellatva haladek nelkiil m.enjen Szebenbe s a gyule'seit 
kormilnyz6i rendelet ellenere is folytatott Bizottmânyt rogtori s veg
kep. oszlassa fel, a levelekben elsorolt koriilmenyek felol pedig szigoru 
vizsgillatot tegyen. Ezen kivill a ket olah hataror ezred~kbeni biztosabb 
s magyar stabalis tisztekhez a fenforg6 koriilmenyekhez. kepest megki
vant utasitesok kiildetnek. 

• A kinilyi Biztos igere Szebenbol veendo tud6sit~sainak kr6zle13et, 
mellyet a h6napi Riralyi Biztos k6zbej-6Uevel tartand6 tanacskozasoknak 
a teendo intezkedesek iranti eredmenyevel egyiitt azonnal felterjeszten"'" 
dek. 

Remenyleni lehet ugyan, hogy az Unio kiralyi szentesitesenek ki
hfrdetese utan a szaszok ellenseges izgatasai, m 1elyeknek letezeset a szasz 
kovetek sem merik tagadni, szunni fognak, s igy az olah nep lecs6ndesul. 
De az olah vegezredek celbavett felizgatasanak ha ideje koran eleje nem 
vetetik s ez a neppel hajlamainal fogva egyesiil, a veszelyes kitoresek ki 
nem sza1nfthat6k, annal inkabb, mert mint a fohadkorm.anyzo n1ar erte
site a Hadugyministert, az Erdelyben fekv6 keves katonasag is anyira 
el van srorva: hogy hirtelen elegendo en6t osszehuzni ne1n lehetne s e 
miatt sok verontas kovetkezne. Velem~enyem szerint azert, ha a leve
lekbe foglalt adatoknak csak egy resee is igaz s a Kormanyszek Mtal 
kiadott tilalom ellenere a szebeni bizottmany meg folyvast Ule·~,-:;zH::, 

vagy epen az ujabbi intezkedesek irant engedetlen leend, f6nokeinek be
fogatasaval kesni nem kellene, habar be Iatva, hogy a kedelyek ily in
gerlilt allapotaban a terrorismus felhasznalâsaval igen 6vatosnak keH 
lenni. 

E jelentesem,et szilksegesnek talâltam rogton s meg a h6napi in
tezkedesek el6tt slirg~onyel kiildeni, mert az itteniek nagy megnyugtata
sat eszkozli a remeny, hogy igy annal hamarabb erelyes i·ende1eteket 
varhatnak a ministeriumt61. 

Fogadja teljes hazafi tiszteletemet! 

Kolosvart, Junius 9. 1848 
B; Perenyi Sigmond · 
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Domnule ministru de interne, 

Comitetul ales de către Adunarea populară, română de la Blaj, 
sub preşedinţia episcopului neunit Şaguna şi vicepreşedinţia profesoru
lui destituit şi instigator Bărnl}ţiu, s-a stabilit la Sibiu. Acolo îşi ţine 
şedinţele. Cât de primejdioase sunt năzuinţele acestui comitet o denwn
strează cele trei scrisori anexate aicil. Dintre acestea, prima este adre
sată lui Szasz Karoly, iar celelalte două, redactate în limba română, 
deputatului din Haţeg, Alexandru Bohăţel, un bărbat român cu senti
mente loiale. Numele autorilor acestor scrisori sunt ţinute în secret, ca 
nu cumva, aflându-se, ei să ai~ă neplăceri. Onestitatea lor însă o ştiu 
cu siguranţă; ei sunt oameni de încredere. Mă grăbesc să i~ co_Qi,etZ 
acum, după ce m-am întors acasă de la consfătuire, _:şi să vi le înaintez 
fără întârziere. Nu-i nevoie să adaog comentarii. Indrăzneala înspăi
Inântătoare şi năzuinţele instigatorilor rezultă clar din aceste scrisori. 
M-am dus imediat la comandantul militar suprem şi i-am comunicat 
conţinutul scrisorilor. El aşteaptă însă din Sibiu informarea numai pe 
ziua de mâine. Mi-a -promis -în schimb că în ordinul său, pe care' îl 
va trimite mâine cu poşta urgentă, va cere Comandamentului provizoriu 
raportul referitor la cuprinsul scrisorii. 

După acestea m-mn dus, împreună cu comandantul militar suprem 
şi cu comisarul regesc, la guvernatorul conte Teleki. l-am găsit acolo 
pe_ Bethlen Janos senior şi pe Kemeny Denes. Şi guvernatorul ne'-a 
arătat o informare adresată. lui de către un preot român cu privire la 
instigările poporului2. Ea avea un conţinut asemănător cu cel al s,cri
sorilor amintite. Despre comite:le saşilor însă declară că nu se îndoieşte 
de altitudinea lui antiunionistă. Totuşi nu poate să creadă că ei ar fi 
participat la instigarea poporului român, precum se scrie în aceste scri
sori. Dar opinia. publică de aici este convinsă că el a procedat aşa pre
cum se scrie în scrisori. Guvernatorul m-a avertizat că Guberniul l-a 
scutit pe comitele saşilor de obligaţia de a se prezenta în faţa dietei. 
El mi-a mai comunicat că i-a poruncit sever judelui primar din .Sibiu 
să-i cheme în faţa sa pe membrii Comitetului român amintit, înl
preună cu vicepreşedintele lui, să le interzică numaidecât continuarea 
ţinerii şedinţelor. . . 

Dl}.pă consfătuirea noastră privitoare la aces~ probleme impor
tante ne-am înţeles ca Bethlen · j an os senior să se ducă fără întârziere 
la Sibiu, în calitatea lui de comisar gubernial, cu o forţă militară 
corespunzătoare. Acolo să dizolve imediat Comitetul care, neluând în 
seamă ordinul guvernatorului şi-a continuat şedinţe,le. Cu privire ia 
informaţiile cuprinse în scrisori să întreprindă o investigaţie severă. 
In afară de aceasta, se vor trimite instrucţiuni corespunz8 . .toare împre
jurărilor actuale către ofiţerii stabili maghiari mai demni de încredere 
din cele două regin1ente grănicereşti româneşti. 

Comisarul regesc a promis că-mi va comunica rapoartele ce le va 
primi din Sibiu. Le voi înainta numaidecât, împreună cu rezultatele 
consfătuirilor ce se vor ţine mâine, în prezenţa comisarului crăiese, cu 
privire la măsurile de luat. 

Se poate nădăjdui că, după publicarea sancţionării regale a uni
unii, instigările duşmănoase ale saşilor, pe care n-au îndrăznit să.' le 
tăgăduiască nici chiar deputaţii lor, vor înceta. Astfel şi poporul român 
se va linişti. Dacă însă nu se vor lua ·măsuri de prevenire împotrivR 
instigării . plănui te a regimentelor româneşti de graniţă şi acestea, potri-
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;1 
vit sentimentelor lor, se vor uni cu' poporul, nu se poate bănui ee:~ 
eyenimente primejdioase· s-ar declanşa. Aceasta cu atât n1ai mult, ,cti<i1 
cat - precum l-a înştiinţat deja comandantul n1ilitar suprem pe :r'nin!s~ ,)j 
trul de război :-- unitătile 1nilitare aflătoare în Transilvania sunt dis~ 
persate şi foarte reduse' la număr. De aceea ar fi imposibil ca o fortă : 
su·tclentă să poată fi coneentrată într-un tlmp scurt. Astfel s-ar put~h ~ 
cauza vărsări de sânge. După părerea mea, chiar. dacă numai o parte 
a celor 'cuprinse în scrisori ar corespunde adevărului, iar Comitetul d~ 
la Sibiu şi-ar continua şedinţele, fără a avea în vedere interdicţi? emis~, 
de Guberniu şi fără a asculta nici de instrucţiunile recente, conducălorii 
lui ar trebui arestaţi. însă aplicarea unor măsuri represive într-o ase
menea atmosferă încordată trebuie să se reaHzeze cu multă precauţiune. 

Am considerat necesar să. trimit imediat prin poşta rapidă acest 
raport al meu, pentru a se putea lua măsuri chiar mâine, deoarece pe 
cei de aici îi va linişti doar speranţa 1Că se pot aştepta cât mai curâhd 
dispoziţii energice din partea guvernului. 

Primiţi asigurarea deplinului meu respect patriotic! 

Cluj, 9 iunie 1848 
B[aron] Perenyi Sigmond 

Original. Arh. St. Budapesta. Az 1848-49-i Min-iszteriumi Leveltar. 
Belttgyminiszterium. Foto: 26 835-26 836. 

1 Vezi doc. 27, 203, 305 şi 307. 
2 Vezi doc. 28 şi 73. 
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Cluj, 9 iunie 1848 

a) F·6kormanyi tanacsos Kozma Palnak 
b) f6kormanyi .titoknak Nemethi Janosnak 
c) zaiathnai kamarai igazgat6 es banyatanacsos Nemegyei Janosnak 
d) Als6 Fejer megye foispanjanak · · . - · , · 
e) abrudbanyai tanacsnak . · . . . · .. . ) 
a), b), c) Az abrudbanyai tanacsnak reszint a kiralyi. kqrmanyszek-: 

hez, reszint nemes Als6 Fejer varmegye :D6ispanj:ahoz· tett, s ez altal fo
ly6 h6nap 7diker61 kelt . 

d) Az abrudbanyai tanacsnak reszint a kiralyi kormanyszekhez, 
reszint urasagodhoz tett s urasâgod jelen h6 7diker61 kelt 

e) E nen1es tanacsnak jelen h6 4dik napjar6l a kiralyi ,kormany
szekhez, nemkiHonben nemes Als6 Fejer varmegye foispanjahoz tett s 
ezaltal foly6 h6 7diker:Ol kelt 

a), b), c), d), e), ajanl,6 felirata mellett ide .felterjesztett hivatalos 
jelenteseibol s .~zokhoz mellekelt adatokb61 kitetsz6leg oly. jel~i mutat
koznak azon varosban es a szomszed helysegekben az olclh .nep kO.zti 
ingerlo bujtogatasoknak es ,veres kitoresre fajulhat9 m~zgalmaknak; me-: 
lyek a kiralyi kormanyszek figyelmet felhivtak komoly int~zkedesekre,_ 
minel fogva megtal.clltatott. ipnen mai .napr6l a tartomanybeli. f6 ha~U 
parancsnok 6 nagymelt6saga, hogy mivel innen egy siazad katonasag a 
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Mihâlcfalvan a helysegbeli lakosokkal tărtent ăssze csapasban reszesult 
szekely katonak felvaltasara mar elment, azon szekely katonakbOl 

a), b},. c), d), a fenn irt 
e) e nemes 

· a), b), c), d), e), tanacs altal kivant 200, ketszaz szamu csapatot Ab
rudbany:ara rendelni es azt az innen oda ·kinevezett biztosok altal neta
lam kivantat6 segitseg adasara utasittatni ne terheltessek; egyszersmind 
pedig a feljelentett bujtogatasoknak kori.ilmenyes kinyomozasara sz,fi.k
segesnek talalta a kiralyi kormanyszek biztosokat nevezni ki. 

Janos 

a) a n1el t6sagod 
b), c), d), e), fokormanyi tanacsos Kozma Pâl 
a) c), d), e) titoknok Nemethi Janos 
b) urasagod 
c) es urasagod 
a), b), d), e) es zalathnai kamarai igazgat6 banyatanacsos Nemegyei 

a), b), c), d), e) szemelyokben, oly rendelettel, hogy 
a) melt6sagod, fokormanyi titoknok Nemethi Janossal 
b) a nevezett fl()konnanyi tanacsos es urasagod 
c), d), e) a nevezett fokormranyi tanacsos es titoknok 
a), b), c), d), e) Abrudbanyara innen rogton menjenek ki es utjokon 
a), b), c), e) az Als6 Fejer 1negyei foispannyal 
d) urasagoddal 
a), b), c), d), e) az Abrudbinyara .at szallitand6 katonasag irant er

tekezvEm, nemkiilOhben maguk m.elle egy keri.ileti tisztvisel6t rendel
tetven 

d) kH kinevezni urasagodra bizatik, 
a), b), d), e) tovabbâ a fennebb emlitett zalathnai kamarai igazgat6 

es banyataru.iosos 
c) urasagodat 
a), b), c), d), e) is a bizottmanyhoz csatolvan, ugy 
a), b), c), d) az abrudbanyai 
e) e nemes 
a), b), c), d), e) tanaccsal is egyetertesbe teven magukat, a felje

lentett es a fenn idezett hivatalos jelentesekbol s z.aratekaikb61 ki latsz6 
bujtogatasi kori.ilmenyeket pontoson nyomozzak ki, es az azokb6l kivi
lagl6 dolgoknak tokeletesen jarjanak vegere, munkalkodasuk renden az 
oda rendelt katonasag segitseget is, a mennyiben szi.ikseges lenne, hasz
nalvan, s vegre minei gyorsabban bevegzendo munkajukat, velemenyok 
hozzaadasaval iide felterjesztendven. Mely vegre az elobb erdekelt hiva
talos jelentesek zaratekaikkal egyiitt 

a) ezennel melt6sagodnak atkiildetnek, 
' b), c), d), e) az el·6l irt fokorniranyi tanacsnak at adattak 

d) mir6l is melt6sagod a fennebbiekhez kepest intezkedes vegett 
ezennel ertesi ttetik. 

c) Mir61 is urasagod a vegett ertes.ittetik, hogy az elintezett kinyo
mozasban 1naga reszenol is az innen kik·illdătt biztosokkal egyi.itt mun
kal6dni igyek~zzek. 

271 



e) Mikr6l is e nemes tanacs oly rendelettel ertesittetik, hogy ··â 
fennebh kinevezett biztosok irant minden szUkseges segedelenimel lenni 
es a kisz.alland6 katonasag j6 m,6ddali elhelyezteteserol konăn gondol
kodni el ne mulasszak. 

Kolosvartt, junius Hen 1848 

a) Către consilierul gubernial Kozma P.ai, 
b) Către secretarul gubernial Nemethi Janos, 
·C) Către directorul cameral şi consilier minier (montenistic) din 

Zlatna Nem.egyei Jănos, · 
d) Către comitele suprem al comitatului Alba de Jos, 
e) Către Consiliul din Abrud, 
a), b), c) Consiliul din Abrud a trimis, în parte către Guberniul 

regesc, în parte către comitele suprem al comitatului Alba de Jos, iar 
acesta din urmă l-a înaintat ai1ci cu data de 7 a lunii curente, 

d) Consiliul din Abrud a trimis, în parte către · Guberniul regesc, 
în parte către domnia voastră, care l-aţi înaintat aici cu data de 7 a 
lunii curente, 

e) Domniile voastre, onorat Consiliu, aţi trimis în :Ziua de· 4 a lunii 
curente. către Guberniul regesc şi către. comitele suprem al comita
tului Alba de Jos, care l-a înaintat aici cu data de 7 a lunii curente, 

a), b), c), d), e) un raport oficial însoţit de o adresă de recoman
dare, din conţinutul şi datele anexe ale căruia toate instigările şi aţâţă.
rile duse în rândul românilor din oraş şi din localităţile vecine, ca şţ 
1nişcările ce pot degenera în izbucniri sângeroase, · îşi dau pe faţă acele 

'· simptome care impun Guberniului regesc luarea unor măsuri . serioase: 
Ca atare, azi s-a hotărât aici, împreună cu excelehţa sa domnul coman
dant suprem al armatelor din provincie că, întrucât o companie a plecat 
la Mihalţ să-i înlocuiască pe soldaţii secui care au luat parte la ciocni
rea cu locuitorii satului; 

a), b). c), d) din acei soldaţi secui, numitul Consiliu, 
e) Onoratul Consiliu, 
a), b), c), d), e), cere să i se trimită 200, să se treacă' ne'întârziat ll.a 

detaşarea unei trupe de două sute de soldaţi la Abrud, să fie îndrumată 
acolo, dându-i-se tot ajutorul de care eventual ar avea nevoie de către 
comisari numiţi de noi aici. Totodată, Guberniul regesc a găsit cu cale 
să desemneze comisari pentru investigarea minuţioasă a instigărilor ra
portate, în persoanele, 

a) domniei tale stimate, 
b), c), d), e) consilierului gubernial Kozma Pal, 
a), c), d), e) secretarului Nemethi J:anos1 

b) domniei tale, 
c) şi domniei tale, 
a), b), d), e) şi a directorului camera! şi consilier minier (monta

nistk) din Zlatna, Nem-egyei Jănos., 
a), b), c), d), e) cu acel ordin, ca 
·a) stimat domnia ta, împreună cu secretarul gubernial Nemethi 

Janos. . . 
b) numitul consilier gubernial şi domnia ta, 
c), d). e) numiţii consilier şi[respectiv] secretar gubernial, 
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a), b), c), d)" e) să vă depl,asaţi, să se deplaseze imediat la Abrud, 
iar în drum, ' 

a), b), c), e) împreună cu comitele suprem al comitatului Alba de 
Jos, 

d) împreună cu domnia ta, 
a), . b), c), d), e) să vă interesaţi în _legătură cu armata care este de 

trimis la Abrud, . luând totodată pe lângă dumneavo:;1stră · un funcţionar 
din circumscripţie,. 

d) a că.rui desemnar.e cade în sarcina domniei tale, 
a), b), d), e) iaJ; apoi şi pe sus amintitul director cameral şi con-· 

silier minier din Zlatna, 
c) şi pe domnia voastră, 
a), b), c), d), e) alipindu-l (alipindu-vă) lângă comisie, în acest fel, 
a), c b), c),. d) punându-vă în coînţelegere cu Consiliul din .. Abrud~ 
e) punându-se în eoînţelegere cu domniile voastre, onorat Consiliu,' 
a), b), c), d), e) să anchetaţi cu oea mai mare punctualitate eircum~ 

stanţele instigărilor care se evidenţiază din plângerile şi rapoartele 
oficiale ca şi din aclusele lor, să daţi de capătul lucrurilor. ce se ;des-o 
prind din toate acestea, folosindu-vă la nevpie. în munca dumneavoastră 
şi de ajutorul arn1atei trimise acolo; în fine, îneheind· cât mai repede 
aceast~ muncă, să trimiteţi materialul aici, împreună cu concluziile 
dumneavoastră. In scopul amintit mai sus, rapoartele oficiale dimpreună 
cu aclusele lor, 

a). ţi se trimit prin aceasta domniei tale stimate, 
b), c), 'd); e) au f.ost date Ia mâna amintitulu(;consilier gubernial. 
d) ţi s,e notifică onorat domniei tale să. intreprinzi măsuri similare 

cu cele amintite, 
c) .în fine, ţi se. notifică domniei tale .·ca, în ancheta. ordonată, să 

faci . eforturi de a activa împreună cu comisia trimisă de aici, 
e) se notifică onoratului COnsiliu ordinul să dea tot ajutorul nece

sar pe seama comisarilor denumiţi de noi şi să nu întârzie a se îngriji 
de . încartiruirea cu bună rânduială. a armatei trimise acolo. 

Cl\lj, 9. iunie .1848 

Concept, Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 7·327/1848. Foto: 2 069-
2~073. 

135 

Bistra, 9 itmie 1848 

Melt6sagos L. Bâr6 Fo lspâny Or! Kegyes Patr6nu~ Uram! 

Vidrai J ank Abrahamnak haz a erkezte rniatti aggodalmam nem voH 
alaptalari, mert ma Junius 9ken Topanfalvan orszagos vasar leven, fel
allott Topanfalva kozepen lev6 hid karfajara s a vas.arba meno s koriil
lette csodult nepnek, kik mint egy 500an lehettek, Jarasombeliek es Ide
genek, beszedet tartott _:___ n1e1lyben el6sorolta elObb, hogy jelenlteg is 
mennyi meltatlansagot szenvednek tobb. hellyeken az Olahok a Magya
rokt6l, s jelesen a Szekelly Katonakt6l, kik oket, ha gabonaert menve 
valahol tanallyak, megnyîrjak, megverik s: penzoket elveszik; leanyaikat 
megfertoztetik s ha. buja kivc}n()taikat kielegitettek, keresztiilsz1.irjak. Azt 
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~es~elle, hog!, Tordan kozelebbrol hason16 n1:elt~tlanscig~k · k5v€t~~ttek,§ 
Innet . gabo~ae~t x:nent, ~mbereken ,- ennek k?vetkez~eb~n, ~lVel ug~l 
hallotta; hogy Ide1s, Jarasomba, Szekelly Katornakat szandekoznak hozrfi, 
k•ot1elessegeve te ve mindenkinek, hogy fegyverrel,. kaszaikb61_ s ekeva~~:~ 
ikb61 keszitett lantsakkal fegyverkezzenek fel, hogy ha valaki âltal meg-·· 
tamadtattnanak,. vedelmezhessek .. magokat s . n1irit testverek tartsana~~ 
egytitt; mert · egyutt tartva 50 ezer katona: sem fogja oket legyozhetrli i Ht.: 
a havasok kozt. .Ezeket s ehez hasonl6 utasittasait, miket mind eil;. miila 
cameralis . ispan Lazăr Gyorgy ur fiileinkel hallottunk, az emberek ,hellye_,_ };.; 
seltek s âldottak. a j6 tariacsert s meg is fgerek, hogy a kiadott :ren de-:- \:f 
Iese szerent fel fognak fegyverkezni, ki ahogy lehet, s n1agokat, ha· via::. .; 
laki megtamadja, vedelmezni fogjak, de Ok 8enkit meg nem· ta·madnak' ., 
az ·, Igeret Szep,Sz6, de felek, nehogy m!nd ·ezek rosszat idez12enek ela: 
T:ov<:H::>bci buzditotta a.: nepet, hogy milly dics6; igazsâgos u.gyert meg
halni, ugyis,egy .halâllal rriindenik tattozik. Mit vegezve, nagy ellyenze: 
sek. :kozt.:.s a ·szO.:moki allasar6l leszăllott. Ezen· beszedgyet Jank ·Âbra:.. 
hamnak annyira hitte.az otet csakne·m imad6 nep, hogy sokan meg ahrta,:R: 
k.Joziillis kertlezenek, hogy vallyon igaze, hogy 6ket olly vesz.elly fenye
geti, mi szerent a ·nepet felfegyverkeztessek. ·Mire en s cameralis ispân 
,IJaz,cir Gyorgy . ur a c n·epet miri t tolliink telhetek,. igyekeztiink · azzal nyug~ 
tatni meg, hogy<sorsuk ment-61 el6bb jobbulni · fog .:_ s mi vei 'oket s~innii 
veszely'nem fenyegeti, s arr61 sem tudunk semmit, hogy katonak jonne..:. 
nek, mivel eddig csendesen viseltek magokat, legyenek ~ngedelmesek's 
olly csabittok tanacsan,.ne· induljanak ·meg, mert i.gazsagos kereseik ed.:. . 
.dig . sem · tagadtattak 'rh:eg, azzal valtak el; hogy fegyvereket .s lantsâkat 
szerzenek, de azokat nem rnasok megtamadasa, hanem magok vedelrne 
cellyab6l. Topanfalvi Pictor Korkes Dregutz adott is a Cigânyoknak egy 
r.ajzot,· melynek· mi:ntăjara lesznek a lantstf1k keszftendok. Ez rtagysagos 
uram ne:ţn :j6 hir, hanem nekem, bâr: ·mi tortenik vellem, ko·telessegem 
vala n!).,egirni.,. nehogy az illy targybani l~pesek megtetele: !kesedeh'ne na
gyobb Tosszat idezzen elo .. Mi iesz, mindez~ek ·kovetkezese,· .ifrgyelernmel 
kiserem, s . alazatos · tud6sittasamat · azonrial meg fogom tenni. -Egyebb"'" 
arant alazatos tisztelettel maradtam nagysagodnak alazatos szolgâja 

. -Bisztran; .J:linius 9ken 1848a 
Bisztray CJ oseff, 

szolgabir6 

Măria voastră domnule baron comite supre1n! 
Milostivul meu domn şi stăpânt (. ' '~ . 
Tn.grijorarea .mea pricinu,ită de sosirea acasă a lui Avram Iancu 

din Vidra: :hu a fost fără. temei, deoarece azi 9 iunie, fiind târg de ţară 
~a Câmpeni, s-a urcat pe: bariera podului din centrul Câmpeniului şi a 
rostit un· discurs .în\, faţa. poporului care se îndrepta spre bâlci. Ac~sta 
s-a adunat în jurul· ~u. Erau aproximativ 500, atât din plasa mea, cât 
~i străini. In această cuvântare a înşirat mai întâi câte înjosiri suferă 
şi în, pre~ent, în mai multe locuri, românii de Ia unguri. Dar mai ales 
din partea soldaţilor secui care, dacă îi găsesc undeva că au mers după 
grâne, îi tund, îi bat şi le iau banii, le violează fetele, şi după ce şi-au 

. satisfăcut poftele perverse, le străpung cu baioneta. A relatat că la 
Turd.a s-au · săvârşit recent asemenea josnicii asupra oamenilor ~ar.e 
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mergeaU: după c.ereale .. [n-urma:. acestora,dntr.ucât auzise· că. !intenţionez 
s~ ?duc. ostaşii s~ui cu prilejul venirii mele· aici, i..,.a ·făcut datoti<pe 
toţi. să se · înarmeze cu arme' . şi Iă111ci confecţionate din coase· ·Şi 'fia-F~ de 
plug, ca în caz că ar fi ataca ţi să s.e poată apăra şi să ţină laolalta.' ca 
fraţii, că.ci astfel aici în munţi, nici, 50 de mii de soldaţi. nu-i ·Vor putea 
ţnvinge. Acest îndemn. şi altele de acelaşi fel, pe care le-am au:z;it ·atât 
eu, ·.cât şi şpanul cameral Lazar . Oyorgy, cu ure~hile noas_tre, au . fost 
aprobate de oameni care I-au binecuvântat pentru sfaturile sale bu.ne. 
I-au promis că, după porunca lui, se vo,rJnarma care cum va· putea, În 
caz că cineva 1-ar ataiCa, îl vor apăra. Ei însă nu vor ataca pe nimeni. 
Promisiune frumoasă, dar mă tem că. toate .acestea preveste.so·<teva rău. 
De asemene~ a îmbărbătat poporul că~ a mud pentru o ca~ză justă este 
ceva glorios: Oricun1, fiecare trebui:e să moară .. Terminânc{ a ,eoborât 

· de pe locui unde" a cuvântat, între stiîgăte de "Trăiască~'! Poporul :care 
aproape că-1 venerează pe Avram. Iancu a dat o. crezare at~t de mare 
acestei ct1vântări a lui;' încât mulţi, chiar şi. dihtre juzi, m-au .întrebat 
dacă e adevărat ~ă· pe ei îi ameninţă· atare· pericol şi deci tliehuie să 
se înarmeze poporul? Fapt pentru care atât eu, cât şi domnul şpan 
cameral Laz~ar Gyorgy, ne-am străduit cum am putut să {ămurim po
porul că soarta· sa se va îmbună'tăţi foarte curând, că' pe:ei· rni îi ame -
:ninţă niCi · Uri· :periCol, că nu avem cunoştinţă de venirea soldaţilor; că 
deoarece până acum s-au comportat liniştit~ să fie ·supuşi şi să nu ·se !ia 
după :sfaturile , Unor ademenitori, fiindcă IOOrerile lor juste nici pâriă.1 
acuma nu li s-:au refu~at. S-au desp~rţit cu hotărârea că îşi vor pr9cura 
arme şi lănci, dar nu penţru- ca să atace pe alţii, ci pentru propria lor 
apărare. Zugravul Corcheş Drăguţ din Câmpeni a,_ şi înmânat ţiganiţor 
{fierari] un desen care să le servească drept model la confecţionarea 
lăncilor. Aceasta, măria voastră, nu este o ştire bună; însă orice s-ar 
întâmPla cu ~mine, eram dator să v-o aduc la cunoştirtţă, ca nu cumva 
întârzierea mă,surilor- în această: ch~stiune să pricinuiască un rău şi mai 
mare. ·Care vor fi consednţele · ţuturor acestor lucruri voi urmări cu 
atenţie şi vă voi raporta imediat. ·Pe altminteri ramân cu acelaşi respect 
al măriei- voastre umil serv: · 

Bistra, 9 iunie 1848 . 
~ ' ' \ 

Bisztray J6zsef 
jude. nobiliar 

Original. Arh. St. Budapesta .. Fond.' G.P., nr. · 9 012/1848. Fato: 29 834~ 
29 838. 
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Cluj; 9 iunie 1848 

Polgartarsok! 

Erdely egyesiilt Magya_rorszaggal, es ezen ket orszag nincs kii10n 
tobbe, hanem egy kozos honna olvadt. 'Ezen kozos honnak jelen ev ,Ju
liusa 2-kan orszaggyulese leend Pesten, mint mar az eges.z magyarfold1 

fovarosaban, a . hova Kolozsvar varosanak is maga kovet;eit elki.ildeni 
kelletik; de mivel a Magyarorszaggal 1ett egyesiilessel egyszersmind a 
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7nep ·meg hyerte azon szep. jogot is; hogy koveteit maga v<Uassza, ~bo61f 
kifoly6lag ·a Kolozsvar reszerdl Pestre :kuldendo orszaggyul~si .. :}foveteket· 

. is Kolozsvar cSszves polgarsaganak arra alkalmas egyenei fogjak · valasz~ . 
·tanL ·;>.:: 

Ezen ko-vet wHas·ztas megejteser~ ezen, varos. beL.es kiil Tana6s;~ · 
:kozepponti valasztmânyt ·n~vezett, mely ezen varos tizedeibe a valâ~~~ ; 
. t6i-ke_pesseggel bîr6k _egyoeînisara maga reszerol kiildottsegeket Bocs~:..: . 
. tott ki; ezen kiildottsege~ 'az illet6 tizedi eloljar6kat is maguk melle· v~~ · 
ven, a sziikseges egybeirast'megteendik. · · ' · 

Kovetvalasztasi joggal· b'irnak: . 

· 1) Mind a;zori lakosok, kik 300 eziist forint ertt~ku ·hazat vagy fBl
. det 'kizar6 tulajdonul, vagy hitvesseikkel, s illet6en kiskoru gyermekeik,~ 
· kel ko·zosen bîrnak. - · .· ; 
· · · . 2) ·. 1Yfindazok, kik mint kezmi vesek, keresked6k, gyarasok, megt~le-
pedve · vannak, ha tulajdon muhelyel, vagy kereskedesi teleppel, vagy 
;gyarrarbirnak, s ,ha kezmivesek, folytonosan legaM.bb egy segeddel dol-
-goznak.- · 

. 3) Kik, ha bar a fennebbi osztalyokba nem esnek is, sajat ·fo1d
birtokukb6l, vagy tokejokbol eredo 100 eziist forint evenkenti · alland6 es 
-biztos jovedeln;et ki;mutatni :ţepesek. -

4) Jovedelmokre val6 tekintet nelkul a tudorok (doctorok) sebeszek, 
'ugyvedek, 1ffiernokok, aeademiai muveszek, tanaro~, a magyar tud6s ;fAr
: sasag_ tagjai, gy6gyszereszek, lelkeszek, seged lelkeszek, es iskola tan1-
t6k, ha âlland6ul itt laknak. -

· 5) Kik eddig varosi polgarok voltak, ha a Jennebbi pontokban irt 
ke.pesseggel nem birnak is. 

Ezen .ot pontban el6szanilalt k~pessegek koz.UL b.;lrmelyikkel . :biro 
bevett vallasu lakosa varosunknak, (kik kOze a gorog nem. egyesiilt szer
tartasuak is ertendok) kovet valaszt6, kiveve~ a no szemelyeket, nem .ho;
nosult idegeneket, gC'lzdai - sziilOi - gyami ha,talom. alatt all6 .egyene
ket es bunperbeli itelet nyoman fenyitek alatt levoket. -, 

be hogy a vcilasztasi kepesseggel bir6 ezen szep jogaval elhessen, 
sziikseges, hogy magat az egybeir6 kiildottsegnel jelentse, s az egybeirâs 
renden a valaszt6k soraba iktattassa. 

Az egybeir6 kiildottsegek ez okb61 minden tizedben hazankenti el
jartatas utj.an tudatni fogjak mind az idPt, mind a helyet, melyben es a 
hol kiki magat jelentheti; a mikoron is igyekezzek minden, ki a fennebb 
megirt kepessegek valamelyikevel bir, megjelenni, s a valaszt6k sorabani 
iktatasat eszkozolni; mert a kik az egybeir6 kuldoUsegek alta! elOre tu,
datand6 ido alatt magukat nem jelentik, ez uttal vcilasztasi jogukt6l ·a 
torveny ertelmeben elesnek. 

A kozepponti vMasztmariy ·iileseb6l. Kolozsvatatt, Junius 9-en 
1848-ban · 
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Groisz Gusztav, 
fobfr6 

· Kenyeres Karoly, 
valasztmanyi . jegy:Z6 



Cetăţeni!-

Transilvania s-~ unit cu Ungaria, şi aceste două ţări nu mai există 
-separat, ci s-au con topit într-o -singură patrie. Această patrie· comună 
va avea adunare naţională în 2 iulie curent la Pesta care· _este acum 
capitala întregului păn1ânt ungurescl şi unde va trebui să-şi trimită 
şi Clujul deputaţii săi. Dar, odată cu uniunea cu Ungaria, poporul şi-a 
dobândit şi acel drept minunat de a-şi alege el însuşi deputaţii. Aceasta 
înseamnă că. şi deputaţii ce se vor trimite la Pesta din partea. Clqjului 
vor fi aleşi de către toţi cetăţenii comunităţii care îndeplinesc condiţiile 
.-cerute. Pentru a porni alegerea de deputaţi Cop.siliul intern şi extern 
al oraşului a numit o comisie electorală. Ea a trimis din partea sa în 
circumscripţiile oraşului delegaţii care să.- facă recensământul cetăţenilor 
cu drept de vot. Aceste delegaţii, luând cu ele şi pe fruntaşii circum
scripţiilor, vor efectua recensământul amintit. 

Au dreptul· de vot: 

1) Toţi locuitorii care posedă, singuri ori împreună cu soţii, res
pectiv soţiile şi copii' lor minori, casă sâu pământ în valoare de cel puţin 
·300 de florini argint; · · 

2) Toţi cei care s-au aşezat aici ca manufacturieri, negustori sau 
fabricanţi, dacă au atelier propriu ori pr&vălie sau fabrică, iar dacă. sunt 
meşteşugari, lucrează în permanent eel puţin cu o ~alfa; 

3) Cei care chiar dacă nu fac parte din categorii!~ de mai sus, pot 
să dovedească un venit anual, continuu şi sigur, de lOQ de florini argint 
dinpământul sau capitalul propriu; 

4) Indiferent de venitul lor, toţi medicii. chirurgii, avocaţii, ingi
-nerii, artiştii, profesorii, membrii Academiei Ungare de Ştiinţe, farma
ciştii, preoţii, capelanii şi învăţătorii, dacă locuiesc în permanenţă aici; 

5) Cei care au fost cetăţeni ai oraşului şi până acum, chiar dacă 
nu întrunesc condiţiile: de mai sus. 

Toţi locuitorii oraşului nostru aparţinând de o religie receptă (între 
·~i se înţeleg şi cei de religie- greco-neunită.), care îndeplinesc condi
ţiile unuia dintre. cele cinci puncte, este alegător: se- ex~eptează femeile~ 
străinii nenaturalizaţi, cei ce se află sub tutela stăpânilor sau a .părinţilor 
Şi cei situaţi sub incidenţă 'penală urmând a fi judecaţi. 

Dar pentru a beneficia de posibilitatea de a vota şi a se bucura de· 
acest mare drept, omenesc, este necesar să_ se înfăţişeze înaintea comi
~jei de· recensământ, ca astfel să se înscrie în listele de alegători. 
· ·Pentru aceasta comisiile de recensământ, umblând din casă în 
casă în toate cartierele, vor indica ziua şi locul unde să se prezinte cei 
interesaţi şi atunci toţi cei ce îndeplinesc una din condiţiile de mai sus 
să vină să se înscrie în rândul alegătorilor. Cei care nu se vor prezenta 

._ în·il;;tR;rmenul cmnunicat dinainte de comisiile de recensământ, îşi vor 
pierde dreptul de a alege, în virtu,tea legii. · 

Din şedinţa comisiei centrale electorale. 

Cluj, 9 iunie 1848 

Groisz Gusztciv 
jude primar 

Kenyeres Kciroly 
notar electoral 
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Manifest. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i lVUniszterium.i 
veltar. Vay Mikl6s kormfmybiztosi iratai. Foto: 19 101. - ' 

1 Pământ unguresc în sensul de teritoriu al fostultli regat feudal 
de dinainte de bătălia de la Mohacs elin 1526. 
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Sibiu:· 9 iunie· 1848 

' ··, .. -'' ' ,·, ' ':•.0"'1'1 

1848 am 9ten .Juni- versdmmelt skh der Hermannstădter Magistrâ}' 1 ~Ut.J 
dem ·· Rathhaus~ unter · dem Vorsitze des Bilrgermeisters Daniel Z~eglg'f~:;~ 
zu, ~iner; :gehi~i!lschaftlichen Sitzung mit der stădtischen Communitâ~t.·<,[! 
Es ·wurde···verh3ridelt: ;;' J :t~ 

';~ 
Z. 2037/1848 

Sachsische Nations Unive~sităt erwidert unter U.Z. 679/1848,1 da1L '' 
auf G;ru!ld ilbereinstimmenden Einrathens mehrerer săchsischer, .Kreise 
die de.rrr1~len ~;·k.k. Hofiager befindliche Deputatiqn beat,lftrpgt. w,ord~R
sei, Allerhochst Seine Majestăt allerunterthanigst zu bitten, den U9~~;~~ 
Gesetz Arţikel entweder gar nicht oder nur unter den von einigen sach-. 
sischeri • "De:pu tirten ctngefUhrten Be.dingungen bestă tigen . zu · wollen~ .. <,. '; 

~ezU?lich· des _bem:~tragten Verhesser_~ngsm~tt~ls, 'daB die. Erl~I~ryff~ 
der sachs1schen Deputirten als :~nstruktwnsw1dng vor den .. Stănden 
widerrufen un~ :fUr· 'ungultig' erklart werden solle, ··sei. dasselbe allerding~ 
irri · Zusainmenhange' mit 'der Allerhochsten 'Orts·_·_einzureichenden . Vor~ 
stellung und vollkommen geeignet, dieser · das· gehotige ;Gewicht · zri 
geben, dasselbe• stehe ]edoch in nothwendigem' Zusammenhange mit_ der 
Abberufung der,:auf diese ·Art als tretilos erklarten Deputirten~ vyelclfe 
aher gesetzH.ch nur durch ihre' Sender stattfinden · konne- · und gleich"-
zeitig- geschehen mU.Bti - · · 

Nach mehrseitig'!er Besprechung .· dfieses Gr~genstandes wirq ·: der 
BeschluH gefa1H :. ; , . . . . 

. 1._ Die. h,iesjge~ _Landtags AbgeC?rdneten Conrad Schmidt und .Josef 
Schneider wegen. Uber~chreitung ihrer Ins:truktion und uph~ding~en 
Einst~mmung zti cler -?~, 30. Mai im Landtagssaale proklgmirten · 'Q1;1,ipp_ 
zuruckzubenifep2,, J~ţ(3&es den H ochWblichen Standen mit. Uebersendu~g 
einer foqnlichen Protestation gegen die von .den hiesigen, Abgeordneten 
gegen · den _ Sinn ihrer Instruktion' abgegebehen Erklarung (iber die '1JP:io.n 
arizuzeigen, gleicpz~itig. ,von dem Geschehenen auch Seine Ex~eli~:lf;;., 
den k. L~ndţags Cominissair Fr·eiherrn von Puchner in die nothige 
Kenntnis zu setzen3 tind endlich sarnmtlichen sachsischeh Kreisbehorden " 

· hievon· die.Mittheilurtg' zu machen.4 . 
. (fur das . weitere :siehe din · heiliegenderi Koncepte) . 

În data de 9 iunie s-a întrunit· Magistratul din· Sibiu la primărie sti:b 
preşedinţia judelui Daniel Ziegler într-o şedinţă comună cu . . comuni
tatea orăşenească. S-a~ dezbătut următoarele: 

Nr. 2037/1848. 
Universitatea săsească răspunde sub nr. Urliv. 679/18::!81 :că, având 

în vedere îndemnul congruent al mai multor scaune săseşti, "_delegaţia 
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care se ·.află actualmente la Curt.ea cezaro-cr.ăias~ă a fost însărcinată. 
să, ,se adreseze. maiestăţii. sale cu rugămintea de a nu sancţiona 'legea cu 
privite la uniune sau de a o întări numai cu .menţionarea copdiţiilor 
enunţate de cei câţiva deputaţi saşi. · · 

In: eeea ce priveşte mijlocul de îmbunătăţire cerut şi anume de a 
retracta: ~n faţa Stărilor declaraţia deputaţilor saşi ca fiind contrară 
instrucţiunilor şi a o declara nevalabilă, acest lucru s-ar poţrivi foarte 
bine pentru a da greutatea necesară memoriului care se va înainta 
împăratului; dar nu se poate face aecât concomitent cu rechemarea 
deputaţilor .care în modul acesta ar fi declaraţi ca infideli; rechemarea 
ar trebui făcută concon1itent, dar în mod ;legal nu se poate realiza 
decât de către cei care i-q.u trimis pe deputaţi. ' 

După discuţii multiple asupra acestui subiect s-a luat următoarea 
hotărâre: 

1. Deputaţii Sibiului la dietă, Conrad Schmidt şi Josef Schneider, 
să fie rechemaţi, deoarece au încălcat instrucţiunea şi şi-au dat adeziu
nea necondiţionată la. uniunea proClamată· :Ja '30 mai;2. acest lucru să 
fie· adus -la cunoştinţă bnoratelor Stări :prin înaintarea unui protest ofi
cial împotriva declaraţiei în privinţa uniunii dată de deputaţii' Sibiului 
care ~ontravine spiritului instrucţiunii lor; despre cele întâmplate să fie 
înştiinţată totodată Şi excelenţa s.a, comisarul -regal 1a dietă, baronul 
von Puchne.r,3 cât şi toate forurilei scăunale săseŞtiJ 

(Pentru alte amănunte vezi conceptele anexate). 
;: ·. 

· Original: Arh. Naţ. Dir. jud; Sibiu. Fond. A. Magi:sttat; nf! ·2 037/1848. 
Foto: .· 5 634-5 635. 

I Vezi dOc. nr. 118. 
2 Vezi doc. nr., 119. 
::s Vezi doc. nr. 140. 
4 Vezi doc. n,:r:.. 127, 137 şi 138. 

Sibiu, 9 iunie 1848 

138 

An samtliche siichsischen KreisbehOrden au.Ber Kronstadt 

Hermannstadt, am 9. Juni, 1848 

Nachdem dieses Publikum sowohl aus den offentlichen Blăttern 
als auch aus den eingegangenen ămtlichen Berichten . .dje bittere und nie
derschlagende Ueberzeugung geschopft hat, da13 di~ diesseitigen Land
tags Abgeordnetep zu der am 30. Mai im Landtptgssaale proklamirten 
Union gegen den klaren Sinn. cler ihnen ertheilten Instru~tiqn und Iim 
\Viderspruch mit .dem hier unverholen an den Tag gel~gten Volkswillen 
miteingestiinmt hab~n, so hat die . hiesig~ Kreis Versainmlung irp Hin
blicke dara11:f; da~ die hiesigen Abgeordneten ihre hohe un~ heiligc 
Sendung nicht treu und gewissenhaft erfilllt und an den1 Volks\villen 
sich versilndigt ha:ben, in · ihrer heutig-en Sitzuqg den Besch1uB gefaSt, 
die diesseitigen Landtags Abgeordneten ihrer de~zeitigen Verpflichtung zu 
entheben, dieselben zurilckzuberufen, ihre Mission fur erloschen zu 
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erklăren und den hohen Stănden dieses mit BeischlieBung einer, fiir,J 
lichen . Protestation gegen die von d(m Hermannstădter, Landţ~~sg~p~q~~ 
tirten in der Unionsfrage instruktionsvvidrig . abgegebene ErklfJ.:tM~' 
vvelche. weil gegen die Instruktion, als~ auch · fi.ir uns nicht bi,n<:Jkn~~ 
anzuze1gen. . . . , · ··TI.~ 

Wir geben uns die Ehre, diesen BeschluB, vvelcher berefts· .aHch 
•in Vollzug gesetzt wqrden ist, Einem !Joblichen .etc. hiemit zur belieJ:l,tg~~ 
Veral1lassung zur ~enntnis zu bringen. , 

:[Der Magistrat) 

Către toate oficiile scăunale săseşti, în afară de Braşov· 

Sibiu, 9. iunie 1~48 

Atât din publicaţii, cât şi din rapoartele oficiale, publicul de ·aici. 
,şi-a dat seama că. deputaţii sibieni la dietă şi~au manifestat acordtil. 
faţă de ·uniunea proclamată la 30 mai; ei au încălcat astfel.instrucţiun:t1e 
primite Şi au acţionat în contradicţie cu voinţa populară din acest scaun}. 
de aceea considerând că deputaţii sibieni nu şi-au îndeplinit cu cre~ 
dinţă şi conştiinciozitate misiunea lor, păcătuind faţă de voinţa populară~ 
adunarea scă.unală din Sibiu. a hotărât în şedinţa·. de azi să le retrag~ 
mandatul de deputaţi sibieni, să-i recfieme şi să declare ca stinsă misiu-:'" 
nea lor; de asemenea să le comunice onoratelor Stări acest fapt prin:
tr-Un· protest împotriva declaraţiei dată contrar instrucţiunilor de către 
deputaţii sibieni la dietă în problema uniunii care din această cauză 
nici nu obligă la nimic. 

Avem onoarea de a comunica onoratului etc. această hotărâre care 
a şi fost pusă în aplicare. 

[Magistratul] 

Concept. Arh. Nat. Dir. jud. Sibiu. Fond. A. Magistrat, nr. 2 037/1848. 
Foto: 5 642-5 643. · 
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Sibiu, 9 iunie 1848 

Dem Mediascher Magistrat! 

Auf die Vorstellung des Loblichen Magistrats vom 8. Juni~ Zahi 
1490 vvegen Berufung eiher · allgeineinen săchsischen V olksversammlyng 
hq.be ich zu erwidern, daB .die Erfullung patriotischer Wiinsche meiner 
lieben ·Mitblirger meinem fur unsere · Nation . und · unsere ,Bruder wa,rm, 
schlagenden Herzen ilnmer eine der· schonsten· · Pfliehten ist und dai!3, 
ich daher auch den vom Pat:dotismus entbrannten \tVunsch, eine Volţs~ 
versammlung zur herzinnigefi. Einigung aller Sachsenbri.ider unter- und 
fi.ireinander zu berufen, mit lebhafter Freude begri.iBt habe, daB ich, 
mich aber, nachdem das von den am' 17. Mai hier vers9mmelt gevvesen~J:t, 
Bri.idern aus allen săchsischen. Gauen zusammengesetzte Comitee zur' 
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beabsichtigten Versammlung noch; keinen Termin vorzuschlagen wagt, 
nunmehr in der unangenehmen Lage befinde, die gegen eine in d,em 
gegenwartigen vvichtigen Augenblick, wo die stiindlich zu gewărtigehB.e 
Allerhochste Entscheidung bezliglich der beantragten Union Sieben
biirgens mit Ungarn ·in jedem • ~alle verhăngnisvoll seyn kann und 
unser aller Gegenwart am heimischen Herde erheischt, zu veranstaJtende 
und auf hohere Veranlassung vielleicht mit feindlich gesinntem Militair 
.zu umstellende allgemeine săchsische Volksversammlung ausgesprochenen 
Bedenken umsomehr zu beriicksichtigen und die Berufung dieser Ver
sammlung einst\veilen verlegen zu miisse:p., als die in dem Augenblick 
m6glichen Schritt~,. um. die Vernichtung: der Săchsischen Nation zu 
vermeiden, zu deren Berathung die -Volksversammlung ohnehin · nicht 
geeignet ist, eingeleitet sind, die Volkşversammlung vor der Hand. noch 
nur. von 2 Kreis,en betrieben vvorden ist, die Erneuerung des Bruder
bundes .aJler Sachs_en aber enc:llich vorbehalten bleiht. 

Salmen 
Hermanhstad,t," den 9. jt.In. 1848 

·Magistratului din· Mediaş! 

La adresa o:rioratului Magistrat din 8 iunie nr. 1 490 cu pnv1re la 
convocarea unei adunări populare săseşti generale vreau să răspund 
că împlinirea dorinţelor; patriotice ale concetăţenilor: mei dragi este 
una din 'cele mai frumoase obligaţii pentru inima mea care bate cald 
pentru naţiunea noastră Şi pentru fraţiL noştri; de aceea am şi salutat 
cu vie bucurie dorinţa născută din patriotism de a convoca o adunare 
populată, . pentru ca toţi fraţii saşi să se pună de acord. Comitetul ales 
din rândul· fraţilor reprezentând toate scaunele săseşti; întrunit aici 'în 
17 mai, nu îndrăzneşte însă să prqpună o dată pentru adunarea in ten-'-· 
tionată.; mă aflu astfel în situaţia nefericită de a lua în seamă îngrijo
rările exprimate ţn legătură cu o adunare populară săsească generală 
care ar putea fi _înconjurată de ·armată străină duşmănoasă; organizarea 
ei.,. în actua'luf · moment important, în care hotărârea împăratului în 
privinţa uniunii 'transilvaniei cu ·. Ungaria este aşteptată din clipă în 
clipă. poate fi hotărâtoare, necesitând prezenţ·a tuturor la căminele noas
tre. Prin urmare,. mă ;văd nevoit să amân momentan convocarea acestei 
adunări, mai ales că s-au intreprins paşii ce se pot realiza 'în clipa de 
faţă pentru a se· evita distrugerea naţiunii săseşti; oricum aceştia nu 
puteau fi· iniţiaţi de adunarea populară; o adunare populară ·nu s-a 
solicitat deocamdată decât. de două scaune~; reînnoirea legământului 

frăţesc al tuturor saşilor urmează să se înfăptuiască altădată. 

Sibiu, 9 iunie 1848 
Salmen 

Concept. Arh. Naţ. Dir. jud. Sibiu. Fond. Arh. Univ. Săseşti, nr. 788/ 
1848. Foto: 5 870-5 871. 
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Sibiu, 9 iunie 1848 

An Seine Excellenz den Hochgebornen F,reiherrn Anton, v. :Puchn 
k.~. Feldmars;chalt Lieutenant, \Virklichen ge.heimen StP:a:ts~a~{b 
R1tter mehrerer hoher Orden etc; etc. und k. Landtags Co:rnmis~aiilt:1rl 

·- -·] 

' }i '.. ~-·.:,'i~ 

Bermannstadt, den 9. J'uni 1848 >!:r·.\tJ'~:~~ 
Die · Von. der Hermannstiidter · Kreis.versammlung····ihren · A.bgeof'cf!;.f~ 

neten fi.ir den· .gege'nwărtigen Landtag ertheîlte · Instruktion- verpflichtfff,··j 
dieselben, in der mit ~clem· Beginne des Landtages nach derh besten'eh(11e'ff } 
Organisationsplan. zllj constituirenden Natiorrai ·· Versammlui).g den'>·~An'~ :;; 
trag zu · stellen und. mit :allen. ihnen · zu Gebote stehenden Mitteln dafiilfiT h 

zu wirken, daB man bei Verhandlung der·3. k. Prbpositiori in der Larid1i · 
tagssitzung sich gegen die U nion ausspreche und im Falle die Union 
dennoch zum formlichen Beschlusse. erhoben werden sollte, .geg~n .einen, 
solchen BeschluB Protest und Sondermeinung einzulegen. ' Selbst di.~. 
Weisungen derjenigen săchsischen Kreise, welche fi.ir die Union lauten;. 
auferlegen den Abgeordneten die Pflicht,. nur unter· bestimmten Bedin
gungen und Garantien. :fiir die sichere Emporhaltung der săchsischen 
Municipal Verfassung, ·Nationalităt, Gebietsintegrităt, der gesetzliche~ 
Autonomie.· der; Nation und ihres f~eien Gebr.auches ;der deutsche·n 
Spr~che zur Union ihre Zus.timmung zu geben. 

Aus den von den sachsi'schen. Abgeordneten sowohl ihren · S~ndern 
als auch der Săohsischen Nation Universităt ·erstatteten Berichten iiber;.· 
die sowohl in der . National Versammlupg als auch in dem Land.t~g.s~. 
saale' stattgefundenen Vorgange und Verhandlungen ist nun aber deut:.2 
ilieh zn . .1 entnehm1en, daB 1dfu· H·ermannstădter LandtaJţs D.eptitiJrtlen mit . 
off~nbarer ·V,erl~tzung ihrer Instruktion gegen .den Willen ihrer Senderr. 
im N amen. derselben aus eigenen B,eweggriinden d~r Vereinigung · Sie~ 
benbiirgens mit Urigarn beigetreten sind, . ohne dieselbe . a1.,1ch nur von 
einer B.edingurig. abhangig zu machen; denri jener Vorbehalt, welcţlen di.e 
săchsischen Abgeordneten ausgesprochen haben, daH namlich lhre Ser:t.der 
ihr gesetzliches Vedangen der in Sachen cler Ausfuhrung der U:riion 
zu .'emennenden landtăigliehen Commission und durch diese· dem năt2h.::. 
sten ungarisc:ţlen Reichstage zur Berii,cksichtigung in einer besondern 
Denkschrift . einreichc;:n wiirden, kann nicht fur eine Bedingung an,ge . ..,. 
sehen \Verden, · sondern ·ub~erla.Bt die săchsische Nation, da wo sie. als 
landesstăndische Nation Bedingungen zu stetlen und Garantien fi.ir ihre 
heiligsten Giiter zu fordern berechtigt war, rein der GroBrl1uth ·eines 
ungarischen Ministeriums. ' 

Dieses steht aber, wie ·es uns .bekannt ist, mit den .gerechten FordeA 
rungen· der .. Nation in Widerspruch und ist \venigstens gegen den klar. 
ausgesprochenen Willen der Herniannstădter Kreis Ver,saminlung, . und, ·· 
es hat die am heutigen Tage abgehaltene Kreis Versammlung sich dap11}.· 
ausgesproohen, daB die von · Seite dieses Krei'ses zum Landtage abge.!.:. 
sendeten Deputirten wegen willki.irlicher Ueberschreitung ihrer Instruk
tion in der Unionsfrage und pflichtwidrig~e·m Benehmen in der Lanâ
tags Sitzung am 30. M.ai zuri.ickberufen, ihre Mission au.s dem obanf;!e"'" 
fuhrten Grunde fur ungultig erKlărt und eine f'ormliche feierliche · 
Protestation gegen die von unsern Abgeordneten in der Unionsfrage 
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abgegebe~e Erklarung clen Hoch'loblichen Standen · eingereicht . vv~rden 
' • c • '• ·'- :' i 'lt 

~()geDieser Be~chluB ist .dann auch untereins in· Ausfuhriing:. ge~r,aclht 
worden, und es eriibrigt uns nunmehr nur noch die1 Pflicht, hievon 
Eue't Excellenz, als dem von f\llexhochst Seiner Majestat ernan\)ten ·k. 
I .. andtags .Commissair · nebst Beisc!lluB der lan die Loblichen · 'Stănde 
gerichteten Protestation · die schuldige Anzeige · zu machen.1 . . . 

Genehmigen Euer Excellenz den Ausdruck un:serer vorziiglichsten 
/ Hochachtung~ womit wir die Ehre haben, zu verharren etc., etc. gehor-

sa~~t, 

Der Magistrat 

Către excelenţa sa onoratul baron. Anton von Puchner, feldmareşal 
[ocotenent c.c., consilier secret de ~tat, cavaler al mai multor deco
raţii înalte etc., etc. şi comisar regesc la dietă. 

Sibiu, 9 iunie 1848. 
Instrucţiunea dată de adunarea generală din Sibiu· dep~ taţilor săi 

la actuala dietă i-a obligat ca în cadrul: şedinţeior de constituire de 
la. începutul acest~ia,. în ·ponfor.mitate cu planul existent .. de organizare, 
să. ~ec:ră şi' 'să. acţioneze cu toate mijloacele ce 1~ f$tau, ~a gis:{>,riziţ'ie în 
aşa fel ca.la dezbaterea celei de~a·treia propoziţii regale 1ei'să se· exprime 
1mpptdva uniţinii; ia;r.în caz că uniunea se va hotărî totuşi ofiCial, ei 
s&. protesteze împotriva unei atari decizii şi să înainteze o opinie .sepa
rata .. chiar şi instrl;lcţfurii~e· aeelor sc:aune şi dis~t~icte 'ce erau favora
bile uniunii le impunea~. deputaţilor. obligaţia să.;;şi d.ea adeziunea r1umai 
În ·Urma . garantării. anumitor cqndiţii care Să aSigur~ menţinerea consti
tuţiei municipale săseşti, naţionalitatea, integritatea teritorială, ·auto
nomia legală a naţiunii şi folosirea liberă a limbii germane. 

Din rapoarteLe deputaţilor saşi în legătură cu dezbaterile şi cele 
întâmplate, atât· în adunarea naţională, cât şi îri sala dietei, trimise 
oficialităţilor scăunale şi districtuale şi Universităţii săseşti, reiese Iim; 
pede că deputaţii sibieni au violat instrucţiunea; ei au aderat la uniunea 
Transilvaniei cu Ungaria din rpotive personale, dar împotriva vqinţei 
celor ce i-au trimis şi în numele cărora au acţionat;. ei nici n-au con
diţionat această .aderare de garantarea vreunor drepturi;· căci· acea re...: 
zetvă exprimată de deputaţii saşi cun1 că cei care i-au delegat· vor stabili 
separat cereri'le lor legale, printr-un memoriu pe care îl vom supune 
atenţiei comisiei ce va fi numită de dietă şi prin aceasta viitorului Par
lament ungar; nu poate fi ·considerată ca o condiţie; ea lasă naţiunea 
săs1e:ască în seama mărinimiei Guv:ernului meţghiar, cu'toate că· o naţiune 
care face parte din Stările ţării ar fi fost îndreptăţită să pună condiţH 
Şi &~ c~arăl, garaQ.ţii :pentr:u .bunurile ei sfinte. 

. Aceasta .. se arflă,. însă, după câte ştim, ţn · co.ntradicţie c;u eeredle 
drepte ale :haţiuni.i .şi este contrară voinţei limp~de exprimată cel· puţin 
de adunarea scăunaiă·sibiană. De aceea adunarea scăunală tinută astăzi 
a hotărât ca deputaţii trimişi de ea la diet,i~ ·să! fie rechemati ca .urmare 
a încălcării intenţionate a instrucţiunilor· privind problema uniunii şi · 
a .comportamentului 1or contrar datoriei în tim put şedinţei ·din . 30 mai·; 
din motivul sus menţionat misiunea lor se declară~ nevalabilă şi va fj 
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înaintat onoratelor Stări -4n protest solemn împotriva c1.eclaraţi~t cJ.,ai 
de deputatii nostri î'n privinta un:lunii. · ';J·.·.~~~Mţ~ 

Hotărârea' fiind pusă chiar acum în aplicaţie nu ne-a . mai răhl[§ 
decât datoria de a o informa pe excelenţa voastră îri calttate de cowJsgx 
regcil 'la dietă, nUIŢlit de 1\!Iaiestatea' Sa şi de a _o trirnite în' anex!~L'ŞBf 
forma: t1nui protest adresat onoratelor Stări.l · · · · ' .. :M, .. ,, 

Primiţi expresia ~timei 'l}qastre deosebite ·prin' care avem ·O*.o:~Ffj~ 
.să rămânem etc., etc., respectuos 

Magţstratul ; 

Concept. Arh. Naţ. Dir. jud. Sibiu. Fond. A. Magistrat, nr. 2 037/1848. 
• FatO:. 5'639L5 641. 

1 Vezi doc. 138. 

.. i41 

Braşov, 9 iunie 184:8 

Magistrats Sitzung vom-·f)~n Juny '1848, . .· ... 
:: ·:; · .···. • · · - · -· ·. ; .i;, .Jr ,Fi1 

, Unterm Yor,sitz. des Stadt ~und Distrikts ,Oberr1ohters Johann.G~org 
von. Albrichsfeld sind' -anwesend: Stadthann Mathias. Lasselr. P'qJiz.e.l 
Director-Joseph -Tra,us~h~ die)Viagistratsrathe Franz, von ~chobeln,_ sre,~ârii 
von Closius, J ohann Lânge, Carl· Mysz,· J oi?-an.n Tartl~r, .. Fr~edrich. ;Fa1JfiT 
cius, Max von Dillmont;. Paul,)Romer k. Sţeuer Einnehmer, August vq:p.. 
Rot.h. Ober Notair, _Friedrich)36mches und Wilhelm, Schmidt Dominii:lli 
Gerichtsbeisitz1er und Friedrich Riemer ·Viz:e Notair. , .. 

Abwesend sind: Distl-ikts Richter j osef Graf und Magistratsrâtlj. 
Peter Lange ~m Dienst · 

2 541/1848 '·' 
Die . Nations Universitat eroffnet unterm 8ten Juny 1848, UnivJ1 

Zahl 679/1848!1 .. u: 

2 p42/1848 . . ,. . . 
Der Konflux Deputirte · Distrikts Richter Josef Grăf berichtet .un .... , 

term Stern .Juny J:olgendes:2 •.... ·~- . · · 
G1eichzeitig. iibergibt Praeses ein~n ihm. vom lJniversitats De:pu7~·: 

tirten Pistrikts Richter . J osef · Grăf im Wege der Privat · Korrespondenz,;~ 
mitgetheilten,. von der Universitat verfaBten Entwurf , zu · einer · Seiner 
Majestat, dann dem Erzherzog Franz Cari, ·Erzherzog Palatin einzu-. 
reichenden, dann dem ung~rischen Ministerium und sachsischen Depu ... :~ 
tatinns Mirtgleildem mitzutl'l~ilende DEmkschrift bezuglich der. von d~;r," 
sachsischen Nation bei der Vereinigung Siebenbiirgens· mit Ungarn zu 
stellenden Bedingungen. (D,ie Denkschrift wird. von Wort zu Wort ab.,.:~ 
gelesen und ist. ebenso inş .Magistrats Protokoll einzutragen).3 .. _·

1 

BeschluB. Dern: Nat~onsgrafen i~t. mit Bezugnahme auf die v9~.:.\ 
liegenden Zuschriften folgende Zuschrift zu unterbreiten: · 

A-qs den Hochdemselben unterm gestrigen. Tage Z. 2 525 gehor-. 
samst vorgelegten An/)ic.~ten dieses . Publikums, 4 · wie solche, !in einer ~ 
offentliche:rţ_ Versammlu11g des Magistrats~ der. stadtischen und Distrikts · 
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Communitaet aufs neue besti:r:nmt . dargelegt und · besprochen,:: vMord~ri: 
sind, werde Hochderselbe· er_sepen haben, daB :wenn fl.ieses- Stadt und 
'I).istrikts Publikum: auch dem .. Vorschlag der Nations •UniversiUit, wegen 
Verhinderung der Bestatigung: des Unions · Ar-tikles ·oder: -wenigstens 
wegen Aufnahme der von dersăchsischen Nation gestellten Be~ngtingen 
A.lerhc>chsten OMis einzusehr:eiten, hauptsachlich aus ..• _.dem ·G-r:unde <ni6ht 
beistimme11; konne, w~eil nach Ansicht dieses Publikums'>diese Schritte 
keinen giinstigen Erfolg haben, vielmehr· . die .· Stellung . d:er, NatiJ6n: 
schw.ieriger machen diirften, -· das · hiesige . Publikuin doch keineswege 
gesonnen sei, · noch je €&" gewesen, das Dasein der.- săchsi;::;chen . l'!_ation;" 
ihrt::.- :P,eiligsten Rechte und · ihr kiinftiges . .Schicksal · ohn~ ~i>r;l:reichenclt1 
Sicl;lerheit und schiitzenden Vorbehalt deF <Vereinigung ţntit , Ulf1garn 
hin~ugeben, şondern eine den unausweichlichen .Utnstănden· ·ang:emessene. 
k~jiftige ·Emporhaltt1ng dieser ·Reohte auf pem versammelten· 'Laridtage 
UJ1,d bei den bevorstehenden Verhandlunge:ri• mit demJ'ungrischen, Mb 
nisţerium. im wirksamen Vereine .unct· ·fester---Einheit tnif den siim~It ..... 
li-chen săchsischen Nations Briidern der -Wunsch- und das unerfuUdlÎ~h~ 
Streben dieses Publikums sei. Indem nun. diesem · ·IX-fagistr-at! Uflţetm· 
heutigen ein ErlaB der Nations Universităt vom 8ten d.'M. mittelst 
Estaffette zug:ekommen, \Vorin einerseits bekannt gegeben vverde, daB 
im Namen cler Natipn die .obgedachten Schrţţte Allerhochsten Orts ein
geleitet \Vorden und die sachsischen Kreise eiljereseits autgeforder.t wur
âen, zur- thatkrăftigen Unte:rstutzung dieses Schrittes ihre· Abgeordneten 
voni Landtag zuriickzuberuf€m, habe· der Magistraf.zvvar. :ln: B~ţr€t.ff:'_tle~· 
bei Allerhochsten 0rten veranlaBten, als von der. Mehrheit· der Kteis~ 
ausgegangen, nichts zu bemerken, halte • res jedoch fiir Sei.ne P,flicht,: .. titiţ. 
Bezug auf die in der eingangs. erwăhnten Zuschrift dat&eiegten' :A'fi~ 
sichten dieses Publikums, die Aufmerksamkeit des Natioilsg'rafen d~~;;,iut 
hinzulenken, in vvekhe nachtheilige' Lage dite săchsisthe Nation·· verset2t 
vvi1rde. tvenn mit Best~Higung des Unions Artikels -·vielleicht eiri '.r:asGher 
SchluB des Landtags erfolgen sollte und· die Denksrchtift der 'Natioi:i/ 
auf welche dieses Publikum das hochste Gewicht lege, Gle!Il _ Landtag 
entvveder gar nicht eingereichţ werden oder nicht gehorig ·zur: Verhand
lung kommen kănnte. Es erlaube sicli' demriach der Magistrat dl:e ;B,itt~, 
ge-vvogenst zu veranl.assen, vVlomit auch inzwis:chen, \JÎ.rahrend · Allerlioch.: 
sten Orts jene Schritte vor sich gingen, von der National Versammlung 
dem Landtag die fragliche Derikschrift eingereicht und zur Verhandlung 
gebracht werde, vvobei zugleich · dieser Magistrat der' Ansicht sei, -daB' 
hiezu die von der Nations Univrersităt ausgearbeitete, eben auch heute 
durch den diesseitigen Universităts Abgeordnetei). Diştriktş R~chter Grăf, 
hieh~r mitgetheilte Denkschrift5 zum Grunde gelegt, dabei aber auch· 
auf die von diesem Publikum in Absicht auf die zu unterlegende Denk
schrift unterm gest:rigen Tage gen1achten ·Vorschlăge, · namentlkh di~ 
beizufiigende. bestimmte und biindige Erklărung, daB die Nation nur· 
unter den vorausgesetzten Umstănden die Union fiir sich als bindend-· 
betrachte, die entsprecliende RU.cksicht genommen werden mroge .. 

In Betreff der vorges.chlag:enen Zuriickberufung der Landtags Ab...;~\ ... 
geordneten sehe sich dieser Magistrat auBerstande, solche den gestern 
in der Kreisversammlung neuerdings an den Tag gelegten Ansichten des.· 
hiesigen Stadt und Districts Publicums entgegen einzuleiten. 

ScplieBlich erlaube sich dieser Magistrat, ~inen. soeben h.ieher 
gelangten, wie i~ · Erfahrung · gebracht ·vvqrden, ,in: der. von: Closiusschen 
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Bucţ}druckerei in Hermannstadt gedruckten Aufruf6 an das saohsist::J?if~i· 
Volk bel~uscl;llie.(3en,. aus welchem der Nationsgraf ersehen vvolle,, Wi~ 
leidensqh,c,tftUche Ultras noch .'jmmer darauf ausgingen, die Gemurth~;·l 
pnb.efangen~r zu ve:rwirren .und aufzureg~nund .alles auf die Spitze·:·z.-at~:.·~~ 
stel~ef?..; , Den, ge~:aGhten E:~;'iahrungen· ztLFolge . hatten aber eben d:ieJlii~V\, (~~~ 
le;tz.ter Zeitin lV[engen ans Ţageslicht getretenen derartigen Flugschriften >;::~] 
ni<;p,ţ ,wenig zur geg~nseitigen Spannung und. Entfremdung der; Eie~.1:~?;1 
rn.uther in· der săchsisehen Nation beigetragen. · . · ·t 

. ,P,<;i~. nun ·.der IVIagistrat im Eirtklang mit den hiesigen. vertrefunderf· 
~?rpeFţ;cpaften.,d.afur ,halte, daB die săchsischen Nation in solange :zuţ 
kein~r":feşten Ein~gung in; ;sieh :gelangen kOnne, bis nicht der .Fried~ un.(l .. 
die :ij,l1he: der .:Gell1Uth:er .hergestellt und .die leidensohaftlichen ErreguriB · 
ge:n < eine.rn, unhefangenen und. ruhigen Erwagen . der Dinge . gewietr~ 
sein,: wij,:rden.; ', ~!lGln.n . ~ber: . al,lCh . die ,endliche · Einigung der · Natioru ! lai~ ' 
hqqhs,ţe:r :W~Ps<i!hnaUer. Wohlmeinenden erscheinen miisse, so ,unterl~ge 
z1;1gţ~!;~h der ·lYlagistrat d~m Nationsgrafen die Bitte, .auf geeingnete Art 
ăln}~j.phen,. nur zu · traurigen: Folgen fuhrenden Aufreitzungen der· Ge...i. 
miit.l;len Eippalt·.tnun .zu wollen. j,. ·< 

Şedinţa Magist.ratulth din 9 iunie .1848 ' 

.• > .: .. ~ln,lftă :sub preşedinţia judelui supr~m al . oraşului şi districtuluh 
J'o}lann:. q~org von.,Alpriţhsfeld. Sunt. prezenţi: vilicul oraşului :Mathias 
:t:...a!ş~~b d,i.r~ctf?ru~ poliţiei J oseph Tra~sch, · consilierii rn~giştratuali Frafi?i. 
von ~c:ijq~In:,, -Ştefan .von Closius, Johann Lq.nge, Cari Mysz, Joh(lnn 
'rartler, ·rrieprţch Fabricius, Max von Dillmont, Paul Romer -p~rceptor, 
A,~gusţ vqri }ţoth: notar suprem, Friedrich Bomc.hes şi Wilhelm Schm,idt, 
~sesori · jţtdecătoreşti ~omeniâ1i, şi Friedrich · Riemer vicen()tar. 

Abse~ţ~r,sunţ: judele districtual Josef Graf şi consilierul magistra
tual :Peter Lange. în interes de serviciu. 

2 541/1848. 
Univer'sitateeţ .Săsească trimite următoarea adresă din 8 iunie 1848, 

nr .. Univ~· 67.9/1848:1 · · 
' : .i 2 542/1Ş48 

Deputatul la conflux, judele distrktual J osef Graf, raportează în 
8 iunie urrnă.toarele :2 

Preşedintele a prezentat un proiect al unui memoriu î.n legătură 
cu condiţiile. care se vor pretinde de naţiunea săsească .în cazul uniunii 
Transilvaniei cu Ungaria; memoriul ur~ează să rfie înaintat MaJestăţii 
Sale, arhiducelui 'Franz Cad şi arhiducelui palatin~ GuvernUlui· ma-; 
ghiar şi membrilor saşi ai delegaţiei.· Acest proi·ect de memoriu i-a par
venit preşedintelui de la delegatul la Universitatea· săsească, jud~Ie 
districttial · J osef Graf, pe ·calea corespondenţei. (Memoriul se1 citeşte 
cuvânt cu cuvânt şi se va nota exact· aşa în procesul verbal al şedinţei 
Magis.tratului).3 · 

Hotărâre. Comitelui saşilor i se va trimite următorul răspuns la 
adresele de mai sus: 

ţlin părerile acestui public,· aşa cum au fost ele. di~ nou. dezbătute 
şi exprimate ·cu hotărâre într-o adunare oficială comună a Magistira
tll,lUj, a· comunităţii. ora!?ului şi celei districtuale şi aşa cum v-au -fost 



ele prez~ntate· într:-o adresă, din 8 iunie, hr. 2 525,4 domnia. voastră v-aţi 
putut da seama -că ptlblicul acestui oraş şi district nu poate fi de acord 
cu propunerea·~ Universităţii săseşti de a. interveni pe lângă· împarat 
pentru a împiedka sancţionarea legii unionale sau ce·l puţin ; pentrU. 
acceptarea condiţiilor puse de naţiunea săsească; după părerea publi.,.. 
eului de aici aceşti paşi nu vor avea nici uri succes, ci, dimpotriva, 
vor îngreuna probabil poziţia naţiunii. Cu toate acestea, publicul de aici 
nu este nicidecum şi n-a fost niciodată. dispus să abandoneze în favoarea 
uniunii' cu Ungaria existenţa naţiunii săseşti, drepturile ei cele mai 
sfinte şi destinul său viitor, fără o asigurare suficientă şi fără. rezerve 
protectoare; dimpotrivă, dorinţa şi tendinţa neobosită ac publicului d~ 
aici este susţinerea puternică şi adaptată la condiţiile existente a aces
tor drepturi la dieta actuală şi la viitoarele negocieri cu Guvernul ma-:
ghiar în strânsă legătură cu toţi confraţii saşi. Magistratul din Braşov a 
primit astăzi prin: ştafetă o adresă a Universitătii săsesti din 8, iunie în 
care, pe de o parte, s-a anunţat că. sus menţionaţii paş·i ·pe lângă împărat 
au fost deja ·iniţiaţi, iar; pe de altă parte, scaunele săseşti au fost în
demnate să sprijine iniţiativa prin rechemarea deputaţilor de la dietă. 
Magistratul· nu are · nimic de obiect,at în legătură cu paşii iniţiaţi pe 
lângă împărat, deoarece au fost ceruţi de majoritatea scaunelor. Dar, 
având în vedere părerile acestui. public expus în adresp. men,ţion.ată lc;t 
început, MagiStratul consideră că este datoria lui să atragă atenţia conif-, 
telui saşilor asupra faptului că naţiunea săsească va fi pt.ţsă. într~o situa
ţie dezavantajoasă,, dacă după sancţionar~ea legii hniohale s-ar încheic;t 
repede· ·dieta, fără ca ·memoriul căreia publicul de' alei îi acordă cea 
mai mare importanţă să fi· fost înaintat sau dezbătut cum se cuv.ine. 
Magistratul îndrăzneşte, prin urmare; să vă adreseze rugămintea _să 
luc;tţi măsurile necesare, 'pentru ca în timp ce au loc demersurile pe 
lângă împărat, adunarea naţională să înainteze dietei memoriul men:.. 
ţionat şi să facăi totul pentru a fi 1tiat în· dezbatere. Totodată MagiStŢattil 
din Braşov este de părere că la redactarea acestui memoriu ar fi ·bine 
să se pornească de la cel elaborat de Universitatea săsească şi trimis 
aici ~tăzi de către delegatul la Universitate, judele districtual -Graf, 
dar să se ia în considerare şi propunerile făcute :ieri de acest public,5 

în vederea întocmirii . respectivuiui memdriu, mai ales declaraţia scurtă 
şi hotărâtă că numai în circumstanţele presupuse naţiunea · săse'as.că' ·va 
considera uniltmea ca obligatorie şi pentru ea. · ': · 

:In ceea ee priveşte propusa rechemare a deputaţi~or- de-la dietă•, 
Magistratul din Braşov nu poate iniţia o astfel de ·acţitil\e, pentru ·că ar 
fi în contradicţie cu păreri1e puhl.icului . orăşenesc Şi' distri~ctual· exprr-
mate din nou ieri cu prilejul adunării districtuale. · 

[n. sfârşit, acest Magistra't îşi pennite să a;,_exeze un recent primit 
Apel că.tre poporul sas6 tipărit din câte s-a putut afla în. Sibiu 1a tipo
grafia lui Cliosius, din eaTe c·omiteie sa~Hor îşi poaţe da 'seama câ-t de 
mult se străduiesc unii ultranaţionalişti fanatici să deruteze şi să aţt1ţe 
spi:ritele celor inocenţi şi să ducă totul la .c;ulme. Conform experienţelor 
avute, tocmai foile volante de acest fel apărute în mare număr în ulţi
niul timp au contribuit _în mod substanţ~al, la. tensiunea reciprocă şi la 
înstrăinarea spiritelor în cadrul naţiunii .s~se.şti. 

In concordanţă cu organele respective de aici,. Magistratul este 
de părere că naţiunea săs_~ască nu poate să ajungă la o pune·re de 
a(;!ord stabilă până. când pacea şi liniştea spiritelor nu este restabilită ŞI 
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până ce agitaţia fanatică nu .este înlocuită cu analiza calmă şi liniŞtită a 
lucr11rilorţ în acest caz înţeleger~ea. finală a naţiunii trebuie să apară';ca 
dorinţa, supremă .a tuturor oamenilor bine intenţionaţi; Magistratur adr~2. 
sează concomitent.· comitelui saşilor rugămintea de a aplica măsurile 
.potrivite pentru a pune capăt unor astfel de incitări ale spiritelor care 
nu pot avea decât urmări tragice. 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Magistrat, nr. 2 54li1848 .. 
Foto: 31 614-31 617. · 

:' 1 Vezi doc. 117. 
· 2. VezL doc·. 120. · 

0 Vezi doc. 118. 
4 Vezi doc. 125. 
5 Vezi doc. 82. 

· 6. Vezi dac. 127. 
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~~luj, 9 iunie 1848 

Deâk Ferencznek. Kolozsvar,. 1848. jun~ 9 

Tegnap irek neked; ··de az6ta nagyot valtoztak a korillmenyek. A 
Prenyi altal ma hajnalban folinditott silrgony ertesHett · titeket eddig 

· dolgaink· aggaszto allasar6l. Itt erelyes. fellepes kell, de az a baj, hogy 
ninos, ki tegye. Sem Teleki, .sem Puchner nem arra val6k, gyerigek, las
.suk,; ketsegeskedok. Ide erely keU s higgadt fontolas es szan1itas· utah 
·gyors, szilard eljaras. Pnenyi nem jelent itt meg elegge. kiralyi biztosi 
,szinben; mint csak ministeri biztos, nincs es nem lehet az orszagban eleg 
tekintellyel s hatassal, mert · epen azon hittel toUottek ela bujtogat6k az 
orszagot, hogy a ministe;rium csak azon partnak org·ahuma, mely a ·csa
szârtol elszakadt s melynek elen Istvan nador ali; tehat anrtak en.gedel
meskedni nem kell. Nem is lewtt 6: itt fel eleg 'innepely~sseggeL Oly 
bureacratico-aristocratikus orszagban, mint Erdely, nem lehet respubli-

. eanus egyszeruseggel iinjponalni: itt cim, · feny, pompa kell. Igen szuk
segesnek hiszem, hogy kiralyi - de joi megjegyezve - egeszen ezen 

. alakban es fenyben megjeleno teljes hatalmu biztost kell ide. rogton kiil
de·ni; de ugyan rogton, mert kitoresben van az, mit rneg j6 reszt kony
nyen lehetne elfojtani; de a Ini ~ ugy lehet .- csak rovid ido alatt is 

. rnindent .langba boritarid .. Meggyoz6desem szerint senki sem felelhetne 
meg nalunk ezen terhes, de nagyszeru :qivatasnak annyira mint Szec
henyi. 6 katonai · ismeretekkel is bir; azonban erelyes, elhatarozott em

. ber; tud merni hol kel s tudtenni es tetetni. Hiszem, mikenţ e hivatas 
terhes es sok tekintetben kellemetlen voltat erzendi o; de gondolja meg, 
J;nikent a nagy Magyarhon egyik legszebb, s legfontosabb reszenek meg

··menteset ~s azt fogja eszkoz6lhetni, hogy a magyar, ugysem nagy szam
b61 all6 faj, egy nevezetes s er6te~jes resze ki ne irtassek. Ha Szechenyi 
teljesseggel nem johetne, Haller Ferenc, a voit ba·n sem lenne, - hidd 
el nekem, ~ rossz. Ezen einber felre van .ismerve. Horvătorszâgban le
het, hogy nibazott, de milyen emberek vettek t?t ott korlil? . I?e a nador 
es a ti tiszta utasitasaitok mellelt s tolilnk veve korill, bizonyosan meg.-
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felelne a celnak. Legislegjobb lenne pedig, ha ot tennetek commandiro
z6nak (Puchner m:ar oreg s beteges, bizonnyal 6hajtasa teljesi.Hne, ha 
e16leptetessel nyugalmaztatnek), de a mellett az, hogy Szechenyi mint 
teljes -hatalrnu. kiralyi biztos. jojjon, · inulhatatlanul szi.ikseges marad. -
Kerlek, fontold meg ··ezeket; ·sz6lj Batthanyival, minisztertc1rsaiddal, fd-
kent Szemerevel; kozold az eszmet Szechenyivel is. . 

Nom szivesen koszont. Elj Boldogul! baratod. 

Lui Deak Ferenc. Cluj. 9 iunie 1848 
Ieri ţi-am scris. De atunci, însă, împrejurările s-au schimbat mult. 

Depeşa trimisă azi în zori de către Perenyi v-:-a înştiinţat deja despre 
starea îngrijorătoare a problemelor noastre. ·Aici este nevoie! de un 
gest energic. Dar, din păcate, nu ·este cine să-I facă. Nici Teleki, nici 
Puchner nu sunt oameni potriviţi. Ei sunt slabi, procedează încet şi 
sunt sceptici. Aici este nevoie de energie şi ·de o cugetare ponderată, iar 
după o socoteală matură de o acţiune rapidă şi fermă. Perenyi n-a apărut 
aici cu înfăţişarea impunătoare a unui comisar regesc. Doar în cali
tatea lui de comisar ministerial nu are şi nu poate să aibă în această. 
ţară· o autoritate şi o influenţă corespunzătoare. Instigatorii au umplut 
ţara aceasta tocmai cu părerea falsă că guvernul este numai organul 
unui partid ce s-a despărţit de împărat şi în· fruntea căruia-se găseşte 
palatinul Ştefan ... Prin urmare, lu1nea nu trebuie să asculte de acest 
guvern. El n-a apărut aici cu soleinnitatea necesară. Într-o ţară biro
cratico-aristocratică cum, este Transilvania, nu te poţi impune cu: o 
simplitate republicană .. Aici este nevoie de titlu, de splendoare şi pompă. 
Consider foarte necesar să se trimită imediat aici un comisar regesc 
plenipotenţiar. Dar; subliniez, într~o formă cu totul co~espunzătoare 
şi cu fastul necesar. Cât mai curând însă, pentru că· s-:-ar putea să 
izbucnească cBea ce încă uşor ar putea fi înăbuşit. Şi care ar putea să 
incendieze într-un timp scurt totul. După convingerea mea, la noi nimeni 
n-ar corespunde mai mult acestei misiuni grele, dar măreţe, ca Szechenyi. 
El are şi cunoştinţe militare, este un: om energic şi hotărât, ştie să 
îndrăznească, ştie să, acţioneze sau să conducă o acţiune, acolo unde se 
impune. Cred că şi el simte că această misiune este grea şi în multe 
privinţe neplăcută. Dar nu-şi dă seaina că prin aceasta va salva partea 
cea mai frumoasă şi cea mai importantă a patriei mari maghiare, că 
va ajuta să nu fie extirpată o parte însemnată şi zdravănă a maghia
rimii, o rasă şi aşa prea puţin numeroasă .. · Dacă Szechenyi n-ar putea 
să vină nicidecum, crede-mă că n-ar fi rău nici fostul ban Francisc 
Haller. Omul acesta a fost judecat greşit. Poate că în Croaţia a comis 
greşeli. Dar de ce 1-au simpatizat oamenii acolo? Cu instrucţiuni clare 
primite de la palatin şi din partea voastră, înconjurat de noi, el ar 
corespunde cu siguranţă scopului fixat. Cel mai bun lucru posibil ar fi 
însă dacă l-aţi· numi comandant. (Puchner este deja un om bătrân şi 
bolnăvicios şi desigur s-ar împlini o dorinţă a sa dacă, după o avansare 
în grad, ar fi pensionat). Cu toate acestea, rămâne absolut necesar ca 
Szechenyi să vină, în calitate de comisar regesc plenipotenţiar. Gândeş
te-te bine,· te rog. Vorbeşte cu Batthyany, cu colegii tăi de la minister. 
mai ales Szemere. Comunică această idee şi lui Szechenyi. 
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Soţia mea îţi trimite complimente cordiale; Să trăieşti fericit., 
Amicul.tău. 

Concept. Arh. Naţ. :pir .. : jud. C!luj. Fond. Arh. fam. Wessele.nyi. Cqpi~'" 
rul de scrisori al lui Wesselenyl Miklos .. Publicat în Tortenelmi 'tai:-
1904, p. 348:-349. . ... ·J', 
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Sibiu, 9 iunie 1848 

An die Hern1annstădter Landtags Abgeord!leten, Herrn Conrad". 
Schmidt und J osef Schneider 

J:Iermannstadt, am 9: Juni 1848 
Nachdem dieses Publikum sowohl aus den offentlichen Blăttern; 

als auch den .ămtlichen Berichten die bittere und niederschlangend.e 
Ueberzeugung geschopft hat, daB Eure. Wohlgebornen · zu der am 30. Mai 
ini Landtagssaale proklamirten Union gegen den Sinn der Ihnen er
thei.ten Instruktion und im Widerspruche mit den Ihnen vvohlbekannteh 
Gesinnungen . dieses .Kreises miteingestimmt haben, so hat die StU;hls;!_ 
versţ:i!nmlu11g im Hinblicke auf die: · hohe und heilige Sendung, \Velche 
Ihnen·· aus dem · Ver·trauen des~ .Volk~es zu Theil geworden rind. welche 
Sie im. wahren, Sinne des Wortes zu erfiillen unterlass~n ha ben,. ihre 
derzeitige Mission a'ls erloschen und ihre Einstimmurig in . die Uni:on, 
weil -sie ins,truktions\vidrig, also fiir Ihre Sender auch nicht verbi:âdlicF:t 
ist, laut cler beiliegenden Protestation an die hochl;oblichen Stănde fiifi 
ungiiltig erklărt.l 

Eure ·Wohlgebornen werden somit angewiesen, nach Empfang dieses 
jeder. weitern Verpflichtung als eines Landtags Abgeordneten seitens 
dieses Stunls sich als enthoben zu betrachten, tv.odurch Ihter unge~ 
saumten :Rilckkehr kein weiteres Hindernis 'im Wege steht. 

'[Der Magistrat] 

Către deputaţii sibieni la dietă, domnii Conrad Schmidt şi Josef 
Schneider 

Sibiu, 9 iunie 1848 

Deoarece publicul de aici şi-a dat · seama, atât din publicaţii, cât 
şi din rapoartele oficiale, că domniile voastre aţi votat în1 ,favoarea 
uniunii, venind astfel în contradicţie cu· 'sensul instrucţiunii ce vi s-a 
înmânat' şi cu atitudinea bine cunoscută a acestui scaun; având totodată 
în vedere misiunea înaltă şi sfântă ce vi se încredinţase ş~ pe care nu 
aţi îndeplinit-o, adunarea scăunală a declarat prin alăturatul protest 
adresat onoratelor Stă.ri că· misiunea voastră a încetat; deci votul vostru 
in favoarea uniunii este nul şi neave'nit,' deoarece a fost dat contrar 
instrucţiunilor; prin urn1are nu-i obligă cu nimic pe cei c·e v-au trimis 
să-i reprezeritaţi.l 
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Domniile voastre sunteţi de' aceea .ruga te ca după primirea âdresei. 
sa vă consideraţi eltberaţi de orice' oblig~·ţie ca· deputaţi ';Jg "dietă ·ai 
acestui scaun, âstfel că vă puteti reîntoarce neîntârziat fără a vă mai 
sta ceva în cale~ ' ? 

Concept, Arh Naţ. Di.r: jud. Sibiu . .Fond. Actele Magistrat, nr .. 2 o37; 
1848, .Foto: 5 636-5 637~ · 

1 V ezi · doc. 138i · 
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Sibiu, 9 iunie 1848 

[Sibiu, 9 iunie 1848Jl 
. Esperes (J r! 2 

Emlikezik-e,· :hogy m~g regebben irt voit nekem egy 1evelet, mely
beri igeri, hogy m'indenekben ahhoz. tartassa magat, mit hatâroznak ·es 
szi.ikSegesnek talâlnak azok, 'kik. keze1ik:· a roman nemzet ugyet, es csu-:
păn csak azzal foglalatoskodhak, tiszta okokbol; nem pedig magan erde
keikbol. Uram! .Emh~kezel-e, hogy mondattak azon irasba, miszerint kesz 
v~agy veredet is kiontani a nemzetett. · 

E11 . akkor . szerfe1~tt orvendettem annyi bravli.ron, hanem ~ost en 
is mipden j6lerzo, annyival in}{abb orvendeneri.ek, mivel urasagod abba . 
az ăllasba van, hogy a keze alatti lelkesreket es nepet vezethetne azokra,· 
melyek kivăntatnak a roman nemzet va16sagos boldogulăsăhoz es elete
hez. Uram! Mutasd meg, ·· hogy roman vagy, mert most az ideje, mutasd 
meg, hogy akarod a nemzet boldogsagăt, ·inutasd meg, hogy felUlemelke
del a magan etdeken, egy magosabb erdekhez, mely mindnyajunke, ko..:. 
zos. Uram! a magyarok Kolozsvart megejtettek az un16t, a· szaszok fele
lemb61, de feltetelek alatt megegyeztek. Ok tettek- minket :i:lem kotelez. 
Azonban ·a magyarok se egyeznek meg; a magyar nep nagyoob resze nem 
akarja, .a szekelyek se, azutan a szaszok e:~pen nem. Azonban a szaszok 
felelmesek ·es nem tudnak mit csinălni. ·Az uni6t semmikeppen sem akar
jăk · a szăszok. Az uni6 kerdese erdekli a n~p mihden osztălyait,. es az or
sz:ăg minden nepeit. Ez nagy kerdes, nem egy 6rara va16, \ralamint a 
magyarok tettek dUhosen. 

Neldk ugy kellett cselekedniek, mivel' talan tudja, hogy a horvătok, 
szerbek, dalmatok sat. a, magyarorszăgi magyaroknak majus 16-an del
elOtt 11 ·6rakor hadat ii:Zentek. A magyaroknâk egy krajcarok sincs(en. 
Er.delyben volt penz. Most ez az egyetlen egy ok, miert sietnek egesz 
di.ihvel a magyarok az uni oval. . Meg mas okok is vannak, ;melyjek csak 
!6ket erdeklik. Azonban az uni6 nem fog meg.ejtettni. A cs~aszar nem 
akarja, nem akarja a magyarsag egy resze, nem a szekelyek, a romanok 
es szâszok. A :romănok majus 15-en ptotestăltak es protestălnak mostan 
is. Urasagod unszolja· a nepet, hogy tartsa magat a Balăsfalvan tett es-
ki.ihoz. Urasăgod tartsori a neppel, mert lelkesz. · 

A szekelyek borzaszt6an viselik magukat, igy tehat fegyverhez va
gyunk fels2'i6llitva. A polgar hăboru nincs messze; ki vagyunk hiva. 
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Mondja meg a. nepnek, hogy egyenesitse_. ki a kaszakat, 
gănak ·landzsakşt, ~gazi tsa m~g· a cşepldket; mert ann 
I$tenre. kerlek uram; es·; a nepet,' melyet .oktatsz, CS<~leJlre<1j 
dunk. Lemenyit a magyarok Kolozsvart' fennhordoztak. A:.Kotm~Va·n1 
v:etseg jol viselte magat. Lemenyi i<s j6Lv!selte magat, mint 
elnoke, hanem mint kiralyi hivatalos megfuptatta, hogy nem .,.....,.,...,......,.~ 

·· szegven esklijet~ E.z mit. se te.sz . :; . Engedje rrieg; .mert meg tob 
irhatnek, de nincs idom~ ajănlom magamat alazatos szolgaja• 

Domnule protopoape!2 

Al. Papiu Ilarian, 
notariu Comitetului 

{Sibiu, 9 .iunie 

Iti vei an1inti că mai demult mi-ati fost trimis o scrisoare în 
promiteaţi că·· vă veţi. ţine jntru toate de cele ce hotăresc şi 
de trebuinţă cei care conduc lucră·rile naţiunii române şi se ocupă· 
aoeasta din cauze curate şi l).icidecurp din interese egoiste. . 

Domnule! Aminteşte-ţi cum spuneai· în acea scrisoare, cU:m .că 
gata să~ţi verşi şi sângele p~ntrunaţiune. M-arri bucurat atunGi 
de atâta bravură, dar acum" eu şi toţi 'cei de bine simţitori cu atât 
mult ne-am bucura, eu cât domţ1iâ ta te afli într-Q poziţiune din . 
pe ·preoţii subordonaţi şi pe popor i-ai putea îndruma către acelE~<} Gqf;~.t 
sunt de dorit pentru adevărata feriCire a naţiunii şi pentru Vfaţa·· ei. 
Domnule, arată că eşti român, căci acum e timpul;· arată că vrei ftrrt~ ~; 
oirea naţiunii; arată,· că te ridici deasupra intereselor egoiste, cătr~. un~ ' 
interes mai înalt care e al nostru a~ tuturor, comun. . ) '. 

Domnule! Ungurii la Cluj au dezlegat uniunea, şaşii, de teamă, .a}ilr 
consimţit sub condiţiuni: Ei au făcut-o; p~ noi nu ne leagă cu ,nimi9;.1 

Intr-aceea nici. ungurii nu se înţeleg între sine, partea mare a poporului1 

maghiar nq vrea uniunea, pici secuii, ia,r saşii cu adevă.rat nu. Într-~-::: 
ceea saşii ·sunt înfricoşaţi ·şi nu ştiu ce să faca .. Cu nici . un chip nu VQrt 

saşii uniunea. Ches1tiunea u:niunii ·interesează toate .clasele popd.rU1ut_ 
şi toate naţiunile ţării. Este o proţ)lemă mare, nu de o oră, cum tni:. 
făcut ungurii, la mânie. Dar ei trebuiau. să se poarte aşa, deoarece pro~· 
babiliter ştiţi că ~ârbii, croaţ~i, dalmaţi! ş.a:.. în. 16 mai, la ora 1! îna...: 
intea amiezii, au declarat război ungurilor din Ungaria. Ungurii n-au· 
nici un crăiţar. In Ardeal erau bani. Acum aceasta e singura cauză: 
pentru care se grăbesc ungurii, cu întreaga mânie, cu uniunea. Mai 
sunt apoi ~i alte cauze care îi priv<;sc doar pe ei., 

Într-aceea uniunea nu· se va înfăptui. împăratul nu o vrea, nu o 
vrea o parte a ungurimii, nu secuii, românii şi saşii. Românii au pro
testat la 15 mai . şi potestează şi acum. Domnia ta îndeamnă poporul 
să se ţină pe lângă jurământul pus la Blaj. Domnia ta să ţii cu po
porul, căci eşti preot. · 

Secuii se poartă îngrozit1or, aşa că suntem chemaţi la arme. Răz
boiul cetăţean nu e departe; suntem provocaţi. Spune poporului să-şi 
îndrepte coasele, să-şi făurească lănci, să-şi dreagă îmblăciile, căci 
aici am ajuns. Pe Dumnezeu, te conjur, domnul meu, ca şi pe poporul 
ce-l păstoreşti, fă ceea. ce-ţi spunem Pe Lemen_i, ungurii 1-au. purtat 
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la Cluj pe su.s. Delegaţiurţ_ea d~ Ja Cl~j s-a purtat bine. Şi_ Lemeni s-a 
purtat bine ca preŞec.f.inte aţ ·:delegaţiuni,i, dar ca· deputat regalist a 
arătat că nu e român, tfrângârid jurămârituL AS~ta-i nimi~; dă-mi voie 
să-ţi spun, pentru că aş puţea să-ţi scriu şi. mai. multe, dar acum nu 
am timp. 

Mă recomand al domniei tale plecat şerb. 

Al .. Papiu· Ilarian, 
notariu Comit~tului 

Concept, Arth. St. Budape~ta., Forid. G.P:,. o.r. 10 939/1848. Foto: 26 365~· 
26 367. 

1 Docu1llentul . nu .. are ~ittă, Dat::.rea .. a·m 'făcut-o pe baza unul jacti species al 
procesului lui Ioan Pop, tatăl .. I;ui Papiu. ·narian, pentru complicitate .. la, răzv@tire 
şi instigare la răscoală a ·românilor, intentat de autoritatea 'gubernia1ă' din Tran
silvania. . l .·· . . . . . • •.. , . . . . 

:! Textul românesc este de epocă, dar nu e oei origip.a~. Eş.t~ o traducere: 
făcută de translatorul ~oficial Ioan Bobb de la Cluj, după textul maghiar, care 
e&te la rândul l11i rtradue'erea· originalului lui AL .Papiu Ilarian. 
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Carei, 9 iun•e .18~8 

. MeltR~~gos F6 'Js;pan Ur! Tekintetes Nemed ·\farm_~gye! .r 

. Azon kedvez6 hir szarnyal, miszerenf a tekintetes .. nemes Kraszna 
varmegye a Magyarhonhoz vissza csatolâsi 'rtagyszeru i.innepelyt azon 
magasztos eszmevel disztesiteni kegyeskedet, miszererit csak azon alla_
dalom ~ehet eros, ha minden a haza em.lojebdl azokat erdekeben b~le 
szuvi, s igy az azon alkalommal, a f:Q ispanyi s:zekokben :igtatott melt6sa-:: 
gos: Kabos Josef urnak bolcs inditvanyat, hogy: _felekezetiink reszer61 is, 
neveztesek ki egy egyen ţl. tekintetes bizotmanyi gyules diszeR koszoru
jaba -egy. hangulag folkarolni kegyeskedte, egy udoszakbah, a mid6n ot~: 
tan: a hol .. a nemet es szlav elem 'leteze, · a kozepkori 'Setetes .barba.risz-· 
musa fclmeri.ilt, -iildoztettek,' ki:r:aboltattak es· izolaltattak, megmutatta a 
-tekintetes ~nemes l(;raszna varmegye hogy 6k minden elohitel SicHakât61. 
tisztult val6di magyar elem es szellemu emberszeretettol at ihletve, at 
lengve vannak, .. ·es mikepen ·a j61 tevii nap atmelegi·tO: sugawaival' nem'. 
csak a nemes novenyeket. kizar6lag, hanem az ·egesz termeszetet elenkiti,: 
ugy a tekintetes nemes Kraszna varmegye· is szegeny hitsors~bsin:kra is ke
gyelmet kiarasztani melt6ztatott, vallâs k_lilombseget nem hanem az Is-' 
teni szep ...... teremtett embert, imadja az b~r az Istent fedetlen vagy 
fedetţ. fdvel, vette.tekin:tetben. . · . · . 

Ez nem c'sa.k a Kraszna megyebeli hanem âtalanosan az egesz ha-~ 
zai keblebeni izrnelitanak foleg a most sarjadoz6 izraelita nemzedekre 
gepszerenti . rugonya leend. Celszerubb tanulmanya erenye es jelleme 
gyarapodâsa es nemesi tesere leend. 

Kegyeskedjen a tekirrtetes nemes V armegye azon 'biztaUist o:;lva
lalni miszerent szivi.ink forr6n · dobog a haza· szeretetert ak.ăr a csatta
teren, .. akar: eg·y~bb aldozatokat igenyl6 mez6n stadiumunkhoz kepest, sen
kitol fely:Ulmulni 1nagunkat :nem· fogurik engedni, hogy errol eddig~le 

293 



peldiit ne in adtunk, nem mi vagyUrik · az oka, arr6l szamolni fogp.a~; ..... . 
a kik testiink~t bănţtal ~s lelkful}{et anyi nyomorral eltorpelţek,,de, n:Xi-::, 
tassek csak ter, es C1 kihintet mag dlison fog gyiimoksozni,. ezţ 1 ;r~teil;~~*·'·. ; 
baza eţott legsz~ntehb erekelyiinkre ·eskozziink. ' : .. ··;··; ,· ·. ·~ 

. . . tld~oz ': legjren·. tehat a tekintetes .. nemes Kraszna . varmegye ''rind]~ . '1', 
· Udvoz legyen, legyen ·Iegkes6bb utodja. · · · · · · · '· '· · < 

Mi resziinkrol a most irt varmegyet a hazank oszves hit felekeze- ·' '* 
tiinknek valoai · · M e g va 1 t 6 n k kepen iidvozoljok. Korlatolt letUnkre 

· h<llankat jbbban nem· tudjuk kifejteni annăl, mint kegyes neviiket jegy
z6konyvi.inkben oroke fonmarado dicsereteul o:rok'iteni, s ahoz kegyes 
neviinket; ~ koksonyozni kegyelm.eseri melt6ztason. 

V egrere ~ssedeziink mely alazatossaggal ezen oroke ragyog6 fenyt 
a hazai hirlapjC}iban. igtathatni kegyesen megengedni melt6ztassek. 

·. Egyeb~~ri;f {i!jănljuk, magunkat, ~egyes m.alasztjaban leg rnely,e·b~ 
tis~telettel h~ve:fl: N. Karolyban 1848 evi Nyarelo 9-en tarta:tott lkoz~p
P:onti gyiilesi.inkbOl a melt6sagos fo ispan ur es a tekintetes . nem~s: var~ 
~egyen~k ala:iatos ·szq~~âi · , , . ,. 

A· Szathmăr 1Vlegyei. Izraelitâk kio·zarisege 
neveben jegyezte Steiner Leopold Fo Jegyz6 

Onorate domnule comite suprem! Preacinstit comitat! 
A prins aripi vestea binefăcătoare cum că preadHstftui'şi nobilul

1 

comitat Crasna ş-a milostivit să:-şi .împod<;>bească . marea sărqătoare: <;l 

realipirii la patria ungară cu acea înălţătoare idee cum că nu poate fi 
puternic un stat decât atunci când îi urieşte sub acelaşi interes pe toţi 
fiii· aceleaşi patrii. Şi astfel cu acea ocazie, scaunul comitatului s-a mi
lostivit .să îmbrăiţişeze cu unanimitate propunerea înţeleaptă a onora-· 
tului domri Kabos J6zsef ca în· ·cununa sărbătorească a adunării comi
tatulUi să fie numit şi un reprezentant din partea confesiunii· noastre. 
[ntr;...un timp in care acolo unde domneşte elementul german şi slav· 
a răbufriit barbaria întunecată a evului mediu, fiind persecutati, jefuiţi 
şi marginalizaţi, onoraţii şi nqbilif ·conducători· ·a:i comitatului Crasna aţt 
arătat că sunt adevăraţi ·unguri curaţi de· orice prejudecată, inspiraţi ···şi 
pătrunşi spiritual de· iubirea semenilor. Şi aşa cum. razele calde· crl:e 
soarelui . binefăcător înviorează nu numai speciile nobile, ci. întreaga 
natură, tot aşa preacinstitul comitat S"'-a milostivit săr-şi reverse bine.:.. 
facerile şi asupra.bieţilor noştri coreligionari, trecând astfel peste obsta
colele de credinţă şi luând ·în considerare doar omul făcut după chipul 
minunat ·al lui Dumnezeu, indiferent dacă acesta se · roagă Creatorului 
cu capul descoperit sau acoperit. 

Acesta poate fi un resort mobilizator nu doar pentru izraeliţii elin 
comitatul Crasna, ci din întreaga _ţară, }Tiai ales pentru generaţia de 
evrei care se înfiripează ac.um. Poate fi . cea mai potrivită pildă pentru 
creşterea şi înnobilarea virtuţilor şi caracterului acestora. ' • . 

Rugăm preacinstitul comitat să ia act de asigurarea solemnă, cum 
că inimile noastre bat fierbinte pentru dragostea de patrie, fie pe câmpul 
de luptă, fie - după putinţa noastră. - acolo unde se cer alte sacri
ficii, fără, a ne· lăsa întrecuţi de nitneni. Şi dacă până acum n-am dat 
dovezi despre aceasta, nu suntem noi de vină, ci vor da seamă despre 
aceasta cei care ne-au înjosit trupurile cu atâtea torturi şi sufletele cu 



atâtea nenorociri. Dar să ni se deschidă ·numai calea si atunci .. sământa 
îrrtprăştiată va rodi îndesat. Jurăm pe- cele mai sfinte' relicve ·ale, ne~--
mului nostru, în faţa lui Dumnezeu şi a patriei. . . . 

· Fie deci s.alutaţi reprezentanţii preacinstitului şi nobilulu( comitat 
Crasna; fie salutaţi.şi să le tră.iască viţaîn veci! 

Din partea noastră salutăm acest preacinstit şi nobil. comitat ca 
pe -adevăratul' salvator al tuturor coreligionarilor de ritul nostru din 
întreaga ţară, În situaţia noaStră îngrădită, ţ1U' ne putem exprima recu~ 
noŞtinţa în alt mod, decât trecând onoratele nume. ale domniilor voastr~ 
în· condica noastră, spre eternă aducere aminte; ne rugăm ca domniile 
voastre să face.ţi la fel cu nume·le noastre. 

'[ri încheiere cerem cu adânc respect să binevoiţi ··a vă da îngă-: 
duinţa ca această clipă solară caf\e va străluci în veci să poată fi vestită 
în ziarele dirf patria noastră.. . · ' 

Altminteri;· recomandându-ne harului milostiv al domniilor voas
tre, ră.mânem cu cea mai adâncă supunere ai onoratuh1i domn comite 
suprem 'şi ai pre.acinstitului şi nobilullii comitat servi preasupuşi. :bin 
şedinţa comitetului comuni':ffiii noastre, ţinută la Carei în 9 iunie 1848 . 

. In numele· comunităţii izraeliţilor din 
comitatul Satu Mare a notat 

Leopold Steiner, notar şef.' 

Original. · Arh. Naţ. Dir. jud. Cluj. Fond.· .Arh. comitat Crasna. 
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Sibiu,. 9 i~nie J848 
! 

Univ.: Zahl 684/1848 

. ' 

Die Deputation ·in Wien rneldet nebst vers<;!hiedenen Berich.ten, sich 
nach Innsbruck b.egeben zu wollen, und · beantra~t zugleich, eine Adr~sse 
zum Reichstag nach Frankfurt im N amen des ·Volkes in Person des Hof 
Sekretars Milller zu senden. Dies,elbe lautet: 

Das Volk der Siebenburger Sachsen an sein .gro.Bes· .deutsches 
Mutte~yolk 

Seit m~hr als VII Jahrhunderten von dem Mutterlande getrennt, 
haben unsre Vorfabren bis auf uns die treue Liebe and· Anhanglichkeit 
fur dasselbe fortzupflanzen gewu.Bt, sie baben den innigen Zusammen
hang mit der alten Heimath erhalten, der allein im Stande \Var, auch im 
fernen Osten die Sohne Germaniens theHhaftig zu machen ·der herr
lichen Entwkklung des geistigen, sittlichen und hauslichen Lebens, 
welche die Bruder im Mutterlande befăhigt hat, sich das erste Volk 
der ~rde zu nennen. Zu klein an Zahl, um groBe Schopfungen aus uns 
hervorgehen zu sehen, haben .wir mit Eifer zuri.ickgeschaut und all die 
Strahlen, die von Deutschla.nd aus die. ·welt erleuchtet, mit Stolz in 
Herz und Br_-u_st g~sogen. So hat denn jede Saite, die im deutschen 
Vo'lksleben sch;allend ertonte, in unserm. Vaterlande st~ts .den lautesten 
Nachhall gefur1:?en. • · 
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.. Auch. jetzt, vvo ·Detitschlands Soilil,e. _die Winterneb~l, dî: .sie .'i~~l~ 
yer~?-ul~ten,. zers~:eute und dem yervv?hrlosten Boden d1e :Şlll~hei;l ;~E(~ 
Fre1he1t, d1e Fruchte des Wohlseins zu entlocken strebt, auch Jetzt wJ 
die deutschen Freiheitsgesartge vom Rheine bis zur \i\Teichsel .\.yid~r:-., 
hallen, auch jetzt. hal?en unsre 1-Ier:Zen mit Euch gejubelt. fiir . deut~ch{{ 
Freiheit, deuts.che lVIacht und GroHe. . , . .. · ,""; 

Und nicht vergebens haben vvir Euch. zugerufen, die Muttţ!r .. -hat 
des fernen Sohnes nicht vergessen, und in der al ten Kaiserstadt., sind 
Stimme~ luat geworden tflir. Recht und Freiheit. und deutsch~s .Volks, 
thum ·des deutschen Volkes im Karpathenlande. 

Wenn auch diejenigen, die. Ihr fiir uns und .unser Recht zu 1bitten 
gedacht~ nicht iiber uhser. Schicksal gebieten. konnen - denn. noch if)ţ 
Siebenbiirgen rrei und noch hat der Himmel die Sachse.q. .van d;er 
Auflosung im ungarisch~n Element verşchont - wenn wir au.ch ge
wiinscht hatten, daB unsre groBe' herrliţhe und machtige J.,Vr11tte:r:D;atip:q_ 
dem kleinen Magyarerîthum g~boten hatte, statt zu birtten, so · .s~·ndel} 
'Yi~ Euch dennoch unsern ·nank fUr Eure .Bri.iderlicl;lkeit tlrci .wolle# 
ihn bevveisen na.ch deutscher · Ar:t durch ewiges Festhal ten an deuts.che,r 
IT:'reue,, deuts.chem Muth und deuţscher Redlichkeit, an un~erm Deutsch-
thum bis zurri letzten Tropfen Blutes. · 

Ihr aber, de71tsche · Briide:r, die ihr gevviB zu halten und stiitzen 
brennt, wo nur aer deutschen Sache Gefahr droht, ihr: ~endet uns 
Mănner zu, von hellem Kopf und fleiBiger Hand;- auf, daB mit ihnen 
neuer, frischer Lebenssaft die Adern durchdringe und uns im steetem 
Wachstum und in gleicher Hohe erhalte mit dem alten Vaterlande, dem 
sich immer die Blicke sehnend zuvvenden. 

Vorstehende Adresse wird den1 Hof Sekretăr Friedrich Mi.iller mit 
dem Ersuchen ubersendet, sich an den Sitz der deutschen Volksvertre,-: 
tung nach Frankfurt zu begeben und daselbst unter·· Ueberreichtihg · · 
derselben an die einfluBreichsten Mănner des Reichstags, . demselben 
auch jene Aufklarung zu bieten, welche die Zustande und · Bedurf:disse, 
die Anfechtungen und Bedrăngnisse dieser Nation ins Licht stellen m1d 

. jene IrrthUmer .vernichte]l, " durch welche ein . groBer Theil der aus~ 
gez,eichnetesten Mannrer Deutschlands , absichtlich- getauscht worden ist~ 

Nr. Univ. 684/1848 
Delegaţia de la Viena transmite, pe lângă diferite rapoarte, ca In

ţenţionează. să. se deplaseze la Innsbruck şi cere totodată permisiunea 
de a trimite prin intermediul secretarului aulic Miiller o adresă Dietei 
de la· Frankfurt în numele poporului. Această adresă sună astfel: · 

Naţiunea saşilor din Transilvania către marele său popor german 
de origine 
Despărţiţi de mai bine de şapte secole de patria mamă, strămoşii 

noştri au reuşit să perpetueze până în zilele noastre dragostea fidelă 
şi ataşamentul faţă: de aceasta şi au menţinut legătura strânsă cu 
vechea patrie. Datorită acestei legături, fiii Germaniei aflaţi departe 
în· est au avut parte de minunata dezvoltare a vieţii spirituale, morale 
şi casnice eare le-a dat fraţilor din patria mamă dreptul de a se ·numi 
poporul de frunte al terei. Noi, fiind prea .mici la numă.r pentru a da 
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înşine naştere la creaţii mari, ne-am, uitat cu strădanie înapoi şi am 
sorbit cu mândrie în inimă şi în piept ·toate razele care veneau dinspre 
Germania şi luminau. universul. .Aşa se face că fiecare coaFdă care 
răsuna puternic în viaţa poporului german a găsit mereu cel mai pu
tetnic ecou în patria noastră. 

Şi acuma când soarele Germaniei a risipit ceaţa iernii ~care o·· 
învăluise mult timp şi se străduieşte să scoată din pământul părăginit 
florile -libertăţii şi fructele bunăstării, acum când cântecele germane de 
libertate răsună, de la Rin până la Vistula, au jubilat o dată cu voi 
şi inimile noastre pentru libertate germană, :pentru putere şi măreţie 
germană. 

Şi nu degeaba am apelat la voi; mama nu a uitat de fiul ei aflat în 
depărtare, în vechiul oraş imperial ridicându-se glasuri în sprijinul 
dreptăţii, libertăţii şi etnicităţii poporului german din Ţara Carpaţilor. 

Chiar dacă voi care aţi binevoit să adresaţi rugăminţi ·în sprijinul 
dreptului nostru, nu sunteţi stăpâni pe destinul nostru - căci Transil.,.. 
vania este încă liberă şi până în prezent cerul i'""a ferit pe saşi de dizol
vare în elementul maghiar - chiar dacă am fi dorit ca marea noastră 
natipne de origine măreaţă şi puternică să-i comande micuţei maghia
rimi în loc să·· o roage, noi totuşi vă mai mulţumim pentru fraternitatea 
voastră; totodată vrem să. ne dovedim recunoştinţa în chip german prin 
susţinerea veşnică a fidelităţii germane, a curajului şi a cinstei germane, 
a etnicităţii noastre germane până la ultima picătură de sânge. 

Voi însă, fraţi germani, ·voi care precis sunteţi gata să sprijiniţi 
şi să ajutaţi · acolo unde cauza germană este în pericol~ voi să ne tri-::
miteţi bărbaţi cu capul limpede şi mână harnică,, 'pentru ca prin ·e1 
în vinele noastre să curgă sevă nouă şi proaspătă de viaţă . pentru a ne 
menţine' în creşte·re continuă şi pe. acelaşi nivel cu vechea Patrie cătr~ 
care se îndreaptă mereu privirile," . ' ' 

· Adresa de mai sus se trirllite secretarului aulic Friedrich Mi.iller cu 
rugămintea de a se deplasa la sediul reprezentanţei germane de ia 
Fr~mkfurt, unde să o înrhâneze celor mai influenţi bărbaţi. ai dietei; de 
asemen:ea să dea Dietei . imperiale· acele lămuriri ce reflectă starea şi 
necesită,ţile ·naţiunii săseşti, atacurile şi primejdiile la cane ea este 
expusă; prin' ele s-ar stârpi erorile prin care o m?re parte ~-celor mai 
de se am~. oameni din Germania au· fost duşi în eroare în mod ·intenţion.at. 

Originat; Arh. Naţ.; bir. jud. Sibiu. Fond: A. Univ. Săseşti, nr. 687/ 
1848 .. Foto: 5 596---"5 598. 
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Sibiu, ·9 iunie 1848 

Măria ta, 
prealuminate .şi preasfinţie d[on1nule] episcoape?. 

Doamne şi părinte inie mult în dare? 

Ştiind şi tare €onvinsu fiind că de :ai şi plecat măria ta de . acasă, 
de. te-ai. şi depărtat de mijlocul nostru pentru căutarea şi înfiinţarea 
binelui. şi feridrii noastre, totuşi cugetele şi grija cea părintească este 
totdeauna cătră noi îndreptată şi cu noi ră.masă .. Vieţuind acum în acel 
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teliu .de timpuri, în care toată· .zio.a aduce cu sine evenimente :q.p:uă.· ;&a.~~ 
condiţionează starea popoarălor pre seculi într~gi, .cuget că . nu vof greş;i 
luându..:mi îndrăzneală a face cunoscute măriei. tale pre scurt toate 'câte . '· 
s--au întâmplat în -decursul săptămânei acesteia de c~nd lipseşti rnăit4 
ta din m.ijlocul nostru. . . 

Nu 'vei fi fost eŞit măria. ta din cetate, şi am înţăles4.că dep·ţl.ţatul 
Sibiuhii, .Ko'nrad Schmidt, au sosit de. la Cluj spre a arăta .comite11ţiJqr 
·săi ce au lucratu la dietă şi pentru ce au lucrat aşea. Spre a înţelege 
acestea s-au adunat tot ·în zioa aceea, 1-a lunii c.m.,: pr~mores saşilor 
cu o mulţime mare de cetăţeni şi popor de. toate c·lasele în bis.e·riceţ 
spitalului, unde de pre catedră au povestit Şchmidt toate de. când au 
iintr~t în Clu)i până. au strigat ·şi· el· :',:Eljen az. Uni o", d~chiarând că . au 
şi aflat de bine a face şi nici n-:-au putut face. altmintrile.a, şi P!'ovocâ:Q.g 
ps ai săi ca să: nu se împotriv~ească la hotărârea. di~.teil în. privint,,a 
uniunei şi să ·mai scărească prin aoeea ura . şi înverşunarea ungurilqr 
asupra saşilor. Toate în zada;r că abea au gătat Schmidt cu vorbirea 
şi· unul 'dintră .cei de faţă îl dechiară .pre el şi pre toţi ,ceilalţi deputaţi 
săseşti de ,,Verăthers der Nation", d,upă care au urmat din partea. ad;u;-: 
nării. întregi un puternic "Keine Union" şi s-au despărţit unul de c(ăt)r~ 
altul cu acea înţelegere ca să. facă naţiunea sasească. o protestaţie solenă . 
În1potriva: Uniunei,: spre a .. se ~ubşterne lVIaie~tăţii Sale. Înverşunarea 
creştea 'din ceasu în ceasu. Conferinţele a~:um. nu se mai săvârşea nici 
p.paptea. Duminecă. în: 4 iunie a ţinut comitetul nostru şedinţa în cauza 
~oplăcenilor, unde foarte curând au venit lucru la personalităţi ~i .gr(\)r 
,bianţtăţi, cât m'l:llţi aşia s.,.au. scc1.rbit de au părăsit adunarea,.· de~hia- ' 
rându-se că cu asemenea oameni nu vor a avea mai mult nimica comunej. 
Marţi' în 6 l.c .. au. ţ~nut saşii .adunare de sc~onu în car~ s-:-au .cetit ·mai 
nainte ·o dechiarăciune a comitetului ~;isesc (după ce. au fost c:lechiarqt 
Benigni, pre ~ep~taţii săseştide proditori ai' naţiei) cătr,ă lV!ag,histratul 
Sibiiului făcută, pnde propune c~: deputaţii să.şeşti să se r~chieme de Jill 
diet~ şl · în lo.cul. lpr. să se . trimită~ alţii; . să .·şe protesteze. la rnaie~tate 
·;:tsupra uniei~ ·.cu acel adaosu ca naţionalitatea săsească să rămână 
n~atinsă dimpreună .cu limba. sa, pă,mântul (Wohngebieth) s~ .rămânŞ 
~it' într.egimea S(;l; P,~ţiea săs(ească.) să ~ee· şi să" remână şi. pe viiţqr}u 
sub<;> c~p~~te~ie qe sit:l~. ~i, dintră sine aleasă, comite; aseminea să aibă 
şi dregătorii săi de sine şi' dintră sine aleşi şi în stăpânirea drepturilor 
s.aJe mun,icipale, ,cu un cuvânt,. pre cum au. fost. şi până acuma. După 
oe au răspuns saşii toţi: "aşia să fie", s-au· întrebat şi -românii de faţă 
şi ei încă au ră.spunsu: "aşia să fie". Atunci, fiind şi eu de faţă la acea 
adunare, nu m-am putut răbda, ci mi-am cerut voie de la Biirgermeister 
Zigler care preşedea ca. să tălmăces.cu românilor cuprinsul zisei dechia
răciuni a comeşului care după ce ani făcut şi le-am adus aminte în ce 
chipu am protestat noi la Blaj asupra uniei, i-am întrebat: ~,Vr~ţi voi1 
fraţilor, ca noi .şi pre viitoriu să rămânem aşia precum am ·fost şi pâna 
acum~ stăpâniţi de dregători străini? Ba, odată cu capu, nu - au fost 
răspunsul - am răbdat destul până aCuma, pre viitoriu vrem să avem 
şi noi dregătorii noştri. Dar în priyinţa unirei cu Ţara Ungurească? rn 
privinţa aceasta stăm pre aceea ce s~au hotărât' şi pre ce am jurat la 
Blaji''· :S-au încinsu după aceea o dispută întră cei aduna:ţi care au 
·ţinut mai mult ca o oară; toţi vreau să-mi arete că ri-:am vorb~t bine 
şi că rumânii surit aci adunaţi ca saşi, eu însă am părăsit' sala, .dechia..:. 
rând cu rumânii dinpreună că rămânem precum am zisu.' Mercuri în 7 
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seara au ţinut exaltaţii Comitetului nostru (dinpreună. cu Bărnuţiu şi 
Bălăşescu) o conferinţă cu corifeii saşilor Şuller. şi Benigni şi alţii, în 
bererie, unde au jucat şi au strigat; .precum spunu cei ce au fost de 
faţă, până la 3 ·oare dimineaţa. Joi, în 8, la 10· oare, 'au fost înainte~a 
bisericii saşilor o adunare mare de popor condusă de corifeii cei din 
bererie din amândouă părţile, ·.română şi sasă, unde, cu învoirea come:: 
sului, s-au hotărât să se statornicească şi din partea saşilor un cGmitec · 
care, punându-să în ·legătură strânsă cu Comitetul _Român, să iucre cu 
puteri împreuna te împotriva uni unei. Tot . Bă,Iăşescu se vede a fi urzi
toriul şi apesţui paşiu periculosu şi stricătoriu. Preaonorat Consistoriul 
nostru încă ţine mai de multe ori sfătuiri sub povaţa d. Dunca,~ despre 
care eu numai târz.iu am putut afla câte_ ceva, din pricină că se.ferescu 
de mine. Un resultat al sfătuirilor acestora am .. vă~ut: ţircularele cătră 

· poporul eparhjalnic stilizate,. din care îndrăznescu a alătura aici un 
exemplariu._ Un al doilea resultat, o relaţie ce s-au făcut . .la guberna-
torul in privinţa acelora ce esu . sub nume de Bujt6gatok. Mie mi-au 
fost ertat a; vedea numai împurun1 ;de la această relaţie, ei şi acela 
ciungărit şi în mai multe ·locuri, rânduri întregi, ştersu. Aci s-au în:.. 
semnat cu numele:' Schu1ler, Benigni, Pop Alexandru, Roman Constandin 
,şi Suciu şi s-au propusu şi modalitatea cum s-ar putea prinde mai ales 
românii, adecă prin .jurisdicţia militară. Al treilea resultat, o scrisoare 
cătră măa:-(ia sa d(oinnul) episcop Lemeny ca să mijlocească a se trimite 
la deputaţi[un ]ea regnicolară, pre lângă cei 3 prin· dietă denumi ţi, încă 
alţii 4, dd. Durica, PenCiu, Bariţ şi Silaşi, doi pre .cheltueala clerului 
neunit Şi doi pre a celui Ul/:it. . . , . - . 

· Decretul pentru plat.a măriE;;i tale au . sosit eri,~. precum şi altul 
pentru desfacerea Comitetului, cătră Consistoriu îndreptat, de care însă 
exaltaţii noştrii zicu că nu vreau să ştie nimica. 

Pentru fănu am vorbit cu părintele Necşa pentru 30 de cară, din 
care .15 1e-au şi adusu şi s-au bagat· in şop[r]u acasă. Mă :rog să te 
milostiveşti a-mi :porunci, unde să 'băgă1n. celelalte 15? De cel . vechi\l 
încă trebue că care au fost să·'gată; nu ş:tiu, cumpărai.vom niai mult. sau 
ntlmai yreun' car sau două? Eu până când te .vei milostivi a porunci şi 
în privfnţa aceasta, v~i cm;npăra numai un caru. Aici îndrăznescu ·a 
trimite mări ei tale, precum· te-ai milostivit a porunci, unele scrisori 
cătră mă.ria ta îndreptate; prezidialul pre care d. teologu din greşeală 
1-au desfăcut au venit deschilinit şi la Consistoriu. Sărutăm mâinile 
mări ei tale cu t~ţii fiind c~ cea mai adâncă sup~nere. 

Al măriei tale 

Sibiu,· 9 iunie 1848 

cel mai umilit s.ervu 
Johann Hannia m.p. 
v(ice) notar 

- Original, chir. rom la Arh. N.aţ. Bţicureşti, col. Docum(!nte· transil
vănene pach. VI., nr. 37. Publicat: G; l''eneşan, Informaţii noi_ privind 
revoLu(ia din TransiLvania în. vara; anului 1848, în Sargetia, :XIV, 1979, 
p. 374-376. 
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Innsbruck, 10 iunie 1848 

Els6 FERDINAND, Isten kegyelmebol Ausztriai Csaszar; Magyar ;~s 
Cseh orszag e neven otodik, Dalmat-, Horv.at~, Tot-, Halics-, Lodotiier.:: 
orszagok apostoli Kirâlya, Lombardia, Velencze es Ilyria Kiralya Erde[:Y 
nagy Fejedelme es Szekelyek ispanja stb. · , . · "G 

M·elt6sagos, tisztelendo, nagysagos, nemes, nemzetes es vitezl6 'okds 
es gondos, oszinten es illet6leg kedvelt Hiveink! ' 

Miutan Erdely nagyfejedelemseglinkhek Magy~rorszaggal eggyeCilf.l
kitasar61 ·altalatok hfi KK-ink es RR-ink altal alkotott torvenyja,'<raşlatot 
foly6 ev Plinkosd h6 30-kan kelt alazatos felirastok kovetkezeseul/.az 
arr61 mai napon tihozzatok bocsatott kiralyi leiratnak ertelmeben. meg
erositettuk, hogy e fo1y6 ev Szent Jakab h6 2-dik napjara kitiizott rrra~ 
gyarorszagi kozos orszagos gyiilesen Erdely is kovetei altal megjelerl.:. 
hessen, s e vegre a valasztasok kello idoben az illeto torvenyha,t6sagok 
altal veghe vitethessenek, kedves ocsenket Istvant, auşztriai f6her~~g~t, 
Magyarorszag Nadorispanjat, es ugyanott kiralyi Helytart6nkat ezenri~l 
meghatalmazzuk, hogy azan torvenyjavaslatokra nezve, melyeket Ti. ~ii 
KK-ink es RR-ink a valasztas m6djar61 alkotandatok, on belatasa szetent 
a kinalyi szentesitestt meg adja. Melyhez kepest a teljesitend6ket teljesi
teni el n~ mulassatok. 

Kikhek tobbire. cs~szari kiralyi kegyelmi.inkkel kegyesen hajlal)od{)k 
maradunk. - Kelt Insbruck kiralyi v<:l'rosunkban, Szent Ivan h6 lQ-.d~k 
napjan, az Urnak ezer nyolcszaz negyvennyolcadik, otszaghisunknâk pe
dig 14.dik ev~ben. FERDINAND. B. Apor Lazâr. 0 csaszari kiralyi apas~ 
toli Felsegenek sajat parancsara: Szentgyorgyi In1re. 

FERDINAND, din mila lui Dumnezeu împărat al Austriei, rege 
apostolic al Ungariei şi Cehiei (al qincilea cu acest nume), al Dalmaţiei, 
Croaţiei,. Slovaciei, Galiţiei şi Lodomeriei, rege al Lombardo-Veneţiei şi 
Illiriei, mare principe al Transilvaniei şi coinite al secuilor ~te.,, etc. 
Ihiştrilor, venerabililor, măriţilor, ·riobililor, respectabililor şi vitej:llor, 
înţelepţilor şi chibzuiţilor noştri supuşi preaiubiţi! în urmarea ad1~esei 
voastre preasupuse din 30 iunie, prin care ni se înaintează proiectul 
de lege al Staturilor şi Ordinelor noastre ref~ritor la uniunea Marelui 
Principat al Transilvaniei cu Ungaria şi în înţelesul rescriptului regesc 
pe eare vi l-am trimis azi, ne dă1n consimţământul ca .la Dieta generală 
a Ungariei, stabilită pentru ziua de 2 iulie, să poată fi reprezentată şi 
Transilvania prin deputaţii să.i; în consecinţă aleger~le să fie organizate 
de către jur:isdicţiunile competente la termenul prevăzut. 'În acest sens 
îl împuternicim .pe preaiubitul nostru frate Ştefan, arhiduce al Aus-i 
triei, palatin a1 Ungadei şi locţiitor regesc, ca după propria voinţă 
să-şi dea înaltul acord în legătură cu proiectele de lege pe care voi, 
credincioasele noastre Staturi şi Ordine, le veţi elabora în legătură cu 
J11odul de desfăşurare a alegerilor. Drept pentru care nu întârziaţi a 
împlini'fără zăbavă cele ee sunt de înfăptuit. .. · 

' Hămânem cu aceeasi a noastră clementă cezaro-cră.iască din tot
deauna. Dat în cetatea I~nsbruck, în ziua de 10 iunie, anul Domnului 
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o mie opt sute patruzeci şi opt, iâr al domniei noastre al patruspre
zecelea. FERDINAND. 
Baron Apor Lâzar la porunca expresă a maiestăţii cezaro-crăieşti şi 
apostolice: Szentgyorgyi Imre. 

Original: Arh. St. Budapesta. Fond. Archivurri Regnicolare. Istvan 
foherceg midori leveltara. ·JVIiniszteri, nr. 3 210/1848. Foto: 12 426. 
Concept:. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Le
vettar. Orszagos Honvedelni Bizottmany, nr. 298, · ~99, 300/1848 .. Foto: 
2 273-2 274; · 2 27&--2 277; 2 279---->2 280. Publicat: Papp Denes, Okma
nytcir ... , p. 182-183. 
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'IImsbruck,- 10 iunie 1848 

Manifest an meine Grenzer 

Wir Ferdinand der I. von Gottesgnaden Kaiser von Oesterre'ich, 
·apostolischer Konig · van Ungarn, Bohmen, Croatien, . Dalmatien, Slavo
nien, Galizien uhd .Lodamerien dieses Nahmens der fiinfte, von Rama, 
Servien, Cumanien, und Bulgarien·, so auch Konig ·der Lombardei, von 
Venedig, Illyrien, und Je:rusalem, Erzherzog von Oesterreich u.s.w. 
hiemit Unseren Grenzern kund und zu wissen. 

Indem wir Uns bewogen gefunden haben, Unserem Konigreiche 
Ungarn und seinen NebeJ11ăndern Croatien und Slavonien, ein eigenes 
in Ofen residirendes, verantwortliches Ministerium zu geben, haben 
Wir Uns zugleich entschlossen, zur besseren Verwaltung Eures Vater
landes, zur schnelleren Erledigung Eurer Angelegenheiten, auch die 
gesammte Militărgrenze diesem, Uns~ und dem ganzen Lande fur alle 
seine Handlungen verantwortlichen Ministerium zu unterordnen und in 
Hinkunft statt im Wege des HofKriegsrathes alle unsere Befehle nur 
irri Wege Unseres koniglichen Statthalters des durchlauchtigsten Erz
herzogs Stephâri Palatins von Ungarn, '·u:nd des nngarisc,hen Kriegs
Ministeriurris an Euch _in ·Eure Heimath gelangen zu lassen; - in Befol-
gung di,eser B~fehle N·\veiset Ihr daher nur Uns auch ferner den Ge
horsam, ·welchen Ihr Uns1 und dem · Vaterlande bisher mit so treue~r 
Ergebenheit geleistet habt; 

Grenzer! es thut Unserem Herzen \V_ohl, nach so viel'en Uns ge
gebenen Beweisen ausdauernder Treue und Tapferkeit, Euch endlich 
den verdienten Lohn · zuwenden zu konnen. . 

Nachdem Euch die ·unverlet.ilichk~it Eurer Nationalităt, Religion 
und Sprache durch Uns und die Verfassung des Landes fiir ewige Zeiten 
garantirt wird, machen Wir es, dem koniglichen Statthalter und Unserem 
ungarischen Ministerium gleichzeitig zur heiligsten Pflicht, Eure Wiinsche 
zti vernehmen, Eure Bedurfnisse kennen zu lern~n und sofort Euch 
unverz'Q.glich alle jene Erleichterungen und Begiinstigungen zu ŢheH 
werden zu lassen, \velche mit den neuen Gesetzen .und der Eigenthfim,... 
lichkeit Euerer lVIilitărverwaltung vereinbarlich und welche jedem 
treuen Biirger durch die dem Gesammtvaterlande verliehene Constitu
tion gewordeh sind; andererseits aber fordern Wir Euch auf, UnserenJ. 
koniglichen Statthalter und dem ungarischen Ministerium c;ils Unseren 
gegenwărtigen Verfassung - gemăssen Organen in All und Jedem 



.~~ 
F~lge zu . leisten und nicht durch Widersetzli~hke~t Euer . und· Eue~::!~ 
Nachkommen Wohl zu gefăhrden und Euren h1stonscheh. Ruhm treuer;~l 
Anhănglichkeit an D;ns~r Kaiserhaus z~ beflecken: Diesem Uns.eretrd~ 
koniglichen Statthalter und ungarischen ·Ministerium wird . es. ;,f.~r;;ae:r ;;~ 
obliegen, fi.ir eine sichere und bessere Subsistenz Euerer Geistlichkeit,' ;J 
so \Vie fi.ir das Emporbluhen Eurer National-Schulen· ungesăumt Sorge A 
zu tragen, den Militar . Com-munitaten endlich und den sonsti:gen im :~ 
Regiments-Bezirke. wohnenden Bi.irgerr1 jene constitutionellen Freiheiten~/ 
zuzuvvenden, dereri sich gesetzlich alle anderen Stădte und Bi.irger des ·! 

K;onigreiches erfreuen. · 
· Schliefllich geben Wir Euch bekannt, daB Wir Unseren Feld.,.. .'·, 

marschall Lieutenant und Commandirenden Generalen in SlavoniEtl ; 
Baron Hrabowsky mit dem Auftrage zum koniglichen Commissa1r :fi.ir ,( 
Croatien und Slavonien ernannt hâben, die dortigen, eine rrrennung; 
von der ungarischen Krone beabsichtigenden Ull1trie~, .. btşon~yr,şx-~Rf3'F j 
das Unseren bestimmten Weisungen und Befehlen sowohl, als. den · · 
Gesetzen zuwiderlaufende Benehm.en des Ban's von Croatien Ba.ron '•' 
J oseph Jellachich zu uritersu'che'n, den Wit ~:ionach bis . zu . seirrer voit.:. 
st~ndigen Rechtfertigung der Banuswi.irde und aller militărischen Be-:
dienstungen zu entheben finden und Euch hiemit. befehlen, bis· auf 
\tVeiteres dem Freyherrn J0seph Jellachich jeden:' Gehorsam zu ·;verL 
sqgen, dagegen aher .. den iVerordnungen -Unseres k.k. ·Feldmareschali 
Li~utenants Ba:ron Hrabowsky unbedingt. und in allen 'Bez!ehungen .. '~u 
folgen. Gegeben in Unserer.Stadt · · · '' · .·: ·:d 

Innsbruck, den.lO. J1,1ni 1848 
Ferdinand m.p; i ..• 

Manifes~ căt~e grănicerii mei! , 
Noi Ferdinand I-iu, dip mila lui Dumn~zel), împăratul Austriei, 

apo~tolicescul crai al Uf1garie1, Bohemiei, Croaţiei, Dalrpp.ţi:ei, Slavonieill, 
Galiţiei şi, Lodqmc;ţiei eu ace,st nume ,al V:lea, al Romeţ, al. Serbiei, a:l 

'Cumaniei şi 'Bulgc:h~iei, precum şi. .al Lombardo-Veneţiei, )lliriei şi Ieru7. 
salim ului,- aţhiduce al Austriei ş.c.l. dăm de şti~e gr:ăn;icerilor · noştri. 

Când· am afJat~ noi de bine,. ':rării l)ngu.reşti, ~_Şi: prin- aceasta cu 
dânsa încopcietei Croaţii şi Slavonii, a dat un g\lvern răspunz?toriu, care 
să locuiască în Budapesta,., îndată am şi hotărât, pentru mai buna câr
·muire a 'ţă.rii şi pentru: mai curânda ascultare, şi sfârşire a. treburilor 
voastre, tot ţinutui grănicerilor a-l supune Consiliului de Miniştri ungu..,. 
resc; acest guvern, nouă şi ţării răspunzătoriu este; de acuma înainte 
toate -poruncile noastre, nu prin Consiliumul de Curte (Hofkriegsrath), · 
ci prin locţiitorul . nostru.· Ştefan,, arhiducul ţării,, şi pri11 . Cabinetul mi-
nisterial unguresc vi se vor trimite. . . . . 

Când, dară, ascultaţi şi înpliniţi poruncile: acestora, nu faceţi alta 
decât numai arătaţi supunerea aceea care şi până acuma către noi şi 
către tară· cu adevărată credintă ati arătat-o. · 

, -Grănicerilor! Din suflet n~ bucurăm că vă ·putem odată arăta 
mulţumire pentru neclătita v'oastră cătră noi credinţă Şi vitejie·: 

După ce naţio[na]litatea, religia şi limba .voastră română, prin noi 
şi prin ,legile Ţării Ungureşti pe vecie se asecurează,. tot cu acest pril'ej 
locţiitorului crăiese şi Guvernului nostru. ung~resc le punem de· sfântă 
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datorintă ca· poftele voastr~· să le cerceteze şi pre voi îndată să vă facă 
părtaşi· de toate uşurările şi îmbunătăţirile acelea care' cu legile aceste 
noi şi cu adevăratul înţeles al statului m'ilităresc nu să împotrivesc; 
aceste îmbunătăţiri prin constituţia patriei fieştecare credincios cetă
ţean le va avea. Despre altă parte' vă· chemăm :ea locţiitoriului. crăiiesc 
şi Guvernului nostru unguresc totdeauna şi în toate să. vă supuneţi: să 
nu primejduiţi bunăstarea voastră şi a pruncilor voştri prin împotrivire 
şi să nu mânjiţi cinstea şi credinţa românilor cătră Curtea noastră îm-
părătească de atâtea ori arătată. . . 

Datorinţa locţiitorhilui crăiese şi a Cabinetului Ministerial ungu
resc va fi: a să îngriji de mai buna şi sigura stare a clerului vostru; 
aşişderea şi de înflorirea şcoalelor voastre naţionale; în sfârşit, a împăr..,. 
tăşi comunităţile militare .şi ceilalţi conc~ţăţeni de prin miliţie de toate 
acele drepturi şi. libertăţi constituţionale, de care celelalte părţi şi 
concetăţeni ai ţării după lege se but!ură şi le au. 

· De asemenea vă dau de ştire cum că pre feldrriareş[al] l[bcoten~nt] 
general ba['on Hrabovschi l..:.am numit de comisariu crăiese .. pesi:e Ţa~a 
Croaţiei şi Slavoniei, cu acea datorinţă ca să investigheze instigările. de 
acolo care să fae pentru dezbinarea de la coroana' ungurea.scă;. mai 
vârtos să investigheze faptel:e banului Croaţi ei~ baronul J osif J elia chiei; 
care se împotriveşte .. nu ri11mai poruncilor noastre, . ci şi legilor ţării; 
drept aceea pe acesta, până se va dezvinovăţi, de dignitatea banului şi 
de toată ·diregă.toria militară îl lipsim şi vouă vă poruncim ca de Jena.:. 
chkh să; htţ mai ascultaţi, ci poruncilor baronului Hrabovschi să vă 
supuneţi. 

Dat în -cetatea Innsbruck la 10 iunie 1848 
· Ferdinand · m. p. 

Manifest tipărit. Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Arh. Scaun. Sighi
şoara, nr. 224-225. (textul german). Arh. Naţ. Dir: jud. Bistriţa, Fond. 
Iuliu Marţian, pachet IV, dosar 15, nenumerotat. B.A.R., ms. rom. 
1 06'1, f. 294 r (textul românesc). Foto: 11336-11337. Textul românesc 
.publicat: · fl'eodor V. Păcăţean, Cartea de aur, voi. I, ed. II, p. 372-373. 

Innsbruc~ 10 iunie 1848 

Manuale ad Praesidium Cancellaria aul. die JO. c.m; directa ex apographo 
dt=scripta. Abschrift ad Nro 3 210/1848 

Lieber Freiherr von Apor! 

iindem ich der Bitte meiner Siebenburger Stănde willfahrend durch 
ein von Mir unterfertigtes Rescript den unterbreiteten Gesetzartikel in 
Betreff der Union Siebenburgens mit Ungarn bestătige, durch ein zweites 
Rescript Meinem Vetter Erzherzog· Stephan ·zur Sanktionierung der nach
tr2iglichen, beziiglich auf den \Vahl'modus der Landtags Deputkten durch 
die Siebenbiir~er Stănde zu unterbreitenden Artikel bevollmă.chtige und 
endlich mittelst eines dritten Rescriptes diese Bevollmăchtigurig zur 
Kenntnis meiner Siebenburger Stănde bringe, die Verabfolgung dieser 
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Rescripte .aber keinen Aufschub duld?t, . trage Ich Ihnen hiemit auf,)~i~! 
alsogleiche Expedition derselben nach .. der bisherigen Art zu bewerk~:: 
stelligen, u~d die drei Rescripte dur.oh · den Kourir Meines k. Comnii'ss:~r~' 
Baron Puchner ohne Verzug ·abzusenden. .·.·.)14: 

Ferclinand m:p. ·4:1" 

Innsbruck, am 10. Juni 1848 

erhalten den 13.6. 1848 

N.B. Das Original ist beim Praesidium zuriickbehalten vvorden. 

Dragă b~troane Apor! 

Printr-un :rescript semnat de mine sancţionez legea cu privire :la 
uniunea Transilvaniei cu Ungaria care mi-a fost înaintată, satisfăcând 
astfel rugămintea Stărilor mele din Ardeal;· printr-un al doilea rescript 
îl împuternicesc pe vărul meu arhiducele Ştefan să sancţioneze ·ulterior 
legile cu privire la modalitatea de alegere a deputaţilor la dietă ·care;·îi 
vor fi înaintate ele către Stările din Transilvania; în sfârşit; printt:;UB. 
al treilea rescript aduc la cunoştinţa Stărilor mele ·din Transilvanâa 
această împuternicire. Deoarece emiterea acestor rescripte nu sţtferă ni'Ci 
o amânare, vă însă.rcinez să asiguraţi expedierea lor neîntârziată , da .Şi 
până acuma şi să trimiteţi fără zăbavă cele, trei rescripte prin curierul 
comisarului meu regesc, baronul Puchner. · 

Ferdinand .m.p. 
Innsbruck, 10 iunie 1848 

primit în 13.6.1848 

N.B. Originalul a fost reţinut la prezidiu. 

Cop~e. B.A.R., Fia:nd. mss. :rom., nr. 1060, fila 152 .. Foto:-. 4 425. 
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Cluj, 10 iunie 1848 

Nemes Kolos megye. fo ispanyanak 

Nemes Bihar megye fo ispannya Beothy Odonnek foly6 h6 7roli 
kolt atirata es velem masolatban kozlOtt egy bizonyos Jablantzi2 a}airasa 
alatti figyelmeztetesnel fogva Feketet6 helysegeben az ottani vendeglO
ben Ket olah kozt tortent beszelgetes adatik elo es abb61 a forradalom ki 
tărese j6soltatik. Ez otletbol ..,.-- mivel az irt felszolitas tulajdonkewen:a 
Fohadi Vezer o melt6sag!ăhoz intezt.etett s ciltalam 1at "is kiildetett -
Melt6sagodat. fel sz6llitom: hogy irt J ablantzinak az engem t:ud6sit6 .fo~ 
ispany elott ismeretlen volta mellett is azon tajekban az iHeto szolg~ 
bir6 altal az olahok magaviseletere szorossan fel ·iigyeltetni es ne taJ:ci;n. 
valamely komolyabb meg val6sulas eseteben engem rogton ettesiteni ne 
.terheltessek. ' 
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Am Seine Excellenz den Koloscher 

Das beiliegende an Euer Ex.[cellenz] gerichtete Schreiben, einesun
bekannten Namens Jablantzi, somit der an den Ober, · und die Vize) 
Gespane des Biharer Komitats gerichteten Ermahnung, worin von der 
vValachischen Nation beabsichtigten und năchstens ausbrechend'en Bau
ernaufstand die Anzeige gemacht wird, - und welcher mir unlăngst 
von dem Ober Gespan des Biharer Komi.tats v. Boethy, mittelst sei11er 
v.j.d. an mich geriehteten Vorstellung vorgeLe.gt wurde, - habe ich die 
Ehre E.E. m1t dem Beifi.i.gen mittzutheilen; dan ich unter dem H1eutigen 
dem Ober Gespan des Kolos1cher Komitats v. Matskasy liber dilese An-
zeige aufmeirksam gemacht habe. · • 

Klaus[enburg] am 10. Juni 1848 

Către comitele suprem al nobiluluicomitat Cojocna 

, Intr-o adresă a comitelui suprem al nobilului comitat Bihor, Beothy 
ădon, datată, la 7 a lunii curente,I, ca şi într-un· denunţ semnat de un 
oarecare Jablantzai2, trimis mie în copie, se redă conversaţia dintre doi 
români ce a avut loc la hanul din localitatea Negreni şi d_in care ar 
rezulta iminenţa izbucnirii răscoalei. P~ntru acest motiv -- dat fiind 
faptul că adresa respectivă era destinată excelenţei sale comandantului 
militar suprem căruia i-am şi trimis-o ~, te informez şi pe domnia ta 
că~, deşi acest Jablantzai este necunoscut comitelui suprem ţe tni. se. 
adresează, totuşi să fiţi cu mare grijă m părţile acelea 1a comporta
mentul românilor; să-i controlaţi prin judele nobiliar respectiv, riar în 
cazul oricăliei fapte mai serioase să nu întârziaţi a mă înştiinţa cti cea 
mai mare promptitudine. 

Către excelenţa sa· comandantul militar suprem 

Scrisoarea alăturată, aparţinând unui necunoscut; pe nume Jablantzai 
şi adresată excelenţei voastre, este o atenţionate a comitelui suprem · 
şi vicecomiţilor comitatului Bihor; în ea se denunţă răscoala ţărăneasCă 
ce se pregăteşte de către naţiunea română şi care .va izbucni în curând. 
Denunţul mi.:..a parvenit printr-o ·adresă a coinitelui suprem· al comi
tatului Bihor, Beothy. Am onoarea de a-l comunica ·excelenţei voastre, . 
cu precizarea că l-am făcut cunoscut şi comitelui suprem al comitatului 
Cojocna [Cluj]. 

10 iunie 1848. 
, . 

Concept. Arh. St. Budape,sta. Fond. d.Pr., nr. ·1504/1848; foto: 25 689-
25 690; B.A.R., ms. rom. nr .. 1 057/212, fila 210; foto: 4 364; Publicat în 
S. Dragomir, II, p. 9 ........ 11. 

1 Vez! vol. V, doc. i38. · 
2 Idem, doc. 139. 

25 - Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române voi. VI 305; 
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Budapesta, 10 iunie 1848 

. ,,t~j(~~. 

Miutan a minden igaz magyar kebe:lben reg6ta f3 hon apolt 6q~;:~;. 
tas a ket testver hazanak egy testte forradasa - az uni6 - mos.t rn.ar.r 
csaknem bevegzett tenynek tekinthet6, hogy tehat. cselekveseink os?~~ 
hangzasban legyenek, batorkodom Excelentiadat teljes tisztelettel egy;:; 
szersmind azon jogomnal fogva, mellyel miJ).d a ket haza kozelebbi ·or<, 
szaggyiilesei reszint szentesitett, reszint az O Felsegehez ugyan e ve.gbol~ 
felterjesztett torvenyek a felelO~ magyar penzugyi ministeriumot felr'u~·} 
hazzak - felkerni, hogy mindazon arany es ezust~keszletet, melly a ka~.·. 
rolyfehervari penzver.o hivatalnal jelennen l·etezik, s .a mellynek elszalli._"· 
tasa junius 28-ra van celui kitiizve, . mind a · meg netal.an idokozben be-. 
jovendo illynemu banyatermelE~st letartani, s azoknak kivitelet meg nem 
engedni, engem pedig a jov6 koz;os orsz1aggyulesre keszitend6 j.ovedelen;t 
- es koltsegvetes (budget) korilli tajekozas vegett, kedves testveriink:· 
nek, Erdelynek mindennemii · kozjo-vedelmeirol s ~ă>ltsegeir6l, ugy a 
kincstari mlnden keszletek jelen allapotăr6l, mint szinte arr61, mennyire 
mennek az ez evben meg rem:elyhetd jovedelmek, s meg hatralev6 kolt
segek-:- mi hamarabb ertesiteni :melt6ztassek. 

Acum, când visul nutrit de atâta vreme în sufletul fiecărui ma.::.' 
ghiar adevărat, contopirea într-un singur trup a celor două patrii, uniu
nea poate fi considerată aproape un f<ipt împlinit; pentru ca acţiunite 
noastre să poată fi armonizate, îmi iau îndrăzneala să o rog pe excelenţar• 
voastră, în virtutea prerogativelor mele. rezultate din legil,e care întăresq 
Ministerul de Finanţe al Ungariei, consfinţite· de recentele diete alţ 
celor două patrii şi tr'imise Maiestăţii Sale spre. sancţi,onare, să reţ:ţn~ţi 
acolo toate rezervele de aur şi de argint ce se află în acesţ moment la· 
oficiul de monetărie diri Alba . Iulia al căror transport a ·fost· prevăzut " 
pentru ziua de 28 ,iunie; la fel să interziceţi scoater.ea şi a altor produse 
miniere asemănătoare care ar mai intra. Totodată, vă rog să-mi trimiteţi 
~nformaţii cât mai urgente despre: toate veniturile. şL cheltuielile· !iubitei 
noastre surori Transilvania; starea actuală a tuturor rezervelor tezauru
lui; suma la care se poate spera că vor urca ·veniturile acestui ari; dato
riile restante în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
seama viitoarei diete comune. 

Concept. Arh. St. Budapesta.·· Fond. ·· Erdelyi Kincstart6sag. Elnold 
l 064/'1848 . .PU, sz.: 801. P.M. ·Publicat:. Kossuth Lajos Osszes munkai; · 

.XH, p. 256. 
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Corunca, 10 iunie 1848 

A Nemes Maros Szeki Tekintetes Tiszti Szekhez 

Foljelentes 
A tekintetes tiszti szeknek foly6 h6 8rol hozzam rovid uton tett 

utalvannya kovetkezteben, mely szerint kotelessegembe ajănlani melt6z
tatott, hogy a magyarok ellen tobb fele m6dokonni bQjtogatasert a ma-
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rosvasarhelyi var ba le tartoztatva lev6 olah ajku Mikâs: Ferencet a Fel ... 
seges Kinilyi Fo_ Kormany Szeknek idei PUnkost h6 31rol 6480. s~am 
alatt. ko1t, a tekintetes tiszti szek altal eredetileg hozzam juttatott s. al
ta}am ezennel tisztelettel vissza zart rendelete tartalmar61 -.mi ~zerint 
IQ elkovetett vetkeS tetteiert a mejjen tisztelt . ftQ kormany- âltal ·a maga 
rendes utjan fenyitetni hataroztatvan, ill6 kez·~sseg mellett el bocsatani 
rendeltetett, ertesîtsen:J:, .es _a mid6n kezes leve~et adand, t·erjesszem a 
tekintetes tiszti szek eleibe, engedelmes tisztelettel jelentem: mikent 
megbizatasomnak eleget teend6 a m~ai napon a marosvas,arhelyi varba 
megjelentem, s ottan a va~parancsnok lirt61 a nevezett Mikâs Ferenceli 
beszelhetesre el6leges engedel_met .· kerve, a · most tisztelt obester vâr"'" 
parancsnok e$: akkor. -f6lvigyaz·şton :volt ,Gyalai Sân dor nevezetii ormes,... 
ter urakkal Mikâs Ferenchez menve a Felseges KirâlyL Fd Kormâny ·eloi 
tisztelt rendeleţe tartalmât ertheto leg e16bb · csak sz6val tudtara adtam, 
de kes6bb, micl6n azt ·nyilatkoztatta yolna, hogy a tisztelt F6 Kormâny 
Szek otet edes attya altal Vett bizonyos t-q:d6sitâs szerint minden' keze
sites nelkiil bocsât{)tta szabadon~ s, ez otletb61 ede~attya szekeret is kui
dott utan-na, magat a sokszor tisztelt rendeleţet nyujtottam elolvasas ve
gett, de el nem Jogadta, llianem altalami. ·f~~lolvasâsat kerte, melyet az 
el<Sl emlitett ormester figyelme ldsereţibe ş,z6rpl sz6ra felolvasvan, arrş 
ezen szavakba tette meg. f:eleletet: En ugy .tudom, hogy szerencsetlen 
ugyen~et nemzetem karolţa }el, nemzetem ~erte szabadon bocsattatâso
mat s igerte erettemi j6t âllâsât, azert .. mig ezt illet6leg nemzetemrol va
lqmi .tud6sitâst nem veendek, semmibe sem elegyedem - magamot te
lyesleg artatlannak erzem, hanem a mint hallom az ellenem mozditott 
midak bebizonyit.vâk, el vdrom·tehat·meg pere~tetesemet.·De telyessegge! 
semmi irast, semmi k,ezes _levelet nein adok! Ezen -.feleletet ki- hallgatva, 
magyarâzni k:fvantam, rniken;t maga is mint ugyved1 igen ·jol tudja, hogy 
ily esetbe a kezesites csak annak biztositasara val6, hogy a- megiteltetes 
esetebe el6 alithassek, azt torv;eny rendeli, annak pedig engedelmesked.:.. 
ni polg.âri ,kt6telesseg, . de szorossan . ragaszkedvan e1ebb irt feleletehez, 
kertem, hogy on igazolason;i vegett ten:p.e irasba, azonba sikertelenill,- mi
vei ismetelve- nyilatkoztatta, hogy 6 birtokos e hazaba, es sem kezes le
velet, sem semmi nbnu irast nem · ad. Kovetkezes keppen el jârosom 
ilyeten eredmenyeben a ~erdeselt kezes level beadhatasara var~ozni 
·hasztalannak' tartvan ~ a tekintetes tiszti szeknek eljarăsom. bizonysa,
gaul e jelentesemet megtienni kîvantam. Koronkân, Szentivan ho lOen 
1848. 

Iklandi V. Filep Antal 
Nemes l\'Iaros Szeknek hites iilnoke es 

derek szeki bir6 

Către onoratul oficiu al nobilului scaun Mur:eş 

Raport 

În adresa onora:tului oficiu din ziua de 2 a lunei cur~ente, trimisă 
mie nemijlocit, aţi binevoit să~mi atrageţi atenţia asupra conţinutului 
ordinului nr. 6 480 al ~naltului Gube:rniu din ziua de 31 mai. Ordinul 
mi-a fost trimis în origin.al prin onoratul oficiu, iar acum cu respect. îl 
restituh [n el se arată ~că Înaltul Guberniu a decis ~ă~l pedepsească după 
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procedura legală, -pentru faptele sale de instigare, pe Florian Micaş-;-:de ._ 
naţionalitate română, ţinut în arest în cetatea de la Tg. Mureş. Totodană 
a dispus ca, în schimbul unei garanţii corespunzătoare, el să fie elibe:rat. 
Eti urma să-1 avizez; iar când va da scrisoarea de garanţie, aceasta S-90 
.înaintez onoratului oficiu. Fată de cele de mai sus raportez, ascultător 
şi respectos, următoarele: ' 

. Pentru a mă achita de această însărcinare, chiar azi m-am pret!. 
zentat în. cetatea de la Tg. Mureş. Acolo am cerut în prealabil· permi.:. 
si unea domnului comandant al cetăţii de a putea sta de vorbă cU:. sus 
numitul Florian Micaş. Impreună cu onoratul colonel comandant al 
cetăţii şi cu plutonierul care a fost atunci de serviciu, , cu numele de 
Gyalai Sandor, m-am dus la Florian Micaş şi i-am comunicat verbal 
conţinutul onoratului ordin al înaltului Guberniu regesc. Dar, fiindcă 
Micaş a declarat că., potrivit unei înştiinţării trimise prin părintele~ său, 
ortoratul Guberniu l-a eliberat fără nici o garanţie şi din această cauză 
tatăl lui a şi trimis o căruţă după ef, i-am întins ordinul să-i citeas'câi 
Micaş nu l'-a primit însă, ci a- cerut _ să-l citesc eu. -Am citit ordinur din
cuvânt în cuvânt, fiind ascultat şi de plutonierul amintit. El a răspurls 
cu aceste cuvinte: ,,Eu aşa ştiu, că nenorocita;..mi cauză a fost îmbtă.:.. 
ţişată de naţiunea mea; naţiunea mi-a cerut eliberarea şi a promis că -va 
răspunde pentru mine; de aceea până când n-am să primesc vreo în.l 
ştiinţare de la naţiunea mea în această probl,~mă, nu mă amestec -în 
nimic; mă simt cu totul rz,evirwvat; dar; precum aud, acuzele aduse îm:.. 
potriva mea ar Ji ·dovedit(Z,~ eu aştept, deci, să mi; se intelnteze un proces;~ 
însă nu dau nici un fel de scrisoare, nu dau nici o epistolă de garamţie"!i' 
Auzind acest răspuns, -am dorit să-i explic că dânsul, în calitatea lui, de 
avocat, ştie foarte bine că în asemenea situaţii scrisoarea de garanţie 
serveşte numai drept_ asigurare că în caz de judecată va putea fi adus îri 
faţa justiţiei. Aşeţ ordonă legea Şi ·este o datorie civilă să ne supunem~ 
i)at fiind că _el Şi-a menţinut punctul de _ vedere despre care am scris 
mai sus, l-am rugat,- spre __ justificarea mea personală, ·să~ -dea o declara
ţie în scris~ n·ar fără _succes. El a declarat din nou că_ este proprietar ·în 
această patrieşi nu dă nici epistolă de garanţie,· nici altfel de scrisoar~; 
Văzând, prin urmpre, la ce rezultat a dus acţiunea· mea şi considerâ'nd 
int1til. să mai aştept scrisoarea de garanţie în cauză, am socotit necesar 
·şă inaintez oficial Qnoratului scaun a"cest raport, "pentru mărturia acţiunii 
rniele~ · .· · · 

Corunca, ziua 10 a lunii Sfântului Ioan, 1848. 
Iklandi V. Filep Antal 

a~esor ·al nobilului scaun Mureş 
şi judecător. 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Mureş. Fond. Arh. Scaun. Mureş. Acte 
oficiale. nr. 980/1848. 
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Abrud, 10 iunie 1848 

MeU6sagos Kiralyi Fo Kormanyspeki ~inyomoz6 Bizotmany! 

A Melt6sagos Kiralyi Fo Kormany Szeki Kinyomoz6 Bizotmanynak 
foly6 h6 15en, 12 szam a1att taruicsunkhoz tett az iranti felsz·6litasa ko
vetkezeseiil, hogy ha a . felseges Kiralyi Fo Kormany Szekhez- folterjesz-
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tett es onnan a ·meltosagos Kiralyi Fo Kormany Szek Kinyomoz6 iBizot:
manynak az e varosban es ., videken mutatkoz6 olăh nep kozti ingerW 
bujtogatasoknak mar altaladott adatain kiviill meg mâs adatai ris volna-
nak, azokat is a Melt6Sâgos Kinyomoz6 · Bizotmannyal · azonnal kozolje, 
ligy a fenn forg6 korillmenyekre nezve a bizonysâgok neveit tudassa. 
Azon tisztelt ft6lsz6li tâs mindket âgara nezve a kovetkezend6ket kivanja 

_ tanacsunk a Melt6sagos Kinyomoz6 iBizotmanynak al1âzatos tisztelettel 
folterjeszteni: 

Az elso agara nezve, ha t.i. volnanak-e meg a mar felterjesztetteken 
kivill tobb adatok is, az e varosban es videkin mutatkoz6 olah nep kozti 
ingerlo bujtogatasokra: 

Minden · oujtogatâsi tenyeket, mellyek a marci usi esemenyek olta 
az olâh nep mind· gyiilesenkent, mind egyes szemelyek ~Htal elk~o~vetett 
agitaci6kb6l s egyesek dicsekedeseikboi·es ]enyegetOdzeseikbol kiszamitva 
bizonyoson megtortentek, tailacsunk reszint nem lehetett kepes felfogni 
es nagyobbara tanâ.csunk kicsiny terjedelmu harosagân kiviil tortenven, 
mod, alkalom es hatas sem voit mindazoknak vegere jârni; egyebarânt a 
mar .făljelentetteken kivi.il meg ezek az olah felekezetu egyenek altal a 
bujtogatasok kovetkezmenyeibe elkovetett es bejelentheto adatul fOlve
hetO tenyek es dicsekedesek: 

lsZ!or . Az idei aprilis h6 3ân e varosban az egyesi.ilt gorog hituek 
tanodâjâban fobir6 atyankfia jelenleteben tartatott olâh nemzeti gyules 
âltal az ottan fălolvrasott s a kolo.zsvâri hasonl6 gyulesen keszitettnek· al
lltott petitiok kihirdetesere kinevezett biztosok: tigyved Buthiân Janos es 
verespataki gorog egyesi.ilt lelkesz Bâlint Simon a videki minden egye
si.ilt es nem egyesi.ilt gorog hitu szentegyhâzaknâl megjelenven, azokban 
az erdekelt petiti6k tartalmâval ellenke216 ertelmu eszmeket, ingerlo es 
lâzitt6 beszedeket tartottak, s anrnak kovetkezeseben a nepeken feles 
mennyisegu penz szedetett fol s gyanithat6lag a balâsfalvi mindket rend
beli, de kiilOnoson az ut6bbi gyuh~sre - az az liranti rendelet ellenere 
ezen . videkbeli nep ·minden mas videkbeliek feletti · nagy szammal jelen
ven meg ezen egyenek ingerlesere tette azon le.ozonlest. Tanuk lehetnek 
erre minden szentegyhâzak intelligensebb tagjai: ki.ilOnoson keriPenyesi 
nem · egyesiilt egyik gorog lelkesz Fodor Mikl6s, gy6gyszeresz Remetei 
J6seff es !itt e vârosban penzszedesben forgol6d6 nem egyesiilt gorog- ta
nit6 Begneszku Mikl6s, bucsumi unitus lelkesz Czura J6seff es ai ezek 
alta1 oszve gyiijtott olah nep. 

2or A balasfalvi gyulesb~n an:nak kezdeten i.igyved Buthian J an os 
egy veres, kek es fejer szinekbol alkotott lo1:)()g6t tartva kezebe, a sza
m6s ezrekbol all6 rooz ne;pet a magyarhonnali Urii6 ellenere bujtogatta 
mire tanti helybeli kereskedo: Sztupa Mihaly, nem egyesiilt gor~o~g egy
Mzfi M olnar Kandin es vârosi polgarno, ozvegy Sulucz J anosno ki veje 
P.ap Antal, 1eânya Suhicz Tresi es hiitos polgarna Roth Gyorgyno elott 
beszelle, miszerent robb balasfalvi gyulesen jelen volt ola egyeruektol 
hallotta, hogy Buthiân J an os az ottan egyben gyult olah k~ozne:pet a ma
gyarhonnali egyesiih~s ellen ily szavakkal kesztette - "Ugye testverek, 
hogy az uni.6t semmi feltetellel el nem fogadjuk, mert a magyar tolvaj, 
huncfut. sat." 

3or Kozhir szerent a gorog ·e.gyesiilt es nem egyesult lelkeszek ab
ban egyezven m,eg egymas kozt, hogy a jelennen vil<ig szerte megkez
dett nepmozgalmok ~ozepette magok is tanâcskozzanak nemzetek sorsa 
felol s e vegett idei aprilis h6 3an itten Abrudbânyan a nemzetbeli in-
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telligensebb egyenekkel gyuljenek ·oszve.--. ami meg is tortent; de ver: 
pataki lelkesz Bălint Simon ·a kituzott · nctjpot nem vărva, măr , azon~i:i 
loo napjan mincl. ·· Topanfalvan, mirtd. Bisztran megjelent s. az . oda:v· 
egyben gyult nepnek Jâzitt6 eszmeket te:rjesztett} k.Ulonosen Topiănfaltvan: 
egy csapyzekben' az oda gyult .. neptom,eg koZ'ott · felăllva egy s:zekre, \i~,âdr~ 
zodta karos szăndeku ·szerepet. Tanu erre vârosi keresked6 Glergetil~î!ii 
Antal, az .. altala Tegn,evezend6 cs.apszeki .korcsmaros es az az tăltal .meg~.:f~l 
nevezendo odagyult nep. ·:<of:;~ 

· 4er Az id~i·'aprilis h6 31en /!/ e varosban tartatott orszăgos Vâsar/;\ 
alkalmaval bizonyos tîsztvi:selok settălva menven a văroson kiviil ta:rlratîii .~; 
szokott baromv,<'isăr fele, midon a baromvâsărb61 l6hăton sebes ·vagttitva ) 
jov6 Hazul nevii kameralis go;rnyik occse az utczan levo emberek altat:f 
figyelm·eztetett, bogy.ne.-.nyargqljon oly nagyon, mert j1onnek a tiszt ura](, 
tele torokkal !i.ly formân kiabâlt: "Mit nekem a:· magyar. tisztek es. ~a:- · 
gyar kiraly is, majd teszek en meg az ejszaka olâh kirâlyt"' istenit, szenf... 
tit szidalmazvân a magyaroknak es magyar tiszteknek. Tanuk erre ~
r.ălyi b:ăny:anagy. lţeiini,sch Agoston, :rom ai oathoJieus ersperes•t Ko:v.a:cş .· ;J 6;;
seff, kirâlyi probasz· Treienfelsz es tanăcsos Zilahi Sebes Joseff. 

' 5or Balint Simon verespataki g~orog egyesiilt lelkesz a kozelebbi .fo~
rong6 napokban a maga templomăban isteni tis,ztelet vegeztevel a nepât 
rueghi.itolve to.bb a magyarsăggal hătterbe· all6 dologra es f;okent a -ma..,. 
gyar tiszteknek val6 nem engedelmeskedesre unszolta ~s miutăn ejjelen
kent az odaval6· polgări 6rsereg ejjeli ork!odes gyanănt az utszăkon:J~~,
ri.ileseket tett, maga is kan.torait bizottabbjait felveve hasonl6 kerriUese
ket tett larma es ujjongamşok kozott a magyar tisztek es orsereg elleni 
"Le ve le(( kiâltozâssal. Tovabbâ amint az napr61 a . Felseges Kirâlyi Fo 
Kormany Szeknek is f1oljelente·tett, majus 2len tartott templomozas ·ut~p. 
nepit a templomban mar.asztva arra birta, hogy a kovetkez16 kedden, tar-

. tand6 · tanaicsi ·gyulesre · az: egesz nep gyul}on -be s a zOld asztal mellol 
kerjenek magoknak egy felekezetekbeli kii1on ~end6rigazgat6t s ha nem 
adnak, dk magok kiăltsanak magoknak. ·E vegett azon h6 23ăn ismet nagy 
szămu nE:jpet gyujtott osszve, minek kovetkezteben 24en mint egy 80ad 
magâval megindulva, Vere~patakb61 - megpedig nagyobb r~eszint gyiile
ve:s.z es nem is polgăr,- hart~m · heres olăh nemzetbeli banyăszold,{al 49en 
bej-ottek a vârosba, a tobbiek a varoson kiviill maradtak. A vărosra be
jottel_{et maga Bâlint Simon tana.csunk terem~ebe bevezerlette es ottan 
azoknak hallottăra olâ nyelven a j6 renddel .es-. illedelemmel szembe aU6 . 
besz~det tartott, s anelkiil hogy mag a vagy_ fellâzi tott nepe ·csak egyszer 
is .a verespataki rendorigazgato el@tt ·mint panaszl6k .me.gje,lentek volna 
s att6l ăllitott serelmek orvosl8.sât eszkJo,zOlni . igyekeztek. volna, inegj~-
1€m~sek a:ltal a magok nemzetek beli e~ altalok a zold as.ztal mlepol ya
lasztand6 rend6r igazgat6 adasra kivântak tanăcsunkat er6szakolni. 

Templomi tenyeird,l. vallhatnak minden hallgat6i, nev szerent, (lj
paraszt Bona Mikl6s es ennek aRyja s ezek âltal megnevezendo w!bb 
egyenek, az ejjeli kiâbâl<1sair61 ugyan Bona Mikl6s es anyja, lBotâr Sân
dor, Gad6 Jânos, Gad6 Pista, Csora Mojsziane a lonkoszi, a Szentkereszt
b&nyabeli hutman egy Szpliridon nevu bânyasz, kit verespataki rend6r 
igazgat6 atyankfia esmer, G·olgocz Falk6 Gyorgyucz es csaladnepe, mint 
akiknek korcsmajokb6l indultak az utcăra. Nemkiilonben verespataki 
rendor igazgat6 atylânkfia es mas altala esmert egyenek. Vegiil a Bâlint 
Simon lăzit6, rend, egyesseg es felekezeti bâtorsăg bont6 tenyeinek leg
kezzelfoghat6bb ta:q.ubizonysaga azori esemeny, hogy bizonyos temetes 
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silrgetosege tekintetebol a bakisfalvl gyiih~sbol mas odame:nt egyeneknel 
hamarabb lett hazajovetelevel a veres;pataki pcHgari orseregbol· minden 
olah egyenek legottan es egyszerre 1nagokat kivontak, azt hitetven ·el 
meg a romano:-catholicusokkal is, hogy a mâgyarok · kalvinista: kinHyt, 
tettek magoknak. Mire tanuk tobb az; ors·eregbe volt catholicus egyeriek, 
nev szerent Neimer Samu, Szekely Lung ·Andras es Aes Mikola Jose:ff 
s az olta az orsereg irant az olah felekezetuek eHenszenvvel viseltet:nek, 
ki.ilOnoson egy Ko!ipagye J uon nevezetu, midon a verespataki piacra gyii
lekezo 6rseregbeli magyar egyenek altal _,.... mint az elott val6 napokban 
az orseregbe beavatott egyen - a kozikbe Jepeste hivatott VIOlna, ugy 
nyilatkozott, hogy azt tobbe riem teszi s a magyarnak tobbe nem •hiszen, 
mert a magyar az ·· olahot - illedelemmel ·Iegyen mondva -'- ~nar · szam
talimszor meg baszta, meg csalta. - Tariuk. erre verespataki egyseghiv6 
~e~lkesz Fiizi Sandor, Urmosi Ferenc, Wihkler Katoly· es ·sebesz Vegh · 
j~~ . 

6or Korna Torokban is tetettek fehyegetodzesek. es diosekedesek 
oly forman, hogy mar megunvăn a bărânyhust, alig varjak, hogy. egye
nek magy,ar hust. Tanuk erre V ar:adi Samuelno es: F~oldhazi Danieln6 s 
az ezek altal meg nevezendok. · · 

7er Kornan egy M,aJya J6Sziv nevii olah egyen fuozelebbrol azt mon..:. 
doUa, miszerent alig ·varja, hogy· kezeit . magyar verbe mossa meg. 
Tanuk erre ifj. Sandor Ferenc es az ăltala megnevezendo banyaszok. · 

8or Verespataki gorog egyesiilt .. · 1el~esz. Bălint Simon a k~ozel~bbi 
husvet bojttyebe azzal dicsekedett~ hogy majd meg latja, melyik lesz az 
erosebb., a fus,zulyka vagy a hus - a fuszulyka ·alatt ertven az olahokat, 
a hus alatl a magyarokat, erre tanti Barbara ·Janos /Pepusa/. · . 

9er Krisan J bseff . varosi hinyaszgaida a banyara mentibe egy 'ăr
nyekos helyt lenyugodvan, · bizonyos arra halad6 banyasz egyenek kozt 
- kik az o ott Ietet eszre nem vettek - hallotta beszelleni s megnevez
tetni, hogy ha a nepzendi.iles ki:utend itt a varosba, kiket kellene mint 
penzesebbeket elObb megta.madni - erre kikerdezendo maga Krisan Jo-
seff. · 

10. Vărosi iP!olgar, Dersi 1Sigmond, meg fogja vallani, hogy egy bor
fuvaros olah minoleg fenyegetodzott neki azzal, hogy nemsokara haris
nyat is cserelne vele, de akkor o nem cserel. 

11. Hogy a s.zomszed f?lVakon ,Oldoklo fegyverek keszi ttetn~k es 
nev szeririt kerpenyesi · lelkes'z · Balint Lâszl6; verespataki · lelkesz · Balint 
Simon es Jănk Avram,. hogy e·. ·ve gre az embereket unszoltâk; tantisagot 
teszen kerp~nyesi J?unul nevii. banyasznak kisebbik fia. · 

12. Buthiân Janosnak az Uni6 ellen:ebe es az olah nep vastag' er
dekeben a tana~csi iigyved szeken tett . torveny ellenes es fejes nyilatko
zatair61 valhatnak a varosi i.igyved urak, nev szerint Toth Gyorgy tir~ 

A mi a feljelentett esemenyeket illeti .. 
a) A Janku Avram azon dicsekedesere· riezve, hogy o ka,pitannya 

leven a Bihar megyei es a videki olâsagnak;. · Abrudbanyat a bucsumtia
kon tett megsertesert elpusztitja, a Miha.cfalvan tortent veres eseme
nyert a magyarokon veres bossztit all, es hogy a magyarhonnali egye
sulesb61 semmi sem lesz, ha szinten abba Lemeny pi.ispok az olah nem~ 
zet reszei'Io~- megegyezett is, - mivel arra· · .az · olah nemzet altal nem 
volt :felhatalmazva. Az els:Ore nezve tanti Roth Samuelno, az ut6bbiakra 
nezve hi.itos polgarok Enyedi .Joseff es Th~odor Bogdan. 
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b) Piaei vam haszonberloje Grisa Gyorgynek azon dicsekedesene·l' 
hogy nem nyugszik, meg magyar verbe nem mossa kezeit, tanU:k: Her.;:;·~· 
man lVI:atyas polgar es ennek inasa. ;;,.)<, 

c) Azon korulmenyekre nezve miszerent bizonyos magyar es ola·~~ 
egyen kozt az 6 szerenti es az uj szerenti Szent Gyorgy nap felett tâ~t
madt vita alkalmaval az olii egyeny ~Htal tett azon fenyegetodzesre, hogy1 .. 
nemsok:ara nem csak mindenben az olah s~ent Gyorgy nap fog obszer-~ 
Vialtatni., ihanem meg a kakas is leugrik a te.llljplom:okr6l es hogy egy' 
Sztan Gy1orgy nevu olah egyen, nem figyelve · arra, hogy bizonyos soska.,.; 
szedo gyermekek beszedet hallgatjak, egy mas olah egyent arra utasi~. 
tott, hogy midon a varosra val6 roham:ls leszen, nem megszakadva ku::H 
lonbozo oldalokr61, hanem csoportba gyulve a varos vegen vizozronkenh 
rohanjanak a varosba. Minthogy ezek rendor igazgato atyankfia elott 
folytak, azon atyankfia fogja a tanllkat megnevezni. 

d) Mindezekhez p6tl6lag, amennyiben vagy egyik, vagy m.asik, pont;.,, 
alatt erdekelve volna, tisztelettel ide rekesztjilk tanacsos Koncz Lajos 
atyankfianak e targyban tanacsunkhoz irasban beadott nyilatkozatat1; 

Meiyeknek ilyetenk~ppen llett bejelentese utan jogunknak a ve+: 
getti fennhagyasa mellett, rniszerent tobb tanacsunkhoz bejelentett, de. 
az ido rovidsege ·miatt ide nem sorozhatott nevezetes adatainkat benyujt
hasuk, alazatos tisztelettel kerjiik a melt6sagos. bizotm,anyt, hogy ameny~. 
nyiben ezen erdekes targyban nemunemu otletei tamadnanak, a m.elt6-' 
sagos Bizotm·anynak, melt6ztasson ~zokra val6 nezt tanacsunknak ren
deleteit megtenni. Kesz leven tanacsunk ez erdekes ugyben a maga re-
szerol mindent, mi .leheto, teljesitni. .• < 

Tovăbbra is alazatos tisztelettel leven a melt6sagos kiralyi fo kor-. 
măny szeki kinyomoz6 Bizottmanynak alazatos şzolgai 

Az abrudbănyai tanacsnak 
1848 Szent Ivăn h6 lOen. 
tartatott ulesebol 

L. Nagy Kăroly, 
f6bir6 

Dersi Andras, 
fojegyzo 

Inaltă comisie de ·investigare a măritului Scaur1 gubernial crăiese! , 

Răspundem la somaţia cu nr. 12 din 5 a lunii curente a inaltei 
comisii de inyestigare a măritului Scaun gubernial· regesc adresată. Cbn
siliului nostru. St>maţia se referă la datele deja pDedate privind inStiga
gaţiile agitatoare observate în acest oraş şi împr-e)urimi printre po
porul român care au fost înaintate înălţatului Scaun gubernial regesc 
şi de acolo [transferate] înaltei comisii guberniale de investigare; de 
asemenea la alte date, pentru a le comunica şi pe acestea înaltei comisii 
de investigare a supremului Scaun gubernial regesc, cu specificări refe- '· 
ritoare la împrejurările .. în care s-au petrecut şi cu nume concrete. 

Consiliul nostru doreşte să înainteze următoarele, cu umil respect, 
înaltei comisii de investigare a niăritului Scaun gubernial regesc, pri
vind cele două aspecte ale onoratei somaţii. 

l n ceea ce priveşte prima parte şi anume dacă, în afară de cele 
înaintate, ar exista încă alte date privind instigaţiile agitatoricel semna-. 
late în acest oraş şi împrejUrimi printre poporut · rmnan, comisia noastră·: 
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informează că nu a fost în stare să1 ia act şi· cunoştinţă de toate faptele 
instigatoare. Ele constau din agitaţiile comise în sânul poporului român, 
începând de la evenimentele din martie, şi se manifestă atât prin 
adunări, cât şi prin instigaţii, lăudăroşenii şi ameninţări proferate de, 
unele persoane. Pe de altă parte, Consiliul nostru nu a reuşit să le 
urmărească pe cele care s-au săvârşit iri afara jurisdieţiei sale cu întin
dere restrânsă. El nu a dispus în acest sens de posibilităţi, ocazii şi 
autoritate. în afară de cele raportate semnalăm încă următoarele fapte 
şi lă.udăroşenii comise de persoane de confesie românească drept forme 
de instigare ce au putut fi consemnate: 

L :[Mai ·întâi referitor] la adunarea naţională românească din ziua 
de 3 aprilie a.c., ţinută la şcoala ortodoxă din acest oraş în faţa conce
tăţeanului nostru judele primar. Emisarii trimişi de adunarea similară 
din Cluj [Mănăştur], după cum s-a afirmat, pentru a anunţa petiţiile 
elaborate acolo· şi anume avocatul Ioan · Buteanu şi preotul greco-catolic 
din Roşia Montană, Simion Balint, s-au prezentat la toatei parohiile 
greco-unite şi neunite din împrejurimi; peste tot au rostit cuvântări 
instigatoare şi agitatoare care contraziceau conţinutul petiţiilor pome
nite. IT:n urma acestora s-au colectat bani cu prisosinţă de la popor. Se 
bănuie că pentru ambele adunări de la Blaj, dar mai ales pentru ultima. 
Faptul că poporul de pe aceste meleaguri a participat pa a doua adu
nare] într-un număr mult superior faţă de cel din alte părţi, în pofida 
restricţiei, se datoreşte agitaţiilor acelor persoane. Ar putea fi martori 
în această privinţă toţi men1brii mai inteligenţi ai tuturor parohiilor, 
îndeosebi: preotul ortodox din Cărpiniş, Nicolae Fodor; farmacistul Re
meti J6zsef; dascălul neunit din acest or:aş, Nicolae Begnescu, care a 
agitat cu prilejul colectărilor de bani; preotul unit din Bucium, Iosif 
Ţura; precum şi tpoporul rom.ân adunati de cei! anrterior pomeni~i. 

2. La începutul Adunării de la Blaj avocatul Ioan Buteanu a ţinut 
·un stindard de culoare roşu, alba~tru şi alb în mâini. El a instigat 
poporul de rând aflat în număr de mai multe mii împotriva uniunii 
cu Ungaria. La aceasta sunt martori: comerdantul din localitate Mihai 
Stupa; clericul neunit Candid Morar şi concetăţeanca din oraş văduva 
lui Ioan Şuluţiu. [Ultima] a povestit în faţa ginerelui' său Pop Antal, 

. a fiicei ei Tereza Şuluţiu şi a soţiei juratului Roth Gyorgy, . că din cele 
auzite de la mai mulţi participanţi români la Adunarea :de la Blaj, 
Ioan Buteanu a îndemnat poporul român întrunit adolo, prin urmă
toarele cuvinte împotriva uniunii cu Ungaria: "Nu_;i aşa fraţ.ilor, că nu 
vom accepta uniunea sub nici o condiţie? Unguru-i hoţ~ şmecher etc." . 

. 3. După un zvon· ce se vehiculează 'în· m"Qlţh!1e~., preoţii greco
catolici şf ortodocşi s-au înţeJes între ei ca in cadrul mi.şcărilor populare 
care au luat :avânt în întTearga iume ·să ·s,e consulte . reCiproc despre 
soarta naţiunilor. În acest scop, [au decis) să se adurie la·. 3 aprilie·. a.c. 
aci la Abrud, împreună cu persoan:eJe mat inteligent~ ale natiuni.i -
ceea ce s-a şţ, petrecut. Însă preotul unit de .I.a' Roşia Montană, Simion 
Balint, n-a aşteptat' ?iua fixată. El- s-a prezentat încă din prima zia 
pom~nitei luni, atât ·la Câmpeni, cât şi la Bistra, răspândind în ,pQporul 
î~trunit _acolo. idei instigatoare .. Mai ales la Câmpen~ · s~a. urcat pe. ·un 
sca:un într-o cârciumă şi a jocat rolul său inţenţiopat ~n Jaţa. pQporului 

·adunat acolo. Acest lucru poat~ fi mărturisit ·de cfitr~ comerciarituL din 
oraş Gergelyf1 Antal; precum şi de cârciuma·:rw· ·şi' poporul adunat acolo 
caro vor fi indicaţi de dânsuL · · · · · ' r 



.. 4. La 31 aprilie a.c. cu prilejul bâlciului de ţară în acest 
anumiţi funcţionari mergeau încet spre târgui de vite care se ODI~:nu:le~:te 
a se ţine în afara oraşului. Când fratele mai mic al gornicului 
cu nurnele Hazul a venit în galop de la târgui de vite, a fost făc:utr 
atent de către oamenii aflaţi pe stradă să nu călărească, atât de repede· 
deoarece vin domnii dregători. El a strigat cam în felul următor: "Ce1mi. 
pasă mie de dregătorii unguri şi chiar şi de regele maghiar; o să pl.ln · 
eu încă în noaptea asta un rege român"; i-a înjurat apoi de Dumnezeu 
pe sfinţii ungurilor şi pe dregătorii maghiari. Martori sunt şeful·•. mo:rţ
tanistic Reinisch Agoston, prot~popul romano-catolic Kovacs J 6zsed:, 
controlorul regal Treienfelsz şi consilierul Zilahi Sebes J6zsef. · 

. 5. Preotul greco-catolic de la Roşia Montană, Simion Balint, după 
ce a terminat slujba bisericească în tulburele zile precedente, a pus 
poporul să. jure pentru o cauză defavorabilă ungurimii şi maL ales· 'a 
îndemnat la nesupunere ·faţă, de dregătorii maghiari. Când gărzile cetă
ţeneşti de acolo şi-au îndeplinit rondul de noapte pe străzi şi dânsul a 
făcut ronduri. similare: secondat de cantorii şi de oamenii săi de încr~
dere, cu zgomote şi chiote ei au strigat: "Jos cu ei", cu aluzie la dre
gătorii unguri şi la gărzi. De asemenea, după cum a fost denunţat încă 
în. C\"Cea zi la înălţatul Scaun gubernial regesc, 'la 21 mai, după slujBa 
bis~ricească, i-a reţinut pe enoriaşi în biserică şi i-a îndemnat ca la 
proxima adunare a Consiliului. ce se va ţine în marţea următoare, ·în
tregul popor să se întrunească acolo şi să ceară lângă m.asa verde Un 
director de poliţie separat din aceeaşi comunitate bisericească. În caz. 
că, nu:-1 vor primi, [i-a sfătuit] să numească ei înşişi unul pe, seama lot. 
In acest scop, la 23 din acea lună, a adunat . iarăşi popor mult. Apoi, îh 
ziua de 24, a pornit din Roşia Montană cu aproximativ 80 de persoane 
în majoritate nu burghezi, ci adunătură, mineri zilieri de naţiune româ
nească. Dintre ei. 49 au intrat în or~; ceilalţi au rămas în afara lui. 
Cei care au venit in or.aş au rtost conuw,;i de însuşi Simion Balint în salC) 
noastră de consiliu. Aici el a rostit o cuvântare în limba !română: în 
au'zul tuturor, fără să ţină cont de buna cuviinţă şi de ordine, fără ca 
dânsul ori enoriaşii săi răsculaţi să se fi prezentat măcar o singură 
dată ca reclamanţi în faţa directorului de poliţie din ~Roşia Montană şi 
să se fi străduilt a cere de 1a dânsul re21olva~ea gra\lla.minelor afilrmate. 
Prin prezenţa lor au dorit să forţeze Consiliul nostru la confirmarea 
alegerii de către dânşii a .unUi director de poliţie ·de aceeaŞi naţio-
nalitate cu a lor de pe lângă masa verde. . 

Despre faptele din biseric~r ar putea să mărturisească enoriaşii săi. 
.. şi anume, ţăranul nou Nicolae Bona împreună cu mama acestuia, precum 
şi persoanele indicate de· ei. Despre· vociferările sale nocturne, de ase.:. 
menea Nicolae Bona şi mama dânsului, Botăr Săndor, Gad6 J ânos, Gad6 -,., 
· Pistp., soţia lui Moise Cioară ~din Lunea, şeful de scpimb de la mina 
Sfânta Cruce, un miner cu numele Spiridon, cunoscut de cetăţeanul 
nostru director de poliţie de la Roşia Montană•, Georgiuţ Falcă Goluţ 
şi familia care de la cârciumă au pornit pe· stradă; la fel concetăţeanu1 
nostru~ directorul de poliţie de la Roşia Montană şi alte persoane indicate 
de dânsul. ·în sfârşit, :mărturia cea mai plauzibilă a faptelor ce destramă 
ordinea, concorqia şi securitatea, săvârşită de instigatorul Simion Balint 
o oferă următorul caz: sub. pretextul. unei 9arecari înmormântări, întors 
m.ai d~vreme de la. Adunarea_. de la Blaj decât alţi participanţi, a reuşit 
să-i determine pe toţi· românii din garda civilă de la Roşia Montană să 
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o părăsească. deodată; i-a convins chiar: şi. pe romano'""catoliCi că ungurii 
şi-ar fi pus un rege cal vin. Mărturie pot depune ~rsoanele, catolice, care 
au fost membre în gărzi cu numele: Neim.er Bamu,: ·Andrei Szekely Lung· 
si Iosif Acs Nicola. De atunci cei de · confesie românească ·dovedesc neîn
·~redere faţă de gardă, mai cu seamă unul :cu numele ·.Ioan Corpade. 
Deşi în zilele anterioare aderase la ea, :când membrii unguri ai gărzii 

' care se adunaseră în piaţa din ·Roşia Montariă }.:..au somat ;să intre în 
rânduri cu ei, a declarat că: el nu mai face în viitor. aşa ceva, întrucât 
maghi:arul - să fie spus cu 'ieT.ta;re .,.,....; 1..:a Tegu:la,t şi l"""a ·;păleăli't de 
nenumărate ori pe român. Martori pentru aceasta sunt preotul unita
rian din Roşia Montană, Filzi Sandor, Urmosi Ferenc, Winkler Karoly 
şi chirurgul V egh Janos. . 

6. La Gura Cornei [cătun al .satului ICorna] de asemenea s-au rostit 
ameninţări şi lăudăroşenii ·ca de pildă: 'că, ·săturându-se de carne de 
miei, abia aşteaptă · să mănânce carne: de:· ungur. ·Martorii sunt ·soţia 
lui. Var adi Samuel şi cea a lui Foldhazi ·Daniel, precun:t şi persoanele 
numite de acestea. .- · · 

7. La Corna un român, cu numele Iosil M·alia, a ~pus recent că 
abia aşteaptă să-şi spele mâinile în sânge .de ·ungur. :Martori pentru 
aceasta: Sân dor Ferenc junior Şi· minerii nUmiţi de dânsul. 

8. Preotul greco-catolic din Roşia Montană, Simion Balint, · ·s-a 
lăudat în timpul recentului post al paşteh.1i că. ·o să vadă careva fi mai 
tare, fasolea sau carnea; prin fasole au fost desemnaţi :ro'mânii, ia:r prin 
carne ungurii; martori pentru aceasta: ·Ioan :Barbară i[Pă.puşa]. · 

9. Proprietarul de mină din oraş, . Crişan ·Iosif; ·în -drumul său spre 
mină s-a culcat într-un loc umbrit .. Acolo a auzit :vorbind :anumiţi 
mineri ·care treceau fără a-i observa ·prezenţa, că dacă. va izbucni o 
răsmeriţă în oraş, cine va trebui să fie atacat mai întâi. De !interogat 
referi tor la aceasta însuşi Crişan [osif. 

10. Potrivit declara,ţiei cetăţeanului din orqş Dersi Zsigmond, un 
român cărăus de vin a ins:iJnuat în fata lui că în .. ·curând va voi să 
schimbe ciorapul cu dânsul, dar atunci ~1 nu-l va accepta. 

11. Despre faptul că în sab:~le veciîre'•·se confecţionea.ză; .arme uci
gătoare şi că oamenii au fost îndemnaţi la aceasta de cătt~ preotul din 
Că.rpiniş, Vasile Balint, de preotul din Roşia Montană, Simion Balint şi 
de către Avram Iancu, va depune mărturie copilul mai mic al mine
rului din Cărpiniş, Bunul. 

12. Referitor la declaraţiile nelegale ale lui Ioan Buteanu împo
triva uniunii contrară intereselor românilor, precum şi despre ce~e în
făptuie La baroul Consiliului, poate mărturisi domnul avocat după nume 
T6th Gyorgy. 

Cu privire la elvenimentel~ .rap~rta.te r~feritoare la: 
A) lăudăroşeniile lui Avram· IaJicu,'potţiyit ~ărora, fjind .căpitanul 

românilor din comitatul Bihor şi imprejurimi: · · · · .·. · : . · . · 
a) va distruge Abrudul pent:ru· oferisâ . adusă . celor (;le la Bucium; 
b) se va răzbuna asupra ungurilor pentrq ~venţmentele. sângeroase 

petrecute la Mihalţ; 
c) va face ca din uniunea cu· Ungaria să .nu se ·aleagă rumica, în 

pofida declaraţiei episcopului ;Lemeni, întrucât dâ:hsul· nu a fost auto
rizat la aceasta din partea naţiunii. române;., pot ·depune mărturie .soţia 
lui Roth Samu, rprecum şi oe1tăţenii juraţi Enyedi · .. Ibse.f. şi Teodor Bogdan. 
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B. Pentru lăudătroşenia arendaşului vamei pieţii, Gheorghe Crişan
că . nu se va linişti până nu-şf va spăla mâinile în sânge de ungur' 
martori sunt: cetăţeanul Herman M·a:tyas şi ucenicul său. ' 

C. În legătură cu circumstanţele în care, cu prilejul unei discuţij. 
dintre un individ maghiar şi unromân privind ziua de Sfântul Gheorghe. 
după stil vechi sau stil nou, cel din urmă a insinuat că în curând ·se 
va ţine. peste tot numai Sfântul Gheorghe" românesc, iar cocoşul va sări 
de pe biserici; Ia fel pentru afirmaţiile unui individ român cu numele 
Gheorghe Stan care, nefiind atnnt la nişte copii ce culegeau macriş şi: 
ascu1tau vorbele sale, 1-a îndemnat pe· un alt român atunci ;când va 'fi 
năpustirea -asupra oraşului, să-1 · asalteze ca potopul, unindu-şi forţele la 
marginea localităţii ~i nu dispersându.,.le, etc.; fiind raportate oetăţea"" 
nului nostru directorul de poliţie; acesta-i va putea numi pe martori. 

D. La toate acestea, ca un adaos, în caz că un punct sau altul. ar. 
necesitc;1 [clarificăr1], . ală.turăm aici cu stimă declaraţia concetăţeanului 
consilier Koncz La jos, înaintată în scris Consiliului nostru~ . · 

· Raportând în felul de mai sus, ne menţinem dreptul de a înainta 
n1ai · multe . date .importante care au fost aduse la cunoştinţa ConSiliului 
nostru.. Datorită timpului scurt nu le-am ,putut enumera pe toate cu 
aoest prilej. Rugărp. cu umil respect înalta comisie ca în caz că în acest 
subiect interesant ar avea oarecare sugestii, atunci să binevoiască a dis
pune şi a le aduce la cunoştinţa Consiliului nostru. Consiliul nostru este 
gata din partea sa ·să facă totul în această chestiune de inte~es. 

Rămânem în continuare cu umil respect supuşi ai înaltei comisii, 
de investigare a :măritului Sca1un gubernial crăiese. 

Din şedinţa Consiliului oraşului Abrud ţinută la 10 iunie 1848. 

Laborfalvi Nagy Karoly, 
jude primar 

Dersi Andras, 
prim notar 

Original. Arh. St. Budapesta; ;Fond. G.P., nr. 9 012/1848. Foto: 29 869-
29 875. 
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Bistra, 10 iunie 1848 

· Huţes Ug:Yved Ur! 

Miutân tegnapi nap'on, JUn.il.ts 9en; a nephez. tartott beszedet a: 
felsobbsegnek feljelenteni kfv~nta, annal fogvat, hogy azon feljelentesbe 
sem tobbet, sem kevesebbet ne adjon. fel· senki, a tekintetes isp.any lirral 
egyetertoleg kerji1k, sziveskedgyek a tegnapi-- napon tartott .beszedet ne
kunk ezen levelet megviv6 expressus altal elkuldeni. 'Tovabba, mivel fel 
sem, tesszi.ik ·U rasăgodr6l, hogy az ide val6 nep felf.egyverzeset targyaz6 
s:?J6nokl.ata a kozcsend felzavarăsa, szemely ·s vagyoir megtamadasara lett 
legyen intezve, s megis ugy halljuk, hogy a :(egyv~rrel s lants:akkal el-' 
latott uradalmi· nepseg mahoz egy het Topanfalvan egybe kivan gyulni. 
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fe-16, hogy ily m6doni gyuh~sek minden esetre a bekes polgarok nyugal
mat s a kozcsendet zavarandjak, annalfogva nehogy urasagodnak tulaj
donittassek az ~effele csendzavaras, kerjiik azt akadalyozza meg, mit mi
uţan a nep urasagod szavaira figyelmez, konnyen megtehet. 
Ezen fennebbi masolatt hogy foly6 1848k ev junius lOen altalom expe
diâltatott, arr61 ezenriel hitelesen bizonyitok2• 

Copie. 

Domnule avocat public! 

Mel tzer An tal 
hUtes jegyz6 

V -aţi exprimat dorinţa de a aduce la cunoştinţa forurilor supe
rioare discursul pe care l-aţi rostit către popor ieri, 9 iunie1. Pentru ca 
în legătură cu acest raport nimeni să nu adauge nici în plus, nici în 
minus, cerem, în bună. înţelegere cu măria sa domnul comite, să bine
voiţLa ne trimite cuvântarea rostită ieri, prin- purtătorul acestei depeşe. 
De asemenea, fără a presupune. despre domnia voastră că discursul, având 
ca temă înarmarea poporului de aici, ar fi fost rostit cu intenţie de a 
tulbura liniştea publică şi de a agresa persoanele şi averea lor, totuşi 
aflăm că populaţia domeniului doreşte să se întrunească peste o săptă__; 
mână la Câmpeni, înarmată cu arme şi lănci. Este de temut că ase
menea adună.ri v:or tulbura linişt1ea cetăţenilor paşnici şi ordinea publică. 
De aceea, pentru ca nu cumva asemenea tulburări ale liniştii publice să 
vă fie atribuite domniei voastre, vă rugăm să le împiedicaţi. ·Aceasta o 
puteţi face cu uşurinţă, deoarece poporul dă ascultare cuvintelor dom
niei voastre. 

Certific oficial că această copie autentică a fost expediată de mine 
la 10 iunie ·1848.2 

Meltzer Antal, 
notar public 

Copie.. Arh. St. Budapestq,. Fond . G.P., nr... 9 0).2/1648. .FotQ: 29. 883., 

I Vezi doc. 156. 
2 La 17 iunie notarul Meltzer Antal a declarat în faţa comisei ele ancheta~ 

că a expediat. copia autentificată cu o săptămână mai devreme. 
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Vidra, ·10 iunie 184.8 

Tek::intetes K. Jspany_ Or e,s .Jarasbeli Szolgabir6 Ur! 

Foly6 ev Junius lOen kolt; es hozzam · 'intezett fel ~szollit6 irasok 
kovetkeztebe illoen tud6sitom hogy 'Junius 9en tollem a· nephez tartott· 
bes'zed a k~ovetkez6 :t 
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Fraţilor românilor! Ve~tile din z1 1n zi să îngroaşă, pecum în alte 
ţări aşa ~i în ţara aceasta; aşadară şi domnia voastră trîbă la neşte veşţl 
ca acestea să bă.gaţi. de samă ce faceţi, ca să nu gândească oarecineva ·că. 
'lumea-i de tecman, şi aşa să facă o nebunie, pin care nebunie să puie 
în primejdie viaţa mai multor oameni, şi aşa că să strice liniştea ţării. 
Aşadară dumneavoastră tribă să vă uitaţi la alte neamuri din Ardeal 
ce fac în vremea de acum pentru paza ţării şi a vieţii lor: adecă să 
armează. Aşadară şi dumneavoastră, pentru paza ţării şi a vieţii dum
neavoastră, tribă să vă armaţi; însă să ştie fieştecare om că cine nu să 
va simţi harnic că va putea porunci armii sale, să nu o facă, că acela 
de-a bună samă de armă va muri. Dumneavoastră. tribă să vă băgaţi la 
[nimă că cu armele dumneavoastră nu veţi apăra pe hoţii şi pe tâlharii 
şi pe făcătorii -cei de rău; ura, pizma, să peară din inima dumneavoastră 
şi să cistiţi pe tăt omu, fie domn, fie orice, numai să fie om de omenie. 

A mi illeti a mahoz egy heti gyuh~st, azon leszek hogy minden 
falub61 csak keves nep gyiiljon, hogy igy mondjam meg min6 ugyelet 
legyen minden faluba, nehogy a mi nem vigyâzasunkb6l valami torte
nyen. V egre kerven a Tekintetes Urakat, hogy Jegyenek meggy6zodve C1z 
en tiszta lelki osm.eretemrol. Maradok a Tekintetes Uraknak oszin telye .... 
sek. 

· F[els6] Vidra, 1848, Junius 10-en 

Iancu Abraham, 
hi.itos ugyved 

Preacinstiţilor domni şpan crăiese şi vicejude cercual! 
In urmarea scrisorilor de atenţionare, pe care mi· le-aţi trimis 1a· 

10 iunie cur~nt, vă informez la rândul meu că, aceea cuvântare pe care 
am ţinut-o poporului la 9 iunie a fost următoarea:! 

Cât priveşte adunarea ce va avea loc de azi într-o săptămână, voi. 
face ca din fiecare sat să vină numai câţiva oameni, puţini, ca să 1e 
spun ce măsuri trebuie să se ia în fiecare sat, ca n'l,l cumva, din ,lipsa, 
noastră de priveghere, să se întâmple ceva neplăcut. în încheiere, vă 
rog, preacinstiţilor domni, să fiţi convin~i că am conştiinţa curată. Rămân 
al domniilor voastre, cu sinceritate, 
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Vidra de Sus, 10 liunie 1848 

Avram Iancu, 
qVocat jurat. 

Original. Arh. St. Budapesta . .Pond. G.P., nr. 9 012/1848. Foto: 2169-
2170; publicat în A.I.I.A., Cluj, 1972, p. 460-461. 

1 Vezi textul de mai sus în limba rom~nă. 
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Cluj, 10 iunie 1848 

Tisztelt Miniszter Ur! 
A szebeni szasz s olah mozgalmakr61 ministeri Biztos B. Perenyi 

Sigmond, biztos helyekr~61 j'ott 1evelek m:asolatai mellett teg:napel6tt 
mar teven tud6sitast, en csak annyit irok, hogy alkalmasint bizonyosnak 
latszik, mikent Rosenfeld, az ifjabbik (a becsinek occse) Bariezot, a bras
sa'~ ujsagir6t es Verzât frigy kotesre sz6litotta f.ol az ol,ahok es szaszok 
kozt, . akent nyilatkozvan, hogy ha az ol:ah 2 1/2 ezred a szaszokkal tart, 
6k 12 ezernyien fegyveresen ele tudnak allni s igy egyiitt kepesek lesi
nek az Uni6 letesiileset meggatolni. K[iralyi] biztosokul kikiildettek: G. 
Bethlen Pal es !8. Kemeny Domokos. 

Az abrudbanyai olah mozgalmakrul ide zarok egy biztos kezbiil 
kerillt tud6sitast, A tenyekre epiteni lehet, ha szinte az aggodalom tul
zorttnak latszik is. Oda is kiralyi biztossok vanak rendelve: Kozma Pal 
cons{ilier] es. Nemethy Janos secr[etarius]. 

ToViabba ugyancsak a kozbatorsag f,ontartasa erdekeben, nemely 
hivatalok betoltese irant vagyok bator minister urat figgyelmeztetni kik
nek neveiket az ide mellekelt jegyzekben van szerencsem azon jelente
sem mellett kozolni, egyfe161, hogy ezek mindenike fel6l bizonyossa tet
te·m el6bb magamat, hogy ha megkivantatnek fol fogja az erdekelt hi
vatalt Vlallalni, mas felul {! ], hogy mindenike a kozvelemenynek nagy re
szint mar eppen azon helyrekre eldlegesen kijelolt embere. Egyediil az 
A~anyosszekre javasoltam egyen kiVianna. kinevezteteset az orszaggyules 
utanra halasztatni, mit azon esetre, ha oda ugyes alkiralybir16 lenne he
lyezve (mi eszk!oz01het6 is), megvallom, magam is kivanatosnak velek, 
mert az egyike a legjobb beszelOknek s legszebb erzesu embereknek, s 
kar lenne 6t a koveti tablan a nehez !i.d6kben nelkillo~zni. 

Egyebirant meg kell meg azt is jegyeznem, hogy torveny szerint 
a szekely torvenyhat6sagoknak jogok van f6tiszteiket is valasztani. A 
szasz comes valasztasa pedig Szeben szeket illeti. Nem tudom hat, nem 
lenne-e tanacsosabb a comes es a szekely fokiralybirak kinevezeset ha-

. lasztani addig, m~ig a mindgy,art bekovetkez6 orszaggyules els6 iilesein 
egy rovid torvenyt ne alkotna ezen valasztasoknak, mint a ministeri fe
le16sseggel inCOffi\Patibilisek.nek eUorlese fel61. Karp6tlekul, es pedig bo 
karpotlekul szolg.alni azert az iHetoknek "altiszteiknek er6sitesen kiviili 
ezutăni valaszt,asa", mert a szekelyeknel· az alkiralybirak es tarnokok, a 
smszoknal pedig minden hatalyosabb hivatalak eflosites ala valanak az 
ut6bbi idoben hozva. 

Meg egyre vagyok bator, tisztelt minister urat figyelmeztetni: Az 
. 1837-beli erdelyi orszaggyiiiles utan nehany kiralyi hivatalosak (nagy
reszt ollyanok, kik az akkor Ausnahmsregierung2 alatt szolgalni nem akar
van, hivatalaikr61 lemondottak vala, kihagyattak a regalistak sorab61. Ezt 
az erdelyi torvenyhoz1as folyvast torvenytelensegnek nyilvanitotta; tehat, 
de leg (alabb) ugy kell tekinteni mint .ollyakat, kik a mult orszaggyu
lesnek torvenyes k[iralyi] hivatalosai voltak es pedig hivatalaikr6li le-
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mondasuk utan, mint simplex regalistak jelentek volna meg, ha meghi
vattak volna. Ennel fogva kozonseges velekedesilnk az, hogy ezeknek a 
magyarorszagi f6rendek koze meg nem hivatni nagy hiba lenne. 

Valtozatlanul maradok minister urnak 
tisztel6je Kemeny Denes 

alladalmi ti tk.ar 

Onorate domnule ministru! 

Despre mişcădle româno-:săseşti de la Sibiu a raportat alaltăieri 
domnul comisar guvernamental baron Perenyi Sigmond; de aceea tri
miţându-vă şi copiile acestor scrisori provenite din locuri sigure, nu·-mi 
rămâne altceva să vă scriu, decât că pare sigură ştirea potrivi,t căreia 
Rosenfeld, cel tânăr (fratele. mai .mic al celui de la Viena) a făcut apei 
la jurnalistul Bariţiu de la Braşov şi la Verza, pentru a se încheia o 
alianţă între saşi şi români; el a declarat că dacă cele două regiJ:?lente 
şi jumătate ale românilor vor ţine cu saşii, aceştia au posibilitatea să. 
pună pe picioare 12.000 de oameni înarmaţi şi astfel vor putea să stă:... 
vilească. împreună realizarea uniunii. . . 

[fi calitate de comisari regeşti au fost trimişi contele Bethlen ~al 
şi baronul Kemeny Domokos. ' 

Inaintez aici o informaţie din sursă sigură despre mişcările româ
neşti de la Abrud. Se poate broda pe marginea faptelor, chiar dacă 
îngrirjorarea pare exagerată. Şi acolo au fost numiţi comisari crăie~ti în 
persoanele consilierului Kozma Ptal şi a secretarului Nemethy · Janos. 

Tot în interesul siguranţei publice îndrăznesc în continuare să vă 
atrag atenţia, domnule ministru, despre necesitatea numirii unor fun~
ţionari. Am onoarea de a va oomunka numele lor în nota anexată, 
garantând personal pentru fiecare în parte că, la dorinţa mea, vor accepta 
funcţiile respective; de asemenea că întrunesc marea majoritate a s~
fragiilor publice în legătură cu competenţa lor tocmai pent:ru aceste 
funcţii. Singur candidatul meu pentru scaunul Arieşului ar dori să IÎ. 
se amâne numirea până după dietă; în acest caz, dacă ar fi numit a.colo 
un vicejude regesc harnic (ceea ce este uşor de realizat) cred şi eu că 
ar fi de dorit să candideze, fiind unul dintre bărbaţii cu dratorie foarte 
bună şi cu simţăminte înalte; ar fi păcat să rămână în afara listei depu
taţilor în c::lCeste momente grele. 

Mai notez faptul că, după lege, jurisdicţiile secuieşti au dreptul 
·să-şi aleagă şi funcţionarii sup~riori. Alegerea comesului saşilor este de 
competenţa scaunului Sibiului. Deci nu ştiu dacă nu ar fi mai consult 
să se amâne numirea acestuia şi a juzilor supremi din secuime,. până 
·Când apropiata dietă., în priina ei şedinţă, ar radia printr-o lege·. scurtă 
atari competenţe ca incompatibile cu responsabilitatea ministerială. Ca 
o compensaţie, şi încă una consistentă, ar fi ,~alegerea funcţionarilor in
feriori fără confirmare ulterioară"; în ultimii ani vicejuzii şi trezo.
rierii la secui, iar la saşi toţi funcţion~rii de oarecare importanţă, au 
fost supuşi confirmării superioare. 
. _ lVIai îndrăznese, domnul'e ministru., să vă supun atenţiei o pr~o
blemă. După Dieta Transilvaniei din 1834, câţiva înalţi funcţionari re
geşti au demisionat, nevrând să colaboreze cti regimul excepţional;l ei 
au rămas · astfel afară din rândurile deputaţilor regalişti. Acest fapt s..:.a 
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dovedit a fi o nelegalitate 1a adresa continuităţii legislaţi:ei ardelene. 
Aşadar, ei trebuie consideraţi ca unii care la dieta amintită erau înalţi 
funcţionari regeşti. Demisionând din funcţii ei ar fi rămas simpli depu
taţi regalişti în dietă, dacă. ar fi fost chemaţi. Părerea noastră comună 
este că omiterea lor din rândul legislatorilor Ungariei ar fi o mare 
greşală. 

Rămân cu acelaşi respect al domniei voastre, 

Kemeny Denes, 
secretar de stat. 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 184>8-49-i Miniszteriumi Le
velt,ar. BelUgyrniniszterium, nr. 479/1848. Foto: 704-706/1848. 

1 Prin Ausnahmsregierung (regim excepţional), Kemeny Denes denumeşte 
încercarea de pe poziţii de forţă a !arhiducelui Ferdinand d'Este de a pune capăt 
opoziţiei aristocraţiei ardelene, dizolvând la 29 ianuarie 1835 dieta printr-un 
decret imperial şi instituind o guvernare energică în Transilvania. 

158 

Cluj, 10 iunie 1848 

Kolosvar, 1848 junius 10ken 

Tisztelt Gr6f Miniszterelnăk Or! 

Tegnap commandiroz6 b. Puchnernel, kormanyz6, orszagos elnok 
es mîniszteri biztos urak es nehanyan ~ j6 i1gy emberi koziil hosszasan 
tanakodtunk, mind ,altalan Erdely kozbatorsaga fontarthatasa, mind ki1-
l0nosen a szebeni mozgalmak felOL · 

Az els16re nezve altalan meltanyolt nezetnek maradott, hogy 
a) Hat'aror szekelyeket jelen k~ori1lmenyek kozt innen kivinni nem 

}enne celszerii; mert azokat ha hiret hallanak ki1nn annak, hogy haztii
ziik videkeben zavar van, a hazaszokest6l megtart6ztatni nem lehetne, 
de azert sem lenne tanacsos, mert bizonyos hir szerint tudva van, hogy a 
Prutnal . nagy orosz sereg van oszpontositva; mely ha Moldovat vala
melly cim alatt elboritja, akkor a hatarokat megmezteleniteni annyit 
tenni, mint amazokban etvagyat gerjeszteni a belyebb nyomulasra. 

. b) Lehetne ~llenben batran kivanni s akarhol j61 hasznalni a 2k 
olâh hatâror ezredbol }egalabb ket zaszl6aljt. Ezek j6 fegye1em alatt van
nâk, de nemztisegok miatt itt kevesbe bizhat6k. Tovabba 

c) Onkenytest akarmennyit lehetne szerezni, :tnind szekelysegen, 
:inind egyebiittJ (csak fegyver, penz es nehany toborz6 tiszt lenne. Gal 
Sandornak es Mrsanak is etppen ezek hianya miatt nem s:Ukerulhet valla
latjok. Kolosv,ar, Enyed, Marosvasarhely, de es Kezdivasarhely, Udvar
hely, Gyergy6szentmikl6s lehetnenek toborzas helyei. 

d) Itt Erdelyben, hogy egy kiiitheto altalanosabb l'azadas keszii
letleniil ne lelje a katona. erot, sziiks,eg· lenne a Bianchi ezredet, mely 
most sokfele van sz6rv;a, osszeszerezni s az 6 szolgalat helyeikre .. az 1s6 
olah ezredet osztani szet, mely ezredben e·gyiitt veve a fegyelem gyon
gilltsege miatt sem lehet nagy bizalom. 
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Ezek a katona-erok mire forditasa iranti altalanos szempontok. . 
A szebeni mozgalrnakat iJletoen oda kormânyszeki biztosokul ki~ 

neveztettek g. Bethlen · Pâ,I es b. Kemeny Domokos, katonaeroveli telj•es 
rendelkrezhetes meUett. Kiildetesok nyilvanos oka az o1ah comite folos.z
latasa, mir16l a kormânyszek is m.ar ezeJ:ott is, de foganatlanul rendfel
kezett. Titkos megbizatâsok azomban a veszedelmesebb egyeneket szfik_ 
seg eseteben hefogatni; de ha lehetseges, nem Szebenben, hanem olyan-
kor, mid9n a videken bujtogatni k6szâlnak. -

Hogy Rosenfeld az ifjabbik (a becs:inek oose) Baritzot a brassai uj-~ 
sâgir6t es V erzat midon innen hazafele S~ebenen keresztiil utaztak, fel
sz6litotta egy frigy kotesere a sz1âszok es olâhok kozott akarmire ajanl
kozvân, amit az olahok kivannak; hogy 12.000 fegyveresr61 mind a sza:... 
szok reszer61 kon.nyen el6allithatokr61 beszelt es akent nyilvankozott, 
hogy az emli tett err6nek a kett6 es 1/2 olah ezredekkeli egyesitese alta! 
.az uni6 letesitesenek konnyen ellene lehet allitani; bizonyosnak lâtls.Zik .. 

Egyebirânt kozonsegesen hisszuk, hogyha a ket orszag eggye alti
kulâsat kifalyi alairas meger6sit6 torveny visszaerkezik /mit szivszakad-
va varunk/, nagyobb resze ezen reactionak megcsendesul. · · 

Kjâr vala csekely velemenyem szerint ama hândbiletteket nem ex
pediâltatni, oly ertelemben, hogy a commandiroz6 nador 6 fensegetol s 
illet6en a helybeli kormâ.nyz·6t61 jov6 rendeleteket is foltetlenul telje
siteni lenne koteles; mert Budapest igen tavol van arra, hogy mind\en 
elead6d6 esetre nador 6fensegerol rendelesrt kerni keso lenne; mi ny().- . 
man a b. Puchner j~6tetsz~set6l fiigg a kormânyz,6 f~olsz6litâsânak eleget 
tenni. A balasfalvi olah gyules elszerencsetlenedesenek is egyik oka az 
volt, hogy a katonasag nem volt a kiralyi biztosoknak foltetleniil ala-
rendelve. · 

Ugyancsak a. kozh:ltorsâg erdekeben, nemely megiiresult hivatalok 
betoltese es hiv,atalaikra alkalmatlan nemely egyenek helyenek mâsok
kali folcserelese, szinten sz'iiksegesnek latszik: mirol ajânlâsomat az ide 
zart jegyzekben tisztelettel kiildom; az eddig V!âlasztâs ala tartozott sz~.
k!ely f!otisztek es szâsz comes, valamint az 1834beli orszaggyules utân 
torvenyteleniil kihagyott regaHstak feloli velemenyemet beliigyminiszter 
urhoz tett jelentesemben koriilmenyesen megirtam1• 

Vâltozhatlanul maradok Minis.zterelnok Urnak tiszte16je 

Stimate domnule conte prim-ministru! 

Kemeny Denes, 
â1ladalmi ti tkâr 

Cluj, 10 iunie 1848 

In ziua de ieri, domnul guvernator, preşedintele dietei, domnii 
. comisari guvernamentali şi alţi câţiva aderenţi ai cauzei bune, am fost 
la comandantul baron Puchner; acolo ne-am sfătuit lungă vreme, atât 
în general, cu privire la menţinerea siguranţei publice în Transilvania, 
cât. mai ales despre mişcările din Sibiu. 

Cu privire la prima problemă s-au formulat următoarele păreri 
şi aprecieri: 

a) In împrejurările actuale n:-ar fi oportun să-i scoată cineva de 
aici pe secuii grăniceri, întrucât ·dacă âr fi în străinătate şi ar auzi că 
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acasă lucrurile sunt tulburi, nimeni nu i-ar putea reţine să nu dezerteze 
si să nu plece la vatră; nu este recomandabil nici pentru faptul că, 
·după unele ştiri, la Prut s-a concentrat o mare armată rusească; dacă, 
sub un pretext oarecare, ea ar invada Moldova, atunci golirea graniţelor 
ar însemna trezirea poftei lor de a pătrunde în ţară; 

b) În schimb s-ar putea solicita fără frică . şi s~ar putea folosi 
oriunde cel puţin două batalioane din regimentul al Il-lea românesc de 
graniţă; aceşti soldaţi stau sub o disciplină fermă., dar, din cauza naţio
nalităţii lor, nu prea sunt de încredere. în continuare: 

c) Voluntari pot fi recrutaţi oricât de mulţi, atât în secuime, cţlt 
şi în alte părţi, numai să fie arme, bani şi câţiva ofiţeri pentru con
scriere; cele întreprinse de Gal Sandor şi oamenii lui nu vor avea şanse 
de reuşită tocmai din cauza lipsei arătate; Clujul, Aiudul, Tg. Mureşul, 
dar şi Târgui Secuiesc, Odorheiul, Gheorghenii, ar putea deveni centre 
de recrutare. 

d) Pentru ca aici, în Transilvania, o eventuală revoltă generală să 
nu găsească nepregătită forţa militară, ar fi nevoie de regimentul 
Bianchi; în prezent el este dispersat în mai multe părţi; să fie concen
trat într-un singur loc, iar în dispozitivele lui să. se repartizeze regi
mentul-! românesc; în acest regiment nu prea poţi avea încredere din 
cauza slăbirii disciplinei. 

Acestea sunt punctele de vedere generale cu privire la folosirea 
forţelor militare. 

In privinţa mişcărilor din Sibiu, au fost numiţi acolo în calitate 
de comisari guberniali, contele Bethlen Păi şi baronul Kemeny J1ănos, 
cu dreptul de a dispune nelimitat de forţă rrHlitară. Motivul cunoscut al 
deplasării lor este dizolvarea Comitetului valah, despre ·care Guber
niul a decis mai înainte, dar fără rezultat. Face parte din misiunea lor 
secretă ca, în caz de nevoie, să-i aresteze pe indivizii mai primejdioşi; 
dar, după posibilităţi, nu la Sibiu, ci atunci când vor cutreera ţara· 
pentru instigare. 

'Pare a tfi s~gură ştirea că Rosenfeld cel .tânăr (fratele mai mic 
al celui de la Viena) ar fi· făcut apel la Bariţ, jurnalistul de la Bra
şov, şi la Verza, când au călătorit de aici prin Sibiu, pentru a se încheia 
o alianţă între saşi şi români. El s-a ară.tat dispus să satisfacă toate 
dorinţele românilor. Le-a vorbit despre 12.000 oameni înarmaţi pe care 
saşii i-ar putea pregăti uşor şi a declarat că unirea acestei forţe cu 
cele două regimente şi jumătate de, români ar putea împiedica uşor 
realizarea uniunii. 

ne altfel, noi credem, în general, că dacă va sosi aici legea care 
va aproba, prin semnătura regelui, contopirea celor două ţări, (ceea ce 
aşteptăm cu toţii din inimă), cea mai mare parte a acestei reacţiuni 
se va linişti. 

· Uupă părerea mea modestă e păcat că nu s-au expediat acele 
Hci:rtdb.ilet-e, în înţelesul cărora comandantul ar fi dator săj îndepli
nească necondiţionat ordinele ce vor sosi de !la alteţa sa, respectiv de 
la guvernatorul de aici. Aceasta pentru că Budapesta este prea departe 
ca să nu fie târziu a cere ordinul alteţei sale palatinul pentru fiecare 
caz ce se iveşte. In consecinţă, depinde de bunul plac al baronului 
Puchner dacă solicitările guvernatorului vor fi sau nu satisfăcute. Faptul 
că Adunarea românească de la Blaj s-a îndreptat într-o direcţie neno-

323 



rocită se explică şi prin aceea că :armata nu a fost subordonată nemiJ-; 
locit comisarilor regali. 

Tot în interesul securităţii publice este necesar ca unele· posturi 
vacante să fie ocupate, iar pe de altă parte unele persoane nepotrivi'~ 
pentru funcţiile pe care le deţin să fie înlocuite cu altele. Cu privire' la 
acest lucru, cu respect va. trimit o listă, aici anexată. în raportul m~l1, 
către domnul ministru de interne am expus detaliat părerea .mea privi;-, 
toare la demni tarii · secui şi la comi tele saşilor .care până acum ··erau 
aleşi, precum. şi la regaliştii eliminaţi ilegal după dieta din 1834.,1 

Rămân, domnule . prim-ministru, cu· respectul dintotdeauna 

Kermeny Denes, 
secretar de stat. 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Le
veltar. Belugyminiszterium, nr. 478/1848. E. Foto: 804-806/1848. 

1 Vezi doc. 157. 
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Timişoara, 10 iunie 1848 

An das hiesige k.k. Garnisons Artillerie Districts Commando 

Temesvar, am 10. Juni 1848 

Auf Ansuchen des koniglichen Commissars von Vukovich sinci' 
noch die zur Verausgabung im Zeughause vorhandenen alten Land
volks Gewehre an den bevollmăchtigten Stuhlrichter Kalman Tormasy' 
gegen einzulegende Quittung zu erfolgen. 

Schvvartz, Major 

Către Comandantul districtual al garnizoantei de 
artilerie din localitate. 

Timişoara, 10 iunie 1848 

Ca urmare a cererii comisarului districtual Vukovich disp11nem 
ca: împuternicitului jude cer~ual Tormasy. K~lm:an. să"'"i fie . predate, 
contra unei chitanţe, puştile vechi disponibile încă în magazia de muniţi~.-~ 
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Scpwartz, _maior 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. · Timiş. Fbnd. Arh. militară; nr. 467/io, 
fila 41. Foto: 30 307-30 308. 
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Timişoara, 10 iunie 1848 

An den hiesigen Garnisons Artillerie DistriCt 

Temesvar, am 10. Juni 1848 

Auf Ansuchen des Ober Gespans des Torontaler Comitats sind 
dem Bevollmăchtigen der National Garden Karl von Kiss gegen Quit
tung des Herrn Obergespans 150 Sti.lck irregulăre Landvolk Stutzen mit 
Haubajonetten nebst ein Viertel Zentner Pulver und dazu angemes
senes Gewicht Blei, letzteres gegen Vergi.ltung, zu erfolgen. 

Către' districtul de artilerie al 
garnizoanei din localitate 

Timişoara, 10 iunie 1848 

Schwartz, Major 

La cererea comitelui suprem al comitatului Torontal dispunrem ca 
împuternicitului gărzilor naţionale Kiss Karoly să i se predea, contra 
unei chitanţe din partea superiorului său, 150 de puşit neregulate cu 
baionetă, împreună cu un sfert de chintal de praf de puşcă şi o can
titate corespunzătoare de plumb, aceasta din urmă contra cost. 

Schwartz, maior 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Timiş. Fond. Arh. militară, nr. 467/14, 
fila 39. Fato:' 30 301. 
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Caransebeş, 10 iunie 1848 

Caransebeser Grenz Truppen Brigade Commando 
Nr. 531/1848 

An das k.k. hohe Banater General Milităr Commando' Praesidium 

Aus dem in Gehorsain hier anruhenden, so eben eingelaufenen · 
Bericht des W~achbanater Regimentsl vom 10ten dies$s, Nr. 5 155, im 
Entgegenhalte der gleichz;e,itig mitanschlielfienden Anzeige des Untern 
Donau Kordons Kommando2 vom 8ten dieses, Nr. 832, wird Ein hohes 
General Commando Praesidium gnădigst entnehmen, um was es sich 
handle. Da nun das Briga,de Commando die gepflogenen Al;lordnungen 
des unterstehenden Kordons Kommando fi.lr die dermalen bestehenden 
Verhăltnisse immer zu ăngstlich genommen gegen das angrenzende. 
kleine walachische Fi.lrstenthum ansehen mu.B, da die Verstărkung der 
angefi.lhrten Posten nach der unvorgreiflichen Wo4lmeinung immer 
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noch Zeit hat, nach erhaltenem Aufschlusse des jenseitigen Mehedinzer, 
Districts vorgenommen zu werden, so hat sich das Brigade Commando' 
veranlaBt gefunden, bis zur Entscheidung Eines · hohen General Con1_. ,1 

mando Praesidiums die getroffene Verstărkung als zu voreilig wieder ' 
einzustellen, dagegen die vom Kordons. Kommando weiter getroffene 
Disposition zur Verwendung der Seresohaner mit ihren Obersereschanern: 

\ und die er lassene Weisung an die der walachischen Grenze nahe liegeri:
den Ortschaften _fur entsprechend gefunden gut gehei1Ben, wornach ·· das 
Hegiment und Kordons Kommando gleichzeitig verbeschieden und Letz-., 
teres noch angewiesen worden ist, die Mittheilung des jenseitigen Mehe-'- ··· 
dinzer ·Districts gleich nach deren Erhalte dem Brigade Commando ab 
weiterer Verfiigung vorzulegen. 

Appel, General Major 
Karansebesch, am 10ten Juny 1848 

Comandamentul de brigală. al trupelor de graniţă din Caransebeş 
Nr. 531/1848 

Către înaltul prezidiu al Comandamentului 
general militar din Banat 

Din raportul regimentului român din Banatl cu data de 10 !iunie 
a.c., nr. 5 154, şi din informaţia comandamentului de cordon al Dunării 
de J os2 din 8 iunie a.c., nr. 832, prezidiu! Comandamentului general 
îşi poate da seama despre ce este vorba. Comandamentul de brigada 
este de părere că măsurile întreprinse de comandamentul subordonat de 
cordon au fost luate cu prea multă reţinere faţă de micul principat 
român. În 1condiţiile actuale mai este destul ti'mp pent:ru forti1iearea 
posturilor după aflarea adevăratului motiv pentru care districtul Mehe
dinţi de vis-a-vis şi le-a întărit pe ale sale. Din această cauză, Coman
damentul de brigadă a hotărât să revoce măsurile de întărire luate, 
până. la decizia înaltului prezidiu al- Comandamentului general. ~n 
schimb, celelalte măsuri întreprinse de comandamentul de cordon cu 
privire la folosirea sergenţilor şi sergenţilor majori, ,cât şi !indicaţiile. 
date localităţilor din apropierea graniţei cu Ţara Românească, coma~
damentul de brigadă le consideră adecvate. Regimentul şi comanda~ 
mentul . de cordon au fost înştiinţa te concomitent. Cel din urmă a fost 
rugat ca după ce va primi raportul din partea districtului Mehedinţi 
să-I trimită de îndată Comandamentului de brigadă pentru a se lua 
măsurile necesare. 

A.ppel, general maior 
Caransebeş, 10 iunie 1848 
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1 V ezi doc. 162. 
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Caransebeş, 10 iunie 1848 

Walachbanater Grenz Landes Regiment Nr. 13 
Nr. 5 155/1848 

An das k.k. lobliche Grenz Truppen Brigade Commando 

Das untere Donau Cordons Cominando hat dem Regimente an
gezeigt, 1 daB die Walachane~r an ihre Landesgrenze .. von der Wodizer
miihle an bis Pojana Skitt deren Bewachungsmannschaft iim ganzen 
verdoppelt haben. Aus diesem AnlaBe fand sich dasselbe verpflichtet, 
nebst der Beorderung eines Ober- und 5 dienstfreier Sereschaner au:fi 
den Kordon auch die Verstărkung der Pojana KakeHer und Zernaer 
Strecken um 32 Mann zu veranlassen. Da jedoch diese Verstărkung 

. namhafte Auslagen fiir das hohe Aer ar . verursacht, indem ohnehin der 
Reservemannschaft eine Aushilfe im Cordonşdienste von der Populaze 
150 bis 300 Mann vvochentlich zugevvendet werden mU'B, so erlaubt man 
sich, Ein lioblkhes Brigade Commando mit RU!ckblick auf die hiemit ver
bundene \/lerant\vortung und Ersatzpflichgkeit gehorsamst zu bitten, 
\Vornit das obgedachte Cordons Com,mando geneigtest beauftragt vver
den solle, um zunăchst sich an d'ie ;M:ehedinzer Distriots Adminilstrations 
Behorde liber die obwaltende Absicht ihrer Cordonsverstărkung, unter 
perem tori:scher Frage in Oorrespondenz setzen und ferners auch im 
Kundschaftswege die verburgte Auskunft versehaffen mochte, was ei
gen tlich in der Sache sei? Auch die Einziehung de;r "V;erstarkung unserer 
Posten wăre nur um so wlinschens.w&ther. als gegenwartig die gr16Bte 
Fe1da:rbeit der Grenz:en is;t un:d aill'f dem Cordon ·. ohnhed.n kJffine lSaJ.z-
schvv arzungen noch Gebie,tsvedetzungen s,tattgerfunden ha ben, no1ch zu 
besorgen sein diirrften. · 

Es scheint iibrigens aus dem ganzen sich herauszustellen, daB die 
hohe fiirstliche vvalachisohe Regierung in der in Rede stehenden Cor
dons Gegend nur eine stărkere Polizeiwache zur Hintanhaltung von 
Emissăren unterhalten will. 

Gerlich, Oberst Lieutenant 
Caransebeş am 10. Juni 1848 

Regimentul românesc de grăniceri djn Banat nr .. 13 
Nr. 5 155/.1848 

Către onoratuÎ Comandament de brigadă al 
trupelor de grăniceri 

Comandamentul de cordon al Dunării de Jos· a informat regime:n
tuP că românii din Valahia au dublat posturile de pază, a graniţei lor 
de la moara din Vodiţa. până la Poiana Schit. Din această cauză, regi
mentul s-a văzut obligat să trimită un sergent major şi 5 sergenţi liberi 
pe cordon şi să întârească cu 32 de grăniceri porţiunea dintre Poiana 
Cercel şi Cerna. Această întârire provoacă mari costuri înaltului erar. 
Pentru că oricum trebuie întârită trupa de rezervă săptămânal cu 
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150-300 de oameni, ne permitem să rugăm onoratul Comandament de 
brigadă, cu referire la răspunderea şi datoria lui, să însărcineze men
ţionatul comandament de cordon să se adreseze administraţiei distric
tului Mehedinţi pentru a afla intenţiile care au dus la întărirea cordo-. 
nului; totodată să încerce să afle şi prin observatori motivul adevărat al 
acestei întăriri a pazei de cordon. Ar fi de dorit ca întăririle posturilor 
noastre să fie retrase, pentru că acuma grănicerii au cea mai multă 
treabă pe câmp, iar pe cordon oricum n-au avut loc şi e puţin probabil 
să, se producă violări ale graniţei şi contrabandă cu sare. 

Din cele de n1ai sus ar reieşi că Guvernul Principatului Valah nu 
vrea decât să întărească în porţiunea numită paza de, poliţie pentru a-i 
împiedica pe emisari să treacă granita. 

Gerlich, locotenent colonel 
· Caransebeş, 10 iunie 1848 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Timiş. Fond. Arh. militară, nr. 465/57 . 
.fila 240. Foto: 30 325-30 327. 

1 Vezi doc. 115. 
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Budapesta, 10 iunie 1848 

A hadiigyminister Nagyvarad varos tanacsanak. 
Budapest, junius 10-en, 1848 
Hazamfiai s polgartarsaim! 
U jvideknek nemcsak torvenyeinknek ellenallasar61, de felzendiile

ser61 is hallottatok; ezen hir hivatalos jelentesbol bebizonyult. 
Mid6n ezt kozhirre tennem, nem sziikseges mondanom mit kivan 

t6letek a tron, a haza, s torvenyeink szav:a, s igenye? nehogy azt, mit 
szazadokon at .oseink veszteljes id6kben megtartottak, azon szabadsagot, 
mely jovend6 jobb letiink ,aJaJPja, es azon fiiggetlenseget, mely nelkiil 
semmi j6t magunknak nem eszkoz,olhetiink, mi ivadekai dic:so 6seinknek, 
elveszitsiik; ezen egyetlen nemzeti kincsiink 6seinkrol reank szallott ha
gyomany, melyet a veliink szovetkezett nemzetekre mindeg ki.arasztott 
nemzetiink. Magyarok! Mo:st tehat vedeni, es legmegfeszitettebb eronk
kel fentartani azt szent kotelesegiink; es azt egyesi.ilten tenni· is fogjuk. 

Felhivom ennelfogva a J aszkun nemzetet, H ajdu keruletet, Pest, 
Csongrad, Csanad, Bekes,. Arad, Szabolcs es Biharmegyeket, Budapest, 
Debrecen, Kecskemet, Szeged, Arad, Hodmezo-Vasarhely, Szentes, Szol
nok, Nagyv.arad, Nagy Koros, Mezotur, Gyula es Bekes varosok vitez la
kosait, miszerint azonnal nemzetorseregeiketfelallitvan, a mennyire leheto, 
rendes katonasagnal szolgalt tisztviseLokkel maguk lassak el es rendez
zek; - v.adaszpuska, kasza, kard, pi:sztoly, fiitykos, csakany, buzogany, 
cs:akla, vasvilla, sat. ilyen sajat · fegyvereikkel lassak el magukat, es ha
ladektalan akep tartsak keszen, hogy az elso felhi vasra a hazanak es a 
mar megtamadott Bacs, Torontalmegye helysegeinek oltalmara, s vedel
mere lehessenek, hogy azon bunos megtamadok, torvenyszegdk, vagyo-
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nokat dtil6k, - kik ko.răntsem szerbek, vagy horvătok, minthogy ezek a 
magyar koronaert es nemzetert igaz testverekkent mindeg veroket, s ele
tăket ăldoztăk, ugy ezentul is bizonyosan a magyarral kozăs szabadsă
gunkert fognak !inkabb buzogni; szerb atyănkfiai măr azert sem lehet
nek, rninthogy r6ket a magyar nemzet 180 ev el6tt a torok jărom alol 
menekiilV1e testverileg karjaiba fogadă, es ezen nemzet halătlan soha 
sem volt, hanem ezek elkorcsosodott vakmer6 gyiilevesz nepcsoportok le
lietnek, - megbiintetve visszaveressenek, es az. ăltal kozos hazănk beke
~et fentartva, kirălyi tr6nunk tekintelyet es hazănk integritasăt meg-
6rizziik. 

Hadiigyminiszter 
Meszaros Lâzar 

Dragii mei compatrioţi şi cetăţeni! 
Aţi auzit, desigur, nu . numai că Novi Sad-ul se opune legilor, ci 

şi despre faptul că s-a răsculat împotriva noastră.· Această ştire s-a 
confirmat din. surse oficiale. 

Aducându-vi-le acestea la cunoştinţă, consider de cuviinţă să vă 
amintesc ce aşteaptă de la voi tronul, patria, glasul şi cerinţa ilegilor 
noastre; aceasta pentru. ca nu cumva noi să. pierdem ca urmaşi mândri 
ceea ee au păstrat strămoşii noştri timp de veacuri şi prin vremuri 
primejdioase: libertatea, temelia viitorului nostru mai fericit şi inde
pendenţa, fără de care nu putem înfăptui· nimic bun. Această comoară 
naţională unică, moştenită de la înaintaşi, naţiunea noastră a revărsat-o 
întotdeauna binefăcător asupra neamurilor care au locuit cu noi ,îm
preună. Maghiari! Acum avem sfânta datorie să o apărăm şi să. o păs
trăm cu toate puterile î-ncordate. Şi o vom şi face împreună. 

Chem prin aceasta· populaţia ţinutului J ăsz-Kun, a districtului 
Hajdu, a. comitatelor Pesta, Csongrad, Csanăd, Bekes, Arad, . Szabolcs şi· 
Bihor, pe vitejii locuitori ai oraşelor Budapesta, Debrecen, Kecskemet, 
Szeged, Arad, Hodmezăvăsiărhely, Szentes, Szolnok, Oradea, Nagykăros, 
Mezăhlr, Gyula şi Bekes: să-şi organizeze de îndată gărzi naţionale, ~pe 
cât se poate încadrate cu ofiţeri care au slujit în armata· regulată; să 
se înarmeze cu puşti de vânătoare,· coase, săbii, pistoale, baltage, târnă
coape, buzdugane, căngi, furci şi alte arme personale; să le ţină pregă
tite, pentru ca la cea dintâi_ chemare să fie gata a_ apă.ra localită.ţile 
atacate din comitatele Bacs şi fforontal. Acei agresori, călcători de lege 
şi jefuitori de averi, nu sunt nicidecum sârbi sau croaţi, pentru că 
aceştia şi-au vărsat întotdeauna frăţeşte sângele pentru coroana şi na-. 
ţiunea ungară; desigur că ei şi de acum înainte se vor lupta. împreună 
cu· ungurii, pentru libertatea comună~ (fraţii sârbi nu pot fi, cu atât 
mai mult, .. cu cât naţiunea ungară i-a primit, în urmă cu 180 de ani, 
cu braţe :frăţeşti pe . cei fugiţi din robia turcească; şi această naţiune: 
n-:a fost nerecunoscătoare niciodată); trebuie să fie vorba de nişte bande 
amestecate şi temerare; ele să fie respinse şi Redepsite cum se, cuvine, 
iar noi să. păzim măreţia tronului şi integritatea patriei noastre. 

Ministru de război: 
Meszăros Lazar 

Pubiicat: Hegyesi Marton, Biharvărmegye 1848-49-ben, p. 264-265. 
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Cluj, 10 iunie 1848 

An Seine Excellenz den k.k. Herrn wirklichen geheimen Rat'h : 
und Kămmerer, GroBkreuz des k.k. os·terreichisehen Leopold Ord~:n·~ 
und .. Landesgouverneur des GroBfUrstenthum Siebenbiirgens etc~·;· 
Grafen Teleky. Hier 

Klausenburg, am 10. Juni 1848 

In diensthoflîcher Erwiderung der geschătzten Note vom gestrigen 
Tag, Zahl 7327, beehre ich mich, Euer Excellenz hiemit di:e Eroffnung 
zu machen, daB der getroffenen Einleitungen zu Folge heute eine Coni
pagnie Sivkovich L.W. von hier nach Mihalcfalva aufgebrochen ist und 
am 12. d.M. gegen lVIittag alldort · eintreffen wird, wăhrend gleichzeitig 
die Veranlassung getl,'offen worden ist, daB am 12. in der FrUh. 200 
Szekler von Mihalcfalva. direCte nach Abrudbanya aufbrechen, die noch. 
ubrigen 60 Szekler abernach Nagy Enyed zurUckkehren. · 

Dieses Coill:mando ist gehorig an den Herrn Gubernial R&th veni 
Kosma und den Herrn Gubernialsecretair von N emeth angewiesen 
worden. 

Gleichzeitig wurde der Herr General Major von Holtner auch 
ermăchtigt, aher nur fUr den Fall des wirklichen Bedarfes, fUr Mihalc
falva noch eine Compagnie Bianchi von Carlsburg oder Miihlenbach âxl. 
sich zu ziehen. · · 

Puchner, F.M.L. 

Către excelenţa sa domn'Q.l consilier autentic şi camera! c[ezaro], 
c[răiesc] decorat cu marea cruce ·a ordinului austriac c.c. Leopold, · 
guvernator al Marelui Principat' al Transilvaniei etc. contele ·Tel~ki..; 

Cluj, la 10 iunie 1848 

Ră~Spunzând, în interes de serviciu, preţuitei. adrese de ieri; 
nr. 7 327, am onoarea să comunic excelenţei voastre că în urma pregă·:... 

tirilor: făcute azi a 'plecat de aici la Mih<Hţ o companie a regimentulti~ 
Sivkovich L.w.; unde va sosi în 12 l.c. pe la amiază. Totodată s-au 
luat măsuri pentru c;a în.l2 ·Le. de dimineaţă să plece din Mihalţ direct · 
~a Abrud 200 de secui, iar restul de 60 să se întoarcă la Aiud. 

Acest comandament a fost îndemnat să. ia legătura cu domnul consi:
lier gubernial Kozma şi cu domnul secretar gubernial Nemeth. 

Totodată domnul 'maior' Holther · a fost împuternicit să-şi ataşe~ . 
prentru Mihalţ încă o. companie. din regimentul Bianchi de la Alba Iulia 
sau de la Sebeş, da·r numai în caz de strictă necesitate. 
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Cluj, 10 ţunie 1848 

An Seine Hochwohlgeborn den k.k. ·Herrn Feld Marschall Lieu
tenant und Interims Commandierenden Generalen Pfersmann von 
Eichthal etc. etc. 

Klausenburg, am 10. Junt 1848 

Eure Hoch\vohlgeborn vverden in Kenntnis gesetzt, daB vom [ob
lichen k:oniglichen Gubernium der Herr Graf Beth1en Paul und Baron 
Kemeny Dominick, welche die tlberbringer dieses Schreibens ~ sind, als 
Commissaire nach Hermannstadt abgesendet wurden, um eine Unter
·suchung i.iber die dort befindlichen wallachischeh Aufwiegler zu filhren, 
wobei dem Militair vorerst die Obliegenheit zukommt, , daB bei. der 
in Hermannstadt herrschenden Aufregung alle zweckdienlichen Mittel 
zu treffen sind, damit die Person jener Herrn und die amtliche Hand-
lungsweise vollkommen sichergestellt werde. .. · 

Da mit dieser Entsendung unverziiglich der Zweck verbunden ist, 
die Faden der Aufwieglung unter den wallachischen Grenz Soldaten 
aufzudeck!ert, so wird es angemessen seyn, zur Ertheilung der moglich
sten Auski.infte den Herrn Obersten Baron Rauberr . nach Hermannstadt 
·zu berufen. Indem ferner dieser: das militarische Interesse dringend 
beri.ihrende Gegenstand die moglichst genaue Kenntnis solcher Verhalt:
nisse erfordert, so glaubte man, dem Wunsche jener · Herrn· nicht erit
gegen seyn zu. sollen, wonach an jenen Untersuchurigen auch ein hoherer 
Militair Antheil nehmen wiirde. Es wird daher Euer Hochwohlgeboren 
Ermess~n · i.iberlassen .bleiben mussen~ ob Hochdieseiben bei1 den auf
habenden . General Commando Geschâften diesen Verhandlungen bei
\:Vohnen konnten oder, da dies von Seite deŞJ Herrn General Major 
Schwitter wegen. den nooh wichtigeren ·Brigadebereisungen ·unmoglich 
wird, der Herr Oberst · Baron Raubet ·gegenwartig seyn sollte. 

Nebst Erhebung. der Uinstănde dieses Comite, iiber die schon vor
handenen Daten, ist · der Zweck dieser Entsendung, diese Versammlung 
zur Auflosung urid Verlassung Hermannstadts zu veranlass~h, bei Erhe
bung aber vollstandiger verbrecherischer Absichten und bei halsstor
riger Renitenz einen oder, zwei der Rădelsfiihrer, jedoch .nur irn ··hochst 
dririgenden Nnthfa11 zur Haiftt zu br.Lngen. · · . . · 

Bei der Aufregung der Stadt Hedinannstadt \văre es schwer 
:r:noglich, ejne . solche Verhaftung anders .. als durch Mili tair beistand ·. zu 

-bewerkstelligen, wobei jedoch immer der ·Gtundsatz festgehalten werden 
miiBte, daB sich Solches nur auf wenige Falle · beschrănken und mit 
Vorzug dann auszufuhren vvăre, ·wenn sich solche genau beobachtete 
Personen zur Betreibung ihrer Umtriebe auBer der Stadt begeben"' wo 
sie_ dann nach ZulaB der Umstănde in Orlat, nie aber in Hermannstadt 
in so lange bewacht wiirden, bis da:tuber das lobliche Gubernium ver
fi.igt hatte. 

Mi.iBte aher so1che Arretierung unumganglich in Hermannstadt statt 
finden, so konnte das durch behutsame Wahl der Zeit und des Ortes 
geschehen, weil dem loblichen Landesgubernium daran gelegen ist, daB 
durch diese MaBregeln die Aufstachlungen zum Burgerkriege unter-
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driickt, nicht aber durch bewaffnete Befreyungsversuche erst angefacht 
\Verden, wodurch zugleich die dermalen indiferenten Sachsen zur Ver
einigung bestimmt \verden konnten.l 

Puchner, F.M.L., m.p. 

Către domnia sa feldmareşal locotenent şi comandant general in
terimar Pfersmann von Eichthal etc. etc. 

Cluj, 10 iunie 1848 

O info~măm pe domnia voastră că cei ce aduc această adresă, , con~ 
. tele Bethlen Pru şi baronul Kemeny Domokos, au fost trimişi de. către 
onoratul Guberniu cră,iesc ca şi comisari la Sibiu, pentru a face. o an.- . 
chetă în ·legătură cu instigatorii români care se află acolo. A vând în 
vedere agitaţia care domneşte la Sibiu, îi revine armatei datoria. de a 
lua toate măsurile necesare .pentru a asigura integritatea celor doi domni 
şi a facilita îndeplinirea misiunii lor oficiale; 
. Deoarece prin trimiterea acestor doi comisari s-a urmărit de ase ... 
menea scopul ·de a d,escoperi şi căile instigării soldaţilor români . de 
graniţă, ar fi. bine să fie chemat colonelul Rauber Ja Sibiu pentru a (la 
[nformaţiile necesare. Luând în . considerare faptul că proble·ma atipge 
şi interesele armatei, ar fi necesară cunoaşterea cât mai exactă a) acestor 
realităţL De aceea suntem de părere că n-ar trebui să ne ·opunem dq
rinţei celor doi · domni1 · oa la ·acele investigaţii să. ia parte Şi un ofiţer: d~ 
rang superior din cadr"ţll .armatei. Rămâne· deci la latitudinea domniei 
voastre să decideţi . dacă, în ciuda obligaţiilor pe care trebuie să l·e în~ 
depliniţi la Comandan:tentul general, veţi puţea asista la aceste anche~; 
sau ar fi mai bine să asiste colonel!Ul RaUiber( pentru că domnul generq-1 
maior Scliwitter nu cred că· va putea s-o facă din cauza inspecţliilor 
de brigadă 'Care sunt şi mai impor,tante. · 

~în afară de .investigarea unor date noi în legătură cu acest comit~t, 
scopul celor ·doi comisari este de, a determina dizolvarea lui şi părăsi:... 
rea Sibiului de către membrii săi; iar ~n eventualitatea că s-ar descoperi 
!intenţii clare criminale ori în caz de renitenţă încăpăţânată, să fie arestaţi 
unul Squ doi agitatori, dar num.ai în împrejurări de forţă majoră. · · 

Ţinând seama de agitaţia din oraşul Sibiu, o astfel de aresta;r~ 
n-ar fi posibilă decât cu ajutorul armatei; dar chiar şi atunci trebu;ie 
respectat principiul de a se rezuma la câteva cazuri; de asemenea să 
se pună în aplicare cu precădere atunci când persoanele vor fi obser
vate că pleacă din orc;tş în urmărirea scopului lor. [n funcţie de concţi
ţiile . de la faţa locului,. aceste persoane ar putea fi reţinute ·.în star~ de. 
arest la Orlat, dar nicidecum în Sibiu, până când onoratul Guberniu 
va fi luat o decizie în legătură cu ele. . 

~în caz că o astfel de arestare ar avea loc . lLa Sibiu, atunci ar 
trebui ales cu grijă timpul şi locul, pentru q'l onorattil Guberniu . al 
ţării urmă,reşte prin aceste măsuri înăbuşirea instigării la război civil, 
şi nicidecum să. fie implicat în acţiuni de eliberare cu forţa i(a aresta- · 
ţilor]. Totodată, saşii, indif~renţi până în prezent, ar. putea fi determinaţr 
să accepte uniunea.l · 

Puchner, F.M.L., m.p. 
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166. 

Cluj, 10 iunie 1848 

B .. Banffi Miklos, Beldi Ferenc es iffiabb Kemeny Istvan, kor
manyszeki~ biztosok a Mihalcfalvan foly6 h6 1so es 2ik napj.an tortent 
kedvetlen esemenyek kinyomozasara foly6 h6 6kcin a nevezett helysegre 
kiszâlvan, Ci tanuk kihalgatâsa es vallom,asuk nyomân legfobb huno·sok
nek. talaltak a kio;vetkezendoket: u.m. g:n?:f EszterMziek erdoszet .rur
nya Kulat, kin. minden korulmenyek szerint a katonasag :tellepeset meg
el6zoleg mereszlett az elso sorban levo egyik kozvitezt halalosan ert es 
minden ezutan tortent szerencsetlenseget okozott elsolovesnek terhes gya
.nuj~, fenekli~;ugyan is akerde:sbeni egyen, tobb napi bujkalasok utân rpar
.hai,. 6ehajtasa, noje behivasa es. testvere letart6ztatasa mellett is, csak a 
kinyomozas ut6so napjân ideztethetett elo, kit a helysegbeliek ekkor is 
az erd6kbq_l azon nyilvanos fenyegetesre hoztak el6: miszerent eloâUit
tasaig, a katonasâg nem fog onnan eltâvozni. E kotlilmeny 6t annal 
gyanusabba teszi: mivel a f6bb lazzaszt16 vetkesek, mir1den lkitetz6 vo
nakodas nelkul el6allottak, ezen embe:r pedig befogâsa alkalmaval .. e1-
hoz6ti elJO'tt azon nyilatliozatot teve: hogy q oly hibâsnak erzi m13găt, 
miszerent egyenesen Enyedre .megy a tomlocbe. Terheli 6t tovabba val
lomâsa alatti kitunJOleg zavarodott es nyugteţlan allapotja; - sokszoros 
hazugsâgai, tobbszori magaval ellenkezesbe jotte utan kivallotta, hogy 
puskaja nalla van, es azt a to·rokbuzakassa tetejen elrejtette,. mi csak
ugyan · ott meg is tanaltatott;: ugyan ekkor haza megmotoztatvan, tobb 
golyobisok tanaltattak hâzanal. Szem'betunoleg terhel6 ellene az is; hogy 
a helysegben senkinek nincs golyobi.ssa s a helysegbeliekt6l beszedett 
fegyverek, a golyobissali lovesre nemigen alkalmasak, az elhunyt kato
nab61 ki,veţt nagy goly6 pedig az .6 ,puskajaba beillik. Terhelo korulm,eny 
ellene az is: hogy a loves azon hely~61 tortent, hol 6 tobb tanuk vallo:
mâsa szerent [:ârt1Jatott es vegre sajat elismerese szerent is elrejt6zve 
volt, tudniillik a buza kalâszok megOI, honnan o hihetoleg a loves utan 
vallomasa s.zerent pedig a katonasag reszeroli tuzeles par:ancsolatra;· rni 
megjegyzendo, . hogy telyesseggel nem is parancsoltatott, a kalaszok · kozt 
bujkalva a KukiiU6be atszaladott. Terheli 6t tobb tanuk vallom·âşa, es 
sajat elismerese. szerent is eddigi rossz magaviselete: miszerent tobbszori 
verekedes mkalmaval feje 17 szer toretett be, e~. az illeto hat6sag altal 
tobbszor megbi.intettetett. Vegre terheld rea nezve, tobb meghi.itolt ta
tluknak azon vallomasa: hogy 6 biztatta a nepet a jeladasara, eloroha
nasra s fenyeget6zott, ·hogy 6 eligazitja. a bajat akatonaknak. Ezen egyent 
a .fennebbi ~orulmenyek miatt, legterhesebb biintetesre meltonak tartja 
a }.)izottmany. 

A bunosok ik!ozt tovabbă ·:f6bbeknek talaltattak: falusbiro Cserge
zan.. ·ayorgye, ki a ·megye tisztjeinek a kellet6 engedelmesseg megszege
sevel, bottal kergette az embereket, hogy ne bocsassak be a· katonakat; 
a kinyomozasbeli 1.5.9. es 24ik tanuk vallomasai szerint: maga erovlel 
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tartotta a hepet vissza, hogy el ne oszoljek, s ·a falut engedelmess~ :', 
tobbszor felszolLi t6 Fo Ispany rendelesere is azert nem allott el o: ti)â:V'' 
a nepet megmaradasra es ellenallasra biztatassal volt elfoglalva. Ţovifb, 
a katonasagnak elso naiPoni be nem bocsatasa es a hidas Ietart6zta ~ 
utan o rendelt koveteket, hogy menjenek Szebenbe e targyban Barnl.lc 
t6'l_tam:ksot kerdeni. U gyanesak a rogton torveny kihirdetese alkalm:âiÎ\ c 

6 kuldott koveteket Balasfalvar:a a hirdetmeny leszakasztasa irant tan.â.,. 
csot kerdeni. E frobb bunos egyent a falusbir6sagb61, melyet oly hi~.t~ .. 
leni.il folytatott letenni, es a megyei bortonbe kfsertetni celszertin~k, tat~;)r 
totta a bizotm1any es ,ot evi szamosujvari rabsagra itelendonek veiBffi~!·\;~ 
riyezi. . . .· . .· .. .. ·· .. ·· .. . . . . ... 'j~ 

Hasonl6 buntetes ala veti esendonek BarJ:l~ Kulicza a Posztuiuj p.e.A~~ 
vu kozlakost, ki az emberek legdi.ihosobb biztat. 6ja es ellenszegtlf~sr1ii(~ 

.. . ·'" • ..•. •.·. :·• ... \;1 · izgat6ja volt; ki els16 napon. a katonâsag· es megyei. tisztek atszalittâş~'~ j.~ 
g,ett kfvant hfdas at nem bocsa.ffisaban leginkabh tevekeny Fes:zt··;': :~al 
Bot. m.as napon a· katonasragnak. masodszori megjelenesekor az emoer~~gf;;~ 
rendbe alitni es mint sorkatonasagot vezetni, sot a katonasag meger~~zl>~ 
tet hfri.il hozand6 ort· rendelni. mereszkedeU. . . . · ':c; J19 :·~ 

Uradalmi b~~6 Kimac~ Kulat, . es gornyik Komsa Mihalyt, :mit1ţr:a::::l 
fenforg6 ellenszegiilesben fobb reszeseket, az ut6s6t, mint Gezen~iyiţ1;1 f~::j;~ 
~z?mszed I:~ly~e.gbe s~gits~g:e hiyas veg~tt k~?vete~ ki.ildottet, negy.H~[r $1 
ev1 szamosu]v:an rabsagra 1 telendoknek velemenyez1. .· • · , J:J..c~ ·,;: 

. Szebenben Barnuczhoz tanacs kerdes vegett ketszer jart kovet ~l~a ,;~ 
Kulat, mint a helyseg egyik fobb izg.at6jat es Brez Dant, mint hasonML ·:: 
lag fobb izgatot es a hidas. :atboesată~a ellen tiltakbzokat, harom hiih:0m 3~ 
evi szamosujvari rabs1agra itele:ndoknek velemenyezi. ·. · :'Aţ;f~ ,; 

· He,rzegan· Irimie 'lui Âvramot, ki fejer lovan iilve a buzakaiâs~ok . 
kozt fel s ala jai·ka·lva 'biztatta az embere~et az ellentaUasra es Szirne~2~ , 
Vasziliat, ki a megyei tisztek bekes· szellemu felhivasara, vakmero e]leii"{
szegiilest jelento vad kialtassal fele~t, sot a kiozelito al ispanyt elta::VJe
zasro intette, egy egy evi megyei rabsagra ftelendoknek velemenyez4~f.J•t 

· Mind az egyeneket, elfteltetesokig katonai feddelE~m alatt, a ·me
gyei bortonbe kfsertetni sziiksegesnek tartotta. Kissebb rendii izg~tolfat 
pedig bunokho'z rrtert palea iitesekkel bi.intette, a katonatartâs koltseg~it 
ezen helysegen · csak foly6 h6 7ig bezar6lag vette fel, a fennmaradt k~lt
segeket a liasonlolag lellenszegi.ilt Obrazsara es tobb szomszed heFy~@-
gekre rovan. . . " 

. Ezek utan a bizotmany foly6 . h6 9ken atszallott Obraz~ăra; hol · e,zeh 
es a kovetkezoi:n~ori kinyomoz·asait folytatya: ~·ol;>b bunosoknek tan~lfâ: 
hatar 6r Csontye Szivut, ki maga ment iBalasfalvara, ·a rogtîori torv~b:yi . 
hirdetm.eny leszakasztasa !i.riârit nevendek pap solymosi Todorari E1iszi~~ 
tol tana·csof kerderti, s a mihalcfalvi esemenyek alkalmaval, a lelkes?tdl 
a templom kulcsat fenyegetozo szavak kozt er6vel elragadva; a hararigot 
Obrazsa helysegenek oszvegyujtesere es Mihalczfalvara segittsegiil rpe
netelere felreveretni rendelte s· az · ellenszegi.iles helyen is az eloobbek 
kozt volf. Ez egyent fennebbi vetkes ·mer.enyehkt negy evi szamosujyati 
rabsaggal veli biintetend6nek. · Setb Vaszilit pedig, ki a szomszed Kara~ 
esonfâlva · helyseget tolvajkilaltăsok :k;ozt Mihalyfa.lva segitsegere . m~:phi 
felsz6lftotta, oregsege tekintetebol, csak egy evi rabsagra veli biinteten
d,6nek. Masod rendu kihagasokban talalt Lupe Pavel uradalmi birbt, ki a 
rogton torveny targyabari Balasfalvâra · meno masodik kovet volt, Klesa 
Vukârt, ki az ellenszegiiles helyen vad orditassal ki,altozott es .a helybeli 
lelkessz.el is, ki a lakosokat :mindeg engedelme'ssegre inte, osszeszollalko-
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zott; Klesa Szonut, mint ki a helyszinen di.ihoson ingerelve voit es a f6 
Ispănyt61 is utlevelet kert, Lupe Vonucz, Sztancs Leon ingerl6ket es Buta 
Nyikulajt a falunak harangali osszegyujtOjet; ezeket testi bi.intetessel 
bi.i_!ltette. E helys€gben a falusbir6t, azon o~h61, mivel tobb tanukkal iga
zolta: hogy 6 a hely.seg.et a Mihalcfalvara ât nem menetelre egy ki.ildott 
kovet altal felszollitotta, bi.intetend6nek nem tanâlta es 6t csu:pan a le
szakasztott rogton torvenyi hirdetmenyre nem ugye~esert, az elegteteli 
koltsegekb61 egy szemelyre es6 illet6seg ket reszbeni megfîzetesere 
itelte. 

Ugyan aznajpon helyben Obrazsan a szomszed Olah csesztvei felhi
vott lakosokat is kikerdezte es vallomâsaik nyoman e falut Mihalcfalvara 
vezet6 falusbir6 Cser Togyernek vakmer6 tette, u.gy a. harangot felre
ve:ro Trucza Vonnak bujtogatasai tunven ki, az el6bbit a falusbir6sagb61 
leteven, az enyedi bortonbe kisertetni es. Trucza Vont, mihelyt az o8sze
iitkozes alkalma:val kapott sebeibol felgyogyuland, erdemlett bi.intetese 
elvetele vegett a megyei bortonbe letartoztatni hatarozta. Tobbszori buj
togatâssal vadolt es el6 nem kerithetett deâk Munty,ân Janosnak eloada
saert a ·helyseg kezesittetett. 

A felhivott karacsonfalvi lakosok kihalgatâsab61 az ti.inven ki: hogy 
a birak es eski.idtek a mihâlcfalvi felkelesben reszt nem vettek, a tobbi 
lakosok pedig a mihalczfalviak segelyere atszallottak, ezek az ârtatlanok 
kivetelevel ·az. Obrazsara eSio es Olahcsesztve es Kar,acsonfaflva ăltal 
aranylagosan hordozand6 foly6 h6 8.9. es lOki katonai elegtetel koltse,... 
geinek egy harmad reszbeni hordoz.asara iteltettek, mely koHsegek azom
ba folyt6 h6 9ke delutanya 6ta a katonasag egy reszenek M. Bogatra lett 
atszallitâsâval nagyon megkevesedtek. Mindezen helysegek .lakoiool a 
puskak es landzs,ak elszedetven, az ezutani engedelmessegok . kotlevel 
âltal biztosfttatott. 

· Egyeb irănt a fennebbi · esemenyekrol velemenye. az a Biztossag
nak,' hogy az nem oortent volna: ha a balasfalvi Tamas vasarnapi nep
gyi.ildeben tobb csendzavar6 egyenektol rosz tanacsokat nem halottak 
volna, jelesen az Obrâzsan kihalgatott es m~gesketett tanuk vallomasa
b61 kitunik: hogy Pap Alexandru es Jank A vrăm a nep ~ozt az utcakon 
fel s alajarva, a szolgasag megszi.intet hirdetv.e, a lakosokat a megyei 
tiszteknek . nem engedelmessegre, a :robot megtagadasra buzdi tot,tak, s 
egyszersmind kijelentek: hogy minden k!ozhelyek es hol valaha templom 
voit, az mincţ a falusiake leszen .. Ugyancsak obrnzsai 6'ik tanu Popa Toma 
hit melletti vallomăsâb6l kitetzik: hogy Pap Alexandru a 2ilo gyiilles 
elotti szombaton O. Csesztven 13 sz·ekerel . megjelenv~n, · kek toHas kalap
jat felemelven, azt kialtotta: nern parancsol nektek senki, csak az Isten, 
azert tartozkodas es felelem nelki.il jojjetek a gyulesb~. 

Mihalcfa1vi tobb tanuk vallomasaib61 kitunik: hogy Pap Alexart~ 
dru, mind a rogt,on to.rveny targyaban: Balasfalvăra, mind a katonasag ~l 
nem fogadasa irant Szebenbe ment koveteknek lazaszt6lag nyilatkozott, 
hogy nincs tobb torveny, mig ok nem hoznak Balâsfalvan, ugy szinten azt 
is mondotta: mar tobbszor megmondotfam nektek: hogy ne engedelm,es~ 
kedjetek. a varmegyei tiszteknek, sz<;>lgalatot ne tegyetek, hanem fegy...: 
verkezzetek fel landzsaval, kaszaval, cseppel es ne engedelmeskedjewk, 
ne bocsassatok be a katonasagot. · 
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Comisarii guberniali b[aronii] Banffy Mikl6s, Beldi .Ferenc si 
!lleny Istvan junior s-au deplasat la Mihalţ în vederea anchetării · 
·lor întâmplări din zilele de 1 şi 2 a I.c.; în urma audierii 
şi pe baza mărturiilor acestora au considerat a fi printre cei mai 
vaţi: Cula Furnea, păduraru'l contelui Esterhazy, asupra căruia 
grava bănuială a eelei din tâi împuşcături mortale trasă asupra 
soldat din primul rând şi toate nenorocirile cauzate de această un.purse~ 
tură; mai exact, persoana în cauză, după. ·ce câteva zile a stat ·!:IC'".,, .......... 
ciuda sechestrării vitelor lui, a audierii soţiei sale şi a arestării 
luî său, doar în ultima zi a putut fi adus cu forţa în faţa comisiei; 
şi atunci numai sub ameninţarea că până ce se va înfăţişa în. faţa. 
siei, armata nu va pleca de acolo; circumstanţele invocate îl fac cu 
mai suspect, cu cât ceilalţi.· ihstigatori · principali s-au prezentat.: 
ezftare; acest om, cu ocazia arestării lui, a declarat că se simte, 
de vinovat, încât se duce direct la închisoarea de la Aiud; tot 
investigării s-a comportat neliniştit şi nervos, ceea ce îl face iarăşi 
pect; în sfârşit, după multe minciuni ce l-au adus în contradicţiet 
el însuşi, a mărturisit că are în posesie o puşcă, pe care a ascuns ... q 
coşerul (pă.tulul) de porumb, ceea ce s-a şi găsit .acolo; totodată, 
cheziţionându-i-se casa s-au descoperit mai multe gloanţe; de 
este şi faptul că în· localitate niment nu are gloanţe; celelalte , 
sechestrate sunt total nepotrivite pentru cartuşe, iar glonţul scos· 
soldatul decedat se potriveşte în puşca inculpatului; o circumstanţă 
inculpare este şi faptul că s-a tras din puşcă exact din locul unde., 
conform depoziţiilor ·a,. mai multor 111tartori, a fost văzut; în fine, 
însuşi a mărturisit •că din dosul spicelor de grâu a fugit în Târnăvenit 
după ce a auzit comanda dată armatei să tragă; de precizat că nici 
avut loc o asemenea comandă; îi îngreunează situaţia şi declaraţiile: 
multor martori, recunoscute de fapt de el, că anterior s-a încăierat de 
mai multe ori; în aceste încăierăd i s-a spart capul de 17 ori; fi!!l<;\r 
pedepsit în mai multe rânduri de către autorităJile respective; îl ·~9-f:!,,.. 
de .asemenea vinovat afirmaţiile mai multor martori potrivit cărora.\~~:; 
ar fL îndemnat poporul la atac, ameninţând 1că îi va veni de! hac armat«7~;•-r 
în urma celor atăt?te mai sus, comi~ia îl consid~ră pe Cula Furn~c:( 
demn de cea· mai aspră pedeapsă. '.~:·.t 

Îri continuare· între principalii vinovaţi poate fi· considerat ·judele . 
primar sătesc Gheorghe Cerghezan care a refuzat supunerea cuvenit~) 
faţă._ de dr~gătorii comitp.tenşi şi i-a înde,mnat. pe oameni să împiedf~S~ 
cu bâte intrarea armatei; conform declaratiilor martorilor :investigaţj, 

' . . . ' . ' . : . ! ' . . ' ' • . . . . ·. . . . . . . ': : ·~·~ 

1, 5, 9 şi 24 el i-a reţinut cu forţa pe oam.eni să ·nu se împrăştie; ~ai· 
apelul comitelui ·suprem care i.::.a îndemnat pe săteni în repetate· rânduri'1 

la supunere, nu: S'-a putut~ prezenta pentru că era ocupat cu instigaref:LL 
poporului; apoi după. împiedic;area intrării armatei în prima zi şi, d~pă;: 
aţestarea podarului, el- a. trimis o delegaţie la Sibiu pentru a ce:re· sfat 
de la Bărnuţiu în această direcţie; tot el a trimis delegaţ:L şi la Blaj, , 
cu ocazia publicării statariului, pentru a obţine îndrumări în iegătură· ' 
cu: ruperea afişelor; comisia este de părere că acest individ trebuie în:..::· 
lăturat din funcţia de jude primar sătesc, de care şi-a bătut joc;· şi' 
escortat în închisoarea comitatului; totodată îl propune pentru 5 ani cle.'i 
închisoare în temniţa de la Gherla~ 

O pedeapsă asemănătoare _me:rit<t şi Culiţa Barna a Postului Ga:re.,a. 
fost cel mai înverşunat instigator al oamenilor la împotrivire; el a parţ!..: 
cipat într-un mod foarte activ în prima zi la împiedicarea sosirii poda'-
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rului pentru . transportarea armatei şi a dreg~torilor comitatenşi; mai 
inult, în zilele următoare, cu ocazia celei de a doua v.eniri a armatei, a 
}ndrăznit să-i alinieze pe oameni şi să-i conducă asemenea. soJdaţil<;>r de 
rând; tot el a ordonat punerea unui paznic .care să semnaleze sosirea 
armatei. · 
. Pe judele . domenial Cula Cârnaţ şi pe .. gornicul Mihai Comşa îi 
propune pentru 4 ani de închisoare la Gherla, fiind şi ei printre prin
cipalii instigatori în împotr'ivirea amintită; în plus, Mihai Cmnşa a trimis 
în localitatea învecinată pentru ajutoare. 

Cula Cleja care a fost de două ori la Sibiu, la Bărnuţiu, pentru 
sfaturi, la fel unul dintre principalii agitatori, precum şi Dan Breazu 
un instigator înrăit, el protes.tând şi împotriva venirii podarului, să fie 
pedepsiţi cu trei ani de, închisoare la Gherla. 

Comisia a considerat oportună trimiterea acestor indivizi sub escortă 
militară, la închisoarea comitatensă până când se va pronunţa sentinţa; 
instigatorii mari puţin periculoşi au fost pedepsiţi cu bâta, .corespun
zător faptului comis; cheltuielile prevăzute pentru întreţinerea armatei 
în aceasta localitate s-au încasat doar până, la data de 17 a lunii cu;rente, 
inclusiv; celelalte cheltuieli restante vor fi acoperite de comuna Obreja 
ră·sculată şi ea, precum şi de localităţile învecinate; De altfel, ia data 
de 9 a Le. comisia s-a deplasat la Obreja, unde încă în această zi, şi 
în zilele următoare şi-a continuat investigaţa; printre principalii [nsti
gatori îl consideră pe Sâvu Ciontea care· el însuşi s-a dus la Blaj pentru 
a cere sfat de la teologul Eliseu Todoran în legătură cu ruperea afişului 
statarial; ·cu ocazia evenimentelor de la· Mihalţ a smuls cu forţa cheia 
bisericii de la preot, rostind nişte cuvinte ameninţătoare şi a ordonat 
tragerea clopoteJor într-o dungă pentru mobilizarea.· oamenilor în ajuto
rul celor de la Mihalţ; el a fost printre primii şi la locul împotrivirii; 
comisia propune pentru acest individ o pedeapsă de 4 arii închisoare~ la 
Gherla; Vasile Şerb care a răsoulat satul vecin Crădunel pentru ajuto
rarea Mihalţului, datorită vârstei · înaintate se propune la condamnarea 
doar la un an de închisoare. Ca instigatori mai puţini periculoşi! [r-a 
găsit pe următorii indivizi,: judele domenial Lupu Pavel care a fost al 
doilea delegş.t plecat la Bluj în legătură· cu statariul; .. Văcar Cieja care 
la locul împotrivirii urla în mod sălbatic, certându-se şi cu preotul 
localnic fiindcă îi îndemna mereu pe săteni: la linişte şi pace; Sonu 
Cleja care fiind foarte furios şi agitat a pretins paşaport şi de Ja comi~ 
tele suprem; pe agitatorii Lupu Vonuţ, Leontin Stanciu şi Nicolae Buta 
- care i-au adunat pe săteni prin tragerea clopotelor- i-a condamnat 
la pedeapsa cu bâta; pe judele primar sătesc din această localitate nu 
l-a găsit demn de pedeapsă, întrucât prin mai mulţi martori a dovedit 
că a somat satul printr-o scrisoare trimisă 1cu un delegat să. n,U: se 
deplaseze la Mihalţ în vederea ajutorului; îl considerăi vinovat doar 
'pentru nesupravegherea afişului cu statariul şi dispune ca din chelt:uielil.e 
de despăgubire să plătească în două rate suma ce cade pe o persoană. 

'În aceeaşi zi şi în acelaşi loc, adică la Obreja, comisia.· a interogat 
locuitorii somaţi de la Cisteiul Român. , Din investigaţie reiese că aici 
principalii instigatori au fost: judele primar sătesc Toader Cer care. i-a 
condus pe săteni la Mihalţ; Von 1Truţa ·care a tras. clopotele ·într-o 
dungă şi a agitat în mod îndrăzneţ; pe primul l-a destituit din funcţia 
de jude primar sătesc, escortându-1 fa închisoarea de la Aiud; pe Von 
Truţa il vor duce la închisoarea comitat~nsă imediat ce se. va însănătoşi 
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de rănile primite cu ocazia· ciocnfrii.' Studentul Iuon Munteanu,. HITtr,. .. , .......... 

de mai multe instigări, n-a ·putut fi găsit; localitatea a garantat 
că-l va preda., 

Audierea locuitorilor somaţi din Crăciunel arată că: juzii ştj 
n-au participat la răscoala de la lVIihalţ; ceilalţi săteni, cu excepţia 
nevinovaţi; vor suporta 1/3 din cheltuieliJe prevăzute pentru 
nerea armatei din zilele de 8~ 9 şi 10 1.c.; pentru localităţile 
Cisteiul Român şi Crăciunel cheltuielile s-au- diminuat din . după,· m.a~â 
zilei de 9, când armata a fost detaşată la Bogata; de la locuitorii aoeStdP 
sate s-au confiscat puştiJe · şi lăncile; readucerea lor la supunere 
re~lizat prin scrisoare de chezăşie. 

•In r.est, comisia este de părere că evenimentele relatate mai sus 
nu s-ar fi petrecut, dacă la. Adunarea de [a Blaj din duminica Toniii 
n-ar fi auzit sfaturi greşite de la o serie de tulburători ai ordinii; mai 
precis, din depoziţiile martorilor interogaţi la Obrej.a reiese că, Alexandru 
Pop [Papiu Ilarian] şi Avram Iancu, plimbându-se în jos şi în sus printre 
oameni i-au asigurat de desfiinţarea servituţii, instigându-i la nesupu;. 
nere faţă de dregători şi la refuzarea robotei; ·în ace1aşi timp au d~ 
clarat că, toate locurile publice, unde cândva au existat biserici, vor fi 
restituite oamenilor. Din declaraţia martorului nr. 6, Toma Popa diri. 
Obreja, reiese că Alexandru Pop a vi·zitat Cisteiul Român înainte de ;a 
doua adunare cu 13 căruţe; :cu această ocazie aruncându:...şi în sus pălă~ 
ria cu pene albastre, a strigat: de-acum încolo nu vă mai porunceş~ 
nimeni decât D..;zeu; de aceea veniţi fără reţinere şi frică la adunare; 
la fel reiese din declaraţiile mai multor martori din Mihalţ că Alexandru 
Pop le-a declarat în mod instigator, atât delegaţilor trimişi la Blaj îri 
legătură cu statariul, cât Şî celor trimişi la Sibiu în legătură cu neaccep:.:. 
tar.ea aramtei, că nu există, nici o lege, până când ei nu vor alcătui una 
la Blaj; a mai afirmat, de asem,enea: eu v-am spus de nenumărate ori 
să nu vă supuneţi dregătorilor comitatenşi, să nu mai prestaţi slujbe 
iobăgeşti, ci să vă înarmaţi cu lănci,· cu coase, pentru a nu permite 
armatei să intre '[în comună]. · 

Concept. · Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr; 7 462/1848. 
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Sibiu, 10 iunie 1848 

Iubiţilor în H[risto]s fii! 

Fiindcă. după sunetul graţiosului decret gubern[ial] din 2·3 mai a.c;. 
nro. 6 707 ·ar fi venit la .cunoştinţa acelui. înălţat ·regLese] Guberniu, cum 
că mulţi din:tră poporenii. noştri, minteni după întoarcerea :aoasă de la 
Adunarea Naţională din Blaj: ar fi întrăprins unele ~ucruril cu totul 
vă·tămătoooe de dDepturile domnilor pământeşti şi liniştea şi pacea pu
blică 'turburătoare; s-ar fi împotr-i'Viit adică a mai face slujbele dom:.... 
neşlti şi cu: puterea :ar fi tras 1a sine unele· pământurt, pre carei domnii 
pământeşti l·e stăpâneai[u]; eu, din· apriata poruncă guberruală în sus 
lăudatul 'graţios decret gubernial cuprins, precum şi din dr:egă·toriea cea 
din adevar.ată dragostei şi bunăvoinţă eătră voi, iubiţil:or mei în H[risto]s 
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fii pur:ceză,toare, vă iîndatorez şi vă dojenesc părinteşte ca să vă aduceţi 
aminte de' stf:aturi:le şi învăţăturile mele, m~i de muUe ori, poftori.te şi 
pre o vreme scurtă să mai fiţi supuşi, ascultători şi împlinitori tuturor 
slujbelor şi datorinţeilor domneşti, să aşteptaţi adecă în pace' şi în li
nişte .. pănâ când Dieta ·ţării, care astăzi s-au deschis în Cluji, nu va 
hotărî p~e ·eal~ legiuită înlesnir;ea greultăţilor iobăgeşti şi care negreşit 
într...,a:colo se va !străduil oa iobăgimea cu. totul să . se şteargă; şi tare să 
vă păziţi oa nu cumva prin aseminea fapte ne1egiuite sau să se înpedece 
de tot înfiinţarea ştergerii iobăgimii sau să se· mai întârzi,e; iară de cumva 
oarecare .oomuni'tate: ar :av:ea ceva pretenţie în privinţa eăr,orva pămân
turi, .să caute pre ca1lea ll_egii. 

Dintră altele cu arhipăstorrească dragoste şi binecuvântare sunt al 
tuturor 

Din. şedinţa Consi!storiului din 29 mai c.v. 1848 în Sibiu ţinuttă·1 _ 

Binevoitoriu, 
Andreiu Şaguna, episcop 

Imprimat. Arhiva Bibliotecii Arhiepiscopiei Ortodoxe române (B.A.M.). 
Fond. Şaguna, Sibiu, doc. 3 162/1848. 

1 29 mai C[alendar] v[echi] = 10 liiUnie stil nou. 
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Buda, 10 iunie 1848 

Her-ceg Eszterhâzy Pal kiililgyi Minister Urnak 

Az ide osatolt folterjesztesben Saguna Andras gorog nem egyesiilt 
megyes pţispok Erdelyorszagban, maga IPapsaga es hetszazezerre terjedo 
hitsoros hivei neveikben f16lseges urunk kiralyunk iranti tântorithatlan 
hiisegi.iket es allhatatos ragaszkodasukat kinyilatkoztatvan: eme nyilva
nitast 16 felsege elebe juttatni keri: megkeresem tehat ezennel :Mmelt6-
sagodat, hogy emez 6hajtasnak teljesi.iltet mielobb eszkozleni szivesked
jek. 

Budan, junius lOen 1848 
Kiadathatik: 
Istvan, m:idor 

Domnului ministru de externe maghiar prinţul Eszterhazy Păl 

In memoriul înaintat nouă, anexalt aic;i, episcopul epa~hiei orto:... 
do:x:e din Transilvania, Andrei Şaguna, expri,mă nestră.mutata fidelitate 
şiJ constanta sa 1atbneg!aţie, 1a clerului .său şi a oelor şapte suite de1 inii de 
.enoriaşi ortodocşi, !faţă de Maiestatea sa rege1e nostru. Rog deci prin 
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'prezenta pe: excelenţa voastră să bine,voiţi a înlesni satisfacerea eât mai 
urgentă a acestei rugăminţi. 

Buda, 10 iunie 1848 
Se poate emite: 
Ştefan, palatin 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. Istvan foherceg nadori Leveltara, 
nr. 1 380/1848. Foto: 12 422. 
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Sighişoara, 10 iunie 1848 

. Lo bilich~ N ati onsuniversi,tă t! 

Die zuversichtliehe, Hoffnung, daB die Săchsische Nation sowohl 
sich selbst, .als, auch die bedenţJ_i,c~e g<efahrvolle Lage, in welche sie 
·duriCh die' gegenwărtig:en Zeitereig:nisse verşetzt wor:den : ist, deutlicher 
erkennen, die Mit,tel zur Erhaltung· ihrer Selbstaridigkelt und burger-. 
Hchen Freihei't leichter auffinden und sich in einem . .gemeiruscharHliehen 
BeschluG vereinig~en werde,· wenn d1eselbe' zu ., einer · gemeinsamen Be
rathung berufen und dhr die Mogliohkeit geboten wurde, von ihrer noch 
bestehenden Volksthumlichkeit und Nationalităt die objective Uiber
zeugung zu erhalten, drăng~te das hiesige Stadt- und Stuhlspublicum 
noeh am 2.5. 1Vfai l.J. Z. 1425 zur BHte, womj.1t des Herrn Nations,gra
fen Hochwohlgeboren und die Lobli'che Universităt eine zahlreich~ Săcl):
sische Volksversammlung in gesetzHchem Wege einberufen m6chte, und 
schlug zurn Versammlung:sorte .SchăBburg oder Medi~sch vor. Noch i~st 
dieser in der ganzen N afion Iebharft .ausgesprochene Wunsch unerfrilHt, 
·Wăhrend die Stundei_l verraus-chen und di'e Gefahr herannaht, wo die ge-
Wi1chtig'en Worte "es jst zu spiăt~'. ;auch in diieser Beziehung1 eine: Wahr
heJt wenfen .. kărinten. Der ungarische Rekhstag, wo das Schicksal der 
să·chsis·chen · N ation · . wer ·. weiB wie' en tsehieden vverden wird, . riaht. ·m~t 
Riesens:Chritten heran ·tm:d noch hat die· ·. Nation keine gemeinschar.ft[i:.. 
. ohen BeschHisse gefa&t. W elch bi ttere Vorw:Urfe wiirden auf sie fallen, 
. w~nn nicht. a~ne: m1og1iehen Mittel aufgeboten wiirden,.den drohenden Pn:
tergang abzuwenden, derweil es noch an der ZeH ist! Um daher wenig.
stens die' eigne Brust vor Gewissensbissen zu verwahren, bit,tet da.s ·un:.. 
terfer'tigte Stadt- und Stuhlspublicum wiederholt, womit dite· LobHche 
Nationsuniversi>tat im Gefilhle ihrer hoheri Bestimml1ng geruhen wolle, 
die soof,t besprochene .allgemeinel v~olksversammlung soba1ld als m·oglich 
nach Mediasch, a1s dem dazu geeignetesten Orte, zu berufen undJ anzu
ordnen, da.G aus j eder Stadt und jedem Praetorialorte wenigstens 6-
12 und arus den ubrigen săchsischen Ortschaften mindestens 2 Individuen 
als Deputirrte dahin entsendet wea:-den mlăditen, wobei· es aher nooh 
aJUBerdem Jedermann 'freigestellt bleiben rrii.illte, die Versammlung zu 
besuchen, und sollte, was gewiH jeder Sachse wiinschen wird, die Ver- · 
sammlung unter dem Vorsiţz des · Herrn · Nationsgrafen stattfinden, so 
diirfte nur ein glucklicher E:doig gehofÎt . werden konnen. 

Weil endHch, wie eq~e:n erwăhnt, der .ungrisohe Reiehstag vor der 
Thure steht und keinen Atig~blfck weiter·. gezogert \Verden darf, so 
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nilmmtt sich das, unterfertigte Stadt- und Stuhlspubliclim die Freiheit, 
nachfolgenden na:tionalen Wunsch auszuspreehen: . 

Die Bedeutung, wekhe die' deutsche Nation :in der ~e:tzten Zeit 
erhalten hai! und noeh fortwahrend erhălt, so wie die Sympathien, wel
che skh zwischen dieser uhd der ungrischen Nation entwi·ckeln, gewă.h
ren die gewisse Hoffnun,g, da:B siCh · das Schicksal unserer Nation und 
der Deutschen in Ungarn glucklich·er gestaUen wiirde, wenn die gro8e 
deutsohe Nation als Vermittlerin bei dem nngrisehen Reichstag auftreten 
sollte. 

Dieses zu erreichen glauben. wir darin ein MiUe11 zu finden, wenn 
entweder die am. :allerhochslten Hoflager Seiner Majestatsich befinderide 
săchsisehe Deputation oder 'eine aus andern geeigneten M.ănnern sogl.eich 
zu ernen:nende Ges.andsehaft ·. beauftr.agt werden sollt:e, si~h unv.er~ifg
Ji.ch nach Frankfurt a.M .. zum. Deutschen Parlament zu begeben. und 
daselbst mi-t den nothigen sehriftlichen Belegen versehen mUndl{cli und 
schriftlich atrfzutreten und das hohe Parlament zu bewegen, siob so~ohl 
der săchsisehen Nati,on als aucll der· Deu:tschen in Ungarn bei .dem eT-:

wăhnten, bald zu beginnenden ungrischen R'eichstage t.hatktaftig und 
bri.iderlkh anzunehm'en und ihre Reehte emporzuhalten. Und damit die
ses um so gewisser erreicht werde, wăre das hohe :Deutsche' Parlanient 
dazu bittlich aufzufordern, · womit H:ochdasselbe aus seiner Mitte ~wei 
oder mehrer,e dem ilnnern Deutschland angehorende Depu.tirte als Fur~ 
sprecher der Siebenburger Sachsen und Ungadărider rDeurt;schen rim ·Na
men des hohen Parlamentes und des groBen deutschen V<olkes.· auf den 
ungrischen Reichs.tag selbst. entsende, tfi.ir welchen Fall d~e die~ialls zi..i 
veranlassenden Kosten von der sâehsischen Nation gerne und dankbar 
zu ve1.1guten wăren. Indein die,ses Stadt- und Stuhlspublkuni die ; aus 
seinem Innern hervorgegangenen Vorschlăge der văterliche'ri lBehetzi.:. 
gung und ungesăumften Verfiigung Einer L~obliehen N ationsuni,vetsitat 
bestens e·mpfiehlt, geharren wir in· voHkommenster Hochachtung. - , · 

Einer Loblichen Nationsuniv-ersită·t gehorsarns:te ·Diener 

Magistrat und · Communitat · der k: fieien ·' · · 
Stadt und des. Sttihles Schă{)burg etc~ 

Schă:Bburg, den 10. Juni 1848 

Onorată Universitate Naţională! 

_ Speranţa încrezătoare că. naţiunea săsească ar recunoaşte rr1ai clar 
situaţia primejdioasă în· care se află în urma reoentelor e;v;enJ,mente· şi 
ar· găsi mai uşor· mijloacele neceSiare menţinerii autonomiei şi libertă
ţllli. ·ei dvHe, ar impune ca ea să . i'a de. comun . acord. o hotărâre{; da~ 
naţiunea ar fi oonvocată Ia o ·consfătuire' comună: i s-ar da postbiHfta
tea să se convingă de veridieitatea etnicităţii şi naţi·ona:lităţii ei; o atare 
speranţă a determinat publicul din acest or.aş_ şi scaun să adreseze deja 
în 25 mai a.c. domniei sale domnului comite al naţiunii şi onoratei 
Universităţi naţionale adresa nr. 1425 cu rugămintea1 de a convoca pe 
cale legală, o numeroasă adunare populară săsească, propunând ca a~c 
de deslfăşur;are Sighişoara sau Mediaşul. Acestă dorinţă viu exprimată 
de toată naţiunea a .rămas .însă până. acum neimpli;nită;_. orele se scurg 
în timp, iar primejdia se apropie, când s-ar putea adeveri şi în această 
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privinţă cuvintele gre1le: "este pre târziu". Dieta maghiară, unde se,.:va 
decide soarta naţiunii săseşti se apropie cu paşi uriaşi ·şi ·încă ea ·· n";",a 
luat o hotărâre1 eomună. Ce reproşuri 1amare ar eădea asupra etil, dacă' 
nu s-ar face uz de toate midloaoele posibile pentru a evita dispcu::iţiq; 
cat'le ne ameninţă, până când mai este timp! Pent·ru a feŢi deci oe[ puţi~ 
;propriul piept de remuşcări, subsemnatul publio al acestui oraş şi scaun 
repetă rugămintea ea onorata Universitate naţională, .conştientă de, înaliţ~ 
ei menire, să binevoias.că a convoca cât mai repede aduncwea popular~ 
generală de oare s-a tot vnrbi,t, la Mediaş, ca fiind locul oel mai potţi'~ 
vit; de asemenea să o~done ea din fiecare oraş şi localitate. pretorială să 
fie 'trimise acolo ee1 puţin 6-12, iar din celelalfte comune minimum 
2 persoane ·ca delegaţi; în afară de· aoe•asta, ar trebui să i se permită 
oricui să ia parte: la adunare~ iar în · caz oă ea v.a avea loc su:b preşideri~ 
ţlia domnului! comite a}1 naţiunii, ceea ee cu ,siguranţă îşi doresc toţi' sa~ 
şti, atunci s-ar putea spera într-un succes fericit. ~, 

'Deoarece, cum am mai spus, Dieta ungară batte la uşă şi nu s~ 
mai poate ezita nid. o clipă, subsemnatul public din acest oraş şi soqun· 
îndrăzneşte să dea glas urmă'toarei dorinţe naţionale: _ . 

Ţinând seama de importanţa dobândi'tă dte poporul german în ui~ 
timulj timp care este' în oontinuă creştere, cât şi de simpatia ·Gel se (l€2:.:, 
voltă între el şi cel maghiar, ne- considerăm îndreptăţiţi să. sperăm qă 
soar:ta noastră şi a germanilor din Ungaria ar fi mai fericită, dacă marea 
naţiune germană ar interveni la Dieta ungară ca intermediară. 

Credem că aceasta s-ar putea înfăptui, dacă s--ar însărcina ·fie re,... 
prezentanţa săsească care se află în prezent 'la curtea împăratului, Îi~ 
o ail.tă ddlegaţi.eJ de ·oameni potriviţi eu mi:siunea de a se deplasa deî:r?-. .:. 
dată la Fr;ankfurt a.M,. la Parlamentul german pentJ::U a interveni acolo." 
înarmată ou documentele, necesare, lîn mod v:erbal şi in scris, ea ar pu~ 
tea determina înaltul Parlament să se ocupe frăţeşte şi ef:ectiv, atât d~ 
naţiunea săsească, cât şi de germanii din Ungaria, în ti,mpul amintiter 
Diete maghiare care va începe în curând, şi să le susţină dT<epturHe. 
Iar pentru a se atinge acest scop ar ~trebui' ~adresată înaltUlui Parlament 
germc;m rugămîntea de a ~trimite din nîi'jl:ocul său doi sau mai mullţi 

deputaţi aparţinând Germaniei interioare care să :apară ~~a 'Dieta ma~ 
ghiară ca susţinători ai saşilor din Transilvania ş;i ati: gennanilor din 
Ungaria; costurHe •ce ar decurge de :aici le-ar suporta cu plăceil"e şi re
cunoştinţă naţiunea săsească. 

Publicul din acest oraş şi scaun recomandă cu căldură onorat-ei Uni
versităţi naţionale, să i.a în considera,r;e părintească aceste propuneri .i.z
vorâte din mi:jlooul său şi să dea ne[ntârzi~at dispoziţiile necesare. !Ră

mânem cu p~ofundă stimă servitorii supuşi ai onoratei Universităţi na~ 
ţionale. 

Magistratul şi comunitatea oraşu;lui liber 
şi ale scaunului Sighişoara: etc. 

Sighişoara, 10 iunie 1848 
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Lugoj, 10 iunie 1848 

Szemere Bertalan beli.igyi miniszter urnak 
Krasso megye nemelly helysegeiben a~ esend, bekesseg, a USrvenyek 

.es az e1cHjar6sag eninti tisztelet ismet felhâboritatott, jelesen Banya 
Csiklov.an az ilir lobog6nak kituzetese celban vetetett, mi azonban a ja
rasbeli szolgabir6 .. es banyaszi igazgat6sag ăszvesitett mukădesei altal 
megakadalyoztatott tăbb helysegeknek kiildăttjei titokban Karlovitzara 
utasittatnak a metropolitat6l tanacşot es utţ:1sitast veendok, folJ716 h6 
6an a mertsinai feUngeri.ilt lakosok ugyanazon metropolit,ânak ide ./. 
mellekelt hirdetmenyet, melly szamos ·. peldanyokban bizonyos ăsmeret
len fehertemplomi embert61 kezekhez juttattatott, de~ a megyebeli szol
gabir6 altal nagy reszben beszedetett, kozhirre tetetni kivantak s· az at-:
t6l voriakod6 gărăg nem egyesult lelkeszt mejenel megragadak, a tanit6 
mestert es a helybeli birakat hivataljokt61 megfosztak, sătt elhatârosz
tak, hogy ezen tul a magyaroknak s a megyei tisztviseloknek az enge
delmesseget- megtagadjak, melly vakmer6 ki:csapongasoknak. răgtăni meg
zabolaztatasokra a jarasbeli f6szolgabir6 az oravitzai 6rsereget haszmilni 
kentelenitetett, en pedig, ki m,ar tăbb napok 6lta a megyebeli helysegek 
lakosainak ertelmezesevel foglalatoskodom, ugyancsak az napon Oravjt.:
zara megerkezven, :celszerunek osm,ertem a torvenyszeket hely . szinere 
kikiildeni, a befogott bunăsăket megitelendot es nyomban megbiinteten
dot. 

Tapasztaltam ezen megyebeli utazasommal kovetke~endoket,. jele-
sen: 

lor hogy a karlovitzai metrqpolitanak ezen fentebb k!ăzWtt, kăr-:-
1evele reszint Karlovitzan a metropolita ăltal, reszint a fehertemplomi 
veghelyen osztogattatnak, minek tanusaggul szolgal, hogy Csiklova, Pet
rillova, Vranyutz es Csorda helysegeinek eloljar6i a fehertemplomi ·g.o
răg nem egyesi.ilt esperestnek Ivatskovits Sofronnak robb rendbeli fel"'" 
szollitâs1ara legkăzelebben Karlovitzan a metropolitanal megjelenven, ·o 
altala ika~ălelve fogadtattak,. tobb ebbeli peldânyokkal megajandekoztat
tak, - Allitja Ivatkovits Sofron esperest meg azt is, hogy Pantcsova 
kornyeken mas,fele proclamati6k ~s terjesztetnek, mellyben a nep fel
szollittatik, hogy fegyveres er6vel, harom napi eleseggel Ka:dovitzânak 
segitsegere menjenek; :Pantsovan uj forradalom kiiitătt, · mellynek · ered
menye az Ion, hogy az ottani eloljarasag mâSod izben letetetett, jelente 
annak veje, Raskovitz iBazil ugyancsak pantsovai !lakos, hogy bizonyos 
Stranimirovits szerb, ki Verschetzen lăzit6 e1koveteseiert iizoben vetetett 
es csak ugyan Ibistye iliriai veghelyi helysegben elfogattatott, de onnan 
elE~bb Fehertemplomban Dreyhahn ottani alezredesnek es att16l Pantso
vara az ottval6 generalisnak ikezbesittetett, o altala minden kihalgatâs 
nelkiil szabadon bocsajtatott, allitja azt is emlftett esperest, hogy a fe
hertemplomi veghelyi tisztsegnel az ilir mozgalmak folyton pârtoltatnak, 
sott terjesztodik azon ,alhir is, hogy a Bannak intezkedesei a· ministerek
nek kinevezese fejedelmiink altal is megerositetett, mellyeknek terme
szetes kăvetkezese, hogy a gorog nem egyesult nepeink, mellyek az egy
hazi szemelyei lirant val6 bizodalma nagy de foleg Otădik Ferdinand 
Csaszar es Kiralyunkhoz val6 ragaszkodasa hatartalan, folytonos' inge-
riiltsegben maradnak. · 
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2or Tapasztalam azt !i.s, hogy a verschetzi gorog nem egyesiilt pu1~ 
p()k, Poppovics Istvan, a karlovitzai metropolitaval az iJir mozgalmâR 
tekinteteben nem keves egyetertesben vagyon, minek bizonysagăul .szpî~ 
gal az, hogy az eltilt6 parancs elleneben, nem ilgyelve a teme.svari ·PU..~~ 
pok intesere, a tartatott Congresszusra Karlovitzan megje1ent, vegre ai 
is, hogy az ide . ·1 .. mellekelt korlevelemet, mellyet a nep megnyugtata~ 
sara a sz6szekekb01 lelkeszeik altal kihirdettettni kivantam, mai napig ·is 
nem koroztette, igYiekezett ugyan emlitett piispok magat el6ttem~ Oră~ 
vitzăn, hova e tnai napra sze·melyes megjeleneset kikerem, s~6val(ki~ 
n1enteni, hogy Karlovit21ara nem a Congressusban val6 reszvet kedvi~rtt 
de egyediil azert, mert tobb hivatalos leveleire valaszt nem nyerven, s~ 
metropolitanak utasUasait az egyhazi · iigyekre vonatkozva kikemi szanl 
dekozott, es hogy korleveleimet tavolleteben el nem bocsajthatta, de ~Hlj 
alaptalanok legyenek killoniben is ebbeli mentsegei, abb61 is kiţe~t&iik' 
hogy mid6n a temesvari gorog nem egyesultekhez tartozando piispoki 
megyeben mindeniitt ezen hitvaHasu lakosoknak engedelmesseget ~fit 
eloljar6sag iranti bizalmokat teljes megelegedesemre tapaszta~tam,: 'â 
verschetzi pilspoksegben, kiveven Vuja Ignătz oravitzai esjperest keriile..:; 
tet, jobbadăn felingeriHt k.Jedelyeket kellett tapasztalnom. 

3or Vegire jartam annak lis, mi okok . indithattak Graenzensteitt 
GuSitav krass6i banya:szat igazgat6s,ăg elnoket arra, bogy azon iirUgy 
alatt, ~miszerînt altc:HJanosan a lelkeszek a kozallom,ăny penztarab61 fize± 
tesekkel j,ovend6re ellatand6k lennenek, mult april havara a banyaszati 
uradalmak ală tartozand6 gorog nem· ·egyesult vallasu lelkeszeknek ·fe,;. 
jenkint 12 forint. 30 krajcarokat peng6 penzben fels6bb meghagyas n~lL 
kill kiosztogattatott, mely altal azon lelkeszek kozott kik a megyei hat:6..;; 
sag ala tartoznak azert, hogy hasonl6 kedvezesekben nem reszesitettek, 
nagy ingerilltseget, SJott azon velem,enyt terjesztette, mintha a banyaszatî 
uradalmokban J.etez6 helysegek ki.ilion kormanyz6 alatt lennenek; es ugy 
tapasztaltam, hogy ezen intezkedese a bany.aszati kormanyz6nak annyil 
ban celszeru volt, a mennyib~n ezen megyeben mellynek alland6 ta
nyaz6 katonasaga ·• nincsen, hol az 6rseregek meg akkoriban nem leteztek, 
banyaszi igazgat6sag feliigyelese .alcitt, leVro penztar es nagy mennyisegu 
lopor biztositâlsara iigyelve, a lelkeszeknek, kik a hiveiknel nagy beh(i::. 
tassal vannak, arra val6 oorekveseket ezen kedvezes altal feJbuzdftlă~ 
hogy a kozcsend es kozbatorsag fentartasara erelyesen fellepjenek -.l.. 

lTielly ebbeli .intezkedesnek mar. is azon kedvezo eredmenye mutatkozott, 
hogy rhid6n mas a banyasz uradalmokon kivill levo helysegekben a 1el-:
keszeknek itt 0tt hanyagsagokat tapas.ztalam; azon uradalmakhoz tartoz6 
lelkeszeknek · teljes buzgosâgukat dicserhetem. Hogy azonban az ebbol 
keletkez6 ·al velemertyek megszuntessenek, a banyaszati uradalmokon ki
vi.il lev6 he1ysegekbeli lelke.szek s.Zinten hasonl6 lelkesedesre felbuzdit:.. 
tassanak, hivatalosah megkerem ont, miszerint e megyeben fekvd robb 
helysegbeli gorog nem egyesillt vallasu lelkeszeknek s~amokra hasonl6 
mennyisegu el6legezesnek az .allomanyi ikincstarb61 val6 utalvanyoztata-
sat 1hova elebb kieszkozOlni sziveskedjen. Jelenleg ugyanis a dedaratoria 
resolutio szerint 150 haz utan egy lelkesz khnantatik, azonban vagynak 
helysegek, hol a piispoki onkenybol annyira szaporitatnak a lelkeszek, 
miszerint 1'50 hăzat lakoz6knak negy ot lelkesz is ad6dik, kik mindnya
jan egy urberi telket mivelnek, penzbeli fizetesek semmi sincs, termeszt
menyekben kapnak mihden hazt6l 15 oka kukoricat, 20 oka teszen egy 
vekât, de azt is igen -ritkan tudjak beszedni, kivalt miolta az uni6ra val6 
atmenetelek annyira szorgalmaztattak, az ugynevezett stolab61, melly . 3 

344 



os.ztalyra osztatik, szinten keves a jovedelmek. Minde~ekbiil tehat kivi
Mglik, hogy a jelen val6 allasok segedelmet igenyel, . kivalt mi videkUn.
kon, hol a fo·ldnek termektelensege az urberi telekboLkeves jovedelme
ket ad. Sziikseges ez azert !is, mert e jelenval6 forradalom idejeben a ka
tonai era hianyaban ezen lelkeszeknek kozmiikodesek elkeriilhetetlen. 

4er TapasztaM.m egyebirant, hogy azon faradozasaim, miszerint a 
tobb helyeken egybegyiijtott helysegekbeli lakosokat a torvenyeknek 
tiszta fogalmokr61 a volt foldesurak tulajdonainak megkimeleserol, a. koz
csend es bators:ag fentartasara vezeto intezkedesek felol ertelmezni to
rekedtem, sikeresek voltak, de viszont meg kell jegyeznem, hogy az olft
hoknak .az O:rsereghez val6 alkalmaztatâsok kedvetleni.il vetetett, . melly 
rniatt megajar.Jottam nekiek, hogy att61 val6 feloldoztatasokat .kieszkoz
Iendem, mellyet ime anmll is inkâbb $zorgalmazom, minthogy a kozbă
torsag tekintetebol sem javalhat6, hogy a k1onnyen felingeri.ilhet6 olah-
nak fegyver nyujtasson. . 

5or Tagadni nem lehet, mit tobb helyen ta.pasztaltam·, hogy az unio
nak mod nelkiili szorgalmaztatasa a gorog nem egyesulteknel nagy in~ 
geriiltsegre nyujtott alkalmat, .mellyek lkonnyen nagyobb kicsaponga
sokra okot szolgalhattak volna, minek tanusaga az, ·hogy a miolta ezen 
karhozatos intezkedesek megsei.intettek, az olahok regi hit sorsosaikhoz 
csoportonkint vissza temek. Olah Boksanban jelesen tortept, hogy ha
bar az olahok nagyobb szama a 'gorog nem egyesiilt vallasnal alhatato
san megmaradt, megis az imahazok a kisebb szamu egyesiiltek reszere 
elvetetett, s·ott mi tobb! az imahlazaktul megfosztottak halotjaik szamarţl 
va}6 harangoifutăs mind volt imahazokban, mind a r6mai catholicusok
nal tilalmaztatott, jelenleg pe dig azon ·alhirrel busittatnak a· banyaszi 
igazgat6sag tisztjei altal a g1orog nem egyesiilt lakosok, hogy a legkoze
lebben megerkezendo ministerialis tendelet azon mar a megye altal ne
kiek visszaadott imahaznak fele birtokaban az egyesii.lteket vissza hely-
heztetni fogja olly forman, hogy egy iinnepnapon a gorog nem egye
siiltek, a kovetkezendoben az egyesiiltek· tarthatjak isteni s;zolgalatjaikat, 
mi is annyival inkabb botranyos lenne, miutan a gorog egyesulbek szama 
·az ottani lelkesz eloadasa szerint alig 50 lelekre s~a.mithat6, midon el.,. 
lenben anem egyes1iiltek feliil hatszazan sza.mitatnak. 

· Midon mindezekre rende1etet onnek kikerem, egyszersmind jelen
tem, hogy Murgu Euthim tegnap elott Lugoson megjelent, nagy orom
mel fogadtatott, a nephez intezett beszedje az hirdetmenyehez,. melly 
velem kozoltetett, tokelletes egybehangzasban volt, s~ott hazaterven uta.,.. 
zasomb6l, hosszassabb vele val6 ertekez.esem utan remenyem van, mi
szerint miikodesei e megyeben a kozugyre. hasznosak lesznek, azert is e 
remenyben otet az oravitzai es karansebesi videkekre kiildom. . 

· Tudatom vegezetre onnel, .hogy ~otelessegeimet 6hajtott sikerrel e 
megyeben ez alkalommal teljesitven, harom nap mulva innen hazam1e~ 
nendek. Lugos lOe juny 1848. 

Krass6 ,megye foi:s:panja 
·Gyiirky Pal 

Domnului ministru de interne Szemere Bertalari 
În eâtev:a localităţi ale· co~.itatului: ca:raş. li;ni~t~_~, pacea, 'res~~~ttţl 

faţă de 1egi şi autnrităţi s-aru ·tulhqrat di.n nou. Şi;· anULU;e, la ocp:ele 
Ciclova omnenH aveau intenţia să arboreze, steagul iliric .. Aceasta : s:_a 
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1~piedtcat !însă prin .a:cţiunea oomună a judellui nobiJiar de pilasă ·; · 
ditecţiunii miniere·. Repl"lezentanţii mai multor ·localită.ţi au .fost 
la Carloviţ pentru· a pti.mi sfaturi şi instrucţiuni de la mitropolie. în 
de 6 a ·J.un:Ui, eu:re!nte, loC'Uii.torii agitaţi de la Mârcina au reelamat 
aducă fLa cunoştinţă· poporului un anunţ aici anexat al aoeluia~i 
palit .. · Anunţul ·1-au ·primi.t · în numeroase exempUare de la un 
om ·necunoscut din Bi,serica Albă. Judele nobiliar al .comitatului · 
putut aduna îns'ă în m:are.parte. Pe preotul ortodox care .refuzase sii:.!l 
publice l-au apucat de piept. Au des'tituit dirn posturi pe· învăţătoriF;sf 
pe judecărtorii din [,ocafitatJe. Mar mult; au hotărât ca de acum în~iiît~ 
să nu mai asoo1tte de maghiari şi de funcţionarii comitatulUi. Spre'Ca 
înfrâna imediat aceste desfrâuri temerare, judewe nobiHar de plasă 'a 
fosţ nevoit să recu:r~gă' Ja gărzile din Oraviţa~ Ocupându-mă de· mai mult~ 
zile au lămurirea locuitorilor loealităţilor comitatului, am ajuns în ace:ee:iŞ) 
zi la Oraviţa. Am .. considerat util să trimit tribunalul la faţa locului spf~ 
ar-i judec~ şi a-i pedepsi imediat pe vinovaţii arestaţi. 

· .Am eonstatat cu ocazia acestei câlătorij prin comitat urm,ătoar~l~: 
. . .1) Cinculara sus tamintită ,a mitropo~i'tului de la Carloviţ se di~s;~ 
tribuie în parte acolo chiar de e~, iar. în parte la punctul grăniice~sp 
de 1a Biserica Albă; aceasta se confirmă ·prin faptul că ma~ mulţi · · 
ducători de la Ciclova, Petrilova; Brănuţ şi Ciorttea, au apărut în 
acestea la Car'Joviţ, .. Ia .apelurile· repetate ale protopopului ortodox 
Bi.serka Albă, Şofron .lvaci:co;vicl; acolo mi't:nopolitul i-a primi·b cu 
ţel·e deschise şi le-a. dăf'U\it mai multe exemplare ale pro:clamaţiei. Prq-
topopUJl Şofron .lvacico~ci ;mai afirmă că în î'mprejurimile' locali.t~ţU 
Pandova se răs:pândesc şi a:Ite proclamaţii. Prin ele, poporul este invi1tqţ 
ca, în.a['mat, cu hrană pe t•rei zHe, să se grăbească ·În ajut,orul oraşul~ 
Carlo:viţ. La Panci10v:a a izbucnit o nouă revoluţie. Rezultatul ei a fos.\t 
că autoritatea de acolo a fost gonită. pentru a doua oară. Ginerele [priQ'f
topopului] Bazile· Raşcovid, domidliat la Panciova, ne-a eomunieat · ares·,.,. 
tarea· unui sârb oarecare, Struni Mirovici, în localitatea grăni()eTeas·Gă 
iliri,că Irbistye. EI a; :flost persecutat pentru acti:vi:tatea sa de agitator des+
făşurată la V âvşeţ. De la [lbistye] a fost . expediat la locotenen:t-colonelu1 
Dreyhahn din Biserica Albă,. iar acesta l-a pl'leda't gerte~alului de ila 
p,andova. Ultimul l-a eliberat fără nki o interogare. Protopopul aminti,t 
mai afirmă ·că ofiţerime.a grăni.cerească de la Bilserka Albă sprijină ne::
conteni:t mişcările ilidoe. Mai mult~ se răspândeşte şi ac~ a veste ··falsă. 
că atât măsurile luate de către ban, cât şi numirea miniştrilor, au fosţ 
aprobate· şi de către principele nostru. Drept consecinţă fi~ească, popoa-:
rele nOOJStre gr-eco...:neunite, care au o mare încredere în feţele bisericeşti 
şi ma!i.· alest un ataşament· nemărginit faţă d~ împăratul şi regeLe· nostru 
Ferdinand al cincHea, se află într-o stare de permanentă su:r~escitare. 

2) Am mai. remareat că episcopull gre1co-neuni1t qe la Vârşeţ, Şterfan 
Popovici, S!e înţelege pe deplin cu· mitropolitul de la Ca:rloviţ .în tJrir 
vinţa mişcărilor ilirice~ Aceasta se dovedeşte prin faptul că n~a luat în 
seamă nici ordinul prohibitiv, nici avertismentul ·episcopului de la Ti
mişoara, ci a apărut la Congresul ţinut la Carloviţ. În sfârşit, atitudi
nea lUii poate fi dovedită şi prin :taptu:l că ,p~nă în ziua de arz.i n-a eoc
pedi.at circulara mea aici anexată, pe oare ·am. vrut ca p~eoţii s-o facă 
cunosoUJt·ă de pe amvoane, spre 1il1.iştirea poporului. Es.te adevărat că 
etPisoopul aminJtit a ·cărtllta·t să se scuze cu vorba în faţa mea, la Ora:viţc:t, 
unde am oerut ca în ziua de azi să se prezinte personal. El a declarat 
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că s-a dus la Carlovi;ţ nu pentru a par:tidpa la congres, ci numai pentru 
că n-a primit răsprmsuri. 1a mai multe scrisori oficiale., şi trebui·a să 
ceară instrucţiuni mi'tropolitului cu privire 1a unele probleme bisericeşti. 
Fiindl absent, nu a fost în s1tare să eocpedieze dr·eularele mele. Dar. cât 
de neîntemeiate sunt justificările lui, reiese şi din faptul că în dieceza 
ce aparţine episcopului, greoo-neuni:t de la Timişoara am constatat peste 
tot, spre marea mea satisfacţie, că locuitorii de· această confesiune do
vedesc ascuhare şi încredere faţă de autorirtăţi. În episcopatul de la 
VârşeţJ, cu excepţia districtului pr:otopopului Vuia Ignat de la Oraviţa, 
trebuie să. constat că există mai muJJt o at·mosferă încordată. 

3) Am mai cercetat cauzele e~e 1-au putut determina pe preşe
dintele direcţiunH miniere dirn Caraş, Gustarv Graenzenstein, să distri
buie fă·ră dispoziţii superioare, pentru. luna aprilie trecută, parohi110r 
greco...,neuniţi ce aparţin domeni!Ului mini1er, câte 12 florini şi ·30 ·erei..:. 
ţari, :sub prerbextu1 ·că în viitor preoţii v.or beneficia, în general, de· un 
salar din casa statului. Prin aceasta el a stârnit o mare agitaţie printre 
preoţii de sub jurisdkţia comi'tatului care n-au benefidat de asemenea 
favoruri. în plus, el a răspândit ideea că localităţile situate pe dome
niill!l. minier s,..ar afla sub un guvernator sepa~at. Am constatat eă această 
acţinne a preşedinte·lui direcţiunii a avut şi unele urmări pozitive. ln
trucâ t în acest comitat nu se. găseşte o miHţie cu caracter perm.arien t, 
iar' gărzile încă nu existau pe. atunci, prin avantajele acordarte el a în-:
ourajatJ stăruinţa preoţilor care au mare influenţă asupra credincioşilor, 
spre a interveni energie pentru m~enţinerea liniştii şi siguranţei publice. 
S-a sigurat astf:el paza casei aflate în grija direcţiunii miniere şi s·ecu
ritatea marii eantirtăţi de, praf de puşcă. Urmarea cea mai pozi.tivă a 
acestei dispoziţii ·constă în :aceea că pe' câtă vreme în alte localităţi atflă
toa:re· în afara domeniului minier am ,constatat ici-colo o neg!lijenţă a 
preoţilor, în sohimh pot să laud ze,lul deplin al ce:1or de pe te~ri tori ul 
domeruului; pentrtt a se1 pune însă ·capăt, vă rog să binevoiţi a obţine 
cât mai ~curând să se ordonatnyez·e în mod (~fid.al pentru preo~ii orto
docşi din mai muHe localităţi ale comi'tatului un avans, într-o sumă 
asemănătoare, din tezaurul de ,stat; parohii din localităţile de dinafara 
domeniului minier ar fi ast1fe1 încurajaţi J.a o aS'emenea atitudirn.~ ze-
loasă; în prezent, conform prevederilor din declaratoria • resolutia, [a 
150 de case se oe:r1e un preot; sunt însă iooalităţi în .care parohii s-au 
înmulţit după bunul ;plac al episeopului, încât lnoa'tarilor din 150 de 
case tle rervin şi ·câte 4-5 preoţi; ~toţi aceştia oultivă o sesie urbarială; 
ei nu primesc salar în bani; în schimb primesc de la fiecare casă câte 
15 ocale de porumb în produse, ştiut fiind că 20 ocale :Eac o baniţă; 
numai rareori sunt însă în stare să strângă a'C'eastă cantitate, mai ales 
de când ·ei sunt aşa de mult îndemnaţi să aprobe uniunea; din aşa nu
mirua stolă care se împar:te în 3 clase, obţin de asemenea venituri reduse; 
din toate acestea :veiese clar că situaţia lor actuală necesită un ajut~or, 
îndeosebi în regiunea noastră, unde, din cauza nefertilităţii pământului, 
sesia urbaria1ă dă puţine venituri; este nevpie de [aju;t·or]. şi pentru fap
tul că în revoluţia ·aatuală, în lipsa puterii militare, ooJabor.are·a aeestor 
preoţi e~ste indispensabilă; .. .. ' .. 

4) Am constatat de alitfel că s-au do~edit a fi încununate de succes 
acele străduinţe ale .mele, prin care ~m, adunat în mal multe· locuri [o
ctlitorii din ·1ocalită.ţi şi Ie~am lămurit înţe~lesul dar al l~egHor eu privire 
},a cruţar-ea proprietăţHor m·oşierilor, la menţinerea linişt1ei. şi sigwanţei 
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:~~~!t~ 
pubHc.e; în schimb trebuie să remarc că înrolarea valahi1or în gărz:He::;~~ 
cetăţeneşti a produs o atmos[eră neplăcută; din .această cauză eu le-afl:\~~r,tt 
prtomis că voi1 obţine scutirea lor de o atare obligaţie; aceasta o propun;~~~ 
insistent,. ou atât miaili mult, cu ·cât, din punctul de v·edere al securităţiijJ .. l,'ili 
pubHae, n.-ar tfi r'eeomandabil ·ca vaiahii carr'e !Se :agită atâ't de. uşor să"·'·} 
pr.imeas:că arme; . ><· 

5) Nu se poate tăgădui faptul cons,tatat de mine· in mtai mul~ta:~Y· 
iocalită.ţi · că propagCLJ}~a fără măsură a unirii a ofeTit prilej ·pentru neU.;;.•, : 
niştea puternilcă a ~ocuitorilor ortodocşi, ceea ce ar fi putut duce· uş0;t.i.: 
la iregulari:tăţi mai mari; aceasta se dovedeşte prin faptul că de când~ 
dispoziţiHe fatale au încetat, v,a1ahii se întorc în grup la vechii lor ca..:~ 
retligionari; ~la Booşa Română s-a· întâmplat că deşi valahii au rămas s~7, 
torni;d în număr mai: mare 1a religia ortodoxă, totuşi casa lor de rugă:.:. 
ciltlne l~e·-a fost luată pentru uniţi, cu toate că aceştia sunt în minoritarb~; 
n}ai mult, ·ce1or ce li s-a luat casa de rugăciune li s-a inte:rzis să tT·q.gă 
clopotete,· pentru morţii lor, atât în· biserica proprie, ·cât Ş!i în Hcee1a :q 
greco-catolidlor; în prezent, locuitorii. ortodocşi sunt şkanaţi de funR:
ţionarii direcţiunii miniere eu ştirea falsă că va sosi în curând un . ordin 
guverrnamental care va tTeoe din nou pe. jumătate casa de rugăciune în 
posesiunea greoo-catolici~or, deşi li s-a restitu1t între timp de eăt~re ClQ

mita~; drept urmare, într-o zi de sărbătoare vor ţine slujba divină gre'!: · 
co-neuniţii, i.ar în oea următoare cei uniţi; aceasta ar fi un ~caz scanda:
'los, eu atât· mai mult, cu cât, ·co'nform ref.eratului preotului de acolo; 
numărul greco-catoU.ci:lor abia .se ridică la 50 de sufle1te, ia!r oeii neuniţi. 
sunt peste' 600. 

Pentru toate acestea solidt di.spnziţiile ci-voastră. Concomitent ra-:
portez :eă în ziua de ie·ri Efti:miu Murgu a apărut: la Lugoj. Aici, a f'Qst 
primit ·CU mare bueurie. Cuvântarea. sa adresată poporului a fos~t într-o 
perrfe,ctă armonie cu anunţul ce mi se comu:nicase·. A:m ·chiar nădejde:a 
ca ajungând acasă din .călătorie şi .având o eonsfă,tuir:e mai lungă cu 
dânsul, activitatea sa pe teritoriul acestui eomitat va fi folosit10are ca.uz:ei 
publice. În această speTanţă îl v;oi îndrepta în regiunile oraşeloJ:" Oraviţa 
şi Caransebeş. . 

În sfâf1şit, vă ·comunic cu această ocazie că întrucât mi..:am înde
plinit obligaţiile m,eJe în comitat ou rezultatul dorit, peste 3 zile plec 
de aki acasă. 

Lugoj, 10 iunie 1848 
Comitele suprem al eomitatului 
Caraş: Gyi.irky Pfd 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Le
·veltar. Beliigyminiszterium, nr. 4 375/1848. E. Foto: 27187-27 193. 

Sfântu Gheorghe, 10 iunie 1848 

Kezdi kiraly bir6 urnak 

171 

Junius 10 1848. 

Ha~zonberi.O Lorincz J 6sefnek, a Gal es Beldi udvarokhoz tartoz6 
urberesek altal megtagadott heti szolgalatot kifizettetni ker6 folyamada.:.. 
-s·at zaradekaival edgyiitt oly ajanlatunk m·ellett fogjuk ide1, miszerent a 
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keres csatolvanyaba ki jelelt foldeszeket a hatra levo robotr6li szamve
tesre egy, a tekintetes kivaly bir6 altal kirendelend6 szamvev'o bizottsag 
elebe allftani, es a tisztaba hozand6 hatralek robotot akar munkaval be
szolgâltatni, akar penziillefizetni, ne terheltessek. 

Către judele regesc al scaunului Kezdi 

Vă trimi'tem aici, împreună cu anex~e1e sale, plângerea arendaşului 
Lorinez J6sef în legătură cu refuzul iobagilor de pe domeniii1e Gal şi 
Beldi de a se achita de robotele săptămânale1 ; vă recomandăm ea toţi 
ţăranii arătaţi în petiţie, fiind în restanţă cu robotele, să se oonvoaee 
în faţa unei comisii financiare numi•te de domnia voastră, domnule jude 
regesc, pentr-u ca neîntârziat să l~e îndeplinească fie în murioă, fie în. 
bani. 

Concept. Arh. Naţ. Dir. jud. Covasna. Fond. Arh. Scaun. Trei Scaune. 
Acte prez'idiale. Foto; 8 180-8 181. 

1 V ezi doc. 172. 
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[Sfântu Gheorghe], 10 iunie 1848 

Kezdi Kiral y Bir6 urnak 

Nemes Konczei Katoly, Paszka Peter, Paszka Janos, Bitang Fabian 
Janos, ennek fia Fabian Miske, Bartok J6sef es P;aszka Simon ellen re
szint uri szolgalat megtagadasaert, reszint bujtogatasert, jelesen pedig 
F1abi,an Miske ellen eletere tores es fenyegetozesert panaszolvan, a buj
togatasa es fenye,get6dzese tabla bir6 Cseh Ignac es Potsa Fe:renc altal 
kinyomozni rendelkezni es megtagadott het szamot illet6leg pedig ajan
lani kivantuk a tekintetes kir1aly bfr6 urnak, miszerent az uri szolgalat 
meg tetelevel ·elmaradott urbereseket kotelessegiik teljesitesere szoritani 
oly rendelermellett ne terheltessen, hogy az orsz.ag gyiiles altal hozand6 
es eletbe leptetend6 U.rberi viszonyok elintezeset erdeklend6 t'orvenyren
delkezeseig az lirbereseknek heti szolgalatyok meg tagadasa altal foldes 
urainknak okozand6 kart a robotot meg tagad6 urberesek fizessek ki. 

Domnului jude regesc din Kezdi 
10 iunie 1848 

Nobihil Konc~ei Karoly a înaintat o plângere împotriva lui Paşca 
Petru, Paşoa Ioan, Bitang Fabian Ioan, fiului acestuia Fabi.an 'Mişca, a 
lui Bar1tok J6zse1 şi Paşca Simion, pentru refuzuJ robotei ş;i pentru in
stigare; în ce,,..I priveşte pe Fabian Mişca şi pentru atentat la viaţă şi 
ameninţări. Am dori să vă recomandăm cinstHe' domnule jude regesc 
să dispuneţi ca pent\ru cercetarea cazului de instigare şi de t=hneninţare 
să fie trimişi juzii nobiliari Oseh Ignac şi Potsa Ferenc. În privinţa re'
iuzării robotei săptămânale binevoiţi a emite ~:r:. oţdin. prţn·.·_care iobagii 
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restanţieri să fie constrânşi la îndeplinirea obligaţiilor. ·Ordinul să cu.: ,,; 
prindă prevederea ea până la apariţia noi'Lor dispoziţii legale privind :rrel }:. 
glementarea ~elaţiilor uvbariale de către dietă. şi până la intrarea lor îri, 
vigoare, iobagii să-i. despăgubeaS'eă pe domnii de pământ pentru paguba 
cauzată prin refuzarea slujbelor urbariale. 

Concept. Arh. Naţ. Dir. jud. Covasna. Fond. Scaun. Trei Scau:rţe. Foto: 
8 182-8 183/1848. 
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Sibiu, 10 iunie 1848 

Dem Magistrat von SchaBburg 

Die vom loblichen Magistrat unterm 27. Marz l.J. hi·ehe·r gemachte. 
Anzeige iiber die zur Emporhaltung der offentUchen Ruhe und Si~cher
helt daselbst getroffenen V:orkehrungen ooben aut:h die valle Anerken
nung diser Nations Universirtaet. 

Wa:s aher die in der nehmligen Zus:chri'ft verlang1ten. Waffen fur 
wenigstens 1000 Mann anbelangt, muB bemerkt we["den, daB bis j.etzt 
vorzi.iglich die Bewaffnung [n den S:tadten und Vor.orten im Auge be.:.. 
hal ten worden und nur wenn diese vollstăndig ist, kann diese•lbe· altlch ·. 
auf die' i.ibdgen Stuhlsortschaf·ten ausgedehnt werden. Es · wkd daher, 
wenn man noch mehr Feuergewehre erhalten sollte, im Verhăltnis1 ni1cht 
nlli" die St•adt1 Schafburg, welcher 200 Gewehr.e bereits zugewiesen w'ur
den, sondern n.ach Zuiăssigkeit auch andeire Ortschaften des dortigen 
Stuhls mit Gewehren bedacht' werden. 

Cad Sigerus 
Hermannstadt, 10. Juni 1848 

Magistratului din Sighişoara 
Universitatea săsească este întrutotul de .aoord eu măsurile [uate 

det Magistr:atul din Sighişo~a pentru asigurarea liniştii şi s1eeocităţii din 
această •1ocaJ.ita:te, aşa .cum. au fost ele prezentate în adresa din 27 mar-
tie a.c. · · 

În ceea ee priveşte însă armelle pentru oei puţin 1000 de oameni, 
oerutel în amintita .adresă, trebuie' menţionat că până în pr€zent s-a ur
mărit eu precădere' \înarmarea gărzilor civile din ·oraşe· şi cartie["e[e lor; 
numai. după ce aaeas:ta va fi completă, înarmarea va putea fi erxtinsă şi 
asupra ·Oe·lodalte l!ooali:tă,ţi ale scaunului .. 'De aceea, în caz că se vor mai 
primi: arme, acest1ea nu v.or fi dist~ilbui·te numa.i oraşului Sighişoara, că
ruia i s-au repamzat deja 200 de• puşti, d şi altor loealită·ţ~ ale seau-. 
nulm, în funcţie de rposibili:t!ăţi. 

CarJ. Sigerus 
Sibiu, 10 tiunie 1848 

Concept. Arh. Naţ. D:iir. jud. Sibiu. Fond. A. Univ. Săseşti, nr. 454/1848. 
Forto: 3 794-3 797. ' 
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Innsbruc~, 10 iunie 1848 

Innsbruck, jufl:ius 10. 18-48 

Szivembol szeretett lelkem j6 Marik6m! 

Holnap vagy holnaputan remelem be lesz vegezve itteni teendonk. 
Azaz, ala leend irva ofels.ege altal az Uni6 ir.ant alkotott torvenyrcikk. 
Ezen kiviil a nador, mint kiralyi helytart6 fel fog hatalmaztatni 6 fel.;.. 
sege altal, hogy a. julius 2-itra m1ar kihirdetett magyarhoni koz·os. orsz•ag-

. gyulesre Erdely reszerol kiildendo kovetek valasztasa m6dja irant a 
mostani erdelyi orsz.aggyules altal hozand6 torvenycikkre nezve a ki
ralyi s.zentesitest beLatasa szerent megadhassa. 

A nagyszamu es most Becsben mulat6 olah kuldottseg kioziil is ne
gyen itt vagynak, kik a Balazsfalvan keszillt petitiot beadvan, arra a ko.;.. 
vetkezend6 tartalmu valaszt . fogjak kapni: hogy a magyarorsz1agi egye
sules 6felsege altal. mar megerosittetven, ott pedig m.ar Erdelyre nezve is 
k!otelezo t~rveny altaţ minden egyes polgarnak, nemzet es vallas kii
lonbseg neikul polgari jogai biztostitva leven, ez·altal minden torvenye
sen kovetelheto kivansagaiknak eleg vagyon teve. 

A szaszok reszer61 is vagyon iitt ket kovet, kiknek itteni elj,arasok 
~ppen nincs oszvehangzasban a szasz k~oveteknek az orsz;aggyulesen tett 
nyilatkozataval. De nem sokra fognak menni ket uton jar.asokkal. 

Holnaputan !remelem innen elindulhatni, es minthogy mar itt va.;.. 
gyok, alkalmasint vi:sszam·eno utamat Munchen es Regensburg :fele fo..:. 
gom venni. Id6ben igen keveset fogok veszteni, mert ·Munchentol a Du
naig vasuton s azon tul g6zoson mehetek. Csakugyan ez meg nem bi
zonyos. Nem tudom a passus dolgat ei lehet-e igazitani. Becsben leg
fennebb ket.napot mulatva haza fogok sietni. 

A csaszar Becsbe leend6 visszamenetele irânt meg eddig SJemmi 
bizonyost nem tudhatni. Csakugyan igen val6sziniinek latszik nemsokarai 
visszaterese. 

Az olasz dolga allasar61 itt nem igen kedvezo hJrek vanna.k. F6-
herceg Ferenc J 6zsef es Albert tegnape16tt erkeztek onnan ic;le. Tegnap 
megjartam a Ferdinandeum nevezet alati ne,mzeti muzeumot, melyben 
nagyon sok erdekeset lattam. N:evezetesen a level elein lathato Hofer 
Andrasnak igen sok emlekeztet'ă jeleit. Az itt lathat6 szobra pedig az 
udv.ari templornban vagyon felallitva, noi meg lathani a regi hercegek
nek, csaszaroknak es csaszarneknak vasb61 e_s rezb61 ontott szobraikot, 
de mindenegyiket felul rn,Ulja M:ax:imili.an csaszarnak marvanyb61 fara
gott gyonyorii monumentuma, mely az embert bamulatra ragadja. 

Meg ket het kedves draga 1elkem · Angyalk!am es Istren segedelme~ 
vei Olelhetni fogjuk egymast. Addig is Isten vezerelje minden If~ptenket 
s adja meg neki.ink az oly reg 6hajtott 6rV1endetes viszontlatast. Ezert 
konyorog kimondhatatlanul szereto Imred. 

Innsbruck, 10 iqnie 1848 
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Iubită a inimii mele, scumpa şi buna mea Mcirik6! 

Sper eă mâine sau poimâine se vor ;termina treburile noasttr'e ai.ci. 
Adică va fi semnat de către 1naiestatea sa artkolul de Jege privitor ~a 
uniune. Pe Jângă aceasta, palatinul, în calitate de locţiitor regal, va fi 
îm:puternici'ti de către rriaiestatea sa să .poată acorda, potriviit judecăţii 
sale, sancţionarea regească pe. arUcolul de lege. -oe urmează să fie ~
dactail de . Dieta Transilvaniei, referi tor la m.odalităţiJe de alegere a de
putaţftor ardeleni pentru Parlamentul comun din Ungaria, .anunţat pen-
tru ziua de 2 iulie. 

O delegaţie românească numeroasă se a~ă acum. la Viena; Dintre 
membrii ei, pat~rlu sunt aici şi au înaintat petiţia redactată la Blaj. La 
ea vor primi, un răspuns cu următorul conţinut: dat fiind eă unţunea 
cu Ung:aria a fos.t deja ap~obată de către maJestatea sa prin lege'a care 
est1e obligatorie' şi pentru Transilvania, se asigură fiecărui cetăţean, fără 
.deosebire de1 naţionalitate şi de religie, drepturiJe ·civHe, astfel încât sunt 
:satisfăcute prin aceasta .toate revendicările lm~ legale. 

Şi din partea saşilor sunt ,aici doi! delegaţi. Acţiunea lor nu este 
·d~loo 'în co"nformit.ate cu declaraţia deptl!taţilur· .saşi f.ăeută la dieită. Ple
când pe două .căi, nu ~or ajunge însă departe. 

Sper eă poimâine voi :putea pleca de aid. Din moment ce1 mă gă
.sec aid, l.a reîntoarcere mă voi îndrepta spre Munchen şi Regensburg. 
rrimp voi 'pierde foarte puţin, penttu că pot să mă duc CU1 trenul de· la 
Munchen până 1la Dunăre, iar de~ ao01ln cu vaporul. ·Aceasta însă nu este 
sigur. Nu ştiu dacă po.iJ sau nu aranja problema paşaportului. Rămânând 
-oel mult două ztle la. Viena, mă. voi grăbi .apoi spre casă. 

'Până acum nu se ştie nimic sigur despre, apr:op1ata reînt,oaroere 
a împăratului la Viena. Probabil că în curând se va întoarce. 

Despre mersul evenimente1or din Italia nu sosesc aid şti:ri prea 
favo~abi1e. Alaltăieri au venit arhiducii Frandse Iosif şi Albert. Ieri 
am vizitat muzeul naţ1onal numit Ferdinandeum şi am văzut în el foarte 
multe lucruri. int,e:res,ante. Intre altele·, foar•te multe, semne ale amintirii 
hli Hofe~ Andnis, după eum se' poat,e· vedea şi la începutul aoes.t1ei scrii.. 
sori. Statuia lui de .aici este aşezată îrt [intetriorul] bisericii curţii. Mai 
:pot fi văzute statuiLe turnate' în d:i,er sau aramă ale arhiducilor, împă
raţilor şi împărăteselor mai, de demult. Pe· toate acestea le depăşeşte 
însă monumentul splendid sculptat în marmură a'l împăiratului Maximi
[i,an eoce îţi taie respiraţia. 

'Mai sunt încă două săptă·mâni, înger dr.ag al tinJmii. mele, şi cu 
ajutorul lui Dumnezeu ne vom îm:brăţi.şa. Pâriă atunci, Dumnezeu să 

eălă:uzeaseă fi1ecare pas al nostru şi sâ ne. ··ofere re vederea tf:erid tă pe 
care o dorim de atâta· v.reme; PentrU aceas.ta se a:oagă cel care te iuhe1şte 
nespus de mul:t; . Intre. 
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Zalău, 10 iunie 1848 

Zilah, junius 10. 1848 

Kiss Karoly tisztelt j6 uranak, B. Wesselenyi. Mikl6s urnak 
udvozletet! 

A kovetsegekre . nezve igenis ugy allanak kinezeseink, hogy Tas
nadr6l , Laszl6 Imre, Zsib6r6l Decsei menjenek. De Sz!ilagy;cs~hbol Pap 
Miska, aki ~egy val6sagos lăzaszt6, erkolcstelen, rossz olah, akarja ma
gat a bi.ikki sok olahokkal felerdszakolni, s hogy akaratanak mikep le
hessen gatot vetni? nem tudom. Hallom, hogy Buda Săndor megijedve 
Pap Miskăt61 - aki pedig a testvereit tartja noul - visszalepett. Igy 
versenyezo sem lenne. De a magyarsag ezen keruletben Laskait kivanja, 
s ha o fel ki van lepni, talan sukerrel versenyezend. Kiss Lac zi < semmi
k~p sem megyen, neje kozelebbi tavollete alatt annyira elrebencesedett, 
hogy egesz hazajotteig csaM.dostul nălam 1akott Zilahon, azonfeli.il ezen 
holnapban lebetegillendo: igy Laczi hăz,ăt nem hadhatja. Laskai lenne 
hăt csak, akit Pap Miskaval szembe ăllithatnănk, mert Bălint ravaszabb, 
hogysem fellepjen, ha Laskai foi nem lep, meg lesz csufolva a megye, 
ami ha a mostani kovetrendszer marad meg, nem utols6 eset leend. lVHi
kodhetestOl is meg vagyunk fosztva annyifele s ily rovid idoben lehe
tetlen valamit j6 m6ddal tenni. Balint nem k6ser măr s kezdi magiăt ki
i.itni szeg a zsakb6l, hogy o is consossessei Iinka-bb 6hajtjăk a muszka 
kormănyt, mint a jelent, meg vagyunk r6la gyozodve - făjdalom! arr6l 
is, mikep ezen megveszett rosz nepet csak a kopors.O_ javitja meg. Zila.:. 
hon Sami le:pett fel s el is uti. Ebbol is igy baj az iskolankra nezve. 

Hftt tiSztelt j6 uram nem akar-e mint k~ovet fellepni. Mi ebben 
semmi anomaliiăt nem lătunk, hacsak a ministerium eUene nincsen. 'Az 
esetben Zsib6r6l kerdesen kivi.il /s minden nehezseg nelkul megtetethet
dti.k az elvalaszmst, errol legkozelebbrol egypar sz6bani tud6slitâst ko
nytorgok.· 

Zilah engem csaknem minden szavazatăval polgarmestereve v~alasz
tott Deaki Samu bir6Via lett. Enyim a kozkeresetekre val6 feli.igyelet es 
Ugyeltetes, egyebeken kivul. A bir6 a magânugyekben biraskodik a melle 
rendelt tanacsosokkal. Meg vagyunk akadva, rabjaink szaporodnak, tar
tasuk koltseges, a bi1}6t pedig az ad6ssagos ugyek nem folytatasaert majd 
kihuz~â:k hazab6l. Mi tehat. konyorgunk a kiralyi bizottmanynak, hbgyha 
vegrehajtasaik bevegze.senek megis kesni kell, . melt6ztassanak a ţ>iinte

taperek es ad6ss,agos iigyek folytathatăsăt megengedni, felszabadi tani. 
Bezzeg Bojti mindent megengedett Krasznăban, olyakat is, miket mas. 
megye vagy hat6.sag el sem fogadna. 

Baji ~s Asztalos baratimat szivesen udvozlom. A Băr6n6t alazato
san tisztelem. 

Isten tartsa meg tisztelt j6 uramat! 

[Adresa:] Bar6 Wesselenyi Mikl6s. KoZeps.zolnok megyei foispany 
urnak Kolosvărt. 
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Zalău, 10 iunie 1848 

Kiss Kâroly trimite salutări binevoitorului său domn, 
baronul W esselenyi Mikl6s 

În legătură cu deputaţii credem ~de cuviinţă să meargă din Tăşnad, 
Laszl6 Imre, iar din Jihou, Deese1. Insă la . Oehu Silvaniei vrea să se 
impună ou forţa ·Mihai Pop, cu ajllitorul mulţimii de români di!Il Urme
niş, el, care ~e un răzvr.ăti tor veritabil, un im.ora:l şi un valah urâcios. 
Cum poate fi st,ăviHtă această ambiţie a lui, asta nu ştiu. Aud ·Că Alexan
dru Buda~ de teama lui Mihai Pop - care de fapt este soţul surorii 
sale -, a renunţat. Aşadatr nu va avea un contracandidat. Ungurimea din 
această circumsoripţie 1-.ar dori pe Laskai, şi, dacă el vrea să candi
deze, 1P01a:te ar reuşi să-1 concuneze. Kiss Laczi nu vrea să meargă cu 
nici un chip. Reeent, fiindu-i soţia p1ecată de acasă, s-a . speriat atâ.t. de 
tare, incâ:t până la venkea ei a locuit la mine·, în · Zaiău,. eu: în:tDeaga 
familie. În plus, în ace:astă lună s-a şi îmboLnăvit. Aşadar Laczi nu-~i 
poate părăsi casa. Rămâne singur Laskai care ar putea să-i facă faţfl 
1ui M[hai Pop, căd Balint e prea şmecher ca să intre~ Dacă nu intră 
Laskai, ţinutrul va rămâne de ocară, ceea ce nu va fi pentru ultima dată, 
în cazul că actualul sistem electoral nu se va schimba. Nu avem nid 
putere de acţiune,. că·ci este imposibil să faci ceva ca lum~e:a în atâtea 
direcţii. şi în timp aşa de scurt. Balint este suspect şi dej.a înoepe' să-şi 
a~ate ghiarele prin sac, zicând eă el şi cunoscuţii săi doresc mai deg~rabă 
stăpânirea muscălească decât cea de acum. Durere, suntem convinşi că 
acest neam turbat şi rău nu-l poate îndrepta decât coşciugul! La Zalău 
a intrat Sâmi şi va şi reuşi. De aici apoi i,arăşi necaz. pentru şooHie 
no:astre. 

Dar, bunul şi stimatul meu domn, n-aţi dori să candidaţi de depu'
tat? Noi nu vedem nimie anormal în aceasta, dacă -guv:ern~ nu se [m
potriveşbe. În ace,st caz, noi la Jibou vă purt'em asigura ailegerea fără 
discuţie şi fă,ră nicil o greu)tate'. Vă implor să-mi scrieţi cât de· repede 
în legătură cu acest· lucru. 

Zalăul m-a ales pe mine, jude primar aproape în unanimitate. Deâki 
Samu a devenit jude. Mie îmi revine grija şi paza veni1turilor, publiae; 
pe lângă multe~ alte::e. Primarul îşi exer:cită · funcţiunea cu a!jutorul con
silieriLor instituiţi pe lângă el. Suntem foarte înghesuiţi. Număru:l puş-
căriaşHor or.eş te, iar întreţinerea lor este costisitoare. Pe primar aproape 
că îl dau afară din casă din cauza opririi dezba1terilor despre impozite. 
Rugăm, aşadar, comisia regească, dat fiindeă. încheierea execuţiHor va 
trebui oricum să întârzi1e, să binevoiască a· îngădui continuar,ea dezb3.-
terHor privind impoziteLe publice. Las că Bojti a îngăduit totul în Cras.,:. 
na, până şi de aceJea de oare alte comitat,e, sau autorilt:ăţi ni:ci n-Hr 
vrea să audă. 

Îi salut din inimă pe Baji şi Asz1talos. Mă închin domnnei bar-o.:. 
nese. 

Dumnezeu să vă ţină, preastimatul meu domn! 

[Adresa:] Baronului W esselenyi Mikl6s, eomitele sup:re·m aJ comi
tatului Solnocul de Mijloc, la Cluj. 
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F.L., 10 iunie 1848 

Tekintetes Tiszti Hivatal! 
.~ 

Fajdalommal kelletik serelmes panaszomat a Tekintetes Tiszti· 
Hivatalhoz be mutatnom azirent, hogy en meg az elmult osszel a tekin
tetes Gereb Âdamne asszony bazat elfogadvan, most Szentgyorgynapkor 
a Tekintetes Tiszti Hiv:atal engemet a fogadott hazamba be helyeztetett, 
de micsoda informati6val tette meg panaszat T6th J·anosne, engemet ero 
hatalommal a bele kOltozott hazamb6! ki hajtottak, sot meg emellett 
erosen o~sze is vertek, s portekaimat elrontottâk, T6th J anosnet be he
lyeztettek. Marmost a tavasz hatarba be vetett foldeimet kezere vette, 
torok buzamat, pityokamat magkapalta Gyorke Ferenc, a T6th J anosne 
veje es en igy semmi nelkiil maradtam. 

Melyre nezve installom a Tekintetes Tiszti Hivatalt, melt6ztassek 
irantam valamely oly rendelest tenni, hogy en minden haz nelkiil es el
~tett gabonaim nelkiil ne maradgyak .es azon be nyujtott in:stantiajat 
es arra tett rendelesit T6th J~anosnenak, melyet a Tekintetes Tiszti Hi
vatal rendezett, melt6ztassanak nekem parba kiadni, hogy azaltal a fel
seges fo kormanyhoz folyamadhassam, aM.zatosan elvarom, aki azalatt is 
maradtam 

a Tekintetes Tiszti Hivatalnak 

alazatos szegeny szolgtajuk 
Providus T6th Istvan 

Onorat oficiu dregătoresc! 

Cu dure,re ~t~ebui.e să-mi arăt jalnica plânge•re către Onor:a.tu'l ofi
oi:u;, precum că eu încă în toamna treeută am luat casa stima1tei doamne 
soţia lui Gereb Âdam, iar la Sfântul Gheorghe din ac:ets.t an Onoratul 
oficiu m-a şi ,aşezat în loouinţa căpătată de· mine; însă nu ştiu cu ce 
mitnciuni m-a pârât, soţia 'lui T6th J•anos, încât ~am, fost scos' eu forţa 
din !Casa m.ea în ,care1 mă mutasem; ba pe ·lângă asta m-au şi bă'tut zdra
văn, mi-au distrus .lucrurile şi au aşezat-o în casă pe soţ~a, [u[. T6th 
Janos. Acum mi~au luat şi pământurille ou semănături de primăvară. din 
hotar;;! Gyorgy Fe~eno, ginerele soţiei lui T6th J.anos mi-a săpat porum
bul şi eartofH şi astfe'l eu am ră,mas fără. rumio pe. lume. 

De aceea rog cu umilinţă onoratul oficiu dregătoresc să binevoiască. 
a .face în ee mă priveşte, o rânduială oar•ecare, încât să nu rămân şi 
fără easă şi fără bucateJ:e gata s1emănate, iar. contestaţia înaintată de 
soţia lui T6.th Janos, dimpreună cu hotărâ~ea dată de ono:ratul ofi~iu în 
.~egătură cUI aceasta, să-mi fire ~elibe,rate. în copie, ea să pot face' recurs 
·la înaltul guberniu. 

După eare ră·mân ·OU toată supunerea a onoratul.ui: oficiu dregăto
reso. sărrrnană slugă, 

T6th Istvan, je1er 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Arh. St. Sf. Gheorghe. ·Fato: 8191-
8 19ZJ'l848. 
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Cluj, [circa] 10 iunie 18481 

În. Cluj, iunie 1848 
lubiţilă'ir fraţi românir 

Românii din Ungaria, cumpănind poftele timpului prezen.t î~tr-o 
coînţe}egere ordinară la Pe:şta .o conferinţă, însă ·carea. să· fie .alcăt'lii!tă 
nll!mai din. ·comisii popurului, şi ·aşa nu [numai:] ohştia, ba şi din sânul 
partei tint1eligenţe, deosebit aleşti. 

Noi ne' strâil}Să:răm si lucrarăm ce ni să văzu. de lucrat a fi. Şi, . ce 
am .lucrat, prin· g:azet~e do.ară şi până acuma iaşte cunoscut. .· ... 

La Peşta. sosită failne despre fraţii români din Ardial. Doria.rri :.~ă 
ne cunoaştem cu stările în.prejur şi să ne· coînţe1egein, şi aşa 'eu, dinjos 
subserisul, grăbii ila Cluj. · · · . .. · .·· 

Aflându-mă. în mijlocul comisiei de· popor la Blaj aleasă, şi eu pof
tele românilor la Dieta Ardia<l'ului trimisă, avui prilej de a învelege, <ii 
cunoaşte stcu-ea frăţi.ei VJoastrre. Deci, fiţi buni şi înduraţi-vă şi pe m1:rie, 
() picătură a ooeanului român, a mă lua . în siama, şi cu:vintele· către 
frăţia ~oastră întinsă, earele odrăz:lesc ·din simţire drept-română, cu 
cmnpătul dreptă.ţei· .şi a prudenţiei a le măsura. · · 

Ţânta ,fi"ăţiei voastre iaşt:e sfântă, scopul i:aşte dorit, însă mod:rul 
şi calea aţi greşitu-o! Qui vult finem, debet habere media2

• Dreptul fi
r·ei nu iaşte nemăTgi:ndt, una şi dreptui al legei, eu atâta mai puţin al 
politioei! Iar aoeea ştim că politi·oa înjugă lume·. Înaitea poHtioei, drep
tul firei să sfarmă. Nu iaşte lucru credincios, dar în deşert, !eăd aşa 
iaşte! 

Românii nu pot dreptul fireil sin[g1]ur a urma, căci să lasă la poHtkă 
abstractă, iar tlimpul de acum nici în sea1mă nu bagă politica abstractă, 
interes speţial. Astăzi se~ vâjeşte politică generală. As.tăzi i.aşte între-:
bare: dinastia poporului, sau dinastia numai unor persoane sau familii 
să domnească? Şi din aceasta curge a:ltă întrebare: e:lem.entul rusăs,c, 
slăvesc sau elem,entul nemţesc să fie joitoriu? · 

Toată Europa, înafară de rus, abate la aceea ca dinastia poporu
lui să se îrit1em:ei.aee. La acest prinţip ţintează şi uniunea Ardialului cu 
Ungalf'i.a,, .şi dne: Siă. împotriveşte la acest scop, cu voia sau fără voie, sa 
osteneşte împotriva chiemărei ve{a]cului şi părăseşte simpatia suver:ani
tăţii poporului. Acum baje stamă cu sine însuşi care iast:e cu putinţă 
ca niamul nostru r'Omân, amorţit. ·de însuşiri1e ve[a]curilor, făr;ă simpa.:. 
tia prinţipiului m'8i sus· însămnat~ de sine însuŞ să să puie' în picioare? 
Miai întâi\ trebuie1 bălaurul aborit, apoi capetele a-i culege. Uniunea cu 
Ungalf'ia iaste ,paşuJ de a smulje poporul de sub jugul absolutizmu~tii, 
paşul întâiu. Paşul a1 doilea: naţionalitatea mea a nu o prăda, dar fi~ 
ind că glori·a · Coroane!i U ngureşti nu iaste numai prin maghiari,· ·ce şi prin 
noi, românii, ·În1Jeme,iată, aşa, subt stiagul Sfintei Coroane trebuie in.de-:
pendinţa obştiaseă a Coroanei să o grijesc, fără a. mă uita S1aiUI a t:tece 
cu vederea aoee:a eă sunt român. Şi în l.oc să mă las la linguşirea unor 
pardde·, trebuie să abat terrenumul fiin~ei statului sau obşte[i], ca dârtsul 
prin mine şi eu prin dânsul să mă ajutor. Din două rele, cea: mai pu
ţină, iar din doi preterii oel mai harnic să mi-l a:le:g·. 

Ce atârnă întrebarea a doua, adeeă: elementul rusăsc sau elemen
tul nemţes:c să fie dornnitoriu, mie nici unul nu-m[i] t~ă:buia Nu cel 
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rusăsc, căci iaste absolut, şi mădua fericirei popoarelor, adecă liberta
tea, surpătoriu. Şi, după ·Ce câteva veacuri. să ·srfarmă că niamul româ
neso să-I topiască în slavism, oum putere domnitoar·e s-ar rădi:ca asupra 
românilor, deloc ni--ar sorbi toată naţionalitatea, Cât am·• şi cât nu am 
drept? RăiSpundă :patimile Moldovei şi ai, României., şi de ar fi român 
care la aceste ar ră·m.âne indiferent, eătră aoela nu m.ai am cuvilllte~. 

Iar ni.amţul? ·Neamţul este solid şi domolit, îns.ă pătruns de o po
Ji.titcă groaznică! Nu abate la naţionalitatea popoară1or, nu farmăeă amal
.g:amiz.aţie, da? Înveninează virtute:a neamurilor şi a mădula:ri1or niamu
lui, 'îi sfădeşt1e1 1aola1t1ă, ea ~tot 'însru:l să Jugă la ·ajutorul [ui, şi aici pe 
una, aici pe cealaltă parte o netezeşte, până 'ostenind:u~să amândouă, 
pică sub jugul lui. Românilor, tr-ebue-vă înc~ .ş~ datum? Ce iaste româ
nul unit -şi neuni:t~? Nimic alt:a, decât politica nem:ţ::iască: Divide et vin
ces!3 

Fr.a.ţilor, păziţi-vă ea, cu focul naţionalităţei lămuriţi, să nu cădem! 
Veţi zice aşa: "Dară să ne a1lătUrim maghiarilor, care de vel[a]curi în
coace ne apasă.? Mai sus v-am spus, iar aici numai a:t:âta vă zitC: eu sunt 
aid moşti.an, ca şi maghiarul, daT"ă numele lui pătrunde astăzi sfera în~ 
să.mnătoare. El miargă înainte şi-m[i] facă cale, eu cu dânsul voi păşi, 
şi, când v,a veni vr:eme[aJ, eu voi păşi înaite, ·şi el după mine, de-i va 
pl~ăcea, de nu, şadă ~a haine. Dânsu[ ias.te · sili.t de mine a să îngriji, iar 
eu îneă. mă voi griji, şi aşa, subt grije dupli6ată, de cum am viaţă voi 
~~ . . . 

Iar când .aoestre vă zic, experiinţa din Ardial de ·tot m,ă cruntă! 
Fraţilor! Eu aiŞ'a raflu, cum că;, din· nebăgare de sean1ă, aţi dat pri

l1erj 1a o ne[nţel:eg,ere, dintru care cuTă feliuri şi ·:feliuri suspiţii! Nu mă 
pun de jude, nid ţensor, însă nu pot trece cu vederea patimile. Iată, în
tru on sat iSă prinsără. oamenii a CU!prinde bunuri~le domneşti. Mearsă 
asupr:a lor oaste armată, şi aid să vorbeşte că .eeia şi oeia i-au invitat. 
·Şi cine sânt aoei:a? Nu :au nume. Dar cei ee au aţâţat poporul împotriva 
uniunei,!? · 

Acum -'-· sau i.aste drept s.au ba! - poporrul i,aste 1subt acea pe
deapiSă că iaste aţâţat şi, ca nu din neprecepere, ci din maliţie păşitoriu, 
nu să cruţă! Cine va ,fi prki:na picaţilor? Amar de dreptul prin zgomot 
cerşut! . 

Dar soarta nenorodrei aici nu să ingată .. Frăţi'm1e.a voastră sunteţi 
unul înpotriva aHuia înveninaţi. Ungu~eni şi săseni, naţiona1işti şi vân
ză,tori?! Încă rri'ci nu. v-aţi pus în picioare şi aţi înoeput despre întâie
tat~e. 1şi mai1marietate a vă îngtiji? Amia-r de n.oi! Văd .că va s.ă ne cutru
pim înai:te' de1 vreme. Va să să înplinească: Parditio tua ex te lsrael! 4 

Nu i.aste mare pierdere de viaţă, de când eei de on ·ni am, din o casă, 
în auzul străinilor, u1nu~ pe altul să ·defaimă, căci eii şi după s,f.adă tot 
o Clasă, o familie' vor să rămână; iar de unul sau celălalt va să latibă 
~oarbe eu străinul, atunci dânşul înfocat · ada,o}e cele. din sfătuitori fraţi 
auzite, şi eu g1llră mare le . împro.aşte spre mircşoT"are, Şi ·aşa îşi pierde 
familia încrezărrtântul. Aveţi voi, fraţilor, ·CU cine să vă 'luptaţi sau erou
laţi! Nu vă dărăpăna ţi unul pe altul, ci mai bine· vă, ..ajutaţi, şi devreme. 

Răm.âneţi eu Dumnezeu, fraţillor! Şi cumpăniţi cuvintele mele ea 
a;l unuia român sincer care, fie văzut sau· nu pentru bunu1 ni.amuJui, 
ajutarea. poporului, după a sa individuală putere a luora, zi şi noapte a 
ostăni, nici în zilele, mari, nici în zHele mti.ci - de care providenţa n.e 
apere! - nu va înceta. 
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Domnule redactor! 

Făcându-ti cunoscut cum că în Kolosvciri Hirad;6 am dat o diser
taţie carea, eo~ândându-ţi-o, te· rog să fi bun ca aceste Ş'tire ·cât mai 
curând să ie dai la pUiblic. 

Dragoş 

Original-. B.A:R., ms.· roui .. 995, f. 13 r - 14 v. 

1 Manifest deSftdlnat publicării, dar pe care George Bariţiu nu [1.-a tJipărtit. 
2 ;"Cui ii place rezultatul, trebUlie să accepte şi mijlocU!l" (prin care a fost 

obţinut). · 
3 "Desparte şi înwnge!" Corect~ Divide et impera! = învrăjbeşte şi stăpî

neste! 
• 4 "Pierirea ta prin tine, Izraile !". 
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Innsbruck, 11 iunie 1848 

Allerhochster Bescheid den Abgeordneten der 
rumanischen Nation aus · Siebenbiirgen 

.Indem das von Meinen Unte[rthanen romanischen Ursprung:es auf 
der B1asendorfer Ve·rsammlung verfafite Bittgesuch durch die seither auf 
de,m SiebenbUrger Landtage einsttimmig beschlossene und von Mir durch. 
den 7ten Artikel des 1etzten ungarischen Reichstages vorlăufig sehon: 
sanctionirte Union. Siebenburgens mit Ungarn er1edi.gt wurde, freut es 
Mkh, di·e hier anwesenden Abgeordneten versiohe·rn zu konnen, daB 
dureh den betreffenden Gesetzartiik!el, wekher ohne Rucksicht auf Na
tionalită·t,. Sp.ra;che und Religi·on aJlen Einwohnern Siebenbi.irgens di:e
selben Fre:ihei'ten und Berechtigungen ertheilt, ihren Wunschen g["!ofiten
theHs, entspr:ochen wurde, ihre kunftige Wohlfahrt daherr nur von dem 
VoUzuge~ ~dies,es Gesetztes abhănge. Ubrigens nehme ich die geauBetrten 
Gefuhl·e derr· unv:erbrfichlichen Treue mit Wohlgefallen au:f und versi
cheve Si:e Meiner koniglichen Huld und Gnade. Den 11. Juni. 

Răspuns împărătesc către delegaţii naţiunii 
române din Transilvania 

Mem.oriul supuşilor mei de origiille română redactat la Adunarea 
de ll.a Blaj a fost rezolvat prin uniunea Transilvaniei cu Ungaria; votată 
în uncmimi~tate la Dieta Transilvaniei şi sancţionată deocamdată deja de 
mine prin legea a 7-a a ultimei Die11Je maghiare; de aceea mă bucură să-i 
pot .asi,gur;a pe delegaţii pr.ezenţi aici că prin respectiva 1eg~e ea~e acordă 
tutUiror locuitorilo\r Transilvaniei, :fără deos1ebire de naţionalitate, Hmbă 
şi il:etl:igi'e, aceleaşi libertăţi şi drepturi, dorinţele lor .au fost în cea mai 
mare' parte satisfăcute, iar fericirea lor viitoare· depdnde numai det apli
carea acestei 'legP. De ·altfe·l, primesc cu s.ati:sf'aeţie sen ti;mentele expri
mate de fidelitate nezdruncinată :şi vă asigur de bunăvoinţa şi graţia mea 
regească:. 

In 11 iunie 
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Copie. Arh. St. Budapesta. · Fond. Az. 1848-49-i Miniszterium Le
veltar. Minis~terelnokseg, Ilr. 297/1848. Foto: 2 269 şi 2 271. Publdrcat 
de S. Dragomir, Studii şi documente ... , voi. III, Sibiu, 1944, pag. 9-
10. 

1 Vezi doc. 174. 
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· Innsbruck, 11 iunie 1848 

Allerhochster miindlicher Bescheid atif das 
Bitltges:uch eines Săehsisehen . Bi ttstel1ers11 

N achdem die U nion Mein,es GroBfUTIS·ten.thums SiebenbUrgen mit 
Ungarn duroh die Si:ebenbUrger· · Stănde mi;t Bei1stimmung aller săah

.sisehen Deputdrten "t~instimmig beschlosse:n und von Mir .auch best,ăttiget, 
hiedurch aber weder die NationaJi,tăt noch die Freihei,ten Meiner săoh
sischen U nterthanen in Siebenbilrgen .· gefahrdet, vieimehr be:st,ărkt und 
ge:siohert wurden, erfreut es Mich, Ihnen erklăren zu konnen, daB Ihre 
Besorgnisse ungeg,riindet sind, und Ich Sie mit der Versicherung in Ihre 
Heimath entJ.:assen kann, daB ich Meine treuen Sachsen wie· bi~sher so 
auch f<ernerhin in ihren Rechten und FDeihei,ten besehiirtzen werde, dile 
i 1ch hiemit Meine'r koni.gHchen Huld urid Gnade versichere. 

Den 11. Juni, Innsbruck. · 

Răspuns împărătesc oral la memoriul 
delegaţieâ· săseş;ti1 

Uniunea Marelui m.eu Principat Tr.ansil~ania cu Ungaria ·a -fost 
votată în unanimitat:e de eă;1Jre .stăr.ţ:le tiransHv:ane cu acordul tuturor 
deput,aţiior saşi şi .a fost confirma1lă de către mine; prin aoe{asta nici 
naţionaHtatea şi nid libertăţile supuşilor mei saşi diJ1 TransiJvania nu 
au fost periclita te, 'Ci m;ai· degrabă întări te; de aoeea mă bucură, săi vă 
-port declara oă tem,eriJe dumneavoastră sunt neintemeiate; vă. trimi'ţ în 
paltria dv. -cu asigurarea că voi apăra drepturi(le şi Hbertă·ţile fidelilor 
meii saşi şi în viitor, ca şi ;până .acum; totodată îi asigur de bunăvoinţa 
şi graţi:a mea. 

Innsbruck, 11 iunie' 

Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. A,z 1848-1849-i Mini,szteriurni Le
veltar. Mini·szterelnokseg, nr. ~~97/1848. F9to: 2 271. Publicat: S. Dra-
gomi~r, III, p. 9-10. · · 

1 Acest ră~pUJns i~a fos't dat delegaţiei· ,săse~ti îri. timpul audienţei la împă
rat căruia i se îna:inta.Se în 7 !iuniie un ·memoriu (vezi doc. 83). 
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Cluj, 11 iunie 1848 

A sz·asz nernzet ispanjanak 

Szernelyes talalkozasunkra rnagamnak is tobb hivatalos tekintetek
bol szuksegern leven, de rnasfelol a rnagyar rniniszteriurn ·felhatalrnazott 
biztossa bar6 Perenyi Zsigmond tir is · kulonbozo, a nernes szasz ne·mzet 
erdekebe vag6 dolgokr61 kivanvan melt6sagoddal ertekez.C5dni; ezennel 
hivataloson felsz6litom rneltosagodat: miszerint ha elfoglaltatasa miatt 
hoszasabb idore nem is, legalabb egy par napra minei elobb tide Kolozs;-
varra altjonni ne terheltessek. 

Melt6sagodnak azon aggodalmat, mellyet :itteni megjelenesebol s.ze
melye:re nezve nemelly elinditott hirek utan tamadhatni nekem a mi
napi tud6sitasaban nyilvanitott, azt hiszem, a dolgok itteni bekes folya
ma s mindennek szemelyes batorsaga eloszlathatta, de eloszlathatja az<;>n 
biztositas, melyet a torveny ors.W.ggyillesi tagoknak kul:onosăn ad s mely:.. 
lyet en es a kormany mindenek irănyaban feritartani kotelessegi.inknelt 
ismerji.ik. 

Kolosvart, jU.nius 11ken 1848 

Către comi'tele naţiunii săseşti 

Mai mtu:Lte motive oficialle mă: det1ermin.ă oa eu personaJ să simt 
nevoi~a de a vă întâlni; pe de al,tă parte şi doiJJ.nU1 ;~aron P~,enyi Zsig"
rnond, oomisaTuJ împuternicit aJ Guvernului ungar, ar d01r!i să discute 
cu domnia-voastră asupra unor diverse problem;e privind inteTesele sa
şd[or; de aoeea f.ac ap~J la d-voastră, în mod .o[idal, ca cel puţin pe 
câteva zile să biirlj€voiţi a veni cât mai curând aici la Cluj, dacă nu se 
poate pe~ un timp ·m:ai îndelungat din cauza altor preocupări. 

Pornind de: la unele zvonurri, printr-un avi1z recent, m-aţi informa:t 
că sunteţi îngrijorat în privinţa pensoanei d-voastră în cazul eă aţi apa!I'e 
aici. Eu cr:ed însă eă mersul paşnilo aJ lucrudlor aki şi siguranţa per
sonallă 1a trurburor, vă vor risipi. [îngrijorarea]. O va risipi şi.· acea asigu
rare pe oa!I'e o acordă legea în mod special m·embdlor dietei. AceaSită 
asigurare vrem s-o menţinem atât eu, cât şi Guberniul. 

Cluj, 11 iunie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1 494/1848. Foto: 25 681-
25 682. 
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Abrud, 11 iunie 1848 

Melt6sagos Kiralyi Korn1anysz,eki Bizotmany! 

Nem ketelkedi.ink azon hirek val·6sagaba, miszerent a M,elt6sagos 
Kiralyi Bizotmany Abrudbanya varossa es videke vedelmere illo katonai 
er6vel el l·atva feljovend. Ezt megel6z6leg s.ietunk a Melt6sagos Bizot-
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many szuksegesseget igenylo jelen adatot iis a masolatban tisztelettel ide 
,melMkelt oklevel ertelmeben a m'elt6sagos kirâlyi bizotmany tuda
sara eljuttatni, mely szerent az o1ah nep bujtogatoinak egyike ezen le
velet iro Janku Avram a topanfalvi tigen szamos ola nep elirol es ne
veben Tanacsunknak t6rvenyhat6sagi hangon kivan ovatoskod6 rendele
teket tenni, egyszersmind afelol is tudositani a melt6sagos kiralyi bizot
manyt: hogy emlitett Janku Avram a foly6 h6 9en To:panfalvan tarta
tott nepes orszagos vasâr alkalm,aval egy kiemelt helyre âlvan, az egybe 
gyujtott soka:sagnak nem atallotta k!ozonsegesen azt hirdetni es koteles
segeve tenni, hogy 8ad nap alatt minden egyennek fegyvere legyen, meg 
pedig akărmi nemu s azzal To,pânfalvara begyfilve keszen alyanak, mel~ 
tenye emlitett Janku. Avra'mnak ugy hisszi.ik az ille·b6 szolgabir6 altal a 
melt6sagos kirftlyi bizotmânynak eddig foljelentetettt. 

A1azatos tisztelettel levEm a melt6sagos kiralyi f6 kormanyszeki 
bizotmanynak alazatos szolgai 

Az abrudbanyai Tanacsnak 
1848k esztendo Szentivan 
hava llen tartatott i.ilesebol 

Laborfalvi Nagy Karoly, 
fobiro 

Molnar J an os, 
aljegyzo 

Mări,tei. comisii a Scaunului gubernial crăiese! 

Nu ne îndoim de verid\icitatea acelor ştin, potrivi:t cărora înalta 
oomisi'e erm,aseă v.a veni în21estrată cu forţe militare ootrespun:?)ă,toare 
pentru a apăra ora,şul Abrud şi împrejurimitLe sa:le. · Antieipând aceas.rta, 
ne grăbim. de asem;enea, să aneiXăm. în copie, ~cu respect, pentru a vi l~e 
aduoe . ta CUJnoşti.nţă datele de faţă prin oare se . sublini,ază )importanţa 
înaltei corhi~su. Astt:f:el, unui din instigat,arii poporului român, Avrarn 
Iancu, . a înaintat o scrisoare prin care doreşte .. ~ îndemne la pveca\U-, 
ţie, pe un ton de jurist, în legătură cu viaţa numeroasei populaţii ro
nlâneşti din Câmpeni şi în nume11e ei. Încunoştiipţă~m de asemene:a inalta 
comisie cră1ască şi despre aceea că pomenituJ Avram Iancu, cu priilejuJ. 
târgulrui de ţa~ă de la Câmpeni din 9 a lunii ourerite', unde venise multă 
il:ume, s-a: 'tll:~ca\t !Pe un :l:oo mai înalt şi de acolo nu s-:a sfiit iaJ vorbi în 
m:od o~dinar mulţimii ~adunate. Totodată i-a îndatora't pe participanţi ca 
în termen de, 8 ziile fiecare indi,vid să se înarmeze cu orice :fe1 de armă 
au .care apoi 1să, fie gata să se aduna din nou la Câmpeni. Aoeasif:ă is
pravă a lui Avram Iancu credem că a fost până acum raportată, de res
pectiVUJ1 jude nobili.oc, înalteti oomisii crăieşti1 • 

Rămânem cu plecat respect umiJi .servi ai îna:ltei .-comisii a Scau-
nului gubernial suprem. . . 

iDin şedinţa Consiliului de la Abrtid ·ţinută La :11 iunie 1848 

LabOirf,alvi ·Nagy: K:aroly, jude primar 
Molnar J anos, notar adjunct 

Original. Arh. St. Budapesta. Fori.d. · G.P., nr. 9 012/1848. Foto: 29 833-
29 835. 

1 V ezi doc. 154. 
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Abrud, 11 iunie 1848 . 

Nagy Melt6sagu Gr6f es F6korrnanyz6 Ur! Kegyelmes Urunk! 

A folyarnotban levo bal esernenyek es nemzet felekezeti megha;.. 
sonlasok irant tobb rendben tett alazatos tudosittasainkhoz es foljelente-· 
seinkhez p6tl6lag batrak vagyunk nagy melt6sagod eleibe eredetileg ide 
zarva fălnyujtani az olah nemzetbeli izgat6k, egyikenek, Topanfalva vi;.. 
deki felsovidrai ifjabb Janku Avramnak1 az altala foly.O 'h.O 7en Nagy;.. 
szel5enb6llett hazajovetele utan egybe gyujtott topanfalvi nep elerol ari.,; 
nak neve~en tanacsunkhoz kiildott levelet. Mennyire legyen ezen level 
is csalnaTatlan adat es bizonyitt6 koriilmeny az olah nep kozt jelenleg 
:is foly6 bujtogatasnak, azt nagy melt6sagod bolcs megitelesere bizzuk; 
egyebarant ezen levelnek b6vebb es nyiltabb magyarazatja tunik ki: 

lszor abb61, hogy emlitett Jank Avram haza j:ovetele alkalmaval 
nemely ~rosunkbeli IPOlgarokat az uton talal'vlfln, azoknak azt nyilatkoz
tatta, hogy a magyarhonnali egyesiilesbol semmi se fog lenni mivel azt 
ok olahokul rnindvegig ellenzeni fogjak. Piispokjok Lem:enyi sem leven 
senkit-61 is meghatalmazva arra, hogy az olah nemzet kepebe s resz~erol 
az Unioba bele egyezzek, s a kozelebbrol Mihaefalvan tortent esemenyek! 
dijjât a magyarok verrel kell hogy megfizessek. 

2or Foly6 h6 9eri Topanfalvan igen nepes orszagos vasar tartatvan 
a tisztelettel ide fogott bizonyitvany bizonyitasa szerent annak kozepette 
tobb magossabb helyre alva ernlitett Janku Avram azt hirdette es teţte 
kotelessegeve a nepnek~ hogy minden ember igyekezzek 8 napok alatt 
akar minemu fegyvert szerezni es azzal Topanfalvara begyiilni es keszen 
allani, amint remenyiink szerent ezen ut6bbi pont alatH tenyei Janku 
Avramnak a topanfalvi illeto szolgabir6sag altal az Als6 Fejer megyei 
foispanyhoz es onnan nagy melt6sagodhoz is fel vagynak jelentve2• 

Melyeknek alazatos jelentese utan tisztelettel. orokliink nagy mei.., 
t6sagodnak ala,zatos szolgai. 

Az abrudbanyai Tanacsnak 
1848 Junius llen tartott rend
kiviilli ulesebol . 

Laborfalvi Nagy Karoly, 
fobir6 

Molnar J anos, 
aljegyzo 

. Preamări te domnule guvernator. Milostivul nostru 
domn! 

Ne încumetăm să înaintăm anexat aci în original, în faţa înălţimii 
voasttre - o scrisoare a t.muia dintre instigatorii naţiunii române _:_ ca 
adăugire a repetatelor noastre r~poarte despre evenimentele precare 
cutrent1e 'Şi despre :oonflitctele religiKlase · ale poporului. [Scrisoa]}ea] este 
a lui. Avram Iancu junior din Vi:dra de Sus, de: lângă Câmpeni'1• A fost 
trimisă consili:ului1 nostru, după .. ce e1 s-a întors la 7 a lllillii curente de 
~a Sibiu şi a adunat poporul din Câmpeni, în numele acestuia, în .caH-
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tatea lui de condueător. ~în ce măsură această scrisoare o să servească 
cu amănunte clare şi circumstanţe doveditoare instigarea ce se petrece 
şi în prezent· în sâriul. poporului român, o lăsăm :la înţeJeapta apreciere 
a măriei voastre. De ailtminteri e:xpHcaţiLmai ample şi mai v;ădH;e ale. 
acestei scrisori, reies: 

- în primui trând din :aceea cii pomenitul Avr:am Iancu, întâl
nindu-se pe drum ou unii ·cetăţeni ai oraşului nosta.'u, :eând s-a reîn.tors 
aoasă, [e-a deolaratJ acestora că din•· uniunea cu Ungaria nu se va a:lege 
nimic, întrucât ei, românii, o vor dezaproba până [:a capăt; nici! episcopul 
lor Len~eni n-.a .fost î~mputernicit din partea nimănui . să reonsimtă Ja 
uniune în nume:Je naţiunii române; pentru evenimentele recente petre
cute la Mihalţ, ungurii vor trebUi să plătească cu sânge. 

În al doilea J:ând, ia 9 .a [unii curente. s-a .ţinut un târ:g de ţară la 
Câmpeni cu :foarte mUJlţi participanţi; potrivit dovezii aci anexate, Avram 
Iancu s-ca dnesat racolo poporului de pe ma:i multe piedestaluri îndem
nând ea ·fiecare, om să-~ pr.ocure orioe fel de arme, în decurs de 8 ziJ1e, 
cu eare să fie gata să se adune ila Câm:peni,. Faptele lui Avram Iancu, 
pomenite în acest ultim punct, sperăm că au fost denunţare şi de către 
jud!e!Le nobiliar din Câmpeni comitelUi supvem al .comitatu'lui Alba de 
Jos şi de aco[ o înălţimii voastre2

• 

Raportându-vă cele de rna!L .sus cu plecădune, rămânem servii umili 
ai p:vea înMţimii voas.tre. 

Din adunarea extraordinară a Consiliului din Abrud ţinută [a 11 
iuni,e 1848. 

LaJborfalvi Nagy Kal"ioly, jude primar 
MoJnăr J·ănos, vicenotar 

Origiinal. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. ·· 9 012/1848. Foto: 29 909-
29 911. 

1 Vezi doc. 156. 
2 Vezi doc. 135. 
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Alabb irtak !i.gaz hitiink szerent j6 lelki asmerettel adjuk ezen bi
zonyitmanyt arr61: hogy mi utăn hivatalos kotelessegiinknel fogva a 
~elen 1848ik Ev J fuliussa 9ken innen Abrudbănyarol Topanfalvara arany 
vâltas vegett el indultunk. To,panfalvara erve a Kiralyi Isp(anysâg .Jro
dalyâval szembe a patakon levo Hid koriil egy nagy Tomeg Embert lat
tunk egybe gyulve, ugy Jank Abrahamot a hidon fel alva, es mivel a 
nep tomegtol tovabb nem haladhattunk, 16 haton meg kellett allanunk, 
s igy hallottuk J ânk Abrâhamot a nep- tomeghez beszedet tartani, az âl
talunk hallott beszed oda ment ki; hogy minden Ember koteles magât 
minden rnodon . felfegyverkezni, mert mas nep fajok magokat mar fel 
fegyverkeztek, s · igy fel fegyverkezve minden Erriber koteles holnaphoz 
egy het TopânfalVian meg jelenni, ne feljenek a goly6kt61, s ha l~âttjâk, 
hogy o reszkett, 6t, J ânkot tamagyak meg, hogy mert reszkett, azt is hal-
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lottuk, hogy Jank beszedet arra is kiterjesztette, mi szerenf az abrud~ 
banyaiakat nell!. kell bantani, mert 6k testvereik. Voit meg sz6 a bale .. s
falvi nep gyules hatarozatair61, az szolgalat teteln51, mig az Urberiseg 
torvenyhozas uttyan meg szunend, de tiszta ertelmet a nep tomeg iniatt 
felvenni nem tudtuk, de mivel hivatalos kiitelessegiinknel fogva az arany
valtashoz kelletett foghunk s a neptomeg kozott rest kaptunk az-- el me
netelre, tov"llbb ott nem mulattunk_, hanem onnan ·el d.ndultunk s igy a 
Jank Abraham beszedinek eleit, minthogy sz6noklatt kozbe erke·zti.ink 
oda, nem hallottuk, vcdamint a vegit sem v-artuk meg, nem leven idonk 
azt vegig halgatni. 

Abrudbanyan, Jlinius 11ken 1848ba. 
Reinisch Ago~1ton 

Kiralyi Keruleti Banyanagy es Aranyva1t6 -
Frendl Ferenc 

. kiralyi banyamernok es- aranyvalt6i ulnok 
Eiszmann Karoly 

-Kirâlyi Ara:qyvalt6i es Banyanagyi hivatali 
- · · Irnok 

Subscrişii, eu bună. oredinţă.· şi cu conştiinţa ,qurată, ·a:deverim pre-:
cum că noi, în 9 ifunie 1848,, am călătorit de la Abrud la Câmpeni din 
obligaţie oficială, pentru schimbarea aurului. Ajungând la Câmpeni, arp. 
văzut o mare muilţime de oameni adunată în jurul podu!hli de peste 
apă, .chi.ar în faţa clădirii şpanaţului reges.c.- L...,am văzut pe Avram Ian:cu 
urcat pe pod ,şi, pentip_, :~ci.i· n-ain_putut :trece, din cauza mulţimii. a trebuit 
să ne oprim căJări, .acbllo;- şi- astflel i-am aUZti1t pe Avram Iancu ţinând o 
cuv~ta1re1 la _ ml.llţim~·. Cuvântarea auzită d~ noi se referea _la faptul oă 
fi·ecar~' om e' dator :să sB înarmeze pe ori-ce··~cale,' pen;tru· că aJte neamuri 
deja s-:au înarmat; . astfel înarm.aţi, _toţi oamenii' sunt ~obligaţi de mâine 
într-o săptămână să se prezinte la Câmpeni. Să nu se -team·ă de gloanţe; 
dacă vor vedea că el, Iancu, va ttremura de -f:ri.că, să-1 ·o.moare, . pentru 
că -tremură. Şi: a~e1a am auzit, când Iancu a spus că de abrudeni nu tre
buie să, ni€\ atiiilgem, petn:tru că :eil sunt .fraţii noştri. S-a mai. referit [a 
hotăr-ârille Adunării de Ia Blaj, la .. efeetuarea rdbote1or până când noua 
ll~ge urbarlială [e va .şterge~; dar înţeJe-spl ;absolut curat nu l-am putut 
prinde, din cauza mulţimii o.ameni1or. Şi· fiindcă, în virtut1ea însărcinării 
orfido:as:e, ~tr-ebuia: să ne- apucăm de schimbarea aurului, ne'--~am fă-out i'oc 
prin mulţim,e şi, n-am mai stat aco[o; am porni~t mai :departe, a:s.tf.e[ că 
îno~putul cuvântării lui Avram lancu nu f...,affi :auzit, .căci :am, sosi-t pe 
când v-orbBa, iar sfârşi-tul de aslemenea I1!UJ ·1-am auzit, pentTU că n.;.:atm 
avu't timp să-[ ascuJ.tăm până la ca.pă~t. -
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Abrud, 11 iunie 184S 
·August R-eini~sch 'In·P·, administrator montanisti.c 

si seful oficiului de schimb al aurullui 
Fram. 'Frend1 m .. p., inginer de ·mină şi asesor 

fa otficiul- de schimb ail aurului. 
Karl Eiszmann, canoelist al oficiului de schimb 

al e;uru[ui şi al oficiului mont1ahisti.c. 

Original. 1\rh. St. Budapesta. Fond. .G.P.,- nr. 9 Ol211848. Fo-to: .29 907_:_ 
29 908. 
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Cluj, 11 iunie 1848 

Be1ug~ Miniszter U r! 
Ut6bbi jelentesemben emlitett szebeni korulm,enyek feloli csak teg

nap estve vegzett tanacskozasoknak veg eredmenyeben, hogy kormany
zoi biztosok G. Bethlen Pal vagy Gabor es B. Kemeny Domokos telyes 
hatalommal es elegend6 katonai hatalom karral ellatva katonai egyen is 
csatlakozvan hozzajok kUldessenek azonnal Szebenbe az olah Comite 
eloszlatasa es a szukseges visgialatok megtetele vegett, es ennek folytan 
a netalan elkerulhetetlenne valt elfogatasokat eszkoz,olje a legnagyobb 
6vatossag mellett - melynek szuksege mar csak onnan is kiderUlt, mi
vei a szebeni polgar mester ket egyennek mar elebb n1egrendelt be fo
gatasok arant azon jelentest teve, hogy ·ha feltalaltattak volna is, befo
gatasok a nepnek hozzajok val6 eross tagaszkodasok miatt alig lett volna 
eszkoz6lhet6, sott ha sikerulhete is., a nep bizonyoson kiszabaditotta volna 
~ a ket · olah ezredek illeto tisztjei szinten ki fognak kerdeztetni a koz
tok tortent izgatasok ·mibenlete fel61 es Szeben kăzelebe 4 szazad sze
kely katonas,ag fog -.egybehuzodni, egyszersmind a szaszok is:panjat ne
hogy jelenlete a·biztosok mukodeset paralyzalya, a f6kormanyz6 be ren
delendi Kolosvarra · azon oknal fogva is, . hogy a ministerium biztossa ve
le a szaszok mikeppeni .telyes megnyugtattatasa arant ertekezhessek1. 

E h6napn:ak 7:en ott rismet gyules tartatott a templom el6tt, sokan 
sz6naklanak mind az q.ni6 elleni szellemben azt reajok nezve .. kăte1ez6-
nek nem tartvan, mint .a hires Rosenfeld, Pa;p Zsigmond2 Benigni, Bar
nutz s tobben; az olah Comite kozelebben ~ozzulok tăbbeknek alairasa
val ·enatott J?rodarnatiot bocsajta ~ăz:te; melyben szinten~ tagadtatik · az 
elfogadott unionak koteleZ'O ereje, minthogy az- arant az olah nep meg 
nem · :Qallgattatott. · - . . . . .. · . . ·· · 

:: Qbrazsa ·es :t;V(ihalcfalvan a csend tobbe nem hâborgatott, az emlitett 
Comite egy . 11osszas. panaszt ·kuldott be,. a szekely katonaknak1 nem~ly 
faluk:ban.; ~lt 'nlenetelek . alkalmaval elkovetett erosbb kihagas:aik arant, 
melyben a··.mihalcfalviak;.ellentall.âsa azon :Delelem kifoly.asab6l eredetnek 
nyilvanittatik, rnely·kozottok a fennebbi kih8,gasok .. hire utan elterjedett, 
e$ 8,mbar .· az· .egesz feladas măr csak azert ii.s hamisnak tarthat6, miwl a 
hivatalos. jelente&ekkel meroben ellenkezik ..:._ vegyes bizottmanyi meg
vizsgaJâsa • el.rendeltetett · 

·Masutt sem· tortentek ujabbi kihagasok, es az olahsagnak egy resze 
csendesen es beken viseli rnagat, es nekem most is eross remenyem van, 
hogy· az uni6 szente:sitese leerkezte utan a szasz:ok is le fognak csende
sedni es en a meg jelenlegi uni6 elleni szegules.eket a nemzetisegrăk fe
lOli es kivaltkep!Pen a bireucratiai hatalmok ăszve roskadasi felelmok 
vegs6 ag6niajanak tekintem es rneg vagyok gy6z6dve, hogy a ·szasz iiep
nel · telyesseggel · nem · atalariyos ezen 1 reactia eszmeje, arr61 m:indazaltal 
hogy a kitores e:setere a ket hataror ezredekben bfzni nem lehetne, s. a:n
nak fekezese egyediil a szekelyek a1tal, ha a sorkatonas.ag elegseges nem 
volna, lehetne. es:z:IDozolheto - nincsen kiilămbozo velemeny, valamint 
a:tr61 sem ketelkedik senki, hogy az olah ezredeknek a kivlihet/0 r'esze 
Magyarhonba igen j61 lenne hasznalhat6, mert egyarant nem szitahak 
sem. a slav sem a rac el~mekhez jelenben azonban minduntalan szaporod
van a Pruth mellett a muszka' sereg, a hatar6rizet nagyobb vig)llâzatot ige-
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nyel, mert nem ·lehetetlen, hogy a muszka onmaga ki.ildotjei altali 
gatasat is hasznalandja Moldaviaba uriigyiil; ha csakugyan celja a 
hon alt szallitani seregeit, es akkor nem Erdely megtamadasa ellen __ '"'''"'"""'.L

de a predara berohanhatO egyes habar kissebb csapatok ellen a ha 
zetet er6sbi teni sziikseges leend - es a Hadi F6parancsnok nezete 
rint sem lenne tanacsos ket batallionnal szamosabb katonasagot ki 
mostan Erdelyb6l. · · · 

Hosszasabb· ertekezeseink kozben felmeriilt azon eszme,· mi ceJt<a:Pâf.:.,1 
nyos lenne Erdelyben s .kivalt a Szekelyf10ldon · orţkenyteseket gyu.jten:i 
toborzas ·utjan, kiket 3, 4 ezer f.6re konnyeden szamithatokat, akar itt.ra 
sztikseg eseteben, akar Magyarhonban lehetne hasznalni - azon k0teL 
lezettseget azonban nyilVian e1eikbe adni sziikseges s eJkeriilhetetlen · leL 
endne, hogy akarhol Magyarhonban is szolgalatot tegyenek, mert jelen:.. 
le~ is Enyed tajekara nebiny s21azadot mint onkenyteseket kihozni esak 
a korm1any beleegyezesevel grof Mikes reszer61 tett azon iinnepelyes ige:.. 
ret altal, mire el-etet, becsiiletet es vagyonat lekototte sikeriilt, hogy Er~ 
dely hatarain kiviil nem fognanak katonai szolgalattetelre koteleztetni:,; 

Roskăn Theodor nevu moldaviai boyerrel, ki a. forradalmak ri.dejeA
ben Parisban tartozkodott, megosmerkedven, minekutanna felfedezte, . 
hogy egypâr evvel ez el6tti a fejede1em el1enies mozgalmaknak reszess~ 
volt, most a tovabbi iildoztetestol tartva hazaj>aba vissza nem meheţ, es 
minek utanna gondolkodasa aranya.t s jellemet k10smertem, hosszasabb 
ertekezesbe bocsajtkoztam velle, ki is az aldunai tartomanyok jelen. k0.;.. 
riil·menyeit li~igyen feste. Fejedelmeik zsarnokSiâgat61 minden aron .me;;.. 
nekedni, szinte mint a muszka protectorsâg alol. igyekezzenek, magas..., 
sabb szempontboli iJorekveseik a ket tartomany egyesiteset, mint az· elle.n:;... 
alhatasi nagyobb es sziikseges ero kifejthetesenek egyetlen egy m6djat 
celozva, most meg mindaz.altal ennek kivihetese idejet eljottnek nem ta;.. 
lalja - mirol is telyesen meggyozodott a jelenlegi Europa nepeinek.vi:~ 
szonyaib61 meritett Lap1artine nyilatkozata altal, kit61 · tobbek kozott 
halla mennyire orvend hazank atalakul,asanak, azt mint els6 posta)at teL 

.kintven a nagyobbszeru valtozasoknak eszak elleneben, a boyer ma, hoţ
nap a hatarszelekre elutazand es nemzete kozeleben hatasat oda kîv~~a 
arănyozni, hogy oveit a jelen koriilmenyekre figyelmeztetven igen. ova:'
tosan, kesziiljenek elore is, de tettleg telyesseggel fel ne lepjenek, meg. a 
kedvezo id6pont be nem erkezend; Fejedelme hajlamarol hiszi, hogy te
gebben felerik fordula, de mivolta. onn allasa,. s maga fenntarthatasa te:
kintetebol a muszkanal . talalhata esak segedelmet, most mar annyira, alt 
ada s ala vete a muszka cabinetnek magat, hogy att61 akaratja ellerr6re 
sem menekedhetne. Bibeskot nem veli sem annyira lekotelezettnek, sem 
oly abszolutista es zsarnoki elviinek 1enni, a_ szabads1ag es ·felszabadulăs 
aranti vonzalmat nem tartja elterjedtnek a nep kozott, de az el,6bbkelok
nek biztos remenyok van, hogy annak idejeben a nep telyesen hozzajok 
psatlakozand. _Ollahorszagban a reform eszmeji meg annyira ki .·nem fej
lootek ugyan, de terjes.ztetnek es csak a kedvez6 alkalom varatik. Nem 
h,iszi, mit minapi jelentesembe erintek a torok birodalmi kiildottek al
kudozasarol es a muszka reszr·ol tortent megajanlasarol a megvalasztasi 
somma lefizetese arant, az aldunai tartomanyokat kepeseknek tartja an
nak dijjat egyszerre s azonnal lefizetni · ....,_ igeretet tonn utolyara, ta:pasz-. 
talasairol s az aldunai tartomanyok jeleni koriilmenyeir61 engem, hova 
hamarebb ertesiteni bovebben, ez egyennek hajlama felerik e:r6ss meg
gy.ozodesebol es a szabadsag aranti lelke.sedesebol eredettnek latszik, es 
be,nnem eross bizalmat gerjeszte. 
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Belatvan az orszaggyiih~s tagjai, hogy Insbrukb6l, nem Becsbol ~r
kezend6 szentesitese idejeig az uni6 torvenycikknek, eleg idej.ok van tobb 
torvenyek alkot.as.ara is, a ministerium altal fqrmulaztakat is tanaeskozas 
-ala veven, keves m6dositassal mind el fogadak, mostan az olah nep peti
tiojaval foglalatoskodnak, . velemenytok atalanyos orszaggyiilesi . hataro
zata altal eszkozleni leheto megnyugtatasokat. 

A?. miniszter ur altal lekiildott proclamatiot magyarra lefordittat
tam s ennek tartalma aran t ko·telessegemnek tartam egesz oszin teseggel 
bevallani, hogy ne·mely igen nagy atalanyossagban levo kifejezesei az 
itteni olah nepet konnyen teveszmekre vezethetne, peldaul ahol mon
datik: 

cllt lathatjatok Roman polgar testverek 
hogy azon foldet melyert szazadokon 
alt viaskodWl veriinket ontottiik, 
es melyet Magyarorszagba egy nep 
osztaly kik nemeseknek neveztettek, 
ugy neztek mint sajat vagyonukat, 
most a ti orokos es tagadhatatlan 
birtokotok sa tobbi, 

a nemesek elleni letezo ingeriiltseget nevelhetne es tulsagos Viagyokat 
terjeszthetne ko·zottuk, mint m1ar jelenleg is sz6ba· jott a nepnek szege
nyebb osztalyanal a vagy, felosztani a vagyonosabb urberesek fOldjeit ko
zottok - es valyon a fenebbi atalyanos kifejezeseket nem vezethetnek e 
a vagyonosabbakat azon gondolatra, hogy a szegenyebbek a foldesurak s 
nemesek tmegmaradand6 birtokokb61 kapjak s vegyek ki 6ket illeto re
szoket, ami majdan az Erdellben bekovetkezo elkiiWnozesekor az allodia
lis es urberi fOldeknek nem kis nehezseget gordîthetne ·. el6. 

Bar6 Wesselenyi Mikl6snak tudtul adam ăn tisztelt rendelVienye
nek kovette nem valaszthatasâra vonatkoz6 tartalmat. A ki6vari fokapi
tany ăllasat a mi lilleti - minek utanna az ut6bbi magyar orszaggyule
sen a vissza kapcsoland6 reszek arant keletkezett Karok .es Rendek uze
n€1t;eben foglalt s el6sorolt adatokat megtekintem, melyek hogy a regi 
idokben nekie az magyar magnâsi tablan iilese '·voit, bizonyitjak es rni
nekutanna ezen 'fizenetet a Fo tabla elleneslZtevetel nelkiil elfogada es a 
nadori kozbenjarast az orszag felhasznâla, s ennek kovetkezteben a v!sz
szacsatolas · meg is tortent minek utanna az mUlt· Erdely orszaggyulesen 
a kovari kapitany az 1791: 9ik torvenye szerent mint kiralyi hivatalos 
jelen volt ~ habar mas szemelyben is, mivel Teleki Sandor az olta · ne
veztetett ki - mindezeknel fogva nem tartam celaranyosnak tudatni 
velle kovette elvalaszthatâsat - s mind Wesselenyi mind B. Kemerty 
Dyenes osztjak a nezetemet. · 

Bar6 Ketneny Dyenes j6szagara utazott tegnap delutân, eddig ·ele 
nem vehete magânak eleg idot halmozott elfoglaltatasa miatt a velemi 
eliăertekezesre, tobbszor is valahanyszor nalla. valek, majd mindig tom ve 
talaltam szobajat hol kiildottsegek, hol orszaggyulesi erdeklettek altal, a 
bizotmanyi tanJacskozm.ânyokban mindazaltal sokszor talalkoznank. 

Maramarosi alszolgabir6 Jura Gyorgyot tovabb litten nem hasznăl
hatom, mert Abonyi Istvan actuariusommal egyiitt tegnap vissza ut?ztak 
mindketten, mert kovette kivanyak magokat valasztatni, az elsobbik ki
valtkeppen att61i ertesiilesinel fogva is, miszerint tavol leteben bizonyos 
pap izgat maga inellett, kit Mihalyi Gabor ur szinte elmel16zhetn{ 6hajt. 
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A kolozsvari · f6bir6nak maga ne ve alatt ugyctn, de· a 
egyetertesevel a varos erdekeben be adott nyîlvanitasat azon .megj 
zessel van g,zerenese'm ide csatolni3, rniszerent atalanyos nezeteit QS,i-'. 

tom, s kivaltkeppen pedig az Egyetem felallitasat a magyar elern tet~ 
jesztese eeljab6L telyes, :Hgyelemre melt6nak velem lenni. . . ·~-f 

Az 1834 orszaggyill.esre id6sb Ugron Istvan, B.- J6zsika Miklos, .. :g> 
Kuhn Gergely, G. Lazăr J6zsef, B. Apor J6zsef, es id6sb G. Bethlen dă:: 
bor regibb regalistaknak meg nem tortent kiralyi rneghivattatasok vqlct!" 
lmiint akkor · panaszbs felirasokra nyujta al~almat, ugy ez jelenleg '·~ş 
meg!eleg:iiletlenseget ă.dezne ~16 szinte, mintha a k6vari kapitany :me-g 
nem hivatna a juliusi koz orsz.aggyiilesre. _ · , ;, 

Kozoltetett velem azok~ak nevsora, ikiket az oppositio f6ispanyok:2 
nak 6hajtana, minthogy azonban feltiin6 vala el6ttem, hogy 10 kăziil 
csak kett6 katholicus - oLah egy sem - meg b6vebben kivanok tobbek
kel ertekezni, minek el6tte felkiildenem annyit azonban addig is Jelent:,. 
hetek, hogy Bar6 Kemeny Domokost mas palyara, a juridicumra kivan
jak ink.abb hasznalni. 

T1obben egy petitionalis e16terjes.ztest fognak rovid ido alatt a mi
nisteriumnak Erdely jele;n kăriilm·enyeir<Ol bekiildeni - legalabb ebbeli 
szandekokat el6ttem ma kijelentek- k6zleni fogjak vellem celzatok, e jelen 
terhes k!oriilallasban a kozhatorsag fenn taruasa, s e tekintetbi)l kikerni 
a nadornak es ministeriumnak az uni6 torveny s:i'entesitese alkalmăiVal 
azonnali rendelkezeseit kivalt a katonai parancsnoksagnak telyesen a 
polgari Jigazgat6sagt6li fiiggese erdekeben. 

Fogadja Minister Ur hazafiui tisztelettel parosult dS.zinte iidvozle ... 
ternet · 

Kolozsv4rt, Junius, 11en 1848 
B. Perenyi Sigmond 

, Domnule ministru de interne! 

Conform rezUt1tateJJor finale ale oonsfă,tuirilor .care s~-au rbermin;a:t 
11.umai ieri seară, pţ'ivind împreju~ările de Ia Sibiu, porneni:te în uLti!flU:l 
mieu r:apoJ:'t, _ obm1sarH guberniali contele Bethlen Gabor şi baronul ,Kr~ 
meny ~nomokos., Jnzestr(ilţi _ cu puteri depline şi sufidentă forţă. arrriJaţă 
în subordine, vor ,fj, trimiŞi imedi1at tLa Sibihl pentru dizolv.area Comi.:.. 
teitlului român şi pentm .efectuarea inv~stiga·ţiilor neoesa:re. Ei vor' eX(3-
cuta arestărili~\ deveni!t1e inevHabile, eu _ oea mai mare . precauţie .. Ne.Ce:;.. 
sitatea precauţiei re1:ese ·.şi din relata;vea judetlui primar_ al ·Sibitutlui, r:€,.. 
feritoare [a un olidin 1aJnt'erior de .arestare a două persoane; 16hiar d~ă 
acestea ar .fi. fost grăsite, datorită ataşamentului pute,rnio al poporului 
faţă de e11e, posihiiFbatea ef-ectuării .arestărilor ·ar fi fost pusă sub serrr:
nu.l /întrebării; în c~ de _rooşită, fără înd0lia1ă poporu'l le-ar fi eliberat. 
Oei doi ofi:~eri ad. regim;eJitului român. în cauză voT ,fi interoga ţi ru · pri
viîre il.a i1I1Stigăritl1e pe care 1e-au comis între soldaţi. Se vor conceri:ttra 
patru· oompanii1 în ju;rul SibiuJuti. Pentru ca prezenţa comitelui _saş:illor 
·să nu paraliZieze activitatea _ comi:sari!lor, guvernatorul îl va che·ma !La 
Oluj. PrerbeoctuL v,a fi dorinţa ,comisarulllli guvernamental de a dis curta cu. 
dânsul despre liniştirea deplină a saşH:or1 • · · 

In ziiua de~ 7 a lunii curent·e s-a ţinut iarăşi -.adunarea -în faţa bise..: 
ricii din Sibiu. MuJlţi .au rostit discursuri în spirit antiunioni~st. Cu toţii 



au af:irm.at că socotesc uniunea neobligatorile pentru dânşii, ila fe[ ca 
celebrul Rosenfeld,, Sigismund P~op2 , Henigni, Bărnuţiu _şi mai mulţi al
ţii. Com:iltertul rromân a emis o proclamaţie cu mai multe semnături, în 
e<rre s'e neagă val:abiHtarbea uniunii acceptate de dietă, întrucât privitor 
11a aceasta poporul român nu a fost as oul tat. 

La Obreja şi Mihalţ liniş,tea n-a mai fos,t tulburată. Pomeni:tul Co
,mîtet român a trimis o ll:ungă. jalbă privind exoes,ele mai importante, pe 
care soldaţii secui le-alU săvâr:şit cu prilejul trecerii lor prin une'l-e sart!e. 
Imp01trivirea mihăllţenilror este considerată ca o consecinţă 'a fricii oe s"'"a 
răspândiit printre .să'teirii la vestea exceselor sus-menţiona1te. Întregul de..: 
nunţ se poate considera Lfals, fie ·şi din motilvul că es~te în ,contradicţie· 
flagratntă cu ~aportul oficial. S-a ordonat investigarea faptelor de către 
o comisie mixtă. 

Nid în a:l,te [oauri nu s~au întâmpla1t eont~avenţii noL O parte a 
românHor ,se poa~tă liniştit şi paşnic. Eu m·ai nutresc marea speranţă 
că după sancţionarea uniunii şi saşii se vor JiniJŞti. Consider actualla lor 
împotrivire faţă de uniune ea izvorâtă dirn tte.amă în ee priveş;be soarta 
naţiunii lor, dar mai a1es ca pe un -fenomen de frică a bi~ocraţie:L că pu
terea ei se va prăbuşi de.finitiv. Sunt convins că ideea aoeasta a reac
ţiunii nu s-.a generalizart la poporul săsesc. Nimeni nu se îndoieşte. de 
faptul că, în .caz de revoltă, se poate avea încredere in cele două regi
mente de glrăniceri secui. Dacă armata· regulată nu ar fi în stacr:e să 
înăhUişe rev:oaa, secU:ii ar putea-o face. pe. asemenea, ni;rneni nu se în
doieşte nid de aeeea că s-ar putea foarte bine utlilîza partea exceden
tar3 a re.girnent,elor româneşti. Aoestea s-ar putea duce ân Ungaria, 
deoarece nu ,gravitează nici spre elern~ntele slave [ruse], ni\Ci spre eele 
sârbeşti. Sporirea continuă a armatei ruseşti lâTIJgă Prut tfaoe ca paza 
graniţei să necesite actualmente· o atenţie mai mare, întrucât nu 1€ dm
posibil ca mtiscalii să :flo1osească drept pretext agitaţiile diţ1 Moldova 
datorarte p:roprHlor emisari. În caz că într-ade,vă.r intenţionează . să-şi 
aducă ~trupeîe peste Prut, atunci va fi necesară întărirea pazei grand.ţei, 
nu atât î,mpotriva unui atac' asupna Transilvaniei, ci mai a[,es co~t.Ta. 
unor unităţi mai: mici care ar putea .să ·:facă incursiuni de pradă.· Nici 
după opiniHe comandanrtului suprem nu ar fi consuLt să ·se sooartă din 
~ransilvania o .armată mai ma:rre de doUJă barta1ioam.e. 

În timpul convorbirii noastre :s-a pus problema privind neteesita,tea 
de a se recruta vo1un·tari în Transilvania mai, .ales pe :pământuil seciifesc. 
Aceştia ar putea1 .atinge ou uşurinţă -cifra de 3-4 mii. În caz de ·ne,voie, 
ei ar putea fj fo:Losiţi atât ,aici, cât şi în Ungaria. De aceea .ar fi făr-ă 
î.hdoială necesar şi i.nevi,tabH a...:i obliga să facă serviciul milirtar oriunde, 
chiar şi în Ungaria. În prezent .s-a reuşit a se detaşa companii [de gră
niceri secui] în ·oaJitate d€' voluntari; dar numai cu oonsimţăm.ântul Gu
berniului .şi numai după promi:siun:rea solemnă a contelui Mikes care a 
jurat cu acel PTilej pe viaţa, onoarea şi averea sa că nu vor tfi obHgaţţ 
la prestaPea serviciUJLui militar în af,arr,a · hotar~elor Transilvaniei. 

Am fă~cut cunoştinţă cu boierul m0'1dovean Todor Ră.şcanu car~ în 
timpul revoluţiei, a fost la Paris; el mi-a destăinui't că a participat acum 
c;âţiva ani 1a mişcăriiLe îDJd~eptate impotriVia domnitorului'. De aceea, ţi
nând seama de continuarea pernecuţiei, acum nu se poa·te r:eîntoarce în 
patria .sa. După ce i-am cunoscut gânduri,le şi .caracterul, m-am ang,ajat 
într-o discuţie mai lungă cu dânsul. El- mi-a destăinui,t si,tuaţia actuală 
din ţinuturi!JJe Dunării de J.os în sensul că [moldovenii ,şi. muntenii] se 
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străduiesc .să se debarase2Je cu odoe preţ atât de sub tirania uo:m,rtM~t:lr 
:Lor, :.câ:t şi de :sub protec:tonatuJl museălesc. Ţinta supremă a 
J.,or eSite unirea celor două principate, aceasta fiind singur(l 
de~ a obţine: o putere· mai mare de rlezisctenţă. Totuşi nu consi : 
ar ·fi mnmentul potrivi,t pentru realiz.area ei; s-a convins pe 
acest lucru din declaratia lui Lamartine care s-a re:ferit la. · c:.l.•CI.lfH'J!e 

popoareLe din actuala EuropăJ; de la el a afl,at, printre altele, eât. · 
se bucwă de transformarea patriei noa:stroe. Pe toate [e, ..... ··~.u,., ..... .,..,.,;:;,.. 
preludiul unor transformări m1ai mari faţă de nord. Acest1 boier va 
azi sau mâine spre g11aniţă, dorind să-şi exerdte influenţa asupra 
ţiunii sale mai din apnopie~e, să at,ragă atenţia compatrioţilor asupra 
oums'tanţelor ;actuale ca astfel să se pregătească ~u precauţie pentru 
tor. :De, ~f:acto să nu se ră.seoal·e până ce nu va sos:i momentul 
Despr1e ati1trudin!ea domnitorului său. consideră că în tre:cut ar fi 
se apropia de noi; dar de când_ e de sine stătător, ;pentru a· se· 
ţine a găsit ajutor doaLr la musca.li. În prezent este supus L;aDirietu1'11~ 
rusesc în 1asemenea măsură, încât nu mai poate scăpa de el , 
acestuia. Pe' Bilbes,cu nu-l ·~onsideră 'la fel de supus şi· nid cu 
de absolutiste şi tirane. Nu este convins: că dorinţa de liberta:te 
berare ar 'fi răspândită în popor, dar nutre:şt:e speranţa si~gură. ca 
Sie Via, ataşa totlalmente aa. timpul oportun. În Ţara Românea,scă. 
reformiste deşi nu sunt încă atât de coapte, ·totuşi ele s:e 
Se aşteaptă doar un prHej favorabi'!. Nu {_;r.ede, .ceea ce 't-'v .•. u.'" .................. LL 

~apor,tu1 meu .din zilele trecute· în 'legătură cu· negoderile trimişilor 
ţii otomane şi cu oferta făcută din partea· muscalilor privind' 
răscumpănallie. E convins însă că ţinuturile Dunării de Jos . sunt în. . . , 
să plătească suma dintr...:odat~ă şi imediat. 'În -sfârşit, a promis să...;rrif·. •. 
l!aterw curând şi mai. amplu despre con.statările sale privind situ'aţ~a •· ... ·.~ 
tlia[ă din ţinuturH:e· Dunării. de Jos. Se pare,' eă ataşamentul. persoane!· 
faţă de. noi pr.ovine dintr-o. :oonvingere puternkă. şi c:Hn însufleţire~,~;$~ 
f,aţă. de libertate, ceea ce a gener.at în :mine·. O puternică încredere. ' ... l:' 

Membrii dietei, văzâ~d că' până Ja sosirea sancţionării [egii UI1IUiil}l~ 
vor avea suficientJ ti'mp şi penţru adoptarea al.tnr legi, le-au Juat în ·q~zŢr 
batere· :pe cele elaborat;e de Guvernul JXQVi•zoriu. Le-~au adoptat . cu . ·'P\lh 
ţine modificări. Acum studiaz,ă pe:ti:ţia poporului român. Părerea lor e~~~:~ 
că·, printr-o decizie ·generală a ,diciJei, ar . trebui .realizată .pe cât posibil. 
Hniştî~ea acesttiia.. 

Am dat să se traduoă din maghiară :proc1a:maţia trimişă. de dollln!UÎ 
ministru. ·În legătm:~ă cu conţinutul ei am consider~at de datoria1 m.ea S,ă 
vă mărturisesc cu ·toată sinceritatea că unele exp~esii foaLr.tJe generale .<ilţ 
pU!tea uşor să. !inducă. în eroar:e poporul rromân de aici. De ·pildă, pa.şa-'"\ 
j~: "Puteţi recunoaş.t1e, fraţi oetăţeni români, că acel pământ pentru, 
ca:r:e secole1 de~a rândul, ·luptând, ne-am vărsat sângeLe, considerat până; 
aalim in Ungaria de o ela.să a poporului denumită nobiili ca propria sa 
avere, a dev:enit domeniul vostru. pe V~:Ci. 'Şi de netăgăduit eto.". Eli ar 
putea s.ă acoentueze duşmănia ;existentă faţă de· nobiH şi ar face posibilă 
răspândirea printre ei, ~a unor dori:n.ţe exager,ate. Se· şi voLrbeşt1e în. s.ânul 
clasei. mai puţi:n. înstărite a poporului desp~e dorinţa de .a ~mpărţi pă ... 
mânturile iobag.Uor mai bogaţi. Şi care din expresiile generale de ma,i 
sus. nu ar putea să sugereze ideea pentLru oei mai IÎnstăriiţi că proprie
tarii de moşii ar .fi: mai săraci; prin urmare nobi1ii ar trebui să pri~ 
measoă şi să·:-şi ia partea ee 1e. r.evin:e din domeniile care [e vor ră·mân:ea . 
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atJUnci când se va trece în Transilvania la separarea părilâritud1lor · a[o
diale de cele urbariale; atari idei vor putea pricinui mari dificuHăţL 

Am adus 'la cunoştinţa bar-onului W·es.selenyi Mikl6s conţinutu~ înal
tei dispozi,ţiuni a domniei, voastre' despre faptul că· nu se poa'tie alege ca 
deputat. Referitor la funcţia s:a de căpitan al districtului Chioar., am stu
diat datele înşiruit:e în conţinutul apeilului emis de Stările şi Ordinele 
u1tim1ei Diete ungare, privind anexarea PartiumuJui; din ele reiese că 
în timpurile vechi era membru în came:Ga m~agnaţHor unguri. Tabla su
premă a acceptat apelul fără obiecţiuni potrivnice, iar intervenţia pala
tinului a fost folositoare ţării, anexarea putând astfel să· fie înfăptuHă. 
La u'ltima Dietă 'a Transilvaniei, căpitanul Chioaru'lui, potrivit }:egii nr. 9 
din 1791, a fost prezent ca oficiailitate· ,regalistă, deşi şi în a:1tă caHtarbe. 
Ţinând cont d:e oeJe ar.ătate, întrucât Te1eki Săndor a fost numit ulte
rior oăpi,tan al Chioarului, nu am găsit oportun să-i aduc la ,(mnoştinţă 
posibilit,atea de a putea fi ales: deputat. Cu acest lucru sunt de aoeeaşi 
părere şi W esselenyi şi baronui Kemeny Denes.. 

B.a:Donul Kemeny Denes a plecat ieri după masă :La moşia sa. Până 
acum, datorită funcţiilor sate cumulate, nu şi-a putut ru,p€ destulă vreme 
pentru a discuta în prealabi:l cu mine. Ori de câte ori tam fost la dânsul, 
aproape totdeauna ~m găsit camera s'a arhiplină, :fie cu delegaţii, fie cu 
oei ee av.eau intenese la dietă. Totuşi, la consiliHe oomitetului, permanent 
aJ. districtului ne-am întâlnit de multe ori. · 

Pe vicejudele nobiliar din Mara~ureş, Gheorghe Iuga, nu-l pot· fo
losi .aci în ,continuare, pe de o :parte fiindcă a· plecat spre casă împr·eună 
ou registratoru:l Abonyi Istvan, iar pe d!e altă part'e pentru oă amândoi 
intenţionează să devină deputaţi. In plus, potrivit· informaţiilor, în timp 
de se a[l.a departe de casă, în ,fav;oarea primului agita un oarecare român 
Pop, încât şi domnul Gabriel Mi:hali int1enţion:ează să se lipsească de 
dânsul. 

Am onoarea să anexez aici deClaraţia [ăeută de judele primar al 
Clujului în numele său, dar eu consimţământull orăşeniLor, în faiVoarea 
o~aşu1Juii3• Menţionez că în g:e111eral aoo~pt opiniile sailie. Mai ~ales o consi-· 
der demnă de toată atenţia pe cea pri:vind înfi1nţarea untversită.ţii, cu 
scopul consolidării elementului. mag;hiar. 

La .f.ef cum anterior au prilejuit proteste în seris, atunci când U gron 
Istvan senior, baronul J6sika Mikl6s, contele Kuhn Gergely, contele La
zăr J 6zsef, baronUll A por J 6zsef şi cont,eJ.e, iBethlen Găbor" senior" nu au 
fos-t inviltaţi 'în caiita:t!e de regaJişti mai vechi: ia di:eta din 1834, tot ast
fel şi acum ar pricinui ne:wulţumiri dacă nu ar fi chemat· căpitanul 
Chioarului la di:erta comună din !iulie'. 

Mi s-a adus la cunoştinţă lista celor pe care opoziţia doreşte să.-i 
promoveze oomi.ţi .supr.emi. întrucât mi s-a părut dudat că din 10 num.ai 
doi sunt catolid, i~ar român nu-i, nid unui, intenţionez să discut temei
nic cu maLmuilţi, ·înainte de· a o înalnlta .. Pot însă ~aporta atâta .şi :în pre
z;ent că. pe baronul Kemeny Domokos se intenţionează a-l :folosi -în alt 
domeniu, adică în cel juridic. 

Mai mulţi vor trimite în scurt timp guvernu1ui o propunere pe
tiţionară despre circumstanţele' actuale din Transilvania. Cel puţin aşa 
mi-au declarat azi intenţiHe~ lor. Imi vor faoe cunoscute scopurile l:or 
în actuah~le împrejurări despre' menţinerea securităţii publi,oe. în această 
privinţă vor cere imediat dispoziţii de :Ja palatin şi guvem cu ocazia 
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sancţionării legii uniunii., îndeosebi cu scopul 
dam:entului rniJ.jtar, autorHăţilor civile. 

Primiti domnu1e ministru salutul meu 
peetul meu' pCiltri:otic. 

Cluj, 11 iunie 1848 
Baron Perenyi Zsigmond 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumli. 
veltar. Beliigyminiszter!ium, 354/1848. Foto: 26 850-26 858. 

1 Vezi doc. 1·80. 
2 în realitate autorul raportUlui se referă la Al. Papiu Ilariian . 
. 3 Vezi_ doc~ 48. 
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Budapesta, 11 iunie 1848 

Azon elszakadasi szandok, mely~t az orszag deli hatarain eloid~zni' 
a bujtogatok folytonos igyekv~se volt, ujabb tud6sitasok szerint tettle:; 
ges M.zadassa fajult. 

A horvat tartomanyi gyiiles · 6 felsegenek kozvetlen tilalma ellenere 
torvenytelenill megtartatott, a nep fegyverre sz6Httatot~t s a felsz6lfta~~ 
nak engedelmeskedik, engedelmes.k!edni kenyszeri ttetik. .. · 

. A kormany kiseretlenill semmit sem hagyott, mi a torveny korla'
tain belul a tevutra vezetett nep bal hiedelmeit oszlatna, semmit, mi ::;t · 
nemzet torvenyhozasa akaratanak teljesHesere vezethetett, mert a ~za-· 
badsag es jogegyen10seg hatalmanak kivant diadalt szerzni bekes utont' 
melynek aJdasait az eroszak csokkenti. . 

Azonban kesznek kell lehni a vegsore is; me;rt torvenyes kiralyun
kat vedeni, az orszag es alkotmany egyseg.et fentartani, a veszelyeztetett 
szemely - ·es vagyonbatorsagot helyreallitani mulaszthatatlan kotelesse~ 
giink; es ezt teljesiteni fogjuk minden aron. ' 

.. Szhkseges ·azert erot gytijteni, melynek lelkesedese, melynek sulya 
kepes legyen le.gyozni a halatlansagot es vakmer,oseget, mely legszeiltebb 
viszonyainkat megtamadni keszill. 

Ennelfogva Szegedvaros tajan nagyobb szamu nemzeti orsereg ~s 
katonaslag fog taborba szallittatni, es a koroskorill fekvo megyekben al~ 
kalmaztatni, melynek ellatasar6l helyben es utkozbe'n gondoskodni szuk-
seges. . 

Hogy ez renddel es pontossaggal eszkozoltess.ek, Krass6, Bacs, Te
mes, Torontal megyekre es az ezekben fekv6 szabad kiralyi varosokra 
nezve Csernovich Peter temesi gr6f es Vukovich Szabbas temesi alispari. 
kiralyi biztos urak fognak nevezni polgari biztosokat; - Arad, Csana~, 
Csongrad megyekre es az ezekben fekv6 szabad 'kiralyi varosokra nezve·· 
rpedig Torok Gabor aradi polgarmester neveztetik ki altalam polgar.i biz
tosnak, kik az onkentesek, ugy mint a rendes katonak szabalyszerii ena--
tasat, elszallitas8.1t, elelmezeset vezerlendik. ' {' .-

Nem ketelkedem, mikepen onok jelen pillanatban polgari · koteles
seguknek megfeleni szintoly aldozatkeszseggel mint erellyel sietend-,. 
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nek; mert a hazatved6ket kell6 ellatas nelkill hagyni nem szabad. Hogy 
azonban ezt annal celszerubben tehessek, meghagyon onăknek, miszerint 
az emlitett polgari biztosokkal, a szallitasokra, elelmezesekre, es egyeb 
hadi ellatâsukra nezve folytonos egyetertesben legyenek, gyorsan es si
keresen intezkedjenek, es az e reszben veend6 parancsokat haladektala
nul foganatositsak, ezt kivanja onjavuk, ezt megtamadott hazank meg
mentese. 

A ;polgari biztosok reszere a szUkseg~ penzmennyiseg utalvanyoz
tatott. De ha az ellatas kărill barmikepen zavar tamadna, azt hisZţem, 
mindenkinek nyitva leend erszenye tara, s keszen <:Hlanak lovai, ha azok
ra szilksege leend a hazanak. Minden meg van teve, hogy hiany a kesz
penzben ne legyen, egyebirant bizton hiszem, hogy elo1egezni ~ziikseg 
eseteben ·a hazanak mindenki fog, m'ert a haza meg tudja, meg akarja, 
meg fogja fi~etni, a mit nem kăveteles hanem elolegezeskepen fogad el. 

Jelszavunk legyen: a haza minden elott. - Buda;pest, j1lnius 11-en 
1848. lBeliigyminiszter Szemere Bertalan. 

Aoea tendinţă de separare la provocarea căreia s-au străduit ne
contenit linstigartorii la gr.ani:ţele de sud a1Je ţării, după noile ştiri a de
generat într-o adevărată revoltă. 

Adunarea p:r~ovincială croată a fost ţinută ilegal, împotriva inter
dicţiei nemijlocite a maiestăţii sa1e. Poporul .a fost chemat la arme şi 
el se va supune apelului; va fi nevoit să se supună .. 

Guvern~ nr-a neglijat nimic din ceea ce ar ~fi putut risipi, în limi
teLe legii, părerile ·false cu care poporul a fost indus în eroare, nimic 
din ceea ce ar :fi putut să ducă la îndeplinirea năztJinţelor legislaţiei 
naţiunii, pentru oăl a do~it ca pe cal!e paşni~că să obţină trium,ful puterii 
libertăţ_ii şi a egalităţii în drepturi, ale căror beneficii vor fi ameninţate 
prin violenţă. 

Trebuie însă să. fi·m. pregătiţi şi ia rele mai mari rele-. Este ine
vitabil de' diatoria noastră să-1 apărăm pe, regele nostru legal, să men
ţinem unitatea ţărH şi a constituţiei, să restabHim secruritat1ea personală 
şi a averii, ajunse în prim·~jdie·. Noi ne vom îndeplini cu orke preţ 
această datlorie. 

De aceea, este nevoie să ne adunăm puterile, ca ,prin însut1erţire 
Şî prin forţă să fim capabili să învingem ingratitudinea şi temeritatea 
ce S€1 pregă!tJe:SC să atace oele mari sfinte relaţii ale noastre. 

, Din :aoealstă. cauză,, se va concentra în lagăr, în regiunea oraşului 
Seghedin, o gardă cetăţenească mai num~oasă şi o arrmată care se va 
folosi în comi~tatele din jur. ·Despre înzestrarea lor va trebui să. se poarte 
grij.ă, atât ai ci, câ·t şi pe, drum. 

Pentru ca ooeasta să se pa.ată face în ordine şi eu precizie, domnii 
comisari regeşti, comitetLe de Timiş, Csernovios Peter şi vioeoomitele 
Timişu1ui, Vukovics Szabbas, vor numi comisari civili pen1tru comita
tele Caraş, Bacs, Timiş, Torontal şi pentru oraşele reg.eşti libere din 
aceste' co1,11i:tate. Eu am nl,lmi.t pe primarul din Arad, Tărrok Gabor, co
mi~sar dvitl pentru comitatele Arad, Csanad, Csongrad şi oraşele regeşti 
libere din aceste comitate. El va ·OOnduce reglementarea apr:ovizi16nării, 
transportuluit şi alimentării, aitât a voluntarilor, ,cât şi a soldaţilor· de 
rând. 
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:Nu mă îndoiesc 1că în momentUil de fa·ţă, d-voastră, vă veţi ("l'ro;;,~-.,:., .. "" 

răspundeţi acestor obligaţii civioo, cu spirit de jertfă 1Şi energie, 
cât nu este voie să-i lăsăm fără. aprovizionarea .necesară pe cei ce 
patria. Ca să pvteţi însă proceda cât mai oportun, vă ordon să vă· 
lLegeţi necontenit cu amintiţii co·mtsari civili, cu privire la 
aprovizionare ,şi ·înzestrarea. milit.ară. Să ·luaţi măsttri grabni,oe şi 
şi să apHcaţi fără întârziere ordinele pe oare Je veţi primi în. 
:privinţă. A·deasta o reclamă· binele nostru propriu şi sa!fv.area 
noas~tre atacate. 

Pentru comisarii ci;vili suma de bani necesară s-a ordonantat;r~ 
eventualitatea ivirii unor dificu:lrt:.ăţi -în jurul aprovizionă~rii, cred ~ă. 
sele ~i rezervele tuturor vor fi deschiSe, că vor sta gata şi oaii oarr.Letlci4: 
Jror, dacă pa·tria va avea nevoie de, toate acestea. Am fă.cut totu[ să:· ntf 
se ivească. Upsuri în banii ·ii chiei.· De altfel, sunt ferm convins:· că toâ:tă 
~lumea va da ,împrlimUib pa1triei în ·eaz de nevoie. Patria va şt1;. va voi 
să plătească şi va plă:ti sumele pe oare le pri;rnes.te nu ·ca obligaţii ceta; 
ţeneşti, ci ca un avans. 

Lozinca noastră. să fie: patria înainte de toate. 

Budapesta, 11 iunie 1848 Ministrul de interne, Szemere 

Publicat: Pap Denes, Okmanytar, p. 194-196. 
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Budapesta, 11 iun~e 1848 

·Fenseges F~oherceg Nador s K.iraly Helytart6. Ur! 

Miutan az Alduna koriil naprul napra aggodalmasab mozgalma.ror 
mutatkoznak; miutăn a csajkasl keriiletben maga a katonasag arul6; mi
utan nemcsak. Horvatorszag, hanem magyarorszagbeli megyek -lakosai ~: 
nyiltan fegyvert fognak: sziiksegesnek tartanam 

l-or kegyeskednek meghagyni, Erde~lybol a szekely katonasag egyt · 
reszinek kijoveteh~t, mely parancsolat rogton volna te~IjesitendO, 

2-or hogy a Csemovics es Vukovics kir. biztos u~ak .rendelkezese 
ala lenne helyezendo, - kovetke:tJoleg az erdelyi fohadi kormanyz6s·~ 
magat a nevezeţt kiralyi biztos urakkal tenne ertekezesbe. ·•·~ .. ) 

Sok nem johet ki az olahok miatt, kik koztt orosz bujttogat6k mun
kălkodnak, De hogy nehany ezer kijojjon, nem kevesbe all Erdely, mi11t 
Magyarorszag erdekeben. .. . . .. . 

Fogadja Fenseged h6dol6 tiszteleteniet. 

Budapest, 'junius 11. 1848 
iBeliigyminiszter 

Alteţa voastră domnule arhiduce, palatin şi 'locţiitor r.egesc! 

~Deoarece în preajma Dunării de jos apar ·CU fiecar-e zi mi~că:ri din 
oe în ee mai îngrijorărboare, fiindcă .in zona luntraşilor1 însăşi armata: 
este trădătoare, pentru că nu numai Croaţia, ci chiar şi comitate1e; şi 

374 



lâcUittorii din gr:aniţ'ele Ungariei· apucă: a{mele: per. fa.ţâ, ; găsesc~ rl€ tre-
buinţă urmă·toare;le: . 

1. Să vă înduraţi a dispune venirea aici a unei părţi· a HJ"matei 
secuieşti din Transilvania~ iar ordinul să fie executat imediat;· 

2. A·eeiasta~ să: fie ·apoi pusă în sruhoidinea domnilor ;co111isaii :cser
no:vics .şi Vuknvics, după e1e în prealabil ·se· va fi luat legătura cu ei. 

Prea multă armată nu poate fi scoasă din ~cauza român:Hor, în _mij
Jiocul cărora acţionează agitatori, ruşi; dar venirea c~totva mit este; .şi ·în 
interesul Transilvaniei, în egală măsură cu al Ungariei'. · · 

Primiţi, alte,ţă, expresia sUmei mele . pătrunse de adn1ir.p.ţie~ ·. 

Budapesta, 11/VI, 1848 
Szem~re, Bertalan 

. . i 

Concept. Arh. St. ;Budapesta. Fond. 1848-49-i Miniszteriumi Levei
tăr. Bel.ii.gyminiszterium, nr. 290. eln. B. sz~'m. Publii'cat: de De4k 
lmre: 1848, p. 136-137. 

l Luntraşi: !formaţiuni mil'itare de tip marmaresc fluvial din armat~ ~mpe-. 
rialăJ !Aveau în pază şi graniţele fluviale. Centrul 1lor era localitatea ·THel. (De 
la magh. csajka = luntre). 
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Sibiu, 11 iunie 1848 

An Sei~ne des kais. konigL wirklichen Herrn geheimen Rathes und 
Kăm-merers, GroBkreuz des oesterrei:chischen Leopold Ordens, Ober
gespans des, Szalbo1cser Comi'tats, Prăses cler ik: ungarischen Ge
[ehnten Gesellsohaft zu · Pesth und Landes Gouverneuns im. GroBfur-

. stenthutn Siebenburgen, Joseph . Graf.en Teleki von Szek Excellenz 

Hermannstadt, am 11ten Juni. 1848 

Zu Folge, der in A'bschrift anverwahrten Note der k.li. Agenzie 1n 
BUkar.est1 vom.· 6:ten d.M. und eihes -mit hieher gelangten Schreibens des 
von der- hohelll Pforte ffir die1 Moldau und Walachei ernannten Com
mi,ssărs Talat Effendi so1Jen gemăB einer · der · m-oldaui:schen Reg~:erung 
aus Pesth zugekommenen N achr.icht die urilăn.gst von Ibraila .fluchtig ge
wordenen mol.dauischen Boj:aren, welche sich ·in · die k.k. Staaten · gerettet 
ha ben, . den Plan getfaB:t ha ben, einen. EinfaH mit . bewaffnete:r Hand tin 
die M·oJ.d..au zu untemehtnen,. und zu diesem Ende mit Hilfe mehrer an
dever Tndividuen, ·die sich ihnen angeschlossen- haben, .fiQrmliche Wer
bungen von Freischaaren in Siebenbi.irgen und· Banat anstellen~ um 
von da, rmd namentlieh von der Stladt Kronstadt,. di.e :Zum Versamm
iungso~te be:s,timmt sei, liber Groschest in .die Moldau einzufaJlen. 

Dem General Co:rnrnando PI"iaesiditim ist bisher noch : von · keiner 
Seite eine1 Meldung ZUJgekommen, daB v·on Unterthanen der Moldau 
ode:r W alacheii hiedandes in der Abstcht Leu.te angeworben wiirden, um 
~mirb ihnen einen f.eindlichen Einfall in j~ene beiden FUrstenthumer zu 
unternehmen. 

375 



Indem ich daher gleioh de,rmal in diesem. Sinne sowohl der ·. 
Agenzie als auoh dem genannten Commissar der hohen Pforte, • 
in .A;bschrift mi!tfulgende Note2 an die Agenzie des Naheren zu 
men gi:bt,_ eine beruhigende Antwort zu geben in der Lage bin und .. 
dem genannten Comrnissăr zugleich auch di:e Versioherung erthei1e, 
wenn wi.rkUch von Sei te, fliichtiger moldauis:cher oder walachiseher 
t~exthanen ein siokhes unsinniges Unternehmen gegen die 
Fiirstenthfuner von hier aus beabsicht1gt werden wollte, die k.k. 
reichische Regierung irn Rti:cksieht der freundschaftlichen 
in \Velchen sie zu der hohen Pfor,te stehţ, gevviB nicht ermangeln. 
ein solches Untemehmen mit Kraft zu hiri.tertreiben, finde i'oh 
i.ibrigens hiedurch veranlaBt, gleichzeitig die Herrn Obers.ten und Corn 
mandanten der hierJandigen fiinf Grenz Regimenter so wie das 
stădter Grenz Commando aufzurtordern, 3 di~es:em. Gegenstand eine beson.:J 
dere Aufmerksamke~it zuzuwenden und wenn etwa dort eine Werbun:g 
oder Versammlung von Fveiwilligen behufs ein:es feindHchen Einfalls' 
dn die Moldau oder WaJachei wi:tklich versucht wenden wollte, diesewbe 
tim Einv:ernehmen mit den betre[f.enden Pl'iovinzialbeh6rden mit allem 
Nachdruok zu hintertreiben nnd sogleich die Anzeige davon hieher zu' 
er:statten. · · · 

Ich gebe mir di!e Ehre, Euer ExoeHenz hievon mit dem diiensrtJ.:.:: 
fr.eundliehen Ansuchen die, Mi:ttheilung zu nrachen, in dieser Gemiillheit 
die errtspr.echenden Weisungen aruch an die betreffenden Provinzial Ju..;. 
dsdiktionen erlassen zu wollen. 

In Dienstesabsein des Commandirenden Herrn Generals, 

Pfersmann, F.M.L. 

Către excelenţa sa consilierul intim şi eamerar, purtător al crucii 
mari a ordinului . austriac Leopold, comHe suprem al ,oomit:atului 
Szabolcs, preşedintele societăţii maghiare a savanţilor de ia Pesta· 
şi guvernatorul marelui principat al Transilvaniei, Teleki J ozsef 

Sibiu, 11 !iunie 1848 

O notă din 6 iunie a agenţiei austriece la Bucureşti 1 anexată a1o 
în oopie şi o adresă care ne-a parvenit de la comisarul Talaat Effendi{ 
numit de' Înalta Poartă pentru Moldo·va şi Muntenia, dez,vălui1e că. Gu
vernul .m.oldove:an a primit o infu·rmaţie din Pesta. Conform· acesteia 
boierii moldoveni: care nu de mult au fugit din \Brăila şi .s-au refU!gi:at în 
st~te:le austrie·ce, p1ănuil€.sc să invadeze Moldova cu o armată. Cu. o 
astfel de intenţie recrutează voluntari din Transilvania şi Banat ajutaţi 
de mai mulţi indivizi care li s-au alăturat, pentru a inva:da de aici. Ora
şul \Braşov ar fi desemnat ,ca loc de întâlnire', urmând a se merge prin 
Grozeşti în Mqldova. , 1 

Prezidiu! Comandamentului general n-a primit încă de ni:căierl 
vreo stire cum că cetăteni din Moldova sau Muntenia ar recruta volun
tari: i~ Transilvania ru scopul de a in vada· cele două principate. 

ne aceea pot să dau atât reprezentanţei austriece, cât şi comisarului 
Înaltei Porţit un .răspuns liniştitor, după eum rei:ese. din copia adresei2 

către agenţie. Totodată pot să-1 asigur pe merrţionatul ~comisar Că, daca 
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într-adevăr refugiaţi moldoveni s;au munteni ar intenţiona să între-
prindă de aici o astfel de~ acţiune nesăbuită împottiva principatelor înve
cinate, atunci, având în vedere relaţiile prieteneşti o~e există între 
Inalta Poartă şi Guvernul austriac, acesta se va strădui din răsputeri 
să îrnpi~edi:.ce o astfel de acţiune. Totuşi rnă văd obligat prin aceasta 
să--i( rog pe domnii colonei şi ooman:da:nţi ai oeror dnci regimente de 
grani!ţă din Transi1vani'a, cât şi comandamentul de .graniţă din Braşov3, 
să acorde o importanţă deosebită problemeL Iar dacă· într-adevăr s-ar 
inceiioa aoolo o :necrutare :Sau adunare de voluntari cu !intenţia de a at;aca 
MoWova şi Muntenia, atunci să împiedice acest iluoru prin· toate mijloa
cele cu acordul respectivelor autorităţi provinciale şi să trimită· imedi;at 
un raport aici. 

Am onoarea să o informez pe exceLenţa voastră în această privinţă, 
adrescîndu-vă totodată rugămintea de a, da dispoziţiile necesare respec
tivelor jurisdicţii provinciale. 

In absenţa domnului comandant general, 

Pfersmann, F.M.L. 

Original. Airh. St. Budapesta. Fon,d. G.Pr., nr. 1 628/1848. Foto: 25 899~ 
25 902. 

1 Vezi doc. 46. 
2 Vezi doc. 188. 
3 O adres~ !identică a fost trimisă chiar şi Comandamentuluti general din 

Banat, vezi Orzg.inal. Haus-, Hof- und Staatsarchiv W1·en. St. · K. TUrke~ VIII, 
Kiarton 32, nr. 129/1848. Xerox: 15 628-15 631. 
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Sibiu, 11 iunie 1848 

Abschrift der an den k.k. Hofagenten der W ala;chei, 
von IT'imoni-, unterm 11 ten Juni 1848, Praesid. Nr. 657 fq ergangenen 

Gene~al Commando Praesidi.al Note 

'Da der Commandirende Herr ·G·ene~a'l· in diesem GroBfurstenthum, 
Feldmar,sehaH Lieutenant Ba~on Puchne·r, gegeriwartig .als koniglicher 
Oornj.ssar auf dem Landtage ISioh }Jefinde·t ~d wah:rend seiner diesfălligen 
Mission ieh mit der Leitung des Gene_raJ Commando und den m:illită
rischen Angelegenheiten betTaut . bin, . ~IQ . beeile ich . mich, .in seinem 
Namen. Euer etc. auf das an !ihn · .uri·ter:m 6t.en ·. JupJ. 1.8481 g~eriohte1te 
verehrte Schreiben folgendes zu erwide·rn: 

Es ist mir durehaus unbekannt, daB von UntJetthanen der Molda'u 
oder W,alachei hierlandes in der Ahsicht -Leute ~n.gew·orben werden, um 
damit einen feindHchen Einfall in jene~ be11den Fiirstenthumer zu . un
ternehmen. 

Obgleich ich er:st dies1e Tage aUs Kronstadt·, .wo nach der Angabe 
Euer etc. der Versammlungsort · fur die : anzliwe·rbende Frei'S!chaar -seyn 
soll, ausfuhrHche Berichte· und Briefe, nam,en.tlich m . .l!ch vom dortigen 
Oberrichter selbst erhalten habe, so wurde · doch darin nirgends von ·dem 
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Bestande eine!r wirkliehen Werbung und Vers.ammlung 
zu dem · ·besagten Behufe·. clortselbstr Erwăhnung gethan. 

Es muB daher jene Supposition bei dem Mangel einer 
liohen. Grundlage, wohl nur- auf einem leeren Geruchte ·- beruhen. 

Niohts desto weniger .finde'- ;ich ·mjeh in Folge des Sehreibens.: 
etc. . v:e·ranl1a.l1t, di~esem GegeDSit:ande eine besondere Aunnerk~saJJn.K~3l:b' 
zuzuwenden und darube:r . unter Einem- nahere N achforschung,en 
·lei,ten, • deren ~esultat icl1 Eu~r etc, bekannt zu geben ni'cht ermang 
wepc;l:e._ -

.; • Euer . •e'tc. · wollen i.i'brigen.s sowohl dem russischen Herrn Generâ'l: 
D:U;hqmei ·_,als"-auoh de-m tiirltischen Hell:Tn. Commissăr T.a.lat Effendi ·die 
Versieherun,g e1rtheiLen, dafi wenn wirklich von Seite fliichtige;r mcrl';;.;; 
daui~cb,er. oder walachischer Unterthanen ein solch unsinniges ~Unter
nehni~n. g~ege~. die benachbarti~n _ Fiirst~nthUrper .~on hier aus, berahsd.ch-:
tigt werdEm w-ollte, ldie k.k. oesterreiehis-cihe Regierung in. Riicksicht de:r 
freun.dsiohaftli:chen Beziehungen, in wel1chen sie zu der Hohen Pforte 
steht, gewi.B nicht eii'mangeln wird, ein · solches ,unternehmen mit Kraft 
zu hint,ertreiben. · 

Hie~b~ei' ka:nn : · ioh rucht umhin,, Euer etc. darauf aufmerks.am zu 
maohen, wie vielleicht die vom k ungarischen Ministerium einge'leitete 
lBi!ldting eine~s Frei CoTps von einig:en ~tausend Mann in Szegedin den 
AnlaB zu jenem Geriichte beziiglich einer Truppenwerbung gegen di~ 
Moldau und Walaehei gegeben haben :mag. 

Allein, jenes freie Corps ~st Iediglich zur Aufrechthaltung der bei 
den gegenwărtigen Vetrhăltnissen bedrohten offentlichen Ruhe iru In
nem· des Landes bestimmt und hat durchaus~ mit dem unterges:teHtep 
Zwecke e~ines Einfalls in die meh~erwăhnten Fiirsten thiimer nichts ge::.. 
Inein; daher der ·tmrkische Herr Commissăr auch in dieser Beziehung 
vollkom1nen beruhigt seyn kann. 

SchlieBiioh erlaube itch mir die Bitte, mitfolgenden Brief - bei-
1ăiufig desselben Inhalts, wie di1e vorliegende 1N o te - dem, ti.irkisohen 
Herrn Com-m.i:ssăr Talam Ef:tendi gefa:lligst einhandige:n zu wollen. c 

[Pfersmann] 

Copie a notei prezidiului Comandamentului gene~al către agentul 
· :cie, eurte austriac în Ţara Românească, Tinloni,, din data de 11 iunie 

. -~ 1848, pnezid. nr. 657/q. 

-'Deoarece· do'ltlnul comandant genera:l diri acest m.are principat, ba.,. 
ro:riul feldin(lreş:al locotenent Puohner, se află actualmente ca şi oomi
saT ·crăiese , fl:a dietă, iar în tim pui misi'll!nii sale acolo am tfost eu încre,_ 
dinţat cu: conducerea Comandam-entului general şi cu afacerile militare; 
mă grăbesc .să vă răspund, în: numele său, 'la scri,soarea adresată' lui dih 
da;ta de 6 ~iunie 18481, următoarele: · · · 

Nu am nici un fel de informaţi'e cum că · cetăţ~eni ai· Moldovei sau 
ai. Ţării· ·Româneşti. .ar recruta• în acest prinCipat .oameni eu !intenţia de 
a. ataca oele două principate. 

Am primit abia în aceste zile scrisori şi rapoarte amănunţite din . 
Braşov, ·unde, oonrform indiJcaţiilor dv., ar fi locul de adunare. al ar1n:atei 
de voluntari. ·Dar în aceste scrisori' şi rapoarte, une'le provenind chiar 
de la judele suprem al Braşovului~ nu se mienţioneaeă nimic fi:n .legătură 
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cu o recrutaa.~e sau adunare a unei armate de voluntari în ~scopu~ men
tionat. 
' Prin urmare, supoziţia amintită este lipsită de orice bază adevă-
rată şi se· întemeiază probabil pe un z~on. 

r:Dotuş:i, ca urmaTe -a adresei dv., mă văd ·'obligat să acord 6. atenţie 
deosebită acestei1 problem'e şi să iniţiez -cercetări mai amănunţite al căror 
rezultat vi-1 voi comunica. · . . .· . 

Vă rog să-1 asdguxaţi atât . pe domnul general rus puhmel, cât şi 
pe domnu'l oomisar turc Ta1aat Eflferndi că, dacă într-adevăr în Transil
vania s-ar pune Ja eale de .către cetăţenii fugari moldoveni sau munteni 
o astfel de acţiune nesăbui'tă împotriva ;principateLor învecinate, Guver
nul austriac va avea în vedeTe relaţiile lui prieteneşti faţă de în.alta 
Poartă şi va .lua; toate măsuri,le~ pentru a împiedica cu hotărâre o astfel 
de acţiune. 

Aş vrea de ailtfel să vă atrag atenţia asupra faptului că probabil 
acţiunea iniţiată de Guvernul ungar pentru formarea unui corp de ar
mată din câteva mii de voluntari la Szeged au cauzat acele zvonuri pti
viitoare la o recrutarre de trupe împotriva ;Moldovei şi a Ţării Româ-
~~ . 

Numai că acel .corp de voluntari este destinat doar pentru: men
ţinerea Hniştii publke aetuale şi nu are nimie in comun cu pr.esupusul 
scop ~al unui atac îndreptat împotriva principatelor; prin urmare, dom
nul oom·isar ·turc poate fi ~ş! în aoeastă pri,vinţă absolut [iniştiit. 

In sfârşi't, imi permit, să vă rog să~i înmânaţi domnului comisar 
turc, Talaat Effendi scrisoarea alăturată cu acelaşi ·Conţinut ca şi nota 
de :Daţă. 

[Pfersmann] 

Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P~ .• nr. 1628/1848 .. Foto: 25 896-
25 898. 

1 Vezi doc. 46. 
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Sibiu, 11 iunie 1848 

An das ,l,obHche k. Landes Gubernial Prasidium 

Hermannstadt·, am 11. Juni 1848 

Zu der Erhebungs Commission der dur1ch die Mannschaft des 2. 
Szekler Hegiments zu Koslard und MihalzfaJva veriibten schweren Ex
zessen ist der Herr Hauptmann T~eutsch des· Inf.anterie Re,giments Graf 
Leini.ngen nebst dem Hauptm1ann Audîtor von Sandor n.a(:h Mihazfalva 
delegirt und an den Herrn Grafen Franz von Beldi gewiesen worden.- Wo
von ich mich beehre, Einem loblichen k. Landes· Gubernial Prasidium die 
dienstergebene Eroffnung zu maehen. 

P.fersmann, F .M.L. 
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Către onoratul Prezidiu gubernial f:tl ţării 

Sibiu, 11 iunie 1848 

Domnul 1oăpitan Teut:sch de ia regimentuJ. de inf.anterie con 
Leiningen a fost delegat, îmfEeună cu căpitanul auditor Sandor, în 
misia de anchetă de la MihCl!lţ care oe:r.oetază gravele ex·cese · · 
soLdaţii ,regimentuJ.ui 2 secuiesc în această localitate şi la Coşlari 
au fost îndruma ti să ·se· adreseze acolo contelrui Beldi Ferene. Am 
rea ·să înştiinţe~ onoratul Prezidiu gubernial al ţării în leg:ătu:r~ 
aceasta. 

Pferrsmann, F.M:L; 

Original. Arh. St. Budapesta, Fond. G.Pr., nr. 1540/1848; Foto: 25 
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Sibiu, 11 iunie 1848 

Cinstită Adunare! 

D-zeu oarele' este .însuşi adevărul şi dveptatea, căutând din. ceriq 
şi asupra neamului românesc şi văzând că s-au împlinit anii osândei ş~ · 
a{i] subjugării, supt oare gemjea din veacuri doar pentru păcatele părin- -
ţiJor şi al~e· strămoşilor noştri, în sfatul său cel d-zeesc au hotărâ~t a pune 
odată sfârşi.t atâtor rele şi apăsări oe au avut de .a .suferi până ~acurn 
ş:i a-1 ridi1ca iară 1a treapta ce i se !cuvine ca .popor ales şi at-i întoarce 
'libertatea răpită după care de sute de ani ofta însă în zadar. _ 

Minutul acesta, iubiţilor, în cwe $e puse paşul ce'l di.ntâiu pentru 
desrobirea şi r.edobândirea drepturilor noastre, parte, perdute, parte ou
venite după greutăţile ce purtăm în această patrie, fu ziua a treia din 
luna maiu ce trecu, în .care românul, însetat ca cerbul de isvoarele ape
:}or, însetat zi:o de du1cea libertate, s'e adună la Blaj în num.ăr de. vro 
60000, unde nesfîit şi fără frică să-şi descopere păsurile sale înaintea 
lume:L şi să ceară dreptate. El făcu dar acolo în Câmpul Libertăţii o peti
ţiune saUJ 'instanţie cătră împăTatu!l şi 00. tră Dieta ţării în numele na
ţiunei române întregi .a[le] cărei puncte [ale] petiţiunei sa:u ale instan
ţiei oe '1e fă·cu acea Adunare măreaţă în nun1ele naţiunei române întregi 
sunt cele următoare cuprins.e mai pe scurt: 

1 o Naţiunea română pretinde ea pe viitoriu să-şi aibă neatârnarea 
sa şi în Dieta ţării să aibă reprez.enuanţii săi după num.ăru[ poporului, 
:pyecum şi diregători în tot feliul de· domnii judecătoreşti ori militare,~ 
aseminea după numărul poporului; mai înco1o cere ca să se slujiască cu 
limba· .s,a în toate trebile de lege sau de· juc}~e~cată şi în tot anul1 să. aibă 
o Adunare naţională generală; 

2° Natirmea română cere· ea biseri.ca română să fie si să rămână 
liberă, neatârnată de la ori care altă biserică, aseminea î~ drepturi şi 
fo'1oase CUJ oelelail.te biserici ale Ardealului; ea ~cere reaşezarea unui mi
tropolit român aici în patrie şi sinod (sobor) general sau sobor de obşte 
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pe tot 1anul; în car,e sinod să. fie deputaţi . bisericeşti şi mireneşti, prin 
cari să se aleagă şi episcopii româneşti slobod după mulţimea voturilor 
fără candidaţi; 

3° Naţiunea r.omân~ cere fără întârziere ştergerea iobăgiei preste 
tot fără nicii o despăgubire din partea ţăre,J).ilor iobagi şi totdeodată şi 
a dijmelor ea un ·ce împedeeătoriu economiei; 

4° Naţiunea română poft:e.şte libert:ate de a putea lucra orke meş
teşug şi .a ri:eguţă!tori, lipsind ţehuri1e, privilegiurile şi alte stavi[e ce 
împedecă negoţul cu ţările vecine, de care se ţine desfiinţarea vămilor 
la g.rani.ţă; 

5° Naţ~Lmea română cere ca darea ce s-au pus de la un rti·mp în
coace 1asupra vitelor; care din pridna strâmtorării hotarelor se ţân şi 
se pasc în ţerile vecine cu mari cheltuieli, să se şteargă cu 'totul şi trac
tatele ce s-au încheiat între Prea înalta Casă a Austriei, Poarta otomană 
şi Principatele· româneşti pentru economia vit~lor să se păzi,aseă eu to,ată 
scumpătatea; 

6° Natiunea română oere desfiinţarea zeciuiel.elor de la băile de 
aur sau de 'argint; 

7° Naţiunea română oere libertatea de a vorbi, a scri'e şi a tipări 
fără eensură orice ifeliu de cărţi sau jurnale ori crun le numim noi, 
novele; 

8° Naţiunea română cere asigurarea libertăţii personale; totdeodată 
ceTe libertatea de a se aduna Laolaltă şi ca oamenii să nu cază la nici un 
prepus dacă se adună numai să vorbeas,c:ă şi ·să se înţeleagă în pace; 

go Naţiunea română ·Cere judecată de juraţi în care proce1sele să se 
facă cu gur:a; 

10° Naţiunea română cere înarmarea poporului sau gardă naţio
nală spre apă1rar1ea ţării dinlăuntru şi dinafară şi miliţia română să-şi 
aibă ofiţi.rii săi români; 

11 o Natiunea română cere denumirea unei comisii mes:tecate, com
puse din rro{nâni şi a}te naţii ardelene, pentru cercetarea pridnelor de 
hotare; şi anumit românii din pământul crăiese poftes:c ca prin o comi
sie mesteeată neîn:beresată, hotarele oaTe le~.au cuprins comuniVăţile să
seşti de la oele româneşti să li se întoarcă românilor înapoi; publicurite, 
cetăţenii şi orăşenii din pământul crăiese care au cuprins munţi, păduri, 
mori, moşii în hotarele româneşti, dacă nu vor putea dovedi în r.e1stimp 
de trei ~luni înaintea pomenitei comisii eu documinte vrednice de cre
dil).ţă oă aeeiea1 sunt adevăPată proprietate a lor, să se dea îndărăpt eo
munităţilor române eu venitul lor; 

12° Naţiunea română cere ea clerul român întreg s.ă se înzăstreze 
din Casa statului întooma cu clerurile celorlalte naţiuni; 

13° Naţiunea română cere înfiinţarea şcoalelor româneşti pe la 
toate satele şi oraşe~le, ridicarea de şcoale. mai înaite româneşte în care 
să se poată învă.ţa şi meşteşuguri; eere mai îneolo seminarii pentru creş
terea tinerHor oeLor ce voiesc a se preoţi şi o Universitate română, pre
cum au şi aHe naţiuni, înzăstrată din Casa statului; 

14° Naţiunea română eere ea toate greutăţile ţării să le poarte de 
obşte toţi lăcuitorii, fără nici o deschilinire, şi privilegiele să se şteargă; 

15° Naţiunea română ,pofteşte ea să se facă o constituţiune nouă 
pentru Ardeal, ·întemeiată pe dreptate, libertate, egalitate şi frăţietate, 
adecă pofbe1şte ca cartea legii să se prefacă după vremile de acum; 
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16° Naţiunea· română ·cere oa împreunarea (uniUinea) Ar.dealul:Ui · 
Ungaria :să nu .se ia la desbatere inainte, până când naţiunea . 
nu se va cunoaşte de naţiune constitută cu vot in Dieta ţării, ca~şi) 
lalte naţiuni împreună lă·cuHoare; altmintrHea pr.otes.tează. 

Acesta e iubiţilor, cuprinsul cererii .românilor, care o au 
Adunarea cea m.ăr:e:aţă de la Blaj. Această cere~e întemeiată pe s' 
dreptate o au subscris în numele naţiunei întregi amândoi epi . 
12 secretari1 români aleşi de naţiune ,şi ·împuternid·ţi de naţi · 
[ucreză în numele ei. Această cerere între neîncetate strigări de 
se prin1i de toată Adunarea şi se hotărî deodată ca !Pentru d 
cererii aceştia la î[năl1vatul] impăr•a1t şi la Dieta din Cluj s•ă se 
doaă deputaţiuni şi anume număru1 deputaţilor carii vor merge Ia 
să ·stea oei puţin dln, 30, iar aJ ·celor ee !Vor mer:ge la ~Dietă din 1 
inşi, aleşi din preoţţ, ilitter.aţi, nobili, militari, neguţători şi săteni. 
hotărâre 1a Adunării naţionale de l.a Blaj pentru trimite•rea '-'-"'ltJ'-"·'"a'~~J:ln 
î[nălţatul] împărat o .am fă·cut cunoscut· şi C[ins;titei] comunită·ţi1 de' 
în 1 O :z.He .maiu; 'în care zi se şi aJeasă, precum :ştiţi ;cu toţii, de' 
obştea sătească trei deputaţi, carii având de a se însoţi cu ·oeialalţi 
taţi de pr1e alte locuri să călătorească 1a Viena şi în nurne1e naţi , 
întregi să aştearnă numita cerere maiestă;ţii sale împăratului. În f.rui11 
tea acestor doaă deputaţii era[u] rânduiţi .am.ândoi e,pi:scopii, unul adec•ă 
la Viena şi celalalt l·a Cluj, cu .acea însărcinare din partea naţiunei ca 
pe 1.7129 maiu sau pe1 'luni. înai11jte de Înălţarea Domnului să se. a(f:te 
negreşit fieşteoare dinpreună cu deputaţii la locudle cuvenite spre·rc( 
putea .aşterne cât mai în grabă cererea naţiunei tot intr-o zi î[năl~atuluiL 
îm păr·a t şi Di etei. . · ,- · · 

Spre a ajunge dar la zioa hotărâtă l!a Viena, am trebui1t să pornim. 
de acasă ~tocma într-o vreme când nu se auzea .altceva din toate părţii~ 
deeât numai de ·turburări şi răscoale, când era[u] oam·enii mai îngrţj;o,.,. 
raţi pentru viaţa şi av·e.rea lor, eând tocmai 1s.e lucr.a pentru închiderea 
cetă!ti.i. Noi atunci tr,ebuia să lăsăm toate :si să călătorim în trebile nea~ 
mul~i nostru românesc, doară-1 vedem cât mai curând feridt, cât~ mai . 
curând smuls din ticăloşie. Cu ajutoriul lui D-zeu ajunserăm dar · în 
paoe pe ziua numi:tă 1a. Viena ·toţi deputaţii în număr de 28, unde îna[i]fi..,. .. 
·te de sosirea noastră cUI doaă zile se întâmplă. în cet.a1te o r.ăscoală. urât~2 
înwe studenţi, oetăţeni. .şi miliţie. Spre nenorocirea noastră m.aiest.at~e;a. 
sa împăratul din prieina deselor turburări părăsi Viena şi pentru reîn7.' 
t~regirrea ,sănătăţii saLe· călători la ;In[.sbru]k în TiroL Ce era dară să f,a.;.. 
cem? Trebuea să aştept,ăm vreun răspuns de la unii deputaţi .cari se 
duse~s:e cu cererea no:as,tr·ă înainte l·a Insbruk. Trecură doaă săptămâni de 
aştept~re1 zadarnioă şi încă nici un răspuns nu eăpăt.arăm; aceasta dis
gustă pe ·cei mai mulţi deputaţi carii ·Să şi J:ntoarseră eătră. easă sau îşi 
~căutară de trebile lor. Dar nici că se putea altmintre.a. lV[ai rămăs.eserăm 
diri toti vreo 10 insi pe loc; într-aceia sosi si mă.ria sa d-1 nostru episcop 
[a Vie~a(;1 şi din îr{demnuUi preas:finţi.i sa1e de1 a jertfi şi de· a face toate 
cele eu putinţă pe:ntru fericirea naţiei noastre am pornit în dumineca 
tuturor sfinţilor :1a Insbruk, unde• ajungând noi am fost aşa de norocoşi 
de în următoarea zi, vineri, am dat cererea noastră chiar în mâna maies
tăţii sale a împăratului (fiind de faţă şi împăr,ăteas.a şi )Încă un minis
tru); de la oare ne-am învrednicit :a ·căpăt~a nu nun1ai cu gura, dar' şi în 
scris, înalta rezoluţie împărăteas~că, pr:e car<e.a m,ări.a sa dl nostru episcop 
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prin ţirculariul acesta v.oieşte a se face cunoscută tuturor .parohiilor şie. 
subordinate aici (se citeşte circu1ariul). . 

Din Hceastă scrisoare păstorească vedeţi,, iubiţilor, ~cât de mult au 
dobândit la -cererea sa naţiea română preste, tot; acum. deodată în ce 
se ţine de1 celelalrte puncte ale cererii noastre precum: darea pe vitele 
ce păşunează în ţeară sau a regielor, pricina hotărârilor celelalte vă rog 
să fiţi . cu puţină răbdare şi aee1ea vrând lDz·eu în scurt timp se vor 
hotărî la măritul Ministeriul unguresc din Pestta, fiindcă aceste do:tă 
ţări, adecă Ardealul ou Ţeara Ungu:rească :s-au fă,cut acum numai sin
gur ro ţeară prin uniune, precum se vede din circu1a:riu1 .a1oesta oe se va 
cet:i trimis de către Ministeriul unguresc sf)Te a se vesti tUituror lăcui
tori1or patriei. 

Aţi auzit, iubiţiLor, din această scrisoare a Ministeriului ungu
reslo -că 1în privinţa drepturilor şi a libert;ăţii nu este, nu va fi ş:i nu 
poate fi deosebire între neamuri'le ce lă·cuesc .aceasta ţeară. Va să zică 
şi ungud[i] şi .saşi;[i] şi români[i] şi ori care altă naţie, vor avea cu toţii 
aseminea drepturi la domnii, la meşteşuguri, la orice feliu de foloase 
ale ţerii; .vom ~fi dar fraţi cu toţii .în drepturile ~ce ni se cuvin, după cum 
purtăm şi greutăţile patriei aseminea cu 'toţii. Uniunea s-au pronrunţiat, 
s-au întărit şi înaltul mini.st!eriu, in numele înaltului nostru împărat, 
au primit ocârmuirea . Ardealului. TrebHe noas,tre dară, oereri1e, jude
căţile ~şi jelbile se· vor cerceta şi hotărî pe· viitoriu la î[nălţ.atul] Minis
teriu din Budap21s:ta, preoum aţi văzut resoluţiunea maiesrtă.ţii sale ce 
vi s.-au cetit. 

Eu vă. înc:redinţez, îubiţi1or, că. noi ea deputaţii naţiunei atât în 
Insbru~t ~cât şi la întoarcerea noastră în Peşta am descoperit în per
soană şi cu .gur:a păsurile şi Hpsele noastre domnilor miniştri de la carii 
am căpătat ·c:ele mai bune nădejdi că toate dorinţele noastre se vor îm
plini/; cu ~,atâta mai vâr·tos, cu cât până acum am. smerit mai mult. Au 
răsărit dar: şi româ,ni1or soarele dreptăţii la care se poate încălzi şi bucura 
de feridtoare1e lui raze. Românul de .aici înainte nu mai este rob, nu 
mai,· este iobagiutl ·CUtărl)ia, ci eStte -fiu al pa.triei, este om slobod, precum 
l-au rfăcut Dzeu şi precum voieşte Dzeu să ·fie slobod; este cetăţean al 
ţării, preculm e1ste ori care alt lă·CUi·toriu al patriei, ungur sau sas; slobod 
de a purta ori1ce1 domnie în ţeară, num.ai hărnicie să aibă spre aceasta; 
slobod de a lucra orice meseri1e numai dacă o au învăţat. Noaă, prin ur
mare, ni s ..... au deschis un .câmp mai larg de fericire. Oamenii noştri cei 
învăţaţi vor ajunge mai lesne la diregătorii şi domnii şi ne .vor putea 
ajuta şi pre noi în lipsele noastr~e. E d~ lipsă dar, fraţilor, că noi acest 
rti!mp de acum oare ne făgădueşte atâtea foloase, să r1u-l petrecem î;n 
zadar, !Să 111.1 fim aşa de nepăsători, ci să-1 întrebuinţăm spre folosul 
nostru; "lucr.aţi" - zi~oe Ev.ang'helia - pănă e ziuă, lă,pădaţi de la voi 
lucrurHe întuner.e~cului" (Ioan, 12, 35), adecă pr;ostia, neştiinţa "şi vă 
îmbrăcaţi in haina luminei carea e înţelepciunea"; "Scoală-te, ia-ţi patul 
şi umblă". 

Noi de iei încolo începem o vi1aţă nouă în istoria lumii; e de lipsă 
dar să ne preif,acelm., să ne prenoJ,m 1şi noi în fapte, în năr.avuri.. E de 
lipsă .să ne deşteptăm din somnul eel de 1mioârte în care am dorm~t sute 
de ani până acum oa morţi şi :să dăm dovezi învederate lumei -că nu sun
tem aşa de tircăloşi, precum ne-au socotit lumea pănă acum; să ne ară
tăm în fapta ~că ner tragem soiul şi 1sămânţa de la un. popoT· puternie şi 
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lăudat, de la romani, carii pentru apărarea patriei şi libert:ăţii.îşi punea~ 
şi însăşf viaţ.a. , ,,., 

Fraţilor, vă rog pentru numele lui Dzeu să· ne înţelegem laolaltă 
în .această vreme, când românii sunt1 ,puşi pe drumul înaintării, când pah 
tria ne ehizăşueşte tot binele, .să ascultăm şi să UTmăm sfatul ~celor mai 
înţelepţi şi mai pricepuţi earii ne voiesc binele, fericirea şi mărirea noas~ 
tră. Să lăsăm împărechierea, ura, pisma, zavistia, atâtea pedepse ale 
ceriulu.i.,. ce vin .asupra unui neam bătut de· rele şi să: ne unim ;cu toţH 
într-un .cuget, în:tr~o năzuinţă, spre binele de obşte. Fr[aţilor] să, luăm· 
lucrurile precum sunt, să nu le tot1 .sucim ;?i să. nu tot căutăm la .pricini 
şi acolo unde nu sunt; să nu cârtim toate până şi faptele care in sine 
srunt bune. Aduceti-vă aminte oe .zke s[fânt.a] evang[helie]: "Toată ce
tatea ce .se împărechia:ză între sine, piere'' (Matei, 12, 25). A.ţi auzit din 
rezoluţia împărătească voiea preaînaltului nostru împărat ca să încun-:
giurăm toate cele ce nasc impărechiere, s[adă şi altele de feliul acesta 
şi .să trăim în dr.agoste• şi în bună înţelegere •CU toţi com.patrioţii noştri, 
fiindcă numai în 1chipul acesta vom putea înflori şi noi. vom fi ca un 
pom răsădiot lângă. i1ZIVoarele apelor şi ne vom bucura în pace de: fo1oa+ 
&ele, drepturile şi bunătă~ţile ce l·e-a~m dobândit. 

Iubiţilor, noi am intr-at acum în aseminea drepturi ea~e ·le' ·au şi 
celelalte: naţii 1m:preună l.ăcuitoare; să vedem. dară ce au tfăcut şi ce fac 
aceste naţii )pentru .apă.:tarea drepturilor lor, aceea să facem f7i noi~ ve~ 
dem, că să. înarmează ei; să ne !înarmăm şi noi, devreme ee prin inalta 
rezoluţie împărătească ni s-au dat> ;şi noaă voie :şi .slobozenie spre a ne' 
putea înarma. Dacă s-au înarmat pentru apărarea patriei, să ne înarmăm 
şi noi1 ,pentru apăra~ea ei. Voi vedeţi, iubiţilor, că m.ai ·toată Iumeta e 
turbur:ată, eă toţi prind :la arme, .fără osebire, domni, ţereni, bogaţi, să.;.~ 
raei, băt~ânJ., tineri; apoi noi ce mai· .aşteptăm.; suntem noi doară mai 
buni decâ,t· eeia1al.ti oameni. Să nB fie. rusine că am rămas· numai noi 
singUJri în lutrne e~rii: nu ne-am putut iîndti.pLeca :până acum a lua arme 
de bună voi.a noastră. Să lăsăm, fraţilor, la o par:te acea te~nere, acea 
Lfrică deşeartă• de ca.rea iS.un tem .stăpâni ţi H!S'tăzi şi să ne inaTmă·m s,i noi 
pentru apă:narea tronului· împărătese, a ţării şi a moşiilor noastre, ca eli 
chipul acesta să. ne arătăm vrednid de· drepturile şi f'oloa.se,le cele ce 
am dobândit şi vom mai dobândi. Acum în aceste ) timpuri turburate 
avem o îndoită datorie de a ajuta patriei din toate puterile noastre, ca 
mai târziu să ne folosim chiar de bunătăţile lilbe~tăţii care ni s-au dat. 

Eu îneheî acest ,CUIVânt al m:eu cu vorbele prea bunului nostr:a 
arhipăstor srnleteso: .fiţi credincioşi î [naltului.] împărat, -c~edindoşi ţării 
-şi a;s,cultă·tori de mai' marii voştri, precum aţi fost ·şi până >aiCUm .. ·să 
ave~, aubi~i1or meri, dragoste ifră·ţeaseă atâ·t intre noi, eâ·t şi eăltră cele~ 
.J.alte natii eu nbi 1ă:cuitoare ea împreună să ne putem ·înduki de bună~ 
tatea ţe~ii nostre şi ehiar împreună cu ele, cu u!n'ite puteri, să apărăm 
;patria noastră de' vra·şmaşii ei, precum am făcrut şi până acuma. Ştie 
lum·ea, iub[iţilor], cum că totdeauna când .au ameri.nţat nenorocire pe 
dulcea noastră patrie, românul totdeauna au fost gata spre .apăr:area ei, 
,.,cum au ap~r,at împreună eu eerelal.te popoară, eu însăşi vărsarea sânge-. 
!lui, ţea:r:a, carea încă îi ·era ma:şteră; eu cât mai bucuros va face aceasta 
aoum; văzând eă patiria n strânge Ia peptul său 1adevărat măm.ese şri îi 

· dechiară de al său adevărat fiu. Lângă care dulci şi de mare însemnă
tate cuvinte, .îngăduiţi-mi să mai îndirept şi eu cătră voi, iubiţi.'[lor] două
trei cuvinte :şi aşa a-mi încheia cuvântarea: fiţi ascultă.tori întru toate 
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prea bunului nostru arhiereu şi vă plecaţi voinţei lui; daţi mulţumită lui 
Dzeu eă: ne~am învredni.dt .a avea în aceste ·Nmpuri grele un părinte 
care cu nespusă râvnă, ziua, noaptea, din toate puterile, lur--ră p:enrtru 
fericirea poporu~ui grijei sale încredinţat, .car·ele ca un bun ostaş se luptă 
pentru cauza cea direaptă a românilor. ·Mai preurmă binecuvântaţi., aveţi 
în cinste şi mulţămiţi tuturor acelor rom.âni zdraveni cari au lu1cr.a,t ~i 
pănă acum şi vor lucra în viitoriu pentru fericirea naţiei române,; spri
jiniţi după ,puteri p31Şii 1or, ca aşa să se pogoare• binecuvântarea lui Dzeu 
;preste fiii oei mulţămiitori, ~este neamuJ. românesc. 

Cop,ie modernizată. Arh. B.A.M(., fond. Şaguna, Sibiu, ms. 58/1848. Pu
bllicat: T. Bodogae, Preotul răşinărean Sava Popovici-Barcianu, martor 
al evenimentelor din primăvara anului 1848, în Mitropolia Ardealului, 
XXXII, nr. 3, p. 104.-108. 
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sarcău,ll iunie 1848 

Domnule ,tpr·otopop şi fraţilor preoţi români, 

Dieta ţării, de 1a care mult depende soarta fiecărui concrv1c al 
Ungarii, este Ia poartă. Toate elementele tuturor naţiunaHtăţilor, toate 
oorporaţiuni·le, toate societă:ţile şi toate clasele de oameni, ba tocmai 
şi fraţii noştri români. din toate· părţH€1, aJU ţinut adunări. naţiunale şi 
bisericeşti - toţi s-au consultat despre melioraţia soar.tei, sale1 şi despre 
consolidarea unei feliciri venitoare·- ~au întins petiţiuni la respectivul 
Ministeriumu,. au impe:tDat concesii şi au defipt ·Cele de cerut de la Dietă, 
şi, în toată întem;plarea, cele de• făcut, cu un cuvent: toţi s-au folosi 1t 
de beneficiul libertatei şi a[1] publicităţii, toţi au simţit, că au ~trecut 
tempul .auctorită·ţHor ·şi al despotismu1lui şi e ertat ca oricine, d€1 ar fi 
şi ou .şepte ,cruci duplicate î.mpregiuru1 grumazului decorat - a vorbi cu 
frunte deschisă. şi a pretinde fără de cutremur ce• în conştiinţă simţe.şte 
a fi drept. 

Numai noi, pre cari soarte:a şi virtutea nemuritorilor noştri proto
episcopi ne~au pus în stare a ne câştiga - şi credem :că ou puţină ex
cepţ'te oei m·ai mulţi aţi umblat în cariera oe duce 'la locaşul muzelor, 
la Tezaurul ŞtiinţeLor -· noi dormim somnul unei morţi morale şi eter
ne, noi zacem într-una apatie înfiotă·toare· pentru tot deşteptul fiu al 
unei naţiuni atâta de asupdtă. Noi, a căror f·aciendele sunt miliarde, 
noi. a ICăror necesele sunt înnecătoare, noi cari spre soandalu1 lumei încă 
ned un semn de1 esistenţă naţiunală română nu am dat 1umii, noi cari 
'în benefidil·e naţiunei. române, în respeotu că.tră .alţi fraţi ai1 noştri ro
mâni, 1n ··cel ,m.aJ mar'e grad ne îngrăşiem, noi despre soartea noastre 
nerriio co~pitând ~cu eea mai mare ingratitudine' ne· saturăm şi dormim. 
Apoi aceasta .se întâmplă şi încă atunCi când bunul nostru episcop toate 
puterile şi le încoardă spre a ne amalga:miza cu elemente stranee, eu 
oea mai m·are nepăsare .permind veninata ency!Clkă dd-o 11-a mai 1848 
Nr. 246. AceatSta e o stare ruşinătoare, nu numai, ci urm.aiŞii voştri, vii
torimea, văzând din istorie' aceste ocasiuni f-avorabile de noi numai din 
nepăsare trecute eu vederea, ne va blestema. 
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DomnHor protopopi, fraţilor preoţi români! Credem ~că. 
manu pre pept nu ne veţi acuza că am fi exagerat această 
ţiune dureroasă şi din oonving:ere procesa, - ou .atât m,ai. puţin ne 
da de mincinoşi, deoarece tot rom.ânul e, învins ,că, căutând 
geniului present ---'- starea noastră naţiunale nu poate, nu-i ertat. 
departe a rămâne în statul a:cesta subaltern, pupil, înjosit, ·s.e.cu:n::darjinl! 
etc. ete., pentru .oe să amble românul tot IQU picioarele al.tutia?; când, 
are der la străluciţii lui strămoşi pid1oare eroice, marţiale, ţepen:e! 
de cumva nu voim a fi râşi şi batjocoriţi de lume nu ili-'e iertat 
departe a s1ta aşe!!! Pentru aeeea fiindcă numai cunoscându-se unii 
alţii, faţie în fa~ie, comunicându~ne ideHe gură cu gură, dezbă1tân 
principiile' şi f:reeându-ne pfţrerile cu cuvent viiVU, potem reeşi la 
rezultat, - a:poi aceasta numai într-o adunanţiă diecezană generală 
ţiunală., sub ;preşederea şi manuduoerea capului şi inteligenţei 
lui nostru se poate a:junger; [deci] de strânsa, con.ştiincioasa şi s 
datorinţă ne-am cunoseut pre toţi a vă provoca Jiştecare dis,tr[ict] pro .... 
topopese a Di1ecesului nostru sp:ne conchiemarea unei aşa p1asă de adu-': 
nanţă spre d. nostru episcop .să-I rog.aţi, că noi din partea disrtr[iotuluiJ 
nostru sub datul de, astăzi am şi făcut. Apoi ma~ departe fiind "''"-:l..l'.!bli.J;!U 

nostru la die·ta ce pest!e 20 de zile se va deschide, r:esult:atu 
noastre în acea adiunanţă constalbiUtă într-una petiţiune a le· aşterne, 
nu [cumva] dieta să ne ajungă. fără de a fi par:aţi ,şi să ne l;as.e făr.ăi 
resultatele dorite; această adunanţci generală dieeezană naţiunală, cât~ 
mai târziu până la .capătul lunei aeeştia să se ţi.nă .. Iară "noi, înainte;;:~ 
formala adunanţă, cei puţin 3 zile s1ă ne, aflăm în Oradie spre1 a n,e'·:Pu'r' 
noaşte ideil!e, a ne constata principii[le] ale petiţiunei dietei şi .. . ' .· 
Sinod ori adunanţă a le limpezi. Care importanţă .datorinţia noastră '·Ţl?:f· · 
ţionale plenindu-o de fră,ţiască naţiunală .simpatie însufleţiţi suntem,. :din / 
adunarea noastră districtuală în Sa;nco (Szc:irko). 

Luni, după, Hosale' 1848 ţenută 
Ai vo:ştri fraţi connaţionalişti,: · 

preoţii districtului protopo~sc 
Fernaş. 

Publicat. de C. Mălinaş, Documente bihorene. Proclamatia de la Sarcău. 
din iunie 1848, în Familia nr. 6 o'in iunie 1988, p. 110. 
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[Sibiu, 11 iunie 1848] 

Reflecsii1e unor bărbaţi moderaţi iubitori de [ericirea naţiii s.a.~le 
române, Ia răspunsul din ,foaia rli.terară a Gazetei tr:ansilv.ane qi~ 
31 mai nr. 22 faţa 174-176, în contra prochemăciunii .româ!}i,Ior. 
din Ungaria la uniune, sub numele mai multora cari! au fost 1(1 
Adunarea din Câmpul Lifbertăţii, dat 
De· voi1eiŞte dne•va a .crede aceea de care nu poate fir îndoială· c'ă. 

evanghelia învaţă drept - urmează a nu c'ăuta strecill în ochiul ·.altuia, 
când bârna zace, întru al tău. ALtmintrile.a cu ce măsură se măsură, ase
m:enea să va măsura. 
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Fraţi români de la Ungaria, iPentru prochem.area cătră romann 
transilvăneni' la uniunea :eu Ungaria în Pesti Hirlap, nr. 62 .făcută, să 
învinovăţăsc prin foaia Gazeti:i mai, sus, cu numele: .mai multor români 
.cari au fost faţă la adunarea din Câmpul Libertăţii, că acea proehemă-
ctnne n-.ar fi subsedsă de nici un român, anume căruia românii ardeleni 
s-ar putea încrede ea să spun în adevăr senti1m'entele tuturor, de vreme 
ce aoei.a n...,ar fi ţinut o adunare naţională română .ca ardelenii. Această 
învinovăţire bine a să lua la eu1npănă ,şi e ade,vărată socotinţa ei. Ju
decătoriule, drept că zisul artkul de: împutare află-să de către1 cineva 
iscălit ori nu? Şi de ce nu s.-au iscălit de eompuitoriul acesta încă nu mai 
mu1t cr:ezământ poate avea decât cel din Pesti Hirlap · 1nai vârtos pentru 
că şi •contextul aceSJtuia cuprinde voinţa tuturor românilor tran.sHvani 
că .cum. ş-i-ar îndrepta prochemăciunea cătră fraţii lor români din Ungaria; 
şi totuşi eu numele nimenea întrânsul nu e iscălit, decât în locul sub
scr~pţii stă· mai mulţi români! cari au fost la Adunarea naţională în 
Câmpul Liber;tăţii, ~însă cine sunt acei români? Şi fost-au faeultaţi de 
adunarea românilor sau naţia întreagă a să sl:0bozi la facerea imputa
ciunii fr:aţilor români ungureni pentru sentime11.1tele prochemădunH cătră 
fraţii săi ardel,eni. la uniune, nu să c~ede nid poate arăta. 

Diln:tru aceasta dară urmează că, precum fraţii români ungureni 
şi-au împărtă,şit sentimentele .sale fără concluzul vreunei adunări ~aţio
nale, numai din partea 'mădularilor intelighente, a1şa şi autorii arti<Cu-:
lului ilnpu.tătoriu românilor ungureni nu pot sta cu adevărul :că eu1 în
telesul si vointa \t:Utruror . rom.ânilor sau măcar a celor ee au fost la adu
~area n~ţională, să .adresează cu răspuns şi prochemadJUne cătră. fraţii 
bănăţeni, ca cU)m că. toţi românH ardeleni s-ar lepăda de o uniune1 ce 
s-ar face cu ·condiţiuni de garantizarea ·:limbii şi a naţionalită.ţii. 

Ba, cumpănind1 a'ceea mintea cea sănătoasă că de-ar previdea fra
ţii români ungureni că uniun!ea eu Ungaria ar prodUJce vreo daună ro
mânismului, cu bună samă n-ar prochema la perire: Ol.i sineişi1 pe fraţii 
1or tr ansilvcmi. 

Şi acel ·temei, dară, trebuie dat erezământ rom.ânilor bănăţeni şi 
a observa cu băgare de samă cele următoare că în zilele de, acuma toate 
ghintele1 europene să eurpind :cu politica, şi însuşi şi ·cu eea mai înaltă 
poli.tkă. Fiecare voieşte a-şi păstra şi a-şi asiguriza ezistenţa [a na
ţionalitate şi politică cu :e:ele mai încordate puteri. 

Dorul acesta au dospit şi pe naţia română din Moldo-România 
serbă, banată şi bucovină, de unde să vede a să fi imat între esaltaţii 
români antipatie cătră unirea cu Ungaria. LU:cru adevărat eă r1omânilor 
din zisele provinţii, în privinţa naţionalităţii, două elemente le· face 
ameninţare: cel unguresc şi cel slavioesc. 

!l)e ·cel dinrtâi nu poate fi temere, .fiind mai mic decât cel româ
nesc şi prin urmare vasul mai mi.c nu va putea cuprinde în sine~ pe 
ce~l mat ·mare·. Temerea mai mare poate fi de elementul slavic, cu care 
cestelatte sunt, în;cunju~ate de la polon până la Petarvo~adin şi !încă şi 
mai mult. 

Deci părerea mai JPonde~o.a:să este eă elementul slavic eu mult mai 
pedculos pentru ginta română este deeât cel maghiar; şi pentru aceea 
naţia română- 1cu :ce.a maghiară neapărat trebueŞJte să de:a mâna. ·Că nu
mai pe o aşa dale vor putea amândouă exista în vittoru. Dimpotrivă 
însă, desbinate, văzând cu ochii amândouă vor cădea în ghiară!le slavis
mului. Naţia română, unită cu maghiara şi germana, poate să ţină cum-
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păn.a ou slavismuJ .. într-alt chip precum maghiara, aşa româna stau~ 
perioul de absorba~ea lor de numerosul slavism. De unde de sine 
mează că românul şi maghiarul trebuie să întindă mână frăţiască 
la altui şi naţionaHtarbea eu limba care îi srunt fieş.tecăruia cele 
du1ceţi, nevătămate să şi le păstreze unul altuia, de cumva 
nu""'şi voiesc într-adins perirea. 

De o naţie română de sine .subsistintă sub casa Habsburg-Lo 
gi,că, precum visază unii exalta ţi, în timpurile de acum până. când • · 
şi Moldo-România stă sub domnie streină, nke vorbă poate fi. V-,,_+,."...,..;.", 1 ,: 

numai o va hotărî. Iară a încerca în împrejurăriLe de faţă una ea acE~asta~ 
s-ar socoti în1tocma cu a lui Adam cu întinderea m.ânii la pomul' 
Singur Dumnezeu poaţe să dezlege eu a sa- maşină nodu[ acesta, 
au dezruodat de-zrobirea iobagilor de care înainte de aceasta 1nid un 
ri.toriu n-ar fi eutez.at a crede că va fi aşa curând. însă chiar şi\ pu 
cerească unele asemenea desnodări întru o mie de ani abi.a odâtăi 
dezleagă, dup~ cum istoriile· slujesc de exemplu. Nimenea să nu zică: 
românii să aştepte cu m,ânile în sân să le cadă mură-n gură de i'a 
Dumnezeu, ci să lucreze· neadormi,.b; numai lucr.area să-i fie pe câmptil 
intelighenţiii, a moralităţii şi al industriii, spre eâ.ş1tig:area materialelor 
trebuincioase că dobândind naţionalitate, sub Înalta Casă Habsburgică
Lotaring,ă, de sine stătătoare, să .aibă şi putere a o păstra şi ,preda''Ur~ 
maşilor săi; altmintrilea toate eercările pripi,te şi neprejudeeate nu pd1ţ 
garan.tiz,a statornicie, după cum istoria mărtruriseş:t~. Vis reonsilii ex,f.>re$ 
mole ni[hi]l sua: vim temporatam dii quoque provehunt in majus. Od~ 
4 cap. III. 

M.ai multi. dintră cei 1Ce au fost de f.ată 
în Adun~rea. din Câmpul LibertăţiP ' 

Concept. B.A.R., ms. rom. nr. 970, fila 192, dosar 1848. Foto: 4 625..:...::.: 
4 628/1848. 

1 Gu o notă de G. Bariţ în care a1firrnă că e <scrlisă de Nic-olae Penciu s,i · 
subscrLsă de Paul Dunca, pe atunci secretar la Tezauriatul din Sibiu. 
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Corunca, 11 iunie 1848 

Nagy meltos.agu Gr6f es Kiralyi Kormanyz6 Ur! 
Kegyelmes Uram! 

Hivatalomb61 foly6 kotelessegemnek esmertem tud6sitani Nagy m-ei--1 
t6sagodat, mikepp a Korm:anyomra bizott Nemes Szekben Piinkost h6 
23r6l felki.ildott jelentesem utan semmi nevezetes valtozas nem tortent. 
Kozelebbn)l valami vajai kozlakosok, nevezett szerint Simon Gyorgy, 
Andras Gyurka es Kis J o sef a magyarok ellen igen nyiltan ldezdett~~ 
Vlala uton-utfelen ~iabalni s ki.iiOnoson a tobb zsellereket bujtogatni me-:: 
renylettek, a s.zolgalatnak tettleg meg tagadasara, de csak hamar felje..,, 
:lentetven, az elsd be fogatott, az ut6bbiak be fogatasara rendeles. tetetett 
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es az ellenok veghez vitt kinyomozas koziigyvedi velemeny alatt all. 
Melynek jelentese utan f!1€jj tisztelettel 1oroklok a Nagy .. M,elt6sagli Gr6f 
s Kinilyi F6 Kormanyz6 Urriak alazatos szolgăja. · 

Koronka, Szent Ivan h6 11en 

Preamări te domnule guvernator! 
Milostivul meu domn! 

G. Toldalagi Ferenc, 
foki:rălybir6 

Am considerat ca o datorie o[ieială. a mea s-o înştiinţez pe, prea
înălţim.ea voastră că în nobilul scaun încredinţat diriguirii mele nu s-a 
petrecflllt nici o schimbare de la raportul meu din 23 m.ai. Recent, câţiva 
iLocuitod de' rând ~din Văleni, după nume Simion Gheorghe, Andrei 
Ghiurca şi Chiş Iosif,, 1a.u început să vocifereze făţiş şi peste tot împotriva· 
ungurilor. Ei au îndrăznit să-i instige îndeosebi pe mai mulţijeleri la 
re.fuzarea de faoto a pr·estaţiilor. Dctr, fiind denunţaţi repede, primul a 
fos~t arestat, iar pentru prinderea .celorlalţi ~s-a dat poruncă. Investigaţia 
pornită împotriva lor se află sub auspidile procuraturii. Du,pă raporta
rea aoestora rămân ,cu adâncă stimă umilul serv al măriei voastre dom
nule guvernator. 

Corunca, 11 iuni'e 1848 
Conte Toldalagi Ferenc, 
jude scăunal suprem 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1 532.E/1848. Fato: 30 679-
30 680. 
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Târgu Secuiesc, 11 iunie 1848 

2ik Szekely gyalog Ezered 

A 
Nemes Haromszeki Tekintetes Tiszti 

Hivatalhoz 
K. Vasarhelyt Junius 11en 1848 

Kezdi Szent Leleki Bartok Karoly 1?/ csalad ez el6tt tobb evekkel 
bar6 Apar csaladdal nehany joszagokert port folytatott, mely por min
den torvenyszekeknel a csalad javara oly megjegyzessel eld:on tetett, hogy 
m·iglen a por alatti jovak mennyisege ki nem mutattatik, addig azokat is 
altal nem adjak. 

Melt6sago.s ba:r6 Apar Andras Ur 5en ennek a honak panaszola, 
hogy azon csa1ad ket joszagat prov[idusJ Bart6k Jozsef es Pal Zsigmond
t6l er6szakoson birtokaba vette, melyne · nezve az ezred rogton az illet6 
16 gyalog szazadot arra utalta, hogy ezen csaladot err6l a torvenytelen 
elfogla1asr61 megoktassa, es rendre hozza, melyre a csalad nyilatkoza, 
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hogy ezen :bdrtokaba· ihozott . joszagot, ha :bar jova es elete elvesz: is 
kezeibol ki nem bocsassa~ · 

De minthogy az Ezered.kormany - k.inek semmi. joszag irŞnti 
toSISăga nem all - ezen joszagos iigybe semmit rendelkezni nem 
ugy teve erre toyabba _Meltosagos bar6 Apor Andras Ur folyo ·116 
azon nyilatkozatott, hogy 6 ebben az iigybe a joszag visszakaphatâsa, 
a sziiksegeseket megteendi - mely kedvetlen eroszakos tettrol a 
tetes Tiszti hivatal tudomasba tetetik. 

Către onoratul oficiu dregătoresc al nobilului scaun 
Trei Scaune 

Familia; BaDt6k K. din Sânzieni .a avut un proces juridic 
câ·ţiva ani, cu familia baron Apor pentru mai multe bunuri. Prc)OE~S\ll!l' ''!,i""'· 
fost decis la toate 'instanţele, în favoarea familiei Apor, :cu menţi••· ..... "O."'·'·"'"' . 

. până nu se va face inventarul bunurilor disputate, iPână atunci 
~fi~~ ·-

La 5 a lunii .curente onoratul domn baron Apor Andras s-a piiffM 
-că familia BartOk a luati în posesiune, .prin violenţă, două mici p~oprie
tăţi de la administratorii Bart6k J6serf şi Pal Zsi:gmond. Din acest motiv, 
regimentul a indru:mat imediat eomandantul companiei nr. 10 de .in...; 
fanterie să ~lămurească ;familia -că a săvârşit o ocupare i'l:egală şi astfel. 
să facă ordine în această chestiune. Respectirva familie a declarat însă, în 
legatură eu această m.kă proprietate pe -care a ocupat-o!, că nu o va 
ceda, chiar dacă va trebui să-şi sacTifice avuţia şi viaţa. 

Comandantul regim'entului nu es,te autorizat să decidă în privinţa 
nieirunei ;pr~oprietăţi şi nici nu poate să facă acest lucru. OnoratuJ domn 
baron Apor Andnis i-a ~ezentat însă declar.aţia, în 9 a lunii curent·e, că 
va întreprinde -cel1e necesare pentru redobândirea proprietăţHor sale care 
figurează în acest proces. Despre pomenita faptă violentă se încunoşJl 
tiinţează. onorata dregătorie. 

Dobay Karoly 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Covasna. Fond. Arh. Scaun. Trei Scarune!~ 
Acte prezidenţiale, nr. Z 3 54lj1848. Foto: 8 200-8 201. 
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Mânerău, 11 iunie 1848 

Duma Todor Ifju Monyoroi sz~geny ad6z6 Zsellernek 1/8 :N:Hdje 17 . 
evek · elott torvenyessen elvetetett\ s azt mag a birtokaba vi:ssza6oojtvari 
nyerni, kiment a kukorica kapăsokhoz ugyan azon fOldre mely az 5ve 
vol t, a mostani fOldet bir6 s annak kapassaival es pe dig a mos tanti :fj5ldet 
tart6 gazdavaf oszve verekedett; - ily munkas idoben gyerrriekei tapla-
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Iasara baza.· fenntartc=isaert soha fogva nem volt haza botsatj;asaert alaza
·tossan kerilnk kezessegi.il, mindenkor mikor kivaritattni fog el6 allitarii 
k·oteless.egiinknek 'rfogjuk esmerni erette / kezesek vagyunk. - Melyr61 
mi adtuk a kezes·leveli.inket nevi.ink alairasirval es szokott Helysegiink 
hiteless petsetjevel meg erositve Monyoron 

Junius 11-en 1848. 

elottem 
Hegye Alexandru Bir6 · 
Ontsa Gligor · eski.idt 
Zubor Istvan aUasi jegyz6 

· :Panyt Onn 
Czigeiny · Mosu 
Pan tya Andris 
Horga J uonut. 

Oleiv Joszif 
Kezsek es Monyoroi lakosok. 

Sesi,a de: 7/8 a bietului jeler. eontribuabH Duma Teodor juh.ior diri 
Mânerau a fost ocupată pe cale legală acum 17. ani. Vnind s,...o_ reocupe 
pentru :sine, el a mers între cei ee prăşeau pe acel aş pământ. :care fusese 
al său .. Acolo s-a · îhcăie:rat eu posesorul de acum al · pământului şi cu 
prăşi'torii' ·Lui. Până acum nu a fost arestat niciodată. De aceea,, noi ce
rem cu umilinţă ea el :să fie eliberat pe acest timp de muncă, spre a-şi 
putea hrăni copiii şi a-şi sHsţine casa. Considerăm că avem datoria să fie 
dus la judecată pe ·chezăşia noastră oricând .ar itrebui. Iată- de ee am dat 
această scrisoare a noastră de chezăşie cu semnătur;a numelor noastre 
şi ·CU întărirea pecetei :legale obişnuite a iocali:tăţii noastre. 

Mânerău, 11 iunie 1848 

In faţa mea: 
Hegye Alexandru, judecăibor 
Oanoea Gligor, jurat 
Zubor Istvan, notar. 

P.antea Onu 
Ţigheini Moşu 
Pantea Andrei 
Horga Ionuţ 
Oleiv Iosif 
Chezaşi şi locuiori din Mânerău 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. A:rad. Fond: Prefectura jud. Arad. Actele 
TribunalulUJi Co.recţional 153\/'1848. Fila 1. 
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Cluj, 11 iunie 1848 

N emes Thorda megye fdispa.n.yilnak 

Meltosagodnak folyo h6 8r·61560 szam alatt .koh tudos:itasâra, mely~ 
nel fogva a gorgenyi uradalomhoz tartoz.O helysegekben tortent kihaga

. sokroli tudositasat illet6 alispany Boer Sim:onnak hozzam fel terjeszte, 
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es egyszersmind a Petele helysegeben a birtokossag rettye 
legeltetese es torok buzaja le tapodtatasa tekinteteb61 hasonl6 ki 
sok meg gatlasa vegett irt helysegbe egy szâzad gyalogsagot vagy fel 
zad lovassagot rendeltetni :- kert - ezennel vissza irni kivantam: . 
rint a Melt6sagod konnanya alatti nemes megyeben lev6 Kator1as~af! 
leven utasitva, hogy szi.ikseg eseteben katonai feddelmet adjon, 
sagodat e hat6sagavali elesre utasitom azon esetre csak, ha nagyobb 
mu ka:tonai segedelemre lenne szukseg, Melt6sagod tovabbi tud6si 
elvarvan. 

An Seine1 Exc:ellenz den Herrn hierUindigen 
Cmnmandirenden Generalen 

Graf Miklos Thorotzkai, Ober Gespan des Thordaer Ko,mitats .. 
mi-ttelst seiner in Urschrift sammt Beilagen gegen gefăllige ..... u,'"' ... ":'"'·~.~e·LVuJ.J.;}:!.: 
a.."'l.ruhenden Vorstellung vom 8ten Juni zur Unterdri.ickung der 

selben Komitate, namentlich im Gorgenyer Dominium und in 
von den Unterthanen veri.ibten Gewaltthătigkei.ten und Hemmung 
Verbrei:tung de:rselben um Anordnung eineT Com.pagnie In.f.ant:erie 
einer halben Escadron Kavallerie das Ansuchen gestellt. · 

In Folge dieses Gesuches ist der Obergespan unter dem 
zur Verwendung des in demselben Komitate s1tationirenden 
mit dem Bei:fUgen angewiesen: auf den Fall wenn diese 
deren zweckmă:Bige Verwendung ohne dies dem erwahnten Ober · 
anver.traut ist', nî1cht hinrei.chend wăre, dann erst um eine Hilfe1 sioh. 
verwenden. , 

Aus diesem Grunde· babe ich die Ehre, Eure Excellenz zu ersucheri~ 
fur den Fali wenn der Ober Gespan um mili'tarische Hilfe das Ansuchen ' 
stellt, militărischerseits die erforderliehen Anordnungen geneigtest; trecf.
f.en zu wollen. 

~K1ausenburg, am 11. Juni 1848 

Comitelui suprem al nobilului oomirtat Turda 

Am· primit, raportul nr. 560 al domniei ta:le, din data de 8 a lunii 
ourente care mi-a fost înaintat de1 că·tre vi:cecomit!eJ..e Boer Simon; în 
el relatează despre abuzurile petrecute in localităţile aparţinătoail'e der· 
meniului Gurghiu; domnia sa sol:Lcită totodat1ă să dispuneţi dislocarea 
unei companii de infaterie sau a unei jumătăţi de escadron de cava
'lerie~ în localitatea Pete1ea, în vederea împi~edi·cării unor abuzuri asemă-. · 
nătoare ca acela al păşunatului impus cu forţa pe pământul .[alodial] sau 
a distrugeri1 !anului: de porumb al nobilimii din localitate. 

Doreso .să vă răspund ,că armata staţionată· în comitatul aflat stib 
conducerea dvs., are ordinul să vă dea ajutor miH.tar în caz de· necesitate; 
domniei voastre vă recomand !Să ;profitaţi de autori·tatea pe ,care o aveţi, 
atunci eând va fi neVioie de o f.ortă militară. mai mare. 

În T'est, aştept. în continuar~ in~ormaţii din partea domniei voa~~. 
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Căwe excelenţa sa. domnUl comandant suprem 

Contele IT'horotzkai Mikl6s, comite suprem al comi.tatului Turda, 
a solidt3it, tîntr-o adresă din 8 iunie, o companie de infanterie saru o 
~umătate de escadron de cavalerie pentru reprimarea acţiunilor violente 
săvârş1te de către iobagi pe domeniul Gurghiului şi în Petelea, dar şi ou 
scopul sto:pănH, răspândirii acestora. Adre,sa menţionată o .anexez aici în 
original, împreună cu anexele, rugându-vă să binevoiţi a mi le restitui. 

Conrfonn eererii, oomitele suprem a ,:fost îndrumat' astăzi să folo
sească ,armata staţionată în acest comitat; ajutor suplimentar va solicita 
doar în ·cazul când acesrte trupe, de a eăror folosire judkioaSiă. oricum 
dispune, nu ar fi sufidente. 

Din această cauză am onoarea a vă ruga ca în caz oă atnintiltul 
comite suprem va pretinde ajutor ostăşesc, să binevoiţi a da ordinele 
necesare pe linie militară~ 

Cluj, 11 iunie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1509/1848. Foto: 25 693-
25 696. 
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Buda, 12 iunie 1848 

Magyarorszag Nâdora s Kiraly He1ytart6 

Bar6 Puchner Erdelyorszag fohadi kormănyz6jăhoz 

Meghagyorn fohadî' kormănyz6 Urnak, hogy ezen Rendeletem ve.:.. 
televel tti.stent s haladektalanul a szekely katonasăgnak oiy, parancsot 
adjon, miszerint azok parancsa veteleve1 :rOgton: s a koriilmeny~khez 
!kepest minei nagyobb, erovel Magyar orszagba, Szeged varossâba siesse
nek, hol is Csernovits es Vukovits kiralyi biztos Urak rendelkezesti.k aUi 
lesznek helyezendok: Fohadi Kormănyz6 .. U r pedig · tegye. magat a· -neve
zetrt kiralyi biztosokkal erintkezesbe. 

Budan, Junius 12ken 1848 

Palatinul Ungariei şi locţiitorul regal, 

Istvan Nador 
K. helytarto 

Către comandant!Ul militar .suprem al Transilvaniei, 
baronul iPuchner. 

~Domnule comandant militar suprem, vă ordon ca, după pnm1rea 
acestei dispoziţii, să daţi ~mediat şi .fără întârziere poruncă miliţiei se
cuieşti ,ca,· potrivit împrejurăril,or, să grăbească de. îndată spre Ungaria, 
în oraşul Seghedin, cu o forţă cât mai mare. Acolo va fi pusă) la dis
poziţia domnilor comisari regali Csernovk.s şi Vukovics. D-voastră, dom-
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nule comandant militar suprem, să Jntfaţi. în contact ·cu comisarii 
aminti ţi. 

Buda, 12 iunie 1848 
Palatinul Şt~f<iH;: 

locţiitor· regal 

Copie: B.A.R. .. ms: nr. 1 058, fila· 223, Foto: 4 376. 
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Budapesta, 12 iunie 1848 

Mind azon torvenyhat6sagokhoz, mellyekhez meg 
6ir6S'ag felallitasa irant rendelet nem adatott ki 
Az orszag kiHonbozo r_eszeiben az alattomos bujtogatasok vak 

kozeve aljas-ult miveletlen nep egy resze, sem a szabadsag 
6szinteseget, sem a kozos jog tiszteleteben keszseget, sem a t-r\-r• .. "n..,.,. ..... ~1-· 

azoknak vegrehajt6i irant engedelmesseget nem tanusit. 
Nemelly titokban mukodo eleg.uletlenek a tarsas eletbeli vu;zo:nv~ 

s a torvenyhozas altal engedett szamos j6tekonysagok ferde 
tâval a vallasbeli es nepfaji kiilonbsegbOl meritett ing~r·""" -~ ....... ~ ... 
hasznalasaval a nepet tevutakra vezetni, elegiiletlensegre es · 
merenyek elkovetesere bujtogatni torekszenek. 

A naponkint surubben feUn.erulo tenyek szintolly szomorit6k 
aggaszt6k: 

Miutan pedig â vakmero torvenyszegest es engedetlensegef ~ 
annak. peldaja . a tarsasagi · visz.onyokat ne ve~z~lyeztesse - a .. legha 
lyosabban megtorolni sziikseges~ · 

Miutan . a torv~ny ellenallhatlan urasagat megallapitani - a : 
togatasi merenyeknek elejet· venni; a .szemely s vagyonbatorletet 
sitani, a m~gingatott. l{ozrendet helyre · allitani :es az orszagnak a 
visszaeţdni kOtelesseg IŢleg ·rendkiviili eszkozokkel is. : 

Ennelfogva rendeltetik: "·· · 
Nemes varmegye es. varos s.a.t. azonnal·J;ogton itel6 bir6sagqt 

tand fel, azt gyoţg €!3 pontos eljarasra utalandja, es fenallâsat a ha 
koreben haladektalanul kelloen tudomasra juttatandja. 

Melly rogton itelesi jog a legfelso}lb rendszabâlyokban kijelolt 
teken folul az orszag bekejenek s a torvenyes kozcsendnek eroszakos 
to:resekkel kisert Iazadas, lazitas, !azadasra bujtogatas s annak ,trti,-tr·~+trt=-'7-

tebeni gyilkossagok, rablasok es gyujtogatasok altali meghabqritasa, 
eseteire, sot az e reszben · megkisertett, de kozbenjott torvenyes er6 al tai · 
a vegrehajtăsban megakadalyozott merenyekre lis, vilâgosan kiterjesz
tetik. . , ... 

Jelen rendelet tustent kihirdetend6, ~s a hirdetes bizonyitvanyar{~ 
vetele utâp. azonnal foganatba veendo ..,._· ervenyessege csak, ujabb .. kora 
many rendelet utjan szfultethetven. meg. 
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IT'utwor Jnrisdicţiilor în care până-n pre·zent nu s-a mtrodus 
statarit:d 
în diferite părţi ale ţării, poporul neinstruit a devenilb instrument 

orb ial ins:tigărilor .subtîle; el nu dă dovadă de sinceritate nici în înfăp
tuirea libertă.ţii, nid în respectarea ·dreptului comun, niJCi în supunerea 
faţă de legi şi nici în executarea acestora. 

Unii, nemulţumiţi care acţionează din umbră, prin interpretarea 
incoreotă a relaţiilor din viaţa socială . ;şi a numeroaselor binefaceri acor
date prin legislaţie, folosindu-se de frămân,tarea izvorâtă din deosebirile 
de religie :şi e:tnie, se sb:ăduiesc să ducă poporul pe o ,cale greşită,. la 
anarhie JŞi la comiterea runor atentate violente. 

Faptele ee se prrodue ziJnic, elin 'ce în ee mai des, sunt dezo1ante 
şi îngrijoră~toare. 

Se impune a .reprima cât mai encient încălcarea îndrăzneaţă ,a 1egiL 
şi &narhi~a pentru oa ele să nu pericliteze viaţa social·?. Este obligatori.u 
de .a SitaJbili - ehiar :şi ,cu mijloaoe extraordinare - puwrea incontes
tabilă a Iegii, de a preîntâmpina tentaţiile de instigare, de a asigura se
curitatea persoanei şi a averii, de a restabili ordinea pubHcă tulbura,tă 
din ţară. 

De aceea se porunceşte: 
Ca nobilul comitat, oraş, etc. să introdueă imediat tribunalul stata;... 

rial şi .să-i dea dispoziţii să in1tre,prindă măsuri rapide şi exacte; înfiin
ţlarea lui să fie adusă la cunoştinţă în modul q1venit. Starea s.tatarială 
să fie extinsă ·olar, în afara cazurHor prevăzute de ~egulamentele supe
doare, asupra răzvrătirHor, a instigărilor la răzvră·tire, ia ucideri, ia 
jafuri, la inoendieri rezultate din aoeste instigări, care pericHtează în. mod 
vilolent pacea şti· liniştea publică a ţării; ba mai mult, să fie ex;tins şi 
asupra tentativelor ;plănui te, dar împiediCate în ·executarea ~or ·cte _,către 
forţa ~egală de intervenţi.e. . 

Ordinul prezent va fi publicat i·m,ediat, iar ·după_ confirmarea luării 
'la cunoştinţă va intra în vigoare;· el ră~mâne valabil până la o nouă .dis
poziţie guvernamentală. 

Concept. Arh .. St. Budapesta. Fond.. Az 1848-49-i Miniszteriumi Level
tar. BelUgymliniszterium. Foto: 12 209-12 210. 
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Cluj, 12 iunie 1848 

Melt6sagos Fo Kormanyi Tanacsos Or! 
Kirălyi bany.asz tanacsos es igazgat6 Nemegyei Janosnak f. h6 8r6l 

77. P. szamt alatt hozzam tett tud6sitasat, melyben az Abrudbănyara ki
ren.delt katonasagnak Topanfalvara kikiildeteset felfiiggesztetni keri, 
mellekleteivel egyiitt visszavaras mellett eredetileg olly meghagyassal 
kozlOm melt6sagoddal, hogy eljarasat az. ebben foglaltakra is kiterjesz
teni ne ter hel tessek 

Egyebarant ill6 tisztelettel maradok 
Melt6sagodnak 

Kolozsvartt, JU.nius 12ken 1848 

elkotelezett szolgăja 
Grof Teleki J 6sef 
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Mărite domnule consilier gubernial! 

Comunic înălţimii voastre înş1tiinţarea cu nr. 77.P. din 8 c;( 
cur~nte, adresată mie de către Nemegyei Jănos,l consilier regal şi;
tor montanistic, prin care solicită amânarea detaşării la Câmpent 
matei destinate pentru Abrud; odată· cu armata şi în aşteptarea r 
S'l!llui ou mandatul în originaL, recomandăm ca procedura sa în 
privinţă să nu îngreţineze apHcarea. 

1Je, altfe1, rămân cu s1tima respectiva serv supus al măriei 

Cluj, 12 !iunie 1848 
Conte Teleki' J6S'ef 

Orig'i;nal. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., 

t Vezi doc. 109.-
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Ai ud, 12 iunie -1848 

Melt6sagos Fă Kormanyi Tanacsos es Titoknok Urak! 

A Felseges Kimlyi F1o Igazgat6 Tanacsnak e h6 9rol 7327 
alatt kolt rendelj€te folytăban kivantam a Melt6sagos Tanăcsos es 
nok Urakn_ak ertesokre ad;ni: hogy az ride fogott hivatalos 
zalathnai jarast illetOleg Szolgabir6 To·vissi Gergelynek, a 
nezve pe dig Szolgabir6 Bisztrai a 6sefnek rendelkeztem, hogy 
intezkedesem veszik, Melt6sagtoknfll magokat azonnal jelentsek, 
veendo rendeleteknek mindenekben engedelmeskedjenek a Meu;os<:tgt;o; 
altal folytatand6 nyomozăs folyama alatt jarasuk dolgait 1'1 let~:Jl€'Jg' .. 
delemmel lenni tartsăk kotelessegoknek. IEgyeb arant ha Mei' rt+>r\.l? ..... .., 

Abrudbanyan mullamsuk ideje alatt keriileti Tisztre is leszen szilk~;eg:~ 
ertesittetesem utan egyik kerilleti Tisztnek ki szăllăsa arnnt 
ni nem fogom el mulatni. 

Tovabba hivatalos tisztelettel maradtam a Melt6sagos fO Ko,rrn.an:vl 
•Tamicsos es Titoknok Uraknaki 

alăzatos szolgăja 
lB. Bănffy Mikl6s f6 ispân 

N. Enyeden, jlinius 12en 1:848 

Măriţi ·domni eonsilieri gubernîali şi secretari! 

Drept urma~e a ordonanţei cu nr. 7 327 din 9 ,a [unii curente:,l 
e1nisă de măritul Consiliu gubernial regese suprem, doresc să-i intform~z 
pe onoraţii domni corusilieri guberniali şi se,cretari că: prin scrisorile 
ofida}e, de faţă am indkat~ judelui nobiliar Tovissi Gergely în ~egătură 
cu plasa Zlatna, iar cu privire la Câmpeni judelui nobiliar Bisztrai J 6sef, 
ca, după primirea dispoziţiei mele, să se prezinte imediat la înălţimile· 
voastre, să se supună întrutotui ordinelor primite, iar în cursul cer-
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ce,tărilor efectuate dB măriile voastre să .aibă obligaţia de a vă• pune la 
dispoziţie întreg ajutorul necesar în legătură ou problemele acestor plăşi. 

· De alttfel, dacă, 'În răstimpul şederii înălţimilor V'Oastre la · Abrud, 
ar fi ne;vroie de :funcţionari de district, nu voi omite, după :propria-mi 
înştiinţare, a acţiona pentru a vă trimite pe unul dint:ne, angajaţii dis
trictuali. 

Ră;mân în continuare eu stimă .serv supus al măriţilor. domni con
silieri guberniali şi secretari. 

Aiud, 12 !iunie 1848 

Baron Banffy Mikl6s, 
comite suprem 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 309; E/1848. Foto: 29 844-
29 845. 

1 Vezi doc. 134. 

Cluj, 12 iunie 1848 
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Kolosvar, Junius 12en 1848 

Tisztelt baratom! 

Az Uni6 Orszag Gyiile"Si terviinkbe es Kolosvar Utszciin Omnitasra 
talalt, de Kolosvar falain kiviil meg korâlll sem vert gyokeret. 

Sikeri.ilt a becsi talan reacti6t tervezo, talan Slav erdekbe mukod6 
Camarillanak a Horvatokat, a Szaszokkal es ezek altal az olahokkal egye
siteni s merem· allittani, hogy emiatt Erdelj lakossai, nyolc tizede ellene 
az Uni6nak. 

Ha ez igy marad, Erdelj Magyar honnak nem segitsege, hanem aka-. 
dalja, nem nyeresege, hanern,, nyiige lejend. Egypar h6napok fognak el
telni, mig Erdelj tetlegesen MagyarhQIIlhoz kapcsoltatik; . mert mint 
tudni melt6ztatsz, az erdelji Orszag Gyulest61 ki nevezett . bizotmannyal 
ertekezodni kel1 a Magyar Ministeriumnak, aztan ennek k<ovetkJez,tebe 
torveny javallat . fog a vegyes hongyU!les elejebe terjesztetni, s annak 
elfogadasa es szentesittese utan fog vegre Kiralji biztos Erdelybe ki.il
detni a tetleges egyes·ill.est .eszkozlendo1• Ebbe ido telik s addig bureau
cratikus, Kormanyunk annyival kevesbe lesz kepes le gy6zni az Unti6 
szâ:mos eHeneit, miVjel az ide val6 politicai es · katonai kormany kozt 
nincş egyet ertes es . minden oda mutat, hogy az erdelji commendiroz6 
generalis a szasz . erdekn~k megnyeretett. 

Igy alvan a. dolgok, velemenyem szerent haladektalanul, r,ogton 
tenni kell e kovetkezend6ket: 

lor A Nador, Magyar Ministerium meg egyezesivel kiildjon Er-~ 
deljbe egy teljes hatalmu .Kiralji biztost, ki a Gubernium utjan szabadon 
rendelkezhessek es kinek felre magyarazhatatlan nyilt szavakkal az er
deljbeni-Katonai eră ala legyen rendelve. J 6 lenne, ha ezen Kiralji biz
tos ·a Kiralji Hercegek sora bol valasztatnek" mert egy iljen sza·mithatna 
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leginkabb vak engedelmessegre, ha pedig ez meg nem 
Il)ister Szetseni felelhetn~ meg .. Jeginkabb ezen fontos missi6nak. 

2or A kinevezend6 Kiralji biztos legyen el lartva ha ........... " ... J.l.l·UJd 

pt'mzel egy onkentes sereg alHtasara, m.eljet a renc,i heljr:e .. , 
Erdelyben, azon tul pedig bar hol celszeruen lehetne alkalmazni., 
Magyar honb61 hozni ecelra nem kell, mert az erdelji Cameralis 
rokba. elE~g talăltatik. Az onkentesek allittasa itt is, mint_ Magyarhon 
toborzas utj.an lenne eszkozlendo. · · · 

3or Az erdelji Magyar es Szekely szam· szerent 14. torveny
gokba haladek neH{1Ul szabadelvii es az uj magyarhonni InstiTnlc,r.J?.n+ 
kek meljebol partol6 f6nokokot keH kinevezni. Ezen javallatomot 
leg reszletes tervem e kovetkezendo: 

a. Harom megyekbe u.m. Belso Szolnokba, Dobo~aba es 
nincsenek f6ispanok, s ezek kozlll (;lz els16be. V er Farkast, a ~~~ ... ""''"'' ... .._'"' 
Beldi Ferenc:et s a harmadikba Kun Gottbirdot kellene kinevezni.' 

b. A tobbi megyekb61 elmozditand6 lenne Als6 Fejerbol Banfi 
las, Felso Fejerbol Kalnoki Denes, Kllkllll6b6l Haller Ignac, 
dekerol Bruckenthal Karolly. Meghagyancl6k Kolos megyebe 
Pal es Torda megyeben Torotzkai Mikl6s. Als6 Fejer megyebe f6 
nak: nevezend6 velemenyem szerent Kemeny Istvan, Fels6 Fe · 
szag gyulesi kovet Horvath Janos, Fogaras videki f6kapitannak 
Bethlen Gabor, KllkUUobe Banfi Janos. 

c. A szekely Sl)ekeket illet6leg elmozditand6nnak velem ' 
szekb6l Dindar Antalt, Udvarhe1ly szekbăl Matskasi Lajost, es 
szekbăl Toldalagi Ferencet. Ezen utols6ra nezve tobbeknek veleke 
az, hogy meg kellene 6t hagyni, mert a szek~ek tobbsegetiOl 
en azomba azon velemenybe vagyok, hogy egy uj ataMnos rendszer. 
si tese alkalmaval ojjasmi~ tenni, mi a reszrehajlas szinet hordozza 
gan, nem szabad. Toldalagi Ferenc feltetel nelkllli segedje volt a: J 
bureaucratiajanak es edgyik legdllhosebb petsovitsa a kozelebb 
tanak, s ha 6 hivatalaba megmaradna, szegyellenllnk kellene ennozo.:lt; 
azokat, kik. nâllanal sokkal. kevesebbe compromittaltak. Meg ___ ·'""-''.,.". 
lenne Horvath Albett Haromszeken es Balasi J 6sef Csik szekbe. 
szekbe ki nevezendo lenne Zejk J6sef, Udvarhelj szeken ifjabb 
Janos es Marosszeken Ugron Istvan, ki lis r~gebben Thorda YY'IOo.H't.'t.C.:i 

ispan 1 volt es l834:..:e · a Herceg Ferdinand Kormanya alatt 
szempontb61 mondott le foispani hivatalâr61. ' 

A szekeljekre nezve meg kell jegyeznem azt, hogy. mivel Ok 
ele f6tisztjeket szabadon valasztottak, es a ValaSztottak kozjil ffiE~Q:e,rd~)11 
vegett harom egyent kllldottek fel, mos.t pedig a Ministerium 
valasztas nel~Uli kinevezessel ezen jogokat elvesztenek, adassek 
tudtokra az, hogy ezentul alkirnly birâ:ikat es penztarnokaikot ~m 
nek kentelenek mint azt eddig tenni tartoztak, megerosites vege 
kllldeni, hanem azokat szabadon m-egyalasztva, hivataljaikba 
igtathatjak; ezen karp6Uas remenylerr:i meg nyugtatandja a -~·-------·---."."_,,.,. 

A szaszok. gr6fja, Salmen, all az uni6 elleni reacti6nak 
meljebe kozpontosul a Slav-Szasz-Olah părt," ez r:ogto:n elmoz~iitf!!ţdlO 
heljebe teend6 a segesvari Ors2;ag Gyiilesi Krovet Gosz · 
n1inthogy 6 jelenleg lutheranus lelkesz (de egy olly kitiino .._.._J._,,""'_...._.._Ft ............ 

szabade,lvd egyen, miljent en ·a Szaszok- kozott sohas.em osm 
okb6l, hogy a Szaszok kozt megrogzott bureaucraticus szellem Pmv-s?:enr 
·igen erosen meg ne· serthessek, . az emli tett Gosz Karolyt ·sietve kf keJtte-lllle 
nevezni Ministeri Tanacsnoknak es azon heljhezeteb6l keves napok 
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sz.asz comesnek. Minthogy pedig a Szaszok is eddig el6 a com:esze.ket 
1nagok Valasztottak es az Uj rendszer altal v,alasztasi jogokat elveszte
nek, vellek is kibekulhetne a ministerium azzal, ha a szasz szekek es 
videkek kir:ălybir:âit es penztarnokait felsobb meg erosites nelkul en-
gedne hivatalaikba be igtattatni. . 

Perenyi Sigmond, Kemeny Denes, Teleki Lăszl6 · es Szasz Karoly 
az altalam javallott egyeneket illet6leg meg egyeztek, azzal a kulomb
seggel, hogy ok Beldi Ferencet kukulloi es Banfi J.anost dobokai f6ispa
nyoknak aj.anlottak. Azomba minthogy Beldi Ferenc a kukilll6i fo is
.pansagot ko:rulm1enyei · miatt el nem fogadhatja, Btmfi Janos pedig kesz
nek nyilatkozott a kUkiill6i ·fo ispansag elvallalasara, en ez okb61 tettem 
ajanlatomat a szerent, ho,gy Beldi dobokai es Banfi kukul16i f6ispanok
nak neveztessenek, mert ha ez nem igy t•ortenik, a · dolog . a Beldi resze
rol, kit mellozni nagy kar lenne, akadajr:a fog talalni. 

Vegul·bator vagyok meg neked harom, a. magyarorszagi Ministeri
umnid apHcaland6 egyeneket lelkiismeretesen ajanlani, u.m. Horv1ath Ist
vant, Zejk Karollyt es Palfi Janost. 

Teleki Lasz16 az en fiamot, J:anost, ki franciaul, nemetiil es mag~a
rul egyforman j6l ir, a kuliigyministerium .melle ajanlotta fogalmaz6nak 
s irt erette, herceg Eszterhazinak, Pulszkynak s talan Szetseninek is, en 
pedig fiamot illet6leg partolasodert ik:i<)nyorgok, Maradvan tisztelo ba
ratod 

u id: Bethlen Janos 

Cluj, 12 iunie IŞ48 

Stimate pri,etene, 

. : În ·cadrul dietei şi pe sfu'·ăzile Clujului uniunea a întâmpinat o 
aprobare generală, dar este departe de a se înrădăcina în afară de zidu-
rile oraşului. · 

·Camarila de ;Ja Viena care poate că pregăteşte reacţiunea sau even
tuail ·acţionează în interesul slavilor, a reuşit .să·-i uneâscă pe cr-oaţi, pe 
saşi ,şi prin .aceştia şi pe valahi. îndrăznesc să afirm că datorită aces;tei 
sirtuaţii din Z'ece mii de locuitori ai Transilvaniei~ opt miţr sunt împo
triva uniunii. 

Dacă situaţia rămâne aşa, Transilvania nu va .oonstitui' pentru pa
tria ungară un ajut~or, ei o piedkă. Ea nu va fi un câştig, d va insemna 
cătuşe. Vor trece câ~teva luni până când TransHvania se va alipi efectiv 
Ungariei. Într.;..adevăr, precum ştii', Guvernul ungC}r va trebui să ducă 
tratative! cu :eomi:tertul numit de Dieta ardeleană. 1 Apoi, în urma acestor 
tratative, se:·va ·înainta un prroie1ct de' lege adunăr,ii [legislat~ve] mixte. 
După aprobarea şi sancţionarea lui se va trimite. un •COmisar regal în 
Transilvania pentru a săvârşi uniunea efectivă. Aceasta oere timp. Până 
atunci guvernul nostru birocratie ·nu ya fi capabil să învingă numeroşii 
duşmani ai· runiunH. Aceasta ou atât ·mai puţin, cu cât între puterea po
lli,tică şi cea militară de aid nu există înţelegere. Toate se1nnele arată 
că generalul comandant din Transilvania a fost eâştigat p~ntru inteTe
sele saşilor. 

Ast:5el stând lu1crurile, . după ,părerea mea trebuie să se facă imediat 
următoarele: 
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l. Cu, aprobarea Guv~rnului· ungar, palatinul să trimită în 
un <Comisar regal plenipotenţiar; prin Guberniu, e1 să dispună 
He subordonată în mod public şi neîndoielni1o :Uorţa militară 
silvania; ar ·fi bine. dacă acest comisar :crăiese· s-ar aleg:e dintre· 
regali; numai faţă1 de1 o astfel de persoană se ;poate ~<>per a cel 
o ascultare oarbă; dacă aceasta nu s:...ar putea întâmpla, .. atunci 
Szeohenyi ar corespunde într-o mai mare mă.sură unei astfel de 
Iimpor:tante:; 

~. Comisarul regal oe1 urmează să ·fie numit, să aibă putere' 
pentru organizarea unei armat!e de voluntari care s-ar putea :.~~., ... ...,_ .. ~~-,,_,,Jl, 
res.taibilirea ordinii în Transilvania, în mod oportun şi în altă 
este nevoie să· se aducă bani din Ungari.a; casieriile eamerale din. 
silvani.a au bani sufieienţi; înrolarea voluntarilor s-ar d:ace :şi aici., 
în Ungaria, prin recrutare; . · · 

3. In eeie 14 mUnicipalită.ţi adminstr.a.tive maghiare hŞi seeu1eŞti 
Transilvania trebuie să fie numiţi fără întârziere conducători liberali 
să sprijine din adâncul sutfl!e1tului instttuţiunile noi din patria · . ·' 
privinţa .acest,ei1 propuneri planul meu detaliat este următorul: : 

a) În .trei .comitate· şi anume în Solnocul Interior, Dăbâea Şi: 
doara nu sunt eomi:ţi; în primul eomi;tat ar trebui să fie numU' Ver 
kas, in 1al doHea Beldi1 Ferenc, iar în al treilea Kun Gotthard. 

b) Din ,celelalte oomitate ar trebui destirtuiţi: Banffy 
Alba de Jos, Kalnoki Denes din Alba de Sus, Haller Ignitc din 
Bruckenthal Kjăroly din districtul Făgăraş; :ar fi necesar ~să fie 
nuţi: în comitatul Cluj, Macska.si Pal, iar în comita:tul Turda, T 
Mikl6.s; după părerea mea s-ar impune să fie numiţi com,i,ţi: în 
tul Alba de• Jos, Kemeny Istvan, în Alba de Sus deputatul de la 
Ho~ath J an os, în Târnava, Banffy J nos, iar căpitan al districtului 
găraş, Bethlen Gabor senior. 

c) În privinţa scaunelor secuieştii consider .că trebu{e să fie "' 
tuiţi: în scaunul Arieş, Dindar Antal, în scaunul Odorhei, Mat,skasi,, · 
şi în srcaunul MUJreş,,. Toldalagi Ferenc; despre acesta din urmă 
Jume susţine că ar fi cazul să fie menţinut· pentru că este · 
majoritatea iSCaUniUlUi; dar ClUJ prilejul ins.tituirii Unei orânduiti 
sun·t de părere că nu ai voie să faci ceva care ar pă~ea a fii -: 
Toldalagi Fetenc a ,fost un colaborator r.făTă :vezerve al h.;".,.._,...~, ... 1~'"'";''' 

J6sika \Şi; unul dintre oportuniştii cei mai înrăiţi ai dieitei recente; 
rămâne în postul său, ar fi o rruşine destituirea acelora care s-atL 
promis mult mai blând ·decât dânsu1; ar fi bine să fie menţinuţi 
AtbertJ în Treiscaune şi Balasi J 6zsef ·în scaJUnuli Ciu..c; în scaunul 
propun ·să fie numit Zejk J6zsef, în scaunul Odorhei, Bethlen J 
nior şi în scaunul Mureş, Ugron Istvan care mai' demult a fost ' 
comita tu lui Turda,. li.ar în 1834, sub guvernarea principelui Fe:r.ctina.l 
el a renunţat 1a postul său de comite ·din motirve constituţionale. 

Cu privire [a secui trebuie' să ·remarc că până acum ei. i-au 
liber pe- demnitarii lor principali. Dintre ·Cei aleşi trimiteau 
trei indivizi pentru a fi1 întăriţi. Acum prin nunnirea de. către 
fără alegere, ei au pi1erdut .acest drept. De aceea să li se aducă 
tinţă eă de acum înainte nu vor mai fi (nevoiţi să trimită .~~'~"'"'" 1 

bare, pre·oum au făcut până acuma, pe vicejudele regal şi pe 0~-~:n.~Xrt,'O:. 
vor putea să-1 instaleze, în posturi, după alegerea lor 11heră. Sper că 
arest favnr se, vor linişti. 
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Comitele Salmen al saşilor stă în fruntea reacţiunii, antiunioniste. 
În jurul persoanei sale se concentrează partidul slavo-săse.sc-românesc. 
El trebuie destituit imediat şi înlocuit; ·.cu deputatul dietal de la Sighi~ 
soara, Carol Gosz. Acesta este în pre·zent preot· luter.an (dar o persoană 
deosebi;t de inteligentă şi liberală, ·cum eu n-am cunoscut niciodată prin
tve saşi). Pentru ca spiri<tul birocratic înrădăcinat la saşi să nu fie jigni·t 
brusc -şi puterni!c, sus numitul Carol Gosz ar trebui să fie rapid numit 
consilier guvernamental, iar din .acest post, peste câteva zile,, ridicat 
comite al .saşilor. Dat fiind însă că şi saşii şi-au ales .până acuma comi
ţii, iar prin noul sistem ei ar putea pierde dreptul lor de alegere, guver
nul ;s-ar :pUJtea împăca şil cu ei, dacă ·le-ar pe·rmite ca juzii regali ai· dis
trictelor sălseşti să Re instalaţi în posturi fără aprobare supe,rioară. 

Perenyi Zsigmond, Kemeny Denes, Teleki Lasz16 şi Sz.asz K.aroly 
suntl de acord în privinţa propuneri'lur mele, dar ·CU deosebitrea că ei au 
recomandat pe Beldi, Ferenc în comitatul Târnava şi pe Banrffy J anos în 
Dăbâca. Beldi Fereno nu poate însă să primească postul de comite de 
Tâ·rnava din cauza unor împrejurări personale, iar Banffy Jtanos. s-a de
C1arat gata să accepte această tfuncţie. De aceea am f.ăcut propunerea oa 
Beldi să fie numit eomite de 'Dăbâca şi Bănfzy de Târnava. Dacă nu s~ar 
face aşa, problema ar întâmpina opoziţie din partea ·lui Beldi carei ar 
fi pă'cat să fie neglijat. 

În sfârşit, îndrăznesc să-ţi mai re-comand cu bună ştiinţă t~ei per
soane de angajat în •cadrul Guvernului din Ungaria şi anume: pe Hor
vath Istvan, pe· Z.eyk Karoly şi pe Palfi J'anos. 

Teleki :Laszl6 a recomandat să fie numit conoepist la Minis,terul de 
Ex.terne, fiul meu Janos ·care scrie la fel de bine franţuzeşte~ nemţeşte 
şi ungureşte. Te1eki a scris în interesul lui şi prinţul:ui Eszterhazi şi lui 
Pulszky, ;poate şi l:ui Szechenyi. Eu, din partea mea, te rog rfrumos să-1 
sprijini. 

Rămân cu stimă, prietenul tău, 

Bethlen J an os senior 

Original. Arh. St. BudCl!lJesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Level
tar. I:gazsâgiigyi Miniszterium, nr. 356/48. E. Foto: 726-730. 

1 AJutorul ;se referă la aşa-numita comisie regnicolară desemnată de Dieta 
Stă.rilor privilegiate de la Cluj oare urma să trateze şi să definitiveze :Wtima formă 
a proiectulUii• legii uniunii ce trebuia. prezentat spTie aprobare Parlamentului Un
gariei. Comli:sia avea 'majorlitate maghi•ară, dar în componenţa ei intrau şi câţiva 
S?Şi şi români. ,Din partea românilor dieta ,iL.a aprobat pe cei doi episcop1, Lemeni 
şi Şaguna, precum şi pe deputatul de Hq.ţeg, Alexandru Bohăţel. 
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·cluj, 12· iunie 1848 

A Szebenben mukodo kormanyi biztos uraknak 

Ezen ide ·fogott ket kiil6nb6z6 inanyu, hozzam bizodalmos uton ke
riilt felsz6litasok peldanyait, mellyek koziil az · egyiket a g6r•6g1 nem 
egyesiilt egyhaztanacs bocsatotta kozre, a m·as veszedelmesen lazit6t pe
dig a szeberiL olah Comite terjeszti2, s az utols6 a mint Gyergyai Samu 
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kincstări titokhok. altal tudosittattam, Szebenben a Closius n'tr,...,...,.".,.,..::·. 

jott kP, ·melt6s:agtoknak sziikseges tudomas es avegett kiildom alt: 
rint ennek is vegere jarni ne terheltessenek, valljon az emlitett 
litas val6saggal a Closius nyomdajab61 keriiltek ki, micsoda 
mellett es kik altal adattak nyomtatas ala? 

Kolosvar, jun. 12ken 1848. 

Cătr1e1 domni comisari guberni:alli care ÎUll1cţionează la ' 

Anexez două apeluri de corncepţii diferite, ajunse în mâinile 
pe cale confidenţială. Pe unul dintre a•oestea 1-a emis Consistpi,:'hii 
rkesc ortodoxl. Pe celălalt care agită. în mod primejdios, îl · ; 
Comitetul român de la Sibiu2. Ultimul, după. cum am fost .înştiin 
secretarul tezauraria1 Gyergyai Samu, a ieşit din tipografia lui 
din Sibiu3. Vi le expediez domniilor voastre·, fiind ne•cesar să [e 
cunoştinţa. În afară de aceasta, [vi le rtri:mirt] şi cu scopul să h·'•nc·~.",.;~ 
cerceta dacă apelul amintit a i·eşit într-adevăr din imprimeria Clos1 
ce autorizaţie şi cine l~a dat pentru tipar? 

Cluj, 12 iunie 1848 

Cone:ept: Arh. Sţ. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 149·6/'1848. 
Foto: ·2·5 683-25 68~. 

1 V<ezi. doc. 28 si 73. 
2 Vezi doc. 51. · 
:J Vezi doc. 50. 

Cluj, 12 iunie 1848 

Tekintetes :Mbir6 tir! 
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A nepkepviseles alapjan megnyiland6 k!ozelebbi · hongyiHes:re 
dendo kovetek valasztasa m6djara riezve igen kivanatos es minden 
aggodalmakat es a nemzetek kozti slirl6dasokat elenyeszteto lenne, 
szavazatokat beszedo es szâmbavev6 bizottmânyokba a român i:)L.\.u.~•"""'" 

de kiilonben alkalmas egyenek is rendeltetnenek ki, melynel fogva 
lani kivantam Urascigodnak, hogy el0ljar6i befolyasanal fogva arra 
kedni igyekezzek: miszerint az ilyeten bizottm1anyba roman 
minden tekintetben alkalmas egyenek lis rendeltessenek. 

Szokott becsiilessel maradvan 

Ko)ozsvart, Jun. 121848 
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lekotelezettje · 
Gr6f Teleki J 6zsef 



Stim,ate domnul'e" jU.de primar! · 

In ce priveşte modalităţile de alegere a deputaţilor .care vor fi tri
mişi, în temeiul reprezentării poporului, în parlamentul ce se va deschide 
în curând, ar fi foarte del dorit şiu ar înlă,tura toate îngrijorările posibile, 
precum şi neînţelegerile dintre naţiuni, da:eă ar fi cooptaţi şi indivi'zi ro
'mâni potriviţi in comisiile care 'CUl~eg voturile şi le numără .. De ?ceea, 
dor'esc să vă recorrnand a stărui, în baza autorităţii de dregă,tor, ca în ase
menea comisii să· se numească ~i cetăţeni-rom.âni corespunzători în toate 
privinţele. 

Ou obişnuită stimă îndatorat, 

Conte Teleki J6zse:f 

Original. Arhi,va Mureşenilor Braşov, nr. tl 743. 
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Cluj, 12 iunie 1848 

F~okormanyz6i biztosok gr; Betlen Gabor es b. Kemeny Domokosnak 

A Mihalcfalvara ki rendelt fo kormanyz6i bizotm,anynak az ottani 
dolgok allasar61 foly6 h6 7rol hozzam tett tudositcisat mellekleteivel egyiitt 
oly meghagyassal kUldom alt melt6sagtoknak: hogy mivel azokb61 a Sze
benben 'torvenyellenesen letez6 roman. nemzeti valasztmanynak vetkes 
bujtogatasa.l tunne:K ki, Melt6sagtok megbizatasuknal fogva figyelmoket 
e koriilmenyre is rea forditvan, nyomoz6dasokat erre is te:l-jesszek ki. 

F6kormanyz6i biztosok gr. Beldi Ferenc es b. Kemeny Istvannak 

Melt6sagtoknak a Mihalcfalvan megkezdett es Obresan folytatand6 
ugy a tobb szomszed helysegekre is kiterjesztendo ki nyomozas folyama
r6l foly6 h6 7rol hozzam tett ideiglenes tud6sitasokat tudom.asul veUerr1; 
egyebirant ami a m.elt6sagtok altal veghez vitt ki nyomozas nyoman fel 
tunt f6 bunosoket es azoknak melt6Siagtok velemenye szerint rogton tor
venyszek altali sommas el~telteteset illeti; erre nezve visszairni kiVlantam: 
hogy miutan a kerdesbeni Iazzaszt6 egyenek sem a biin tenyen erve, 
sem folytonos iildozesben n~m fogattattak el, a fenn aU6 utasitasok nyo
man reajok a rogton torvenyi eljanist ·ki terjeszteni nem lehet. 

Kolosvar, juni 12 1848 

Comisarilor guberniali contele Bethlen Gabor şi 
baronul Kemeny Domoko:s. 

Trimit domniilor vomstrel, împreună cu anexele, înştiinţarea din 
ziua de 7 a 'lunii curerite, ce mi s-a adresat mie de ~că;tre oomisi'a guber
nială detaşată ·la Mihalţ privind situaţia de acolo. Din aces,te scripte reiese 
eă la Sibiu, Comitetul Naţional Român care funcţionează ilegal; desifă-
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şoară o activitate de instigare criminală. De aceea vă ordon urmă•toarel 
d.m:neniile-IVoastre, în cadrul misiunii primite, să vă îndreptaţi . atenti 
as1).pra acestei chestiuni şi să vă extindeţi cercetarea şi în direcţia ei.", : 

' ~.~\;,~~ 

Comisarilor gubeTniali contele Beldi Ferenc şi baronul Kemeny: 
Istvan 

··\t 

Am luat la cunoştinţă informaţiile d-voastră provizorii din ziu~a de·\;~ 
7 a lunii curente, adresate mie în legătură eu mer.sul,oercetărilor începlittf:i~ 
J,a Mihalţ care s:e vor continua la Obre~j.a !Şi se vor extinde şi· în localită~· · ~~ 
ţile învecinate. De altfel, în ceea ce priveşte părerea re:feritoare' la judeL .. ·~ 
carea imediată a principalilor vinovaţi descoperiţi în urma cercetărilor J; 
desfăşurate de d-voastră prin tribunalul statarial, doresc ~ă. vă răspund: J; 
deoa~ece ·agitatorii respectivi nu s ... au aflat. în :flagrant delict, nici n-atr 1~~ 
fost arestaţi în urma unei urmăriri pers'everente, în înţelesul instruc.l' )'i 
ţiunilor în_ vigoare nu se' poate extinde, .asupra lor procedura statarială. · 

Cluj, 12 iunie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr. nr. 1515/1848. 
FotG': 25 700-25 701. 
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Cluj, 12 iunie 1848 

Kolozsvar, 1848, junius 12 

Kis Karolynak aldast. lVIa delutan vevem onnek foly6 h6 lOen irt 
leveletl. Nagy baj. s megyenkre nezve szegyen leenclene, ha pap 1\!fihaly 
valasztattnek. Minden helyes uton ii.gyekezni kell annâk megg:atlasan. 
Laskainak reszemrr6l is irok, siet6n kiildje levelemet ),{ezebe. A Sami meg:
valasztasan sem fogunk orveil.dhetni. 6 vor·otStollas, s az illyenek j6t I).·erp.; · 
csak bajt fognak okozn12• ·Ha 6 kovetnek valasztatja magat, ugy nekiirik 
mas professzorr61 kell gondoskodnunk. . . . .. :. .. 

A bUnteto perek folytathatatSa tekintetebol ezennel kiildok a tanăcs"" 
hoz intezett egy rendeletE~t. Az ·ad6issagk:ovete16k meg csak legyertek ne~. 
hany nap varakozassal, mert naponta vârom a ministeriumt6l a felkiildott 
Sl)abalyokat; miheiyt megerkezn~k, azonnal ki fognak hirdettetrii. 

Nom szivesen koszonti ont s velem egyiitt kedvesseit. 
U.I. Hogy on polgârmester s Deaki bir6 lett, szivemb6l :'orvendem. 

Cluj, 12 iunie 1848 

Lui Kis Klaroly binecuvântarea mea. Azi după masă am primit 
scrisoarea d-voastră din ziua de 10 a lunii cprente1. Ar ·fi un mare necaz 
şi pentru comitatul nostru o mare ruşine, dacă Mihai Pop ar fi ales~ TJ;"e::· 
buie să vă stdiduiţi pe ~toate căile posibile ca acest .lucru să fie împieclh· 
cat. Luj, · Laskai ·am să-i scriu şi eu. Trimiteţi-i grabnic scrisoarea mea.,. 
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Nu ne va bucura nici alegerea lui Sami. El ·este un •om eu pene roşii2. 
Or asemenea persoane nu fac bine, ci produc numai necazuri;. Dacă el 
va fi .ales deputat, va trebuisă ,facem rost de un alt profesor. 

În privinţa continuării proceselor penale, trimit aici un ordin adre
sat consiliului. Oei ee-şi reV1endkă datoriile, să mai aştepte câteva zile, 
întrucât de la o zi Ia alta sper să vină regulile înaintate ministerului. 
îndată ce el'e sosesc, vor fi publicate . 

. Nevastă-mea vă trimite salutări cordiale, iar împreună cu mine, şi 
ce~or dragi ai d-voastră. 

P.S. Mă bucur din toată inima .că d_jvoa:stră aţi devenit primar şi 
Deiăki judecător . . 

Concept,. Arh. Naţ. Dir. jud. Cluj. Fond. Arlu.. fam. Wesselenyi. 
Copierul de scrisori al 1ui · Wesselenyi Mikl6s,.. 

1 V. doc. i 75. 
2 Adică radical, de la pălăiria cu pene roşii pe oare o purtau adepţii intran

sigenţei ideologice. 
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Micloşoara, 12 iunie 1848 

N agy mei t6sagu Gr6f Kiralyi ·Fo Kormanyz·6 U r! 
Foly6 h6 27rrol1 a Felsegers, Kiralyi Fo Kormanyszekhez tett azon 

el6terjesztesemre nezve, melyben f6bir6 P6csa ·Ferencnek mint Fo Kor
many Szeki Bizto:snak . a ki.ilkerii1etbe Bolya volgyibe lett kirendeltetese 
altal a Bel Keri.ilet nyugalma fenntartasara mit a szarazpataki eset ugy 
a. jelenleg Felek nevu helyse.gebe kiu:bott zavarok, hol ezen Ohih helyseg 
a Szederjesfalva Reformatus Ecclesia erdeit elfoglalta, s melynek lecsen
de.sittes1ere egy fel Szazad Dragonyossal induland6 va:gyok, elegge tanu
sitottak, szemelyes jelenletemet sziisegesnek tartvan, magamat vagy az 
Orszag Gyiilesrdl vagy pe dig Hi veţţalomt6l felm~n tetni kertem, mind. e 
mostanig semmi v.alaszt nem nyerv{m. Miutan F.o bir6 P6csa Ferenc le
csendesitven a Bolya kornyek~t a Bel Keri.iletbe visszâ erkezett, a leg
nagyobb bizonytalansiclgba vagyoţ hagyatva az arănt: hogy a.z Orszăg 
gyulesre vagy pe dig a Kiil Keriiletbe a Praetoriumhoz · siessek. Melt.Oztat 
azert Nagy Melt6s.agod ez arant hozzam siirget6leg rendelkezni, egyszers
m_ind azon jpontokra nezve, melyeket 27ki el6terjesztesemben tettem s 
melyeket ezeh mostoha helyzetu megyenek, · mely Szebertnel kezd6dik s 
Moldova szeleiri vegz6dik, tăbb n1egyek altal· elszaggatva, meg a dolgok 
rendes folyam.aba is alig lehetett pontosan kormanyozni -- nyugalma 
fenntartasăra szi.iksegesnek tartottam a jelen zavaros k:ori.ilmenyek tekin
tetbe vetelevel a Felseges Kirălyi F6kormany Szek altal hatarozat,at meg
tetetni vagy ·pedig engemet, ki bar kotelesnek erzein magamat a Hon e 
zavaros koriiltnenyeibe szolgalni, de mirtthogy az ăltalam a felseges. Ki
ralyi .Fokormany szeknek felterjesztett rendelkezesek nelkiil a megye mos~ 
taha helyhezete es Tiszteinek allasa · alig nyujtanak remenyt, hogy koteles
segemnek megfelelhessek; szintugy kotelessegemnek erzem· inkabb hiva-
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talomr6l jle mondani, ha nem partoltatom, mint sem a kovetkezheto 
varok felelet terhet magamra nehezedni, es a megye nyugalm.at 
tatni engedni. Miknek bekovetkezeset61 annal inkabb tarthatok 
eddig a Bel·: KeriHetbe Rakoson es Hf§vizen tanyaz6 nemet Iov a~ 
sag is Brass6 videkire, Feketehalomba rendeltettett, s meg is azoknak 
tasa a· Tartom.anyi F6 Biztossag altal ezen megye lakossaira, mely 
Udvarhelyszeken Kar:aesonfalvan katonasagot elelmez, rovatott; 's 
ezen N emes Megyebe, mely izgatasoknak, a mint a peldak mutatjak 
zavaroknak leginkabb van kiteve, csakis a kiilkeriHetbe 
van sZlallasol6 egy fel szăzad katonasag hagyatott, holott je 
helyt, ugymint a kiilkeriiletbe Rukkoron, hol a lakossăg kinyilaTI.7r, .... +.,.&; 

hogy sem a meg hatralev6 uj oncot adni, sem Magyar 
gedelmeskedni nem fog, ugy a Bel Keriiletbe Hidegkuton, hol a F 
uraknak ;togait magoknak kivănjak er6szakolni s a fent e·mlitett 
nevii helysegbe iitottek ki magukat zavarok, mit annyi katonasaggal 
·kiotelessegembol foly6lag semmit sem mulasztok el, megfekezni a ren 
szemely es vagyonbatorsagot helyre allitani es fenn tartani k:epeş: 
vagyok. 

Melt6ztat azert Nagy Melt6sagod a Felseges Kiralyi 
Szekhez felterjesztett Megyem nyugalmara nezve sziikseges . .__ ............. .L.o.o;:;~~~ 
:seket kieszkoz,olni vagy pedig Hivatalomr6li lemondasomat 
fogadni kegyeskedni. Alazatos tisztelettel vagyok Nagy Mel.,v~ ..... ~ ... ~uu.a: 
aM.zatos szolgaja. 

Mikl6svart, Junius 12en 1848 
G. Kalnoky Denes foispany- . 

Mult stimate domnule conte, guvernator regal suprem, 

Adresa mea din ziua de 27 a lunii curente!, ·trimisă înaltului 
berniu regal, e în legătură 10u numirea prin1 judelui P6csa Ferenc [n 
tate de comisar guberniai principal şi cu trimiterea lui în "' .............. ~ .................. 1:"'·' 

exterioară, pe valJea Buia, pentru menţinerea liniJştii circums,..,..."n;t1 '~1 

rioare. Aceasta se motivează îndeajuns prin cazul de la Valea 
în prezent prin izbUICnÎrea tulburărilor din ·localîtatea românească· 
Aiciau fos·t ocupate ,pădurile bisericii reformate din Mureni. Pe;n 
niştirea ei, mă pregătesc să plec cu o jumătate de companie de 
Consider că prezenţa mea personală este necesară. De aceea am· 
să· .fiu, fie st!utit de obligaţia de a participa la dietă, .fie eliberat din·, 
tul meu. Nu am primit însă până acum nrci un fel de răspuns. Dup~ 
prim judele .P6csa Ferenc a liniştit împrejurimile ·localităţii Buia 
sosit înapoi în ciT!cumscripţia interioară, am rămas în cea mai mare· 
lemă: să mă .grăbesc la dietă sau la pretura din circumscripţia · 
Iată de ce vă rog pe dumneavoastră să binevoiţi a-mi da urgent ais:po:Zl"t
ţii atât [n această chestiune, cât şi cu privir~ la acele pUincte pe care · 
socotit neeesare în inter.esul menţinerii liniŞtii. Acest comitat .are 
zare vitregă. Începe de pe la Sibiu şi se termină pe la marginile M .......... v,.:; ..... 

fiind întrerupt de multe alte unităţi administrative şi astfel greu de 
dus ~cu exactitate, chiar şi în timpul mersului normal al lucrurilor. A 
în ·vedere împrejurările tulburi din zilele noastre, vă rog să hn1Pi~lolr.t 
interveni ca înaltul Guberniu crăiese să dea decizia ca eu să fiu 
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'rat din post. Consider o. dato:de :a mea c·a,- în- această situaţie grea -a _-pa"" 
triei, să-mi îndeplinesc CSh11jba; dar fără propunerile înaintate de mine 
înaltului Guberniu crăiese starea vitregă a· comita•tului Şi situaţia demni
tarilor lui, nu-mi dau nici o nădejde ca să pot face faţă sarcinilor· mele·. 
Simt de_-datoria· mea că e mai bine•să demisionez_ din·.post,. dacă nu sunt 
sprijinit, decât să-mi asum răspundere!a pentru tulburările ce vor urma 
şi să las ca liniştea comitatului să fie jertfită. N(ă rtem că .aşa se va în
·tâmpla, cu atât mai mult,- cu cât cavaleria germană aşezată până acum 
în ci:rcumsc:dpţia interioară, la Racoşul de Jos şi Hoghiz,, a fost deplasată 
la Codlea, în regiiUnea Braşovului; întreţinerea ei, s-a repartizat însă de 
către comisari:atul prindpal al provinciei, (tot pe spatele) locuitorilor aces
tui ,comitat, deşi ei aprovizionează deja armata de hi Crăciunel, din Odor
bei. Astrel, acestui nobi!l comitat care ·-es•te :ee1l mai mult expus agita
ţiilor, după cum arată exempleLe şi tulburările, i s-a lăsat numai o ju
mătate de co,mpanie de soldaţi, staţionată în circumscripţia exterioară la 
Metiş. Ori până în prezent s,...au ivit- mişcări în 3 localităţi şi anume: la 
Rucăr, în circumscripţia interioară, unge loCţiitorii au declarat că nu vor 
sa dea nici restul recruţilor şi nu vor mai_ aşculteţ de' fuţlcţionf!rii ma~ 
·ghiari; la Fântâna în circumscripţia internă_, unde locuitorii vor .să:..şr ·1n.:. 
_suşească cu forţa drepturile stăpânilor de pământ; îh localitaite~ :s.tis
amintită Feleag. Deşi nu ne1gHjez nimic din o:bUgaţiile me]e; nu, su:.:ht ·î-n 
stare să înfrânez cu unitatea ace'asta tulburările, Să restabilesc şi să.· men-
ţin ordinea, s·iguranţa pers'oane1or şi a averilor~ . -. · · · . 
- " numneavoastră să binevoi ţi a _obţine- de 1a ~naltlil Gu~erniu regal 
dispoziţiile necesare înaintate de mine pentru: liniştea corriitatului ·sau a 
primi prin aeeasta demisia mea din post.- Rămâri ·cu respect adânc' 5er
vitorul umil al dunrP.eavoastră. 

Midoşoar~-1 12 iunie 1848 
Comite suprem, 

gtoi Kalnoky .Denes 

Original. Arh. St. Buda;pesrta. Fond;G~Pr., nr. !l.565/1848n ;, 
Foto: 25 627-25 629. 

l:Vezi· vol. V, doc. 35 ·(qocumentul ,:daltează_ din 27 mai şi -n:u din 27 iunie). 
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lnnsbruck, 12 iunie 1848 

Euer Majestaet! 

Da wir untersthănigst Gefertigte· zur Erlangung e.iner Audienz 'bei 
Euer Majestaet nebs,t einem Ges.uche1 am 7. l.J. vormitta.gs das uns von 
der Săchsischen Nations Universirtaet ausgestellte Creditiv Seiner Ex
cellenz dem Obsersthofmeister Grafen von Falkenhein iiberreicht haben, 
so bitten wir unterthănigst, womit uns dlasselbe gnădigst zum fernem 
Gebrauche zuruckgestellt we~de. 

Zuglleich bitten wir unte~thanigsrt, womit Euer Majestăt die nothige 
Anordnung gnădig_st tre.ffen wolle, da6 die' uns gestern in der Audienz 
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von Euer Ma}estăt m~rmdlichertheilte Allerhochste Resolution2 zu unser.er 
Legitimation bei unsern Committenten und zu ihrer eigenen Beruhigung 
uns auch schriftlich 'ZUgehandigt w~de. Die wir mit hom.agialischer Un:.. 
terthanigkeit v;erharren, . . 

Allerho:chst Euer MaJestaet getreueste Unterthanen und A:bgeord:
nete der Să~chsischen Nation in Siebenbiirgen, 

Georg Binder, Superintendenrt der Augsburger 
Oonrf.essions Verwandten 

Joseph Waechter, Meld.Dr. 
Peter Lange, Magis,tratsrath aus Kronstladt 
J osef Zimme'rmann, Prof.iuris aus Hermannstadt 

Innsbruck, den 12ten Juni 1848 

Maiestatea Voastră! 

Pentru obţinereal unei audienţe la Maiestatea Voastră, noi sub.,.; 
se:nmlatii am înmânat in 7 iunie excelentei sale intendentului aulie su~ 
pre.m, 'contele von Falkenhein, atât o c~rerel, cât şi acreditivul prirpit 
din partea Universităţii săseşti; vă rugăm cu supunere să ni-l înapoiaţi 
pe acesta din urmă pentru a ne putea lfolosi de el în continuare. .. 

Totodată vă rugăm c~ supunere ca Maiestatea Voastră să ia topte 
măsurile pe:rţtru ca reZ'oluţia2 pe care aţi ·exprimat-o oral în timpul au
dienţei de ieri, să ne fie înmânată şi în scris· pentru a ne putea l~giti:qra 
în faţa oomitenţilor noştd IŞÎ a fi noi înşine lini~tiţi.. 

Rămânem cu respec!t omagia! supuşi :fideli ai Mai,estăţii Voastre. 
Delegaţii naţiunii săseşti din Transilvania, 

Georg Binder, superintendent al enoriaşilor iutherani 
Joseph Waechter, doctor în medicină 
Peter Lange, consiliier al Magistratuiui din Br.aşov 
J oz.ef Zimmermari.n, profesor de drept din Sibiu 
lnnsbruck, 12 iunie 1848 

Original._ Haus-, Hof-und Staatsarchiv Wien. Fond. Ministerrat 
nr .. 31156/1848. Xerox: 14 560. 

1 Vezi doc. 83. 
2 Vezi d<1e. 179. 
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Sibiu, 12 iunie 1848 

An ein Wbliches Praesidium der loeblichen Săchsischen 
National U niversită t 

Hermannstadt am 12ten ,Juni 1848 

Im Na'chh!ange der hierstelli,gen Note van 3ten Juni I.J. P!iaes, 
Nr.609 · und zur ·Beantwortung der beliebigen· ZU.Schri[t vom 5tert l.M. 
und Z. Comit~ Nro. 77'21 geht an das 2te Walachen Grehz Infanterie1 Re-
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gim,ents Kommando unter einem der Auftrag, seinen noch disponiblen 
Vorrath von 120 bis. 128 Stuck 5'4 i'othigen Steinschloss Feuergewehren 
an die Bistritzer Blirgerwehr gegen die, mit der gehorigen Textirung 
versehenen Dokumente als Vollmacht, Quittung und ·Revers anstandslos 
hinauszugebe'n. 

'Das 115bliche National-Univer,sităts-Praesidium wird hievon mit dem 
Ersuchen dienstfreundschaftlich in die Kenntniss g-esetzt, den Bistritzer 
Stadt- und Distrikts-Magilstrat weiters no'ch beliebigst verstăndigen ~ 
wollen, dass Solcher diese Steinschloss. Feuergewehre auf eigene Kos
ten unter siehere!m Ge1eite an sich 'ZU ziehen habe. 

'ln Dienstabsein des Kommandierenden H·errn Generals. 

Sibiu, 12 [unie' 1848 

Către onoratuiJ. pre,ztdiu al 
Universităţii săseşti 

Pfersmann 
F.M.L. 

În continuarea adresei noastre din 3 iunie a.c. nr. prez. 609, ca 
răspuns la preciz~ările dv. din 5 iunie nr. comit. 7721, trimitem conco
mitent cu aces~te rânduri un ordin către comandamentul regimentului 
român de infanterie grănicerese de a livra fără piedici rezerva sa dis
ponibilă de 120 până la 128 !bucăţi de puşrti cu cremene de 5/4 lot pe 
seama gărzii dvile din Bistriţa, în schimbul· documentelor de împuter
nicire, a chitanţei şi a reversului. 

Comunicăm prezidiului Universităţii săseşti rugămintea de a în
ştiinţa la rândul .ei M1agistratu[ oraşului şi disrtrictulu:î Bistriţa că poate 
prelua puştile respective cu cremene contra cost.· 

În -absienţa domnului comandant general. 

Pfersman, F.M.L. 

Original. Arh. Naţ. Dir. dud. Sibiu. Acte comiţiale, nr. 8\14}1848. 
Folto: 5 880-5 881. 

1 Vezi doc. 11'9. 
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Sibiu, 12 iunie 1848 

An Das lobliche Praesiidirum der lobl:i!chen sachsischen Nations. 
Universităt 

Hermannstadt am 12. Juni 1848 
Verm'Og der unterm 7. Juni 1.J. ,Pra:es .. No. ;34 .anher erstattet.en 

Anzeige: der Szekler Grenz Truppen Brigade· Comm1andos treffen die 
anher disponirten, in den Vorrarth des zweiten Szekler. Grenz · Irifanterie 
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Regîme'nts :No 15: geh&~gen, .. nunrnehr TIJUr 71/statt 715/5/4 lothigen 
schloss-Feuergiewehre. :geute gegen Abend von Cronstadt hiero.r1t1s 

.:· · Nachdem~ deren Ubergabe an den Bevollmăehtigten der lo 
săchsischen Natiorts. UnivertSităt Abends oder gar in der ·Nacht am 
ten Pfings·tfeiertage nicht zweckentsprechend Platz grei:fen kann:· so 
das 'Militair Platz--Commando getnăss dem unter Einen an dasselbe 
henden: Befehl. di€se Steinschloss-Feuergewehre in einem Depositario: ( 
dem- Soltis. aufbewahren zu lassen, und Morgen an den hiezu · · 
măchtigter:l zu iibergeben. . 

Hievon bee.L1n man sich. ein ·1obli<che.s Universi'tăt:s Pră.sidium' 
dem dienstfreundschaftlichen Ersuchen. in die Kenntniss. zu ş·etzen, 
Bevollmăchtigten zu Ubernahme dieser Steinschlossfeuergewehre 
bigst ohnverweilt ernennen, demselben die Vo.Umacht sammt der 
zu textirenden Qufttung und dem Re;v;erse zustellen, und auch die 
sung ertheilen 'auch die Verschlăge in wekhen diese Feuergewahre 
packt sind - ebenfalls jedoch gegen baare Bezahlung in Con to des 
Nostenfo:pdes vom K. Szekler .Grenz Infanterie Regimente fin.otr•-nr.h ...... 

solle odei· ni~cht? Im ersteren Faiie iniisste der Bekostigungspreis 
Steinschlos1sfeuergewehr- Verschlăge vom Commando des erstgenann 
Regiments vor der Richtigkeitspflege eingeholt werden. 

Y Jn Dienstesaibsein des Con~mandirenden Herrn Generals 

Către onoratul prezidiu al 
Universităţii ·s~seşti 

Pfersmann, F.M.L~ 

Sibiţi, 1.~ iunie 1848 

Conform raportului. din i iunie a.c. nr. prez. 34 din partea co1:rta·FL 
damentului de brigadă al tr~pelor seouieşti de graniţă vor sosi aici 
către seară cel~e 711 (în loc de 715) puşti cu cremene de' 5/4 lot; ele 
fost disponibilizate din rezerva regimentului 15 secuiesc de tinfanterie 
nicereaseă şi e:IDpediate din Braşo:v. 

Predfu:•ea· ]or că·tre imputerni'Citul onoratei ·universităţi săseşti 
poate avea loc în mod corespunzător în seara sau ·chiar Îri noaptea 
de-a doua zile de sărbătoare a Sfintei·or Rusalii.; de aceea comandam.entut; 
local militar va primi ordinuiJ. să ,păstreze aceste puşti eu· cremene îritr
depo'Zi>t de pe So1diş, separat, şi să le predea mâine împuternidtul 
Universităţii săseşti. 

Avem cinstea de a comruniea .acest 1ucnu onoratului prezidiu al U 
versităţii cu rugămintea: de a-1 numi neîntârziat pe împuternidtul 
tru preluarea acestor puşti cu cremene; de a-i înmâna aceistuia: ~U, .. !J._. ........... ,., 

n1cirea împreună cu .chitanţa şi reversul; de ,eţ-1 instrui în privinţa. ':l'YYII'nl:'l-' 

la!jului în care ·sunt împachetate aceste. puşti; . de a le prelua ou sau 
ambalaje; de altfel şi în primul ca·z· vor trebuţ plătite cu bani lichizi 
oontul fo;ndului deamo:rtizare a~ regime11tului s·eduiesc de graniţă. Tbf 
prim;ul ·caz ar trebui aflat preţul. (iffibalaj;elor de la comandamenţu.l 
gimentului secuiesc, înaintea:preluării ariilelor. 
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În absenţa domnului general â.in motive ·de servic1u, 

~ersmann, F.M.L. 

Original. Arh. Na:ţ. Dir. ju.d'. Sibiu. Fond. Ar!h ... comiţiale, nr. 802/1848. 
Foto: 5 872-:-5 87 4. 

210 

Sibiu, 12 iunie 1848 

.Dem einstweiligen Commandanten der Her·manristădter · Biirgerwehr 
k.k. Majoren Cze~bes! 

Laut Eroffnung des hohen k.k. General Commando Praesidium vom 
heutigen Tage werden heute abends 711 Stuck Steinschloss Feuergewehre; 
wellche :fiir die Hermannstădter Biirgerwehr bestimmt sind, hier eintred:
fen und auf dem Soltisch niedertgelegt werden.1 

Ich fordere daher E. Hochwohlge boren als Com·mHndan ten der hie
sigen Biirgerwehr hiemit auf diese Gewehre morgen geg(m Quittung und 
Revers ohne Kisten gefăG.ligst iibernehmen und mir darulber die miind
Hche Anzeige mache:n zu wollen. 

An das General Commando Praesidium 

In Erledigung der hochgeS'chătzten Pr,a:esidial Note vom heu tigen 
Tage Praes. Z. 652 habe ich die Ehre einem · hohen General Commando 
Praesidium zu erwidern: dass unter · einem. der k.k. Major in Pension 
Czerbes, als eins1twei1iger Commandant der· Hermannstădter Biirge'r
wehr beauftr.agt worden ist, die fiir die hiesige Biirgerwehr bestim·mten 
711 Steinsch1oss Feuergewehre, wekhe ·heute abends hier einf.refcfen sol
len; morgen zu iibernehmen und dagegen diel e.r:fo.rderlkhe Quittung und 
Revers aus.zustellen; di.e Kisten in welchen die Gewehre verwahrt sind 
bedan die Biirgerwehr nicht. 

Herm,annstadt den 12. Juni 848 
Salmen m.p. 

Comandantului actual a'l ,gărzii .civile din 
Sibiu, maiorul Czerbe~ 

Con:tiorm adresei venită azi din partea prezidiului .Corhandamentului 
gene~al, astă seară vor sosi aici 711 bucăţi de. p~uşti cu· ·cremen~e de,stinate 
gărzii civile din Sibiu care· vor f(depozitEtte=pe.·soltiş.1 . · 

Vă rog pe .domnia voastră ca . şi tCOrrlc~nidant' 'ai; gărzii civile de aici 
să preluaţi mâine aceste puşti în schimlhql chitanţei şi reversului fără 
lăzi şi să-mi raportaţi or91'l în legătur·ă 'CU cele înfăptui~te. 
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Către prezidiul Comandamentului general 

Am onoarea să răspund prezidiului Com,andamentului general c 
am rezolvat onorata adresă prezidenţială de azi, nr. prez. 652, astrfei 
~aiorul ~n retragere Cze~be~, actualul comandant al gărzii dvile din ·s" 
biu, conform sarcinii primite, va preh.la mâine eele 711 puşti eu cremen 
ce-i sunt destinate, [n schimibu~ chitanţei necesare şi a reversului; gard 
civilă nu are nevoie de lăzile in eare sunt împachetate P:tJŞtile. 

Sibiu, 12 iunie 1848 
Salmen, m.p. 

Concept. Arh. Naţ. [)ir. jud. Sibiu. Arh. oomiţiale, nr. 802/118'48. 
Foto: 5876. 

1 V,ezi doc. tW9. 
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Sibiu, 12 'iunie 1848 

An den Loblichen Kronsrtădter Magistrat! 

Von dem Schă:Gburger Stadt und Stuhls Publicu1n ist neuerdings 
auf eine von der Nations Universităt zu veranlasse'nde zahlreiehe allge
me:ine să:chsitSche Volksversammlung, wie sol1che kurz vor des 
Landta.ge!S im Committe der am 18f!en Mai hiers,elbst stat,tgefundenen 
sammlung patriotischer Bfuger aHer săehsisehen Kreise und auch des 
Kronstadter Publicums bei dem N ations Grafen al~s erwiinseht · und 
nothwendig dargestellt, angetragen und Media1sch zum Versammlungsod 
vorgeschlagen wordeh. 
"" Uie Nations Universităt hat diesen Antrag nach Zweck und 
lichen Folgen der be:,antragten Volks;versammlung in genaue und 
Er'tvăgung gezogen. Das Resultat hle:v.on beeilt sich dieselbe in 
dem sămmtlichen sac:hsischen Kreisen du:noh iihre Behorden und soniit 
auch dem Loblkhen Magistrat bekannt zu geben. Hauptzwelck und Auf
:gabe ei~er isolchen grofiartigen Volksversamlung soli nach den- dies
fălligen Antragen und Wiinschen ein doppeJter s,ein. Namlich eine ge
m.einsame Berathung. und EntschHeBung liber die Mittel, welche die 
săchsische Nati:on in der gefahrvollen Lage, in welehe sie durch die ge
genwartigen ZeitereigniSise, namentlioch durch die beantragte und nun
mehr mit instructionswidriger ZUJsti'mmung der săehsischen Landtags 
Albgeordneten gegen den Wunsch und Willen der săchis,chen Nation von 
den Landes Standen beschlossene' Vereinigung Siebenburgens mit dem 
Konigrei:ch Ungarn versetzt woroen, zur Wahrung und Aufrechthaltung 
ihrer Verfassung, Nationalităt, Sprache und Gebietsintegrităt weiter an~ 
zuwenden habe,; dann die fur nothwendig erachtete Erneuerung des vor· 
Jahrhulderten unter glekh gefahrvollen Zei·tumstanden zu gemeinsamem .. 
und gegenseitigem Schutz unter den s.ăchsischen Kreisen mehrmals ab
geschlossenen Biindnisses. 
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In Bezug des ersten ·dieser zw,ecke lă{)t · sk~h · nicht erwarten, da{) 

derselbe dur;ch ei ne zahlreiche sachsische Volksversamlrung zu . erreichen 
sein durfte, weil einer!seits dererr Veranstaltting mit Bes,chwerliehkeiti:m 
und einem zu gro13en Zei,tverluste verknupft sein wurde, als da{) selbst 
das gunstigste. Restiltat nicht zu spăt kominen sollte, ·und weil artder~ 
erseits gro{)e Velksversammlungeen zur Berathung und Fassung von 
Besehlu;ssen 'uber sehwierige Fragen skh nicht eigp.en. Sbll es sieh dabei 
aber nur um die Manilfestation der Gesinnungen und des Willens des 
Sachsenvolkes 'in Bezug der · Frage, handeln: wie die nachtheiligen, seine 
polîtische Existenz gefăhridenden Folgen der ohne' seine Zustimmuhg 
unde gegen seirnem Willen lHndtagig beschlossenen Unioh abgevvendet wer
den l~onnte und s.ollte? so bietet die eben zu diesem Zwecke ohne Ein
flUJ13 der Univerisitat auf Veranlassung einiger Patrioten schon im Werke 
begrififene' Sammlung von Unterschrilften in allen Kreisen und Ortsehaf
ten des Sachsenlandes das zweckentsprechendste Mittel f'ur eine sokhe 
ManHestation des Volkswillens dar, urid zwar in einer Weise, vvobei 
jeder einzel:ne Burger, jedes. Familienhaupt Gelegenheit findet, nach ei
gener fre'ien Ueber.Z1eugung liber die in da's Leben eines Jeden· so tief 
eingreifende Fra:ge seinen Willen zu offenbaren, und wodurch die 
vollkommene ,Gewi8heirt gewonnen wird und vielleicht bevor es noch zu 
spăt ist gehorigen Orts dargethan werden kann, in welcher entschiede.:.. 
nen Mehrheit die Bewohner des Sachsenboden1s gegen die Union ges,.. 
timmt _sind.l · · 

Was den zweiten der obangedeuteten ,zwecke einer solchen Volks
versammlung anlangt, so kann zwar nk~h verkannt weriden, da{) dieselbe 
fur die beantragte Erneuerung je'nes gemeins,atnen und gegenseitigen 
Schutzbiirtdnisses der săchsischen Kreise, wodur,ch zugleich die in neu
ester Zeit leider eben so sehr vermi8te, als zur Erhaltung der Nation 
unerlăt{)lkh nothwendige Einigkeit bezw·eckt 1Wi~d, die mit einer das 
Be\vuBtsein um die hohe Wichtigkeit eines solchen Bundesaktes stei
gernde Feierliehkeit verhundene Gelegenheit darbiethen wi.irde. Dieser 
Zweck kann jedoch auch in der von der Nations. Universităt durch ihren 
Erla{) vom 211ten Mai l.J. Z. 625/1848 ber'eits 'eingeleiteten Wei:se', nam~ 
lich durch erweiterte Kteisversammlungen, in wel:chen die mitgetheilten 
Landes Akt,en verhandelt und unterzeichnet wiirden, errekht werden und 
es ist dazu eine allgemeine gro13e1 Volk!sversammluhg nicht unumgăng
lich nothwendig. 

Wird hinzu noch erwogen; was nkht uhersehen werden darf, da{) 
eine gro{)artige Volksvelisammlung der beantragten Art unter den gegen.:.. 
wărtigen Zei,tverhăltnissen und bei dern dermaligen Stande der Unions 
Angelegenheit ~on dem k. Landes Gubernium sehwerlkh auch nur zu:
gelassen w_e.rd_en wi.irde, hod11st wahrscheinlieh aher im Geştaltungsfalle 
unter die Aufskht fremder, den Interessen der săchsischen Nation abhol"'" 
den Commis1sairen gestellt und mit eine,r dem Sachsenvolke vielleicht 
ebenso abgeneigte'n Milităr Truppe um:stellt ·werden durfte, wodur:ch 
nicht nur die bezw~eckte freie Berathung sehr beengt; sondern auch viei.", 
leicht zu mtogHchem Conflicte und Ausbruch von lekht in einen Burger
krieg aus-artende Feindseligkei·ten Anla{) gegeben wăre, und da{) . sehr 
leicht die Ve~s,chieldenheit der Ansichten unter hartnăekigen Partheien 
schădlkhe Reibungen und somit gerade das Gegentheil der bezweckten 
Einigung, nămlkh eine Bln{)stellung der Nation in ihrer Uneinigkeit -
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je groiB.artiger die Versa~mlung ausfiele ...__,. in desto groBerem -
herbeirfi.ihren konnte; so scheint eben gegenwărtig die. in, 'tirttE~t'r!:.~' 
brachte Volksversammlung am wenigsten an der Zeit zu sein 
Nations Universi,ţăt kann, wenn sde auch im Prinzipe die Zul 
aillif)eroroentlicher Ma.Gregeln unter ungewOihnHchen Zeitverhal 
_gerne anerkennt, die von dem Schăflburger Stadt und Stuhls Pu 
und einigen andern sachsiSichen Kreisen gewiinschte und verlangte 
vers.ammlung gegenwartig weder fi.ir unumganglich nothwendig 
zweckmaBig erachten, sie findet vielmehr bei richtiger Auffassung . 
Stellung und Bestimmnng die Verantwortung der nachtheiligen 
ge~ahr lichen Folgen, welche eine derartige allgemeine sa·chsische 
versammlung unter den obwaltenden Umstanden fur die Natioil. 
ihr~ gerechte Sache unwillki.ihrlich herbeiffihren konnte, zru gro:B als 
sie zu derselben einr.athen und dieselbe veranlassen ~ornnte. 

Mit dieser Er6,ffnung er·achte1t die Nations Universi,taet sicht-
gens sogleich verpflichtet, die der politische!n Existenz der 
Nation Uni'versHăt kann, wenn sie auch im ~Prinzipe die 
Bedrangnis ihrer gefahrvollen Lage keinen AugenbJilck -.r.o:..-J?"-. ....... , .......... ...:~ 

sammtliche sachsische _Kreise die Auforderung zu richten: womit 
ben auch unter den gegen:wartigen Gefahren bei der Wahl der Mittell
Rettung der bedrohten heiligsten Gi.iter der Nation mit Vorskht 
Besonnenheit und_ stets eing1edenk dessen, daB nur Einigkeit und -
seitiges Vertrauen, nur leidenscha.ftsloser Gemeinsinn ein Volk, so 
es auch sein mag, stark machen und ihm alle Bedrangnisse ilh~=>lr-urinrl,.; 

helfen kann, vorgehen und zunăehst dahin trachten megen, daB so : .. 
die von sachsischen Vo1ksfreunden im. Prirvatwege 'eingeleitete,. .. o 
erwahnte Untersehriften-Sammlrung, die als das geeigneteste Mittel, 
wahre Volksgesinnung uiber die de:r politischen Existenz der sa · . ; 
Nation mit auBerster Gefahr drohende Union zu erfahren und 
niife'stiren, zur Grundlage einer Namens des Saehsenvolke1s am ge,noJrirgeJ 
Orte einzubringenden Einwendung gegen den Unions-Gesetz- ·V01"S.cJma 

und dessen Bestattigung in Sieiner jetzigen Form dienen wkd, au:ch · 
ihre Un tersti.itzung ge~ord'ert, als auch die Erneuerung des Schu 
nisses der sachsischen Kreise in dem bereits eingeleite•ten Wege' 
moglichst zu Stande gebracht we:rden m<Oge. 

In Betreif des vom SchaBburger Magistrat weiter beigeifi.igteri 
tionalen Wunsches, wegen bei dem derutsehen Parlament in 
zu erwirkenden. Intercelssion /!/ Lfi.ir die Sachsen ·in Siebenh.;; ... N,., .... 

dem ungrischen Reichstag, wird srchlie:Blkh zur Beruhigung des da:s-ig~~ll 
Publikums noch beigeii.igt, daB nicht nur die am k.k. Hoflager , 
licht:. sădl!sis,che National Deputation nach MaBgabe ihrer Instruction au 
~n dieser Beziehung ,alle zwecksmăBigen Schritte zu thun nicht en:na-'t,J,.l 
geln wird, sondern ber1eits auch unmittel!bar von der Nation U . i""i rensitiit 
aus an das groBe deutsche Stammvolk der Sachsen ein ents-r:>rech~en,;ter 
Aufrurf ergangen ist, der die Bestimmrung hat, die Sympathien ·ctesse~!·o~n 
.zu thatkraftigeT Verwendung fi.ir die Erhaltung rmd den Fortbesrtand 
ge·fahrdete111 entfernten Zweiges anzuei,fern. Von der săohsis,chen Na · 
Universităt2. Hermannstadt a:rn .12ten Juni 1848. 

Fr.anz Salmen m.p. 
Karl Sigerus, S. Notair 
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Către onoratul Magistrat din Braşov! 

Rece'nt :publicul din oraŞul şi scaunul Sighişoara a cerut ca Uni-:
versitatea naţională să organizeze o adunare populară generală .a saşilor 
cu o partidpare numeroasă şi a propus ea loc de întrunire a ,acesteia ora-:
şul Mediaş. Această propunere se ba21ează şi pe adunarea cetăţenilor pa
trioti care se întrunise aici în· data de 18 mai nu cu mult înainte de 
des-~hiderea dietei; la ea au luat parte toate jurisdkţiile săseşti, inclusirv 
publicul din Braşov; comitetul ace'stei adunări s-a prezentat în faţa co
mitelui naţiunii şi i-a explicat că o astfel de ,aJdunare este dorită şi ne
cesară. 

Universitatea naţională a cântărit exact şi serios ·scopul şi posibilele 
urmări ale acestei adunări populare solicitate în cererea menţionată. Re
zultatul acestei analize ea se grăbeşte să-I aducă la cunoştinţă în cele ce 
urmează tuturor scaunelor şi districtelor săf5eşti prin forurile sale' şi deci 
şi onoratului Magistrat. O astfel de impresionantă adunare populară ar 
urm'a să aibă, conform cererilor şi dorinţelor exprimate în aces,t sens, 
două scopuri principale. Primul ar fi o consrfătuire şi hotărâre comună 
asupra mijloacelor pe care naţiunea săsească ar trebui să le aplice în 
continuare pentru apărarea şi susţinerea const.itu_ţiei, naţionalităţii, limbii 
şi integrităţiii ei territoriale, dată fiind situatia primejdioasă în care a: 
:Eost pusă prin eventime'ntele din ultimul timp şi anume prin hotărârea 
de a se uni Transilvania cu regatul Ungariei; hotărârea a fost luată de 
Stările ţării cu acordul dat de deputaţii saşi la dietă care au încăl~at 
instrucţiunile şi au acţionat ast:fiel împotriva dorinţei şi voinţei naţiunii 

săseşti. Al doilea scop ar fi reînnoirea, considerată necesară, a alianţei 
încheiate în repetate rânduri între scaunele şi distriotele săseşti în con
diţii la fel de primej:cHoase, în . vederea apărării comune şi reciproce. 

In ceea ee priveşte primul dintre scopuri nu este de aşteptat ca 
acesta să poată fi atins printr-o numeroasă adunare populară săsească 
pentru că: pe de-o parte organizarea ei ar fi foarte dificilă şi ar trece atât 
de mult timp încât chiar şi eel mai f:alViorabil rezultat ar veni prea târziu; 
pe de altă parte, mari adună:ri populare nu sunt potrivite pentru o con-. 
sfătuire ·şi luare de deicizii asupra unor probleme importante. Dacă ar fi 
vorba numai de ·manifestarea atHudinii şi voinţei poporului sas în privinţa 
măsurilor ee trebuie luate pentru a evita urmările uniunii care s-a hotă
rât la dietă fără acordul său şi împotriva voinţei s·ale, ameninţându-i 
existenţa politi'Că, atunci adunarea de semnături iniţiată de câţiy1a pa
trioţi fără vreo infLuenţă din· partea Universi,tăţii şi de,ja în cur,s de des
făşlllrare în toate oraşele, scaune·1e şi distri:ctele ţării saşilor, ni se pare 
mijlocul cel mai e,fident; o rastfel de manifestare a voinţei popul,are se ya 
desfăşura într-un mod în c.are fiecare cetăţean, fiecare cap de familie, 
va avea prilejul să-şi exprime, voinţa conrform propriei sale convinge~i 
libere; problema are implicaţii profunde în viaţa fiecăruia, fiindcă se' va 
obţine siguranţa totală asupra faptului că majoritatea covârşitoare a lo
cuitorilor pământului săsescl se împotriiVeşte uniunii; ea se va putea în
făţişa în acest mod forurilor competente înainte de a fi prea târziu~ 

In ceea ce priveşte, al doilea din·· s~cqpţ:trile sus menţionate ale unei 
astfel de adunări populare e drept, nu se poate tăgădui · importanţa ce'
rutei reînnoiri a acelei alianţe comune şi reciproce de apărare a scau
nelor săseşti; prin ea se urmăreşte ·în acelaşi timp realizarea unităţii atât 
de necesare pentru supravieţuirea naţiunii; ea ·ar putea cons,titui cadrul 
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adecvat legat de o solemnitate ·care măreŞte conştiinţa faţă de marea Jrn
portanţă a unui ast.fel de tratat de alianţă. 'Însă acest seop poate fi a · · · 
şi în modul iniţiat deja de Univer:si>tatea naţională prin dispoziţia ei 
21 mai a.c. nr. 625/1848 şi anume prin adunări lărgite de scaun în 
s-ar dezbate Şi semna respectivele acte; nu este neapărat necesară 'Y'I·"'''"'.j..;. ... ·c' 

aceasat o ·mare adunare populară generală. 
nacă se' mai adaugă la aceste considerente şi faptul deloc negHja 

că o. impozantă adunare populară, aş~ :cum s-a ·cerut, cu greu ar putea. fi 
aprobată de Guberniu în condiţiile actuale şi în stadiul în care se află' 
actualmente uniunea; mai mult ca sigur în cazul avizării favorabile a~. 
pune-o sub- supraveghe:rea unor comisari străini· fără simpatie faţă de 
poporul saşilor şi ar înconju:ra-o cu trupe cu antipatii la fel de mari fată, 
de naţiunea săsească. Prin aceasta ar ·fi îngrădită nu numai libera consfă~. 
tuire preconizată, ci ar putea chiar eonls,titui un prilej pentr,u conflicte ş} 
animo'Zittăţi care ·?._r putea degenera uşor intr-un război civil. În afară ~e 
aceasta, deos'eh~rea de VJeideri între partidele radicale ar putea provod~ 
fricţiuni dăunătoare prin care s-ar obţine exact contrariul unităţii · 
mărite, şi anume o descoperire a naţiunii în ceea ce pTiveşte disensiuni[~ 
în ·cadrul ei, cu atât mai evidente, cu cât ar fi adunarea mai impună,toare 
:Oe aceea în momentul de ,faţă adun~area populară solicita'tă se· pare că ·· · 
fi cel mai puţin potrivită; Universitatea naţională consideră că la 
actuală adunarea populară dorită şi cerută de publicul oraşului şi scau ... 
nului Sighişoarei şi de alte scaune săseşti nu este nid neapărat necesară 
şi nici adecvată. Conştientă de poziţia şi menirea ei, Universiattea cr~4e; 
dimpotrivă că responsabilitatea pentru unmările defavoraibile şi primej~: 
dioaJse naţiunii şi cauzei. ei (drepte) ar putea fi provocate de o astfel· d~ 
adunare populară săsească generală,; în .c~ondiţiile actuale, în mod [nvolun:
·tar, pericolul ar fi atât de mare încât nu o poate organiza şi nici nu"'"l 
sfătuieşte pe altcineva s-o facă. 

Având în vedere primejdiiJe care ameninţă existenţa poHtică a na-; 
ţiunii săseşti şi dându-şi seama de situaţia ei ameninţată, Universitatea. 
naţi'Onală se simte totodată obligată să .a!drese~ze tuturor seaunelor şi disr; 
trieti:dor săseşti următorul, apel: ·la alegerea mijloaeelor pentru salvarea: 
oelor mai sfinte _bunuri ale naţiunii care sunt [n pericol, scaunele şi di:s'" 
'trictele săseşti să procedeze şi în actualele condiţii primejdioase cu pr(?~. 
oauţie şi luciditate; ele să fie tot timpul conştiente de faptul că numai 
unitatea şi încrederea reciprocă, numai spiritul de solidaritate lipsit d~ 
pasiuni întăresc un popor oricât de mie ar fi el şi îl ajută să învingă> 
toate necazu:rile1• Ele să sprijine mai întâi sus menţionata culegere de 
semnături iniţiată de prieteni ai poporului sas. pe cale privată ca fiind 
mijloo}lol 'oeJ mai adecvat pentru a afla şi a manife~ta adevărata opinie a · 
poporului în legătură cu uniunea, deosebit .de periculoasă existenţei poli
tice a naţiunii săseşti. De' altfel această colecţie de semnături va servi ca 
bază pentru o intervenţie în numele poporului sas la .forurile ·competente. 
împotriva proiectului de lege unional şi a confirmării acestuia în forma:. 
actuală. De asemenea scaunele :şi dilstrictele să acţioneze în aşa fel încât· 
să se realize~e cât se poate de repede reînnoirea alianţei de apărare a 
scaunelor şi distrietelor· săseşti in modul deja ini~iat. 

În le1gătură ·{:11 dorinţa naţională exprimată de Magistratul din Si .... 
ghişo.ara de a se adresa Parlamentului din Frankfurt pentru· ca acesta să 
intervină în favoarea saşilor din Transilvania la Dieta ungară, mai adău"": 
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găm, pentru liniştirea publicului de aid, că: delegaţia naţională săsească 
aflată deja la curtea [mpăratului va Lfarce tot polsibilul în această pdvinţă, 
conform instrucţiunilor pri:mi·te; din partea Univrersităţii naţionale s.:..a 
adresat un apel către 'marele popor german din care se trag saşii cu 
scopul de a stimula simpatiile acestuia pentru a sprijini puternic men
ţiherea şi supraveghere1a ramurii sale îndepărtate aflată în pericolZ. De la 
Universitatea naţională săsească. 

Sibiu, 12 iunie 1848 
Franz Salmen, m.p. 
Karl Sigerus, notar s. 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Magistrat, nT. 2 652/1848,. 
Foto: 31595-31 596. 

l Noţiunile de "ţară a saşilor" şi de "pământ să·sesc" sau "crăiese" se folo
seau pentru scaunele (rmită.ţile administra1Jiv-lte['iitoriale) în care locuiau saşii. 
Ele s-au bucurat până în 1848 de autonomie pe baza privilegiilor date de regii 
maghiari cari i-au colonizat în Transilvania. 

2 Vezi doc. J.46. 
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Tăşnad, 12 iunie 1848 

Melyen tisztelt beliigyminister ur! 

Tisztelettel jelentem beliigyminister lirnak, hogy foly16 h6 Junius 
8ik napjan felkiildott alazatos tud6sitasomt61 fogva az erdelyi f6kormany
z6 urt61 vett ertesites k.ovetkezteben Bar6 Wesselenyi Mikl6s1 megyei 
f6ispany ur altal hozzam kiildott es tegnap vett hivatalos rendelete sze;_ 
rint az irant tud6sittattam, hogy e megyebeli bredi sziiletesii· Talas Likoj 
elhiresedett tolvaj s rabl6 ki nehany evek 6ta az erdokon lappangot, meg 
a mult evbe .szomszed Doboka megyebe Kettosmezdre tobbed magaval 
Rediger K.aroly urra menve, azon megyei farkasmezei lakosok altal ak
kor meg szalas.ztatott, de tarsai koziil kett6 ottan elfogattatott, maga pedig 
Oiah orszagba bemenven, onnet most egy nehany napok. elott vissza tert 
Bredre itt levo testvereihez s minden nap iszik a fogad6ban, pisztolyokkal 
felfegyverkezve 1ov6doz ki az ablakokon es szamos attyafiait felbujto
gatta, mire nezve en legottan szoros rendeletet bocsatottam a jarasbeli 
illetd :foszolgabir6hoz, a nevezeft rabl6nak es lăzzaszt6, bujtogat6 attya
fiainak elfogadtatasokra nezve, egys.zersmint az esemenynek megvisga
Lasa es kinyomoz~asa irant is rendelkeztem - melynek tovabbi kovetke
zeseirol a tisztelt beliigyminister urat tud6sitani szoros kotelessegemne:k! 
fogom tartani. 

Egyebb arant ezen esemenyen kiviil, az .egesz megyebe jelenleg 
most is mindeniitt kozcsend es rend uralkodik. 

Nem mell6zhetem el halgatassal azt: miszerint e megyebe a koz
csend es rend fentartasâra nezve kitun6 erelyesseget es faradhatatlan 
buzgalmat tanusitott a mostani nagy esemenyek koz·ott Sterka SuluZ1 

Sandor Kraszna megyebe, Somly6 varossaban lak6 gorog egyesiilt hitii 
es Kozep Szolnok, Kraszna megyei egyesult O. hituek piispoki helytaru6ja 
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ki ezen ket megyeben oMh ajku szăz-ezer volt 'urberes lakosok, most 
uj polgarok k!o.zott mind irasba foglalt es .a keriileti alespereiS.te.J:i~he~z~J:~E 
helysegek .lelkeszeihez iidvos felsz6llităsai, rendelkezesei altal, 
dig tobb helyeken es helysegekben az el6fordult esetekben. ·~ ......... u.~.-....~.,,(.-ci:)e1 
megjelenven es ~oket a mostani id6k nagy esemenyeirt61, valto:l~asaiJ:io 
azonnal lecsendes.ftette, a j6 rendre vis:sza utasitotta es igy szamos 
togatasoknak es celba vett kitoreseknek eleit vette, sot Erdelynek :a.. 
gyar honnali egyesiilesebe bent Erdelybe Bal1asfalvan a gorog 
hitu piispoki szek v,arossaba t16bb mint 50.000 olahokb6l oszve 
nep gyulesere, elete veszelyeztetesevel, peldas buzgos1aggal m~~.u.u.;L.Llo..\.J'U.V 
- mit is melyen tisztelt beliigyminister urnak sziikseges tudas es 
nas figyelmebe v.al6 ajanl1as vegett ajanlani lelki osmeretes hivatalos 
telessegemnek tar-tottam. Kelt Tasnadon, J:un. 12en l848ba 

Balint Elek, 
alispany 

Prea mărite domnule minîistru de interne! 
1 • 

Vă raportez cu stimă că de la umilul meu raport înaintat uo:mnliel 
voastre la 8 iunie a lunii curente, ieri am primit o informaţie 
ce mi-a fos1t trimisă de ~cătTe •comitele suprem \baronul vVesselenyi .................. ~ . .,. 
în urma unui ordin emis de guvernatorul Transilvaniei; prin ea mi 
aduce la cunoştinţă 'că tâlharul şi hoţul Mihai Taloş, originar din cpm 
Brebi al acestui comitat eare ani de-a rândul s'"'a ascuns prin păduri~· 
anul precedent a trecut J:n comHatul Dăbâca împreună cu mai 
tovarăşi ai săi; acolo 1-aJU ataca.t pe d-1 Rediger KEl'roly din sa1tul cnleeJniS:" 
au fost însă surprinşi de către locuitorii din Lupoaia din acelaşi <C~omi 
de fapt numai doi dintre ei au fost prinşi pe loc; el a reuşit să ·fugă , 
Ţara Românească, de unde eu câteva !zile în urmă s-a în tors la fraţii 
din Brebi; toată ziua stă la cârdumă şi bea; .fiind 'înarmat, trage fo 
din geam şi îi instigă pe mulţi dintre concetăţenii săi. Eu am trimis 
gent un ondin judelui nolbiliar dîn plasa respet!tivă în vederea ares 
tâlharului amintit şi a concetăţenilor săi; la fel am luat măsuri în· 
derea depistării şi a examinării evenimentelor; despre rezultatele 
tora mă voi simti onor:ait s1ă vă înstHntez d-le ministru de interne. În 
cu excepţia aces:tor evenimente, pe te~itoriul înt~egului comitat domn~ş 
liniştea ·şi ordinea. · · 

Nu pot neglija isublinie'rea rolului jucat de energia depusă de 
Stenca Şuluţiu, de strădania sa neobosită dovedite în menţinerea 
şi a liniştii. · Ca preot greco-catoHc domiciliat 'în Şimleu şi ca viear. · 
greco-catolici'1or din Solnocul de Mijloc şi Crasna,. prin apelurile 
şi trimis.e protopopilor. tdistrl!ct~Jor şi . preoţilor din ditferitele 
prin apariţia lui personală în cazuri deosebite, a reuşit să-i. liniştească 
aoei 100.000 de români - foşti jeleri, iar acum ce~tăterni liberi - din am.-:r 
bele comitate; le-:a explicat schimbările şi mariLe1 e~enimente ale zilelor{ 
noastre, restabilind astfel liniştea şi împiedicând mu1te ,instigări şi răz-:-

. . . . : . ./ 

vrătiri posrbile. Ba mai mult, la Blaj - centrul ~piscopal al greco-(!aţ,o:J ._ 
licilor - la adunarea celor 50.000 de români, periclitându--şi vi\:lta: 
militat pentr11 uniunea Ardealului cu Ungaria. 
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Considerând de datoria mea oficială_ a vă- a:duce la cunoştinţă cele 
de mai sus, sper să rămân în atenţia deosebi.m a ,d:.,.lui ministru de [nt-erne. 

Tăşnad, 12 iunie 1848 
Belint Elek, 

vicecomite 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 11848-49-i Miniszteriumi Level
tar. Beliigyminiszterium. Ellnoki iratok nr. 375f,1848. Foto: 748-74-9. 

1 Vezi doc. 129. 
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Cluj, 12 iunie 1848 

Kolosvar, Junius 12ken 1848 

Edes Kedves Anyam! 

Reg tartozom felelettel kedves Anyamnak, mert ugyanis meg a mult 
h6napba valek ·szerencses becses sorait tiszte'Irii, de kozbe esven az or~ 
szag gyules, mellyrol bizonyosan eleget hallottak, nem siettem igen na
gyon valaszommal. Egeszsegem jllet61eg _a~ Istennek haUi -eh~g j6, ido 
toltesem: hol orszag gyulesen vagyok, hol fegyvergyakorlaton, es ha a 
jovendo feletti ketsegeskedes untat6 voltat le szamitom, egyebkent csak 
el telik, de a szukseggel kezdek kuzkodni es ez feletteb nyomaszt6, mert 
nincs hova follyamodnom. Kedves SziilOim mindeg ki teroleg, el halasz
t6lag felelnek, de segitni nem segitnek, m:a,s pedig senkim sincs, kihez 
fo[j3jlnodjam, ugyan Kedves j6 Anyam mondja meg, mit csinaljak, be 
alljak az onkenytesek sor:aba kozlegenynek a horvatok ellen? ez azon szep 
sors, mit szuloim ream hataroztak? mar pedig ket h6napon tul egyeb te
endom nem marad - gazclialkodni Lelkem j6 Anyam az e16zmenyek utan 
se Paloson, se Torjan sohasem fogok annyira csamărletes el6ttem egy illy 
jovendo, hogy mar a gondolatt61 is viJssza borzadok; edes Atyam feleletje 
jovendom felett csak a regi feleleteknek kepmassa, mellyek engem soha 
meg nem nyugtathatnak, ugyan is, azok _a napi esemenyeknek csaladi ele t
rei atvitele, es mintha en tehe>tnek a Martiusi forradalom kovetkezme-
nyeirol- mint oko2)6ja, en bunhodjem! · 

Nem, edes j6 Anyam, ezt Kedves Szuleim nem akarhatjak! Fel bir
j'ak fogni, hogy az ido szelleme Martius 6ta nagyon valtozott, a tekinte
lyek le jartak, csak az egyeni becs maradt fenn, Verb6czi torvenyei veg
vonagLasba vannak es a kăztunk val6 egyenetlenseg is felvilagositott sok 
embert, hogy az orokulesrol es vegrendeletr6l tiszta tărvenyeknek kell 
lenni, nehogy a kinek mi illik, meg ne kapja, s valaki a termeszet es hit 
szent szava ellen indulat heveben sajat veret kitaszitsa hajlekab6l. Azert 
bizom Kedves j6 Sziileim bolcsessegeben, hogy . meltanyosak lesznek ki 
irant leginkabb tartoznak azok lenni, kănyăruletesek lesznek, mert sajat
jok irant azok, es igy isten aldasa kovetendi lepteiket. 

A pesti diaetara felmenven, meglehet, elebb lessz szerencse~ tiszte
letere lenni, mint el valasunkkor kepz€ltem. 
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A szaszok es olahok meg rriind egyenetlenkednek a magyarok el.,. 
len, ·bujtogatnak es a szâsz Kymes [!]' neje a fo bujtogat6; a kormany 
erellyel lepett fel, de meg nem ·tudjuk, mi foga:nattal. 

Kezeit edes Atyamnak ezerszer csokolvan, magam tapasztalt ke
gy,okbe ajanl\Tian vagyok fiui alazattal edes kedves Anyam 

haladatos fia 
K·a~oly 

Geyzat cs6kolom 

Cluj, 12 iunie 1848 

Scumpa şi draga mea mamă! 

Îţi sunt dator de multă vreme cu un răspuns, scumpa mea mamă, 
căci încă în luna trecută am avut fericirea de a-ţi primi preţioasele rân
duri Şi a le einsti aşa cum IS€ CUVine, însă intervenind dieta, despre care 
cred că veţi fi auzit multe, nu m-am prea grăbit cu răspunsul. Cu sănă
tatea, slavă domnului, stau destul de hine, iar timpul mi-1 petrec cânld 
1a dietă, când la instrucţia militară; şi dacă aş pute1a face abstracţie de· 
s<tarea obositoare de nesiguranţă [n privinţa viitorului, aş putea spune 
că el trece, de bine, de rău. Dar încep să mă lupt cu nevoile şi acest 
lucru este apăsător din ·cale afară, căci nu am la dne să apelez; dumnea
voastră [părinţii] îmi ră1spundeţi ~evaziv şi mă amânaţi mereu, însă de 
ajutat nu mă ajutaţi, iar la altcineva nu am IJ.a dne să apelez. Spune-mi, 
draga şi buna mea mamă, ce să fac, să mă înrolez cătană în rândul vo~ 
luntarilor c;are vor merge să se bată cu croaţii? Oare aceasta este ace·a 
frumoasă soartă pe care mi-au hotărât-o părinţii? ·De peste două luni în
coace se pare că nu am altă al1ternativă. De apucat de gospodărie, după 
cele întâmplate, n-am să mă apuc niciodată, nici la Pa1:oş, nid ia Turia. 
Atât de greţos este pentru mine asemenea viitor, încât până şi gândul 
mă umple de groază. Promisiun!€:a ta, dragă mamă, în pdvinţa viitorului 
meu, nu este decât repetarea vechilor făgăduieli care_ pe1 mine nu n1ă pot 
linişti nicidecum. Căci ele nu ~unt decât transpunerea in viaţa familială 
a evenimentelor ce se petrec acum şi, de parcă eu aş fi vinovat de ur
mările revoluţiei ·din martie, iata oă sunt pedepsit asem.eni unui vinovat. 

Nu, scumpa rpea mamă, părinţii mei iubiţi nu pot să-mi dore'ască 
mie aşa ceva! Vei putea înţeleg,e că spiritul vremii s-a schimbat foarte 
mult din martie şi până acum, privilegiile s-au terminat, doar prestigiul 
personal a mai rămas în pkoare .. Legile lui Wenb6czi îşi trăiesc ultimefe 
spasme, iar deosebirile dintre noi i..;.a luminat pe foarte mulţi oameni că 
es'te nevoie de nişte legi foarte1 limpezi despre moştenire şi testament, 
ca nu cumva cineiVa să nu capete ceea ce i se curvine sau, împotriva na..;. 
turii şi .a cuvântului scripturii, dintr-o pornire înflăcărată, altcineva să-şi 
pompeze vlaga din propria casă. :De aceea, mă încred în înţelepciunea 
dragilor şi bunilor mei părinţi că vor fi eehitabili faţă de cine sunt în 
mod aparte datori să fie, că vor lfi milostivi, cum după natura lor tre
buie să fie, şi astfel binecuvântarea lui Dumnezeu va încununja fap
tele· lor. 

Alergând la Dieta ·de la Pesta, poate voi avea mai întâi fericirea să 
ne întâlnim, aşa cum mi-am imaginat la despărţire. 

420 



Saşii şi românii încă tot se mai burzuluiesc impotriva ungurilor, 
instigă mereu, iar instigatorul principal este soţia eomesului săsesc. Gu
vernul a acţionat :în chip autoritar, însă nu ştiu cu ·ce rezultat. 

îţi sărut mâinile de o mie de ori, scumpa mea mamă-şi rămân în
credinţat în dragostea pe care am simţi•t-o de atâtea ori; al vostru preasu-
pus şi recunoscător fiu, ' 

Karoly 
Îl sărut pe Geza. 

Original. Arh. Naţ. Dia:. jud. Covasna. Fond,. Arh. Fam. Apor. 
Fota: 10 082-10 085. 
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[Satu Mare, înainte de 13 iunie] 1848 

Melt6sagos Bar6 Fo !spân Ur! 

Bar ha a Testverhazam regolta buzg6n 6hajtott egyes.ftese nagy
szeru munkalata tetemesen foglalja· el Melt6s.agod Hazafi lelkes keszse
get, . azert tisztan hiszem, hogy kis megyenk mely MeU6sagod bolcs kor
manyzatara biiszke - korulmenyei is kello meltanylast nyerendenek 
magas gondjai kozt. 

A Raza vedehnere kivantat6 segedelmezes irant fel-szollit:ank a la-
. kosokat - s altal.anosan azt tapasztaltuk, hogy .aranylag a szegenyebbek 

b6vebben - a nemesseg szivesebben - a Magyarsag onketesben hoza 
fillerjeit a haza oltar:ara, csak Almas tehetO.s lakosin almelkodank, mert 
ki kozziilok a cortes vilagba 50 pftot kivant egyes szavazataert, most nem 
szegyenlett - 1 pftot hozni aldozatul - komoj rosszalasomat jelentem ki 
e hideg reszvetlensegert - s sokakat sz·egyenre is inditott s most mar azt 
vetik okul, hogy epen a fent emlitett egyen szukkeblusege ut'an mertek 
aranylag ajanlataikat s mas alkalomra buzg6bb reszvetet ajanlottak. A 
terebesi Sv:abok rut f1osvenyseget mU:tattak; de sok tehet6s birtokos is zu
golodva nyujta eddig is sugorgata;ssal gyujtott vagyonab61 a koldushoz 
inkabb mint egy edes anyahoz illo alamizsnat .. - A Status becsuletebe 
val:6 ketkedes egy fui embernel meg azon nyilatko:oatba is tort ki, hogy 
ha meg hiusul e remeny, kesz idegeny uralom alatt menedeket s igy eleg
tetelt eszkozleni - en pedig mondam sovany kenyerhaj . vizzel, kedve
sebb tapl.alek el6ttem nemzetisegilnk fent maradasa mellett, mint nem 
zsarnoksag alatt bar mi kenyelembe elni. 

Nevezetes voit a Hegy videki. olahsag kozti tapasztalat - a ket Gert
ziek egyiltt vârtak bennunket, s mid6n a turtzi esperes - kinek jellemet, 
buzgosagat s tiszta elvet telyes meg gyozodessel tapasztal,âm - elO ada 
ki kuldetesunk celjat, egy kiszolgalt koz vitez a nep nevebe el6 ada hogy 
6k a kiraly pecsetjet ~ vagy jeleft, s:6t e,ppie:n kiraly szolgajat ha latand
jak keszek mindenre - de addig nem, mert ugy mond, a kir:âlynak van 
p1enze, katonaja, s nem szorult keregetesre. - Kezdetbe ugyan az Es
peres figyelmeztete engem ha valyon j6 lesz e a Kiraly Becsbdl lett el 
tavozasât ki jelenteni? - mert ugy mond mar hir volt a nep ko·zt hogy 
az Urak el kergetven a Kiralyt most ellene kerik a segedelmet - de en 
mind e mellett meg kertem az Esperestet magyarazza meg a. Kiraly Becs-

421 



bol lett el tavozasa okat hogy haljak es ertsek a tortenetet' - s kesobb 
ez altal amitasukbol eszmel!Qdhessenek- egy ket ki tor.o sz6zatat komoi. 
re utasitottam, de. mind e mellett alig akadt negy ot ajăn16 - sot a kis 
gerczi pap- kinek dellemerol is szinte ellenkeroleg gyozodtem meg mint 
azt Terebesen el6 adtak - mert ez mivelt es j6 gondolkozas'u _,;;;;. lgen 
szegyenlette hiveinek e rosz ertelmet es erzelmet - s midon kerdem 
t6llok- hogy hat az urdolga al61li fel mentetesoket miert hittek el- ki~ 
ralyi pecsetes Level nelki.il - egyn1ăsra neztek s felelni nem tudtak. _ 
ejjelre Turcra ăt menve masnap e nepes helyseg HomlOc, Koml6s, Ba
r,ăcs mint egy 2000 f6b6l allo lakosai, a lelkes Esperes ezeknek is me•.r 
magyaraz~ a ·ctolgot, magam is sokka igyekeztem capacitalni s6t az Es~ 
peres szep ajanlatat elottok teve le - de hasztalan meg azon el kesere
dett nyilvanitasa is ha U.gymond e dologba nekem nem hisztek ne hid
jetek mikor a Szent miset mondom is - nehany akart adakozni - itt is ~ 
egy reszeg kezde a nep erzelmet zavart nyelvevel magyarazni, kit el~bb 
szep sz6val rendre utasitek, ~ kesobb a Bir6 altal a nep koziil kive
zettettem, de vegre a ket Megyei Hajdut melle aJlitam s ha sz61l meg 
~oteset rendelein, a nep azomba mert latta a reszeg garăzdasagnak igaz.';. 
sâgos megtorlasat, beken s leg kisebb m.eg indulas vagy ki fakadas nel
kiil marad. Ide ugyan mar a gercziek nehănyan hoztak ajanlatot - Teg
nap es ma pedig p6tl6lag a turcziak s ismet gercziek is tobben. Minden 
esetre szerencsenk hogy a Lelkeszek mind igen felvilăgosodott jellemu 
s gondolkodăsuak, s tiszta reszvetet tan"Llsitottak az at alakulas nagy 
es.zmei irant. 

T·Ul a Tiszan szinte az Oroszok kozt esekely reszvet mutatkozott 
mind a mellett kori.il belol 3500 pira re:a megy az aj:anlott segedelem. 
7ken gyulesi.ink lesz s a be szedett mennyiseg be mutatodik s a Penz
tarba be tetetik. 

Tegnap inditam el szep fiatal ănkenteseinket 3 aH{!almatossagoJ.l 
N. K·arolyba, s utjokba Gacsajba 12 szep Magyar Legenyt h6ditottak 
magukhoz. - Irtam Kărolyba a Hadfogad6 Kormanynak, hogy ha lehet, 
vagy harom egyenbol all6 toborz6t kuldene ki- kiilomben ~oromrhel hal
juk hogy szamosan sereglenek OS\Zve a haza vedelmere1 s eppen most ve
szem a hirt hogy Lengyelbol egy szazad Huszar szokve erkezett Mara~ 
marosba, a koz legenyseg annak hirere hogy hazănkba veszek mutatkoz
nak ejjel oszve sz,o·vetkezve s hadnagyokat meg kotozve utnak indultak 
- s R}6ros Mez6n bocsatak el tisztjeiket h6dolatot jelentven irantuk a 
Haza froldjen- Szigeten a Comendans le akara 6ket mint Szokevenyeket 
fegyverkeztetni, de a Megye partfogăsa ala vette. A beregi Alispan le:
velbe fel s.zollita hogy el fogatasukat kivânjak. Hitet szegni bun, de a 
haza szeretet nem bun. 

Megyenkbe Istennek hala beke s nyugalom van legalăbb s:ehol tet
leges ki tores nines a sok mozgalmak hirere neha itt is el ferditett gon~ 
dolkozasok ti.innek fel - de Isten az Uniot adja meg mit mar tan mint 
Teste vălt remenyt iidvozolheti.ink is - Urunk terjen vissza - Jellasich 
fekeztessek- hiszem hogy atalakulasunk szep remenyeit fenyegeto vesz
szel el m"Cllnak s virul·asnak indul Hazank. 

Gabor bar.O ko:vetts.ege mellett Fogarasy di.ihossegel agital nem meg 
gy6zodesb61 - mert e neki nincs, hanem hogy meg is legyen egy iiri.igy 
bosszuvagyat ki tolthetni a meg bukott partoskodăs miatt. Val6ba nagy 
nyug turni egy ily embert. - Az Abonyi klo·vetsege J61 aU. Ot talan mar , 
soraim nem is talalnak Kolosvaron. 
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. Isten adjon Meltosagodnak sikeres munkalkodast, nem is lehet mei
t6bb jutalom tantorithatatlan husegii hazafisag.anak; mint a szazadok olta 
ohajtott egyesiileset a ket Testver ;honnok - N emes keblu munkass.aga
nak kedves eredmenyeUl erezni - Hozza Isten Meltosagodat szei'Iencse
?en mi elebb buzgo tisztel6i koze - kilmek sor:aba oroklo tisztelettel tar
tozik melt6sagodnak alazatos szolgalja 

Egri Janos 

Mult stimate baron comite1 suprem. 

Lucrările măreţe legate de mult şi cu râvnă dorita uniune preocupă 
:floarte mult sârguinţa. d-voastră patriotică. Totuşi, sunt ferm convins că 
situaţia micului nostru eomHat, mândru de înţeleapta d-voas~tra admi
nistrare, va obţine şi el atenţia cuvenită, printre înaltele preocupări' pe 
care le aveţi. · · 

Am făcut apel la locuitori în vedel!'ea sprijinirii dorite a apărării 
patriei. În general, am observat că maghi:arimea îşi aduce bănişorii volun
tar la altarul patriei, cei săraci mai din plin, iar nobilii mai bucuroşi. Ne~a 
oonste'rnat doar un locuitor înstărit de· la Almaş. În vre:me:a agenţilor 
electorali el cerea 50 de f1orini pentru un vot, iar acum nu i-a fost ruşine 
să jertfească doar un singur florin. Mi-a.m exprimat o serioasă dezapro
bare faţă de o astfel de indiferenţă rece .. Ea i-.ar fi făcut pe mai mulţi 
oameni să [nu] se simtă ruşinaţi şi să-şi motiveze atittudinea prin ac.eea 
că 2Jgârcenia individului amintit le-a influenţat ofe·rtele, ·promiţând pen
tru alte ocazii o participare mai zell.oasă. (Şvabii din Terebeşti au arătat 
9 avariţie urâtă. Dar şi mulţi proprietari bine situaţi întindeau murmu
rând câte o poamă din averea lor strânsă până acum cu zgârcenie, ce 
corespundea mai mult unui cerşe~tor decât unei mame dulci. La un domn 
oarecare, îndoiala în cinstea statului s-a mani~festat şi în următoarea de
claraţie: dacă această speranţă se va spulbera, el es~ gata să obţină adă
post Şi !Satisfacţie sub o domnie !străină .. Eu i-am remarcat că o coajă de 
pâine cu apă ar fi pentru mine1 o hrană mai plăcută decât viaţa în confort 
sub tirani1e, cu condiţia menţinerii naţiunii noastre. 

Au foStt semnificative ·cele constatate la "românimea din regiunea 
muntoasă. Oei din cele două comune Gherţa ne--au aşteptat împreună. 
J?rotopopul de la Turţ - de caracterul, ··zelul şi claritatea de idei al aces
tuia m-am convins pe deplin -·a explicat scopul misiunii noastre. Un 
soldat de rând care-şi făcuse servidul militar a declarat însă, în numele 
poporenilor că atunci când vor vedea pecetea sau alte semne, eventual 
chiar pe servit·orul regelui, ei vor fi gata la oriCe.· Până atunci în~să nu; 
pentru că a zis el, regeLe are• bani, ~re soldaţi şi nu este nevoit să cer
şească. Este adevărat •că de la început protopopul m-a pu,s în gardă cu 
întrebarea: va fi oare bine să li ·S!e· aducă l:a: cunoştinţă plecarea regelui din 
Viena? În · ac~st sens, el m-a avertizat. că se răspândeşte deja în rându
rile poporului vestea potrivit căreia domnii, după ce 1-au izgonit pe rege, 
acum cer ajutor împotriva lui. Eu, cu toate acestea, 1.:..am rugat pe proto
pop să explice .cauza plecării regelui din Viena, pentru ca oam·enii să audă 
Şi să înţeleagă cele întâmplate, iar mai târziu, .prinaceasta să fie treziţi 
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din amăgeala Jor. Pe câţiva i-am dojenit serios pentru protestele lor 
[ente. Dar, cu toate acestea, abia dacă patru-cinci au făcut oferte. ' 
pre ·caracterul preotului din Gherţa Mică am constatat apr.oape 
riul celor auzite la Terebeşti. El este un om cult rşi ou judecată 
toasă şi i-a fost tare Tuşine de nepriceperea şi de sentimentele 1 ~ ... =,....,, __ . 

şilor săi. Când le-am pus întrebarea de ce au dat crezare' zvonurilor 
pre scutirile de robote, ,fără scrisoare cu pecete regească, ei g,..au 
unul la aHul şi n-au putut să răspundă. Noaptea am petrecut-o la 
.t•l. doua zi s-au adunat droa două mii de locuito'ri ai acestei localităti 
împreună cu cei de la Comlăuşa, ·Halmeu şi Bătarci. Protopopul le~a 
plicat zelos lucrurile, iar eu din parte-mi m-am străduit lungă 
să-] înduplec. Mai mult, protopopul a depus o frumoasă ofertă in 
oamenilor. dar dege1aba. El a recurs până la urmă la o declaraţfe 
rată: dacă în această probl1emă nu mă credeţi - a zis el - să, 
daţi crezare nici atunci când spun Sfânta LHurghie. Totuşi, numai 
oameni au oferi~t contrilbuţiile lor. Şi aici un om în stare de ,......,. ... ,,... ........... '""" 
început să expli•ce 'CU vorbe fără noimă sentimentJe~e peporului. Pe 
l-am chemat mai întâi la ordine cu cuvinte blânde. Mai târziu .însă 
trimis judele primar să-1 scoată din mijlocul poporului. În s[ârşi.t, 
pus lângă el doi dorobanţi ai comitatului şi le-am ordonat ,că dacă 
vorbeşte, să fie legat. ·Poporul, .. văzând pedepsirea justă a ·fărădele 
celui î·mrbătat, a ră.mas în linişte, fără să manifestte cea mai mică 1 

sau răbufnire. Aici, cei din Gherţa au adus deja ocferte. Ieri şi astăzi 
cuitorii din Turţ şi iarăşi mai multi din Gherţa au dus ulterior 
buţiile lor. În orice caz, avem nocrocul eă preoţii sunt toţi oameni cu.' 
raeter, ou idei luminate. Ei manifestă o înţeleger·e clară faţă de 
idei ale transformării. 

~I?'incolo de Tisa, tîn apropiere', la ruteni, s-a înregistrat o particip 
scăzută. Cu toate acestea, ajutorul oferit se urcă la •cir'C~a 3500 de 
In ~it1a de 7 vom avea adunare. Acolo voi prezenta suma adunată, · 
banii se vor vărsa la casierie. c 

Ieri i-am pus la drum eu 3 vehicule pe. tinerii şi chipeşii noştri 
lunatri spre Carei. Pe drll.m, ~a Gatslaly au eâştigat 12 flăcăi maghiari 
·mosi. Am scris la Carei ·către centrul de concentrare. Le-am cerut ca 
posibiHtăţi să trimită indivizi pentru recrutare. :De altfel, auzim 
bucurie că se adună m1..1'lţi pentru apărarea patriei. Tocmai acuma 
aflat ştirea că din Po'lonia o companie de husari a dezertat şi a · 
în Maramureş. Soldaţii de rând auzind ~că în patria noastră este o 
ţte primejdioasă, ·în timpul nopţii s-au înţeles şi-au legat locot·~~n~~n~;ljJ" 
au pornit la drum. La .Ko~os~mezo ei i-au eililber.at pe: ofiţeri, 
du-se să le dea f)scultar~ pe pământul patriei. La Sighet, comandan 
vrut să-i dezarmeze ~ca pe nişte dez·ertori. Comitetul i-a luat însă' 
protecţia sa. Vioeooinitel'e·· de la Bereg a trimis o scrisoare în care· 
arestarea lor. Es:te o vină să-ţi calci jurământul. Dar iubirea faţă de 
nu este o vină. 

În comi~tatul nostru, slavă domnului, este. pace şi linişte. Cel 
acţiuni violente nu există. La vestea numeroaselor mişcări se ivesc 
odată şi aici oameni cu ootncepţii ,false. 1Dumne!reu să ne dea .. _ .. ,, ..... ",. 
pe care se pare că o putem saluta deja ea şi o speranţă întrl1Cl1iP1a'll~ 

să se 1ntoarcă stăpânul nostru, să fie înfrânt Jellacici şi atunci 
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vor trece primejdiile ce ne ameninţă frumoasele perspective de înnoire, 
[ar patria noastră va începe să înflorească. 

În inte~esul alegerii ca deputat baronul Fogarasy Gabor desfăşoară 
0 agitaţie ·turbată. Nu din convingere., pentru că aşa 1ceva nu are [Fo
garasy, ci ca să aibă pre~ext de a se răzbuna pentru agi.taţiile tlui po[i
tice, terminate eu eşec. Intr:-.,adevăr, este foarte neplăcut să suporţi un 
·astfel de om. Alegervea ·1ui Abonyi ca· deputat are şanse. Poate aceste rân
duri ale mele nu-l vor mai găsi la Cluj. 

iDumnezeu să dea domniei voastre o activitate âncoronată de succes:. 
Nici nu poate să aibă patriotilsmul de .o neclintită fidelitate o recompensă 
mai demnă decât uniunea de veacuri dorită a celor două patrii surori. 
Să o consideraţi d:fept rezultattll'l S;cump al activităţii d-voastre nobile. 
Să vă aducă Dumriez.eu cu noroc între admiratorii d-voastră zeloşi, în 
rândurile cărora se încadrează CU stimă veşnică .:Şi S€TVitoruJ d-voastre 
umil. 

Egry Janos 

Pe verso: a sosit la Cluj la 13 iunie 1848 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Arh. F1am. Perenyi. Misive. Publicat 
de V. Waldapf-el Eszter, A forradalorn es szabadscigharc levelestara, 
p. 29•9-302 .. 
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Olahkroli·Ptotocollaci6 Wesselenyi Miklost61 
Bizotmany altal iigazitva. J ullius 13/1848 

A Karok es R~ndek fontol6ra veven olah aty.aUkfiainak az orszag
gyi.ilesere kiildottseg altal J:>enyujtatt ket rendbeli kerelem levelet, ugy. 
a_ ~emes s~aszvaros szek kovetei altal be adott keremeqyet. a kiralyi 
foldon lak6 o1ahoknak - valamint azon . emlek ira tot_ is, _ inelyet az er
.delyi gorlăg szertartasu egyesiiltek es nern egyeŞiiltek ,puspokei. meg 
1842ben az olahok serelmei es kivanatai Mrgy,ahan az akkori orsz·ag Ren
clei ,eleibe terjesitettek es fontol6:rC1 veven, mikent az olahokat, mint e 
Honnak tobbi lakosival, jot es rosszat szazadok ota edgyiltt turt, most 
m1ar a. tobbivel_ egyenlo jogokkal· b.ir6 s _ ugyan azon kotelezetsegek alatt 
ăll6 szabad polgar tarsainkat rokon erzettel kell fel segeln:i.ink s iigyoket 
Honnunk j'âv.at s biztos fenn maradaşat szem el6tt tattva reszvettel venni 
~otelessegunk. Mindezeknek figyelembe vetele utan a Karok es Rendek 
olâh atyăn:ldiai iranti szives erzelmok es minden j6ra, torvenyess,egre es 
meltanyosrai keszsegok ki jelentese mellett, ~ovetkez6ket hataroztak. 

Miutan egy reszr61 a testver Magyarhon 1848iki torvenyek folyta~ 
ban, melyeknek szabalyai a ket hon edgye alakulasa kovetkezteben -Er-

·dely!ie is ki ter]ednek: masres.zr6l az ugyan ez evben Erdely reszel'l6l al
kotott torvenycikkelyek altal mind, azon meg szorittasok s ahi rendels;e~ 
gek, melyek az eddigi torvenyek . ertelmebeh az erdelyi ki.ilomboz·6 hepe
ket - s jelesen az olahokat, s "a ki.ilomhozo ·vallasuakat illetO\l.eg fenn 
,ftllottak, mer6ben es telyesen el· torroltettek s a jogegyenl6seg elve nem-
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zeţiseg.re s _vallas kiilombsegre val6 tekin tet nelkiil az edgyesriiW 
minden lakossaira nezve ki mon.datott es a magyar alkotm,âny 
. orokre mozdithatlan alapkoveul âllitatott fel; es miutân az 
. venyek âltal az lirberi tartozasok es dezmâk orokre 
torvenyhozas nepkepviseleten alapittatott s igy az olâh nem neJmese.I:<Daf:l 
az orszâg gyi.ilesi kovetek vâlaszt;asâban reszvetel meg nyilt, .a 
seles egyenl6sege. fel-allittatott, mind ezekkel ohih atyankfiai 
ket es panaszrai helyes okaikat el . enyesztetve es igazsagos 6hajtasai.l.~~a 
s kivan:ataikat be toHve latjâk az orszâg rendei. · 

A mik azomba fenn irt kerelem s emlek irataikban meg ~iigg 
.maradottaknak tekintethetnenek, az azokr6li igassagos es eelszeru 
.roedes, mely egyebarânt ·nem csak az olahokat meg kiilonz6leg, ~ ....... , .... '"'~u. 
Hon minden lakossa1:t egy arânt erdekli a kozelebbi koztos 
gyfi.Ies targyat a hon minden ajku es vallâsu kepvisel6i kozben · 
meg oldand6 feladata leend, annyival inkâbb - mivel azon kerc1ts~:pik·i~ 
eddigi Erdely hatarain kiviili Magyarhonban lak6 olâhokat is 
erdekelven, helytelen beavatkozâs lenne a kozos torvenyhozas 
e târgyban itt kiiWn es ujabb torvenyt hozni.. Vegre az edgyes olâh 
segekt6l bar kik altal es jog· ellenesen el tulajdonitott birtokok 
szerzesere rendkiviili kivcH6lagos ri.ntezkedeseknek alkalmazasat, az 
sâg szolgaltatâs alapelvei meg·nem engedhetven; ezeri visszaszerzesek 
<igazgatâsi ~S a fenn al16 (v}agy ezutân fel alitand6 torveny S:zekek 
folytatand6 torvenykezesi utan maradnak eszkozlendok. 

Protocol despre români [ntocmit de Wesselenyi Mikl6s. Revizuit 
către comitet. 13 iunie 1848 

Stările şi Ordinele au refleotat asupra cererilor concetăţenilor 
români înaintate în două rânduri dietei prin delegaţii: a) petiţia 
nilor de pe pământui crăiooo prezentată . <;le delegaţiile nobilului 
Orăştie; b) a aceiui memoriu ce a ~fost înaintat .încă în 1842 de 

, copii· ardel~ni gţeco-catolic şi ortodox în legătură ·cu jafbele. şi uo1eatnt1eJ 
·1dr; au luat de asemenea în considerare că ·.românii, secole de-a 
au suportat .· binele. şi răul. împreună cu to,ţi ceHalţi locui,torf ai · 
patrii,. cu care ·âzi · şi. ei . - ca )Cetăţeni. Hberi __:, au drepturi egale 
leaşi obligaţii; ţihând seamă de toate acestea, pentru a serVi 
existenţa s!gură a patri~i. noastre, ele ronsideră de a1Ceea .că e 
noastră de , a, ajuta şi a spri~jini cauza concetăţenilor noştri ro1mani. 
conse<;inţă, luând in eo.nsid~rare cele de mai sus, după exprimarea 
voinţei, a străduinţei spre legalitate şi echitate faţă de concetăţenii .. 
români, Stările şi Ordinele au hotărât următoarele: întrucât pe~. ,q~J 
parte .în urma unirii .celo:r două ţări reglementările legislative ale patri~~ 
surori maghiare din 18~8 s-au extin$ şi asupra Ardealului, iar pe de al;\~ 
parte s-au anuiJ.at toate restricţiile şi sub01:donările prevăzute de ... ~J,.,.,.,".._ . ...,,. .. ,. 

lele de lege din anul -1848 rcleritoare la diferitele popoare - în<1ectselb1. 
ia români - şi la deosebitele confesiuni; s-a pronunţat şi ·s-a şi 
totodată ca piatră fun(lamentală neclintită a constituţiei ungare ,,n.,.~•r. •Pil•··· 
piui egalităţii în drepturi pentru toţi locutiorii patrie! numite indii~rent 
de naţionalitate Şi confesiune; de asemenea, după tee tot prin I~egile amiJl~. 
tite s,...au anulat obligaţiile urbariale şi dijmele, legislaţia s-a bazat :pe 
principiu.J. reprezenta11ţei populare, no:bilii români obţinând în acest fel 
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aJCces la participarea alegerii deputaţilor dietali; la fel s-a hotărât pur
tarea comună a sarcîni'lor; de aceea Stările pa,triei consideră anulate plân
gerile şi justifkările oare le-au provocat [şi drept urmare] rezolvate do
leanţele şi revendicări'le dr~pte ale concetăţenilor noştri români. 

Problemele rămase nerezolvate din petiţiile şi memoriile sus-amin
tite -, care de fapt îi vizeJază nu numai pe români, ci, în general, pe 
toţi locuitorii, în unanimitate __._ vor cons•titui .subiectul proximei adunări 
legislative comune, cu participarea deputaţilor de difurite limbi şi con:fleL 
siuni. AceaS\ta cu atât mai mult, cu cât acele probleme îi vizează şi pe 
românii din Ungari'CI:, d~ci pe cei de dinafara actualei graniţe a Transilva-
niei, a aduce aici seiparat o nouoă •lege în această drecţie, ar însemna un 
amestec greşit în cursul legislaţiei comune!. 

În sfârşit, fiindcă principiul justiţiei nu permite recurgerlea la mă
sţtTi excepţionale pentru recuperarea moşiilor luate ilegal de către orişi
cine de la comunele româneşti, recupevarea acestora se va efectua numai 
şi. numai pe calea procedurii judijciare dusă în tfaţa tribunalelor existente 
sau în curs de1 întfiinţare. 

Conaept. Arh. Naţ. Bir. j'ud. Bra.şov. Fond. Arh. oraşului Braşov. 
nr. dos. 32/1848. fila 7, Foto: 7 029-7 03'1. 
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Kolozsvar, 1848. jt1nius 13 

Szemerenek. Tisztelt bara tom! Itteni sok bajaim kozt megint. me
ri.ile f.el egy igen fontos. Ezen baj annyival keserubb, mivel oly dolgokba 
adta eU> magat, mely mar a legjobb uton voit. MieWtt az esetet elmon
danam, meg kell jegyeznem, mikep se:mmi sem volt, mi rasszabbal fe
nyegette volna ezen torvenyhozast, mint az olahoknak nagyon elterjedt 
s a balasfalvi gyules altal 6riâssâ vrut azon kivanata, hogy 6k Erdelynek 
negyedik nemzeteve emeltessenek s kovetkezoleg mindazon jogokban 
reszesi.iljenek vagy · m:indjart, vagy iid6vel, melyeket a mas harom eddigi 
torvenyeik szerent mostanig letezett nemzet, ugymint magyar, szasz,.sze
kely mint nemzet, nem pedig mint honpolgar elvez, gyakorol. Hogy ezen 
negyedik nemzet diplomatikai alakultanak mik il.ennenek eredmenyei, 
szi.iksegtelen fejtegetnem. Szembeszoko ugyanis az, hogyha a szasz azert 
hasznalja . onbeligazgatasaban s keblen kiviili hivatalos irogatasokban a 
nemet nyelvet, mert neki ez nemzetkenti h~tezeseb61 s helyzetebol foly6 
joga: ugy az olahoknak is nemzetkent leterendo allasab61 s a jogegyenlo
segbol kovetkez6 melt6 igenye lenne mindeni.itt, hol tobbsegben van. a 
kJozigazgatas es beldolgaik viteleben, sot azon kivi.ili hivatalos barmi 1e.::. 
velezesokben is az ohih nyelvet haszmHni, ugy, de az olahok vagynak 
Erdely minden megyeiben nagyon is tillsillyu tobbsegben. Kovetkezoleg 
az olahoknşk negyedik nemzette 1eend6 elfogadasa al tal Erdely a Sze
kelyfoldet es a Szaszfold egy kisebb reszet kiveve, tettleglesen olah or
szagga lenne at varazsolva, Es ha Erdelyben az olahoknak ily hely1zete 
leendene, mit lehetne s kellene akkor a ma~amarosi s banati olahokkal 
tenni? De mit a Magyarhonba lev<o svabokkal, oroszokkal, t6tokkal, ra-
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cokkal. Latvan a erezven ezeket; ineg az orszaggyules elott 
Bethlen Janosek, Z.eykek, Kemeriyek .az olahok magâs igenyeit ~ ...... >..LL1lH 

le hangolni. Si.ikerti.lt is esselyes f.aradozasaiknak az ol·âhok · f6bjei 
jelesen ·6hitu pti.spokjok Sagunaval oly egyezesre lepniok, hogy ok s 
den olâhok megelegendenek azzal s megnyugszanak ahban, hogy m 
sek ki, mikent "Erdelynek minden lakossa nemzet, nyelv, szti.le·tes s 
vett vallasok ko·zti kti.l·onbs:eg nelkiil ugy lesz tekintendo, mint egy 
jogokkal bir6 s egyenlo k:otelezettsegek alatt all6 szabad :polgara ·a 
magyar honnak". Illy ertelemben s sz~lle~be iratott uni6r6l sz616 · 1 
torvenycikk is. Kiilomben is gondosan kerti.ltiik, · meg . . 
- a szekelyek es szaszokra nezve a "nemzet" nevezetet, melloztiik 
hol csak eddigi helyzetok megemlitese engedte. Az innep elott ,_,,..,.,· ... ,..,.~~~ 
jott az olahok petiti6ja; hataro.zva lon, mikent az a letezo indîT"T''' ,.,...." 7

,.. 

bizotmEmynak adassek ki a vegre, hogy az a petiti6ra orszagos ., ..... ,r:.-.~~-·~ 
ban kimondand6 oly feleletet tervezzen, mely az olahok irant 
bekit6 szellemet s rokon erzetet fejezzen ki. Ennek kovetk~zteben a 
az inditV1ânyoz6 bizotmany iilE.~seben el~vetetett. Ez Ulesre meghiv~ 
volt az unitus piispok Lemeny, Boehuczel s f6esperest Papfalvi,.az: 
erdekek itten1. .fobb kepviselOi. Ezek beleegyeze:sevel hataroztatott, 
kent .. a petiti6ra adand6 felelet az legyen: hogy. "amennyiben az uni6 
annak kovetkezteben kimondott jog es · kotelezettsegi egyenl6seg altal 
azan petiti6ban kifejezettek teljesiilve nem lennenek, a petitia ezen · 
talan meg fuggtoben leVO pontjaira nezVe a k.Qzelebbi kOZIOS tr...-'tTO!r\'u"''" 
zasra tetet1k altal; ami pedig a petiti6ban magany jogot erdeklo van, 
mint szasz. s m·as helysegekkeli territorialis kerdesek, azok torveny 
utasittatnaK". Igy igen j6 vagasban vala a dolog, azomban Szasz 
kire a hatarozat szerenti felelet szerkesztese bizatott, m 1asnap, azaz 
szombatja reggelere azan kiviil, mi az orszagos hatarozatba lenne 
torvenyeikk javallatot hozott, n1inek szerkeszteserdl pedig emlites 
volt. Ezen torvenycikk- mint azt az ide mellekeltbollathatod _:_ aţ 
nak nemzeti Ietet s azt, hogy a mas har om nemzet mint nemzet 
s az olah negyedik nemzet leendj€m: felreerthetetlenill k~mondja 
roman nevezet diplomaticus elismerese is kenyes dolog, mert 
Daco-roman n.evezet m'ar nem pu:szta nev, hanem egy politikus teJleE:ez~ 
itanyanak eime s firrhaja. Kovetke:Zoleg ennek ncllunk torveny al 
fogadasa s sanktionalrasa: s azan felekezetet s iranyt kepvisel6 
gadasa szinte annyit tesz, mint hogy az itteni olahok ·. az 
moldovaikkal torvenyesen egyesiilt nemzet. Ezen torv~nycikki ja 
~elen . volt olahoknak termeszetesen nagyon is tetszett. Azonban 
targyak halmaza miatt az olahok iigye az nap sem conferenci~ân, 
kevesbe nemzeti s az azt .kovett6 orszagos iilesben bovebb targy 
nem vetetett. Az innepen at a szebeni s az azzal egybekJotortt Y.V.L,F,V .... 

tek minden fi_gyelmet igenybe. Ma reggel olva:sok meg illo 
meltatva azan torveny cikket; most latyuk annak igen-igen hibâs 

A mellett, hogy ·most mar ideje mult mas targyban is, ,..."... .... "T.~T!:I'I·. 
d.nk:abb ilyenben, mely magyarhont annyira oly kozel erdekli, igy . 
az kozos orszag gyulesnek lehet mondani prejudiciumara, de m1na·,e1:1 
esetre azt preokuptalva, tărvenyt hozni: emellett s ezen kiviil mon(J.Ollrl. 
maga azon: torvenycikki javalat szerkezetf ertelme olyan, mi a teJn.meD'IO 
mondottak szerint nemcsak karos, sot veszelyt hozo. 

Szasz Karoly, ki. az innepekre hazament, mara ·varjuk s talan 
rulend torveny javallati inditvanya, visza vetelere birni; de Lemeny, 
chuczel s Papfalvi annyira meghizelitettek s kedveltek azt, mit az 
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varakozasukon felUl nyujt, hogy att61 el allani nem .akarnak. Felek, hogy 
kedvetlen diszkussi6kra adand ez a kozelebbi Ulesben alkalmat. 

Kivantam ezeket mint bizonnyal read nezve is nagyon erdekeseket 
ve led tudatni. , , .. 

Azokat, mik ·felol Batthyanynak irtunk, figyelmedbe s partfogasodba 
ujra is ajanlom. 

- Megjegyzem, miszerint tegnap vette korm~inyz6nk sUrgăny 'altal a 
nadornak az itten taborzas utjjan alakitand6 sereg iDanti - mint 6 mond
ja - nagyon rlă·vid rendeletet. Nem tudja magat, mint mondjak, bele es 
f.eltalalni; s reszletes utasitasok nem' joven, nem tudja, mikent segitsen 
magan s a dolgon. Derek, j6 ember, s tud6s is, j6 szellemu -is ez az en 
rokonom es baratom; de· csak ugyan nem leven egyeb, mint egy szoba
tud6sra oltott bureaucrata, a tevesnek, erelynek jelen pillanatink kozt 
nehez. allasan nemcsak nerrt felelhet meg hivatasanak, s-Ot ezen erelj ·hi
anya honra veszelyt hoz6. Elj boldogul. 

U.I. E pillanatban ertesitettek tobb banHaim magok s a sz.ekely ko
vetek azon nezeter61, miken t karos es nagy reacti6t szulo lenne, hogy ha 
a szekely · szekekben ures vagy uritendo fotiszti · allasokra egyenesen :a 
miniszterium nevezne ki most hamarjaban egyeneket. A szekelyeknek 
ugyarris torvenybe alakul6 joguk: fotiszteik valaszthatasa. Ezen jogukat 
csa:k torveny -âltal va1toztathat6nak hiszik. De hiszik azt is, hogyha a 
ministerium csak egy pâr sz6b61 aU6 s oly ertelmu torvenydkket ter~ 
j~sztend a kozos hon gyulese elejibe, miszerint: "A fd'tisztek valasztasa- a 
felelos ministerium lenyegevel egybefer<O nem leven, az ezennel t·o,rlolte
tik~. Illy torveny ·minden ellentmondas s idovesztes nelklil bizonnyal 
atmenven, a szekelyek is abban meg fognak nyugodni. · 

Cluj, 13 iunie 1848 

Lui Szemere. Stim:ate prietene! Printre multele necazuri de aici ale 
mele s-a ivit din nou unul [oarte impOTtant. Aeeas1tă supărare este cu 
atât mai amară, .cu . cât ea se prezintă .în a:cele lucruri care ajunsese'ră 
deja pe calea cea mai bună. Înainte de a vorbi despre acest caz, trepuie 
Să remarc că nU există nimic ceea iC€ ar fi ameninţat mai rău .actuala Je
gislaţJ.e, decât dorinţa aceea foante răspândită a românilor ca ei să fie 
ddicaţi la rangul de a patra naţiune· a Transilvaniei, care prin Adun?rea 
de la Blaj a crescut .:_cu ·o forţă uriaşă. Prin urmare ei vor să _ benefi:cieze 
de ~toate drept1,1rile, fie .imediat, cfie cu timpul, de care s-au bucuat şi pe 
care le-au practicat cele trei naţiuni existente până acum, conform le
gilor noa'stre, şi anume ungutrii, saşii şi selcuii, în calitate. de naţiuni, jar 
nt.i ca cetăţeni. Care ar fi rezultatele- formării diplomatiee a. acestei a 
patra naţiuni este de prisos să mai dezvolt. Este un fapt bătător la ochi 
că saşii folosesc Hmba germană în .. 1cad~Hl administrativ intern şi în cores
pondenţa lor ofkială externă, .având a1cest drept provenit din existenţa 
şi din. situaţia lor ca naţiune. 1Dacă Şi românii vor exista ca naţiune prin 
situaţia lor, precum şi în urma e~alităţii în dreptur~, vor dc~Uca, exigep.ţa· 
în ·mod firesc ca peste tot unde, sunt în majoritate; în adminis,traţie şi in 
rezolvarea problemelor 1or .interne, ba chiar în orice corespondenţă oii
dală ·externă să 'folosească şi ei· limba română. Se ştie însă că românii 
sunt în toate comitatele Transilvaniei Î!itr-o majoritate oovârşitoare. Prin 
urmare, dacă .ei ar d:i primiţi în ~calitate de a patra naţiune,. prin aceasta, 
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:transilvania, cu .excepţia secuimii şi a runei părţi mai mici a 
săses~, ar fi transformată efectiv, ca printr-o vrăjitorie', intr-o 
mânească. Iar dacă. ro·mânii ar avea o asemenea situatie în 
ce s-ar putea face atund. ~cu cei din Maramureş şi d1~ Banat? Dar 
va petrece cu şvabii, slovacii şi sârbii din patria maghiară? V ................ \.,l'· 
simţind aceste h1cruri, Bethlen Jlanos, Zeyk, Kemeny şi. adepţii 
căutat ;încă înai~te de die'tă să reducă pe iCale paşni'că înaltele ex:L~en 
ale românilor .. Prin osteneTHe lor judiicioase au şi reuşit să ajungă;f 
sU!perioriî românilor şi în special cu episcopul ortodox Şaguna la 0 
fel de înţelegere, pe baza căreia toţi români vor fi mulţumiţi şi 
împăca cu ~deile din următoarea declaraţie. "Toţi locuitorii 
fără deosebire de naţionalitate, limbă şi naştere şi tfără a ·face 
faţă de confesiunHe recepte, să fie consideraţi drept cetăţeni 
marii patrii maghi~are, să dispună de drepturi egale şi să fie supu~t 
îndatoriri egale". In aces't înţeles şi. intr-un astfel de spirit a fost· 
şi primuil art~oo1 de legte despre uniune. 1De altfel am ocolit cu 
- până şi la confesiunile noastre - ca secuii .şi saşii să fie 
drept "naţiune". Am omis peste tot, unde :a fost posibil acest lucru 
tirea situaţiei Lor de până acum. Înainte de sărbători a venit la ' 
zHei petiţia românilor. S-a hotărâ't ca ea să d:ie .predată comitetului 
tent de propuneri, cu scopul de a redacta la această petiţie un r 
El va fi publicat rea un decret tpe· ţară şi va exprima un spirit . 
tor şi simpatie faţă de r·omâni. în consecinţă, această temă a ;fost, 
în discuţia şedinţei !comitetului de propuneri. La această şedinţă a 
prezenţi ca invi,taţi episcopul unit Lemenf, Bohăţel şi arhidiaconul 
fa1vi, reprezentanţii· principali de aici. ai intereselor româneşti. Cu 
timentul acestora, s-a hotărât ca răspunsul dat petiţiei să fie urmă 
"Intrucât prin uniune şi prin proclamarea egalităţii în drepturi şi în 
torii de pe urm:a uniunii nu s~ar îndeplini oe·le cuprinse în petiţie, 
şi punctele .ei rămase eventual în suspenlsie să fie· transmise la. 
apropiat for legislativ. Iar în oeoo oe priveşte1 p~oblemele privind 
tu1 special, ca de exemplu chestiunile teritoriale ale localiţăţilor 
şi ale alto~a, Cljce'stea să fie rezolvate pe cale legală". Astfel se "'"". ;:._ .. .,", .. 
lucrurile pă'Şesc pe · o cale :Eoarte bună. Conform hotărârii, 
răspunsului i s-a încredinţat lui Szlclsz Karoly. Dar în ziua ,,,..Tn<>-t-n.!:l' 

ad!1că în diminea"(Ja sâ.m:berte1 sărbătorHor, în .afară de cele ce 
fie puse în hotărârea pe ţară, el a elaborat şi un p~oiect de 
lege, despr:e redactarea căruia niJCi nu a fost vonba. A!cest articol d~ 
- precum poţi vedea din anexă - declară fără echivoc: existenţa 
ţională a românilor; transformarea românilor în a patra naţiune; 
ţinerea cel,orlalte trei ca naţiuni. Recunoaşterea diplomatică a nun1e1u1· 
român este de asemenea o problemă gingaşă, deoarece den 
daco-român nu mai este un simplru nume, ci titlul şi firma năzumţ:el~ 
unei comuni~tăţi po(litice. Drept consecinţă, admiterea şi ·"'U''·'""-I, ... VJ, .......... 

prin lege, acceptarea acestei comunităţi şi a curentului pe care-I 
zinrtă, ar însemna ap:r~oape a recunoaşte naţiunea unită a românilor 
aici ·cu cei din Valahia şi Mo·ldova. Acest proiect de articol de lege a 
bineînţeles: pe placul românilor prezenţi. Din cauza multitudinii r>!C.II.nrt.!J.t' 

teme Jnsă, ~cauza românilor n-a ajuns la discuţii mai ample; nici ~a: 
rinţa .din aceeaşi zi şi cu atât mati. puţin la adunarea naţională şi la 
care a urmat. În timpul sărbătorilor, evenimentcle de la Sibiu şi 
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legate de ele au a~caparat ,toate atanţiile. Azi dimineaţă am citit cu aten
ţie cuvenită acest articol de lege. Acuma văd cât de defectuos este el. 

'Deşi a sosit timpul şi pentru ·a[te teme (şi cu atât mai mult pent:ru 
cele ·ce interesează îndeaproape patria maghiară, aduna:r~ea comună pe 
ţară să aducă o lege chiar şi spre prejudiciul ei !Sau în ~orice caz să rămână 
preocupa,tă de ea. Pe lângă aceasta şi în afară de aceasta, pe baza celor· 
mai sus spuse, repet că ak:!el artkol de lege are un senrs structural catre 
este nu numai dăunător, cî chi;ar şi aducător de primejdii. 

S~asz Karoly s-a dus acasă de sărbă-tori. Îl aşteptăm pe .~iua de azi. 
Poate vom reuşi 1să-l înduplecăm să revoce pr~oiectul de lege. Dar Lemeni, 
Bohăţel şi Paptfalvi au acceptat şi. indrăgit acest proiect aşa de mult p~n
tru cele ce le oferă pes1te aşteptările lor~ încât nu mai vor să renunţe la 
el. Mă tem că la şedinţa următoare el va da prilej la discuţii neplăcute. 

Am dorit să-ţi eomuni1c aceste ~chestiuni care de bună seamă srunt 
interesante şi pentru tine. Acele· lujcruri despre care i-am scris lui 
Bathyăny, ţi 1e recomand în atenţie şi îţi solictt ajutorul. 

Remarc aici c~. ~n ziua de ieri guvernatorul nostru> a primit prin 
ştafeta rapidă un ordin - precum spune el - foarte scurt, al palat\i~ 
nului, cu privire la instituirea unei- armate în aceSte părţi pe calea· re~ 
crută~ii. Precum se spurie, el nu-şi găseşte locul şi rostul în rezolvarea 
acestor probleme: Instrucţiuni detaliate n-au venit, iar el nu ştie cuni să 
re.Z,olve şi cum să ducă înainte acest lucru. Acest.prieten al meu cu care 
sunt 1nrudit, .este. un om brav, ştiutor de carte.· Are şi o concepţie bună. 
Însă el nu es,te aLtceva decât un biroorat cresouţ_ Î.IJ s?vap.Uâo'(Jri ~e ca
binet. În situaţia gravă din clipele de acum, când se cete ·.o·' acUvitate 
fermă, nu numai că n'ţl poate ISă, Jfacă faţă misiunii sale, dar din cauza 
lipsei de energie, atitudinea sa este chiar' aducătaar~ de. prime'jdie pen
tru patrie. Să trăieşti fericit. 

P.S. Am fost înştiinţat ân clipa aceasta despre opinia mai multor 
prieteni de ai ·mei şi a deputaţilor secui, conform 'eăreia ar fi dezavanta
jos şi ar naşte reacţiune, dacă guvernul ar numi deodată şi direct nişte 
indivizi în posturille de demnitari din scaunele secu1eşti sau ·în· cele care 
acolo vor deveni vacante. Secuii au 1ca drept cuprins în lege, alegerea 
demnitar.illor lor principali. Ei eonsideră că acest drept al loţ nu poate 
fi rnoditf:icat decât pe calea· legii. Sunt însă de părere că dacă guvernul va 
prezenta în faţa adunării legislative comune un articol de ··lege în acest 
sens, el .ar trebui să cuprindă numai câte·va cuvinte, conform cărora: 
·"Alegerea demni1taTilor principali nefiind compatibilă cu esenţa guvernu
lui responsabil, 1prin aceasta ea se abrogă". O asemenea lege ar fi de hlină 
seamă acceptată fără obiecţii Şi fără pierdere de timp, iar secuii ar fi 
liniştiţi prin ea. 

Concept. Arh. Naţ. Dir. jud. Cluj, Fond. Arh. fam. 
W~esselenyi. Copierul de scrisori al lUi Wesselenyi Miklos. 
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Cluj, 13 iunie 1848 

N emes Thorda megye- f.6ispanyanak 

Melt6sagodnak foly6 h6 12n51 566 SZ)am alatt hozzam tett hivatalos 
feliratara, melynel fogva a Gerebenesen ki utott lazzadas irant veghez 
vitt kinyomozasi munfualatot fel ki.ildotte, a zaratekok vissza rekeszt~s~e 
meHett, vissza1rni kivantam: miszerint melt6sagod a hibas szemelyek 'illis 
.meg fedde:se -es az erdemlettek megbi.intetese, valamint hasonl6 · ujjabbi 
kitoresek meg el6zese fel6l szigorruan rendelkezni ne terheltesseki egyeb
irânt a rend es kivant csend az irt helysegben mar helyre allvan, a mun:-
kalat tartalmât tudomasul veven. -

Kolosvart, Junius 13. 1848 

Către comitele suprem al nobiJului comitat Turda 

Doresc să vă rălspund la adresa d-v.oastră oficială trimisă mie sub 
nr..:.ul 566 şi datată din ziua de 12 a lunii ,curente. Conform acesteia aţi 
înaintat lucrările de investigaţie în legătură cu revolta izbucnită la Gre~ 
benişul de Câmpie. Pe lângă retrimiterea actelor binevoiţi a da o~_dine' se
vere 'CU privire la must~aif'ea pe~soanelor vinovate şi pedepsire:a lor după 
cutn ·merită. De asemenea să preveniţi izbucnirea altor evenimente _eţşe:; 
mănătoare. De altfel, o~dinea ·şi Hniştea fiind deja restabili te în locali::. 
tatea amintittă, ani luat la cunoştinţă :conţinutul lucrărilor. 

CluJ, 13 iunie' 1848 

Concept. Arh. St.' Sudapesta. Fond.G.Pr., nr. 11524/1848. 
Foto: 25 706~5 707. 
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Cluj, 13 iunie l84Ş 

Nem~s ·Doboka megye igazgat6 fo bin1janak 

Melt6sagodnak foly6 h6 7r6lhozzam' tett hivatalos jelentesere, m~lyr 
nel. fogva egy Elekes Samu nevezetii nemesi jogokban el6 egyen irant, l9 
Gyekeben a koznepet folytonoson lazzasztya, magat utasitatni keri ezen~ 
nel a zaratekok vissz.arekes.ztese mellett atalanos utasitasul visszairni ki-. . . ~· . . 

v4_ntam, mis-zerint az igazgatas jelen kori.ilmeny1ei kozt a szemely · es j~g~ 
egyenloseg elv.enel fogva a torveny elott a- nemesi kivaltsagokkal· ed.~~ 
elt szemely ugy mint a nemtelen nem csak buntettethetik, hanem a biip..
tett nagysagahoz es erdemehez kepes.t el is fogattathatik. · 

Kolosvart, Junius i3. 1848 , 
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Către p1im-jude diriguitor al nobilului comitat Dăbâca. 

Conform raportului d-voastră ofi'Cial din ziua de 7 a lunii curente, 
pe care mi l-aţi adresat mie, un oarecare Elekes Samu, beneficiar de. 
privilegii ,nobiliare, agită încontinuu poporul de rând de la Geaca fără 
a fi împiedicat de cineva. D-voastră cereţi în această privinţă anumite 
linstrucţiuni. Pe llângă obligaţia restittuirii · acluselor, primiţi ca îndreptar 
general următoarele: în împrejurările ,a\ctuale ale guvernării pe . baza 
principiului ·de egalitate personală şi de drepturi în :faţa legii, persoanele 
care până a1cum au beneficiat de privilegii nobiliare, la fel ca ,Şi cele ne
nobile, pot fi nu numai pedepsj:te, ci, potrivit mărimii şi gravităţii fără
del1egilor comise, po.t fi şi arestate. 

Cluj, 13 iunie 1848 

Concep't. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1 521/1848. 
Foto: 25 702-25 703. 
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Cluj, 13 iunie 1848 

Nemes Doboka megyei igazgat6 fobir6nak 

A melt6sagod igazgatasa alatti nemes megyeben helyreallott torve:
nyes rend es csend fentartasat targyaz.6 iromanyokat tudomasul veven, 
melt6sagodnak plinkost h6 21kerol1 sz.a.m nelklil kelt hivatalos tud6sitasa 
kăvetkezteben ezeket a megyei levEdtarba helyeztetes es gondos tartas 
vegett ezennel visszautasitom. 

Kolosv~art, junius 13kan 1848. 

Către prim judele diriguitor al .comitatului Dăbâca 

După oe am luat la cunoştînţă conţinutul documentelor re·fe:ritoare 
la menţinerea ordinii de drept şi a 'liniştii publiice restabilite în nobilul 
comitat ce se află sub conducerea domniei voastre, în urmarea raportului 
oficial a;l domniei voastre din 21 mail, fără număr, vă retrimH aceste do
cumente, pentru depunerea şi păstrarea lor 1Chibzuită în arhiva comi
tatului. , 

Cluj, 13 p,unie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1529/1848. 
Foto: 25 710-25 7-11. 

1 V ezi voi. IV, doc. !i57. 
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Abrud, 13 iunie ·1848 

Felseges Fo Kormany! 

Fajdalommal ertettiik, hogy az abrudbanyai nemes tan~ks nemel~ 
alaptalan hireken meg indulva, mintha az Abrudbanyan es Fels6 z·alat114 
nai uradalomban lak6 rom{m ajku polg.arsag foi lazadni szandekozn~k; 
minden vegre j.aras nell~i.il ily szinu fel jelentest teven a kozbatorsâg 
es csend fen tartasa tekinteteb61 a mar tobszor kert katonai eronek id~ 
ezen havasos helysegekbeni ki rendeleset ujb61 si.irgette volna, mu ezeh 
el terjesztett hireket s ezeknek nyom.an fel jutott hivatalos jelenteseket. 
ezennel val6talanoknak nyilvanittyuk s roman ajku ide val6 polgartar
sainknak becslilete meg rovasara intezett le alaz6 ragalmoknak sott meg 
gyozodesbol batrran merjiik a1Htani: hogy ezen atalakuhisok nagy kor
szakaba az orszagnak egy resze se ti.intetett annyi tiirelmet es mersekle
tet, mint ezen helyseg osszes lakossaga, felseges Fo Kormany tavol ie
gyen, hogy a kozbatorşag es csend fen tartasa koriilli hasznos es celszeru 
intezkedesek ellen bar kerelem uttyan is follepni szandekoznank, 1neg le
ven arr61 gyozodve, hogy a jelen komoly koriilmenyek k6z,6tt, melyek 
!kozos hazank felett nehezkedtek bar reszletes bel zavargasok a koz 
i.ig.yet veszelyeztethetnek, de midon aggodalmunk, hogy a katonR:Şâg; 
melynek feketlen ki csapongasai tobb roman :polg.ar tarsainkon el k6ve
tett nyilvanos m~eltatlankodasai alta! Thorda es Enyed helysegeiben jel.:. 
lemenek s n1eg bukott katonai fenyiteknek hazankba szomoru ptHdait 
hagyandja maga utan, a kozbatorsagot es csendet nem hogy fentartana, 
de eppen ellenkezoleg, anyagot nyujtana annak veszedelmeztetesere~ 
al3;ptalannak nem tekintethetik, mert aki e havasi nep jellemeivel k&zel. 
lebrol esmeretes, el fogja hinni, hogy a katonasag reszeroli leg cseke,.. 
lyebb bantalom, m·eltatlankodas a legveszesebb !i.ngeriiltsegbe hozhatţya, 
ennek pedig az ·osszes polgarsagra kihat6 gy.aszos eredmenye lehetne. 

Azert kedves hazank iranti kotelessegbol eross hatarozatunk leven 
a helyseg :qepseget, oktatasaink s korokbe gyakori megjelenesi.ink altal a 
koz j6 es csend irant foi buzditani s jelen meg mind eddig bekes ala
potjaba tovabra is gondosan megtartani azon csalhatatlan remennyel, 
hogy j6zan oktat:asaink valamint eddig, ugy ezutan is iidvos hatassal fog
nak munkalkodni a nyers tomegre neive: melj tisztelettel esede•zi.ink a 
Felseges Fă Kormanynak melt6ztassek az atalanos aggodalmak mf?g 
szlintetese vegett ide a hely szinere reszre hajthatatlan nyomoz6 bizt9s) 
sagot ki rendelni, melynek nyoman mindazon egyesek -, kik ne . t~lan a 
kozbatorsag es csend ellen vetkeseknek be fognak bizonyittatni az or-:
szag torvenyei s jelen korulmenyekhez kepest szigoru felelet ala von~t
tassanak - miben mii magunk, sdt az egesz havasi kozohseg a k 1oz igaz.:. 
gatasnak segedkezeket nyujtandunk, azomban ha az elterjesztett · hirek 
es kovetkezoleg hivatalos fel jelentesek alaptalanoknak, ragalmoknak 
fognak talaltatni, a kăz nyugalmat ez altal haborit6 hivatalosok vonat
tHssanak hasonl6. felelet terhe ala, mindaddig pedig miglen kinyomozas . 
uttyan a fel adas be nem val6sul, helysegunket katonai er6 ki rendelese 
altal meg nem terhelni, annyival inkabb esedezi.ink, mivel erre. nezve 
mind eddig 1neg csak egy egyes eset se szolgalhatott okszeru alkalmat. 
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Kik mid6n meg nyugtat6 kegyelmes valaszert esedezUnk,, egyszers
mind· melj tisztelettel maradtunk a Felseges Fo Korm'anynak alazatos 
szolgai 

Abrudbanyan, Junius 13an 1848 

Sterka Sulutz J 6zsef, uradalmi m. kultsar 
Juonettye Daniel, vidrai hites jegyzo 
Balogh J oseff, topanfalvi hites jegyz6 
Patitza J an os, roman lelkesz 
Nicolaus Korkes 
Ioan Korkes 
Enyedi Gabriel, topănfalvi g.e. lelkesz 
Juoa:nettye Peter, topanfalvi tanit6 
Motora J ănos, topăn:Ealvi lelkesz 
Motora J onutz, kaprăl 
l\:1orăr Szamuel 
Szab6 Niculăe 
Tobiăs Săndor, abrudbinyai g. egy. lelkesz 
Dionijsie Adamovits, paroh neunit Abruduluj 
Nicolae Fodor, kerpenyesi lelkesz 
Moldovăn Mikl6s, abrudbanyai roman lelkesz 
Sterka Sulutz Simion 
Mojsze Nisztyor 
.Butsum Szabin, roman lelkesz 
Allekszandru Dănts, paroch Cserba 
Giurgiu Suciu, paroh la Câmpeni 
Czura Iosif, bucsumi gr. kat. lelkesz 
Konca Ioanu, f>aroh în Poieni 
Kozma Stefan, muntări lelkesz 

Mărite Guberniu! 

Am .aflat cu durere că nobilul Consiliu abrudan, bazându-se pe 
unele zvonuri neîntemeiate, omiţând orice oercetare, a făcut denunţul 
că cetăţenii de limbă ron1ână din Abrud şi din domeniul de ·sus al Zlat
nei ar vrea să. se revolte; totodată, pentru menţinerea liniştii şi sigu
ranţei publice a urgentat din nou detaşarea în aceste localităţi muntoase 
a uned forţe militare, pe oare a solicitat-o de mai multe ori. Noi decla
răm că aceste ştiri şi rapoartele oficiale întocmite' pe baza lor, nu cores
pund adevărului. Ele sunt o calomnie umilitoare împotriva cinstei con
cetăţenilor noştri. de limbă română. Mai mult, noi îndrăznim să afirmăm 
cu convingere fermă că în această perioadă a transformărilor ·nici o 
parte a ţării n-a manifestat atâta răbdare şi moderaţie ca populaţia 
tuturor localităţilo:r respective. Nici prin gând nu ne-a· trecut ideea să 
ne ridicăm cuvântul,. chiar şi pe Gale petiţionară, împotriva măsurilor 
raţionale şi utile, luate spre menţinerea securităţii şi liniştei publice. 
Suntem convinşi că în condiţiile serioase de acum care se abat asupra 
patriei noastre, tulburările interne chiar şi locale ar periclita cauza 
comună. Dar îngrijorarea noastră nu poate fi considerată neîntemeiată, 
atunci când armata, prin desfrâul ei nelimitat, comite abuzuri publice 
împotriva concetăţenilor noştri români în localităţile Turda şi Aiud. Ea 
lasă exemple triste privind caracterul soldaţilor, demonstrând o decă-
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dere a disciplinei militare în patria ·noastră. Drept urmare, în loc de a 
menţine securitatea şi linliştea publică oferă tocmai dimpotrivă. prilej 
pentru periclitarea acestora. Cel ce cunoaşte de aproape caracterul ·a.ees~ 
tui popor de munte, va admite că cea mai mică jignire sau abuz·· din 
partea forţelor mi'liitare îl va pune într-o stare de agitaţie periculoasă· 
~ar aceasta ar putea să aibă consecinţe funeste pentru întreaga cetăţenime.' 

Hotărârea noastră fermă, izvorâtă din îndatoririle ce le avem fată 
de patria noastră iubită, este să îndemnăm populaţia localităţii la ine~
ţinerea binelui public şi a liniştii şi s-o ţinem şi în continuare în starea 
paşnică. de până acum. Prin intervenţiile şi prezenţa noastră frecventă 
în rândurile ei, avem speranţa sigură ~ă lămuririle noastre . judicioase, 
precum până acum, aşa şi în viitor vor avea un efect binefăcător asupra 
maselor necultivate. De aceea, rugăm respectuos înaltul Guberniu să 
binevoiască a detaşa aici o comisie de · cercetare nepărtinitoare, spre· 
dezamorsarea stă.rii generale atât de îrtgriporătoare. Aceasta· să tragă 
la răspundere severă pe cei împotriva cărora s-ar aduce eventual' dovezi 
că ,sunt vinovaţi în privinţa tulburărilor siguranţei şi liniştei publice, 
conform legilor ţării şi împrejurărilor de acum. Noi înşine şi toată comu
nitatea din munţii aceştia vom oferi ajutor organelor administrative. 
Dacă s-ar dovedi însă că ştirile răspândite· şi demersurile oficiale făcute 
conform acestora nu sunt decât calomnii, persoanele oficiale care, prin, 
ele, au tulburat liniştea publică, să fie de asemenea trase la răspundere. 
Până când nu s~ va adeveri prin cercetare denunţul amintit, rugăm ca 
localitatea noastră să nu fie împovărată prin detaşarea unei forţe mili
tare; cu atât mai mult, cu cât până. acum la un asemenea· act nu s-a 
dat nici o ocazie. 

Solicitându-vă răspunsul liniştitor, rămânem totodată cu respect: 
adânc servitorii umili ai măritului Guberniu. 
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Abrud, 13 iunie 1848 

Iosif Sterca Şuluţiu, chelarul domeniului 
Daniel Tuonette, notar legal din Vidra 
Iosif Balogh, notar legal din Câmpeni 
Ioan Patiţia, preot român 
Nicolae Corcheş 
Ioan Corcheş 
Gabriel Aiudeanu, preot greco-unit din Câmpeni 
Petru Iuoanette, învăţător din Câmpeni 
Ioan Motora, preot din Câmpeni 
Ionuţ 1\!IotOra, căprar 
Samueil. lVIorar 
Nicolae Sabău 
,Alexandru Tobiaş, preot greco-unit din Abrud 
Dionisie, paroh neunit al Abrudului 
Nicolae Fodor, preot din Cărpiniş 
Nicolae Moldovan, preot român 
Simion Sterca Şuluţiu 
Moise Nistor 
Bucium Sabin} preot român 
Alexandru Dantes, paroh în Cerbu 
Giorgie Suciu, paroh la Câmpeni 



Iosif Ţura, preot greco-catolic în Bucium 
Ioan Cor1ţ9, paroh îri Poieni 
Ştefan Cozma, preot în lVIuntari 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond G.P., nr. 7586/1848. Foto: 2171-2175. 
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 7 586/1848. 
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Cluj, 13 iunie 1848 

B. \Vesselenyi l\tlik16s es Gr. Bethlen Janos 1irnak 

Becses soraikra roviden valaszolok. Adna Isten, hogy m.ar egyiltt 
volnank. Mi is nyugtalanok vagyunk, mig a voit ket haz a egymas ke
belen ne!11 erezi magat. 

A kiralyi biztossagot Gr6f Szechenyi Istvan, beteges allapot8.t ad
van okul, nem vallalhatja, Inindamellett, hogy altalunk is unszoltatott. 
Par nap alatt azonban fog neveztetni kiralyi biztos, a vala~ztas nehez, 
adja Isten, ne a szemelyt, hanem az i.igy szentseget nezze benne min
denki, igy eleget fog tenni es sikerrel fog munkalkodni. 

B. Puchner f6hadi kormanyz6t az 1848ki IIIik t. c. szerint eltenni 
sok nehezseggel jar, sot nemelyek a jelen torvenyek szerint lehetetlen
nek tartj.ak. Az orszaggyiiles kozel van, es mindenen segit, .ha Isten ugy 
akarja. 

A toborzas eszmejet magasztaljuk, s azon kiviil, hogy mar tortent 
intezkedes, a kinevezend6 K. biztos egyik fo teendoje eppen ez leend. 

A nemzet,orseg felallitasara nezve a miniszter-elnok fog rendel
kezni, elterve a N5rvenyt6l annyira, amint azt Erdely sajatsagos viszo
nyai megkivanjak. 

Ime kuldok 40 es 40 peldânyt azon rnanifestu1nb6l, melyek egyiket 
a folseg a hatarorokhozt, masikat a Croatokhoz es Slavonitokhoz inte
zett. l\1indkettonek terjesztese k1fv.anatos a szaszok es olahok kozott. 

Fogadj.ak onok sietve kiejtett, de szivben erzett hazafiui tisztele
temet 

Budapest, juny 13 1848 

Către domnii baron Wesselenyi Mikl6s şi conte Bethlen Janos 

Răspund pe scurt la preţioasele dumn~avoastră rânduri. De~ar da 
Dumnezeu să fim deja împreună. Şi noi suntem neliniştiţi, până când 
fostele două patrii nu o să se simtă una în sânul celeilalte. 

Pe lângă toate insistenţele n:oastre, contele Szechenyi Istvan nu 
poate accepta funcţia de comisar regesc, pretextând starea precară a 
sănătăţii sale. Dar în câteva zile se va face numirea de comisar regesc; 
aleg~rea e grea; dea Du1nnezeu ea toţi să aibă în vedere nu persoana, 
ci sfinţenia cauzei şi atunci respectivul va face faţă şi va lucra cu succes. 

A-l demite pe baronul Puchner, comandantul mHitar suprem, după. 
articolul de lege III din 1848, este foarte greu, iar unii consideră că, 
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după legile actuale, este chiar imposibil. Dieta este aproape; aceasta 
rezolva totul, dacă Dumnezeu va voi. 

Preamărim ideea recrutărilor şi, pe lângă faptul că s-au făcut deja 
demersuri, o sarcină de căpetenie a viitorului comisar regesc va fi toc
mai acest lucru. 

In privinţa înfiinţării gărzii naţionale, · primul ministru 
ordinele de rigoare, abătându-se. de la lege doar în măsura în 
cer condiţiile specifice ale Ardealului. 

Iată, vă trimit 40 şi 40 de exemplare din manifestele pe care îm
păratul le-a lansat, unul că.tre oştile de grăniceril, al doilea către croaţi 
şi slavoni. Este oportună răspândirea lor în rândul românilor şi saşilor. 

Vă rog să primiţi expresia grăbit formulată, dar din inimă sim:lt . 
ţită, a iubirii de •compatriot pe care v-o nutresc. 

Budapesta, 13 iunie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. Az. 1848-49-i Miniszteriumi 
veltar. BeU.igymJiniszterium, nr. 357fil848. Foto: 742-743. 

1 Vezi doc. 149. 
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Bucureşti, 13 iunie 1848 

Bukarest am 13. Juni 1848 

Die Cholera · und der schwarze Tod, dessen ich mich in meinem 
ergebensten letzten Nro 6 erwăhnte, absorbirt jeden andern Gedanken, 
und hat alle Poli:tik in den Hintergrund gedruckt. Die Erkrankungs :..:1.. 
und Todesf'alle mehren skh, und haben sich nun Huch in der MitteiL 
klasse gezeigt. 

Die Furcht steigt und veranlasst haufige Auswanderungen. Staats.+ 
rath und Quaratains Ober Inspector Mavros, dessen Kutscher und selbst 
die Furstin Bibesco, deren Kinderwărterin, und noch andere 7. Personen 
der untern Hofbedienstleuten, gestern erkrankten und die erstere 
wenigen Stunden starb, sind heute Morgen ·in die hoheren Gebir 
genden der Walachei - Mavros nach Kelineşti, die Furstin nach 
pulung abgereist. Eben so ist die verwitwete Furstin Ghika sammt ihren 
Sohnen und deren Familien nach Breaza und Kronstadt abgegangen 
und diesem Zuge werden wahrscheinlich in den nachsten Tagen noch 
viele c:ms de1n hohen und mittleren Bojar1en - und Handelsstt:ande folgen. 
Auch sogar die siebenbti.rgischen hier lebenden Zigeuner, deren · Vatc.tf 
ebenfalls an der Cholera starb, so vvie die sog.enannten Ungurans fliehe~ 
in ihre Hein1ath, und der Andrang bei der kk. Agenzie zur Ertheiliit!g 
von Păssen und Visas ist seit drei Tagen \vahrhaft erstaunlich. Die 
hiesigen (Angestellten) Ărzte streiten noch immer liber die Contcigio.;. 
sităt der Krankheit, woraus dann widersinnigen Anordnungen der R~* 
gierung gegen die Cholera folgen. Ge.stern sollen die Todesfălle bereiifîS. 
die Zahl 160 erreicht haben, doch halte ich, vvie schon friiher bemerk:t 
habe, nicht viei auf alle hiesigen statistischen Angaben. H·ochsttwahr
scheinlich ist es jedoch, dass den verschiedenen von rationellen fremden 
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Ărzten beobachteten Erscheinungen zu Folge, die Seuche hier noch 
lange nicht ihren Culminationspunkt erreicht habe und noch eine 
grosse Sterblichkeit praetagirt wer~en konne. _ ' 

Gestern wurden die in der Metropolitenkirche aufbewahrten voll
stăndjgen Religien des hl. Der111eter in grosser Prooession unter Vor
tritt des Metropolit~n s~lbst wahrend der heissesten Mittags Sonne um 
einen Theil der Stadt herumgezogen, und Gebete zur \Vunderthătigen 
Vermittelung dieses Heiligen gegen die Verheerungen der dieses Land 
durch Viehseuche, Cholera und, Heuschrecken heimsuchenden Plagen 
ahgestellt. Aus Anlass dieser Feier soli auch die auf diesen Tag be
stimmte Ablesung eines von Talaat Effendi mitgebrachten kaiserlichen 
Fermans verschoben \vorden seyn, worin angeblich Fiirst Bibesco fi.ir 
seine standhafte ZurU.ckvJeisung der hiesigen revolutionăren Umtriebe 
belobt mit einem besonderen Ehren - Kukiido - Caftan beehrt; und 
das Volk zur Ruhe ermahnt werden soll. Andererseits verbreitet sich 
heute das Geri.icht, Talaat Effendi habe Befehl erhalten, unverzuglich 
nach Constantinopol zuriţck zu kehren. In dessen Gefolge hier befindet 
sich auch der Dollnetsch Mussurus, Bruder des vielsprechenden ti.irki~ 
schen Gesandten in Athen. 1\rlit diese1n hat es Fi.irst Bibesco sehr ver
dorben da er demselben bei Gelegenheit der ersten mit Talaat Eîfendi 
zu haltenden geheimen Conferenz, al Mussurus ebenfalls mit Talaat 
Effendi ins furstliche Kabinet -eintreten wollte, den Weg selbst, und 
mit dem Bemerken vertrat, es bedi.irfe zwischen ibm und Talaat (der 
sehr gut franzosisch spricht) keines Dolmetsch, was dieser ăusserst i.ibel 
nahm; von Talaat Effendi aber stillschweigend angenommen ward. 

Nr. 7. Copie 

[Tim o ni către Ministerul de Externe] 

Bucureşti, 13 iunie 1948 

Holera şi moartea neagră la care m-am referit în ultima mea seri...: 
soare nr. 6, absoarbe orice alt gând şi a împins politica în planul secun
dar. Cazurile de boală. şi deces se înmulţesc şi apar şi în clasa de mijloc. 

Frica sporeşte şi provoacă multe einigraţii. Vizitiul consilierului de 
stat şi al inspectorului suprem de carantină Ivlavros, cât şi doica prin
cipesei Bibescu şi încă 7 persoane din personalul de jos al curţii s-au 
îmbolnăvit ieri; doica menţionată a şi n1urit. Drept urmare Mavros şi 
principesa Bibescu au plecat astă.,zi în ţinuturi mai înalte din regiunea 
munţilor: Mavros la Călineşti şi principesa la Câmpulung. De asemenea, 
văduvita principesă Ghiea a plecat împreună cu fiii ei şi familiile aces
tora la Breaza şi. Braşov; acestui şir li se vor mai adăuga probabil în 
următoarele zile multe persoane din pătura de sus şi de mijloc a boie
rilor şi comercianţilor. Chiar şi ţiganii transilvăneni care trăiesc aici şi 
al căror vătaf a murit de asemenea de holeră, cât şi aşa numiţii ungu
reni, fug în patria lor; aglomeraţia la agenţia c.c. austriacă pentru eli
berarea de paşapoarte şi vize 1este foarte mare de trei zile ·încoace. 
Medicii (angajaţi) de aici tot mai discută despre contagiozitatea bolii 
şi, în consecinţă, Guvernul dă ordine contradictorii în ceea ce priveşte 
holera. Ieri numărul deceselor s-ar fi ridicat deja la 160, dar eu nu pun 
mare preţ pe astfel de statistici, cum am mai spus. Conform fenome-
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nelor constatate de mai mulţi ·medici· străini cu mintea limpede este,'\; 
foarte probabil că. holera n-a atins nici pe departe încă punctul ei eul~ ~ 
minant şi se prognozează încă o mare mortalitate. ~'1i~J~ 

Ieri au fost purtate într-o parte a oraşului relicvele Sfântului Du::_' 
mitru care se păstrează complet în biserica metropolitană, într-o mar~ · 
procesiune, în frunte cu mitropolitul însuşi, în timpul celui mai dogo~ 
ritor soare al amiezii; S··-au făcut rugăciuni adresate amintitului sfân'f 
care să-i ajute prin minunile sale pe oamenii acestei ţări în faţa ne<:a..: 
zurilor provocate de ciuma vitelor, de holeră şi de lăcuste. Din cauza 
serbării ar fi fost amânată şi citirea, fixată în această zi, a firmanului. 
împăJ'ătesc adus de Talaat Effendi; în el se spune că este lăudat priif2 
cipele Bibescu pentru reprimarea fermă a activităţilor revoluţionare d~ 
aici şi că i se acordă caftanul de onoare "Kiikudo", iar poporul este 
îndemnat să ·păstreze liniştea. Pe de altă parte, se zvoneşte . că Talaa~ 
Effendi a primit azi ordin să se înapoieze de. îndată la Constantinopol! 
În anturajul acestuia se află şi translatorul Mussurus, fratele ambasa':i 
dorului din Atena care vorbeşte multe limbi. Principele Bibescu · :Şi-â 
cam stricat relaţiile cu acesta, deoarece cu prilejul prim·ei conferinţe 
secrete cu Talaat Effendi, când Mussurus a vrut să intre de asemeneâ 
în cabinetul princiar, Bibescu însuşi i-a barat drumul; el i-a spus ··că 
la convorbirea cu Talaat (care vorbeşte foarte bine franţuzeşte) nu este 
nevoie de translator; aceasta l-a supărat foarte tare pe Mussurus,, tii 
timp ce Talaat Effendi a acceptat fără comentarii. 

Copie. B.A.R Fond. mss. nr .• m'6/Lt848, p. 233. Foto: 4 3E'9-4 390 .. 
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Mărcuşa, 13 iunie 1848 

An Eine lobliche Szekler Hus.aren Regiments ·Commando 

Markosfalva am 13. Juni 1848. 

Bei der Ordonanz Ablosung am 11en d. sind statt 10 M.ann nur 3 und 
auf erneuersten Befehl heute noch nachtrăglich 3 Mann erschienen. Der 
Zeitungsartikel liber den BeschluB des Landtages beziiglich der Grenzer 
ist allgemein vereinbart, und nun will umsomehr Niemand mehr einert 
Militărdienst leisten, als in den Ortschaften die Nationalgarden errichtet 
sind, und die Grenzer da mit elen ubrigen Invvohnern fortwăhrend von 
elen WaffEmiibungen und dem Wachestehen und Patrouilliren in Anspruch. 
genommen werden: und sie, wie sie sich ăuBern, auf 2 Seiten keine 
Dienste leisten k1onnen. In ihren Wohnorten konnen sie sich aber den'l 
NaUonal Gardendiens't keineswefgs ·entziehen, da sie sonst durch dert 
gewăhlten Vorstand unnachrichtlich bestraft vverden. Ich kann selbst 
dafiir nicht biirgen, daB auch die jetzt erschienenen Leute die 10 Tage 
ganz aushalten, denn sie sind sehr miirrisch, und ăuBern ohne Riickhalt 
ihre Unzufriedenheit. Ob zur Cordons- und Stabsvvachtabl,osung morgen 
und am 15en Jem.and erscheint? ist in der That eine groBe Frage, uri·({ 
so wird jetzt gleich der gHnze Dienstgang ins Stocken gerathen, wenn 
nicht die beiden lOblichen Regiments Comandanten einvernehmlich mit 
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dem loblichen Officiolat ohne V errzug ein geeignetes Auskunftsmittel 
ausfindig machen. Im betreffenden Zeitungsartikel . hat der Punkt die 
jetzigen Anstănde hervotgerufen: daB alle nicht effekt.iven Grenzer 
sogleich von jedem lVlilitărdienste auf immer befreit, unter die Ztivil 
Jurisdiktion kommen, -vvahrend auch die Effectiven nur einstweilen, 
aber auch da nur rriit Lohnung und Verpflegung die bisherigen Milităr
dienste zu leisten sich verpflichtet zu halten haben, bis die zeitgemăBen 
radikalen Reformen erfolgen werden. 

Marcant m.p. 
Ri ttmeister 

Mărcuşa, 13 iunie 

Cătreorioratul c.omandant al regimentului 
secuiesc de husari 

La sch!mbul de cordon din 11 iunie s-au prezentat doar 3 oameni 
în loc de 10 şi la un ordin înnoit de astăzi încă 3 oameni. S-a răspândit 
pretutindeni articolul de ziar cu privire la decizia dietei referitoare la 
grăniceri; acuma nimeni nu mai vrea să presteze serviciul militar, mai 
ales că în localităţi s-:-au constituit gărzile civile, iar grănicerii sunt ocu
paţi aici în continuare cu patrularea, cu paza şi cu exerciţiile cu armele; 
aşa cum spun, ei! nu pot să presteze servicii în două părţi. în localităţile 
lor de domiciliu ei! nu se pot sustrage de la serviciul în cadrul gărzii 
naţionale pentru că sunt pedepsiţi cu aspriine· de către conducerea aleasă. 
Nici eu nu pot garanta că oamenii care au venit acuma vor rezista 10 zile, 
fiindcă sunt foarte nervoşi şi-şi exprimă fără jenă nemulţumirea. Ră
mâne de văzut dacă1 apare cineva mâine şi în 15 iunie pentru schimbul 
de cordon şi de pază a statului n1ajor. Astfel, tot serviciul se -.ra blaca, 
dacă cei doi comandanţi, împreună cu oficiolatul, nu găsesc de urgenţă o 
soluţie. Starea actuală este provocată prin acel punct din respectivul 
artkol de ziar în care se spune că toţi grănicerii neefectivi sunt eliberaţi 

·imediat şi pe veci de serviciul militar şi intră sub jurisdicţia civilă; în 
acelaşi timp grănicerii efectivi . trebuie să efectueze serviciul militar, dar 
numai cu soldă şi îngrijire până se vor efectua reformele! radica!le. 

M.arkant, m.p. căpitan de. cavalerie 

Copie. Arh. St. Budapesta~·· Fond. G.Pr., nr. 1629/1848. Foto: 30 698-
30 699. 
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Sibiu~ 13 iunie 184S 

Das Lobliche k. Gubernial-Praesidium 

Hermannstadt 13. Juni 1848. 

In Entspreehnurig des schatzbar~.n Ansinnes vom 3t Juni d.J. 
Nr. 1 4361, dessen Beilage hiern'eben zuruckfolgt, wird dem Obersten des 
2ten Szekler-Regimerits von Dobai ·und des Szekler Husaren Regiments 
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von Sombori unter eiriem die Weisung ertheHt, im Einvernehinen 
dem Herrn Konigsrichter des Haromszek Stuhls Albert v. Horvath 
GUtlichen Alles anzuwenden, um die irn besagten Stuhle gesoorte. 
und Skherheit wieder herzustellen. -

In Dienstesabsein des Commandirenden He:ITen Generals 

Pfersmann, m.p. · 

Către onoratul Prezidiu gubernial 

Sibiu, 13 .iunie 1848 

Conform preţioasei cereri din 3 iunie a.c. nr. 1 4361, a că.rei anexă 
se alătură aici, se transmite colonelului Dobai de la regimentul al 2-lea 
secuiesc de infanterie şi colonelului Sombori de la regimentul secuiesc. 
de husari, ca, în colaborare cu domnul Albert v~ Horvath, judele regal 
suprem din Trei Scaune, să facă prieteneşte tot posibilul pentru a restş.~: 
bili siguranţa şi liniştea periclitate în numitul scaun. · ·xf 

În absenţa domnului comandant general, 
Pfersmann, m.p. 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1 582/1848. 
25 652/1848. 

1 Vezi vol. V, doc. 162, 173, 174 ş.i 175. 
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Lemberg, lS iunie 1848 

An Das kaiserliche koniglioche siebenbi.irgische General-Command;(? 
Praesidium! " 

Lemberg am 13. Juni 1848 

In bereitwilligster Entschprechung der schătzbaren Note vom 8t lati~ 
fenden Monats Gh. nr. 18 beehre ich mich einem kaiserlich kOniglich ' 
loblichen General-Commando-Praesidium zu erwidern, dass das mir zuf 
Weiterbeforderung an das hohe kaiserlich konigliche ·Kriegsministerium~ 
i.iberschickte Dienstpaquet alsogleich estaffetaliter seiner Bestimtnuri.g 
zugefUhrt wurde. 

Da nach den beklagensvverthen Vorfăllen vom 26. vorigen Mq1,1a~; 
die Hauptstadt der Monarchie wieder eine ruhigere Gestaltung ang~
nommen, welche bei der ausgesprochenen Bereitwilligkeit der h&hsten 
Staatsbehorden jedem Verlangen der herrschenden Partei zu entspre,-:;,. 
chen, wohl als von einiger Dauer angenommen werden koiu1te, · • aucH·, 
hierlands der geregelte Geschăftsgang nur einen Augenblick gestort war,: 
in welchem Zustand ihn trotz aller Machinationen der Revolutionă~~· 
zu arhalten, lich zuversichtlich hoffen darf, so biethet der Weg~ iib~ . 
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Galizien der wichtigeren '::Dienstes-Correspondenz, nachdem auch an 
Zeit schvverlich verloren werden durfte, da mittelst Estaffete Briefe 
von Lemberg nach Wien nur 3 Tage unterwegs sind, vor der Hand so 
vollkommene Garanzien, dass ich ihn Einem loblichen k.k. Generals
Commando Praesidium Init vollkommehster Beruhigung anzuempfehlen 
vermag, und hiezu zugleich mit Vergnugen meine Mitwir~ung zur un
beschrănkten Disposition sţelle. 

Hammerstein, F.M.L. 

Către Prezidiul Comandamentului general 
c[ezaro] e[răiesc] din Transilvania 

Lemberg, 13 iunie 1848 

Am onoarea să comunic onoratului Prezidiu al Comandamentului 
general, la adresa din 8 iunie nr. 18, că pachetul de serviciu înmânat 
mie pentru a-l trimite mai departe către Ministerul de Război austriac 
a -fost expediat imediat prin ştafetă la destinaţie. 

După evenimentele tragice din 26 mai în capitala monarhiei este 
din nou linişte; ea ar mai putea dura câtva timp dacă avern în vedere 
că forurile supreme din stat sunt dispuse să cedeze tuturor pretenţiilor 
venite din partea partidului care domneşte. De fapt pe la noi treburile 
oficiale regulate au fost tulburate doar pentru scurtă vreme; sper să le 
pot ţine în stare de funcţionare în ciuda manipulărilor revoluţionarilor. 
Prin urmare, drumul celei mai1 importante corespondenţe prin Galiţia 
oferă, deocamdată o totală garanţie; îl recomand onoratului Prezidiu al 
Comandamentului suprem mai ales că o scrisoare nu face decât 3 zile 
prin ştafetă de la Lemberg la Viena. Am onoarea să vă pot linişti şi să 
vă pun cu plăcere la dispoziţie ajutorul :meu nelimitat. 

Hammerstein, F .M.L. 

Original. B.A.R, Fond. mss., nr. 138, pag. 213. Foto: 4 366. 
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Mureni, 13 iunie 1848 

Jegyzo :k!onyve 

Azon kinyomozasi rendnek, mely · reteni jaFasbeli szolgabir6 So
mogyi Istvannak a megyei tekintetes tis.ztseghez tett fol jelentese k:o,vet
kezteben Szederjes.falvan, melt:6sagos groff Kalnoki Denes, f6ispăny ur 
elnoklete alatt junius 13-an 1848ban birtokos Fronius. Imreh ur lak6M-
z,anal folytattatik. · · · 

1 benis f·olsz6litarti panaszaira nezve a szolgabir6, ·mi is irâsba beadvan 
ide mellekeltetik- minek kovetkezesere 

2or El6 allittatik az erintett feleki pap DaVid Ruszu, s meg kerdeztetik 
s ki halgattatik: · 



1 benis Honnan kapta azon nyomtatvanyt melyet e16 mur·_,, .. ,.,. .... , .... 
nepnek, mint csaszar pararicsolattyat? es mit predikallott 
templomba? Mire azt feleli · 

- En a csaszar parancsolattyat a, Sylvestris ordobal mutattam . 
es azt predik!allottam az embe:reknek, hogy legyen gondjok : 
erdore, ne pusztittsak el. 

2ik kerdesre miE~rt fenyegette a szolgabir6t a nep elott, · 
ne hogy ugy jarjon mind Retenbe jart es 1n.iert parancsolt en.:. 
gemet ide, mikor azt amit tettem a csaszar parancse:l.b61 tettem 
erre azt feleli- ' 

- En mint hogy hallottam, csak ugy kerdettem. 
A pap vallomasaira nezve ezennel szi.iksegesnek l<J.tta a bizotmany 

a hiitosseget kikerdezni, mikor 
E16 allittatik falusi bir6 Gyorgya Sztantser, 50 eves gorog nerÎl 

egyesiilt val1asu. Hazas. 
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lben J\Tond meg lelked szerent igazan, micsoda irast mutatott 
a pap a templomba, s mit predikallott? 

-Aldoz6 csiitortok elott, vagy az utan egy nappal, bizonyosan 
emlekezem, papunk David Ruszu, azt monda: jertek a 
lomba, mert egy level erkezett a csăszart61 adhassam tudta.tokra, 
- el is mentunk minnyajan falustol - hol minek utanna a,?; 
isteni tiszteletet el vegezte - azt mondă, a csaszart61 az a pal:! 
rancsolat j~ou, mi szerent az erdokon viseljlink gondot ---' hal:.? 
mokat ujjitsuk meg s ez utan a birtokossag is csak tuzelni vf! 
het - kiilăn ne engedjiik, s ha megis el akarnak adni anri.ak.:i~' 
'aljanak ellenet. ·· '::':! 

2or Te mind f6 bir6 tudtad, hogy a varmegye tisztyitol kell p~~:, 
rancsolatot venni - miert nem jelentetted, hogy a pap mit pre~; · 
dikallott - miert, hajtottatok be a szederjesi szekeret harori:i 
emberrel! s miert tiltottatok el a birtokosokat az erdejik has.i! 
nalatat6l? . V 

- A papunk ~utal a templomba fol olvasott Bak1zsfalvar6l jott csa..:. 
szari levei zavart meg minket - mit hoztak a Balazsfalv.ara volt 
ket koveteink. 

3or Mikor a szolgabir6 hivatott miert nem jottelle? 
- En le indultam, s midon a hatar kozepiig le jottem vissza kial

tottak, nem engedtek hogy le mennyek azt mondvan a falu mind 
Szederjesnek szoigabinija ugy Feleken is jojjon f 1ol a szolgabir6 
hoz~ank. 

4szer Miert tagadod, hogy nem tudod ki mondotta, kialtozta, hogy: 
ne menj a szolga bir6hoz. 

- Sokan kialtottak, nem tudtam .m€g valasztani. 
5ik Mit tudsz arr61, a pap mivel fenyegette a szolgabir6t? 
- Hogy a szolgabir6 fel }ott falu gyulesibe ketdezte a papt61 hol. 

vagyon az iras mit a nepnek magyarazott .- erre a pap oda jott; 
az asztalhoz s oda mutotta, melyre a szolgabir6 mondâ ez ·;el_ 
J oseff csaszar idejebeli - mutasson mast, ujjabbat. . · :·;: 
erre a pap azt mondotta nem igasz - mert nem a J oseff csa:..:· 
szar idejebeli; egyszersmind azt monda, ne hogy ugy jarjal mind 
Retenbe jartal - en j61 j.ărtam - ekkor latom, hogy az olah 
pap fija jo a szolgabir6 fele /s az okleit mutatta/ de en · latva~~ 
indulatjat a pap fijanak :1)51 tartottam - mikoris azt mondAf 



haggyad · mennem kerdezzem meg miert akar katonasagot fa:.:. 
lunkra hozni mutatvân oklit - en erre osztan latva nem lesz 
j6 dolog a szederjesi fogad6ssal kivitten. 

6or Kinek parancsolattyab6l kuldottel ·· egy sustakot a, szolgabi
r6nak, hogy az szederjesi ecclesiat tiltsa ki az erdob6l? 

- Egy este a pap magahoz gyujtott mind egy 7 vagy 8 szamb61 
all6 embert palinkara, hol pâlinka ital kozben meghataroztak 
hogy a szederjesi eklesiat az erd6b61 tiltsak ki. M.asnap reggel 
harman, kik azon gyulesbe voltak (Vaszi Pandra, Bukur Dre
gyits Gyurka, Juon aluj Nekulaje, Dityi Juon) hozzam jiottenek 
s ezek parancsolak a vegzesnel fogva, hogy klildyek egy susta
kot le a szolgabir6nak, hogy az ekklesiat tiltsa ki az erd6h6l -
s ugy klildottem el Lazar Bukur<=ncset · Szederjesre .. 

Ele allittatik f6 polgar Dregyits Gyurka - 50 eves, g. nemegyesult 
vallasu, hazas, es ki kerdeztetven 

Az lso kerdesre azt feleli -
- Papunk a templomba olvasott Jevelbol arra inditott benni.inket 

· hogy a szederjesi ekklesi:at az erdeibol tiltsuk ki s az egesz er
d6k korlil ujjitsunk halmot, mas idegenek ellen ~ oltalmazzuki 
minden hatarunkon lev6 erd6t. 

2ik kerdesre igy felel 
- Mihelyest a templomb61 kijottek az ifjubbak tostent kimentek 

az erdore a pap szavara, hogy ujjitsanak haln1ot s ekkor haj
tottak be a szederjesi szekeret s n1eg harmn embert. 
Hcit mikor a falu ki ment az erdore, te mriert nem mentel a 
szolga bir6hoz? 

- ugy kellett volna. 
U gyan a masodik kerdesre __; 
- Magani nem voltam jelen, hanem hallottam' hogy a pap monda

sara a szolga bir6nak egy sustakot klildottek, hogy tiltsa el a 
birtokosokat az erd6t6l. 

3ik kerdesre azt feleli 
- -Mikor az hatar kozepiig jottlink a bir6val es Atyim Klostorfan

nal, egy Lazar Dumitru nevezetu polgar, vissza · kiăltott, azt 
mondvan a falu nem engedi hogy le mennyetek - jertek vissza. 

4ikre, 5ikre azt mondja 
- A falu gyuh?sibe a szolgabir6 kivanta a papt6l azon iromanyt 

melYJet a falunak a temiPlomba olvasott fol s erre a pap el6 is 
adott eggyet mit meg nezven a szolgabir6, azt monda, e nem az 
~ mert ez 60 esztendos, ebb61 tobb sz6 kovetkezett, mig uool
jara a pap azt vete szemere a 'szolgabir6nak - vigyazz mit csi
naltal Retenbe, hogy ottanis alig szaladtaJ el - az halal vitte 
volna el a pa;punkat- ne csinalta volna ezt a nyomorusagot ne
klink, falunak. Ez alkalommal _a gyulesbe a szolgabir6 mellett 
allva lattam, hogy a pap fija, Gyorgy, fel emelt okollel koteke-
dett C! .szolgabir6 fele. · 

Elo alli ttatik Lazâr Bodogeian (Bukurencs), 40 eves, gorog nem 
egyeslilt vallasu - G. Kemeny Pâil erdo pâsztora __;_ ie tett hite utan 
meg kerdeztetik. 

Ki is igy vall az lsă kerdesre 
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- lVIagam a templomba nem voltam mert pasztor voltam, 
azt hallottam, hogy a Balasfalvan voit kovetek azt mondottak; 
az erddkre legyenek felugyelettel mind addig meg az erdo alla- •. 
pottya· el dcHend - hogy ne pusztittsâk - s eppen tollem kul- · 
dott a bir6 egy sustâkot a szolgabir6 lirnak mi szerent a szeder"-::: 
jesi ekklesiat, ugy a birtokkossagot tiltsa el az erdatal. 
A 2ik kerdesre, mint pasztor 

sem a templomba, sem a gyulesbe jelen nem voltam- ·mint pasz::., 
tor s ennel fogva semmi bizonyost nem tud. 

A 3ik 4 ik 5ik es 6ik kerdesre semmi t. 
Elo allittatik Lazar Dumitru, kissebb, hites, 32 eves, dis unitus, 

le tett hite utan ki kerdeztetven 
lso kerdesre igy van 

- ·Mikor az erdore nezve olvasott a pap a templomba, nem voit 
honnyaba [?], hanem hallomasb61 tudgya azt - a pap a te:l'Ilp2.. 
lomba azt nyilvanitotta, hogy a feleki hataron lev;o erdok bizo-'
nyoson a mi tulajdonunk s azert i.igyeljunk ra, s ki is mentek, 
hogy az egesz erdak k~orul halmokat ujjitottak - tobbet ezen; 
kerdesre nem tud felelni. 

A 3ik kerdesre -
- N em parancsoltatott ela allasa 
A 4ik kerdesre -
---:- Minnyajan mondottak s nevezetesen Keresztes 

ne mennyen a bir6 a szolgabir6 panancsara 
5ik kerdesre -
- )Fa:lu gyiitesibe a szolgabir6 kerven a papat a .te~plomba fet 

olvHsott irat ela adăsara ela is adott a p~p eggyet de az a mint 
nyilvooitta a szolga bir6, 60 eves volt) hozzon mast, ezek uta.r;t 
tobb szovăltasok leven, a pap azzal fenyegete a szolga bir6t (vi
gyăzz, ne hogy ugy jarj mint Retenbe) azonba a fija, Gyorgya, 
az ajt6 mellol fol emelt okollel larm,azott. 

6ik k~rdesre -
- Pandra Vaszi s Dregyits Bukur Gyurka, kik eppen a papnal egy 

estve voit gyiilesbe (palinka innya,) hataroztak, hogy a szeder
jesi ekklesia addig hasznălt erdejebol tiltassak ki. 

Ele ălliUatik Keresztes Zaharia 40 eves d.u., hite utan vall az 
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lsore A helybeli pap fol sz6litasara mi szerent nekunk tudtunkra 
adta, jertek a templomba, egy csaszari parancs erkezett, adjom 
tudtokra - mi el is ment;unk, a hol nem sokara fol olvasvan:• 

azt magyar:ăzta, ugyeljetek az erdore, ha egy fat levagtok, iiltes
setek m,ast - mert a tietek h~szen. 

2ikra bizonyos napon a falusi bir6 ossze . gyiijtotte a falut az utca 
koze:pire (ki rendelesib61 nem tudom) kik k;ozott jelen voit pa.:. 
punk is, s. eggyutt itt el hataroztuk, hogy mennyunk ki s az erdolt 
korlil ujjitsunk halmot ~ ki inen.ven eszre vettiik hogy az ekkle;.;; 
sia erdejibe văgnak s igy meg talalvan valami szederjesieket egy 

szekerrel, azokat szekerestJ61 edgyutt · be hoztuk. Egyebet semmit. 
3ik 4ik, 5ikre. A szolga bir6 ur is illy allasaba a dolognak fOI jo.l 
ven, falut gyiijtetett, mi utan a papat is f;ol szollitotta, ihozza'~l 

azon csaszari parancsot, melyet a nepnek fel olvaso.tt! el iS' 
s at adta - melyet meglatvan viss2aadta, mondvan ~. nem az 



mert ez egy · 60 eves .:_ hozza el a mostanit - de el nem hozta, 
csak szava mellett allott a pap. Azon kozbe haragosan a szolga
bir·6 urhoz igy nyi1atkozott - vigyazz, ne hogy ugy jarj mind 
Reten helysegebe - ez utan lattam szemeimmel a pap fijat, 
Gyorgyot is, haragos kezeket fol emelve larmazni, ·de hogy mit 
mondott nem halottam, meg is fogta eppen felesege, hogy fobbre 

ne torjon. Balasfalvan mint kovet eppen en voltam Zafej Lazarral 
a minek utanna a gyules el bomlott, hoztunk is ket ley_e_let onnan 
- hol azon alkalommal egy irnok azt mondotta iigyeljlink az er
dokre - s 6rizzek, mig - az orszag gyi.îles el hatarozza kie le
gyen. 
Azomba bir6nak keresire magam adtam egy sus·mkot, mit le kiil
gy•on a szolga bir6 urhoz igazsâgba - hogy a szederjesi ekklesiât 
tiltsa el az erdonk tovabbi haszna[asat;6l, de ennek ez az ered-
menye sikeretlen lett. r 

Ele allittatik Lazar Zafin, 50 eves - le tett hite utan vall az 
ls6re Egyik en voltam Bal.asfalvan mint kovet s tarsammal hoz
tunk is ket levelet papunknak - mibol temploniba gyudtven a 
kozseget, azt mondotta, az erdoket kimeljiik meg oly .forman, ha 
le vagodik - helyibe masat iiltessetek -- ne pusztittsatok, sem 
ne engedjetek el pusztittani, s midon halom ujjitani ki mentek 
aztan talcilvan a szederjesi embereket, egy szekerrel be. hajtottakl 
azert, ne mondjak a szederjesiek, hogy a felekiek pusztittsak er
dejeket. 
A szolgabir6 tir 1el jovetelire falut gyujtetven magam is el men
tem, de nem ep,pen kezdetire s mikor oda erkeztem egy level fe
lett voit a p~ppal szava a szolgabiro tlrnak, s a pap meg azt is 
mondotta, vigyazz, ne hogy ugy jarj mint Retenbe. 

Ele allittatik Burszan Gyurka, 30 eves, le tett hite utan vall az 
1sore A balasfalvi kovetek hozzank is vissza joven levelet is h.oztak 
a · paphoz - a pap pedig foi szollitotta a kozseget menyenek a 
templomba, hogy az erkezett csaszari parancsot nekiek is adja 
tudtara, - mi megis torvenven azt monda, vigyazzatok az er
d6kre, ne pusztuljanak, idegenyt ne szenvedjetek meg - a birto
ko.sok magok vihetnek. 
Masnak i[!] ujra falu gyiîlesib61 · hatarodott, hogy ujji tsunk halmo-

kat, s midon ki mentiink, meg latva a szederjesi ekklesiaba vago
kat azt falust61 be hoztuk, egyik mind ·a masik. 
Ezek utan a szolgabir6 ur is hozank joven falut gyujtetett · -
holott a pap altal allitott csaszari parancs elo adasat kivanvan a 
szolgabir6 a pap el is hozta, de nem azt, hanem egy 60 eves iratott 
adott el6 - melybol tobb szavak ktovetkezven - azzal kivanta 
ere jet mutatni a pap a szolgabir6hoz - . vigyazz, ne hogy ugy jarj 
mind Retenbe, - hallottam, hogy a szederjesi ekklesiat ki tilt6 
szandekok vol t a felekieknek, de nem sikeriilhetett. 

Ele allittatik Dregyits Zaharia 29 eves, dis unitus, le tett hite utan 
vall 

az 1s6re nem hallott mind hatar pasztor. Egyid6be a falu az utca 
kozepin ossze gyiilven, hatarozaskeppen ki mondotta falusbir6,. 

minden ember 1 mf. (sic!] biintetes alatt kapaval, as6val mennyen ki 
az erdore, hogy a halmokat ujjitsak meg. Ki is· mentek, mikor 
meg latvan a szederjesi ekklesia erdejebe egy szekeret cserefaval 
rakni a szederjesiek altal a falusi bir6 parancsara behajtottuk. 
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A szolgabir6 ur .. is fol joven falut gyiijtetett az egyenetlenseget el 
harintani de osak vegire jutottam, mikor tisztan hallottam, mikor 
a pa;p kialtotta .- vigyazz, hogyan; jartal Retenbe - a fij,a:t is 
hallottam larmazni az ajt6nal, de hogy mit mondott nem tudha-
tom. Egyebet semmit. . 

.Ele aUittatik Bocsa Mitru fia, Gyurka, 25 eves, dis unitus, le tett 
. hite utc'in vall az · 

e szerent a templomba nem voit - hanem mas nap ismet falu 
gyiilese leven - · meghataroztak, hogy mennyenek · ki az erd6k 
halmait ujjitsak meg, s tartsak felugyelet alatt - de a birtokosok 
vihetnek szuksegekre. Ez meg esven ratalaltak az szederjesi ekk-

-· les ia erdeibe szederjesi vag6kra iS ezt a falusi bir6, a :pap s. masok pa
, rancsara be hoztak, a ţuz egette volna meg ,azokat a leveleket, 

melyeket a pap nekilnk magyar.azott s el bolondîtott. 
A szolgabir6 ur altal tett falu gyul.esinek eppen a veg:ezetire er
tem, <mikor a pap azt kialtotta a szolga bir6 urnak, vigyazzon, 'ne 
hogy ugy j~arjon mind Retenbe, a pap fia.t6l nem hallottam sem
mit, a .szolga bir6 urhoz le killdott tilt6 sustakr6l nem tudok sem
mit. 

Ele aUittatik Va.szi Pandra, 34 .eves, hazas, dis unitus, letett hite 
utan vall 

e· szerent -·a pap altal' ki kialtott csaszari paraneş fol olvasasakor 
voltam a templomba, mikqr az adatott tudtunkra, hogy az erdoket 
ugy 6riztessuk, hogy azokba kar ne tortennyen mind addig mig 

· hatarozat kep/Pen el valik az erd6k tul:ajdonosaL Masnap ujra falu 
gyiilese leven ez nap meg hataroztak, hogy halorn ujjitasra rnin
denki mennyen ki,. ki i.s mentilnk, mikor a szederjesi ekklesia er
dejebe szederjesi vag6kat talalvan - falusbir6 parancs,ara be hoz·-
tuk falust6L . . . · . . 

- · Ezek utan szolga bir6 ur i.s meg jelenven a ki ilt,ott zaV\Clrok ~1 
··· harintasara falut gyujtetett ~ a szolgp.bir6 kivanta apap· Mtal elo 
· adatni azon csaszari parancsot melyet ki hi~detett - a IP3\P ~le is 
hozott .egy nyomtatvanyt, de telyesseggel egyebet es regit, ebbol . 
sz6val csak a- tortent- a pap azt ki:altotta a szolga bir6 lirnak
vigyazzon ne hogy ugy ,j,arjon mint Retenbe jart - a fia is a 
papnak huzalkodott kez f·ol emelessel kialtott a szolga bir6 elle
nibe de tovabb nem t~orhetett me:rt meg fogfuk - azt is tudom 
vagy hallottam, hogy: Szebenbe ment a pap fia. Ez~k utan egy 
nepanyan innya.mentek a paphoz, .az hol a pap ingerletere tettek 
azt, hogy egy sustak igazsag tevo penzt killdottek: a szolgabir6hoz 
hogy a szederjesi ekklesiat en:ieje tovabbi haszna.Lasat61 tiltassa el. 

Ele alliftatik Homozan Gyorgya 27 eves, dis unitus, hazas, le tett 
hite utan vall . . 

e szerent a pap altal a tem;plomba kihirdetett cs.aszari paran.cs 
alkalmaval. magam is jelen 

1
Voltam mikoron azt. (lda tudtunkra. 

hogy az erdokre vis~ljilnk gondot - a. halmokat . ujjftsuk meg 
mind- addig mig az az aranti veg;S\o hatarozat keletkezik. .,; 
Masnap a falu kozott ujra . gyiile.s tortent . melyben ki kitaltotM.k, 
hogy mindenki kapaval es as6val mennyen ki a kivant helyre ha
lom ujjitani - mely alkalommal meg latvan a szederjesi szekeret 
harom emberrel ezt ,: ;ama;zokkal a bliro pa.rancsara falust6l be 
hoztuk.. 
Ezek utan a szolgabir6 ur az egyenetlenseg el igazitasa vegett meg 



jelenven, falut gyujtetett - mikoron f,ol szollitotta a papat a csa
szari parancs el6 adasara a pap adott is elo, de egy regi ad:atot, 
melyb6l SLJ6 kerekedven, a parp azt kialtotta a szolgabir6 urnak, 
vigyazzon ne hogy ugy jarjon mint Retenbe - a pap fijar6l nem 
tudok semmit. 
A sustak penz aranti kerdesre semmit. 

Ele a!Httatik Atyim Klostorfian, 55 eves dis unitus, hazas, le tett 
hite utan igy vall a . 

Pa,pp altal ki jelelt kinilyi parancs ki hirdetese alkalmaval magam 
is jelen voltam, mikoron ugy hirdette ki a pap, hogy az erd6kot 
tartsuk .szoros 6rizet alatt es halmokat a hatar korlil ig:azittsuk 
meg - masnap ki is mentiink falust6l halmokat meg ujj.ftani, anli
kor a szederjesi' ekklesia erdejebe egy szekeret es harom embert 
kapvlln be is hoztuk falust6b/!/, azert hogy vegs6 el hatarozasig 
mar,adjon maga val6sagaba. · 
Ezek utan a szolgabir6 fu is fol joven, falut gyujtetett, mely aJ.
kalommal tudni akarvtm az egyenetlenseget - fol szollitottu a 
papot azon ~saszari parancs eleaqasara melyet a templomba ki 
hirdetettnek praetendal- - a paiP ele adott egyet, de regi iratot 
- s igy latvan a dolgot sz6lalkm;;asok kovetkeztek - s a pap azt 
ki.altotta a szolgabfl}6nak, vigyazzon, ne hogy ugy jarjon rnind 
Retenben jart- a pap fijat nem lattam. 
A sustakos _igazsag tetelrol nem tud semmit. 

Ele allittatik Stefan J anc:si, 35 eVJes, dis unitus, hâzas. 
Jelen nemleven bizonyost mondani nem tud. 

Ele âllfttatik 'Gyorgya Dregyits, ifj., 35 eves, dis uni tus, hâzas, le 
tett hite utan vall 

Azon kornyiilaUas alkalmaval mid6n a papnal egy estve palinka 
innya egy nehanyan ossz:egyultli:nk, a pap arra inditta bennun
ket, hogy a szolgabir6 urhoz kiilgyiink le egy sustakot, mi sze;... 
rent a szederjesi ekklesi:at erdejeb6l tiltsa ki - melyre a bir6 le 
is kiildotte - de sikeretleniil lett kovetkezese. · 

Ele âllittatik Juon Nikulaj Dityi. 35 eves, dis unitus, hâzas, le tett 
hi te utan van 

Telyesleg ugy vall mint az e16tte val6 Gyorgya D·regyits. 
Gyitza lui Vaszi, 40 eves, dis unitus, hazas, - le tett hite utan 

igy vall: 
Azon alkalommal mid6n a pap a templomba a kircilyi parancsot 
ki hirdette, jelen voltam es ugy hirdette ki a :pap, hogy ._n1indenki 
fejenkent ugy eljen az erd6re vigy,azni a halmait ujjitsaik meg. 
Melyre mas . nap ujra falu gyujtetven minny1ajari ki mentek ka
_pakkal, âsokkal s 'az alatt a szederjesi ekklesia erdeibe szekeret s 
harom szederjesi embert talalvan, falust6l be hoztuk. 

Ttt egye/Il.etlenseg mar ki iitven a szolga bir6 ur is meg jelent s 
falut gyujtetett, mely alkalommal a pap is megjelent, kivanta a szolga 
bir6, hogy azon csaszari .parancsot adja el6 melyet a templomba ki hir
detett - a JXliP el6 huzott egyet regit, mih6l s~6 kovetkedesek leven azt 

ki<iltotta a szolgabir6nak,. vigyazzon ne hogy ugy jatrj6n mind 
Retenben. 

E szerent junius 13kan 1848 a csend eszkozl6 katonasag 121 Rf. 40 
xr. tartăsb6l fele.reszt fizet: 

1 Sztantsuj Gy.orgy falusi bir6 
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2 Dregyits Gyurka fo polgar 
3 Demeter Lazar kissebb hites 
4 Keresztes Zaharia 
5 Bodogian Laziir 
A m·asfel reszbol 2/3 reszt fizet: 
1 Dregyits Zaharia 
2 Burszan Gyurka 
3 Brotsa Gyurka 
4 Pandra Vaszi 
5 Homorozan Gyurka 
1/3 iit fizet: 
1 Klostorfian Atyim 
2 Zafin Lazar mind kissebb bun tenyesek 
3 Vaszi Gyurka 
1 junius 14 ikeni tartast, mely 91 Rf. 20 xr., fizeti a pap egyediH. 

PROCES VERBAL 
al anchetei desfăşurate la 13 iunie 1848 în .satul Mureni, la locuinţa 
domnului proprietar Fronius Imreh, sub preşedinţia măriei sale dom
nului conte Kalnoki Denes, comite suprem, ca urmare a reclamaţier 
înaintate autorităţilor comitatului de către Somogyi Istvan, judele nob~ 1 

liar al cercului Retiş. 

Ia este strigat judele nobiliar în legătură cu plângerea sa, pe care 
o dă în scris şi rămâne anexată aici. 
După care: 

Al 2 lea se prezintă amintitul preot David Rusu din Feleag; este 
intrebat şi ascultat: 

1) De unde aţi primit acea tipă.ritură pe care aţi arătat-o oameni
lor ca fiind poruncă de la împăratul şi ce aţi predicat în biserică? 

La care răspunde următoarele: · · 
~ Porunca împărătească am arătat-o împreună. cu regulamentffi. 

pădurilor, iar oamenilor le-am predicat să aibă , grijă de păduri, să n(ti. 
le distrugă. , 

2) De ce l-aţi ameninţat pe judele nobiliar în faţa poporului ~~. 
fie atent să. nu păţească cum a păţit în Retiş şi i-aţi spus: "De ce m-aţi 
chemat pe mine aici, când aceea ce am făcut, am făcut din porun~a 
împăratului?" La aceasta a doua întrebare răspunde: 

- Am întrebat şi eu uite aşa, pentru că am auzit. . , 
În legă.tură cu mărturia preotului, comisia consileră de rigoare să 

asculte martorii. 
Se înfăţişează judele primar al satului, Gheorghe Stanciu, de 50 de: 

ani, de religie greco-neunit, căsă.torit. . 1 

1) Spune, pe sufletul tău, ce fel de scrisoare a arătat preotul îrt 
biserică şi ce a spus în predică? · · . · 

- Cu o zi înainte sau după înălţarea Domnului, nu-mi amint~~ 
exact, preotul nostru David Rusu a spus: "Veniţi la biserică pentru' că.· 
a sosit o scrisoare de la împăratul şi vreu să v-o aduc la cunoştinţă": 
Ne-am şi dus cu întregul sat. Acolo, după ce a terminat Sfânta Slujbă~ 
a zis că a sosit de la împăratul o poruncă, prin care suntem obligaţi Să 
avem grijă. de păduri, să refacem movilele de hotar, după care apoi nicf 
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proprietarii nu vor putea duce decât lemne de foc, separat să nu~i 
lăsăm, iar dacă vor să vândă din ele, să ne împotrivim cu forţa. 

2) Tu, ca jude primar al satului, ai ştiut că trebuie să aştepţi po~ 
runci numai de la funcţionarii comitatului. De ce n~ai raportat ce a pre~ 
dicat popa? De ce aţi reţinut în sat căruţa. şi pe cei trei oameni din 
Mureni? De ee aţi interzis proprietarilor să folosească pădurile? 

- Ne~a tulburat scrisoarea împăratului, venită de la Blaj, pe care 
popa a citit~o în bis•erică. A ~ost adusă de :cei doi trimişi •ai noştri la Bla:i, 

3) De oe n~ai venit când te~a chemat judele nobiliar? 
- M~am pornit să mă. duc, dar când să ajung la mijlocul hotarului, 

m-au strigat înapoi şi nu m-au lăsat să mă duc, zicând satul că tot aşa 
e jude pentru Feleag ca şi pentru Mureni; aşadar să vină judele nobi
liar la noi. 

4) De ce minţi că nu-ţi aduci aminte cine a zis şi a strigat să nu 
te duci la judele nobiliar? 

- Mulţi au strigat, nu pot să aleg dintre ei. 
5) Ce ştii, cu ce l-a ameninţat popa pe judele nobiliar? 
- Ştiu că judele a venit la adunarea satului şi l-a întrebat unde 

este scrisoarea pe care a explicat-o oamenilor., Atunci popa s-a dus ~a 
masă şi i-a arătat-o. La care judele a zis că asta e din vremea împăra;
tului Iosif, să-i arate alta mai nouă. Popa i-a zis că nu-i adevă.rat, eă 
a~eea nu este de pe vremea împăratului Iosif. I-a zis totodată: "Vezi să 
nu păţeşti ce ai păţit la Retiş". "Eu n-am păţit nimic", zioe judele. Văd 
atund că :tiu1 popii se apropie de jude şi-i arată pumnui. Eu, văzându-i 
pornirea, l-am oprit pe fiul popii, dar acesta striga: "Lasă-mă să merg 
să-1. întreb de ce vrea să aducă. armată în sat!" şi arăta pumnii în con
tinuare. Am priceput atunci că lucrul nu va ieşi bine şi l-am scos de 
acolo, împreună cu crâşmarul. 

· 6) Din porunca cui ai trimis un şuştacl judelui nobiliar ca să 
oprească parohia din Mureni de la pădure? 

- Intr-o seară popa a adunat la el, la băute, vreo şapte sau opt 
oameni. Printre băutură au hotărât să oprească parohia din Mureni de la 
pădure. A doua zi, trei dintre ·cei care au fost la acea adunare (Vasi 
Pandra, Bucur Drăghici Ghiuroa, Iuon a lui Neculaie, Iuon Diti) au venit 
la mine şi mi-au poruncit, ca urmare a hotărârii lor, să trimit judelui 
un şuştac, ca să. oprească parohia de la pădure. Aşa se face că l-am 
trimis pe Lazăr Bucurenci la Mureni. 

·se prezintă starostele obştii, Ghiurca Drăghici, de 50 de ani, greco
neunit, căsătorit Şi, fiind întrebat, 

La 1-a întrebare răspunde: 
- Prin scrisoarea citită în biserică popa ne-a îndemnat să oprim 

de la pădure parohia din Mureni şi să facem movile noi de hotar în 
jurul pădurii împotriva altor săteni, şi să păzim toate pădurile existente 
în hotarul nostru. 

La a 2-a întrebare răspunde astfel: 
- Cum au ieşit djn biserică, ce'i mai tineri au şi pleeat îndată. la 

pădure, pe vorba preotului, ca să facă movile noi; şi atunci au adus 
şi au reţinut în sat căruţa aoeea şi pe cei trei oameni din Mureni. 

Dar când satul. a ieşit la pădure, de ce nu te-ai dus la judele nobi
liar să-i raportezi? 

- Aşa ar fi trebuit să fac. 
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Tot la a doua întrebare: 
- Eu n-am fost de faţă, dar am auzit că, pe vorba popii, i-au!. 

trimis judelui nobiliar un şuştac ca să-i oprească pe proprietari de la 
pădure. 

La a treia întrebare răspunde astfel: 
- Când am ajuns la mijlocul hotarului, împreună cu judele pri

mar şi cu Achim Cloştorfan, un om cu numele Dumitru Lazăr ne-a 
strigat înapoi, zi când: "Satul nu vă lasă. să vă duceţi. Haideţi înapoi.!": 

La a 4-a şi a 5-a spune unnă toarele: 
'- La adunarea din sat judele i-a cerut popii hârtia pe care a citit-o 

oamenilor în biserică. Popa i-a şi dat una, pe care văzând-o, judele a 
spus: "Nu asta, că asta e veche de 60 de ani''. Din asta s-au făcut apoi 
mai multe vorbe şi până la urmă popa i-a aruncat-o în faţă judelui: 
"Ai grijă, ai grijă! Ce-ai făcut la Retiş, că şi acolo abia ai scăpat cu 
fuga?" Moartea să-1 fi lovit pe popă ca să nu aducă această. nenorocire 
pe satul nostru şi pe noi! Cu acest prilej, cum stăteam eu lângă jude la 
adunare, l-am văzut pe fiul popii, Gheorghe, repezindu-se cu pumnii 
ridicaţi înspre domnul jude. 

Se prezintă Lazăr Bodogăian (Bucurenci), de 40 de ani, de :religi~' 
greco-neunit, văcarul contelui Kemeny Pal, care după depunerea jur~.:. 
mântului este întrebat şi el răspunde la 1-a întrebare: . · 

- Eu n-am fost la biserică atunci, căci mă aflam la păscut. Am 
auzit însă. că trimişii noştri la Blaj au spus, când s-au întors, să fim cu. 
:rhare grijă la păduri, să nu fie jefuite, până când situaţia lor va fi clari::., 
ficată. Şi tocmai de acasă de la mine a trimis judele primar un şuşrţa~ 
la domnul jude ca să oprească de la pădure parohia din Mureni, ea şi 
pe proprietari. 

La 2-a întrebare: fiind păs,tor, n-am fost de faţă nici la biserică, 
nici la adunare, şi de aceea nu ştiu nimic sigur. 

La a 3-a, 4-a, 5-a şi a 6-a întrebare- nimic. 
Se prezintă Lazăr Dumitru junior, jurat, de 32 de ani, neunit, car~; 

după depunerea jurământului, este întrebat: 
La 1-a întrebare răspunde astfel: 
- Când popa a citit în biserică treaba aceea· despre păduri, nu 

eram acolo, ci ştiu numai din auzite că a spus cum că pădurea dinr 
hotarul Feleagului este de bună seamă proprietatea noastră şi de aceea 
să avem grijă de ea. Au şi ieşit apoi oamenii şi au. refăcut movilele de 
hotar din jurul întregii păduri. Altceva nu mai ştiu nimic la .această, 
întrebare. · 

-- La a 3-a între bare: 
- Nu m-a chemat să mă înfăţişez. 
La a 4-a întrebare: 
-- Cu toţii au spus, şi mai ·ales anume Zaharia Cheresteş, să nl.f; 

meargă judele primar la porunca judelui {nobHiar]. 
La a 5-a între bare: 
- La adunarea satului, provocându-1 judele· pe popa să îi dea seri-:-. 

soarea :Citită. în bisE;rică, acesta i-a şi dat una; însă, după zisa judelui,: 
aceea era veche de 60 de ani şi de aceea i-a cerut să aducă alta. După· 
aceea, iscându-se vorbe între ei, popa l-a ameninţat pe jude (i-a . zis:-.; 1 

"Vezi să nu păţeşti ce ai păţit în Retiş!"). După care fiul popii, Gheorghe';~:.', 
care era lângă uşă, a început să facă larmă, ridicând pumnii. · 
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La a 6-a întrebare: 
- Vasi Pandra şi Bucur Drăghici Ghiurca, prezenţi într-o seară 

la o adunare acasă la popa (la băut pălincă), au hotă.rât să scoată parohia 
din Nlureni de la pădurea pe care o foloseşte de atâta vreme. 

Se prezintă Zaharia Cheresteş, de 40 de ani, neunit, care după 
depunerea jurământului, răspunde: 

La 1-a: 
- La chemarea popii din sat care ne-a spus aşa:· "Haideţi la bise

rică fiindcă a sosit o poruncă împărătească, să v-o aduc la cunoştinţă!", 
am mers într-adevăr; preotul, citind scrisoarea, ne-a sfătuit: "Grijiţi de 
pădure, iar dacă tăiaţi un copac, sădiţi altul în loc, fiindcă a voastră 
o să fie!". 

La a 2-a: 
- într-o zi judele primar a adunat satul în mijlocul uliţei (nu 

ştiu din a cui rânduială); a fost şi popa acolo. şi au hotărât să ieşim cu 
toţii şi sa refacem n1ovilele de hotar din jurul pădurii. Ieşind însă acolo, 
am văzut că în pădurea parohiei taie cineva lemne. Am dat acolo peste 
nişte oameni din lVfureni, cu o căruţă.,. pe care i-am ~adus în sat cu ea, 
cu tot. Altceva nimic. 

La a 3-a, 4-a, 5-a: · 
- Aşa stând lucrurile, domnul jude {nobiliar] a venit şi el· în sat 

şi a adunat oamenii, trirniţându-i vorbă şi popii să aducă scrisoarea pe 
care a citit-o poporului. A şi adus-o şi i-a dat-o judelui care li.-.. a îna
poiat-o spunând: ;,Nu-i aceasta, fiin.dcă aceasta e veche de 60 de anii. 
Aduceţi-o pe cea de acum". Dar n-a mai adus-o, ci a rămas pe lângă 
cele spuse înainte. Într-aceea a strigat cu glas tare la domnul jude: "Ai 
grijă să nu păţeşti ce ai păţit în Retiş!". După care l-am văzut cu ochii 
mei pe fiul popii, Gheorghe, făcând larmă şi ridicând pumnii cu ură. 
Dar ce a strigat, n-am auzit. L.:..a prins nevastă-sa, să nu facă. vreo 
prostie. Tocmai eu am fost trimis la Blaj, •CU Lazăr Zafei, şi după ce 
adunarea s-a desfăşurat, am adus de acolo două scrisori. Cu acea ocazie 
un conţopist de acolo ne-a spus să avem grijă de -păduri şi să le păzim, 
până când dieta va hotărî ale cui sunt. iÎntr-ace€a, la rugămintea jude
lui primar chiar eu i-am dat un şuştac, pe care să-1 trimită domnului 
jude [nobiliar] ca să oprească parohia din Mureni de la folosirea pe mai 
departe a pădurii; dat rezultatul a fost nefericit. 

Se prezintă Lazăr Zafei, de. 50 de ani, care după depunerea jură
mântului, răspunde. 

La 1-a: 
- Eu am fost unul din trimişii satului la Blaj şi, împreună cu 

tovarăşul meu, am adus pentru popa două scrisori, din care, adunând 
satul la biserică, ne-a predicat să îng~ijim pădurile în aşa fel încât 
"dacă se taie un copac, să sădiţi altul în locul lui, să nu jefuiţi pădurea 
şi să nu lăsaţi să. fie jefuită". Şi, după câte aud, s-au dus, să facă înnoiri 
în pădure, unde găsindu-i pe nişte oameni din Muren:i. cu o căruţă, li-au· 
adus în sat ca să nu poată spune că oamenii din Feleag jefuiesc pădu
rHe. La venirea domnului jude în sat m-am dus şi eu la adunare; însă 
nu chiar de la început. Când am ajuns acolo, între popă şi domnul 
jude toc1nai era vorba despre o scrisoare, cu care prilej preotul a spus 
şi acestea: "Ai grijă să nu păţeşti cum ai păţit în Retiş!" 

Se înfăţişează Gheorghe Bârsan, de 30 de ani care, după. depune
rea jurământ-ului; răspunde: 
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La 1-d: 
- Reîntorcându-se trimişii noştri de la Blaj, au adus nişte seri,..,· 

sori la popa. Popa a înştiinţat satul să meargă ·la biserică pentru a le: 
face şi lor cunoscută porunca împărătească în legătură cu pădurile. Ceea 
ce s-a şi întâmplat, iar el ne-a spus: "Aveţi grijă de păduri, să nu fie 
distruse, pe străini să, nu-i lăsaţi acolo. Proprietarii pot să-şi ducă lemne~~', 
A doua zi s-a adunat satul din nou şi s-a hotărât să refacem movilele·; 
şi când ne-am du~ acolo, văzând nişte tăietori în iclejia Murenilor, i-am 
adus în sat, noi toţi, unul ca şi celălalt. După acestea toate a veni1t şî 
domnul jude [nobiliar] şi a adunat satul, unde a pretins de la popă să::.:i 
arate porunca împărătească pe care a prezentat-o sătenilor, Popa a .. şi, 
adus-o într-adevăr, dar nu aceeH, ci, o scrisoare veche de 60 de ani. Din;.;. 
asta s-au iscat ceva discuţii, iar popa s-a grozăvit cu cuvintele: "Vezi 
că nu păţeşti ce ai păţit în Retiş!" Am auzit că cei din Feleag au vrut 
să scoată de la pădure parohia ain Mureni, însă nu le-a reuşit. 

Se înfăţişează Zaharia Drăghici, de 29 de ani, neunit care, după~ 
depunerea jurământului, răspunde: 

La 1-a n-a auzit nimic, el fiind ciurdar [plecat] la câmp. 
- Totodată s-a adunat satul şi judele primar a spus în chip <;del: 

poruncă, sub ameninţare cu amendă de un flor,in, ca toţi oamenii să iasă 
la pădure cu sape şi hârleţe, pentru a reface movilele de hotar. S-au şi 
dus şi au văzut cum o căruţă se încărca cu lemn de stejar din icle,ji:G,t~ 
de la Mureni de către nişte oameni de acolo. La porunca judelui prim,gp) 
i-am dus în sat. A venit şi domnul jude nobiliar şi a adunat satul ca Şă,ţ 
facă ordine, dar eu n-am ajuns decât târziu, către sfârşit, când am auzi( 
foarte limpede cum popa a strigat: "Ai grijă, ai griljă! Ştii ce ai păţit· 
Retiş!" L-am auzit şi pe fiul său făcând larmă la uşă, dar n-am at.J2ii~~ 
ce a zis. Altceva nimic. · 

Se înfăţişează fiul lui Mitru Bocşa, Ghiurea; de 25 de ani, neunit;J 
care după depunerea jură.mântului, răspunde: 

- Nu a fost la biserică, oi numai a doua zi la adunarea satului 
unde s-a dus şi el; s-au hotărât să meargă ca să refacă movilele de nota:t1J:' 
din pădure şi să ţină pădurile s·ub supraveghere; însă proprietarii. 
aibă voie să-şi ducă ·lemne după trebuinţă. Ceea ce întâmplându-se, · 
găsit în pădurea idejiei din Mureni pe nişte tăietori de acolo, pe 
i-au dus în sat, din porunca popii, a judelui prtirnar şi a altora. 
bine le-ar fi mâncat. focul acele scrisori pe care popa ni le-a citit:·şi 
care ne-a bolunzit la cap! La adunarea făcută de domnul jude [no 
am ajuns taman la sfârşit, când popa i-a strigat să aibă grijă,. ~să 
păţească ce a păţit în Retiş. De fiul popii n-am auzit nimiC şi 11ki 
şuştacul trimis domnului jude nu ştiu, nimic. 

Se prezintă Vasi Pandra, de 34 de ani, neunit care, după 
rea jurământului, răspunde în felul următor: 

- Am fost la biserică atunci când popa a citit porunca împăra 
şi când ne-a dat de ştire să îngrijim bine pădurile, . încât să. nu> sei. 
tâmple nici o pagubă in ele, până când se va arăta în chip hotărât! 
sunt proprietarii lor. A doua zi a fost .din nou adunarea satului,· 
s-a hotărât să meargă toată lumea la pădure, să. refacem moviieleJ 
hotar. Ne-am şi dus, şi am găsit în pădurea iclejiei din Mureni 
oameni de acolo tăind lemne. La porunca judelui primar i-.am adlus~ 
sat, noi toţi, tot satul. :între timp a venit şi domnul jude nobilia:r 
adunat satul ca să liniştească tulburările ivite.· Judele a cerut de: la' 
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să.-i dea porunca Îlnpărătească pe care a vestit-o poporului. Popa i-a şi 
înmânat o tipăritură, dar una cu/ totul alta, de demult. Din asta s-a 
iscat că popa i-a strigat domnului jude să fie cu grijă, să nu păţească 
cum a păţit în Retiş. Fiul popii s-a alăturat şi el şi a strigat ceva îm
potriva judelui nobiliar cu pumnii ridkaţi, dar nu şi-a putut da drumul 
mai tare, fiindcă 1-au oprit. Mai ştiu din auzite că fiul popii s-a dus la 
Sibiu. După aceea câţiva din sat s-au dus să bea la popa; acolo, la 
îndemnul popii, au trimis judelui un şuştac ca să le facă dreptate şi să 
scoată parohia din Mureni de la folosirea pe mai departe a . pădurii. 

Se înfăţişează Gheorghe Homozan, de 27 de ani, neunit, căsătorit 
care, după depunerea jurământului, răspunde în felul :următor: 

- Cu prilejul vestirii poruncii împărăteşti în biserică am fost şi 
eu de faţă, când popa ne-a adus la· cunoştinţă că trebuie să avem grijă 
de păduri, să. refaoe1n movilele de hotar, până ce se va aduce o hotărâre 
definitivă în legătură eu acestea. A doua zi a fost din nou adunare în 
mijlocul satului, unde s-a strigat ca tot omul să iasă cu sape şi hârleţe 
la locul arătat, ca să refacă movilele. Cu acest prilej, văzând acolo carul 
acela din Mureni cu trei oameni, la porunca judelui primar i-am adus 
în sat, noi, cu tot satul. .într-aceea a Vienit domnul jude [nobiliar] să în
drepte neorânduielile şi a adunat din nou satul. Când l-a grăit pe popă 
să.-i înmâneze porunca aceea împărătească, acesta i-a şi înmânat-o, dar 
una veche, din care lucru apoi s-au iscat vorbe. Popa i-a strigat dom ... 
nului jude să aibă grijă să nu păţească cum a păţit în Retiş. Despre 
fiul popii nu ştiu nimic. 

La întrebarea despre şuştacul de pLată, nimic. 
Se înfăţişează Achim Cloştorfan, de 55 de ani, neunit, căsătorit, 

care după depunerea jurământului, răspunde: 
- La vestirea poruncii împăa-ăteşti de către preot, am fost şi eu 

de faţă, când ne-a spus să ţinem pădurile sub cea mai strânsă suprave
ghere şi să înnoim movilele din jurul hotarului. A doua zi ne-am şi dus 
afară şi am găsit în pădurea iclejiei din Mureni o căruţă şi trei oameni, 
pe care noi, tot satul, i-an1 adus în sat, ca să rămână aici până ce se va 
hotărî în legătură cu . treaba. După acestea, venind domnul jude {nobi
liarj a adunat iar satul, ca să afle care sunt neorânduielile. L-a grăit pe 
popă să-i înmâneze acea poruncă împărătească, pe care el pretinde a o 
fi v:estit în biserică. Preotul i-a şi dat una, dar o scrisoare veche, şi dlb. 
cauza acesteia s-au iscat vorbe între ei; popa i-a strigat judelui să fie 

· cu grijă, să nu păţească ce a păţit în Retiş. Pe fiul popii nu l-am văzut. 
Despre şuştacul pentru facerea dreptăţii nu ştie nimic. 
Se înfăţişează, Ştefan Ioanci, de 35 de ani, neunit, căsătorit. 
- Ne fiind de faţă, nu poate să spună nimk precis. 
Se ,înfăţişează Gheorghe Drăghici junior. de 35 de ani, neunit, căsă

torit care, după depunerea jurământului, răspunde: 
- În acele împrejurări, când într-o seară ne-am adunat la popa 

câţiva ca să bem pălincă, ne-a îndemnat să trimitem domnului jude un 
şuştac, pentru ca să. opr€ască parohia din lVIureni de Ia pădure ... Ceea ce 
judele primar a şi trimis, dar încercarea lui nu a reuşit. 

Se înfăţişează Iuon Neculai Diti, de 35 de ani, neunit, căsătorit 

care, după depunerea jurământului, răspunde exact la fel ca Gheorghe 
Drăghici, cel de dinaintea lui. 
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Ghiţa lui Vasi, de 40 de ani, neunit, căsătorit, după depuneFea 
jurământului, răspunde astfel: 

~ Cu acel prilej, când preotul a vestit în biserică porunca regească; 
eram şi eu de faţă; şi aşa a zis popa, ca fiecare om să aibă grijă~ de 
păduri şi să refacă movilele de hotar. !La care a doua zi din nou s+a 
adunat satul şi ne-am dus cu toţii, cu sape şi hârleţe, la pădure. Acolo 
am găsit o căruţă şi trei oameni din Mureni, pe care i-am adus, noi 
toţi, în sat. Dar în felul acesta s-au iscat neorânduieli şi a venit afară 
şi domnul jude nobiliar, a adunat satul şi s-a î-nfăţişat şi popa. Judele 
a cerut ·să-i dea acea poruncă împărătească pe care a vestit-o în bise
rică:-Popa a scos la iveală una veche, din care lucru iscându-se vorbe, ha 
strigat judelui să aibă grijă să nu păţească ce a păţit în Retiş. 

* 

Cu această ocazie, azi în 13 iunie 1848, jumătate din suma de 121 f: 
şi 40 cr. pentru întreţinerea trupei1 trimise ca să apare liniştea, o plătesc=' 

1 Gheorghe Stanciu, judele primar al satului 
2 Drăghici Ghiurca, starostele obştii 
3 , Dumitru Lazăr, jurtat 
4 Zaharia Cheresteş 
5 Lazăr Bodogăian 

Din cealaltă jumătate; 2/3 plă.tesc :· 
1 Zaharia Drăghioi 
2 Ghiurca Bârsan 
3 Ghiurca Brocea 
4 Vasi Pandra 
5 Ghiurca Homor6zan 

1/3 plătesp: _ 
1 Achim Cloştorfan 
2 Lazăr Zafei 
3 Ghiurca Vasi·, ca vinovaţi mai mici 
Întreţinerea din 14 iunie, de, 91 f. şi 20 cr. o plăt~şte popa singuJ.".; 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Cluj. Fond. Arh. comit. Alba de Sus; 
nr. 1 026/1848. 

1 Şuştac, la origine numele unei monede poloneze, avea şi înţelesul peio~ 
rativ de bacşiş, mită. 

Baia de Criş, -13 iunie 1848 

Zarand megye alispanyat6l 

Melt6sagos Biztossag! 
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A blesenyi falus bir6 ezen ide fogott olah szerkezetu felsz6litast 
mutatvan be a jar.asbeli f16szolgabir6nkhoz, azt ugy, es. magyarul lema
s,:..lva is, oly keressel sietek a melt6sagos biztossagnak at tenni, hogy 
munkalkodasabâ fel veve, a hibis lazit6 fi.ranyaban celszeruen ugy in
tezkedni melt6ztasson, hogy hasonl6 tenyekre m6dja ne lehessen.-
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.Egyebarant alazatos tisztelettel maradok a Melt6sagos Biztassag:.:. 
nak alazatos szolgaja 

Korosbanya, Junii D. 13. 1848. 

De la vicecomitele comitatului Zarand 
Înaltului comisariat! 

Hollaki Albert, 
alispany 

Judele sătesc din Blăjeni a prezentat primjudelui nostru nobiliar 
somaţia, aci anexată, redactată în rmnâneşte. lVIă grăbesc a o transpune 
la înaltul comisariat atât în original, cât şi în traducere maghiară. Vă 
rog să vă ocupaţi de acest caz şi să binevoiţi a întreprinde măsuri refe
ritoare la instigatorul inculpat, în aşa fel încât să. nu aibă prilej de a 
săvârşi în viitor asemenea fapte. 

De altminteri, rămân cu plecat respect servul umil al înaltului 
comisariat. 

Baia de Criş, 13 iunie 1848 
Hollaki Albert, vioecomite 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 9 012/1848. Foto: 29 922-
29 923. 
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Nocrich, 13 iunie 1848 

Hoch Wohlgeborner Herr! 
Hochgeneigstester Herr Gubernial Rath und Graf der Sachsen! 

Durch den Băgendorfer Hanner J osziff Warga und dem Borger 
J osziff Tiin ar ist dem Endesgehorsamst Gefertigten die Anzeige ge
lll:-acht worden, daB gestern 3 Abgeordnete von Hochfeld mit einer Zu
schrift an den dasigen nicht unirten Geistlichen, welche derselbe !in der 
Kirche, vor der versammelten Gemeinde aufgelesen, und dadurch einen 
solchen Aufruhr erregt habe, daB der Hann daselbst das Leben zu ver
lieren in Gefahr gevvesen, wenn nicht ein Individum der aufgeregten 
Gemeinde mit lauter Stimme ermahnt hătte, die Kirche durch · keinen 
Mord zu beflecken. Dieses habe ihn so •Neit zur Besinnung gebracht, da.B 
er trotz den vviederholten Aufforderungen, herm«szukommen es nicht 
gevvagt und wahrscheinlich nur hiedurch sein Leben gerettet habe. So 
viei er sich erinnere, so sei der Inhalt der Zuschrift folgender gewesen: 
Bei Gelegenheit, wo Herr Senator Kapp die hohe Gubernial Entscheidung 
an Freivvahlen Prozess der Hochfelder Gemeinde mit der Leschkircher 
Stuhls Kommunităt verlautbart, habe auch der Băgendorfer Hann als 
Abgeordneter der Stuhls Communităt si,oh geăuBert mit der Entscheidung 
unzufrieden, am Allerhochsten Hof zu recurrieren, so mochten die 
Hochfelder, h:ledurch nicht zu Grunde richten, sondern den Hannen 
dazu zvvingen, seine Versicherung sogleich zuri.ick zu nehmen. Dann aber 
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solche Schritte geeignet sind, eine Aufruhr sogleich zum Ausbruch zu 
bringen" so hielt ich es fUr meine Pflicht, Euer Hoch Wohlgeboren· auiehc 
bis dahin, wo der Hann den schriftHiehen Bericht. dem Stuhls Am'te i.iber 
den Thatbestand geben wird, die Anzeigje zu machen, meine unmassgeh
liche Meinung beizufiigeri, da.B vielleich durch das vvallachische Comite 
sammtlichen Geistlichen der Auftrag gemacht wiirde, keine Befehle oâer 
Aufrufe ausser von den betreff.enden Behorden von ihrem Comite anzu;;.. 
nehmen, der Gen1einde Hochfeld dagegen umsomehr den ernstgemes.:.. 

i sensten Befehl zu ertheilen, bis zur zu erfolgenden Allerhochsten Ent
scheidung, da sie sich hat verlauten lassen, den vom Allerhăchsten Hof 
n1it Sequester belegten \~'ald, sogleich \Viederhauen zu \Vollen, sich ruhig 
zu verhalten. DaH sie solches zu thun auch wirkHch im Stande ist, kann 
um so leichter geglaubt werden, als alle ihre Vorgănge bisher hochst 
revolutionar waren und durch die diessfăllige hohe Gubernial Entschei..i 
dung die nămlich ihr Benehmen nicht als Widerspenstigkeit, so.ndefH: 
als einen zwischen 2 streitenden Partheien entstandenen Wettstreif be-1 
zeichnet, Nahrung erhalten hat. Der ich in tiefster Ehrfurcht geharr1e: 

Euer Hoch Wohlgeboren 
gehorsamster Diener 

Leschkirch den 13. Juni 1848 
Friedrich Conrad, Konigs Richter 

lVIult stilnate domn consilier 
gubernial şi comite al saşilor! 

Subsemnatul a fost înştiinţat de către vili·cul din Ben eşti J oszif~ . 
Warga şi cetăţeanul Josziff Timjar că ieri au venit 2 delegaţi din Fofel
dea cu o adresă către preotul ortodox din acest sat; acesta a citit-o îrţ i 

faţa cOinunităţii adunate, provocând astfel o atât de mare agitaţie, î·nc'ât 
vilicul era cât pe ce să-şi piardă viaţa, dacă o persoană n-ar fi avertizat 
comunitatea agitată cu glas tare să nu păteze biserica printr-o 9rimă .. 
Acest fapt l-a trezit pe viHc la realitate, încât, în ciuda chemărilor repe .... · 
tate de a ieşi afară, el n-a îndră.znit s-o facă, salvându-şi astfel probabil 
viaţa. Din câte îşi aminteşte el, conform adresei, cu ocazia citirii dE: 
către domnul senator Kapp a înaltei decizii guberniale în proces,ul 
pădurii libere dintre comunitatea Fofeldea şi cea a scaunului Nocrich 
ar fi luat cuvc1ntul .şi vilicul din Beheşti; ca deputat al comunităţi! 
scăunale, el şi-ar fi exprimat nemulţumirea şi intenţia de a face recun~ 
la curtea supremă. Cei din Fofeldea n-ar avea însă intenţia să-I distrugâ 
pe vilic, ci doar să-1 oblige să-şi retragă deîndată afirmaţia. Totuşi~ 
fiindcă astfel de paşi sunt în stare să provoace spontan izbucnirea unei 
revolte, am considerat că până când vilicul va înmâna oficiului scăun~tl 
raportul scris despre cele întân1plate, ar fi de datoria mea să. vă anunţ;,1 
totodată adaug umila mea părere că prin Comitetul român ar putea 
fi adresat preoţilor apelul să nu primească nici un ordin sau vreo chema;JJ'e 
decât din partea sa şi a oficialităţilor respective; iar comunei Fofeldea 
să i se adreseze ordinul serios să stea liniştită până la cea mai înalt! 
decizie; aceasta deoarece s-a răspândit vestea că ar vrea să taie IJ..LU.~~"'"+"~'·, 
pădurea pusă sub sechestru de către curtea supremă. Că. este într-<:lr'la"':l'~-rc 
în stare să facă acest lucru· se poate crede cu atât mai mult, cu 
toate acţiunile sale au fost foarte revoluţionare până acuma; prin în.altl:;t 
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hotărâre gubernială s,...a încurajat comportamentul său ·care nu este carac
terizat drept nesupunere, ci ca un diferend între două partide oe se 
ceartă între ele. 

Răn1ân cu profundă stimă servitorul domniei voastre 

Friedrich Conrad, jude crăiese 
Nocrich, 13 iunie 1848 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Sibiu. Acte comiţiale, nr. 819/1848. Fo'to: 
5 883-5 884. 
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Sibiu, 13 iunie 1848 

1) dem SchaBburger und Mediascher Biirgermeister! 
2) de1n Schenker, Repser, ReuBmarkter und Leschkiroher Konigs

richter! 

1,2 der Hermannstădter Biirgenvehr Hauptmann Karl Sigerus ist beauf
tragt fur die Bilrgerwehr. 

1) der Stadt (SchăBburg, lVIecliasch) 100 
2) des Marktes (GroBschenk, Reps, ReuJ3markt, Leschkirch) 50 Stilck 

SteischloE Feuergevvehre von hier gegen Quittung und Rewers zu 
verabfolgen. 

Reuj3mm·kt: ich forclere daher E.W. auf 
Schâf3burg, Schenk, Reps, Leschkirch: cler dortige Conf1ux Deputirte 
Schăj3burg: Stadthann Wennrich 
1VIediasch: Senator Krilger 
Schenk: Burgermeister Bultes 
Reps: Ober Notair J\tlathiă 
Leschkirch: Stuhlsamtbeisitzer Mangasius 
auBer ReuBmarkt: 1,2 bat daher von kurzer Hand die Aufforderung er

halten, die Abholung dieser Gewehre vertrauUch zu 
veranlassen und fur deren Beforderung. vorsichtig zu 
sorgen, was ich E.W. zur Wissenschaft eroffne. 

Hermannstadt elen 13. Juni 1848 
Salmen 

die Hermannstădter Burgerwehr erhălt 311 Stilck Gevvehre 

1. Judelui prin1ar din Sighişoara şi [celui din] IVIediaş! 
2. Judelui regesc din Cineu, Rupea, Iv1iercurea Sibiului şi Nocrich! 

1,2 Căpitanul gărzii civile din Sibiu, Karl Sigerus, este însărcinat 
să înmâneze gărzii civile a 

1. oraşului (Sighişoara, Mediaş) 100 
2. târgului (Cincu, Rupea, Miercurea Sibilui) 50 de puşti cu cremene 

în schimbul chitanţei şi a reversului [!] 
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Miercurea Sibuilui: O rog deci pe domnia voastră 
Sighişoara, Cincu, Rupea, Nocrich: respectivul relegat la 

săsească 
Sighişom·a: vilicul oraşului Wennrich 
1'v1ediaş: senatorul KrUger 
Cincu: judele 'primar Bultes 
Rupea: notarul principal Mathia 
Nocrich: asesorul scăunal Mangasius 
în afară de 1\îiercurea Sibiului: 1,2 a prilnit deci invitaţia de a organiz~ 
neîntârziat preluarea în linişte a acestor puşti şi de a asigura transportuf"i 
lor cu grijă, ceea ce vă aducem domniei voastre la cunoştinţă. - " 

Sibiu, 13 iunie 1848 

Garda civilă din Sibiu primeşte 311 puşti. 

Concept. Arh. Naţ. Dir. jud. Sibiu. 
Foto: 5 878. 
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Şumuleu. 13 iunie 1848 

Salmen 

Nagy :rvrelt6!sagu Gr6f Kiralyi Kormanyz6 Ur! Kegyelmes 

Nagy Meltosagodnak foly6 ev Junius 1s6 napjar6l 1379/1848 
alatt kolt elnăki levele ··· kovetkezteben foly6 h6 3an nemes Csik 
ben indulva Csik Szeredaba foly6 h6 5iken deluUmi fel kettore 
redes urhoz Inegerkeztem, kinek is kiralyi biztos B. Puchner 1Ur 6 
Melt6sagat6l hozott rendelvenyt atadtam, kUldetesem targyar6l · 
sittetten1, a nemzeiJi harom szinu lobog6k es jelek elfogadasat, ,sot' 
elsonek az itteni var kapuja felibe, az ezeredi zaszl6val egyutti ki 
let elinteztlik; ugy az erdelyi katholikus pUspok ur 6 nagyrnelt6s.aga 
tal hozzam utasitott egyhazi biztost a puspoki rendelveny m~egkuld 
mellett ·masnapi reggeli 8 6rarai megjelenesre felkertem, has ...... u .... v .............. , ... . 

szek beli al kiralybir6kat es tisztseg tagjait a megerkezesem napj1ani 
lutani 7 6rara a szek hazanal leend6 megjelenesre rendeltem; 
magjelenesekkor az itteni kedelyek allapotjar61 es aztot kimutogat6 
rulmenyekr61, esemenyekrol, mozgalmakr6l, forradalmakr6l kerde 
kodve es tudokoz6dva szinte a megszmnorodasig megiitkoztem 
tapasztalasan, hogy az emlitette1n elnoki szam alatti kiildetesem +"-"''rl"t'l'-6-L' 

na.l sokkal feszultebb, aggaszt6bb, terhesebb es veszelyesebb ingerul 
forr e szek lakossainak minden osztalyi, rendei es felekezeti kozott 
mas irant es ellen, valamint altal.anosan, kolcsonos bizodalma ...... UJL.L'-''-''1"'1 

polgari es katonai hat6sagok koz.oU, viszontagos felelem es 
kozre beges aradott el, es a minden reszr6li gondatlan feesegesek,_. ' 
rUlt sz6valtasok, tevert;elmezesek, baJga;tag kecsegtetesek, de kivalt 
egy fel reszr6l sem hiănyz6 allattomos, rosszakaratu bujtogatasok 
es ciltal az itt-ott felizgatott reszletes nepcsoportok maris kitJbi'i'O rgetteK 
eroszakoskodasokat kovetek el es hov.a hamarabbi 1negrohanasokkal 
fenyegettek; mindez.en korUlmenyekhez kepest intezkedve a 
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bucsura nezt egy:tJ.azi biztos Tank6 Albert alcsîki es Kaszon keruleti 
esperes urral az ezen bucsurai mentol kevesebb helyseg.ekb61 s onnan is 
nem keresztekkeli megjelen~soket eszkozolve, sikerult intezkedesunknek 
az, hogy azon val6ban nagy:szeru bucsu az eddig szokasban volt szamos 
keresztekkeli nagy diszmenet megtiltasaval ugy azan oknal fogva is, 
hogy a szomszed Haromszekrol egy keresztalja sem jott azan hucsura, 
a legnagyobb csendessegbe minden legkisebb kitores es zaj nelkul meg
~tortent; ugy a polgari es katonai hat6sagokkal meghatarozvan azt, hogy 
a mar kihirdetett nemely falukban tobb falukb6li nep oszvehîvatasa a 
torvenycikkek megmagyarazasara es a kelleto csend es rend fenntarta
scirai buzdîtasra fordittassek, hasonl6an sikerult az e targyban kinevezett 
ket hat6sag altal mar ide erkezesem elott kirendelve volt s ciltalam b6-
vebb utasitast es a kinyomtatott 1,6 es 3ik torvenycikkb61 tobb pelda
nyokkal ellatott nepszeru biztosainak ezt az egybegyult szamos nepnek 
mindenhol a legkivanatosabb sukerrel teljesiteni. 

Ezek utan, hogy a holna;putan · tartand6, bizonyara tobb ezerekbol 
alland6 nep es kozgyules is csendesen folyand le, annyival inkabb re
mellem, mivel a nalam is tobb vensen nagy szammal megjelent elegyes 
neptămegeket felvilagosittani, megnyugtatni s k:osz:ono megelegedessel 
honyokba vissza siettetni szerencses valek, azomban mind az eddigiek 
reszleteirol, mind a tartand6 nep es kozgyules folyamar6li bovebb ala
zatos jelentesemet mentol elc~bb Nagy Melt6sagodnak megtenni fenn 
hagyva,. ezeket az emlitettem szam alatti Nagy IV1elt6sagod Elnoki levele 
kovetkezteben most elOre is jelenteni sietek, alazatos tisztelettel ma
radva a Nagy· Melt6&1gu Gr6f Kormanyz6 alazatos szolgaja 

Csik Somly6n, Junius 13kan 1848. 
G. Lazar Laszl6 

tartomanyi kancellar 

Preamărite domnule g'l:lvernator crăiese! Milostivul meu domn! 

Conform scrisorii prezidiale din 1 iunie a.c. sub nr. 1 379/1848 a 
prea înălţimii voastre, în 3 a lunii curente am pornit în nobilul scaun 
Ciuc. Am sosit la dom.nul colonel în 5 a lunii curente orele 13 şi jumă
tate. I-mn predat ordonanţa adusă de la mă.ria sa domnul comisar regal, 
baron Puchner. L-am încunoştiinţat despre obiectul misiunii mele. Am 
aranjat cp dânsul ca stindardele naţionale tricolore maghiare şi însem
nele să fie acceptate; mai mult, împreună cu steagul regimentului să 
fie arborate deasupra porţii cetăţii de aicL Pe comisarul eparhial trimis 
la mine de către eminenţa sa domnul episcop romana-catolic al Transil
vaniei, l-am rugat ca după expedierea dispoziţiilor eparhiale să se pre
zinte în următoarea zi la orele 8 limineata. În mod similar i-am chemat 
pe vicejuzii regeşti din scaun şi pe me~brii dregătoriei să se prezinte 
la clădirea scăunală la orele 7 după masă, în ziua sosirii mele. După 
sosirea lor, m-am interesat despre starea de spirit de aici şi despre cir
cumstanţele care o atestă, despre evenimente, mişcă.ri, revolte. Am rămas 
consternat şi m-am întristat 'totodată, aflând despre o situaţie mult mai 
încordată, mult mai de temut, mult mai împovărătoare decât prevedea 
obiectul misiunii cele de sub numărul prezidial pomenit. În rândurile 
tuturor claselor, stărilor şi confesiunilor locuitorilor acestui scaun, clo
coteşte o nervozitate deosebit de periculoasă. În general se constată o 
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neîncredere reciprocă între autorităţile civile şi militare. Peste tot e~i~~* 
temere faţă de instabilitate şi zvonuri descurajatoare. Pălăvtăgeli neeh;i;b*',) 
zuite, schimburi de vorbe nervoase, explicaţii false, promisiuni· neroa~;:· 
dar mai cu seamă, instigări răuvoitoare şi perfide de care uzitează ·toa~·1 
grupările, au făcut ca ici-colo grupuri mai numeroase ale poporuluf~ 
agitat să se şi revolte, comi,ţând violenţe şi· ameninţând deja cu ata9.:tarl·1· 
in1inente. Ţinând cont de toat:e aceste circumstanţe am luat măsurt·'i 
Privitor la măreţul hram, comisarul bisericesc Tank6 Albert a· !intet:#; 
venit prin protopopii cercuali din Ciucul Inferior şi Caşin ca la acest. 
·pelerinaj să se pornească din cât ma1 puţine localităţi şi de acolo ;să· 
nu participe cu crucifixuri. Măsura noastră a reuşit într-aceea eă:· 1 Ia' 
marele pelerinaj, datorită interdicţiei purtării obişnuitelor şi n'Umeroa~. 
selor crucifixut'i, nu a sosit cu prilejul acestui hram din Trei Scaune' 
nid o banderie cu crucifix. Totul s-a desfăşurat în cea mai mare liniş~e 
fără, nici o răscoală şi zgomot. Am decis, de asemenea, împreunăr; au· 
autorităţile civile şi miJitare, ca în unele localităţi amintite anterior~" 
convocarea poporului din mai multe sate pentru explicarea legilor~ISă;· 
constituie un prilej pentru îndemn la menţinerea corespunzătoare a'1i~,·~ 
niştii şi ordinii. La fel s-a reuşit de către cele două autorităţi numi~r;; 
în această chestiune şi detaşate încă înaintea sosirii mele aici, ca pti~~ 
comisarii lor cu popularitate să se. aducă la cunoştinţa poporului nume~i.j 
ros adunat peste tot, cu succesul scontat, atât amplele mele instrucţi'Urd)'i. 

· · cât şi legile nr. 1 şi 3 tipărite' în mai multe exemplare pe care le aveati) 
la îndemână. ,, .<tF 

După toate acestea, sper ca adunarea populară şi generală care .s(ţ~ 
va ţine poimâine şi unde se va întruni făJ:'ă îndoială o masă de mai. mul~ 
mii de oameni, să decurgă liniştit; cu atât mai mult sper, cu cât am:;~ 
avut onoarea să lămuresc şi să calmez grupările populare mixte· ce s-aui~~ 
înfăţişat 'la mine de mai multe ori într-un număr mare şi pe care le .... am_J~~ 
expediat acasă satisfă,cute mulţumitor. însă atât despre detalii, cât- ş~~~ 
despre desfăşurarea adunării populare şi generale ce se va ţine, vă VP:ţ~~ 
trimite raportul meu umil mai amplu. Menţionez că despre cele ·relata~.;i 
în urma scrisori[ preaînălţimii voastre, în mod premergător, mă, gră·bes'cl·t; 
să raportez şi acuma. Rămân cu umil respect umilul serv al măţţ~t,.:;l 
voastre conte guvernator. ·- \ ')'H 

:,1"' : 

Şumuleu, 13 iunie 1848 
Grof Lazar Uszl6, 

cancelar al ţinutului ,, t c; ~ .~~;i~·Y;;: 

, \L,: ·~:·'-~~·:.i~~~: 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1 572/1848. Foto: 30'6934,;,' 
30 696. ' 'ra·· 
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Cluj, 14 iunie 1848 

Tekintetes f6bir·6 ur! 

A magyar hazara mind inkabb tornyosul6 veszfellegek 
haritasara, onkenytesekb6l alakitand6 nemzeti honvedsereg 
eletbe: Nador es Kiralyi Helytart6. Istvan 6 Cs. Kir. fensegnek ;·ni:lir'ittr-«i 

462 



nius h6 8r6l 1350 szâm alatt hozzam intezni m·elt6ztatott kegyelmes pa
rancsolattya kovetkezteben urasagqdat felsz6litani kivantam, hogy az 
emlitett onkenytes hadseregnek minei sza·mosabb egyenekbol ·Ieendheto 
kiallitâsa tekinteteb61, kormânya alatti nemes videkben addig is, mig 
tovabbi reszletes utasitâst toll~m ut6lagosan nyerendne, a toborzast tăs
tent hirdesse ki. Az ajanlkoz6k nevsorât hozzâm menttil elObb felklild-
ven, 

ktilonos becsi.ilessel maradvan urasagodnak 

Kolosvart, Junius 14. 1848. 
elktotelezett szolgaja 

Gr6f Teleki J 6s.ef 

Cluj, 14 iunie 1848 

Onorate domnule jude primar! 

Pentru a putea îndepărta norii primejdiei tot n1ai îngrămădiţi 
asup~a patriei maghiare, se constituie armata naţională formată din vo
luntari; drept urmare a milostivului ordin adresat cu bunăvoinţă sub 
nr. 1 350 din 8 a lunii curente de alteţa sa imperială şi crăiască, pala
tinul Ştefan, locotenent regal, doresc s-o înştiinţez pe domnia voastră 
că: în vederea constituirii viitoarei armate de voluntari într-un numă.r 
cât mai mare să anunţaţi recrutarea generală în nobilul district aflat 
sub conducerea dvs., până când, ulterior, veţi obţine o îndrumare amă
nunţită. Lista nominală a ofertanţilor să mi se trimită cât mai repede 
posibil; rămân cu stilnă deosebită servul umil al domniei voastre, 

Cluj, 14 iunie 1848 
Con te Teleki J 6zsef 

'l'ipăritură. Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Magistrat 1848, nr. 2 693. 
Foto: 31 952; 9 288-9 289. 
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Cluj, 14 iunie 1848 

Tekin tetes fobir6 ur! 

Azon veszelyek elharitasara, melyek szeretett magyar hazank de
riilt egen tornyosultak, a magyar fiiggeţlen ministerium altal a hon ve
delmere, nemzeti honved sereg alakitatni rendeltetett. 

A hşza szâinithatatlan koltsegei fedezesen nemilleg konyiteni, a 
haza oltarara bar mi keves ăldozattal jarulni, szent kotelesseg - es an
nak telyesithetese edes erzes a nemzet hu polgarai szivokben. 

Ezen husegi kotelesseglink telyesitese peree itt van most, midon 
edes hazankat, middn alkotimanyunkat, mid6n a vagyon es szemelyilnk 
batorsagat minden oldalrul veszely fenyegeti. 

Ez okb61, a baza neveben telyes bizalommal sz6litom fel: 
miszerent b5lcs kormănya alatti nemes videke polgarait hivja fel, 
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hogy a~ar kesz penzel, akar konnyen penze tehet6 arany vagy · eztis 
kelmekkel a hon vedelmere alaki tand6 nemzeti sereg sz·amara; · · · 
tand6 koltsegek segellesere jaruljanak. 

A begyulend6 mennyiseg a tovabbi rendeletig a ne1nes videkf 
penztarba, kiilon nyugtatvany mellett leszen beadand6. Az adakoz6k. 
sor.at, es ajandekok pontos feljegyzeset azonnal nekem felkiildven, 
kott beesiilessel maradvăn 

urasagodnak 

Kolozsvart, jun. 14ken 1848 

Cluj, 14 iunie 1848 

elkotelezett szolgaja 
Gr6f Teleki J 6zsef 

Onorate domnule jude primar! 

Pentru a îndepărta acele pericole care· s-au adunat pe cerul senin 
al iubitei patrii maghiare, guvernul independent ungar dispune' forma-
rea armatei naţionale de honvezi pentru apărarea ţării. · 

A uşura întrucâtva acoperirea cheltuielilor incalculabile ale p~~ 
triei, {este] o sfântă obligaţie a contribui cu un minim sacrificiu ~' 
altarul ţării şi îndeplinirea e:iJ este un dulce simţă.mânt în inimile cetăi 
ţenilor devotaţi ai naţiunii. 

A sosit clipa realizării acestei obligaţii de credinţă, când 
noastră iubită, constituţia, proprietatea şi curajul persoanei sunt 
ninţate din toate părţile. " 

Dirr această cauză, în numele ţării, vă somez cu toată 
să atrageţi atenţia cetă.ţenilor din districtul aflat sub înţeleapta 
c~nducere, ca fie prin, sume de bani în numerar, fie prin donaţii ce 
fi uşor transformate în aur sau argint, să contribuie la subvenţionare~ 
cheltuielilor necesare pe seama alcătuirii armatei naţionale pentru 
rarea patriei. . 

Până la o altă, dispoziţie, ofranda strânsă va fi depozitată în casie..: 
ria crăiască a nobilului ţinut în baza unei chitante. Lista nominală 
donatorilor şi notarea exactă a donaţiilor să mi se trimită degrabă. 

Rămân cu stimă serv obligat al domniei voastre 

Conte Teleki J6zsef 
Cluj, 14 iunie 1848 

'l'ipăritură: Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Magistrat 1848, nr. 
Foto: 31955. 
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Cluj, 14 iunie 1848 

Gr6f Beldi Ferenc es b. Kemeny Istvan kormanyi biztos ur 

A fo hadi kormany elnoksegenek foly6 ho llkerol 664 szam1 

kelt altiratanal fogva arrol tud6sittattam: miszerint Koshirdon':es 
halcfalvan a 2dik szekely ezredbeli katonasag altal allit6lag 
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botnin:yos kihagasok kinyomozasara; rendelt biztossaghoz a katonai resz
rol gr6f Leininger ·gyalog ez~edbeli- k91Pitany, Teutsch es. Sandor kapita
nyi rangban leVro hadiigyved urak kiildettek ki Mihalcfalvara. Mirol 
melt6sagtolhit szi.ikSeges tudâs vegett ezennel ertesiteni kivântam. 

Kolosvârt, jlinius 14ken 1848. 

Către domnii comisari guberniali conte Beldi Ferenc şi 
baron Kemeny Istvân 

La adresa prezidiului Comandamentului militar suprem din 11 a 
lunii curente, cu numărul 6641, am dat următoarea informaţie: că pentru 
comisia alcătuită în vederea anchetării exceselor scandaloase pe care 
soldaţii din Regimentul al 2-lea secuiesc se zice că. le-ar fi comis ia 
Coşlariu şi Mihalţ, din partea armatei au fost trimişi în ultima locali
tate căpitanul Teutsch din regimentul de infanterie "Leiningen" şi 
Sândor, procuror militar cu gradul de. căpitan. Drept pentru care am 
socotit de cuviinţă să vă informez şi pe domniile voastre despre acest 
lucru.· 

Cluj, 14 iunie 1848 

Concept. Ath. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1 540/1848. Foto: 25 613-
25 614. 

1 T/ezi doc. 189. 
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Cluj, 14 iunie 1848 

A Fogarasi Gorog egyesiilt Piispoknek 

Fo Tfsztelendosegednek a felegregyi Gorog egyesillt Egyhâz me
gyet6l Hatfaludi J 6sef âltal elfoglalt javak mikenti vissza szerezhetese 
targyaban foly6 evi Bojtelo h6 4diker6l e Kiralyi Fo Korm1tmy Szekhez 
tett foliratara a csatlatok. ide rekesztesevel, ezennel vissza iratik, hogy 
az e targyban kihallgatott Koz Ugyek. Igazgat6ja ugy velekedik, misze
rint az Approb[atae] Constitutionis 1. r. 5 cim. 1. cik. az egyhazhelyi 
javak elfoglal6it a megyei Tisztek âltal az egyhazi rendek megtalalasăra 
torvenyesen · megintetni, ennek nem siikeriilese eseteben a Koz igazgat6 
el6 terjesztesere ugyan a megyei Tisztek âltal elegtetelt szolgaltatni pa,.. 
rancsolja, annal fogva fo Tisztelendoseged az idezett torveny âltal ki
szabott eljâras kovetesere utasittatik. 

N emes Doboka vârmegyenek 

A Nemes Megye Tisztsegenek mult 1847. evi Szent Jakab ho 6k 
napjâr61 a felegregyi gorog egyesillt Egyh,âz m_egyet61 Hatfaludi J 6sef 
âltal elfoglalt javak târgyaban e Kiralyi fo Kormânyhoz tett abeli tudo-
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sitasara, minelfogva azt velemenyezi, hogy az ~lfoglalt jok ...:..... -.-. ........... ,..,,. 
az elfoglalâs nagy&n regi - Vissza szerzese ren(jes torveny utj,a.zl 
nem eshetik meg, - ezennel. a felkiildott 'Esketesnek ide 'zaras~ · 
vissza iratik, hogy mivel az App[robatae] Cons[titutionis] 1. r.. rf 
cik az Egyhf!zhelyi Javak elfoglal6it a megyei Tisztek alta! az-· 
rendek megta'lalasara torvenyesen megintetni, ennek nem s 
eseteben a Koz igazgat6 e16 terjesztesere ugyan a megyei Tisztek al 
elegtetelt szolgaltatni parancsolja. Mai na,pon az illet6 Egyhăz f6noke 
idezett torveny altal kiszabott eljar.ăs kovetesere utasittq:tott. 

Kolosvart, Szent Iv.an h6 14en 1848 

Către episcopul unit de:Făgăraş 

La adresa preasfinţiei voastre trimisă Guberniului cra1esc;~ cu 
de 4 aprilie a acestui an, în legătură cu posibilitatea de a fi reeup 
bunurile parohiei greco-catolice din Agrij, luate de către Hatfaludi J6zsef 

, ,•\' ; .f.,c 

vi se răspunde prin aceasta că a fost întrebat în cauză administratorul 
public; el a precizat că Approbata Constitutia, p. 1, t. 5, art. 1 
ca cel care a ocupat bunuri bisericeşti să. fie avertizat în. mod ·legal 
către funcţionarii comitatului la cererea clerului; dacă în acest fel 
se reuşeşte, administratorul public va dispune execuţia judecătnr•PJ::I!r::f'\fl 

tot prin funcţionarii comitatului. Prin urmare preasfinţia voastră sun 
îndrumat să urmaţi procedura prevăzută de legea amintită. 

Către nobilul comitat Dăbâca 

La sesizarea pe care ofidalitatea, nobil ului comitat a înaihtat.;..o 
berniului regesc la 6 iulie 1847, în legătură cu însuşirea posesi~ .......... ~····· 
parohiei greco-catolice din Agrij de către Hatfaludi J6zsef vi se · 
punde că acele bunuri ocupate nu pot fi recuperate pe calea or~Dc.E~·c tarm .. ' 
obişnuite, fiindcă litigiul este foarte vechi; retrimiţându-vă.· totodat~ 
ancheta înaintată notlă vă informăm prin aceasta că Approbata Con;s 
tutio, p. 1, t. 5, art. 1, prevede ca cel care a ocupat bunuri biseribeştf 
să fie avertizat mai întâi în mod legal de către funcţionarii comitattilttf 
la cererea clerului; dacă astfel nu se reuşeşte, administratorul' publ~c 
dispune execuţia judecătorească ·tot prin funcţionarii comitatuluţ; 
riorul bisericii în cauză este îndrumat de noi astăzi să urn1eze procedura 
prevăzută de legea amintită. 
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Cluj, 14 iunie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 6894/1848. 
16 319. 
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Sfântu Gheorghe, 14 iunie 1848 

An da.s hohe k.k. sieberibi.irgische General Comando Pr.aesidium 

N ach der hier in Ehrfur.cht beigebogenen Anzeige des Herrn BH.t
meis.ters Bar. Marcant wollen die Grenzer\ seit ihnen der Landtag's:be
schluB in Bezug auf die Szekler bekannt geworden, nicht m:ehr auf die 
bi.sherige Weise Militair-Diens;te leisten, und schutzen die in den; Ort
schaften verri:ehtet werdenden Wachdienste und Uebungen als Natio
nalgarden vot, .ang:ebend, daB :sie auf 2 .,Seiten keine iDienste leisten 
konnen. 

Dass im Hâromszeker Stuhle Sicherheitswachen errichtet werden, 
ist Einer hohen SteUe einberichtet worden' diese haben sich aber in 
den meisten Ortschaf.t:en in Nationalgarden umgevvandelt, welche Um
wandlung d~:s Volk selbst, wahrscheinlich auch ob der irrigen Auslegung 
dieses Gesetzantrags vorgenommen hat. · 

In dem Gese~tzairtikel hei15st es, dass der Szekler Grenzstand zum 
Provinziale· Ubergehe,, und nur der .effective Feld-Stand unter der Mili
tair-Jurisdiktion noch· einstweilen verbl!eibe:, dem aher auch in innern 
Dienstangelegenheiten die Lohnung zu geben sei. 

Ueber die Cordon.s-Dienstleistungen wird nkhts erwăhnt, und da 
diese von dem ganzen dienstbaren Grenzstande der Infanterie und von 
dem Haus-Girenzstande, dieses Regiments (weil die effectiven .H1.1sare.n 
von jeher hievon enthoben waren) g~leistet werden: ·se durfte dies.falls 
wenn dieser Gesetzartikel sanctionirt wird, wesentliche Schwierigkei·ten 
sich .aufwerfen .:.._ insbesondere konnten die hierseitigen Effec:tiven, selbst 
in den Sommer Monaten, \vo ihre Pferde auf der Weide .sind als Kaval
leris:chen den Kordons Dienst, falls selbe hiezu kommandirt werde:n 
sollten, versagen. Weiters diirften, auch riicksichtlich der, den Szekler
Husaren-Familieni .auferlegiten ·Militair...Prâstatio111en groBe An~tănde 
sich ergeben. 

Indem der Gefertigte dieses· ·in der V.oraussetzung zu elrwăhnen 
wagt, dafl die ămtliehe Publizirung dieses Gesetzes nun in Kurzen1 er
folgen konnte, bittet er gehorsamst um Verhaltungsbefehl, vor.zugsweise 
aber um die baldige hochgeneigte EutS!cheidung \vas in Bezug der Verp
flegung der auf Stabswache und in sonstigen Diensten kommandirt wer
denden Mannschaft beobachtet werden solle . 

. S. St. Gyorgy am k4 Juni 1848 
SomboTi 

Oberst. 

Că.tre inaltul prezidiu al Comandamentului general din 
Transilvania 

Conform adresei din partea domnului căpitan de cavalerie baron 
Markant/ pe care am anexat-o aici, grănkerii nu mai vor să presteze 
în :modul obişnuit de până .acuma serviciul .militar de când au aflat de 
hotărârea dietei cu privire -la secui. Invocând serviciile de pază şi exer-
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ciţiile ,ce li se' cer ca gardi:şti ai gărzilor .'Civile care ,se înfiinţează în lo
calităţi, ei: susţin că nu pot presta două .feluri de obligaţii. 

Am informat înaltul dv. for în legătură cu faptul că în Trei Scaune 
au fost constituite posturi de securitate; dar ele s-au .transformat în cele 
mai multe localităţi în gărzi civile; această transformare a înfăptuit-o 
populaţia însăşi, probabil în urma înţelegerii greşi te a ac~lui proiect 
de lege. 

In lege se spune că grănieerii secui vor trece la. provinciali · şi doar 
soldaţii efectivi. vor rămâne. deocamdată în continuare sub jurisdieţia ·mi~
Htară; ·ei vor :prin1i ·însă solde .şi în caz de ;serviciu intern. N:u se menţio:-, 
nează . nimic . în legătură cu serviciile de o6rdon; fiindcă acestea "sun,t 
prestate! de către t-<4i grăhicerii disponibili ai' infanteriei şi de către sol~-. 
daţii acestui regiment (întrucât husarii efectivi au fost dintotdeauna sCU:
tiţi de ele) vor apărea foarte mari greutăţi dacă ·legea va .fir san'cţin11ată. 
Mai ales soldaţii efectivi ar putea refuza serviciul de cordon, :ea şi ca~ 
valeriştii, ehiar şi în lunile de vară. când caii lor se află la păşunat. Dţ1pă 
aceea ar putea apărea greutăţi şi în· ceea ce priveşte prestările militar~ 
din partea familiilor de husari secui. · 

îndrăznind să menţionez aceste lucruri în prezumţia că legea va 
putea fi publicată .în curând, în mod oficial, subsemnatul vă solidtă in
strucţiuni de, procedură ·şi m.ai ales o hotărâre cu privire la aprovizio
narea detaşamentelor care asigură paza statului major şi efectuează ·arte 
servicii. 

Sombori, colonel 
Sf~ntu Gheorghe, 14 iunie 1848 

Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1629/1848. Foto: 30 700--:
.· 30 702. 

t Vezi doc. 223 .. 
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Braşov, 14 iunie 1848 

Eingereicht am 11 ten Juni 1848, nr. 2567/1848 1 

Das k.k. Milităr Commando notifizirt unterm 9ten Juni 1. f.z. 906: 
Laut Anzeige des Mi li tăr PaH Commandos habe Bacsfalu die Beiste~lun,g 
der vom PaH Commandanten zur Landesvisitierung verlangten Reitpferde 
verwei.gert, weil nach Auskunft des N o tars J ohann Thirs die Walacher 
keine· Pferde geoen wollten. 

Da nun durch diese Verweigerung die Ueberwachung des Cordons 
Dienstes gehindert sei, so ersuchte [man] um die erforderUche~ Anord
nung. 

[Erledigt am 14. Juni 18.48.] Schobeln: 

Den Bacsfalver Geschworehen. ist aufzutragen, so oft vom Cordohs 
'Commando Reitpferde zur Visitirung der Cordonslinie verlangt wurden, 
· alsogleich alles Erns!tes die nothigen Pferde · beizustellen und dîe iBe-



denklichkeiten erhebenden Individuen zu belehren, da:B diese Pferde, 
wenn auch die Siebendorfer Inwohner von der UnterthanGnsehaft ·los
gesprochen werden wiirden, demohngeachtet von ihren an die Cordons
linie angrenzenden Orts-chaften beigestellt wcrden mUBten. Im Falie 
weiterer Weigerung hatten die Beamten mit namentHcher Bei:f'Ugung der 
Widerspenstigen an [die] Dominal Inspection die Anzeige zu machen, 
wonach das Erforderliche werde angeordnet werden. 

Înaintat la 11 iunie 18l18, nr. 2 567 /1848t 

Comanda·mentul militar de graniţă anunţă la data de 9 iunie a.c. 
nr. 906 următoarele: în conformitate cu cele raportate de comandamen
tul mili.tar al trecătorii, satul Baciu refuză să-i pună la di,spoziţie caii 
de călărie ceruţi, necesari vizitării ·Cordonului, pentru că, după cum re
latează notarul Johann Thiss, românii nu vor să dea nid un cal 

Întrucât prin acest refuz supravegherea serviciului de cordon este 
împiedicată se impune luarea măsurilor necesare. 

[Rezolvat în 14 iunie 1848] Schobeln: 

Juraţilor din Baciu li se va da ordin să purnă la dispoziţie cu toată se
riozitatea caii de călărie necesari ori de câte ori comandamentul de cor
don .îi oere pentru vilzitarea liniei de grani{ă; pe oei ce) se opun să-i 
atenţioneze că chi<ar dacă locuitorii celor Şapte 'Sate vor fi eUberaţi din 
iobăgie, localităţile lor care· se învecinează cu linia de cordon tot vor 
mai trebui să. pună aceşti cai la dispoziţie. În ·caz că vor mai apărea re
fuzuri, funcţionarii vor ·trebui să anunţe· inspecţia domenială cu menţio
narea numelui. celor recalcitranţi, după .care vor fi luate măsurile ne
cesare. 

Original. Arh. Naţ. ·nir. jud. Braşov. Fond. Magistrat. Procese verbale 
din 18~8, pag. 2 230. Foto: 31 698. 

1 Documentul s-aJ înaintat la 11 iunie, dar rezoluţia poartă data de 14 iunie. 
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Orşova Veche, 14 iunie 1848 

An das lobliche· kaiser konigliche Grenz Truppen 
Brigade Commando 

Die von der Fiir:stlkh Walladhisehen Mehedinzer Distrikts Admi
nistration betreff Verstarkung ihrer Grenz Beordnung erhalt:ene Erwi
derung vom 29ten Mai al ten Styls Nr .. 4130 wird in folge Befehls vom 
1 O.ten d. M. Nr. 531 1 irn iiber:setzter Abschrift ·in der Anlage gehorsamst 
vorgelegt, und dami·t zuglekh die Anzeige verbunden dass ·die na.ch dem 
hierortigen Berieht von 8ten d.m. Nr. 8322 verli.igte Verstărkung mehrerer 
diesseitigen Kordons Posten eben in Folge dieses Befehls daher mit Aus
nahme der vermehrten Seresehaner sogleich eingezogen wurde. 
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Das Cordons Commando erachtete diese Verstăr]{ung schon ge:g~!}l:::
uber der so plOtzlich ohne bestimmt bekannten Anlas~e· doppelt bemanil.'; 
ten und vermehrten Wallachischen · Posten zur ungefăhrdeten Aust~;i~ 
gnng unsers Kordons Dienstes wie zur Skherung unser.s Gebiethes eve:rl:~ 
tu el fur nothwendig. N och dringender. geţJiethet · aher · die dermalige 
Bewegun:g unter den V6lkern, die. Spaltungen. und neuen Einigungen 
derselben, die verschiedenen Principien und Motive wel.che sie. durch-:
wiihlen und zu ihrer Auifregung be.niitzt werden -- die ausgedehriteste 
Vorsicht. 

Es entging dabei nicht wekhe vermehrte Auslagen dem hohen 
Aerar durch die VenstărkunQ' des Kordons verursacht no.ch mehr \~ekhe 
N aehtheile der Grenzhauser~r hei der i tzt so dringenden Feldarbeit zu
gefi.igt werden, aher es bleibet auch die beschrănkte Dienstes Făhigkeit 
der Reserve· und Populatz lViannschaft so \Vie der Urri.stand zu beru.cksicb:~ 
tigen,. dass ~ine Compromittirung des Jakellaern.s und Zesnaer Cordons 
sehr leicht im nahen Herkulesbade die nachttheiHgsten Be.sorgni:Sse und 
Verwifrung hervorbringen kann. Daher hatte das Cordons Comma.ndo 
die Abskht di·e· Einziehung der Verstărk:ung nicht ehevor zu beantragen 
als bis die beruhigendste Uberzeugung liber das Verhalten der jensei
tigen Grenz Bewachung und der bevo:rstehenden Ereignisse .a1n Kordon 
skher vorlieget, die wie man .selbst mit ailer \Vahrscheinlichkeit anneh
men muss, im Balden eingetreten ware. . 

Von de.n fur die Sereschaner verrnehrten Kordons Dienste glaubte 
man doch schon fruher abzugehen., weil· diese auch fur die innere rŞi7 
cherheit nothwendig, dann eine 14 tagige unangesetzte Kordons Dienst
leistung der sie nun theilweise unterzogen sind, ihnen ăusser:st -besch,.. 
wer lkh fallet. 

Altorsova am 14 Juni 1848 

Untere Donau Cordons Commando 
Eissler, Major 

Către onoratul Comandament de brigadă al trupelor de 
grăniceri c[ezaro] c[răieşti] 

În urma ordinului nr. 531 din 10 iunie a.c. 1 vă trimitem în anexă 
răspunsul nr. 4 130 din 29 mai stil vechi, pe care l-am .primit din partea 
adn1inistraţ.iei districtului Mehedinţi cu privire la întărirea posturilor lor 
de, graniţă. Totodată vă informăm că întă-rirea mai . multor posturi d,e 
cotdon din partea noastră, făcută după raportul nostru din 8 iunie nt. 
832,2 a fost imediat contramandată în urma acestui ordin, cu excepţia 
Sărăzanilor. , _ 

Comandamentul de cordon a considerat rcă această întărire at fi 
eventual necesară pentru ~fectuarea în siguranţă a serviciului de cordon 
ce ne revine şi pentru securitatea teritoriului nostru, având în vedere 
înrnulţirea posturilor româneşti ,şi dublarea oamenilor la cele existent;e .. 
Dar mai mare atenţie se impune din cauza n1jşcării actuale în sânul .P9-
poare:l.or, a rupturHor şi noilor uniri dintre ele., a diferitelor principţi 
Şi motive ce le pun în mişcare şi care sunt folosite pentru instigarea lor. 

N-am trecut cu vederea nici faptul .că er.ariul şi-ar spori cheltuie
lile în urn1a întăririi .eordonului şi nki că locuitorii de graniţă ar avea 
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multe dezavantaje, acuma când a.u de făcut atbte.a munci agricole ur.:.. 
gente. Trebuie ţinut seama .atât de capacitatea redusă· a reze,rvelor ·Şi a 
detaşamentelor populare de a efectua servi1cii, cât şi de faptul că o 
compromitere a eordonului de la Jakella şi Zesna ar putea .provoca. te
meri şi îneurcături. foarte dezavantajoase la Băile Her.culane din apro
piere. De aceea, Comandamentul pazei graniţei nu are· de gând să re..:. 
tragă întărirea până. când nu va fi existat c-onvingerea liniştitoare refe
ritoare la .comportamentul posturilor de graniţă de vizavi şi în privinţa 
evenimentelor ce ar urma să aibă loc la cordon. Cjede!n că această iti
nişte va interve.ni în curând. 

Am renunţat deja mai de mult să cerem servidi de cordon suplli
mentare din Să.răzani, întrucât acestea. sunt necesare şi pentru securita
tea internă, iar un serviciu suplimentar neprevăzut de cordon ar îm
povăra foarte mult. 

Comandamentul de Cordon al Dunării Inf. 
Eissler, maior 

Orşova Veche, 14 iunie 1848 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Timiş. Fond. Arhiva regi:i:nentelor de gra
niţă, nr. 875jl848. Fato: 30 302-30 30·1. 

t Vezi dac. 161 si 162. 
2 V ezi doc. 115. · 

Cluj, 14 rrunie 1848 
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A Fogarasi Pilspăknek 

A Kolos megyei tisztsegnek, - jelen evi Pi.inkosth6 22ik napjar6l 
ide tett . - azon folirata, - n1inel fogva az illet6 Szolga Bir6 Gracza 
Gyărgy tud6sitasa - ugy· a Marotlakiak1 KerlevelOk f51ki.Udese mellett 
jelenti: hogy a marotlaki g:orog egyesi.ilt Esperest Popa Gyorgye maga-
r61 es papi allâsar61 elfe1etkezve oly iUetlen es a fi.igges megtagadasat 
tanusit6 szavakkal elt, mellyek el nem nezettethetnek - s annalfogva 
illo buntetest igenyelnek, - ide rekesztve zaradekaivall egyiltt vissza
varas mellett oly rendelettel kozăltetik Fo Tisztelendos:egeddel, -- hogy 
a bepanaszolt marotlaki Gorog egyesult Esperest fennebbi, nevezett Popa 
Gyorgy es a csucsai pa,p menta nyi1atkozatait beveven azt ide leheto 
eszreveteleivel egyi.itt miel6bb kiildje foi. 

Kolosvart, Szentivanh6 l4en 1848 

Către episcopul de Făgăraş 

Dregătoria .comitatului Cluj, în raportul înaintat aici la 22 mai, la 
care anexează informaţia respectivului jude nabiliar Gra:eza Gyorgy şi 
petiţia ·celor din Morlaca1 - sesizează că: protopopul greco-catolic Gheor
ghe Pop din !Mm.~laca, uitându-şi de .sine şi de vocaţia lui duhovnicească, 
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a folosit cuvinte nepotr.Wite şi afirmaţii din care rezultă 'că refuză să. se 
supună [autorităţilor], ceea ce nu se poate trece cv vederea; . ~ca urma~ 
se impune o pedeapsă .corespunzătoare. ···';·1' 

Aeest raport,, .î-mpreună cu anexele :pe care sperăm să le înapoiaţi, 
vi se trimiti eminenţei voastre cu dispoziţia de a înainta cât mai repede 
declaraţia de autoapărare a. susmenţionatului protopop Gheorghe Pop 
din Morlaca, precum şi aceea a preotului din Ciucea, împreună eu o:b~ 
serv.aţiile dvs. referitoare la ele. 

Cluj, 14 iunie 1848 

Concept: Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 6 892/1848. Foto; 12 586/ 
1848. 

1 Vezi vol. III, doc. 325 şi vol. IV, doc. 187. 
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Lugoj, 14 iunie 1848 

Belligy minister Ur! 

Foly6 holnap 1s6 napjan 401 szam alatt tett alazatos jelentesem _ 
fonalan jelenteni sietek, miszerint Murgu Eutim foly6 holdnap 8ik nap
j.an Lugosra megerkezven meg az n~p estve a neki nagy 1szamban fak
lyas zenevel es szonoklat :r;nellett tisztelked6 nephez beszedet tartott, fi
gyelmeztetve azt, hogy a szabadsagot biztosito, torvenyek a magyar ne-· 
messeg lovagias kilzdelmenek gylimolcse, el6 adta tovabb es hosszason 
fejtegetve, miszerint az olah nepnek csak a magyarral .szovetsegben va:b 
j6vend6je, hogy tehat Inint testvereknek egy uton kell jarniok, ha a ko
zos ellenseggel altal eltiporttatni nem akarnak; es ezen el jan1s · sok ke
bel aggodalmait szilntette meg es azan meggy6z6desben vagyok en is, 
hogy ha Murgu ki mondott elveihez hu marad es azokat Ji.yiltan ta;r:-:
t6zkodas nelkUl mindenUtt hirdetettni is fogja,. a veszelynek altaloil} 
rajzolt nagys.aga sokkal alabb szall; de ferfias oszintesseggel mondom azt 
is, hogy ezzel meg a veszely el haritva nincsen, ugyanis az olc:'thsagnak 
azan resze, mellyet n~pnek nevezunk, melly sokkal muveletlenebb, hogy 
sem a politicai visszonyokat felfogni, megitelni kepes volna, a l~g el 
hatarozottabh ellenszenvel, hogy ne mondjam gyiilălettel ~iseltetik .a 
magyarsag ellen, es ezen ellenszenv sokkal melyebben gyokerezik hogy: 
sem azt barki is a legjobb akaratu folvilagosiuassokkal is elosztlathatna; 
sOt bizonyos, hogy mindazt, ki a magyart az 6 baratyranak, j6ltev:oiri~k 
hirdeti, ki 6t a magyarsag iranti baratsagra buzditya, amit6nak tartja 
vagy ollyannak, kit a magyarok le kenyereztek; be bizonyult ez most is; 
Murgu ne.pszerusege hatartalan es m,egis talalkoznak mar, kik ellene iz~ 
gatnak, kik ne,pszeruseget megtorni igyekeznek es izgamsuk alapja Mur
gunak a magyar nemzet iranyaban tett loyalis nyilatkozata: illy kornyiH
menyek kozott ;a lehet6segek sokfelesege all szemeim el6tt es orkod~i 
mindenek felett szent k!otJelessegemnek esmerem; ujra es ujra ismetelven 
azt, hogy a veszelyt, melly az e videki magyarsagot es ataljaban a nem 
olah ajku nepesseget fenyegeti, elharitottnak, tokelletesen megszliţ1tne~ 
semmikep se~ tekinthetem. 
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Egyeb~rant el nem halgathatom azt s.em, hogy Murgu Eutiin Lu
gosra megerkezven, az Eloljar6sagnal magat eppen nem jelentette,' ak
kor itt helyben volt foispan urhoz csak akkor ment, midon ez magahoz 
rendelte, nalam jpedig min:d e mai napig sem voit. · 

Murgu Euthim foly6 holhap 12~en nagy kiserettel Karansebes fele 
veven utjat, utkozben minden helysegben linnepelyesen fogadtatott, es 
mindenlitt a Lugosson tartott beszedet ismetelte; mag,an · hirek utjan tu
dom{J.somra esett, hogy a karanseb~si tabornok 1V1urgu lakasahoz katonai 
ort allitatott a vegre, hogy senkivel erintkezesbe ne jojjron; Murgu tehat 
itt csak keves ideig tartozkodvan, ma delben egy mas uton a Temes jobb 
partyan ismet. az utban esett helysegek lakoşsaihoz alkotmanyos szellem
ben sz6lva, Lugosra visszatert. 

Kolt Lugosson, Junius 14en 1&,48 

Jakabffy Krist6f 
Krass6 lVIegye alispanya 

Domnule minstru de interne! 

Pe baza raportului meu din ziua de· 1 Le. sub nr. 401, vă înştiinţez 
că Eftimie Murgu a sosit la Lugoj în ziua de 8 l.c. Încă în seara ace
leiaşi zHe a roSJtit 'o cuvântare către popor eare. i-a făcul o demonstraţie 
cu făclii şi muzică .. · I s-a ~atras atenţia că libertatea este rezultatul luptei 
nemeşimiil maghiare şi că poporul român are şanse de viitor numai' în 
alianţă cu cel ungar. Prin urmare, trebuie să meargă mână ,în n1ână, 
dacă nu vrea să cadă pradă du~manului comun. Această atitudine a anulat 
grijile multora. Eu sunt convins~ că dacă Murgu rămâne fidel :principiilor 
declarate şi le va susţine în public fără rezerve, V2 scădea şi amploarea 
perkollulrui semnalat de mine. Dar spun cu o sinceritalte bărbătească şi 
aceea că prin toate' acestea, pericolul încă nu este îndepărtat. :Poporul 
român este prea necultivat pentru a fi în stare .să înţeleagă :situaţia po
Htircă, pentru a fi ~capabil să o judece. El nutreşte sentimente de anti
,patie, să nu spun d.e ură, faţă de maghiari. Această antipatie are rădă
cini mu1t mai! adânci, pentru ca cineva .să fie în stare s-o îndepărte21e 
:prin lă·muriri,. chiar din cele mai binevoitoare. Este sigur :că, el îi con
side!ră ca .amăgitori saUl ca fiind ,cumpăraţi ca atare de maghiari pe toţi 
cei, eare îi prezintă pe unguri ~ca pe prietenii lui, ca pe binefăeătorii săi.; 
şi-i 'îndeamnă [a prietenie cu aceştia. 

Cele de mai sus.· se :pot dovedi şi acum. Deşi popularitatea lui Murgu 
este nemărginită, există unii ·care agită împotriva sa. Aee'Ştia încearcă 
să-i submineze popularitatea. lui Murgu, datorită dedaraţi:ei1 de loialitate 
faţă de naţiunea maghiară. În astfel de împrejurări văd mai multe posi,
bi1ită.ţi de desfăşurare a lucrurilor 1Şi .consider de 'datoria mea să veghez 
asupra lor. Repet din nou că nu 'consider înlăturat pericolul de care este 
am·eniţată .maghiarimea de aici şi în genral populaţia neromână:. 

D·e altfel; · rtu rpot să :riu amintesc că Ll.VIurgu, sosind la Lugoj,, nu 
s-a prezentat la dregătorie. Chiar ·tŞi ·Comitele suprem l-a vizitat nu;rnai 
atunci când a fos~t ~chema,t. La mine, n-a veni:t deiloe. 

In :ziua de 12 Le. Eftimie Murgu a pornit, cu mai mulţi însoţitori, 
spr·e' Caransebeş; In fi~eare comună· a fost primit cu entuziasm .. În toate 
localităţile a repetat cuvântarea de· la Lrugoj. Potrivit unor ,ştiri provenite 
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din surse par.ticulare am aflat că generalul din Caransebeş a ins~talat 0 
pază militară la locuinţa lui Murgu, ca nu cumva să poată,. stabHL }e,"
gături cu cineva. Murgu n-a ră1nas însă acolo decât puţin timp. El a 
pornit pe malul drept al Timişului înapoi spre Lugoj. În faţa 1oc-uito ... 
rHor din satele întâlnite în drum a vorbit în spirit constituţional. 

Lugoj, 14 iunie 1848 
J akabffy Krls t6f, 

vice.comitele comitatului Caraş 

Original. Arh. St. Budapef>ta. Fond. Az 1'848-49-\ Min'lszteriumi Le.,. 
veltiir. BeHlgyminiszterium, nr. 434/1848. Foto: 792-794 . 
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Cluj, 14 iunie 1848 

Kolozsvar, 1848, junius 14 

Batthyany La}os miniszterelnăknek. Miniszter elnok ur! Erdely 
elhatarozott veszelyben forog. F~enyegeti - naponta remitoleg kozeled
v€m - azon ot meg,semmisît6 s Magyarhonra nezve is halălossa vă~andq 
csapas, mikep ellenseg szakassza el a kJozos hontol s a magyar korori:atol; 
es 6rankint kozeledunk ezen remito idqponthoz mellyben felboszitett 
di1hos nep dulandja fel vagyonunkat s leoldos minket, csaladunkatr s ki2 
frtja kezeink kozi.il a magyart. . 

A veszelj elojelei kozelebbi id6ben mh1.dinkăbb mutatkoznak, .De 
foleg m,ăjus h6 kozepe 6ta annyira lathat6kkă lettek, mikep borzad\T~·· 
kellett meggy~oz6dni igaz voltărol annak, mit ugyanazon h6ban egy nev-· 
telen level felfedezett, mellynek egy peldănyat a legnagyobb figyelem~ 
bei vetel kerese mellett ide rekesztjiik. . · ·,. 

Tobbfele ·.ellenseges tenyezr6k mukodtek s . mukJodnek ossze vesz~~ 
tUnkre. A megbuktatott Camerilla s annak kedvenc gyermeke, a bttre~~ 
cratia Erdelyben gondolta Vandee-jat talalhatni fel s jelesen a szaszo~ 
kozt, hol az (t.i.a bureauc~atia) leginkabb uralkodott s legmelyebo gyo...: 
~ereket vert. Felhasznalta ez a szăs.z ne;p nemzeti feltekenyseget s .a:i 
ottani miveltebbek kozt păr ev 6ta annyira terjedt s hevi.ilt germari8-
maniat. Az uni6 elleni torekvest tiiztek ki harcmez6i.i1. Felhiva vagy hi...: 
vatlan osszekotottek ezekkel a szlovak s illirek ărmanyaik fonalăt, j6l hit...: 
van, hogy reajok mi nagy nyereseg az uni6t meggatolni, es hogy mi el
donto has.zn·u leendene annak sikeri.ilese, hogy ugyanakkor, midlon ok: 
tamadandj1ăk meg fegyverrel Magyarhonban a magyarsagot, Erdelyben 
is ugyanaz ellen · eszkozoljenek kiirt6 hahorut. Az olahorszagi es~· moldvai 
mar sok eve 6ta honuk s fajuk szabadsaga s onallasa utan 1Jărekvok, .el...: 
jove l.attak az idot az erdeHyi s magyarhoni olahokra hatni s ezek segH:.:. 
seg:evel letesiteni sem kisszeru, sem alap nelkiili azon tervoket, melljnek 
a mostani szabadsag es nemzetiseg nagy idoszaka legkedvezobb pill.anata. 
Ezen Daco-Romănok is a velok e reszben 1negpedig nem csekelyben,; 
vallasilag, iranyban pedig, tudniillik nemzeti onallas utani torekvesbe!l:,i 
altalanoson rokon illirekkel s szlavokkal szintugy kezet fogtak itthon,, 
mint a s.z1aszok kozt muk!odo parttal. Ezen part viszont sajat celj_aira.I~~· 
szer61 is az erdelyi olaho!rra kivan leginkabb hatni, az uni6, Mag,Y.arh.q~ 
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s n;~nd ellenes, mi magyar; felhasznalni e vad nepet. Es mina es menriyi 
gyu]that6 anyag volt es van e ne,p kozt? Szazadok 6tai nyomas sziilte 
alattomos bosszuerzet, urber s az ez altali konnyites utani vagyuk s ige
nyeik gunyos kijatsz,asa <:Htali ingeriiltseg, azon hit, hogy 6t csaszarja 
vedi a nelnesseg ellen, de ez ellenszegulve hâtraltatja amannak anyai 
szandoka teljesiiltet; ezek mellett a meljen gyokerezett gyu1olseg a ma
gyar ellen; vallasuk s papjaik iranti buzg6sag es olahorsza,gi es moldvai 
rokonaik ininti rokonerzet: minden ollj konnyen felhasznalhat6 volt az 
emlitett ha_romfele ellensegeink altal! - es fel is hasznaltak teljesen es 
sikerrel. Elami tottak a nepet, mike,p Inar reg megadta a CSlcliSIZar nekik a 
szabadsltgot, de az urak es nemesek titkoljak es nem akarjak kiadni; 
csaknem ataltmossa tettek a hitet, hogy az urak a csaszar ellen tornek, 
hogy letettek, s Istvan nadort tettek kiralynak sat. 

Illj elkeszitett neppel tartottak a balazsfalvi i.Hest, mellyen nemell
jek szerint 15, m,asok s.zerint 50 ezernel is tobb ohih volt jelen. Egyetlen 
egy sarga fekete zaszl6 mellett mind illir szinuek lobogtak, ezek ala 
eski.idott az egesz to~meg; a kormanyszek :altal meg volt parancsolva, 
hogy cs,ak az es:perestek s minden esperest aHal hozand6 nehany ertel
mesbek jelenjenek meg; s megis a mondott ro!Ppant 'tomeg jelent meg. 
Meg volt parancsolva, hogy ne szabad eg alatt, hanem fedel alatt tartas
sek a gy(iles; es megis a most szabadsa,g terenek nevezett s · egy mar 
megnyitott alair,as segitsegevel erhelendo emlekoszlop altal dicsoiteni 
szandeklott mezon t.artatott. Pedig kotmanyszeki biztosok voltak jelen, 
de ezeknek nem volt eleg erejok rendelet s torveny eUeninek nyilvani
tani s oda hagyni a gyuh~st. Katonasag is volt, megpedig j6 sok rendelve 
agyukkal, de a tabornok j6nak tala1ta ·a gyules fo sz6nokai intesere ido
rol idore tisztelgo or6m loveseket tetetni. Ezen gyules fennall6 valaszt
manyt rendellt, folytonoson n1ii~odend6t. 

Ezt a korm~anysz·ek eltiltotta, de az Szebenben megkezdetteaz 6hitu 
pi.ispok Saguna elnbK!ete. alatti gyuleseit s folytososan mukodott ott pro
visorius kormanyk€mt az egesz orszagra hatvan titkon, sot nyilvan is. 
A kormany tobb ·izben parancsolta ezen rende1kez6 valasztmany fel 
oszlasat. De az nem oszlott fel, sot a Saguna elnoklete s alair!asa alatt e 
rendelet ellen visszairt, s mukodeseit m'ai napig is folytatta s folytatya, 
pedig Szebenben vaţJ. a f6 hadi kormany s van boven katonasag is. Ha 
ilyen helyt n.em ny~rhet a Korm.anyszek parancsa sikert, mit lehet 
masutt rem~elleni. Szeben gyul es gyupontja a 1nozgalmaknak. A szasz 
comes Salmen, !Rosenfeld, tanar Benigni s tobb mJasok egyfe161 kezet 
fogva munkallnak e Comifeeval, masfe16l a szaszok kozt bujtogatnak 
mindenfele az urii6 ellen; k6zelebbr6l nagy nep gyules volt· melyben 
szaszok s az olah Comitee tagjai rendre sz6noklottak, felsz,6111itvan a ket 
·nemzetet, hogy egyes:iiljon s kezet fogjon az uni>O s kiralyunk altal a VII. 
torveny cikkben mar elore szentesitett uni6 fegyverrel is eszkozlendo 
megga tl:as:ara. -

A szla v irany bani . szasz, olah mozgalmak a torekvesek ki toresre 
keszi.il6 hatâsa sokfele latszik: ki.ilombfele helyekrol jov6 s ossze hangz.6 
ievelek s adatok bizonyitjak a .tervet, melynek nem kissebb celja, mint 
hogy az olah a szasszal kezet fogjon, tamadja meg s 6ldosse le· Erdely 
minden magyarjait. . · 

Fegyveres ki .. tores es veres '.jeienet is volt mar. A Maros mellett 
Mihalcfalvan az olahok f.elfegyverkezve alltak ellen a katonasagnak, mely 
oda bizonyos ki hagasok zabolazasara kiildetett; mi utan a megyebeli 
foispan a katonasagot vezet6 majorral egyi.itt tulsagos beketuressel 4 



6ranal tovabb sz6noklott, az engedni nem akara, egy pţar ezernyi w~ 
megnek nehanyan tamad6lag leptek fel a tomeg ~ozziil, egy katona. meg: 
lovetett, a major Utest kapott, erre a beketureseket mar meltan veşztett 
katonak tiizeltek s 14en hullottak el s eppen azok, kik leg inkabb sze: · 
repeltek, a tobbi pedig el futott. Az ezen eset kovetkezteben kikuldătt 
vizsgalatb6l is vihigos, hogy ezen fel fegyverkezett tamadas is egyene~ 
sen a szebeni · valasztmany ·· rendeletere tortent. Mind e mellett is azon 
valasztmăny meg mind letezik s rnukodik. E napokban at kellett latni .. 
hogy azon Comitee tovâbbi mukodeset engedni nem Iehet. Kormany~ 
szeki biztosok kUldese hataroztatott a vegre, hogy ·mind a C~mitee to.:. 
vabbi mul6odeset megsziintesse, mind pedig visgalatot· tegyen annak ed~ 
digi lepeseir ugy a fenn emlitett nep gyilles irant is. 

Illj mukodes mindenesetre, de fokep az ottani ingeriilseg miatt .. a 
szi.ikseg eseterei katonai segely fel6li biztositast mulhatatlanna teszi. Az 
illj 1nukodesre kuldott biztos si.ikerrel kotelessegeben el nem jarhat, sot 
az iigyet compromittalja, hogyha polgar s katonai reszrol segelyre s en.,. 
gedelmessegre riem szamithat, s annyival is inkabb, ha azon eloljarok~ 
nak adott parancs es utasitas nem nyilton adatik tudtâra s kezebe, .ha-,. 
nem lepecsetelve kiildetek, es ha masnak bele vagy bele nem egyezese~ 
tol fiiggesztetik fel az, mit koriilmenyek s2.1erint megitelni s felelOsseg 
terhe alatt tenni neki kell; mint itt peldăul az, hogy kellessek e valakit 
s hanyat es mikent elfogatni? Megis az erd~lyi fohadi vezer b. Puchn,~r 
a mertend6 kormânyszeki biztosoknak Gr. Bethlen Pal s Kemeny Do-: 
mokosnak sem nyilt parancsot adni nem akart, sem azt nem volt haj~ 
land6 reajok bizni, hogy. a netaM.n sziiksegess.e val6 elfogatasokra nezvET 
onfeji.ik s belatasuk szerint tegyenek, s meg a lepecsetelt utasitasb.a ~· 
mint maga mondotta - azt tette, mikep azon :lrell 'lenni, hogy a Comitee 
tagjai Szebenbol eltavozzanak, tehat orszăgszerte apostolkodhassanak, mi 
j6zan esszel. ugy, mint a biztosok odakuldese, celjaval teljesen eUenke
zik. Re.a nem ăllott azon keresre sem, hogy itt levo tăbornok Gallbrunn, 
ki j6 magyar erzeser61 ismeretes, a biztosokkal egyutt k1iildje, mit azori. 
nezetb61 tartottak a biztosok lenyegesnek s hasznosnak, miszerint egy 
tabornokriak a biztosokkali egylltt megjelenese s fellepese epen o'tt, hol 
azon hit van elterjedve, mikent a katonasăg a szaszokkal s olahokkaltar:t 
s tartand, igen i.idvos hatast:1 lenne. Ugyane tekintetbol 6hajtottak azt i.~, 
mikent a biztosokat, habar kivetelileg s a szabâlyok pedant kovetelese.:.. 
tol elterve is katonai tisztelkedessel fogadtassa. Midon a biztosok ni~nd, 
ezeket okoKkal tamogatva, tudniillik bar6 PuchnertOl kertek, nagyon fel-~ 
heviilve s magat feledve sert6 ki:Lejezesekre fakadt. ' 

Mas nap, azaz tegnap, foly6 h6 llen a kormanyz6vali ertekezes. ko;:
vetkezteben csakugyan sikerult legalăbb annyit eszkozălni ki, miszerint 
azt, mi az utasitasba a Comitee tagjainak Szebenb6l leend6 eltavozta
tasa fel61 tett volt, kihagyja. A dolgon azzal 16n segitve, mikent a 'kor.,. 
manyz6 mint a biztosoknak adand6 utasitasba, n1ind a szebeni polgar
rnesternek kiildendo rendeletbe beletetette, hogy a Comitee tagjai mint 
a kiknek jelenletok a vizsgalat folyta alatt szukseges, bevegzeseig hely
bol ne tavozzanak. Igy az elfogatăs szukseget kikeriilni remelltek .. Ez'"" 
zel a biztosok (most mar nem gr. Bethlen P~al, ki falura ment, hanem B. 
K~n1eny Domokos es gr. Bethlen Găbor) ma Szebenre indulanak. Alig 
le het illj koriilmenyek kozt s · illj eloznienyek s · erinyi halasztL1s .. utan el-
~ârasuknak j6 sikeret remellni; adja Ist;en, hogy leggalabb az i.igy ne 
kompromi ttal tassek. · 
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Mindezen koriilmenyek meggy6ztek mindet afelol~ mi mindinkăbb 
elenk kozvelemennye valik, mikent ha egeszen mas es erelyes fellepes 
nem fog a felseges helytart6 s a tisztelt ministerium reszerol· hala(dek 
n.elkiil tetetni.: Erdely ves?ve van. 

Hogy a fellepes es cselekves. eddigi organumai altal barmi i.idvos 
felsiObb rendeletek mellett sem lehet kiWant eredmenyt eszkozleni: ari
nak tobb okai vannak. 

Az itteni kormanyszekben nem a szemelyeket nezik, kik kozt j6k 
s derekak is vannak, hanem azt az el6bbi gyulolt kormanyrendszer ema
natiojanak tekintik, s ha mint ilyet - el leven az mar. metszve gyoke
reitol - nem gyulOlik is, .de tekintetben sem ali. E guberniumnak ideje 
mar lejart, magat mar tulelte; az esemenyek felebe keri1ltek. Valamint 
annak, ugy a kormanyz6nak, rendeletei nemigen teljesiilnek. 

Tovabb mi6ta tudatik, hogy a fens,eges helytaroo s a ministerium
nak hatasa Erdelybe is ki van terjesztve, onnan varnak orszagszerte min
dent, s varnak kozvetlen fellepest, es a kormanyz6 s kormanyszek tekin
t<:~lyenek s hatasanak arnyeka is mindinkabb enyeszik. 

Ehhez j.arul mikep az igaz magyar erzesu kormanyz6 s a szasz er
zesu vagy legalabb azok nezetei s fogalmaival eltoltott Commandiroz0, 
valamint iranyukban, ugy elj.arasaikban is egymast6l elternek; es igy 
nemhogy ·osszhangzas lenne eljarasaikban, mi meg novelhetne valameny
nyire felette megcsokkent erejoket s hatasukat, hanem a mi iidvos cel
zata van a kormanyz6nak s ami midon a korm:anyz6 iidvos rendeleteket 
teszen is, azok a masik semleges magaviselete altal paralisaltatnak. 

Mindennek szomoru s gyaszos kovetkezese az, mikent hitnunk kell, 
hogy a minak asatnak s gyuanyagokkal toltetnek s tudjuk es la.tjuk, hogy 
a reank veszt hoz.6 kesziiles f6 muhelye, s hogy kik a fomunkasok: s ket 
het utan telt, s nap nap utan telik erelyes fellepes nelkul, mialtal pedig 
most meg konnyen elfojtathatnek az, mi remit6 gyorsasâggal terjed, s le
het, igen rovid ido alatt elolthatlan es mindent felemeszto langba bc
rîtandja e hont; elhatarozott, erelyes fellepes s higgadt eszely vezette 
folytonos s ernyedetlen mukodes heiyett majd mindenen, mi tetetik, a 
koriilmenyek altal rea siitott beljeget szemlelhetni s feleljar,asnak (halbe 
Massregel), mi pe dig mindig hasztalan vagy kâros ketes · pillanatokban 
ellenben veszelyes. . 

Illjek tudatanak szemleletenek gyotrelmei kozt a nagy 1\tlagyarhon 
s veszely szelen âl16 Erdely s magunk iranti szent koteless.egiinknek is
merj,fik a hon s a magyar lete szent nevere kerni fenseges helytarţ6n
kat s a tisztelt Miniszteriumot a kovetkez6kre: n1iket korulmenyeinket es 
sajat helyzetiinket ismerve megmentesiinkre egyediil alkalmas es . kepes 
eszkozoknek kell tartanunk. · 

Legel6bb is kerjiik egy, mind polgâri, mind katonai teljes hatalom
tnal felruhazott kir,alyi .biztosnak idekiildeset, ki kegyelmes urunk kira:.. 
lyunk V. Ferdinand ·6 csaszari kiralyi felsege nev~ben eges.z unnepelyes
seggel lepven fel, mindazt megtehesse s tegye, mi a fenyeget6 veszely 
~lhari tasara szhkseges. 

Veszelly idejeben dictator kell. Rendkiviili koriilmenyek kozt rend
kiviili eszkoz sziikseges s mid6n a gepezetben a mozgat6 rugonyok kop
vak s erotlenek, akkor uj tenyezore van sziikseg. , 

Kell ide polgâri s katonai ismeretekkel bir6, mindket mezoh mu
k6dni kepes ferfi(l, kell ismert es . nagynevti, Fe11yes cirpu s megjelene-:
senek kiilsoleg is diszt es fenyt adrii tud6 egyen; mert oly bereaucratico-:-
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aristocratikus orszagban, mint Erdely, koztarsasăgi egyszeru 
talhatni s imponalni · nem le het s a kozfH~pre is cimnek .s 
nagy. ha tasa van. Kell towibba nemzetisegiink mellett 
ki fel tudja fogni azt, hogy nemzetisegiink iigye 16+·~.ra .. ·rl6·C'""''·"' . Jpo··""'""F.,><· 

bike; ki azonban eleg eszelyes es igazsagos legyen honunkbeli mas' nep.Z:: 
fajok irant kime1ette1 es illo tekintettel lenni. s kell nekiink mi:hderie'l{:::. 
felett olX_ ferfi, ki mit higgadtan es eszellyel megfontol s kiszamit, >'aZ:t 
ernye~etlen tevekenyseggel s rendithetlen szilardsaggal vegrehatjtja·.·. 

U gy latszik nekunk, hogy a · magyarok istene rendelt sza·munkra 
ily ferfiut gr6f Szecsenyi Istvanban. 

Tudjuk azt, hogy ·a gr6fnak mint a kozlekedesi iigy minisztereriek 
dolgai rop,pan tottak, de azt is tudjuk, hogy mid6n a han egyik nie\teze
tes reszenek -megtartasa vagy elvesztese felett vettetik kocka, akkor hal;..;, 
terbe kell a kiilonben legîontosabb targyaknak is vonulniok; mentsiik meg 
elobb a hont, mentsiik meg e16bb fajunkat, hogy legyen hql es ki sza.,. 
mara csinalni vHsutat, csa.tornat. Es tudjuk, hogy a nemes gr6f a hon:na.:. 
ki szolgalatok es aldozatok becset azoknak nagy es terhes voltak · utah 
meri, s hogy valamint e hivatas nagyszeruseget s faradalmait atlatni, 
ugy a honmentoi szerep isteni mi.n6seget is felfogni kepes es kesz. ·' 

Kerjiik 2or, hogy a ~ostani Foparancsnok . bar6 Puchner · hely~be; 
ki C:l m·ar emlîtett koriilmenyen kiviil mint ki.Honben becsuletes, de elote'"
gedett s elbetegesedett ember, jelen nehez hivatasanak meg nem :felel-
het, rendeltessek ~rdelybe ·rdhadikormartyz6nak gr6f Haller · Fereiîe. 
Ezen ferfiu igaz, hogy Horvatorszagban helybeliek altal vizre vive<:,s':!a 
becsi kormany altal elhagyva nem felelt meg a benne ;helyzett remeny.::. 
nek, de azert, mert a lehetetlent nem tudta leheliove tenni, 6t sokart e:ri""" 
tik s tobbnyire sokan rosszul ·jsmerik; mi j61 ismerjuk 6t s tudjuk,. mi""" 
szerertt jelen kormanyunk alatt s mik,oz.otiink ·· minden helyes v,arakozas
nak megfelelend. 

Kerjuk 3or, hogy itt benn Erdelyben, Erdely oUalmara szolgălan:do 
s arra multhatatlanul sziikseges ket .hadtabor allittassek onkent val1?1""' 
koz6kb61, mindenik ot-hat ezer f6b61 a116. Az egyiknek f6 gyulpontj'ţt 
lenne Kolozsvar, ennek toborz6 helyei lehetnenek Desen, Tordan, Eny;el 
den, Devan, a masik hadseregnek fohelye Szekelyudvarhely, toborz6 he..;; 
Iyei Marosvasârhely, Kezdivăsarhely. A mostani lelkesedest veve fel, · 
meltan remelhetni, . hogy e dolog j6 sukerrel ; eszko~oltethetik. 

Szuksege ily hadseregnek nagy es szembeszok16, mert Erdelyben 
fennaU6 katonasag keves van. A Bianchi ezrede legjobb, de az is tohb,
nyire lengyel, tehat szl.av a Szivkovieh nevet visel!O s tobbnyire buko,""" 
vinai olahokb6l al16 ezeredbol 400-at, a ~aroly Ferdinând ezered :pedig 
annyira oszve van olvadva, mikent az sza~ZadonkEmt 30-50 f~obol all. 
Masfel6l a ket sz·elbeli olah e·zredben olahok ellen bizni nem lehet, sot 
azoknak fokent az elso . ezeredeknek az orszagb6li kivitele nagyon szilk
seges, s a kulOnben oly derek szekely ezered k!ozt a fegyelerh nagy~.ţ1 
meg van ingatva. Lovassag is keves van, a szekely huszarokon kivlilcsp.k 
a Maximilian konnyii lovas es Savoya nevet viselo dragonyos ezred., ~o~ 
vassagra if?€dig nagy szlikseg van s nagy annak haszna akkor·, rrtidon 
gyakran nagy baj:hak elfojtasâ a gyors megjelenest61 fiigg. . . 

Ez Erdelyben letesitend6 ket hadseregnek felallitasa igen siet!O ~~ 
annak rendezesehez rogton hozză kell fogni. 

Ezen rogtoni organizaci6ta azonban kell valaki, . ki az egeszet ren~ 
dezze s az egesznek lelke l~gyen, s . kellenek mel1eje ·tobb sz.akerto' tisz.:. 
tek. 
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Hasonl6an sziikseges. penz es· fegyyer. 
Penz vagyon ~tt a penztarokban, mint. azt bizonyosan tudjuk, j6 

mennyiseg. Fegyvert csak kiviilrol vărhatunk, mert itt K.arolyfeherva~ 
rott, mint a kommandiroz6 mondja, keves van, mintegy 3000 puska, s az 
is alig haszonvehet6. Agyu .is ott csak egy telep van, kovetkezoleg agyut 
is kellene meg kiildeni. Mig a gyalogsag s~amara puskxlk s a lovassagera 
kardok erkeznek, sziikseges lesz itt landzsakat s dsidakat keszittetni. 

Udvos es bizonyos leend mar csak annak is hatasa, ha hirlap ut
jan mentol elObb koztudatta valand az, miszerent itt ily tekintelyes had
sereg fog rogton alakîttatni. Es ezen keresekben tessziik Erdely sorsat, 
mondhatjuk, a kozos honet a tisztelt Miniszterium kezebe. Keresuk sze
renti segitseg teh,H, de teljes es rogtoni vagy ... Erdelyben azon veres 
sirba hulland a magyarsag, mely magyarhon nemzetiseget is elnyelendi. 

Cluj, 14 iunie 1848 

Către primuL ministru Batthyany Lajos. 

Domnule prim ministru! 

Transilvania se află în mare pericol. Este ameninţată cu fiecare zi 
tot mai mult cu ruperea de patria comună, de coroana maghiară. Aceasta 
ar fi o lovitură de moarte şi pentru Ungaria. Ne apr·opiem .ceas de ceas 
de clipa în care averea noastră va fi devastată de poporul ~revoltat, iar 
familiile ne vor fi udse şi astfe11 ungurul va fi exterminat. 

Semnele .pericolului sunt din ce în ce mai 1clare, îndeosebi de la 
mijlocu1 h.l!nii mai,. de .când au devenit tot mai! vizibile. Vă puteţi convinge 
despre realită,ţi dintr-o scrisoare anonimă, a cărei 1copie se anexează, aici,. 
eu rugămintea de a .fi luată în considerare. 

Mai mulţi factori cu caracter a1neninţător au lucrat şi lucrează în 
comun pentru pierderea noastră. Camarila prăhuşi:tă şi birocraţia crede 
că-şi va găsi Vendeea în Transilvania, îndeosebi între saşi, unde biro
craţia are cele mai adânci rădăcini. Camari1la a folosit egoismul naţional 
al populaţiei săseşti şi germanomania răspândită între saşii culţi în ul
timii ani. 

Ţinta luptei este uniunea. D€ această ţintă este •legată, chemată 
sau nechem.ată, şi activitatea subversivă a slavilor şi illirilor., .care sunt 
conştienţi că pentru ei ar fi mai avantajos să se hnpiedice uniunea. Ei 
vrearu ea atunci, când maghiarii vor fi atacaţi în Ungaria, să pornească 
o luptă nimidtoare împotriva acesteia şi în Transilvania. Muntenii: şi 
moldovenii care de mulţi ani aspiră la libertatea şi independenţa ţărilor 
i1or, văd sosit timpul de, a-i influenţa pe românii din Transilvania ,şi Un
garia. Cu ajutorul lor vor să-şi realizeze planul care nu es1te nici neim:... 
portant şi nid; fără temei. Acum, în era libertăţii şi naţionalităţii, planul 

· acesta are cele mai mari şanse. Aceşti daeo-români. s-au unit cu i'llirii 
şi· slavii - eu care .sunt apropiaţi şi înrudiţi în ceea ~ce priveşte religia 
- şi în· privinţa aspira.ţiilor lor de independenţă naţională, la :fel ca şi 
cu :partidu[ saşilor. A~cest partid, mânat de ţeluri proprii, doreşte să-şi . 
exercite influenţa asupra românilor transilvăneni., vrea să folosească acest 
popor crud împotriva Ungariei şi a tot ceea ce este unguresc. Şi Doam
ne, cât material inflamabil este acumulat in sânu'l poporului! Gândul la 
răzbunare, pentru oprimarea suferită de sute de ani, iritarea pentru de-
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jucarea voinţei, sale de a se elibera de servituţile ~feudale, credinţa ~ă 
este ocrotit. de 'împărat împotriva nobilimi'i care ar împi~dka îrrfăptui'
rea voinţei părinteşti a acestuia; evlavia faţă de religia .şi preoţ!i ,propî-U!. 
simţămâhtuil soli dar faţă de fraţii din Ţara Românească şi Moldova, :!ută 
adâncă fa.ţă de 'unguri~ toate aoestea au putut fi aşa de. uşor folosite· CJ,;~ 
că,fre: cele, trei categorii de duşmani ai noştr],; şi au şi fost folosite dih 
plin ,şi cu: suoces. Au .ameţit poporul cu zvonul că împăratul i:...a dat td~ 
mulţ libertatea, dar domnii' şi nobilii nu vor să i-o acorde. Poporul ac
ceptă unanim să creadă că domnii sunt împotriva împăratului, ,că F-ali 
detronat şi şi-au făcut rege din palatinul Ştefan:· . 

Adunarea de la Blaj s:...a ţinut cu ,Un popor astfel pregătit; AcoHf- au 
fost ·prezenţi;, după un~iii 15, iar după alţii 1nai muJt de 50 de) Inii <ct;e, 
români. Pe lângă un stindard ga'lben-negru, au fâlfâit acolo numai dfail 
pele de culoare ilirică, Mulţimea a făcut jurământul pe acestea. Gu:ber
niul a ordonat în prealabil să meargă acolo numai protopopii şi câteva 
peT:soane, desemnate de, fiecare protopop. Totuşi, s-a prezentat acea mare 
mulţime. A ,fost stabiHt ca adunarea să fie organizată. în sală, şi nu în 
câmp liber. Totuşi, s-a ţinut ,pe cân1pia numită acum Câmpul Lihertă
ţiL Acolo vor să înalţe· un obe1isc, aşa cum arată lista lansată cu câteva 
Ji.S:călituri. 

. Deşi au fost prezenţi comisarii guberniali, ei n-au avut puterea 
necesară . de a declara adunarea drept nelegală. A. 1f.ost prezentă şi S?l~ 
dătimea s1 anume cea cu tunuri. G·eneralul a crezut însă că e mai bine 
să 'ordon~ din când în ,când rcâte' o salvă de îm:puşcătud la semnaluLpii!jri 
cipalilor oratori. La această adunare, s-a ales un comitet permane,rit. , ~ 

·Deşi Guberniu1 a interzis activitatea Comi,tetului, acesta a îpeeput 
să organizeze. ,consfătuiri sub preşedinţia episcopului ortodox Şaguna, :(19( 
p:Ii,tetu!J activează atât1 în secret cât şi deschis ca . un guvern· provizo~i]J.. .şJ 
exercită influenţă asupra întregii .ţă·ri. Guberniul a ordonat de mai.;r!lu!ţ~ 
ori dizolva~ea Comitetului. Dar acesta nu numai că nu s-:a di2;olvat, ci; 
mai mult, a scris o replkă, suib preşedinţia lui Şaguna. Işi con tinu~ ac
tirvitatea până în prezent, C'U to.ate, că la Si:biu, unde se a:flă, ·şi_ s~â.ţ~~ 
Comandamentului militar, sunt .soldaţi destul de mulţi. Dacă nici· a,ip~ 
nu s~a dat ascultare ordinelor guberniale., la .ce, te poţi aştepta în,'al·ţ~ 
părţi. Sibiul este centrul mişcărilor. Comesul saşilor, S.almen, profesC?? 
rul Rosenfeld, Benigni şi alţii lucrează mână în mână cu ComitetuL Pe 
de altă parte' ,fac: agitaţii antiunîonale. Nu de mult a avut loc o ma:s7 
adunare populară, unde saşii şi membrii Comitetului, rom.ânese au rostiţ 
discursuri, rând pe rând. Ei au făcut apel către cele două naţiuni,, p~p;
tru a.,.şi uni eforturile în vede:r;ea îinpiedkării .uniunii care a fost ;ClJ1f!r 
cijpat sancţionată de către împăratul nosku în articolul al VII-lea. 

·Influenţa slavă asupra s'aşilor .şi românilor se observă apro;a,pţ3 
peste tot. Scrisori şi date sosi te din diferi te părţi· dovedesc existenţ~ plBr 
.nulrui colaborării românilor şi .saşilor., pentru a-i ataca şi .mă,oelăd ~~ 
toţi ungurii din Transilvania. 

O ciocnire armată .sângeroasă a avut ~oc deja. La Miha1ţ, lângă Milţ. 
reş, românii au opus rezistenţă. armată în faţa militarilor care .ari fost 
trimişi acolo cu ·scopul de' a pune frâu fărădelegilor. 'După tOe eomitele 
'suprem. şi maiorul care a comandat trupele au vorbit timp de 4 01~, fără 
ca; mulţimea de câteva ,mii: să fi dat 'înapoi, din rândurile ei câţiva indii;
vizi i-au atacat pe militari. Un soldat a fost om,orât, iar maiorul loviit. 
Soldaţii c?re îşi plerduse.ră răbdarea, au descăncat :qrmele. ·Au murit "1'4' 

'480 



persoane, ,şi anume· to·cmai aceia ·care au avut rolul de conducători. 
Preotul a fugit. Din ancheta e1fectuată în aoeastă problemă a reieşit [Că 
r-ezistenţa armată s-a produs ·Ca urmare a di,spoziţiei• Comitetulu1. din 
Sibiu. Cu toate acestea, acel Comitet există şi îşi desfăşoară activitatea. 
·În aceste zi'le ne-am convins că activitatea acelui Comitet nu se rriali. 
poate tolera. Au fost trimi.şi comisari guberniali pentru a dizolv.a Comi
tetul şi a face o anchetă referitoare 11a activitatea lui de până acum, 
precum şi în Legătură cu adunarea populară. 

O astfel de misiune şi mai ale\S agitaţia de acolo face necesară lua
rea în ·calcul a .ajutorului militar in caz de nevoie. Altfel comisarii tri~ 
mişi nu-şi pot îndeplini cru suoces misiunea. Ba pot să contribuie la com
promiterea cauzei, dacă nu primesc ajutorul· necesar Şi supunerea ,cuve
nită din partea oficialităţilor civile şi militare. Aceasta mai .cu seamă în 
cazul că djspoziţiile către forurile respective nu se încredinţează comi
sarilor, ci se trimit prin scrisori ştampilate sau dacă valabilitatea măsu
rilor oe ar trebui luate de· ei ar fi condiţioncvtă 1de consimţământul alto
ra, ca, de pi1dă în .problema arestării ori nu a cuiva. 

Dar comandant!Ul general, b[aronul] Puchner, n-a vrut rsă înmâneze 
comisarilor trimişi, contele Bethlen PcH şi baronul Kemeny Domok:os, 
nici un ordin deschis. N ~a vrut să-i împuternk•ească nici în ··privinţa 
eventualelor arestări. tA speeiificat în plu\S în instrucţiuni - aşa .cum 
a declarat el însuşi -.că trebuie facilitată plecarea membrilor Comitetu
lui din Sibiu, pentru a avea posibilitatea să-şi desfăşoare aetivitatea în 
toată ţara.· Aceasta contravine atât ~<raţiunii, cât şi scopului trimi·terii co
misarilor. N-a fost de acord nici ·CU acea doleanţă ca cei doi comisari să 
fie însoţiţi de .. .generalul GaHbrunn, cunoscut ca filomaghiar. El "ar fi fo<:~t 
uttil, întrucât .aki: s-a Tăspândit ·Credinţa că armata ar .ţine şi va ţine cu 
sa.şii ;şi românii.. Tot din această cauză .ar fi fast de dori·t. ca primi.I"~ea 
comisarilor să se falCă -· oarereum în .mod excepţional - cu ceremonie 
militară. Când cei doi' comisari i-au adus la cunoştinţă generalului Puch
ner 'explicaţiile necesare, el şi-a ieşit din fire şi .a rostit expresii jigni
toare. 

Ieri, 11 Le., în urma schimbului de păreri cu Guberniul, s-a obţi
nut în sfârşit mă·car atâta ca să .şteargă. din instrucţiuni ;pasaju:l cu pri
vire .la plecarea membrilor Comitetului din Sibiu. La ins.istenţa guver
natorului~ s-.a introdus. un text care urmează .să fie înmânat atât eomisa
rilor, cât .şi judelui :primar sibian, ·Ca membrii Comitetului să nu păTă
seasoă Sibiul, :în trUicât în timpul anchetei este nevoie de ei. Astjfel se 
speră să se evite unele eventuale arestări. Cu aceasta, comisarii (acum 
însă. nu ·contele Bethlen Pal care a plecat la ţară, d b[aronul] Kemen.y 
Domokos şi graful :Bethlen Gabor) au pornit astăzi spre Sibiu. Nu prea 
se poate· spera însă în reuşita misiunii lor, după ast1fel de antecedente şi 
în atari 'împrejurări. Să dea Dumnezeu ca măcar să nu se .compromită 
cauza. 

Toate ·cele întâmplate ne~au convins despre oeea ee începe să de
vinăl o opinie :publică .şi anume: în cazul :în care nu se vor lua. măsuri 
energitCe şi imediate din partea Guberniului, Transilvania este pierdută. 

Faptul că organele existente nu pot obţine rezultatele dorite, cu 
toate bunele instrucţiuni de mai sus, ane mai multe cauze. Oamenii văd 
în Guberniul de aid nu o instituţie calie are• şi oam·eni excepţionali de 
buni, ci o ră·măşiţă a trecutulur odios. El nu are deci autoritate. Timpul 
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Guberniului a trecut. DispoziţHie guvernatorului nu sunt transpuS€, ÎFl 
practică. · 

Mai departe, după ce s-a aflat că puterea Locotenenţei şi a Guver~_ 
nului Ungariei s-a extins şi asupra Transilvaniei, de .acolo se aşt.eaptă 
totul, inclusiv luarea de măsurL În- felul acesta chiar şi rămăşiţele ,au-1' 
torităţii Guberniului dispar. 

La toate acestea trebuie adăugată di-vergenţa dintre guvernatorttl 
cu sentimente adânci ungureşti, pe de o parte, şi comandantul general 
mi'litar care nutreşte sentimente .săseşti sau cel puţin a acceptat ideile 
saşilor, pe de altă parte. Nu numai că lipseşte cordonarea înt~e măsurile 
luate dle ei, singura care ar putea contribui la creşterea eficienţei lor; 
dar dispoziţiile adecvate ale guvernatorului şi ale Guberniului sunt pa-· 
ralizate de adoptarea unei poziţii neutre de către celălalt. 

-După -cum se po.ate observa, trista urmare a acestei situaţii este 
că sunt săpate mine care apoi se umplu 10U ·material explozibil. Ştim :şi 
vedem locul unde se prepară pentru noi catastrofe, ştim cine sunt cei 
ce· o pregătesc şi totuşi o săptămână trece după alta, o zi după alta, fără: 
să luăm măsuri mai ene~gice. P.rin atari măsuri s-ar putea uşor sugruma 
ceea ee se răspândeşte uimitt~r de repede, fă:când posibil ca într-un timp 
foarte scurt să se aprindă flacăra c.are· apoi va învălui ţara eu un foc. 
atotclistrugător. In loc de acţiuni permanente, .hotărâte şi energke, călău:.. 
zi-te de un cuget bine gândH., tot ceea oe' se face are amprenta impro". 
vizaţiei. Ele sunt măsuri pe jun1ătate (halbe Massregell), ,ceea ce este tOt-; 
deauna inutil sau dăunător, iar în momentele critice de-a dreptul peri". 
eul os. 

Pornind de la cunoaşterea acestei situaţii şi trăind'* tortura -unor 
astfel de gânduri~ socotim că este '0 datorie sfântă a Ungariei Mari faţă_ 
de Transilvania şi faţă de noi, să e'fectueze cele a ce c-erem din partea· al.:. 
teţei, sale ,locotenenţiale şi respectabilului guvern. Considerăm că dolean.:. 
ţele noastre sunt singurele ·care pot· fi salvatoare pentru noi. 

Înainte de toate cerein trimiterea de comisari investiţi cu puteri 
depline, militare şi civile, -carie în numeLe maiestăţii sale imperiale ~şi 
regale, Ferdinand al V -lea, să poată întreprinde tot -ceea ce crede, nece_
sar în v;ederea înlăturării pe·rieolului ameninţător. : 

În timpuri peri-culoase este nevoie de dictator. În situaţii d~osebit~ 
se impune să se fac.ă uz de mijloace deosebitie. Iar când în mecanismul 
forţelor motrice pârghiile sunt .uzate, apare necesitatea noi:lor pârghii,. 

Este nevoie de un bă·rbat dotat ·CU cunoştinţe ·Civile şi militar~, 
apt de a acţiona pe ambele fronturi, bă,rbat cu renume., cu titluri .. înalte 
care impune .şi ca fi:gură într-o ţară birocrat-aristocratică cum. este Tran ... 
silv.ania. Atitudinea simplă, republicană, n-are efect. Asupra poporulu~ 
titlurile şi pompa au mare influenţă. Avem nevoie de un om ~care să-:,~i 
dea seama -că problema cea mai mare pentru noi este naţionalitatea. El 
să fie· însă lucid .şi drept şi faţă. de alte popoare din ţară. Acel bărbat 
să aibă calitatea de a eugeta :ponderat şi de a transpune în practică prin 
acţiuni permanente şi hotărâre nedintită ·scopurile ,şi ţelurile odată. 
fixate. 

Se pare că Dumnezeul unguril-or ne-a dat un astfel de· .bărbat, în: 
persoana -contelu~, !SzeC.:hienyi Istvân. Ştim ·.că domnul conte fiind m·inis:.. 
trul transporturilor are sarcini foarte mari. Dar ştim tot aşa de bine că 
atunci când este- vorba de menţinerea sau pierderea unei părţi importante 
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a ţă:rii, trebuie ;puse la o .parte toate .celelalte chestiuni; Să salvăm întâi 
patria neamului: nostru, ca să avem unde şi cui să construim căi ferate 
şi canale. Ne <;lăm seam;a că "nobilul conte apreciază importanţa slujirii 
patriei în. ;raport cu quantumul şi gr-eutatea· muncii·· depuse. El este în 
stare să conceapă măreţia funcţiei pe care o are. Tot asHel va fi în stare 
să 'înţeleagă măreţia chemă.rii care are ca scop salvarea patriei. 

În •al doilea rând, Puchner este un om cinstit, cu toate cele . ar-ătate 
mai sus. Dar e bătrân şi bolnav. El nu este în .stare să-şi îndeplinească 
întocmaii funcţia. De aceea cerem ea în locul lui să fie numit drept ,co
mandant general al Transilvaniei contele Hal'ler Ferenc. Acest bărbat 
nu a .corespuns încrederH ce i s-a aoordat în Croaţia, întrucât a fost in
dus în eroare de cei de acolo şi .părăsit de Guvernul din Viena. Din 
&ceastă. cauză persoana lui este apreeiată de mulţi greşit. Noi îl cu
noaştem însă bine şi ştirn •Că· sub guvernul nostru .actual şi între noi, 
va corespunde întocmai tuturor aşteptărilor. În al treilea rând, cerem 
ca aici, pentru apărarea Transilvaniei, să .fie organizate două. tabere mi.,.. 
.Htare din voluntari, fieca:r~e cu câte cinci-şase mii de oameni. Centrul 
unei.a ar fi Clujul, pentru :care .s-a:r putea recruta efectivul ·necesar din 
Dej, Turda, Aiud .şi Deva. Centrul .celeilalte tabere ar fi Odorheiul Se
cuiesc;, iar localităţile ei• de rrecrutare Târgu Mureş şi Târgu Se.cuiesc. 
A vând în vedere· atmosfer.a însud:leţită de acum, se poate spera pe drept 
cuvânt că treaba aceasta va avea un bun sfârşit. 

lNevoia unei astfel de forţe .militare este :eât se poate de mare, de-
oarece în Transilvania efectivul ·armatei este mic. Cea mai bună unitate 
o constituie regimentul Bianehi. Dar şi acecsta este 1compus m·ai: muit 
din poloni, deci este• slav. ţ{egiment!Ul ·cu numele SivkoiVkh ~ste cu o 
componenţă în majoritate românească. Companii'le lui s-au împuţinat 
aşa de ~mult,i încât nu au rămas decât 30-:-·50 de indivizi. Pe de .altă parte, 
în cele două regimente de graniţă rorpâneşti nu se poate avea încredere 
în ceea ce :priveşte întrebuinţarea 1or impotriva românilor. M:ai mult, ar 
fi foarte necesară îndepărtarea lor din ţară. Chiar :Şi în sânul regimen:... 
telor secuieşti, de altfel ·brave, disciplina e foarte deficitară. Şi efectivul 
uniltăţilor de .cavalerie e mic. În afară de ·.cavaleria secuiască nu mai 
există decât regimentul M.aximilian de :călăreţi Şi regimentul Savoya de 
dra.goni. De cav,alerie e mare, nevoie. Folosul ei e deosebiti atunci când 
îndepărtarea unui; pericol depinde de apariţia imediată a forţei. 

Înfinţarea celor două ·armate în Transilvania este ·foarte ur.gentă. 
Organizarea lor s-ar impune să înceapă numaideeât. Trtebuie însă un or
g.anizator care să coordoneze întreaga muncă:. Sunt necesari·, la ~el, mai 
mulţi ofiţeri. ,pricepuţi. 

!De asemnea · e nevoie de bani şi de arme, 
Bani avem în casierii, (lşa eum se ştie, într-o cantitate apreciabilă. 

Arme am putea obţine doar din 1arfară, deoa:r~ece aici, la Alba Iulia, după 
cum spune ,comandantul, abia există vreo 3000 de puşti, şi acestea nu 
sunt utilizabile. Turiuri sunt acolo doar atât 1cât fac o baterie. Prin ur
mare este nevoie şi de arme. Până când vor sosf arme pentru infante
rişti şi săbii .pentru călăreţi, e necsar: să se• f.abriee aici suliţe. 

Dacă se v.a da de -ştire prin presă că ai:ci se va organiza în curând 
o armată, va avea un efect pozitiv. Prin prezentele cereri punem soarta 
Transilvaniei~ am putea spune a .. patriei comune, în mâna guvernului. 
Aşadar, ajutorul cerut .ori va fi total şi imediat ori ... în Transilvania 
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maghiarii vor pieri; tot astfel cum vor pieri şi naţionalităţil-e Ţării Un,., 
gur eşti. 

Concept. Arh. :Naţ. Dir. jud. Cluj. Fond. Arh. fam. Wesselenyi. Co":' 
pierul de scrisorii al lUi Wesselenyi MikJ.6s. 
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Zlatna, 14 iunie 1848 

Felseges Kiralyi F6kormanyszek 

Abrudbanya videken es varosaban mutatkoz6 ·olah nep kă.zti in
gerlo bujtogatasok kinyomozasara s illetoleg csendnek, vagyon es sze
rhely batorsagnak helyreallitasara meltoztatvan a felseges kir. Foko:r'
rnanyszek tisztelettel al6lirottakat mint biztosokat foly6 ev Sz. Ivan 
hava 9-en 7327-ik szam1 alatt a helysztînere rendelni, foly6 ev Sz. Ivan 
h6 13-an ide Zalathnara beerkeztlink, ahol is reszint a tisztelt .f6kor~ 
m<:inyi rendelet ertelmeben biztos tars uradalmi igazgat6 Nemegyei J~
nossal ertekezendok, reszint a meg meg nen1 erkezett katonasag beer}{:e
zesetol hivatalos ertesitest elvarand6k, a mai napon · hivatalos tanacsk6.:. 
zasunkat es illet<Oleg munkalkodasunkat meg is kezdven, delutani -6 6fa.;. 
kor topanfalvi kamarai erd6safar Lerchenfeld Karoly siet6leg ide bejo
ven es a bizottsag elott megjelenven, kovetkez6 jelentest tett: 

a) Bisztrat illet6leg: hogy miutan a zalathnai uradalmi _ igazgat6sag 
a bisztraiaknak szolgabir6 Bisztrai elOtt tett azon panaszokra, hogy ok 
az eddigi kăz·os. legel6b61 kiszoritatvan, ez az erdohoz kapcsoltatott es 
nekiek most nincs legel6jok, a topanfalvi ispannak Lazar GyărgyneR 
meghagyja, miszerint a szolgabir6val es a nevezett erdosafarral legottan 
a hely szinere kiszalvan, a panasz val.Odi allasar61 magoknak teljes :meg:
gy6z:Odest szerezven, az irant az igazgat6saghoz tud6sitasokaJ7 tegyek 
meg; f. ev h6 13-an el is mentek Bisztr1ara es minekuiiana a koz.onseget 
panaszuk el6adasara ottan f5lsz6litak, hosszasabb egymas kăzt tartott ta"'" 
năcskozas utan oda nyilatkozott, hogy minden panasz. elmell6zesevel az 
egesz bisztrai hatart erdeivel, legelOivel, vizevel, koveivel es minden ho.z;.; 
zâtartoz6iva1 maganak tartja es kiVianj·a, ehez meg ezt is advan, hogyha 
ezen kivansagokra harom nap alatt valaszt nem kap, tudni fogja mi le
gyen teend6. 

b) Vidnit illetOleg hogy a fiscus eredeiben igen sok erd6kihagasQ~ 
vitettek veghez, a levagott es tiltott pagonyokat marhajukkal er6szakka1 
legeltetik_, ami onnan kovetkezik, hogy Jank Avram kozănsegesen hir
dette, mikent az erd6k a falusiak tulajdonai len,nenek, azok tolOk_ vetet
tek el, es azokat tulajdonukka kell tenniok; tovlâbba, hogy az erdopasz,.. 
totok az. erd6k felvigyazasara tăbbe nem birhattak, mivel a lak6soktorlf 
felelembol ott megjelenni es eltoket veszelyeztetni nen1 akarjak, es ig)( 
az ·erdolesi kezelesnek meg kellett szi.inni. '":: 

c) Vegre tobbek altal ertesittetett az irant is, hogy Topanfalv.an es, 
kornyek,en Iank Avram felsz6limsa utan a lakosoknak nagyresze kaszak..;: 
kal es landzsakkal fegyverezi fel mag.a t, ·annyira, hogy a ~ozsegekben 
levo kovacsoknak nincsen egyebb dolgok, mint landsakat kesziteni es· 
az ekke,p felfegyverkezett ne,pnek gyi.ilekezete Topanfalvan ezen h6 17-îk' 
napjara van kihirdetve, de mi celra, nem tudatik 
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Mely koriilmenyeket azon alazatos nyilatkozattal vagyunk batrak 
tisztelettel jelenteni a Felseges kir. Fokormanyszeknek, hogy be nem 
varva a katonasag megerkezeset, a holnapi napoi1 Abrudbanyara ki fo
gunk sz~allani es valamint a bujtogatas, ugy az el6sorolt koriilmenyekre 
nezve is a sziikseges lepeseket elintezendjiik, mivel azonban az elosorol:.. 
tak szerint felmerult kornyiilallasok oda mutatnak, hogy val6jaban mar 
eroszakos foglalasok is tortentek es igy az emlitett .kozonsegek a bizott
sagnak komoly felsz61itasâra,. melyet azonnal megtenni el nem fogja 
mulatni, az eroszakos foglalastol elallani es a kivant rendre visszaterni 
nem akarnanak, elleniik katonai erdt fOlhasznalni kenytelenek leszilnk, 
a katonai eronek pedig ~z er6szakot elkovetett kozonsegek elleni felhasz
nalasara az Abrudba.nyara rendelt katonasag a helysegek nagy nepessege 
es elsz6rottsaga tekintetib61 korantsem leend elegseges. Azon esetre, 
mely tisztelettel az irant esedeziink a felseges kir. fokormanyszeknek, 
miszerint a katonai eronek legalabb ket eros szazaddali megnoveleset6l 
elore is kegyesen intezkedni es azirânt bennilnket utasitani melt6ztasson. 

Egyebberant alazatos tisztelettel maradvan 

A Felseges kir. F6kormanyszeknek alazatos szolgai 
Zalathnan, Szent !van h6 14-en 1848. 
Kozma Pal, fokormanyi tanacsos 
Nemegyei Janos, k. banyasztanacsos es igazgato 
N e1neti J:anos, f6kormanyi titoknok, kirendelt biztosok. 

Mărite Guberniu reg.al, 

1Măritul Gulberniu •Crăiese a binevoit, sub nr. 7 327 din 9 a lunii 
iunie curent\ ,cu stimă, să traseze subscrişilor calitatea lor .de comisari 
pentru cercetarea .la faţa locului a instigărilor ~ce se mani·fe'stă între lo
cuitorii români: din zona . oraşului Abrud şi, respectiv, în vederea resta
bilirii ordinii' şi a securităţii persoanei şi averii. 

La Zlatna am sosit în 13 a lunii iunie curent, unde an1 deliberat 
c.u directorul dom·enial Nemegyei Janos, .colegul comisar în virtutea ono
ratei ordonanţe guberniale; totodată am aşternut un raport oncial cu pri
vire la sosirea armatei [aflate în marş]; cu ziua de astăzi s-a început 
consfătuirea şi respectiv activitatea noastră; la orele 6 după masă s-a 
prezentat în faţa ,oomi·siei Lerchenfeld Karoly, supraveghetorul silvic 
comercial de la Câmpenil care a sosit grabnic aici şi a informat: · 

a) Cu privire la Bistra despre reclamaţiile localnicilor depUlse îna
intea judelui nobiliar Bisztrai, în legătură cu excluderea lor de pe pă
~unea obştească .ce a fost alipită pădurii şi astfel ei nu 1nai au imaş; 
[la ,această sesizare] directorul domenial l-a însărdnat pe şpanul camera! 
La:z.ar Gyorgy de la Câm:peni să se deplaseze la faţa locului, împreună 
cu· judele nobiliar şi eu numitul supraveghetor silvic comer·cial, pentru 
a se convinge deplin cu privire la starea veridică a plângerii, iar apoi 
să înainteze un raport riguros cătne direcţia administrativă; ei au ,plecat 
la Bistra în 13 a lunii ·curente; acolo au ascultat doleanţa ;colectivităţii 
şi, după o consfătuire îndelungată şi comună, s-a de.cis ca odată cu res
pingerea ori·cărei reclamaţii, .să se păstreze într~gul -hotar al J3istrei lao
laltă cu pădurile, păşunile, apele, pietrele .şi toate .cele aparţinătoare; 
s-a precizat că în cazul în care nu se v.a primi nici un răspuns in decurs 
de trei zne, :se va şti procedura de utilizat în ·viit_or; 
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b) Cu pnv1re la Vidra: au avut Joc nenumărate contravenţii sil
vice; parcelele tăiate şi interzilse au fost .folosite forţat ca ,păşuni pentru 
vite; 'aceasta a decurs din faptul că Avram Iancu a· proclamat public ca 
pădurile ar aparţine sătenilor -că·:rora le-a1..r fost luate, iar acum trebuie 
retrocedate în proprietatea lor; ca urmare paznicii refuză sarcina supra
vegherii pădurilor, deoarece le e teamă să .mai apară aeolo şi să-şi pri
mejduiască viaţa din pricina localnicilor; de aceea administrarea silvica 
a fost sistată; 

c) În sfâ~şif, mulţi ne-au înştiinţat despre faptul că după procla
maţia făcută de A.vr.am Iancu la Câ.mpeni şi în împrejurimi, ;marea ma~ 
joritate a locuitorilor se înarmează cu ·Coase şi lănd, în aşa măsură) în
cât fierarii din eomune nu fac altceva decât să le confecţioneze; astfel 
înarmaţi locuitorii su.nt 1nformaţi despre adunarea de la Câmpeni din ziua 
de 17 a lunii, fără să aflăm în ce scop anume. , 

Avem. deci răspunderea să sesiză.m eu supusă stimă în declaraţia că..: 
tre măritul Guberniu regal că, în împrejurările de faţă, fără a aştepta 
sosirea armate,i, vom pleca mâine la Abrud ea să adoptăm măfsurile ne
cesare atât împotriva .instigării, ·Cât şi în legătură cu dr.cumstanţele enu
merate; conform celor prezentate, opiniile enunţate relevă că. în reali
tate au avut loc ocupări forţate; ·fără a omite a încerca tot posibilul, 
dacă, la somaţia 1serioas.ă a comisi,ei, numita comun! tate nu va accepta 
să pună: capăt violărilor forţate şi nici să revină la ordinea dorită, vom 
fi nevoiţi să folosim forţa armată; utilizarea împotriva comunită~ţil:or ce 
au recurs la violenţă a unităţii militare solkit.ată la Abrud nu va fi o 
măsură îndestulătoare, dat fiind excedentul de populaţie al 1ocalităţilor 
şi răjspândirea lor. În acest caz rugăm cu .stimă profundă tnăritul- Gu-. 
berniu regal să aibă amabilitatea de a dispune în viitor ca forţa .armată. 
să cuprindă cel puţin valoarea sporită a 2 com.panii şi să binevoiască. ,a 
ne înştiinţa degrabă. 

De altfel, rămânem cu stimă profundă servi supuşi ai măritului 
Guberniu crăiese 

Comisari desemnaţi: 
Kozma Pal, consilier gubernial 
Nemegyei Janos, consilier ~şi director montanistic regal 
Nemeti- Janos, secretar gubernial 

Zlatna, la 14 iunie 1848 

Original. B.A.R. ms. rom .. nr. 1058, fila 217. 

1 Vezi doc. 134. 
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Cluj, 14 iunie 1848 

A Hadugyministernek 

Zarand m·egye el&o alispanya ide mellekelt levelet, melyben az e· 
megyeben sz-allasolt s . a polgari felhivasnak nem engedelmeskedo kato
nasagot e reszben utasit~tni · keri, ez evi junius 8an 3210 szam alatt kelt 
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le~elem. folytan azzal teşzem visszavar6lag alt, hogy miutan az e me~ 
gyeben mutatkoz6 o~ah mozgalom az alispani jelentes szerint is konnyen 
komoly kitoresse fajulhat, az innen eredheto veszely megelr6zesere az e:r;
delyi hadkormany utjan a sziikseges lepeseket rogton megtetetni szive~ 
kedjek. 

Elment, 14. VI. 1848. 

Către ministrul ,de război 

Prin scrisoarea alăturat anexată,. prim vkecomitele Zarandului so
lidtă luarea unor măsuri în legătură cu armata aflată în acest cmnitat 
care nu se supune autorităţii ·civile; v-o trimit, cu ~speranţa că mi-o 
veţi restitui; raportul prim- vicecomitelui întăreşte .cele .spuse de mine. 
în adresa nr. 3 21 O din 8 iunie ·Că mişcarea românească din .acest comi
tat se poate transforma în una de amploar.e; pentru prev·enirea perico
lului ce ar rezulta din ea, binevoiţi a da imediat dispoziţii Comandamen
tului militar suprem în v,ederea luării. măsurilor necesare. 

Trimis la 14-VI-1848. 

Original. Arh. St. Budapesta. Ji'ond. Az 1848-1849-i Miniszteriumi Le
veltar. BeHigyminiszterium, nr. 313/1848 E. Foto: 680. 
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Cluj, 14 iunie 1848 

Felseges Kir.alyi Kormanyszek! 

Balasfalvan tartatott nep gylilekezetben jelen Ieven a dobokai nem 
egyjeslilt lelkesz J 01an Gyorgy s egy a hallgat6k koziil J oannu Popa s 
ottan valamint egyebb ele adott pontokat azt is melly azt tartya, hogy a 
valas kiil:onboztetese nelkiil ezen tul napkelet ecclesia neve alatt egyenl6 
joggal s mas valasokt61 fogetlen ecclesia legyen azon ertelemben veven, 
hogy ezentul egybe olvadvan, egy valasa valjanak; haza mentelek utan 
ezt igy hirdetven; a kovetkez6 vasarnap egy templomba mentek, a ho
lott is a nem egyes.Ult mar nevezett lelkesz tartvan az isteni tiszteletet, 
a k~onyorgesek ~ozott rnind a ket felekezet ;plispokek neveit sorolta, de 
azutan esakis a nem egyesiiltet, melyet l.atvan az en lelkeszem, a hallga
t6it arra figyelmeztette, hogy azon pontba a jogegyenl6seg nem pedig a 
valasok egybe olvadasa ertetik, es annal fogva valammt eddig, ugy ezen
tul is ki-ki maga felekezete templomat jarja, elolvasvan el6ttek az al
talam ki kiildott korlevelet, de siker nelkul, mert azt mondottak, · hogy 
nekiek a gyiilekezet es annak kepviseloi parancsolnak (a ComJ.tee). 
T·obbre mentek s a papot eltiltottak, hogy harangozni a mii ten1plo
munkba ne 1nereszeljen, hogy az egyhazi reszletett a nem egyesiiltel 
osza fel, noha alig van egy negyed resze a rend szerinti egyhazi resz
letnek. 

IHy koriilmenyek kozott ha. mar a valast is bujtogatasok fedeze
sere viszik, a mar eddig is nagy lazadasba:n jott ertetlen nep k,ozott a 
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leg kedvetlenebb kovetkezesektol tartvăn, a felseges Kirăly Kormany::
szeknek alazatosan esedezem, melt6ztasek a Nem Egyes:Ult Fo Egyhazi 
Tanăcshoz rendeleset megtennţ; miszerent Ielkeszeit az irant intse meg 
hogy maradjanak eddigi ălasokban es a nepet reszekre hoditani ne me~ 
reszeljenek, ugy nem kulomben Szeredahely szeki tisztsegenek meghagy
ni, hogy a nepet ez irănt felvHăgositsăk s ily lepesektol tart6ztasăk. Ku
lomben măr a bujtogat6k altal elszeditve leven, senkinek, csak ezeknek 
engedel~eskedven, sokkal kedvetlenebb k1o·vetkezesektol tarthatni, hogy
sem 1759-61-ik evbe Sofroni altal okoztattak. 

Mellyek m~eg elozese vegett esedezveh, mely tisztelettel vagyok fel
seges Kirălyi Kormăny Szek alazatos: szolgăja 

Kolosvărt, Szentivăn hava 14ik 1848 

Mărite• Guberniu regal! 

Le1neny Jrănos 
· fogarasi pilspok 

·Preotul ortodox George Ioan şi .teologul Ioan Popa din Dobârlău 
au fost prezenţ:V la Adunarea populară de la Blaj. Sosind acasă au su;s
ţinut ·că de acum înainte va fi doar o singură biserică şi anume oea de 
răsărit, cu drepturi egale şi independentă de :celelalte biserici. 

:Popularizând cele de mai :sus auzite în Blaj, in duminica urmă
toare [enoriaşii] au mers :eu toţii la o singură biserică, unde preotul 
neunit a eelebrat slujba. În rugădune, el a amintit mai _întâi numele 
episcopilor ambelor biserici, dar apoi numai al :celui ortodox. Vazând 
predtul meu. ·oele întâmplate, a atras atenţia ·Credincioşilor că la ;Blaj 
a fost vorba de· drepturi egale şi nu de unir.ea rcelor două biseri.ci. Prin 
urmare, de acum înainte, ca: ~~ ~~nil. în prezent, fiecare va umbla la bi
serica lui. El a •citit în faţa ·credincioşilor circulara. mea, dar fără re
zultat, întrucât au susţinut că lor le porunceşte obştea şi repret:entantul 
ei. Maî. mult, au interzis preotului să mai tragă dopote·le în biserica 
noastră. Sesia .bisericească .au deci:s s-o împartă eelor nevoiaşi'., cu toale 
că abia este de ·un sfert. · 

In astfel de împrejurări, ·când până şi religia este folosită in scoi · / 
puri·, agitatorice, .se pbt aştepta urmări nefaste în rândurile poporuhiţ 
care s-a dedat deja la revolte. De aceea ·cer .cu umi'linţă înaltului Gu~ 
berniu regal să dea dispoziţii Consistoriului bi.seridi neunite să-şi aten
ţioneze pr<eoţii tsă nu ·mai încerce .atragerea poporului de partea lor. Cer, 
de asemenea, ea ofidalităţile din Miercurea să fie .somate ,să lămurească 
poporul despre problema în cauză. Altfel, atras de agitatori şi supunân...: 
du-se numai' acestora:, ar ,fi posibil ca poporul ,să se dedea la acţiuni care 
ar putea a:vea urmări mai nefaste decât . ce~e cauzate de mişcar:ea [ui 
Sorfronie din anii. 1759-61. 

Pentru .a preveni astfel de urmări' m-am adresat .Prin aceasta cu 
supunere înaltului Guberniu regal. 
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Cluj, la :14 iunie 1848 
Ioan Lemeni, 

episcop de Făgăraş 

Original . . Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., -nr. ·7 594/1848. Foto: 2132::--:; 
2135. 
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Bistriţa, 14 iunie 1848 

Hochwohlgeborner Herr Gubernial Rath und Comes Nationis! 

Wenn i1ch gleich keinen Auftrag dazu erhalten, so fiihle ich mich 
denn noch verpflichtet, von dem Resultate meiner, wahrhaftig riur im 
Interesse meiner Vaterstadt unternommene Heimreise, Euer Hochwohl-
geboren in die nothige Kenn tnis zu setzen. ' 

Am Pfingstsamstage in der Fruhe halb 8 Uhr hier angelangt, erfuhr 
ich dass in einer Stunde die Distrikts Comrriunitaet beisammen seyn 
werde. Dieser Zufall 1sohien . mir eine gute Vorbedeutung fi.ir den 
Triumph der gerechten Sache. Daher kh mit gestărktem Muthe und mit 
der zuversichtlichen Hoffnung in die Distrikts Communitaets Sitzung 
mkh begab; daselbst die Lage der Dinge gewissenhaH auseinander se-tzte, 
und die Zurikkberufung unserer Landtags-Deputirten in Antrag stellte; 
dabei aher wider ,mein besseres Hoffen, van solchen Menschen, die we
der auf Intelligentz, noch auf die gering.ste Popularitaet, bisher weniger 
Anspruch zu machen, berechtiget ge\vesen sind, ich kanh sagen mit 
Wuth aber ohne alle Vernunft Griinde bekămpft wurden. Unter dieseri 
befand sich der wiiste Pupillen Inspector Haltrich und ein ge\visser 
Rothgărber Traugott Lieb. - Hiemit noch nicht genug! auch intelli
gente, wissens.chaftlich gebildete, ,Menschen, wie der Gymnasial Rektor 
Kelp, fingen an die Union zu vertheidigen. Jedoch auch diese nicht etwa 
mit stkhhaltigen Motiven, sondern mit einer parteiischen Beschreibung 
des Paradieses, welches sie in der Vereinigung mit Ungarn, mit Zuver
sicht zu hoffen vor;gaben. Dem ungeachtet wiirde ich reusirt und die 
gute Sache durchgeruhret haben, wenn nicht, des Nichterscheinen meh.,. 
rerer Dorfs Deputirten vvegen, die Abstimmung und Schlussfassung bis 
zu der auf den Pfingstmontag m1geordneten Sitzung hătte verschoben 
vverden mussen. 

Um nun meine gerechte Absicht noch .mehr zu be.f.ordern, vertheilte 
ich die gedruckte Aufforderung sammt der beigebogenen Erklă.rung des 
Hermannstădter National Comitaes unter den anwesenden Deputirten 
der , Distrikts Gemeinde. Alle iibernahmen diese Druckschriften willig 
und mit den1 beigefligten Versprechen, die Unterfertlgung der fragli
chen Erklărung mit allem Eifer besorgen zu vvollen. Nun aber entwi
ckelten din Unions Mănner unter Hirem Anfiihrer l\1anksch eine unge
heure Thătigkeit. Indem sie nach allen Seiten, besonders unter den 
Landsleuten die Aussicht auf ein Eldorado in der Union und im Falle 
des Widerspruchs die Ausskht auf Tod und Verderben flir das ganze 
Sachsenvolk verbreiteten. Ausserdem hatten sie, meinen Einfluss :im 
Publikum fiir~htend, den Landtags Deputirtren Weiss so zeitig van ·mei
ner Heimreise in Kenntni.ss gesetzt, dass derselbe schon Sonntag in der 
Frlihe hier eintraf und sogleich ein Conventional mit seinen Parthey
găngern hielt, auch jedem Unions Mann seine Holle fur den kiinftigen 
Tag austheilte. 

Nachdem endlich .cler 'entscheidende Tag und mit ihm die Stu:o.de. 
der Sitzung herangerlickt war, fand ich den Cmnmunitaets Saal so voll 
mit Menschen angepropft, .dass kh nur mit Miihe bis zum grlinen Tisch 
mich durchwinden konnte, .und daher zu dem Antrage mich genothigt 
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sah, dass die Verhandlung in der Kirohe stattfinden solle. Diesem An
trage beitrettend begab skh die1 ganze Volksmasse in· die Kirche und es 
wurde der zur Berathung vorliegende' die Zuriickberui:fung der. De.pu
tirten betreffende Universitaets Erlass verlesen. Worauf ich, irn Anf!e
sichte des Volkes, die \vahre Sachlage noch einmal auseinandersetzte, 
und denen mir gemachten Einwilrfen mit volhviehtigen Grundenbegeg
nete~ Sodann aher verlangte Fiscal Weiss zu seiner Vertheidigung zv
gelassen zu werden, und hielt in der That eine .jămmerliche IRede von 
2 und einer halben Stunde. Vvorinnen derselbe einen und den nehmli
chen Umstand auch 10-mal -vviederholte, und das Publikum auf der 
einen Seite dur.ch den grohsten Terrorismus, auf der andern Seite durch 
di,e schmeichelhaftesten Versprechungen, filr die Union zu stimmen rnit 
der grossten Unverschămtheit sich bemuhete. Dieser langen Hede kurzen 
Sinn, beantwcrtete i.eh zur sichtlichen Zufriedenheit des Auditorium~·. 
Mittlerweile aher, \Var die 2te Nachmittags Stunde herangeriickt, di~ 
Leute verspiirten Hunger und es vvurde die Schlussfassung bis nach d~r 
Vesper versehoben. Nachmittag hatten die Leute natlirlich noch m.gh,r 
Courage und ich musste nun leider ganz allein den Kampf mit mehterefi 
Rednern eingehen, unter denen sich ausser den1 Fis·calen Weiss, R~cţq'r 
Kelp, O~ator Textoris, Vice Notair Klein, die Kanzley GHeder Wittstoc~~' 
Lani und Decani, dann Rothgărber Lieb, Dr. Schuller und Pupillen Ins~ 
pe-ctor Haltrich., zum Theil auch mit groben Aus!allen auf Euer Hp6h~ 
wohlgeboren, und auf die Lobliche Nations Universitaet vorziiglich aqs:
zeichneten. Dennoch gelang es mir, den bei weiten grosseren Theil dă,:r 
ZuhOrer zu beruhigen, und gegen die unbedingte Union _zu stimmefi'~ 
Diese Stin1mung wahrnehmend verfielen die Terroristen auf den Kunst~ 
gli:Îf dass nun die gewohnlich konstituirte Djstriktts Com1nunitaet iri. 
dieser Lebensfrage abstimmen solle, und Hert· Oberrichter Filkeni wâ~ 
s:chwach genug, des Widerspruches der stădtischen Communitaets Ver';'7 
wandten ungeachtet, in dieses Verlangen einzugehen; ja er war sehwa~h 
genug den băurischen, nichttSsagenden Kniff des Neudorfer Hapnen Jo;
hann Meister, als Beschluss der Distrkts Communitaet anzunehnien. 
\Ve1ches die nothwendige Folgen hatte, dass beinahe das ganze Pu:b~i
kum, die Kirche mit Unmuth verliess und ieh f:Ur.chte dass dieser .faglicp 
stărker sich zeigende Unmuth um so sicherer zu einer vollen Anarchie / 
heranreifen durfe, als die Partey der Unionsmănner zuverlăs:sig nkht 
mehr als 30 K·opfe zăhlen kann. 

Der ich mit vollkommenster Hochachtung geharre 

Euer Hochwohlgeboren, gehorsamster Diiener 
Daniel Seibri:ger, Distrikts Richter 

Bistritz am 14 ten Juni 1848 

Stimate consilier guberni.al şi comite al naţiunii! 

Chiar dacă n-am 1primit nid o însăr.cinare în acest sens, eu totilŞ! 
măl simt obligat 1să vă informez în legătură cu ·Călătoria de reîntoarcere 
spre casă pe care am întreprins-o doar în interesul oraşului meu na:talr 

Ajuns :aiCi în sâ1nbăta Rusaliilor din1ineaţa la ora 8 am aflat c~ 
peste o oră se va aduna co1nunitatea districtuală. Această coincidenta 
mi s-a părut de bun augur pentru triumful cauzei drepte. De aceea\ m.:.am 
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dus cu curaj întărit şi cu. speranţă la şedinţa conuJnităţii distrktuale; 
acolo am prezentat situa'ţia .cu conştiinciozitate şi am cerut revocare:1 
deputaţilor noştri la dietă; însă, împotriva .speranţelor mele optimi;3te, 
propunerea mi-a fost _atacată cu furie, dar fără motive raţionale,. de că
tre nişte oameni ·care până acUina nu s-au rem.arcat nici prin inteli
genţă şi nici prin cea mai mică popularitate. Printre aceştia se aflau 
zăpădtul inspector .al orfanilor .sub tutelă Haltrich şi un oarecare tăbă
car Traugott Lieb. Nu numai atât, dar chiar şi oameni. inteligenţi cu 
formaţie ştiinţifică, cum ar fi dire·etorul gin1naziului, Kelp, au început 
să apere uniunea. 

Însă nid aceştia n-o .făceau cu motive întemeiate, ci cu descrierea 
partinică a paradisului pe care erau convinşi că-1 va aduce ;uniunea cu 
Ungaria. 1n ciuda acestui fapt aş fi reuşit şi aş fi dus la capăt cauza, bună, 
dacă din prkina .absenţei mai rnultor delegaţi rurali nu ar ·fi trebuit să 
se amâne votarea şi luarea deciziei până la şedinţa ·convocată pe 1unea 
Rusaliilor. 

Pen'tfu a impulsiona şi n1ai mult intenţia n1ea dreaptă mn împărţit 
printre delegaţii prezenţi ai comunelor districtului apelul tipărit, îm
preună cu declaraţia. anexată a Comitetului naţional din ·Sibiu. Toţi au 
preluat aceste tipărituri bucuroşi şi cu promisiunea de a acţiona cu sârg 
pentru ,semnarea declaraţiei respective. Atunci însă partizanii uniunii 
au des.fă,şurat o activita'te nemaipomenită sub conducerea liderului [or 
Manksch; ei au popularizat în toate părţile, mai ales printre oamenii de 
la ţară., pe de' o parte perspectiva unui Eldorado prin uniune, iar pe de 
altă parte peri.colul rnorţii şi al dezastrului pentru întreg-L1l popor .al sa
şilor în caz de refuz. Temându-se de influenţa pe ·care aş fi exercitat-o 
în rândul comunităţii, parti:Ganii uniunii 1-a'll informat deja foar'te de~ 
vreme pe deputatul La dietă, Weiss, în legătură cu întoarcerea mea acasă; 
drept urmare, acesta a sosit ·încă duminică dis-de-dimineaţă aici ~ a 
ţinut· o ;şedinţă cu adepţii săi, împărţind '.fiecărui partizan ·al uniunii rolul 
său pentru ziua urrnătoare. 

După ce, în sfârşit, a venit ziua hotărâtoare şi cu ,ea ora· şedinţei, 
am găsi't sala comunităţii atât de plină de oameni, încât numai cu greu 
m-am putut strecura până la masa verde şi m:...am văzut obligat să fac 
propunerea .ea dezbaterile să aibă loc în biserică. Acceptând acea3tă 
propunere, toată. lumea s..:.a deplasat la biserică, unde a fost citită; di.:;
poziţia Universităţii de pe ,ordinea de zi cu privire la rechemarea depu
taţilor. Apoi am mai prezentat în faţa poporului încă o dată, adevăraita 
situaţie, răspunzând cu argumente convingătoare la întrebările care mi 
s-au adresat. După aceea însă fiscalul ,Weiss a cerut să i se permită să 
se apere; el a ţinut într-adevăr o cuvântare jalnică de 2 ore şi jumătate, 
în ·care a repetat şi de 10 ori 1unul şi ·acelaşi lucru, străduindu-se eu cea 
mai mare neruşinare, a'tât prin eel mai evident terorism, cât şi prîn cele 
mai măgulitoare promisiuni, să atragă publicul de parte.a uniunii. La 
această cuvântare lungă cu puţin sens, am răspuns spre satisfacţia vi
zibilă a auditoriului. Între timp .se făcuse ora 2 a după amiezii. Oameni
lor le-a foot foame şi hotărârea finală a fo.st an1ânată pfmă după masă. 
D'upă :masă oamenii au .avut bine înţeles şi mai mult curaj,, iar eul a 
trebuit să mă lupt din pă,cate singur cu n1ai mulţi vorbitori. In afară 
de .fiscalul Weiss, directorul Kelp, oratorul Textoris, vicenotarul Klein, 
membrii cancelariei Wittstock, Dani şi Deconi, .s-au remarcat în parte 
şi 1prin ieşiri grosolane la adresa dv. şi a onoratei Universităţi săseşti 
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tăbă·carul Lieb, doctorul Schuller şi inspectorul orfanilor, Haltrkh. To1 
tuşi ain reuşi't să-i liniştesc pe cei mai mulţi ascultători, şi 1să-i :conving 
să fie împotriva unei tmiuni necondiţionate. Simţind această atmosferă 
teroriştii au recurs la decizia artificială ca numai comunitatea distiicl 
tuală constituită ca de obkei să voteze în această problemă vitală; dor:rl~ 
nul jude primar Filkeni a fos't destul de .slab şi a acceptat această cel 
rere, fără să ţină seama de opoziţia membrilor comunităţii oraşului; iba 
mai mult, a fost atât de slab încât a .acceptat ,tertipul ţărăne~sc, inEk:2 
presiv, al vilicului din Corvineşti, Johann Meister, ea hotărâre a .'comu.;. 
nităţii districtuale. Drept consecinţă aproape tol publicul .a părăsit bi
serica nemulţumit. Mă tem că această nemulţumire eare se manifestă 
tot mai tare pe zi ee trece, va duce la o anarhie completă, mai' ales că 
partizanii uniunii nu pot fi mai mulţi de 30 de oameni. 

Rămân eu cea mai profundă stimă servitorul dv. supus 

Daniel Seibriger, jude districtual 
Bistriţa, 14 iunie 1848 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Sibiu. Fond. Arh. corniţiale, nr. 829/1843. 
Foto: 5 888-5 890. 
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Braşov, 14 iunie 1848 

Loblicher Magistrat! 

In Erledigung .der 'Schătzbaren. Zuschrift vorn lOten Juni l.J. ·Zahl 
1599;i/tl8481 haben wir die Ehre zu erwidern: dass da.s hiesige Stadt un(} 
Distrikts Publiemn bereits auf die geehrte Zuschrift des loblieln;!itrî 
Schăssburger Stadt und Stuhls Publicum.s vom . 2ten dieses Mqn.ats Zabl 
1525!/18482 an den. Herrn Na'tions-Grafen am 8t~en diese.s Monat1s,, 1'4:.~:. 
2525/18483 die Bitte gestellt hat Wohlder.selbe wolle eine Volks , Ve;J.l-r 
sammlung, wozu jeder Kreis etwa 12 aus allen ,Standen, durch dieoiP.: 
gleicher Weise wie bei der Comes-Wahl zusammen . zu setzende K;re~~r 
Versammlung' zu erwahlende Abgeordnete, abzusenden habe, mit :ţn,og;:
lichster Beschleunigung nach Schassburg einberuffen und so1che. unt~r 
seinem Vorsitz abhalten. Dieser Magistrat sieht nun. einer baldigen 
giinstigen Erleidigung von Seiten des H.errn Na'tions Grafen um so :zuC:.. 
versichtlicher entgegen, als Ein Lobliches Schă.ssburger PubHctim cii~~ 
sen Gegenstand nun. neuerdings in Anregung gebracht hat, wc:;shal~ 
denn auch eine Wiederholung der von Seite dieses Publicums 
wenigen Tagen gestellten Bitte fur iiberf1i.issig erachtet wird. 

Eines Loblichen Magistrats gehorsame Diener 

Cronstadt am 14. Juni 1848 

Der Cronstădter Magi.sitrat 
J oh. Albrichsfeld, Ob. Richter 
Friedrich Riemer V. Notair 



-Onorat Magistrat! 

Avem onoarea să răspundem 1a ·adresa dv. din 10 iunie a. o., nr. 
1 599/1848:1 oca urmare a onoratei adrese .a publicului .Qraşului şi scau
nului Sighişoara, nr. 1 525 din 2 iunie 1848,2 deja la 8 iunie1 comunita
tea oraşului şi distrietului Braşov a înaintat domnului comite al naţiunii 
cererea .cu nr. 2 525/1848; 3 prin ea i s-a propus să .convoace ·cât mai 
repede .posibil o adunare populară la Sighişoara pe care să o prezideze 
el îns~şi; la ea fiecare ·scaun sau distric1t ar urma să trimită circa 12 
delegaţi care ·Să fie aleşi din to.ate păturile de către adunările scăunale 
constituite în acelaşi mod ca şi la desemnarea eornitelui naţiunii; Ma
gitStratul din Braşov aşteaptă ·ea această .cerere să .fie rezolvată favo
rabil în scurt timp; fiindcă .acuma pubHcul din Sighişoara ·a adresat o 
nouă; cerere în aces~ sens, este totuşi de părere că o repetare a acestei 
rugăminţi înaintată în urmă doar cu câteva zile ar lEi supertfluă. 

Servitorii .supuşi ai onoratului Magistrat 

Braşov, .14 iunie 1848 

Magistratul din Braşov prin: 
J ohann Albrichsfeld, jude primar 
Friedrich Riemer, vicenotar 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov, Fond. Acte Mag·istrat Sighişoara, 
nr. 1 654/1848. Foto: 6 733-6 734. 

1 Vezi doc. 169. 
2 Vezi. vol. V, cloc. 154. 
3 Vezi doc. 124. 

Braşov, 14 iunie 1848 
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Den Beamten 

wird auf ihre anher unterlegte Bitte,. wegen Enthebung der ihnen an
geki.indigten. Einql.lartierung einer halben Escadron von Savoyer Dra
goner :erwider~: tia Tartlau die Veranla.ssung zur Abverlangung noch 
einer Escadron nach Burzenland gegeben und noch einen Zug skh 
~rbethen bat und auch die Reihe · der Quartiersleistung /! / âm ·un tem 
Krei~se ist, so bat der . Magistrat beim. Oberlandes. Commissariat und 
Qbristlieutenants Divisions Commando die Einleitung getroffen, won1it 
von der .bereits hier gelegenen Escadron 2 Ziige nach Tartlau und eben 
so viei naeh Honigberg verleg~t und dann von · der · Fogarascher Escadron 
2 Ziige nach Marienburg, 1 Zug nach Brenndorf und 1 nach Petersberg 
einquartiert werden,. wovon der Erfolg abzuvvarten ist, und steht zu er
warten, daB die halbe Escadron zu Zeiden, so wie die anderee zu Rosen
au nicht iiber 15 Tage verbleiben diirfte, wofiir iibrigens der Foga
rascher Distrikt und Ober Albenser Comitat die Verpflegung zu besor
gen bat. 

Kron.stadt am 14 .. Juni 1848 
Der Magistra't durch 

Friedrich··Riemer V. Nota.ir 
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Funcţionarilor [din Codlea] 

li se· comuni,că următoarele la rugămintea lor de a 'fi scutiţi de ohligaţis 
de încartiruire a unei jumătăţi de es.cadron de la regimentul de',, cka+ 
goni de Savoya. Prejmerul a mai cerut un escadron pentru Ţara Bâr~ 
sei şi încă un de-taşament pentru sine; în plus plas~i de jos i-a \Teni1t 
rândul obligaţiilor de incartiruire; de aceea Magistratul a intervenit 
pe. 'lângă Comisariatul suprem şi ·pe lângă locotenent...:.colonelul cq, 
mandmnentului de divizion pentru ca 2 detaşamente din escadronul q~ 
aici să ·fie mutate la Prejmer şi tot atâtea la Hărman; iar de la escadr:o:-: 
nul din Făgăraş 2 detaşamenite să fie încartirui te la Feldioara, 1 la,J3oil 
şi 1 la Sânpetru; urmează să aşteptăm succesul intervenţiei; sp~:r;ăm· 
că atât jumătatea de escadron de la Cod1ea, .cât şi cealaltă de la Râ.Ş,I:l'ov 
să nu rămână mai' mult de 15 zile acolo. De altfel pentru acestea dis~ 
trictul Făgăraş şi comitaltul Alba de Sus trebuie să asigure hrana. · 

Braşov, 14 iunie 1848 
Magistratul prin 

Friedrich Riemer, vicenotar 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond Arh. din Cet:ăţuie, Codlea 
(pachet albastru), nr. 2 559/1-848. Fato: 32 327. 
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Braşov, 14 iunie 1848 

An dem Wohlehrwiirdigen Herrn Erzprie.ster Petre German 

In der Anla.ge i.ibermachen wir Euer W ohlehrwi.irden eine Anzanl 
Exemplare von 2 Runds.chreiben dieses Magistrats bezugJi.ch des Starid.,. 
rechts in Haromszek und Fogaras und der Zahlung der k. Steue(r''Illl:.i.t 
der Aufforderung, die ehehaldigste Bekanntmachung beider von allen 
Euer Wohlehrwiirden unterstehenden Kanzeln der s~tadt und des Landes 
veranlassen, und _ in Anschauung der Standrechtskundm.achung 
eine Bestattigung der verschiedenen Gei.stlkhen daruber, das1s, 
welchem Tage sie erfolgt ist, hieher einrekhen zu \Nollen. ' . . 

Zug!lei·dh werden ~uer Woh~ehrwlird.en aufgiefordert, zum 
gistrats Kanzleigeb~auche ein Verzei,chniss sowohl d€r nicht 'Y'\•·r-+'&1'\·· 

H. Geistlichen in den freien Di.striktsortschaften, als aueh 
viele und namentlieh welche Kirche jedem der 3' Herrn 
Stadt und Land unterstehen, anfertigen lassen, u. dem 
N otăr zustellen zu wollen. 

Kronstadt 14. Juni 1848 
Der Magistrat durch 

Friedrieh Riemer, Vice Notăr· 

Că1tre onoratul protopop Petre Gherman 

În anexă vă trimitem un număr de exempiare di:fl 2 
acestui Magistrat referitoare la legea marţială din Trei Scaune 
găraş, .cât şi cu privire la somarea de plată a impozitului. Vă 
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să luaţi toate măsurile pentru ca ambele· drcu1are să fie fă.cute publice 
de la toare arnvoanele din oraş care se află în subordinea dv. >în ce 
priveşte legea marţială vă rog să ne trimiteţi şi b confirmare din par
tea diferiţilor preoţi; în ea să fie menţionată ziua în care s-a dat citire 
circularei. 

Totodată .sfinţenia voastră este rugată să înainteze cancelariei. Ma
gijstratului şi anume vicenotaru:lui sub.se1nnat o lis.tă cu domnii preoţi 
din localităţile libere ,ale districtului; de asemenea .şi cu privire la câte 
biserici sunt şi anume .care din ele este în rsubordinea fiecăruia din cei 
trei prdtopopi de la oraş şi de la ţară. 

Braşov, 14 iunie 1848 
l\1agistratul prin 

Friedrich Riemer, ·vkenotar 

Original. 'Arh. Biserici~ Sf. 1\lkolae din Braşov. Fond. Eran, nr. 49, 
Foto: 4 885. 
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Cluj. 14 iunie 1848 

Gr. Wass Samuel Doboka megye ri.gazgat6 fobiraja a k!ozelebbrol 
74171 kormany szam alatt ide tett tud6sitasa folytaul jelentven: hogy az 
ujonc adasra nezve a kerlesi es borgai jarasokba az ellenszegiiles meg
kezdodott, mint az. ide fogott 3 iromanyb61 bovebben kitetszik; neveze:.. 
tesen az, mikep Ardany nevu helyseg az urberi szolgâlatot megtagadta, 
s a rend helyreallitasara oda k~iildett polg.ari hatalmat eluzte; .tovabba, 
hogy Fels6 es Als6 Sebes· nevu helysegek az ujonc adast nyiltan megta
gadtak, mindezekre nezt magat uta.sitatni ~eri. 

Vegzes 

'FeljeU.ento igazgat6 :Do bir6nak folj6 h6 7kerol 7417 sz.am alatt a 
fokormanyhoz es jelen szam alatt a fo kormanyz6hoz tett tud6sittasaira, 
a z.aratekok visszakuldese mellett ill6 utasitassal megirand6: hogy ige
rete szerent, az igazgatasa alatt levo megyenek felso keriiletebol, es als6 
keriilete szeki es buzai }arasokb6l hatralevo ujoncokat minei elObb be
soroztatni, az felso keriilet kerlesi es borgai jarasaib61 meg megkivan
taoo ujoncokra neze pedig az ottan talaltat6 . ellenszegiilo helysegek ko
z6nsegeit es birtokosait meg egyszer e kiralyi fokormany neveben az e 
reszbeni engedelmessegre szemelyesen annal is inkabb komolyan reabirni 
':igyekezzek, mivel egyfelol az illet<3' kozonsegek a reajok r6tt ujonci meny
nyiseget, ha azt tovabbra meg is tagadnak meg is az iden minden esetre 
kiallîtani keritelenittetve lesznek, masfeLOl a birtokosok a kozlakosoknak 
ellenszegiih~sre tett izgatasa be bizony~ tasa esetere minden bizonyal ki 
r.em keriilendik a torvenyszabta buntetest; a feljelento fobir6 vegre, ha 
e·zen sz~p m6doni felsz6llitas az als6 keriiletre nezve sliker ne1klil ma
r'idand, az ottani ujoncozas folytatasaval addig, mig az ok nelki.il felin
g~rlilt kedelyek valamennyire le csendesednek ez uttal felhagyni kote-
Ieztetven. · 
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Contele Wass Samuel, prim-judele diriguitor al eornitatulqi Dă,... 
bâca, în raportul său recent înaintat aici ~sub numărul gubernial 7 411/ 
informează asupra faptului că în plăşile Chira'leş şi Bârgău au încePU:t 
agitaţiile împotriva înrolării de reeruţi în armată. După ·cum !feie.se• din 
cele trei înslcrisuri anexate aici: satul Ardan refuză pre.staţiile urbariale, 
garda. cetă·ţenească. trimisă. acolo pentru restabilirea ordinii ;fiind alun
gată; locaHtăţile Sebiş şi Ruştior se ~pun pe faţă recrutării. Cere în, 
drumări. 

Rezoluţie 

La raportul prim-judeilui diriguitor de mai sus, înaintat Guber~c 
niului cu nr. 7 417 din 7 a lunii curente şi guvernatorului eu nr. de 
faţă [7 485 - n.n.], !Pe 1lângă retrimiterea aduselor, i se vor da acestuia 
cuvenitele îndrumări. Şi anume: potrivit propriei sale promisiuni, să 
grăbeaseă,. în măsura posibilităţilor; înrolarea recruţilor restanţi din co
mitatul atflat sub conducerea sa, respectiv din cercul de sus .şi din plă
şile Siic şi Buza ale cercului de jos; referitor la restul de reeruţi care 
se mai aşteaptă din partea plăşilor Chiraleş şi Bârgău din cercul de sus, 
să facă bine şi - în numele Guberniului să-i îndemne încă o dată în 
mod serios şi personal la supunere pe locuiitorii şi proprietarii acelor 
comunităţi; aceasta cu atât mai mult, eu cât respectivele Jocalităţi :v;~r 
fi forţate în tot cazul să dea în a.cest .an numărul de recruţi cerut;· pe 
de altă parte proprietarii care vor fi dovediţL că instigă populaţia îm
potriva recrutării, nu vor putea cu nici. un chip să evite pedeapsa sta
bilită de lege. În fine, dacă .această atenţionare ~cu vorbă bună ar rămâne 
fără efect în eercul de jos, :prim-judele amintit va opri :pe moment re~ 
crutarea, până când spiritele încinse· fă:t;'ă motiv se vor mai· lini~ti ·jnL 
trueâtva. 

Concept. Arh. St. Budapesta, Fond. G.P., nr. 7 485/1848. 

1 Vezi doc. 87. 
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Cluj, 14 iunie 1848 

Nemes Belso Szolnok megye igazgat6 :fiobiraja;nak 

Foldvari Gyorgynek idei junius 11r61 hozzam intezett levelet,
melyben ezen nemes megyeben kebel~zett Csepan helysegben fekvo jo.J. 
szagaiba az ottani urberesek altal c:elba vett zavarok es a foldes · ţl:raR, 
javainak celba vett onkenyes el foglalasa meg akadalyoztat.asa tekţniet~7 
bol irt helysegbe katonas:ELgot ker kikiildetni, --.:. Urasagodnak yissz<i ~~." 
ras mellett eredetileg a feladas miben anasar61 teend6 koriilm~nyes t)J:; 

d6s'itas tetel vegett kiildom. ,, 
Kolosvart, junh.1s 14. 1848 
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Judelu1. diriguitor, al nobilului ·comitat .Solnocul Interior 

F1oldvalri Gyorgy mi-a· adresait o scrisoare la· 11 iunie a.e. În ea 
cere să se trimită ,armată în localitatea Cepan, situată în acest nobil 
comitat, pentru a-i împiedica pe iobagii de acolo să comită tulburări 
şi să ocupe în mod samavolnic pământurile nobililo:r potrivit intenţiei 
lor. Acest denunţ vi-1 •trimit domniei voastre în original, rugâr;tdu-vă 
să-1 restituiţi împreună cu instrucţiunile detaliate privind măsurile ce 
trebuie să le întreprindem. 

Cluj, 14 iunie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1533/1848. Foto: 30 681-
30 682. 
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Târnăveni, 14 iunie 1848 

N agy Meltosagu Kiralyi F6 Kormanyzo ur 
Kegyelmes Uram! · 

A Megyeben letezo koz csendesseg allasar61 bator vagyok akizatos 
tud6sitasomat a kovetkezend6kbe tenni meg: ugyan is foly6 h6 8...,ar6ll 
tisztelettel jelentem, hogy ezen Megye felso Keruleteben fekvo nadasi 
es heturi Kozonsegek altal a rend es .csendesseg meg zavartatott vala) 
mellyeknek helyre aalitasat ki bekites utjran kivannram el probalni -:
minek kovetkezeseben nem mulattam el Keruleti helyettes ·Al Ispan 
Sombori Sandorhoz · rendelesemet meg tenni, sietoleg azan helysegekbe 
ki szJclillani, !ki is haladek nelkul ki ~szalvan az egyb~n gyult lakosok 
el6tt meg magyarăzta mindazon meg terhelteteseket, melyek a Katona 
era alkalmazasaval reajok sulyosodhatnanak, ha az engedelmesseget to
vabb is meg kivannak tagadni, -mire az egyben gyult N.ep egy s mas 
kornyulallasok fel hozatalaval mentegetven mag:at, altalanoson ki nyi-: 
latkoztatta, hogy tobbe a koz csendet fel nem fogja zavarni, - a Tiszt
viselokhez engedelmes leszen - senki szemelye es vagyonnya ellen fel 
nem b1mad, sot a robottat is a f.oldes Uraknak a tor. cikk ki hfrdeteseig 
m,eg fogja tenni s ezek szerent a rend helyre is allott, · semmi ujjabb 
panaszt az utan nem veven. 

Tovabba bator vagyok tisztelettel ide mellekelni Als6 Kerilleti 
Al Ispan Gciâl Mikl6snak Mike.sz.as.zar6l f. h6 12ker6l hozzam tett, al- . 
talam pedig 13an ke:s6 estve vett hivatalos tud6sftasat az abban zart A 
betuvel jegyzett olah irassal - ugy egyik Megyei birtokos id. Gyarfas 
Eleknek Szentpali J 6sefhez frt, - altala pedig a batorleti Bizotmanyhoz 
be adott levelet. 

Minthogy pedig az Al Ispan Ga.cH Mikl6s altal be kiildott olah iras, 
- a mint nekem magyar'aztatott azt tartalmazza, hogy az Olahsagnak 
meg igertetett voln~ a Katonai fo Parancsnoksâg e~ott ki eszkozolni a 
Szekely Ka.tonasagot el mozditani .a Megy,ebol - s ugyan csak a mint 
ertesemre esett jelenleg a Megyeben lev6 Szekely Katonas.ag vett is 
rendelest, hogy mihelyt itten dolgat vegzi, szaljon be sietoleg Ebesfal
vara. - Bâtor vagyok alazatoson kerni, Nagy Melt6sagodat, meltoztas:. 
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sek az anint rendelkezni, hogy minek utanna a Katonasăg miikPdeset 
itten be. is vegezne, bâr 2-3 hetre ~gy ISzekely Sza.zad a Megy~ben 
·maradjon allomasba, ne hogy az urberiseg al6li fel szabadulassal ne
mely nyughatatlankod6 helysegek altal, a mindenfeloli bujtogatasok ko..:. 
vetkezteben a csend es kozbatorsag ujjb6l meg zavartassek. 

Mely alazatos jelentesem utan mely tisztelettel vagyok 
N agy Melt6sagodnak · 

Dicsoszentmarton, J unius 14ken 1848 
alazatos szolgaja 
Foldvary Ferenc 

ig. Fo Bir6 

Prea mărite domnule guvernator! 
Binevoitorule domn! 

Despre starea liniştii pubU.ce din comitat îndrăznesc să vă re:latez 
umil urmă•toarele: la data de 8 a Junii curente1 v-am raportat pă Îll 
cer.cul superior al comitatului ordinea şi liniştea au fost tulburate de 
către locuitorii din Nadăş şi Retur; eu am dorit să restabilesc ordinea 
prin mijloace paşnice; în acest scop i~am şi ordonat vkecomitelui Joc
ţii,tor al districtului, d-lui Sombori Sandor, să se deplaseze în localită
ţile respective; el s-a şi deplasat fără ezitare şi a explicat mulţimii adu,:" 
nate multiplele neajunsuri, pe care le-ar suporta prin aducerea forţW 
armate în cazul_ că ar refuza în continuare supunerea. După .ee 1şi:-a c~:
rut iertare,. evocând diferite circumstanţe, poporul adunat a declarat î.n 
unanimitate că în viitor nu va mai tulbura liniştea publică; val da. as-:
cultare dregători[or; nu se va ridica împo,triva persoanei .şi a averi(hi:
mănui; ba mai mult, până la prmnulgarea articolului de lege va efe2-
tua şi robota. Astfel, liniştea şi ordinea s-a şi restabilit; n-a.m mai pr.i7 
mit nici o plângere. · 

:în continuare anexez aici înştiinţarea oficială a d-lui Galal 1'4ik16~, 
vicecomite al cer:cului inferior, trimisă mie de la Micăsasa în 12 a lunii 
curente şi primită de mine în 13 a aceleiaşi luni, împreună cu o epistolă·/ 
românească ală:turată sub litera A şi cu o scrisoare a nemeşului Gyarfa:Ş 
Elek senior, adresată d-lui Szentpali J6zsef, care, la rândul său, .. a 
înaintat-o comitetului pentru siguranţa publică. 

Scrisoarea ron1ânească înaintată de către vicecomitele Gaal Mik.16s 
precum mi s-a explicat, se referă la promisiunea făcută românilor de a 
se ,interveni ·la Comandamentul militar suprem în vederea obţinerii de:. 
taşării armatei secuieşti din comHat. Precum am fost .informat, armat.â 
secuiască a şi primit ordinul ca după terminarea misiunii de aici .să 

se deplaseze urgent la Dumbrăveni. 
Îndrăznesc 1a vă cere totuşi să dispuneţi ca, ·chiar dacă unitatea 

miHtară îşi va tennina aici misiunea; să mai ră:mân.ă în comitati o cani.:.. 
panie secuiască măcar pentru 2-3 săptămâni, pentru ca nu cumva pr~ 
dinea şi liniştea publică să fie din nou tulburate de către unele 1ocaJJ~ 
tăţi neliniştite de eliberarea din iobăgie şi instigate din toate părţii~. 
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Raportându-vă cele de mai sus rămân ·CU stimă adâncă al dvs. 
serv umil. 

Târnăveni, 14 iunie 1848 
F~ăldvary Ferenc, 

prim jude diriguitpr. 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1 583jl848. Foto: 25 833-
25 836. 

1 Vezi doc. 138. 
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Cluj, 14 iunie 1848 

Sterka Sulucz J osef uradalmi kulcsar, Iuonettye Daniel vidraii 
jegyzo, Balogh J osef topanfalvi jegyzo es reszesseik, az osszves Magyar 
honni julius 2ika napjara kituzott Ors21agos gyulesre nep kepviseleţ 
alapjan leendo kovetvalasztast, minthogy a havasi nep halvan az Enye
den, es annak kernyeken. tărtent bus esemenyeket. Enyeden, a valasztas 
szokott helyen fel megjelenni egyfelol, de mas feH:H, a zalathnai urada
lom fels6 resze a bihari ·havasokig terjedven, onnan tobb helysegek vâ
laszt6 tagjai Enyedig menet es jovet csak az utba nyolc napot tăltene
nek, a mi minden tekintetben terhelo lenne, de meg azon okb6l is, hogy 
azon meg eddig csendes es bekes jellemi.i havasi nep, az Enyed korlili 
felingeriilt kedelyu nepseggeli erintkezestol megosztassek, a tărveny czik 
ertelmeben nem csak Enyeden, hanem egy masodik biztossag .. feliigye
lete alatt Zalathnan is, vagy a mit leginkabb 6hajtananak Abrudbanyan 
is megtartatni rendelni kerik, hogy igy a havasi nep is a valasztasokba 
befolyhasson. 

A kepviselet alapjan teend6 valasztasr6l szoll6 torveny cikk meg 
legfels16bb meger6sitest nem nyerven, az addig val6 intezkedesek tetele 
pedig a megyekre leven bizva a kerelmesek valasz altal ţitasitta)tnak. 
Nemes Also Fejer Varmegyehez. 

Referitor la desemnarea deputaţilor pentru dieta din 2 iulie prin 
alegerea de ~către toţi cetăţenii patriei ungare pe baze parlamentare: 

Iosif Sterca-Şuluţiu, chelar domenial, Daniel Iuonette; notar în 
Vidra, Balogh Iosif, notar în Cârn peni şi asociaţiî sesizează că: aflând 
moţii de evenimentele triste petrecute la Aiud şi !În împrejurilni, pe 
de o parte, manifestă teama de a participa la alegeri în locul stabi.lit 
în acel oraş; pe, de alta, cum domeniul .superior al Zlatnei se întinde 
până l.a munţii din Bihor, alegătorii din mai multe localităţi de acolo 
ar parcurge opt zile nu1nai pe drumul dus-întors până Ia Aiud; aceşsta 
ar fi împovărător în orice privinţă 'Chiar şi din motivul că locuitorii 
de la munte, cu un caracter liniştit şi paşnic, ar evita contactul cu 
populaţia pătrunsă de sentimente ră.zvrătite din jurul Aiudu.Jui; de 
aceea, conform legii, solicită o decizie ca nu doar la Aiud, ci şi la Zlatna 
să se poată~ ţine alegeri, sub sU!p~avegherea unei a doua comisii; ar fi 
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de dorit mai bine la Ahrud, pentru ca astîel locuitorii din. zona mun-
toasă să partiei pe la alegeri. · 

Nefiind aprobată încă de autoritatea supremă Legea privind al~..;. 
gerea :pe baza reprezentării, aplicarea măsurilor de până atunci stă în 
atribuţia comitatelor de a răspunde cererilor solicitanţilor nobilului co
mitat Alba de Jos. 

Concept. Arh. St. Budapesta~ F.ond G.P., nr. 7 587/1848. 
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Cluj, 14 iunie 1848 

Tekintetes fobfr6 Ur! 
Urasagodnak foly6 h6 8r6l 196 szam alatt hozzam tett feljelente

sit, melyben Anasztasie K. Ikonoma Olah orszagb61 Brass6 v.arossaba 
erkezett orosz kem ir.ant tett intezked~eirol es annak rend6ri feli.igyelet 
alatti letelerol tud6sft, celszeruen tett rendeleseit helyeselven oly meg
hagyassal veszem tudomcisul:· · hogy ilrtt egyennek tovabbi mukode,Seit 
eber figyelemmel kfserte~tven, ha tettei melt6 gyanura okul szolgalna.:.. 
nak ot ·letart6ztatni, engem pedig rogton tud6sitani el ne mulassa. 

Tobbire szokott becsi.ilessel maradok Urasagodnak 

Kolosvart, j:Unius 14ken 1848 

elkotelezett szolgaja 
Gr6f Teleki · J 6sef 

Onorate domnule jude·:regal! 

I.au la ·cunoştinţă înştiinţarea domniei V()astre, adresată mie în 8 a 
iunii curente, sub numărul 196, ;prin. care mă inform.aţi despre măsu~ 
rile adoptate împotriva spionului rus Anastasie K. Iconomu, . sosit la 
Braşov din Ţara Românească şi despre punerea acestuia sub suiprave...: 
gherea poliţiei; aprob ordinele oportun luate, cu mandatul că, urm,ă-; 
rind cu vie atenţie activitatea ulterioară a persoanei îri cauză, .să fi~ 
arestat, dacă faptele sale oferă motiv pentru o . atentă observaţie, iar··~ 

; mine să nu o1niteţi a mă anunţa degrabă. · 
Ră.mân pe mai departe cu .stim.a obişnuită, serv supus al domniei 

voastre 

Cluj, 14 iunie 1848 Con te Teleki J 6zsef 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Actele revoluţiei de la 
1848-1849. Foto: 11 316-11 317. 
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Cluj, 15 iunie 1848 

Melt6sagos Fokormanyi tanacsos U r! . , 
Az abrudbanyai tanacsnak eredetileg vissza varas mellett foly6,h~, 

llrol hoz~am intezett jelenteset, mely szerint rifjabb Janku Avramnal;c 
Topănfalvan es kornyekeben lazftasa nyilvan valova tetetik: zaratekaţ-, 
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val egyutt a Melt6sagodra bizott nyomoz6dâs· erre is kiterjesztese es ha 
m6djat talalhatna, a nevezett izgat6 befogatasa vegett ezennel altki.ildeni 
kivantam. · 

Egyebarant telyes tisztelettel maradok Melt6sagodnak elkotelezett 
szolgaja 

Kolosvartt. JU.nius 15ken 1848. 
Gr6f Teleki J 6sef 

Măria voastră domnule consilier al înaltului Guberniu! 

În raportul Consiliului oraşului Abrud din 11 a lunii curente adre
sat mie, pe care trebuie să-1 înapoiaţi, e.ste menţionată ca evidentă in
stigarea ifă·cută de Avram Iancu junior la Câmpeni şi împrejurimi. Am 
considerat necesar să vă înaintez prezentul raport, împreună eu anexele 
sale, pentru cazul în care aţi găsi modalitatea de a extinde sfera. inves
tigatoare încredinţată măriei voastre .şi asupra acestuia, în vederea ares
tării numitului agitator. 

De altminteri rămân cu toată stima al 1nă·riei voastre devotat serv. 

Cluj, 15 iunie 1848 
Conte Teleki J6zsef 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 9 012/1848. Foto: 29 912-
29 913. 
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Cluj, 15 iunie 1848 

B. Ke1neny Domokosnak es G. Bethl.en Gabornak 1nint a Roman 
nemzeti bizottmany eloszlatasara kinevezett biztosoknak 

A Roman Nemzeti bizottmany neve alatt ide beadott Keril.evel, 
melyben a Mihalcfalvan s tobb mas helysegekben a V egori Szekely ka
tona:sag altal allit6lag elkovetett kicsapongasok kinyomozasara vegyes 
bizottmany kinevezese, s a bunosok peldas megfenyitese si.irgettetik, ere
detileg ide mellekelve oly utasitassal kuldetik Urasagtoknak, mint ep
pen az erdekelt bizottmany eloszlatasa vegett kirendelt biztosoknak, 
hogy mivel a Kiralyi Kormany Szek ezen minden fels:Obb engedelem 
nelki.il osszeallott bizottmanyt mar tObb izben betiltotta, s ennek, mint 
am,elynek minden mukodesei torvenytelenek - kerelmeit is el nem fo
gadhattya; ezen Kerlevelet az elnokseget viselt szemelynek adjak visz
sza1; a kerelemben foglalt dolog egyeb arant m~as uton targyalas alatt 
leven. 

Kolosvart, Junius 15en 184~ 
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Baronului Kemeny Domokos şi contelui Beth(en Gabor, în calitate 
de comisari numiţi pentru dizolvarea Comitetului Naţional Rbm.ârţ 

în numele Comitetului Naţional Român Ei-a înaintat aici o cerer'e 
în care se solicită urgentarea numirii unei ~comisii mixte pentru cerce
tarea abuzurilor eomise, precum se spune, de ,către sofdaţii secuigră'ni
ceri la Mihalţ .şi în alte localităţi, precum şi pentru pedepsirea exem
plară a vinovaţilor. O trimit anexată în original domniilor voastre, în 
calitate de comisari' delegaţi tocmai pentru dizolvarea Comitetului în 
cauză. Guberniul crăiese a interzis deja în mai multe rânduri activi
tatea acestui Comitet organizat fără vreo aprobare superioară. Fiind 
deci un organ a cărui activitate este ilegală, cererea .sa ·nu poate fi ac
ceptată. Această ,cerere să fie restituită persoanei .care fi,gurează ca pre
şedinte.1 

Cele cuprinse în cerere vor fi discutate pe altă cale. 

Cluj, 15 iunie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 7 409/1848. Fato: 26 128-
26 130. 

1 A. Şaguna. 
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Cluj, 15 iunie 1848 

Kozi.igyek igazgat6ja ·Donath Sandor foly6 ev Majus 30an 6480 es 
6929 szamok alatt kelt azon kormanyszeki intezvenyek eredmenyelil; 
miszen2nt hires ligyvedek Mikas Ferenc es Butyan Janos, ugy kiralyi 
tablai irnok Pap S.andort es Kolozsvart lak6 Szocs Janos ellen az olah. 
nemzetbelieknek torvenytelen bujtogatasaert a karos iriimyu mozgal..: 
makra ingerleseert a kozesketesek vegbenvittetese utan haladek nel
ki.il bunvadi kereset inditas.a rendeltetett; jelenti: mikep megtetetett a 
szukseges intezkedes a vegett, hogy ketrembeli kiralyi kozugyigazgat6-
sagi irnokok mindazon torvenyhat6sagokban, melyekben a nevezett bun
tenyesek vetkes merenyeiket · elpr6baltak, el6bbi eltok folytatas.ara. is 
kiterjesztve mind a negy vadlottakra nezve az esketeseket kesedelem 
nelkiU vigyek veghez; azomban a kinyomozasi munkalatok tartalmab6! 
a vilagolvan ki: hogy Butty,an Jranosnak Kovar videke torvenyhatosaga.;;. 
bol is hasonl6 bunteny es bujtogatasi mereny miatt kellett kikoltozni, 
az esketesnek ottani vegbevittetesit a mostani kori.ilmenyek kozott to
vabbi intezkedesig el nem rendelte, keri ez okon intezkedni: hogy vagy 
a Btl.ttyan Janos· buntenyeit erdeklo t~orvenyes iromanyok mint a per
nek sikeresen leend6 inditasara szi.iksegesek a jelento kozi.igyek igazga
t6janak ki.ildettessenek at, vagy pedig illyeneknek nem letezese esete
ben a maga rendjen es m6djan bizonyit6 erovel birand6 iromanyok ha-
ladek nelki.il keszittessenek2• ' . 

* 
Irassek vissza: hogy Buttyan Janosnak a Kovar videken veghez 

vitt hibas tettei a marcalis szeken elprobalt kicsapongasa~t foglal\llan 
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magokban, az ellene most fenn forg6 kereset tărgyaul csak az olah nep
nek kiilomboz6 helyeken, jelesen Szeben, Abrudbanya s Balasfalva kor
nyekeiben elkovetett bujtogatasaira intezze. 

Conform intimatelor guberniale cu nr. 6.480 şi 6 929 din 30 mai, 
se prevede ca împotriva faimoşilor avocaţi Flori.an Micaş şi Ioan Bu
teanu precum şi a cancelistului de Tabla regească Alexandru Pop1 şi 
a lui Ioan Suciu din Cluj, să. se pornească fără întcîrziere procedura 
de urmărire~ penală, după încheierea anchetelor publice, pentru insti
garea nelegiuită a conaţionalilor lor şi pentru îndemnarea .ace,stora la 
mişcări primejdioase; directorul procuraturii ·fiscale Donath Sandor ra
portează că s-au luat mă.sudle necesare .pentru ca functionarii admi
nistraţiei publice să iasă în două rânduri şi să ancheteze urgent în. toate 
jurisdicţiunile, unde numiţii nelegiuiţi şi-au desfăşurat tentativele lor 
primejdioase, extinzând investigaţiile şi asupra antecedenetelor biogra
fice ale celor patru inculpaţi.· Între timp, di~1. cuprinsul anchetei a rei e
şit că, în ce-l priveşte pe Ioan Buteanu, acesta a trebuit să se mute din 
jurisdicţiunea ·districtului Chioar diri pricina unor fapte şi tentative 
asemănătoare de instigare; dste fiind împrejurările de faţă, s-a ordonat 
continuarea anchetei în Chioar, până la noi dispoziţii. Cere să S·e dis
pună în cauză în fe-lul următor: să i .se trimită directorului procuraturii 
fiscale înscrisurile legale care privesc faptele lui Ioan Buteanu de .acolo, 
ca necesare pentru .pornirea reuşită a procesului; în caz că aceste în
scrisuri nu există, să se întocmească fără întârziere, conform procedu
rii, scriptele înzestrate cu putere doveditoare2

• 

* 
Să se răspundă că, întrucât infracţiunile lui Ioan Buteanu săvârşite 

în districtul Chioar se referă numai la încercările sale de a se informa 
in scaunul marcal, obiectul cercetărilor ce se desfăşoară acum împo
triva acestuia să-1 constituie numai instigarea poporului român din 
anumite zone, .cum ar fi împrejurimile Sibiului, Abrudului şi Blajului. 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 8 543/1848. 

1 AL Papiu Ilarhm. 
2 Vezi doc. 273. 

Cluj, 15 iunie 1848 

a. - Fogarasi PUspoknek 

256 

b. - Kolos megye kozonsegenek 

a, b. - Megyeben keblezett szombattelki koz lak6sok ~altal kimu
tatott kă.z igazgauas elleni eng~edetlenseg fenyitesere es a kozseget iz
gat6knak kijelolt helybeli egyesiilt PCliP Pap Simon es ugyan oda val6 
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koz lak6sok Kuk Indn§j ~s Pap Alexandru befogatasokra kirendelt ke::.. 
ri.ileti Al Ispan es Jarasbeli Szolga bir6 altal veghez vitt es ide felter:.. 
jesztett kinyomozasb6l s mellE§je csatolt iromanyokb61 kovetkezendioket 
tahilta a Kiralyi Kormanyszek bebizonyosulva, hogy: 

lszor A szombattelki lak6sok maguk juhnyajaikkal a foldes ura
sagnak bizonyos magăny legeliOjet eroszakoson leetetven, midon az Al 
Ispâny ezen kihagas megvisgalasara kiszallott, _ a szomszed Puszta · Ka
marasra es az er6szakoskod6 pakularokat a falusbir6 altal maga eleibe 
kisertetni es a falusi kozseg t&gjait is maga elotţ megjelenni nendelte 
a fenn emlitett pap egyik pakul,art, kinek keze alatti nyajban voltak az 
6 juhai, a falus bir6 keze al6l kivette es maga lakhazanal tartoztatta. 

2szor Ugyan ,az irt pap a falusi kozseget is, melynek nagy resze 
az Al Ispan rendel~tenek engedelmeskedn.i ~s Puszta Kamarason meg:-: 
jelenni kesz lett volna, oda atmenni nem engedte, figyelmeztetven 6kei 
a balasfalvi gyulesben hozott vegzesre es arra le tett eskujokre, s mond
van nekiek, hogy ahoz tartsak magukat. Mely figyelmeztetest 

3szor Kuk Indrej es Pap Alexandru_ koz lak6sok, kik a falusi koz
seg reszer61 mint kovetek fizetesert a pappal a balasfalvi gyulesre jar
tak, )ugy magyariaztcik: ki, hogy a bal~falvi g.ytiles vegzete s12erint a 
Ron1anok leven els6k, a Magyarok hatalmanak m·ar vege, rendeleteinek 
engedni nem kell1; a Magyaroknak es Uraknak baratjai ne legyenek, mert 
azoknak torvenyei mar meg . egettettek, azok 6ket nen1 kotelezik, senki
tol nem fuggenek es mindent Balasfalvar6l varnak; mire 6k Balasfalvan 
hetszer megeskudtek. 

4szer Az emlitett Al Ispan es Szolgabir6 tud6sitasukb61 az is ki
tetszik, hogy midon ezen kinyomozas vegett Szombattelkere kiszallottak, 
a nevezett pap ismetelt felsz61itasokra is elottok megjelenni nem akart; 
a miert katonai erovel kellett otet letart6ztatni1. 

Mind ezek e szerint a kinyomozasb61 ki joven, a koz nepet ily m6-
don bujtogat6 fenn irt PaP Pap Simonra nezve meltonak talalta a Ki
ralyi Kormany Szek, hogy eddig szenvedett fogsaga buntetesul fel tu~ 
datvan oly komoly lTI(egintessel es az arant · adand6 irasbel:i kotelezes 
mellett bocsattassek szabadon, hogy a koz nep ilyeten ·bujtogt;ltas,at61 
megszunik, e felett pedig a. Balasfalvara az innen tett rendeletek ellenere 
a falusi kozseg resz,er61 magaval vitt ket koveteknek a falu alta~ fize
tett bert a falunak ~ordittsa meg; nem ki.lH5mben a katione.sagra tett 
es az Al Ispan s Szolgabir6 tud6sft,asaban kijelolt oszvegnek felet 6 fi
zesse meg. 

b) lVtely hatarozat a nemes megyenek, a Csendori bizottmany foly6 
h6 1s6 napjar6l kelt Tud6sft,a,sa mellett felkuldott iromanyok viss.za re
kesztese mellett, illo elE~gtetelben vetel vegett oly hozzaadassal iratik 
meg, hogy a gorog egyesult Piispokhez egyszersmind az iran t is tetetett 
innen Rendelet, miszerint P~p Simont mostani megyejebol mas cseke~ 
lyebb allom,asra tegye at. 

Vegre a m:as ket bujtogatot Kuk Indrejt es Pap Alexandrut a ne-
mes megye vetesse ill6 bi.intetes ala. · 

a.) Mely hatarozat teljesites vegett nemes Kolos Megyenek megi
ratvân, Melt6sagod ezennel oda utasittatik, hogy nevezett Pap Simont 
mostani megyejebol mulhatlanul mozdittsa el es n1as csekelyebb allo
m.asra tegye at. 

Kolosvart, Junius 15en 1848 
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a - Episcopului de Făgăraş . 
b - Comitatului Cluj 
a - Nobil ului [ comitat] Cluj 
b - acestui nobil [comitat] 

.a, b - Iobagii din Sâmboleni, din acest comitat, s-au răzvrătit. 
Pentru 1iniştirea şi pedepsirea lor, precum şi pentru arestarea preo
tului Simion Pop şi . a locuitorilor Andrei Cuc şi Alexandru Pop, a sosit 
la faţa locului, vicecomitele, împreună cu judele nobiliar. Din actele 
anchetei lqr înaintate nouă, Guberniul regal a aflat că: 

1. Locuitorii din Sâmboleni şi-au trimis turmele lor de oi la păs
cut pe păşunea ce aparţinea domnului de pământ; după ce vicecomitele 
a sosit Ia faţa locului pentru a cerceta cazul i-a chemat la el, la Cămă
raş, prin intermediul judelui primar sătesc, pe păcurarii agresivi, pre
cum şi pe locuitori; preotul susmenţionat l-a reţinut însă pe unul din 
ciobani la el acasă şi anume pe acela la care au fo.st şi oile.lui; 

2. Preotul .a procedat la fel şi cu locuitorii care, în maljorit-atea 
lor, s...,au arătat dispuşi să se deplaseze la Cămăraş; el nu Ie-a permis 
plecarea la Cămăraş, invocând . rezoluţia din Blaj şi jurământul depus 
acolo: a .insistat ca ei să 'le respecte. 

3. Locuitorii Andrei Cuc şi Alexandru Pop care ,au fost cu preotui 
la Blaj în calitate de· delegaţi şi au primit pentru aceasta retribuţie, au 
susţinut .că,. potrivit rezoluţiei din Blaj: românii sunt cei dintâi dintre 
locuitorii ţării; domn[a ungurilor s-a sfârşit; dispoziţiile acestora nu mai 
trebuie luate în seamăj; nu. mai este ~cazul să fie prieteni cu ungurii şi 

cu domnii, întrucât legile lor au .fost demult arse; aceste legi nu mai 
sunt valabile pen,tru :ei; ei n_u Il).ai.depind de nimeni, ci vor aştepta totul 
de la Blaj; pentru toate acest0a atl jura~ de şapte ori la Blaj; 

4. Din relatarea vicecomitelui şi a priln-judelui rezul:tă şi aceea 
că, atunci când au sosit la Sâmboleni pentru anchetă, preotul n-a fost 
dispus nici după somaţii repetate să se prezinte la ei; din acest motiv 
au trebuit să-1 aresteze cu forţă militară1 . 

Toate acestea reies ·din· anchetă ... Totu.şi, Guberniul ·crăiese a cre
zut ca justă măsura de a-l elibera pe preotul Simion Pop care a agitat 
poporul, cu avertismentul serios de a inceta instigarea şi cu obligaţia 
de a da o declaraţie în scris că· va respecta un atare angajament. Preo
tul trebuie obligat apoi să înapoieze sătenHor banii: plătiţi celor doi 
delegaţi pe care .i-? dus cu sine la Blaj; la f€d, să .plătească jumătate 
din eheHui_elile de d~pla.sare ale vicecomitelu:l şi din cele de întreţinere 
a armatei. 

'• . 
b. Această hotărâre se aduce la .cunoştinţa comitatului împreună 

cu .anexa raportului comitetului pentru menţinerea liniştii din ziua de 
1 Le. Totodată, comitatul trebuie anunţat despre hotărârea g:ubernială 

transmisă şi episcopului greco-catolic, referitoare la mutarea preotului 
Simion Pop din, localitatea actuală înb:.:..o altă comună. 

în ceea ee-i priveşte pe Andrei Cuc şi Alexandru Po:p, .comitatul 
să aibă în vedere pedepsirea lor. 



a. Hotărârea de mai sus se transmite eomita:tului Cluj, iar măria 
voastră este datoare să-I plaseze pe Si'mion Pop într-un sat 1nai 1nic. 

Cluj, la 15 iunie 1848 

Concept. Arh. St Budapesba. Fond. G.P., nr. '1364/1848. Foto: 2 098.,..,_ 
2102. 

1 Vezl doc. 11 şi 12; vezi şi voL IV, doc. 289, precum si vol. V, doc. 128 
şi 179. 
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Cluj, 15 iunie 1848 

Nemes Fels6 Feher megye f6ispănj+ănak 

Melt6sagodnak e foly6 h6 12ăiker61 176 sză·m1 alatt hozzăm inte~; 
zett hivatalos jelentese.re ezennel valaszolni kivantam: miszerent egy 
felol a Kiralyi F6 Kormanyszek meltosăgodnak a mult majus h6 27diken 
kelt jelentesere a maga hat~ozată,t mfăr megtette es remellem · eddig 
vallaszat is vette. Masfelol pedig a miii napon es jelen szam alatt en tâ:
bornoki helyettes Pferschmann urat hivataloson megtanaltam legyen: 
miszerent a melt6.sagod korm.~1nya ahi bizott nemes megyebol, ].elese11 
Rakosr61 es Hevizbol Feketehalomba .atsziillitott lovas katonasiigicsopo;r::-:-; 
tot a belbătorsăg fenntartâsa tekintetebOl oda minei el6bb vissza vitetni 
rendelni ne terheltessek. -

Kolosvart, juniu8 15diken 1848. 

Comitelui suprem al nobilului comitat al Albei de Sus 

La adresa dvs. oficială adresată .mie în 12 a lunii curente sub 
nr. 1761 doresc să, vă răspund că Guberni'ul a şi luat hotărâreat sper 
eă până acum aţi şi primit răspunsmile. Pe de altă parte, azi, sub nu-, 
măro[ prezent, eu m-arn adresat oficial d-lui feldmareşal Pfersmann,· 
adjunctul comandantului suprem, ca în vederea restabilirii securităţii 

interioare să ordone rech~marea imediată a trupelor detaşate la :Co
dlea în .. localităţile Racoş şi Hoghiz .ale comitatului încredinţat condu
cerii dvs. 
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Cluj, [a 15 iunie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1565/1848. Foto: 25 623---
25 626. 

1 Ve7â doc. 203. 
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Cluj, 15 iunie 1848 

Gr6f Beldi Ferencz es b. Kemeny Istvan korm1any biztosoknak 
Răcz Vazul es Cipariu Timothe alairasok alatt az olahnemzet go

rog egyesi.ilt tagjaihoz iC'dlitolag a nemzet iigyeben farad6z6 ifjak jutal
mazasa vegett gyujtendo penz irant intezett felsz.Olitasuk egy Jpeldanyat 
magyar forditasaval melt6sagtoknak haszna1at es szlikseges tudas vegett 
ezennel âltk·iildeni kivantam1. 

Kolosvar, _junius 15ken 1848 

Comisarilor guberniali contele Beldi Ferenc şi 
baronul Kem.eny Istvan 

Am considerat oportun să vă trimit spre utilizare şi spre necesara 
auare la cunoştinţă un exemplar al unui apel cu traducerea în limba 
maghiară, adresat membrilor greco-eatolici ai naţiunii române:, eu sem
năturile lui Vasile Raţiu şi Timotei Cipariu, referitor la o colectă bă
nească, - precum se spune - pentru sprijinirea tinerilor ·care lucrează 
în problema [emancipării] naţiunii. 1 

Cluj, 15 iunie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1548/1848. Foto: 25 621-
25 622. 

1 Vezi voL IV •. doc. 156. 
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Cluj, 15 iunie 1848 

An das Lobliche k.k. hierlăndische General Cmnmando Prăs:idium 

In Beziehung auf die schatzbare Note Eine.s Lobi. General Com
mando Prăsl.diums v .. 7.· Juni Z. 620-'-'-606/q1 habe ich die Ehre nebst 
RucksteHung der Kommunikate· die Abschrift . meines Prăsidial Erlasses, 
welchen ich in Betr:eff des am 2. d. M. Landt!ăgHeh besehlossenen drit
ten Gesetz Vors·chlages, \Velcher von der Umgestaltung der Szekler 
Grentz-Regimenter in National Garden hande.Jt, dami t der.selbe bei der 
unter den Waffen befindlichen Szekler Nati'on zu Missverstăndnissen 
keinen Anlass ,gebe in Folge der von Sr. Excellenz dem K. Landtags 
Comissăr und hierlănd. Herrn Command. Generalen an mich zugesteHtt:!' 
Aufforderung an sămtHchen Oberbeamt·en jener Szekler Jurisdiktionen, 
in wekhen das Grenz Institut eingefi.ihrt ist, zugeschiekt habe, mit dem 
Beifti.ige mi tzutheilen dass durch · die:se Vorkehrungen, meines Erachtens 
naeh, aHen Missverst'ăndnissen vorgebeugt sein di.irfte. 

Klausenburg, am 15. Juni 1848 
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Către prezidiu! Comandamentului c[ezaro] ·e[răiesc] 
suprem din Transilvania 

În legătură eu apreciata adresă a prezidiului Comandamentului 
general din 7 iunie, nr. 620-606/q/ am onoarea să vă înapoiez comu
nicatele şi să vă trimit o copie a dispoziţiei mele prezidenţiale, pe care, 
ia cererea excelenţei sale comisarul regal.la dietă şi comandant suprem 
din ·Transilvania, am trimis-o funcţionarilor de frunte ai acelor juris
dieţii secuieşti, unde există instituţia de graniţă; ea se referă la proiec.:.. 
tul de iege nr. 3 adoptat de Dieta Transilvaniei\ în 2 iunie, in care· este 
vorba de transformarea regimentelor secuieşti de graniţă în rărzi ci
vile. Am procedat astfel pentru .ca legea rc:spectivă să nu provoace 
neînţelegeri în rândul naţiunii secuieşti aflată sub arn1e. Prin această 
dispoziţie consider că s-a prevenit orice neînţelegere. 

Cluj, 15 iunie 1848 

COncept. Arh. St. Budapesta. Fond G.Pr., nr. 1536/1848. Foto: 25 603-
25 604. 

1 Vezi doc. 74. 
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Cluj, 15 iunie 1848 

An Ein Lobi. k.k. hierlăndiges General Comando Prăsidium 

In Beantwortung der geschătzten Note Eines Lobi. Prăsidiums vom 
4-ten d. M.Zr.R. 3163 gebe ich mir die Ehre zu eroffnen: dass die; unter 
dem Namen der Partium begrif.fenen Jurisd.iktionen wirklich auf aHer
hochsten Befehl Sr Majestăt zu Ungam einverleibt worden sind, urid 
von dem Tage an a1s dahin gehorig betrachtet we.rden, .als die Verof
fentHchung der Ungarischen Gesetze daselbst stattgefunden hat, unei 
von diesem Tage sowohl mein a1s auch des k. Guberniums fernerer Ein
flus.s in die Verwaltung dieser vier Gerichtsbarkeiten auf gehort habe, 
dass falglich auch die Verpflegung des daselbst befindlichen Militărs 
nach dem ungarischen Regulament und nach den in demselben fest
gestellten Grundsatzen geleistet werde, mHhin eine Ausgleichung hier
Uber bei etwaigen Anstănden nur mit dem k. ungarischen Ministerium 
verabredet werden konne. 

Klae1senburg am 15. Juni 1848 

Către prezidiu! Comandamentului c[ezaro]_ c[răiesc] general 
din Transilvania 

RăspunzŞnd ia . .apreciata adresă a onoratului prezidiu din 4 iunie; 
nr. 3 163, am onoarea să vă informez că jurisdicţiile cuprinse sub de~ 
numirea de Partiurn au fost •efectiv anexate Ungariei la ordinul Maies
tăţii sale; acestea sunt considerate ea făcând parte din Unrgaria din 
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ziua în care în ele au devenit publice legile ungureşti. Incepând cu 
această zi a încetat influenţa mea şi · a Guberniului în administraţia 
celor patru jurisdicţii. Prin urmare şi aprovizionarea armatei staţionată 
acolo se efectuează în conformitate cu regulamentul ungar şi cu princi..:. 
piile stabilite într-însul. Deci numai cu Guvernul ungar se pot iniţia 
tratative în cazul unor eventuale probleme. 

Cluj, 15 iunie 1848 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1575/1848. Foto: 25 637. 
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Cluj, 15 iunie 1848 

An Seine des k.k. Herrn Feld Marschall Lieutenants 
Pfersmann Hochwohlgeboren 

In der tinterm 12ten 1. an mi'Ch erstellten Vorstellung beschwert 
sich der Obergespan des Ober Albenser Komitats Graf Kalnoki dariiber, 
daB obwohl in mehreren Ortschaften dieses Komitats die ·offentliche Ruhe 
und Sicherheit des Eigehthums bedrohet werden und sich eine bedenkliche 
Widersătzlichkeit an vielen Orten kund gebe, welche nur durch Milităr 
Assistenz bezăhmt werden kJonne, dennoch in diesem Komitate blo.f) zu 
Martonfalva skh eine Escadron befinde, die bisher im Rakos und Heviz 
stationirte Cavallerie Abtheilung, aher nach Zeiden in den Kronstiidter' 
District verlegt, und obendrein diesem Comitat durch das Obe:rlandes 
Commissariat, der Last der Verpflegung der:selben aufgebiirdet worden 
sei, weBhalb der Obergespan din Bitte gestellt hat, wegen der zu bewir
kenden RUckkehr dieser Abtheilung nach dem Ober-Albenser Komitat1

) 

die geeigneten Schritte einzuleiten. 
Da die gegenwărtigen VerhăltniBe dieses Komi tates. es dringend 

erheischen, da:B die Ril.ckkehr dieser Abtheilung ehestens angeordnet 
werde, .so gebe i·ch mir die Ehre Euer Hochwohlgeboren zu ersuchen 
dief>faHs da:s Errorderliche verfiigen ·.und mkh vom Verfugten in die 
Kenn tniB setzen zu woll~n. 

Către excelenţa sa,. domnul fe1dmareşal locot~nent Pfersmann 

·In adresa sa din 12 iunie înaintată mie, comitele suprem al.comi
tatului Alba de Sus, ·contele Kalnoki, se plânge că: în mai multe loca
lităţi ale acestui' comitat liniştea publică şi securitatea proprietăţii sunt 
ameninţate; se manifestă o opoziţie îngrijorătoare în mai muUe ·locali,; 
tăţi care nu poate fi domolită decât prin asistenţă p:Ii'lţtară;. cu toate 
acestea, în comitat :se află doar un escadron la Metiş; detaşamentul de 
cavalerie, staţionat până în prezent la Ra.coş şi Hoghiz, a fost transfe
rat la Codlea în districtul Braşov, deşi urmează ca tot comitatul, prin 
intermediul comisariatului suprem, să suporte şi . de acum. înainte povara 
aprovizionării lu[.1 fată de ce comitele suprem roagă să se ia toate mă
surile pentru ca acest detaşament să se reîntoarcă în comitatul Alba 
de Sus. 



Deoarece, condiţiile actuale ale comitatului sunt de .aşa natură 
încât impun revenirea cât mai grabnică a detaşamentului, am onoarea 
a vă ruga să ordonaţi a :se lua măsurile necesare în acesrt sens; de.,ase.~ 
men~a să mă informaţi în legătură cu cele întreprinse. · · 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1 565/1848. Foto: 25 623-
25 626. 

1 Vezi doc. 203 şi 257. 
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Cluj, 15 iunie 1848 

An Se Excellenz . den kk::. wirklichen Herrn geheimen Raţh und 
Kammerer Grosskreuz des kais. konigl. Leopold Orde'ns, dann 
Landes Gouverneur des Grossffirstenthurils Siebenbiirgens Grafen 
rreleki 

In Entsprechung der geehrten .Note vom heutigen ·Tage Nro 155,9 
beeile ich mich Eure ExeeUenz mitzutheilen, dass wegen Verlegung: des 
zu Egerbegy und Gyeres ştationirten Zuges Szekler Huszaren nach J3o
don1 noch fur den heutigen Tag bereits das Erforderliche eingeleitet, 
und diese Abtheilung dem Hl. Obergespann Grafen Toroczkay zur Ver;~ 
fiigung ges'tellt worden ist. · 

Klausenburg am 15. Juni 1848 

Puchner F.M.L. 

Către exeelenţa sa domnul ·Conte Teleki, consilier intim şi cam~-tar, 
purtător al crucii mari a ordinului e[ezato] c[răiesc] Le6pold şi 

guvernator al Marelui Principat al TransHvaniei 

[n conformitate cu onorata notă de a:stăzi1, nr. 1 550, mă grăbesc 
să vă comunic că pentru detaşarea detaş.amentului de husari secui de 
fa Agârbidu şi Câmpia Tu~zii la Budiu1 au fost :luate deja astăzi toate 
măsurile şi i-a fo!St pus Ia dispoziţia dmnnului comi:te . s.uprem, contele 
troroczkay. '· 

Cluj, 15 !iunie 1848 

Puchner, F.M.L. 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Gţ.Pr., nr. 1576/1848. Foto: 25 646. 

1 Azi Papiu Ilarian. 
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Sf. Gheorghe, 15 iunie 184fl 

A 2dik szekely gyalog ezeredes uraknak 
Jlinius 15en 1848 

Kiralyi Kormanyzo G. ·Teleki Josef ur 6 nagymeltosagânak f~ e. 
1436 E. szam alatt kolt rendelete altal a feloll leven ertesitve mikep 6 
nagymeltosaga a hazabeli :Dohadi parancsnoksagot a vegett szolitotta fel, 
hogy a korm•anyom ala bizott nemes szek bel csende fenn · tarthatasa es 
a kormanyzas szabalyszeru folyhatasa tekintetebol kiadando intezkede
seimet a Meltasagod kormanya alatti nemes ezeredhez teendo utasitasai 
altal segellene elo - annak folytan tehat hivatalos bar.acssaggal van 
szerencsem Meltosagodat fel kerni, - ne terheltessen engemet tud6si
tani, ~ett-e a fennebbi ertelembe a nagymelt6sagti fo hadi v;ezersegtol 

. parancsot, s ha igen, azt vellem kozolni sziveskedjek. 
A kiralyi ad6nak nem csak be nem szolgaltatasa, hanem nehol meg

tagadasa feloll is leven ertesiilve, mai napt61 a tartozasokat telyesiteni 
elmulasztott ad6zokat, ad6juk be fizetesere fel szolitatni rendeltem ugyan, 
minek is, ha 6hajtott eredmenye nem lenne, meg hagytam a Kezdi es 
Orbai alkiralybir6knak, hogy a hatrâl<~k es foly6 adot Nagymelt6sagod
t61 kerend6 katonai erovel megkisertend6 elegtetel utyan is hajtassak 
fel "-- annalfogva hivatalos baracssaggal kerem Melt6sagodat, szives
kedjek erintett alkinlly bir6k ~iltal ne talan az ad6 . fel hajtatasa yegett 
kerendo katonai erot kello mennyisegbe megadatni rendelni - hivatalos 
es baracssagos tisztelettel maradvan. 

D-lui colonel al regimentului 2 secuiesc de infanteri<e 

In 15 iunie· 1848 

Prin ordinul 1 436 din a.c. al mări ei sale d-1 guvernator regal,
contele Teleki J6zsef, am fost înştHnţat că el a: somat Comandamentul 
suprem din ţară, ca prin dispoziţiile dvs. date nobilului regiment pe 
care-1 comandaţi, să susţineţi măsurile luate de mine în vederea men
ţinerii iiniştii şi a exercitării corecte a funcţiei administrative în no
bilul scaun încredinţat conducerii mele. Ca urmare, cu prietenie ofi.:. 
ciallăl, am onoarea de a vă ruga să nu ez.rtaţi să mă înştiinţaţi, dacă\ în 
acest sens aţi primit ceva dispoziţii de la Comandamentul suprem dacă 
da, să binevoiţi a mi le aduce la cunoştinţă. 

Am fost inîorm.at .că impozitul regal nu numai. că nu a fost plătit, 
dar s-a şi refuzat. Cu data de azi am somat [restanţierii] 'la plata im
pozitelor. În caz că iniţiativa mea n-ar da rezultatul seontat, 1e-am suge
rat vicejuzHor regali din ·Kezdi şi Orbai1 să adune restanţa şi impozitul 
curent chiar -cu forţa militară pe care să o ceară de la domnia ta. 

1Deci, cu prietenie ofi·cială, o ro:g pe domnia voastră ca In cazul. în 
care vi se va solicita· de cătr-e vicejuzii susaminti;ţi .forţă militară, să 
dispuneţi trimiterea acesteia în proporţie corespunzătoare. 

Ră:mân .cu stimă oficială şi prietenească. 

Concept. Arh. Naţ, !Dir. jud. Covasna. Fond. Arh. Scaun. Trei Scaune. 
Acte preZ'idiale. Foto: 7 808-7 810. 
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Arad, 15 iunie 1848 

Şedinţa din 3/15 iunie 1848 a Consitoriului Arad 

·Iosif Raiadci arhiepiseop şi mitropolit de Carloviţ comunică d-lui 
episcop diecezan că şi-a asumat, potrivit dorinţei Adunării ţinute !la 
Carloviţ, la 1 mai a.c., titlul de patriarh de care şi antecesorul Arsenie 
Cernovici s-a folosit. 

S-a hotărât: 
. ·Acest Consistor sau .sf[ânt] scaun, considerând adunarea sârbească 

de la Carloviţ din 1 mai a.e. drept revoltă sau răscoală, nu va fi, nici~ 
odată de acord cu titlul de patriarh, asumat de arhiepiscop ilegal şi fără 
audierea românilor, ca rezultat al unei răzvrătiri anticonstituţionale. 

Original. Arhiva episcopiei Arad, Protocoalele şedinţelor . consis.torial~ 
ddn 1848; PubHcat.: I. D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente pri:. 
vitoare la istoria Mitropoliei . Banatului, vol. II,· 'Dimlişoara, 1980. 
p. 694-695. 
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Sibiu~' 15 iunie 1848 

An den LObHchen Kronstădter Magistrat 

N aehdem mir von mehreren _.săehsischen Kreisen der An trag ge
stellt worden is>t, dureh Abhaltung von groBen Volksver.sammlungen 
einen Ausdruck des· National Willens und der National Einheit zu er
zielen, um dadurch die der Nation durch den Landtags BeschluG vom 
30sten Mai erwachsenen Gefahren abzuwenden, eine solche massenhafte 
Vol~s Versammlung aher nach der einmuthigen, 1nit Universităts ErlaB 
vom l2ten d.M.,. Zahl 6971 dem J()blichen bekannt gewordenen . Ansicht 
der Universirtăt in dem gegenwărtigen AugenbHcke nkht zweckdienJkh 
eraehtet wird, .so h.abe ich mieh bestimmt gefunden, auf den 26sten d.M .. 
dem von SchăGburg und dem Grundsatze naeh auch von anderen Krei-:-\ 
sen . ausgegangenen nachtrăgliehen An trage gemăB einen versUirkten N_a
tional Conflux aus Deputirten, welchen von ihren Comitenten ein um
f.assendes Vertrauungsvo:tum ertheilt werde:n. muG, .bestehend zur Be,. 
rathung und BeschluBfassung_ aller jener MaGregeln einzuherufen, we~che; 
qurch die tăglich wechselnden Verhăltnisse und die wahrscheinlich be
vorstebenden Ereignisse werden gebothen werden. Indem ich den. be7_:. 
vorstehenden Beschlu13 gefaBt habe, bin ich der Anskht gefqlgt, da.G 
s·o wie die Zeitumstănde allerdings auBergewohnliche MaGregeln noth-. · 
wendi.g machen, es durch dieselben Umstănde gebothen wird, den Bo
den des positiven Gesetzes nieht zu verlassen, s.ondern._ in cjer m~oglichs~ 
genauen Einha1tung· seiner Grănzen geg•en die drohenden Angriffe l}nd 
Anfeindungen .einen krăftigen und. ehrenhaften Schutz zu e;rsucpen;, 
Der auGerordentliehe National Conflux wird. sieh dahergena11 nach der 
bei gew·ohnlichen .National Confluxen geltenden Gepflogenheiten im 
National Hause van Herm.annstadt versaf!IJ.?elp;· er wird ~s,eine Erlasse 
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in der gewohnlichen Form abfassen. und wird seine Wirksamkeit auf 
alle Gegenstănde erstreckeri, welche das In.tresse der Nation im gedng
sten be:riihren. Es wird jedoch dieser National Conflux nkht .allein je 
zwei Deputirte eines Kreises in sieh fassen, sondern so viele· mit um
fassendeln Vertrauungsvotum versehene Abgeordneten der .einzelnen 
Kreise enthaltert, als diese innerhalb. der Anzahl von zwei bis acht, je 
nach dem eigenen Gefilhle der Billigkeit und mit Berucksichtigung. des 
Bedarfes der heimischen Verwaltung, fur nothwendig erachten. SchăE
burg, welches fur sich 6 Abgeordnete zu senden beabsiehtigt, scheint 
von einer richtigen Beurtheilung seiner Verhăltnisse ausgegangen zu 
sein. Eben so· ikann ich dem zweiten Antrag des Schă.f)burger Stuhles, 
daB den Abgeordneten auBer den Reisekosten ein Taggeld von ein Gnl
den C. Mze ausgemessen \verde, meine Beistimmung mit Berucksiehti
gung der vielf'achen Anforderungen an die offentlichen Kassen nicht 
versagen, uberlasse es jedoch dem Kreise, -die.f)falls in der gesetzlichen 
\Veise vorzugehen. Ich trage daher dem Loblichen Magistrat auf, un
verweilt die. Einleitung zu treffen, da13 mit măglichster Beobachtung der 
das ăffentliche Vertrauen des Kreises auf den Wahlact sichernden lVIo
dalităt die hieher zu. sendenden Deputirten aus den n1it dem răffentli
chen Vert:tauen -beehrten Mănnern frei gewăhlt und mit dem Ver-o 
tr.auungsvotum ausgerustet werden, urt1 ungehindert und ohne Scheu 
nach dem eigenen und besteh Wissen · und Gevvissen das W ohl der Na..:. 
tion berathen, ihre Rechte bewahren und ihre. · Freiheiten mănnlich 
vertheidigen zu k1onnen. Im Namen der săchischen Nations' Universi
tăt. Hermannstadt den 15. Juni 1848. 

Franz Salmen 

Către onoratul Magistrat din Braşov 

Mai multe scaune şi districte săseşti mi-au adresat cererea de a 
se ajunge la o exprimare a voinţei şi a unităţii naţionale prin ţinerea 
unei mari adunări populare, pentru a îndrepta prin aceasta pericolele 
care s-au ivit în urma hotărârii dietei din 30 mai. O astfel de aduna,:re 
populară masivă s-a considerat însă, în unanimitate, de către Univer
sitate, ~ca fiind neadecvată scopului urmărit în momentul de faţă. Aceas
tă părere a fost comunicată onoratu}ui Magistrat prin dispoziţia nr. 679 
din 12 iuni~e.1 Totuşi, m-.arh simţit obligat să convoc, conform. cererii 
venite mai întâi din partea oraşului şi scaunului Sighişoara, iar ulte
ri'or din partea altor scaune· şi districte, un conflux naţional lărgit prin 
delegaţi, pe care ceit ce-i trimit trebuie să-i investească cu up. vot cu
prinzător de 'încredere. Urmează ca acest conflux naţional lărgit să dez
bată şi să ia acele hotărâri ce vor fi considerate n~cesafie în situaţia 
zilnio schimbătoare Şi a evenimentelor care probabil vor urma. In lua
rea unei atari decizii m-am ghidat după principiul potrivit căruia deşi 
condiţii1e actuale impun măsuri deosebite totuşi nu permit să se pără
sească limitele legii pozitive. [Soluţia] trebuie căutată în respectarea cât 
mai exactă a normelor şi în asigurarea· unei protecţii cinstite~ .şi puter
nice împotriva atacurilor duşmanilor ameninţători. Confluxul naţional 
extraordinar se va îritruni' prin urmare în Casa N aţionaiă din Sibiu, 
exact conform uzanţelor va:labile pentru unul obişnuit. El îşi ·va re-, 
dacta dispoziţiile în forma obişnuită şi-.şi va extinde oom,peteriţâ ·în 
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toate problemele care privesc oricât de· puţin interesul naţiunii. Dar 
acest .conflux naţional nu va cuprinde numai câte doi delegaţi din:tr-tin 
scaun sau district; ci atâţi câţi vor fi înzestraţi cu un vot de încredere 
cuprinzător şi prin urmare câţi .consideră respectivul scaun sau district·· 
că ar fi necesar. Ţinând seama de nevoile administraţiei locale, numă
rul delegaţilor poate fi :între doi şi opt. Se pare că Sighişoara, eate in
tenţionează să trimită 6 delegaţi, a pornit de la o aprederee· corectă· .a 
condiţiilor sale. Având în vedere multiplele solicitări ale caşieriilor Pll:-: 
blice, nu pot să fiu decât de acord cu a doua propunere a scaunultti 
Sighişoara ca delegaţii să primească, în afara cheltuielilor de călătorie, 
o diurnă de un florin m.c. Las însă în seama fiecărui scaun sau district 
să procedeze în această privinţă în mod legal. 

. De aceea îl însărcinez pe onoratul Magistrat să ia neîntârziat mă
surile necesare pentru ca delegaţii care urmează .să fie trimi!?i aici să 
fie aleşi liber din mijlocul bărbaţilor onoraţi cu încrederea publică; de 
asemenea cu respectarea cât mai strictă a modalităţli care asigură în-:
crederea publică a districtului în .ceea ce priveşte actul alegerii; ei să 
fie investiţi cu votul de încredere, pentru ca uzând de toată .ştiinţa ·şi 
conştiinţa lor să se poată consfătui nestingheriţi şi fără teamă asupra 
binelui naţiunii, să aibă posibilitatea să susţină drepturile acesteia şi 
să fie în stare să apere bărbăte,şte· libertăţile ei. În numele Universi
tăţii N aţiona1e săseşti. 

Sibiu, 15 iunie 1848 
Franz Salmen 

Original: Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Magistrat, nr. 2 663/1848. 
Foto: 31 594. 

t Vezi doc. 211. 

266 
Sibiu, 15 iunie 1848 

An den IJoblichen Kronstătlter Magistrat! 
Nachdem .sich die Mehrheit der săchsischen Kreisbehorden gegeri 

den dem Loblichen Magistrat unter U.Z. 888/1846 [!] mitgetheilten An
trag der Hermannstădter Stuhls Ver.sammlung, womit nehmHch <feri 
jeweilgen sătChsischen liandtags Abgevrdneten immer auch Ersatzmăn
ner beizugeben werden mogen, ausgeprochen haben, so kann auch 
von dieser Universităt hierliber kein fur alle săchsischen Kre!se ver
bindHcher BeschluB gefafit werden, .es muB daher den einzelnen, Krei;~ 
sen ilberlassen bleiben, dur.ch gemessene Instructi.onen ihre Landtag's 
Abgeordneten strenge zu ver,pflichten, durch genaue E:dilHung ihrer 
fi,bernommenen Verpflichtung fur die erforderliche ununterbrochene; 
vollstăndige Vertretung der săchsischen Kreise in den Landstags-Sit-
zungen und ·National-Versammlungen ,gevvissenhaft zu sorgen. . 

Wekhes dem Loblichen Magistrat zur Kenntni:s hiemiţ mitgetheilb 
wird. Von der săchsischen Nations UniversiNit. Hermannstadt, am. 15. 
J,U:ni 1848. 

Franz Salmen 
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Către onoratul Magistrat din Braşov! 

Majoritatea forurilor scăunale ,şi districtuale, săseşti s-au exprimat 
împotriva cererii adunării scaunului Sibiu de a se trimite întotdeauna 
împreună cu deputaţii saşi la dietă şi locţiitori, ceea ~ce s-a comuni.cat 
onoratului Magistrat sub nr. univ. 888/1848 [!]~ Universitatea nu poate 
lua însă în această privinţă o hotărâre obligatorie pentru toate scaunele 
şi distrktele săseşti. Prin urmare, trebuie ·să rămână în sarcina aces
tora să-i oblige pe deputaţii la dietă în mod sever, prin instrucţiuni Co
respunzătoare, pentru ca ei .să asigure în, mod conştiincios îndeplinirea 
strictă a obligaţiilor primite pentru o reprezentare completă ~i neîntre
ruptă a scaunelor şi dist:tictelor săseşti la şedinţele dietei ,şi la adună
rile naţionale. 

Aceasta se comunică onor.atului Magistrat pentru luare 1a ~cunoş
tinţă. De la Universitatea naţională săsească. 

Sibiu, 15 iunie 1848 
Franz Salmen 

Original. Arh. St. Braşov. Fond. Magistrat, nr. 3 262}1848. Foto: 32.181. 
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Sibiu, 15 iunie 1848 

An den lOblichen Kronstădter Magistrat! 

. In Erwiderung ,der von einem lOblichen Magistrate an den gefer
tigen Nations Grafen gerichteten und die.s~r Universităt zur Verhand
·lung zugestellten beiden Z~chriften unter M. Zahlen 2525 und 2542/ 
18481 die Union Siebenbiirgens mit Ungarn betreffend, findet man Ei
nem lăblichen Magistrate zu bemerken, daB diese Nations' Universităt 
bei dem stattgefundenen redlich gemeinten aher, wie es der Erfolg 
gezeigt, neben dem von einigen Kreisen fur sich selbststăndig ausgeiib
ten divergirenden Einflusse auf die iibrigen Kreise fruchtlos gebliebe
nen Versuche, in der Uni.ons Sache die Ansichten auszugleichen, sich 

. :nri;cht _ berufen fiihlt, die8falls weitere Konnotationen dariiber, wer die 
Saohe aus dem rkhtigen Ge1skhtspunkte, aufgefaBt babe.? Raum zu geben, 
und · daB dieselbe im Widerspruche· mit den in ihrem erstatte:ten Be
richte ausgesprochenen Gest:ăndn1ssen, daB sie wider ihre Instructionen 
gehandelt, dann damit, daB die Mehrheit der Kreise diese Handlungs-
weise in ihren hieher eingesendeten Berkhten tadelt, sich auBer Stande 
befindet, zur Einreichung de,r · fragliehen Denkschrift bei den Lan
desstănden vor der Allerhăchsten Bestătigung des Unions Art1:kels ein
z.urathen, indem diese Einrathung auf cfactischem Wege die besagte 
Handlungsweise rechtfertigen, sonach mit dem ausgesprochenen Tadel 
in geradem Widerspruche, stehen wi.irde. Was den eingesendeten Aufruf 
an das Sachsenvolk anbelangt, bat di:e Nations Universităt in die Ent-

. ţ3tehung des'selben keirnen . Einfltill gehabt, und es kann das da-Sige . Pu.,. 
bHcum versi•chert sein, daB der Nations Graf stets bemuht ist, aHen 
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schădlichen Aufregungen der Gemlither, in wie weit dessen Wirkungs
kreis in d.iesem Bezug nicht beschrănkt ist Einhalt zu thun. Hermann
stadt am 15. Juni 1848. Von der săchsischen Nations UniversiUit. 

Franz Salmen 
Karl Sigerus, S. Notair 

Către onoratul Magistrat din Braşov! 

Răspund la cele două adrese sub nr. Mag. 2 525 şi :2 542/1848 în~lin
tate de onoratul Magistrat subsemnatului comite al naţiuniir şi puse la 
dispoziţia acestei Universităţi,! Adresele se referă la uniunea Transil
vaniei cu Ungaria. Dorim să precizăm onoratului Magistrat că încer
cările Universită-ţii naţionale, de a aduce la un numitor comun părerile 
în privinţa uniunii au rămas fără succes din cauza influenţelor diver
gente exe~citate de la sine putere de către unele scaune şi districte asu
pra celorlalte. De aceea această Universitate naţională nu se maii simte 
obligată să .continue controversa în ceea ce priveşte întrebarea cine vede 
lucrurile corect. •De asemenea nici cu cine nu este de acord cu înainta
rea memoriului în cauză Stărilor înainte de sancţionarea de către îm
părat a articolului cu privire la uniune. A·ceasta ar justifica pe· cale 
faptică respectivul mod de decizie, al deputaţilor care singuri recunosc 
în raportul lor că au acţionat contrar instrucţiunilor primite; totodată 
ar sta în flagrantă contradicţie cu dezraprobarea cuprinsă în rapoar:tele 
majorităţii scaunelor şi districtelor trimise aici. In ceea ·Ce priveşte apelul 
către poporul sas pe .care mi l-aţi trimis, Universitatea naţională n.:.a 
avut nici o influenţă Ia redactarea lui. Publicul de aici poate fi asigu
rat despre strădania continuă a comitelui naţiunii de a opri· orice agi:
tare dăunătoare a :spiritelor în măsura în care raza lui de acţiune nu 
este îngrădită în această privinţă. · 

De la Universitatea naţională săseasoă, 

Sibiu, 15 iunie 1848 
Franz Salmen. 
Karl Sigerus, notar subst. 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Magistrat, nr. 2 766/1848: 
Foto: 31585 

t Ve21i doc. 123 şi 125. 
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Cluj, 15 iunie 1848 

Loblicher Stadt und Distrikts ·Magistrat! 

Allerhochst Seine Majestăt haben rnittelst Handbillet vom .29; 
Mai l.J .. d.ie Regierungs B~fugniş;se .. s~iner ... k.k. Hoheit des Erzherzog:s 
Stephan. Palatins von Ungarn auc;h .:auf Siebenblirgen ausgedehnt. Die 
Allerhochste Genehmigung des ahf 30. Mai 1.J. von den versammelteri 
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Landesstănden beschlossenen Unionsgesetzes ist vielleicht diesen Au
genblick .schon erfolgt und bei Ankunft dieser Zus.chrift auch hier ein
gelangt. Unter solchen Umstănden drăngt si,ch der. Săchsischen Na.tjon 
d:ie heiligste Pflicht auf, nicht allein ruckwărts sondern auch vorwărts 
zu schauen. Durch die nach der Form baldigst zum v6lligen1 AbschluB 
gedeihende Vereinigung Siebenbufgens mit Ungarn steht der gesammten 
bisherigen Staatslage der Sachsen mit der des ganzen Landes eine we
senthche Verănderung bevor. Unser Allergnădigste Monarch wird ·hin
fort die Siebenburger Sachsen nicht mehr dur,ch Regierungsorgane in 
Wien, .sondern durch das k. ungarische venintwortliche Ministerium in 
Budapest gemăfi der allgemeinen und beziiglich der Munizi.palităten Sie
benblirgens zu gebenden besondern Gesetze des Kjonigreichs Ungarri re
gieren. Damit aher gehen Verfassung und Verwaltung in Siebenbilrgen 
im Ganzen wie im Einzelnen durchgreifenden Umgestaltungen entge
gen. Die Siebenbiirgischen Staatseinrichtungen vverden einen Umbi~
dungsproz~B durchvJandeln, in welchem betreff der Sachsen sie selbst, 
dann der Konig und Kaiser und dessen hochste Regierungsorgane in 
Buda-Pest, nemlich der Erzherzog Pa~atin und das k. Ministerium einen 
entscheidenden EinfluB ausuben werden. Getreu ihrem geschichtlichen 
Charakter werden nun die Sachsen im ~Konigreich Ungarn nicht die 
letzten :sein, die den hochsten Dienern des Thrones und Vaterlandes 
ihre loyale Huldigung darzubringen sicht verpflichtet erachten. Ja, die 
Sachsen halten es gewi:B fur klug u'nd weise, dem k. Palatin Erzherzog 
Stephan und dem k. Ministerium den offensten Beweis staatsburgerli
cher Gesinnung und festen Vertrauens in ihre verfassungsmaBige Re.:.. 
gierungsgewalt zu lieferLl und die geeigneten Bitten um huldvolle Un:
tersti.itzung der gesetzlichen Rechte und Anspriiche der · Sachsen im 
neuen Staatsumbau angemessenerweise vorzutragen. 

Zu diesem Zwecke erlaubt sich die :săchsische N ationalversammlung 
den Vorschlag zu machen; es moge Ein Loblicher Stadt und Distrikts 
Magistrat mit aller Kraft und Energie dahin \Virken, da.B von Seite der 
săehsischen NaUon sobald als mogUch eine ansehnlkhe Volksgesand
schaft, zusamrnenges<rtzt aus den 4 Stănden der Beamten, Gei:stlichen, 
Gewerbsleuten und Landbauern, nach Buda Pest in klirzester Zeit, dem 
mutma8lichen zeitweiligen Aufenthaltsorte auch Allerhochst Seiner Ma
jestat, auf Nationalcassakosten geschickt werde, mit dem Auftrage, die 
zweckentsprechendsten Schritte bei den Hochsten und Allerhochsten 
Regierungsgewalten de:s Konigreichs zu thun, um fur die Săchsische 
Nation die nothvvendigen und mog!Lchen BUrg,schaften fur ihr deutsches 
Volksthum zu ervvirken. 

Klausenburg, den 15. Juni 1848 

Die Săchsische National Versammlung 
Gustav Capesius, 'Deputirter von Schenk 

und Subst. Praeses. 

Onorat Magistrat al oraşului şi districtului! 

. lVIaiestatea Sa a extins printr-un bilet de mână din 29 mai a.c. 
competenţele de guvernare ale alteţei sale c.c., principele Ştefan, :pala
tinul· Ungariei, şi asupra Transilvaniei. Aprobarea supremă a legii unio-
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niste hotărâte de Stările ţării a avut poat~ deja loc şi var fi sosit d~j~ 
aici când vă va parveni această. adresă. In ats;tri condiţii naţiunii să'
seşti îi revine sardna să privească nu numai înapoi, ci şi înainte. Prin 
uniunea Transilvaniei cu Ungaria .care va fi încheiată formal cât de 
curând,_ întreaga situaţie statală a saşilor şi a întregii ţă1i se află în 
faţa unei reforme radicale. Preamilostivul nostru monarh nu--i va mg~ 
guverna pe saşii din Transilvania prin instituţii guvernmnentale dirt 
Viena, ci prin guvernul regal maghiar responsabil din Budapesta con
form legilor generale ale regatului ungar şi a legilor speciale ee se v.or · 
da în privinţa municipalităţilor Transilv,aniei. Însă, prin aceasta, oon.:. 
stituţia .şi administraţia din Transilvania atât global, cât şi în amănunte, 
se îndreaptă spre transformări fundamentale. Asup!'la transformărilor ~ 
care le yor suferi instituţiile de stat din Transilvania vor avea o influen+ 
ţă hotărâtoare în .primul rând saşii înşişi, apoi regele şi împăratul, o.:rrc· 
ganele supreme de guvernare ale -acestuia din Budapesta şi anume prirtt
eipele mo.ştenitor, palatinul şi guvernul regal. Fideli caracterului, lor 
istoric, saşii din regatul Ungariei nu vor fi, acuma ultimi:L care se. vor 
simţi obligaţi să aducă omagiul lor loial slujitorilor supremi ai tronu;. 
lui şi ai patriei. Da, saşii cu siguranţă consideră că este· bine şi înţelept 
să-i aducă palat~inului imperial, principele moştenitor Ştefan, şi guver?:
nului. regal cea mai deschisă dovadă a atitudinii lor cetăţeneşti şi a te:. 
meinicei lor încrederi în forţa de guvernare constituţională. Cu acest 
prilej ei vor prezenta rugăminţile potrivite pentru susţinerea binevoi:ţ 
toare a drepturilor şi pn~tenţiilor legale ale saşilor în noua: structu~ă 
statală. 

In acest sens adunarea naţională săsea.S·că îşi permite .să facă· ur:~ 
mătoarea propunere: onoratul Magistrat al oraşului şi districtului să 
acţioneze cu toată puterea şi energia pentru a se trimite .cât se poate 
de repede din partea naţiunii săseşti•, pe cheltuiala· casieriei naţionale, 
o delegaţie popuicu ~ ..::..~meroasă, compusă din eele 4 stări. ale funcţia.., 
narilor, clericilor, meseriaşilor şi ţăranilor· la Budapesta, locul de ş~ 
dere temporar probabil al supremei sale maiestă.ţi; misiunea ei va~fi' de 
a face toate demersurile necesare~ pe lângă forţele, de . guvernare ale re:
gatului în vederea obţinerii pentru naţiunea săsească a garanţiilor po7 
sibile şi necesare menţinerii etnicităţii sale germane. 

Cluj, 15 iunie 1848. 
Adunarea· naţională săseaSJcă [prin] 

Gustav Capesius, deputat din Cincu ţ;i 
preşedinte substitut. 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud; Braşov. Fond. Magistrat, nr. 2 648/1848. 
Foto: 3,lt598-31599. 
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Aiud, 15 iunie 1848 

N agymel t6sagli Gr6f Kiralyi Kormanyz6 O r! 

Orszagos Elnok Bar6 Kemeny Ferenc 6 Nagy Melt6sagănak mUlt h6, 
3lrol 1380 Elnoki sZ!âm alatti rendeletere1 - mely mellett a . sorostelyi 
kozlakosoknak a fo Hadi Vezerseghez benyujtott kerelem levelet az ab--
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ban irtak felOli tud6sîtas tetel vegett kozleni melt6ztatott. · IVtagam je
[enteset Nagy Meltosagodnak ahban kîvanta(m megtenni: hogy a pa
naszl6 sorostelyiakra katonasagot azon tekintetool ki.ildeni vqla, szllkse
ges, mivel 6k valamint az Ex"Cellentiad el6ttis tudva van, a /Vagyon es 
kozbatorsag veszedelmeztereset tuztek vala ki celui, egyebb irant, miu
tan mar kesobbi szam alatt kovetkezo jelentesem szerent tellyesleg le 
csendesUltek, a Szebenbol jott katonasag oda, honnan jott, vissza tert, 
es igy e reszben a F6 Hadi Vezerseg kivanata tellyesi.ilt. Mir61 is .mid6n 
Excellentiădat a fennebbiek szerent ertesitenem, · kotelessegemnek tar
tom egyszersmind megkerni: hogy melt6ztasson a f6 Hadi Vezerseget 
fel szollitani, hogy a kozigazgatâs dolgait illetokbe ne foigadjon el a 
p:olgari torveny l)at6sag alatt levo szemelyekt61, mint az jelenlegis 
nezetem szerent hibason tortent - kerleveleket, mert az altal a nep 
azon bal hiedelmeben erosodik meg, hogy a katonasag az :6k tetteket 
partfogollya s mellettok mint egy kOzbe jar6lag h~pik fel, minek joven
d6re nezve karos be .· folyasa lehetne. Tovabba a kozlott kerlevel vissza 
rekesztese mellett alazatos tisztelettel maradtam Nagy Melt6sagodnal~ 
alazatos szolgaja 

Nagy Enyeden, JUnius 15en 1848 

B. Banffy Mikl6s, foispan 

Preamărite domnule conte guvernator crăiese! 

.\m primit ordinul preşedintelui dietei, baronul Kemeny Ferenc, 
tnmis sub nr. prezidial 1 380 în 31 a lunii trecute\ 1a care aţi alăt11rat 
şi petiţia locuitorilor din Soroştin înaintată Comandamentului miltar 
suprem, pentru a mă informa despre' ceea ··ce cuprinde ea. În.J ceea ce 
mă priveşte doresc :să vă raportez·: precum vă este, cunoscut şi domniei 
voastre, a fost necesar să se trimită o forţă· militară asupra locuitorilor 
din satul Soroştin, deoa.rece ·ei şi-au .. pus ~ca scop periclitarea averii şi a 
siguranţei publice. Dar, precum reiese: din rapo·rtul meu datat cu un 
număr ulterior, poporul s-a liniştit complet, iar armata sosită de la Si
biu s-a reîntors 'acoJo de unde' a veni't şi astfel voinţa comandantului 
suprem s-a îndeplinit. Inforn1ându-vă despre cele de mai sus, consider 
ca o obligaţie a mea de a vă ruga să somaţi Comandan1entul suprem 
să nu mai accepte cereri referitoare la probleme julisdicţionale din par
tea persoanelor aflate sub jurisdicţii civile, precum s-a înt,âmplat şi în 
prezent după părerea mea. Altfel se va întări în popor părerea falsă că 
armata îl :susţine şi-i sprijină ,faptele, ceea ce în viitor ar putea avea 
o influenţă nefastă. Restituindu-vă petiţia pe care mi-aţi trimis-o, .ră
mân cu stimă supusă al domniei voastre ~serv umil. 

Aiud, 15 iunie 1848 

B[aron] Banffy Mikl6s, 
eomi te suprem 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond G.Pr., nr. 1616/1848. Foto: 25 879-
25.880. 

1 Vezi vol. v, dac. 8 şi 100; 
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Aiud, 15 iunie !"848 

Nagy Melt6sagU. Gr6f Kiralyi Kormanyz6, Kegyelmes Uram! 

J\1ai · napon 317 E. sza.m alatt kelt jelentesem .folytaban fd Bir6 
Boer Ferencnek azon tud6sitasat, melybol a sorostelyiaknak es holdvi~ 
lagiaknak lecsendesi.ilese kivilaglik, batorkodom nagymelt6sagodnak szli.k-:
seges tudas vegett az e targyat illet6 kotelezmenyekkel edgyli.tt vissza
varas mellett fel killdeni t. 

Tovabba alăzatos · tisztelettel maradtam Nagy Melt6sagodnak alaza
tos szolgaja 

Nagy Enyeden, Junius 15en 1848 

B. Banffy Mikl6s foispan 

Preamărite conte guvernator regal, milostive domn! 

Ca urmare a ordonanţei prezidenţiale cu nr. 317 din ziua) de azi, . 
îndrăznesc a trin1ite măriei voastre pentru necesara cunoaştere, odată 
cu aşteptarea indicaţiilor priiVitoare la problemă, (raportul) prim jude
lui Boer Ferenc, din care rezultă potolirea celor din Soroştin şi Hoghi-
lag~1 

Rămân pe. mai .departe rCU supusă stimă serv umil al ilustdtăţii 
voastre. 

Aiud, în 15 iuriie 1848. 
Baron Banffy Mikl6s, 

comite suprem 

Original. Arh. St.', Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1590/1848. Folto: 25 839-
.. 25 840. 

1 Vezi doc. 269. 
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Cluj, 15 iunie 1848 

N agy , Mei t6sagu Grof, Csaszari kiralyi Kamaras, Kiralyi Fo 
Kormănyz6 Ur! Kegyelmes Uram! 

- Mai napon delutan ket gyalui nemes ember ezt jelentven be, hogy 
egy Tagy.er Szimion :hevu e hemes megyei hidegszamosi lakos itt Ko
losvart Kiilso Monostor uttcaban az ugynevezett Vereskereszt melletti 
fogad6ban bizonyos topânfalvi mozgalmakr61 beszelt volnâ.,'e16ttek -
ezen jelentes kovetkezteben a nevezett Hideg szamosi embert azonna'l 
kikerdeztetni rendeltemt, kiis mint az arr61 alazatoson ide fogott hi-. 
teles munkalatb61 ki tetszik, valamint a be jelento ket· nemes e:fuberek 
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el6tt, ugy a kerdezo ket hiltos i.ilnokok elottis ugy nyilatkozott, misze
rint a most mult Pi.inkosd utani topanfalvi vasar napjan 6 maga is jelen 
leven, mid6n mint nekie mondottak, . egy i.igyved egy hazhoz . tarhasztott 
lajtorjara felmenven, onnan az irt vasarban volt olah nepnek besz~ett 
tartott, azokot arra buzditva111, hogy kiki tehetsege szerent kaszaval- ka
păval- fejszevel- vasvillăval magat fegyverkezze fel es aljanak keszen on 
vedeln1okre lehet6 meg tamadtatasuk esetere, felhozvan, hogy csupa az 
olah nep az, mely a jelen id6ben felfegyverkezve nincsen, tovabba hogy 
ugyanazon i.igyved felsz6litotta volna az olah nepet, hogy szombatra 
mental tobben Topanfalvara jelennenek es gyulnenek ossze, es ezen il
lyeten nyilatkozata · az i.igyvednek a vasarba ki is doboltatott volna, mely 
korulmenyt excellentijadnak feljelenteni kotelessegemnek tartottam. 
mely tisztelettel leven excellentiadnak a1azatos szolgaja 

Kolosvart, Junius 15en 1848 
Matskasi P<-11, foispan 

Exeelenţa voastră domnule conte1 cameral cezaro-regesc 
şi guvernator! 
Preabinevoitorul meu· domn! 

Azi 1după amiază, doi nobili din Gilău au raportat că un oarecare 
Simion Toader din localitatea Someşul Rece a acestui nobil c.omitat ar fi. 
vorbit în prezenţa lor despre a:nurnite mişcări de la Câmpeni, aid în Cluj, 
pe strtada Mănăştur Dinafară, la cârciuma de lângă numita Cruce Roşie. 
După acest raport am ordonat ca .amintitul om de la Someşul Rece să fie 
chestionat imediat. Acest om, precum vă va ară.ta raportul autentic ane-
xatl cu respect, a declarat atât în faţa :celor doi nobili care1 făcuseră de
nunţul, cât şi la întrebrile puse de cei doi a:sesori legali, ·că a fost de faţă 
în ziua târgului de la Câmpeni, ce a avut loc după ultimele Rusalii. După 
cum i s-a spus, un avocat, urcat pe o scară sprijinită de o casă, a ţinut 
o cuvântare populaţiei româneşti adunate la târgui amintit. Acesta i-a 
îndemnat pe oameni ca fie:care să se înarmeze ·cum poate, cu coase, sape, 
topoare, furci şi să stea gata :de autoapărare, în caz că vor fi atacaţi. 

A amintit că în prezent numai poporul român e1s,te neînarmat. În conti
nuare a mai spus că acest ~vocat ar .fi făcut apel la români ca pe ziua de 
sâmbătă să vină şi să se adune cât mai mulţi la Câmpeni. Aoeastă decla
raţie a avocatului ar fi fost anunţată în târg şi cu tobe. Am considerat 
drept o obligaţie a mea să prezint acest raport excelenţei voastre despre 
si·tuaţia amintită. Rămân :CU adânc respect servitorul umil al excelenţei 

. voastre. 

Cluj, 15 iunie 1848 
Matskasi P,al, comite suprem 

Original. Arh. St. Budapesta, Fond. G.Pr., nr. 1 573/1848. 
Foto: ·25 634-25 635. 

1 Vezi do:c. 272. 
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Cluj, 15 iunie 1848 

Kolosvart foly6 1848ik evben a ·Nemes Megye hazanal Jlinius 15ik 
napjan az alabb irt szemelynek folytatott 

Ki kerdezese 

Kinek hivnak, hova val6 vagy? bat a mai napon a veres keresztnel 
levo fogad6ba itt Kolosvart miket beszelleth?l a gyalui nemesek el6tt 
a Topanfalvan kozelebbr61 lett kihirdetesekrol? 

Engem hivnak Tagyer Simionnak. Hidegszamosi vagyok. Szenege
to, en megvallom, amit tudok a top~nfalvi kihirdetesre nezve, mert azt 
tudom, hogy a mult beten - napjara nem emh~kezem - ~pen . az or
szagos vasar napjan, magam is vasarban leven Topanfalvan, tobbekkel 
meg a szomszed falukb61 is sokan voltak, azon napon del fele egy ma
sokt6l i.igyvednek mondatott ember egy lajtorja leven egy nagy hazhoz 
tamasztva, arra fel hagva az emberek felibe, onnan azt a beszedet tar
totta a vasarhoz, hogy "haljatok es ertsetek meg olahok, hogy minden
fele m.as emberi nem, magyar, nemet s masik măr hărom holnapt:61 fogva 
keszi.ilnek fegyverrel s keszi.ilnek magok oltalmakra, csak ti olahok vagy
tok keszi.iletlenek, hogy magatokat senki ellen vedrii nem tudjatok, ezert 
mindenfele eszkozeket keszitsetek, ugymint kaszakat, kapakat, vasvilla
kat, kitol amint kitelik, keszi.ilyenek fel, de senkinek se ărtsanak s ne 
bantsanak, csak hogy egy megtămadăs esetibe legyen mivel magakat ol
talmazzak. Azomba beszelven mindegy fertaly oraig, szombatra mon
dotta, hogy (de melyik szombatra, tisztăn nem ertettem) mennyen min
den ember Topanfalvara, aztăn ezen beszedeket ki is dobolta egy dobos 
a vasarba, amit azon helyt levo jârasi szolgabironak is feljelentettek, ki 
is kijoven, hallgatta az i.igyved beszedit. A vasârba volt sz6 a Szekelyek
rol, hogy akit megszorithatnak, megny!rjak es hogy ok a szekelyektol 
val6 feltekbe magokat oltalmazhassak, kapjanak fegyverre, ·amint el:Obb 
ris beszeltem. 

l\t1ely ki kerdezesnek rendje es m6dja, hogy . altalunk mindenekben 
az irtak szerent ment legyen vegbe, arr6l, a Ini igaz hitunk szerent s 
neveink alairasa alatt bizonysagot teszi.ink a fenn irt idoben, helyen es 
napon. 

Somlya Mihaly es Ifj. Ujvary Karolly 
mind ketten nemes Kolos megye htitos Ulnokei 

Interogatoriul 

cqectuat asupra persoanei jos menţionate la data de 15 iunie 
1848 in clădirea comitatensă din Cluj. 

Cum te cheamă, de unde eşti? Apoi, în ziua de azi ce ai vorbit aici 
în Cluj, la hanul de la Crucea Roşie, în prezenţa nobililor din Gilău, despre 
anunţurile recente din Câmpeni? 

Mă numesc Simion Toarder. Sunt din Someşul Rece. Sunt cărbunar 
şi declar oeea ce ştiu despre anunţul idin Câm;peni. Ştiu că în săptă
mâna ·trecută - nu-mi amintesc în ce zi - tocmai în ziua târgului de 
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ţară, am fost eu însumi la Câmpeni ·cu mai niulţi.; chiar ~i din sate'le ve
cine erau mulţi. 'In ziua aceea, pe la ;prânz, un om pomenit de alţii. a fi 
avocat, s-a ur.cat cu faţa spre lume pe o soară aşezată pe zidul unei. case 
m~ari, de unde a rostit următoarea cuvântare ~către târg: "Ascultaţi şi 
înţelegeţi români că tot felul de alte naţii, unguri, saşi şi alţii, încă de 
acum trei luni se înarmează şi se pregătes'c pentru autoapărare;. numai 
voi, românii, sunteţi nepregătiţi, încât nu vă puteţi apăra împotriva ni
mănui; de1 aceea, să pregătiţi tot felul de unelte, cum ar fi coase, sape, 
furci, dne ce are; pregătiţi-vă, dar să nu păgubiţi şi să nu lezaţi pe ni
meni; numai în oaz de atac să aveţi ·cu ce vă apăra. După ce a vorbit cam 
un sfert de oră, a spus ca sâmbătă (dar n-am .înţeles bine care sâmbătă) 
să meargă fiecare om Ja Câmpeni. Apoi, un toboşar a anunţat cu toba 
în târg aceste cuvinte. De ~nunţ a aflat şi judele nobiHar de p~asăf, 
fiind acolo. Venind afară, el a ascultat, de fapt, discursul avocatului. In 
târg căzu vorba şi despre secui că aceştia îi tund pe aceia pe .dare reu
şesc să-i prinda. De teama de secui, pentru a se apăra pe ei înşişi, să se 
înarmeze, cum am m 1ai pomenit· anterior. 

Despre felul cum a decurs interogatoriul care în toate s-a petrecut 
potrivit celor scrise mai sus, dovedim cu bunJa credinţă şi cu iscălirea 
numelui nostru, la data, locul şi ziua susmenţllonată. 

Somlya Mihaly şi Ujvary Ka1roly junior 
ambii juraţi ai nobill.ului comitat Cluj 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P,., nr. 9 01:2/'1848. 
Foto: 29 9il1'7........;29 919. 

273 

Tg. Mureş, 15 iunie 1848 

Felseges Kiralyi Fo Kormanyszek! 

Folly6 ev majussa ·31n 6480 es 6929. 18481 szam alatt kolt azon K. 
jntezvenyek eredmenyeill, miszerint hites ugyvedek Mikas Ferene es 
Buttyan J an os, ugy Kiralyi Tablai irnok Pa:p Sandor es Kolosvart lak6 
Sz.ots Janos ellen az olah nemzetbelieknek torvenytelen bujtogatasaert 
s karos iranyu mozgalmakra ingerleseert a kozesketes-eknek vegben vitet
tetese utan haladek nelkiil bunvadi kereset indittatasa rendeltetik, mej 
tisztelettel jelentem fol: mikep mai na1pon megtetetett a szi.lkseges in
tezkedes a vegett, hogy ket rendbeli K. s koziigyigazgat6sagi irnokok 
mindazon torvenyhatosagokban, mellyel:Iben a nevezett bun tenyesek 
vetkes merenyeiket elpr6biiltak, elobbi eltok folytatasarais kiterjesztve, 
mind a negy vadlottakra nezve az esketeseket kesedelem nelkill vigyek 
veghoz; azomban a kinyornozasi munk,alatok tartalmab6l a vilagolvan 
fol: hogy ButtyEln J anosnak nemes Kovar videke torvenyhat6sagab61 j~ 
hasonl6 bilnteny es bujtogatasi mereny miatt kellett ki koltozni, az es
ketesnek ottani vegcen vitettetesit a mostani korulmenyek kozott tovabbi 
k. intezkedesig el nem rendeltem. Melt6ztassek ez okon a Felseges Kira
lyi Fokormanyszek kegyelmesen intezkedni, hogy vagy a Buttyan Janos 
buntenyeit erdekl6 torvenyes iromanyok, mint a pernek sikeresen le-
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endo indittasara sziiksegesek nekem at ki.ildettessenek; vagy pedig illye .... 
neknek. nem letezese eseteben a maga rendjen es modjan bizonyittu 
erovel birand6 iromanyok haladek nelkUl keszittessenek. Mej tisztelettei 
levt=m a Felseges Kiralyi Fă Kormanyszeknek alazatos szolgaja. 

Marosvasarhely, Jrunius 15. 1848 
Donat Sandor 

kozi.igyek Igazgat6ja2 

Mări te Soaun gubernial regesc! 

Potrivit milostivelor ordonanţe -cu numerele 6 480 şi 6 929 din 
31 mai a.c.,1 s-a hotărât intentarea imediată de procese peniale împotrivf! 
avocaţilor atestaţi Florian Micaş şi Ioan Buteanu, a concepistului · de1 Ia 
Tablă, AlexHrtdru Pop şi . a hli Ioan Suciu ck:lre locuieşte la Cluj, pentru: 
insrtigarea ilegală a. naţiunii române; aţâţare la mişcări în sensuri dăună
toare; depunerea în masă de jurăminte. Referitor ,la aceasta raportez cu 
adâncă stimă că în decursul zilei de azi s-au întreprins măsurile nece
Siare. Portăreii ambelor ondine, guberniale şi administrative, ~şi vor ex
tinde investigaţiile asupra tuturor jurisdicţiilor în care nuiniţii in1culpaţi i 

au săvârşit faptele lor păcătoase, precum şi asupra vieţii lor anterioare. 
Ei vor proceda fără întârziere la depunerea jurămânrtului din partea ce
lor patru inculpaţi. Din conţinutul investigaţiilor reiese însă că Ioan Bu
teanu nu a trebuit să părăsească jurisdicţia nobilului district Chioar, pen
tru o vină asemănătoare, pentru o faptă de instigare. De aceea nu am ordo
nat să S€1 procedeze la depunerea jurământului, .În împrejurările actualer 
până la noi dispoziţii guberniale. Din acest motiv, înaltul Scaun guber
nial regesc să binevoiască a întreprinde măsuri, pentru ca actele oficiale 
privind delictele lui Ioan Buteanu să mi se trimită aici, în vederea por
nirii cu succes a procesului; iar în caz de inexistenţă a a:cestora, să se 
întocmească imediat în mod oficios a:cte ba~ate pe dovezi. 

Răn1ân cu adânc respect umilul serv al onoratului Scaun guber
nial crăiese. 

Târgu Mureş, 15 iunie 1848 
Donat &indor, 

directorul procuraturii fiscale2 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 8 543/1848. 
Feto: . 29 485-29 488. 

I Vezi voi.. V, doc. 95. 
2 Vezi doe. 255. 

.. 
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Plăieşti, 15 iunie 1848 

Nagy Melt6sagu Gr6f Fo Kormanyz6 Ur! Kegyelmes Uram! 

K:ozelebbrol a Kormanyom alatti Nemes Szekben a foly6 h6 12en 
Inakfalva hely.segiben nemely odaval6 O. lak6sok es ott at utaz6 Szekely 
katonasag kozott ,()ssze utkozes es verekedes tortenven s a mint ertesi.il-
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tem, a lakosok a falujokat elhagytak, ki merre lehetett felelmekbol el
huz6dvan, de a teny ki nyomozasa fel leptetven semmi veszelyes kor
nyulmeny letre nem jott; csak ugyan a falusiak le csendesitese es ha
zaikba vissza kolrozesek szemelyes meg jelenesemet igenyelven, tovabba 
a nevezett helysegben a csend · habori ook s lehetO bunosok meg biin
tetese vegett foly6 h6 17en ki szallani celba vettem; hasonl6 torvenyte
lenseg kOvettetett Polyooba . is az Olah lakosok alta!, melynek ki nyo
roozasa intezetbe vetetett. Mit is Nagy Melt6sagodriak azon alazatos je
Jentessel kivanok nyilv.ănositani, mikent az emlitett inokfalvi helysegi
ben talalt bunosok_ meg bli.nteteseket, nem kiilOmben Polyan helysegiben 
elkovetett kihagasok kinyomozasa es tisztaba hozatalaval bovebb tudo
sittasomat meg tenni nem fogom mellozni ~ meg jegyezven, hogy azon 
ki hagasok a mostan tartott kozgyules alkalmaval jelentodtek fel. 

JY1elyek utan mely tisztelettel maradtam Nagy Melt6sagodnak ala
zatos szolgaja 

Kovend, Junius 15en 1848 
Diri.dar Antal, Fo Kiraly bir6 

Mult stimate domnule ,conte guvernator! Excelenţă! 

Recent, la 12 a lunii curente', în nobilul scaun de sub conducerea 
mea, în Iocalitate1a Inoc, soldaţii secui şi localnicii s-au ciocnit şi s..,.au 
încăierat. Precum am fost avizat, locuitorii au părăsit satul lor, retră
gându-se de frică fiecare unde a putut. Punându-se 1a cale cercetarea 

·celor întâmplate, nu s-a produs nici o împrejurare primejdioasă. Împă
carea şi revenirea la casele lor a necesitat prezenţa mea personală. De 
aceea mi-am propus ~a ..:în ziua de 17 a lunii curente' să mă deplasez 
acolo, pentru pedepsirea celor care au tulburat liniştea, după ce se vor 
gă'Si vinovaţii. O asemenea fărădelege s-a comis şi la Poiana Aiudului de 
către locutorii români de acolo. Cerc'etarea acestui caz s-a pus de ase
menea la cale. Aş cjori să declar cu respe;e~t domniei voastre că atât . îq 
problema pedepsirii vinovaţilor ce se vor găsi în amintitul Inoc, cât şi 
în ce'a a cercetării şi reglementăTii contravenţiilor comise în localitatea 
Poiana Aiudului, voi căuta să înaintez un raport amănunţit. Aş dori de 
asemenea, să remarc că aceste eontravenţii au fost anunţ;ate cu ocazia 
adunării prezente. 

Rămân cu respe,ct adânc servitorul umil al d-voastră. 

Plăieşti, 15 iunie 1848 
Dindâr Antal, jude regal suprem. 

01·iginaZ. Ar. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1608/1848. 
Foto: 25 869-25 870. 
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Baia Mare, 15 iunie 1848 

Tisztelt Beliigy Minister Ur! 

Szerencses valek Kozep Szolnok Megyeben foly6' ev es h6 14en a 
lll~gyei tisztviseloseg jelenleteben mint egy harminc helysegbol alo nep
gyulest tarthatni Siilemeden, mellyen 24 olah es . egy protestans lelke-
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szek vettek teszt. ;Kozlelkesedessel fogadtak az elszort udvos igeket es 
suru aldasok es elenezesek kovettek a ministerium haza boldogit6 'tore'l{::i 
~ese~t. H::tartalan:u~ rag~szkodi~ _itt a. nep. a Kiraly~o-~ es most mar 'ineg.:: 
ertven m1ndent VIlagosan, a ministenumhoz. Az eleguletlensegnek f6 okă 
az, hogy ambar az 1836ki orszaggyulesen a reszek vissza kapcsoltati'ls;ci 
torvenyben igtatott azon hozzaadâssal, miszerint a tettleges reincorpo:=. 
ratioig az el6bbi .allapot megtartass€k, itt megis 1841-k evben comini:lsa~ 
tiok tortentek, a [egigazs:agtaJanabbak, oly annyira, hogy a fald ne:~ 
majd mindenb6l kivetkeztetett; itt orvoslas kell hogy a beke es csend 
fennmaradhasson. Az expedienst majd reszletes e16terjesztesemben fol 
gom csekely nezetem szerint eloadni, most beke van es batran mon'Clom 
itt lesz is a j6v6 orszaggyulesig. · · ·?. 

Kentelen vagyok kedvetlen targyat is kozleni. Foly6 h6 15en Szat
mar megyeben K6var v.ideken keresztul, hol 16·an van a Fo Kapitany 
altal megrendelve az enaltalam megtartand6 nepgyules hirdetve __:_: 
Nagybanyara jottem. Itt kovetvalasztas voit, es veres jeleneteknek va
h~k ut6 tanuja, mert egy 6raval kesobben erkeztem a teny · eiJ.6tt. Kovacs 
Latios kozle~edesi ministteri .Fdnok ur l~pett fel, es az ohihok egy lel
keszt akarvan k·ovetnek megvalasztani, os.szeutkozes tortent. A lelkesz 
reszere osszejott emberek meg botot se hoztak magokkaJ, annal kevesbe 
valami mas fegyvert, a Kovacs emberei kozott a torveny ellenere fegy
veresek is voltak, kik az olahokat elkergettek, megsebesitettek. . 

Ez a valasztas rovid kepe. Itt nagyon fel vannak ingeri.ilve az ola". 
hok, mert voksol1as nem tortent, de Kovacs ur nem az oka, hanem oka a 
tul buzg·6sag es a korulm·enyek szamba nem vetele. Ha e reszben panasz 
tahHna felmerulni n1ind annak ellenere, is, hogy en igyekeztem ·a· meg
sertett olahokat lecsilapitani, tanacsosnak velnem, ha uj valasztas rer~
deltetnek el, mert csak ez altal lehetne kibekiteni a feleket. . · . 
Legyen azutan akkor akar Peter, akar Pal, ·csak j6 hazafi legyen a kovet. 

Ki mely tisztelettel vagyok 
Tisztelt Beli.igyminister Urnak 

Nagybanyan, J.unius 15en 1848 

Miniszter Ur! 

alazatos szolgaja 
Pap Sigmond fogalmazo 

Van szerencsem jelenteni, hogy k5veti-jel5ltem Kemeny Zigmond 

Teleki Sandor 

Stimate domnule ministru de interne, 

Am avut norocul ca în ziua de 14 •a lunii ş1 anului curent să ţin o 
adunare populară la Ulmeni, comitatul Solnocul de Mijloc, în prezenţa 
demnitarilor comitatenşi, cu paritcipanţi din vreo 30 de localităţi. La 
această adunare au luat parte 24 de preoţi români şi unul protestant. 
Vorbele mântuitoare rostite le-.au primit cu o însurfleţiTe generală. Cuvin
tele referitoare la stăruinţe[e guvernului pentru· fericirea patriei au fost 
urmate de frecvente binecuvântări şi aclamaţii. Aici poporul este nespus 
de mult ataşat regelui, iar acum, după ce a înţeles dar toate1 lucrurile, 
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şi guvernului. Cauza principală a nemulţumirii se datorează faptului . că 
în iegea adoptată de dieta din 1836 privind reanexarea părţilor a fost 
:introdus adaosul că până ra reîncorporarea efectivă să se menţină sHua
tia anterioară. Totusi în anul1841 aici s-au făcut comasări din cele mai 
nejuste, astfel încât' oamenii au rămas aproape despuiaţi de ,toate bună
tăţile. Se i~pune deci o _remediere pentru ca ,pacea şi liniştea să poată 
fi menţinute. într-o adresă detaliată voi expune curând remediul pe ca
re-l •consider necesar după părerea mea modestă. Acum es·te pace şi pot 
să declar fără teamă că ea va fi menţinută până la dieta următoare. 

Sunt nevoit să comunic şi o chestiune neplăctă. În ziua de 15 a 
lunii curente, înainte de :a ajunge1 la Baia ·Mare, am trecut prin comi
tatul Satu-l\1are, prin regiunea Chioarului, unde în ,ziua de 16, conform 
planificării căpitanului suprem, va fi anunţată adunarea populară pe 
care o voi conduce. Aici .a avut lac alegerea deputaţiQor. Am fost mHrtor 
al unei scene sângeroase, deoareoe am sosit cu o oră după cele întâmplate. 
Domnul director Kovacs Lajos de la Ministerul Comunicaţiilor şi-a ţinut 
cuvântarea. Românii însă dorind să aleagă deputat un preot, s-a ajuns la 
o ciocnire. Oamenii adunaţi pentru a-l sprijini pe preot nu ave'au nici 
măcar ciomege, cu atât n1ai puţin arme. Dar printre susţinătorii lui Ko
v.acs unii erau în mod ilegal înarmaţi şi ei i-au alungat şi i-au rănit pe 
români. 

Iată aspectul alegerii pe scurt. Românii ,sunt f01arte agitaţi aici pen
tru că n-a avut loc votar1e'a. Domnul Kovacs nu este vinovat. Este de 
vină în schimb excesul de zel şi ignorarea situaţiei existente. Eu am 
căutat să-i liniştesc pe românii jigniţi. În cazul că în această privinţă se 
va face vreo plângere, aş considera ca binelvenit, dacă s-ar da ordin să 
se ţină noi alegeri, pentru că numai astfel părţile s-ar putea împăca. 
Apoi fie Petru, fie Pavel deputat, important este numai să fie un bun 
patriot. 

Cu respect adânc rămân servitorul umil al onoratului domn minis
tru de interne, 

Baia Mare, 15 iunie 1848 
Sigismund Pop, concepist. 

Domnule Ministru, an1 onoarea să raportez că [baronul] Kemeny 
Zsigmond este candidatul meu la alegerea de deputaţi. 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i; Miniszteriumi1 Leveltâr. 
Beliigyminiszterium, nr. 443/1848E, Foto: 795-797. 
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Lugoj, 15 iunie 1848 

Murgu e napokban erkezett le Pestr:61 s az olahsag altal kimond
hatatlan lelkesedessel fogadtatott. Mar annyira vitte oket, hogy keszek 
a -magyarokkal tartani, nemzeoorsegbe allani, es a r-clc6kt6l teljesen el
szakadni. Ez resziinkre kedvezo korulmeny. 
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Ellenben egy brass,6i lap meg folyv.ast izgat az ideval6 'ohiţ1sÂg 
Erd~ly-Moldova- es OMhorszaggal leend6 eggyeolvasztasara. Protecto~ 
roknak az orosz, angol es franciaţ igeri. Itt most ket moldvai lazlt6 szo~ 
keveny is tart6zkodik. Tobb iz ben tartanak -conferenciakat, Tobb- ide-
val6k altal gyamolîttatnak is. 

Mint hallik, egy petiti6 is kereng alâiras vegett, hogy olahul sz6h 
hassanak a bizottmanyi i.ilesekben, es a nyelv diplomaticai legyen. · 

_ A kovetvalasztas sokakat mozgasba hozott: Apostolok m6djara jat
jak a falukat rendre, magokat ajanlani. Vodjaner pedig a facsadi keru
letben 20 ezer pengot szant korteskedesre, nincs-e ez ellen orvossag? 
Maskor azon buzg6 hazafinak nevet is tudatjuk, ki a haza oltarara g~G.j
t6 valasztmany tagjavă kineveztetett s kesobb lemondott, az ilgy nagy haf
ramaradasaval. Sze;p ljelenet adta magat el6 e h6 14-en tartott bizott
m·anyi illesben. A temesvari g.n.e. pi.ispok panaszkodik, hogy _?t egy ăp:... 
rilisi gytilesen 'valaki bujtogat6nak nevezte egy korleveleert. O pedig azt 
Pozsonyb61 a miniszterium tudtâval bocsatotta ki, keri tehat magat jegy:.. 
z6konyvileg a· gunyt61 megtisztittatni. Ezutan egy szolgabiro jelentese 
felolvastatik, ugyanazon pi.ispok ur korlevelenek masaval. Ebben az olah 
lelkeszeknek azt hirdeti, hogy itt az ideje anyakonyveiket olah nyelven 
vezetni, a magyarokat pedig felretenni. Hiaban, azzal meg rea nem birja 
plispok ur az olahokat a racokkal tartani. A korlevel a miniszteriumnak 
foi terj esztetett. 

·Murgu a sosit în ziaete astea din Pe.sta şi a fost primi·t de c~ţre 
români cu nespusă însufleţire. El 'i-H influenţat în aşa măsură, încât aceş
tia sunt gata să ţină cu ungurii, să intre, în gărzile naţionale [maghiare] 
şi să· se rupă de tot de sârbi. Aeea:stă situaţie este favorabilă pentru· noi. 

Dimpotrivă, o gazetă din Braşov agită într-una pentru o viitoare 
unire a românilor de aid .cu cei din Ardeal, Moldova Şi Ţara· Românească. 
Ea promite protector.atul rus, englez şi francez. Acum se· afla aici doi 
agitatori rerfugiaţ,i din Moldova. Ei au ţ'inut eonferinţe în mai multe rân
duri. Sunt tutelaţi de mai mulţi localnici. 

Cum se aude drcuilă IŞi o cerere pentru a fi semnată, cu scopul de a 
se obţine dreptul de a se vorbi româneşte în !Şedinţele delegaţilor şi pen
tru ca· aceas,tă limbă să devină diplomatică. 

Alegerea deputaţilor i-a pus pe mulţi în mişcare. Aceştia cutreieră 
ca apostolii salte1e de-a rândul, recomandându-se. În cercul Făgetului, 
Vodjaner a cheltuit_ 20.000 florini adunând voturi. Nu există nid un leac 
pentru aceasta? Cu ailt prilej \rom face cunoscut nume'le acelui zelos pa
triot care a fost numit membru al comitetu1ui pentru a strânge voturile 
pe altarul patriei, ca mai târziu să~şi depună mandatul, aducând preju
dicii- cauzei. În şedinţa delegaţilor ţinută în ziua de 14 curent a avut loc o 
furtunoasă scenă: !episcopul ortodox din Timişoara s-a plâns că __ q~n 
cauza unei cir·culare 1-a numit -cineva instigator într-o şedinţă din aprilie~ 
El însă a dat circulara din Bratislava (Pressburg), cu ştirea guvernului. 
Cere de aceea să i se dea o satis-facţie notificată în proces verbal. Apoi 
a fost citit rapo;rtul unui jude nobHiar [pretor] împreună cu eopia · circu
larei. aceluiaşi episcop. În aceasta el .aducea ia cunoştinţa preoţilor rd.:. 
mâni că ·a sosit timpul să redacteze matricolele în limba română,· iar :pe 
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.cele în ·maghiară să le dea },a o parte. În zadar, cu acest lucru episcopul 
nu poate să-'i 1.acă pe români să ţină ·cu sârbii. Ch~culara a fost înaintată 
guvern ului. 

Articol din "Pesti Hirlap", nr. 88 din 22 iunie 1848, p. 577. Publicat: 
C. Bodea, 1848 la români. ·o istorie 'în date şi mărturii, voi. I, Bucu 
reşti, 1982, p. !Yl3-514. 
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Cluj, 15 iunie 1848 

Decik Ferencnek. Kolozsvar, 1848. jun. 15 .. 

Edes Ferencem! Haragszol-e, hogy megint levellel bolygatlak, .de 
ez rovid leend. Kori.ilmenyeinkr61 Teleki Laci fog neked ~eget mon
dani, en csak azt mondom s ismetelem most is, mikent ha Erclelyt meg 
akarjuk · tartani: killdeni kell er6teljes egyeniseget, mind polgari mind 
katonai korben muk~odendot. Ha Szechenyi nem johetne le, ugy hatal
mazzatok, mint kiralyi biztost fel, az id6sb. Bethlen Janost. 

Si.irgonyel irtam vagyis inkabb irtunk Bethlen Janossal a napok
ban ministerelnok Batthyanyinak;; azutan tudtuk meg, hogy most ideig
lenesen Szechenyi a ministerelnok. Kerlek, eszkozold, hogy ha meg nem 
talcilt volna megtortenni, bontsa fel leveli.inket Szechenyi s kozolje ve
letek. Lehetlen most tobbet irnom, annyira elnyomott most az al om: 
mert az orszaggyules kezdete 6ta alig alszom egy ejet a m'asikba veve 3 
ornt. , 

N6m igen szivesen koszont. Elj boldogul. 

Lui Deak Ferenc. Cluj, 15 iunie 1848 

Dragă Ferenc, te superi că te deranjez din nou cu o scrisoare? 
Aceasta însă va fi scuDtă. Despre situaţia noastră îţi va vorbi destul Te
leki Laci. Eu spun doar ·atât şi o repet şi acuma că dacă vrem să men
ţinem Transilvania trebuie să fie trimisă o personalitate marcantă care 
să activeze deopotrivă în domeniul civil .şi în cel militar. Dacă Szechenyi 
n-ar putea să vină, atunci sa-I împuterniciţi ea şi comisar -regal pe Bethlen 
Janos senior. 

Eu sau mai bine zis noi, împreună cu Bethlen Janos, am scris prin 
ştafetă rapidă în zilele acestea primului ministru Batthyanyi. După aceea 
am aîlat că acuma în ·mod pro;vizoriu Szechenyi este prim-ministru. Fă te 
rog ca Szechenyi să deschidă scrisoarea noastră, dacă aceasta nu s-ar fi 
întâmplat încă, . şi să vă comunice ,conţinutul. Acuma e imposibil să vă 
scriu mai mult, într-'atâta m-a prins somnul, deoarece de la începutul 
dietei abia dacă dorm 1câte trei ·ore pe noapte. 

Soţia mea îţi trimite. complim~ente cordiale. Să t:răie~ti feridt. 

Concept .. Arh. Naţ. Dir. jud. Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam,. Wesselenyi. 
Oopierul de scrisori al lui Wesselenyi Mikl6s. Publicat 'în Tortenelmi 
tar, 1904, p. 350. 
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[Fă1·ă loc], 15 iunie 1848 

Tekintetes Rendek! 

A mad~falvi vesznapt61 6ta rank neheziUt fegyver hordozas kor:iili 
koltsegek nemely reszecskejebeni fedezesere nezve, meg a boldogult · J o
seff Csaszar 6 Felsege altal birtoklasunk ala adatott ugy nevezet Revin
dicalt havasok gondos kezelese utyan,_ a mint bizonyos adatokb61 haljuk 
mintegy szazotven ezer forintun.k a ·Nemes elso Szekely Gyalog ezered
nel 'leteve vagyon. 

Mar pedig a fel idezet penzunk - a jelenni atalakulas orvendetes 
korszakaban - hogy valamely mos.toha kezekre ne jusson, esedezunk 
a Tekintetes Rendeknek, melt6ztassanak ki eszkozolni aztot: hogy azori 
penzek kozottunk - mint olyaren jovedelem, a mely kizar6lag · csak is 
minket fegyver hordoz6kul illet - illo aranyba felosztassek. Vagy ha n,e 
talan remenyseg felet ezen bajt maskep el vegezni nen1 lehetne, az. or~ 
szag gyulesi koveteinknek teend6ik k!Q.ze sorolni s addig. is a penzne~' 
epsegben tartasara az illet6 Nemes els'6 Gyalog Ezeredet hivataloson . f:el...: 
szolli tani. · 

Vagyon a Szekely Lovag rendnek, mint nyomaszt6bb ,a.nasba le
vonek, egy a gyalog rendtol mer6ţ>en el ki.ilănitett aggaszt6 serelme; .a 
mi abb6l all, miszerent: evenkent Mtartasi cin1 alat azon csaladokt6ba 
kik paripat nem tartottak, nevezetes oszvegeket be hajtottak, ennek is 
visz.a adattatascH ki eszkozolni tisztelettel kerji.ik. A kik egyebirant tel..,. 
jes tisztelettel vagyunk. · 

A Tekint.etes Rendeknek 
Rahosi 

Csaszar Iosef Biro 
Csutak Ta1nas 

Onorate Ordine! 

aM.zatos szolgai 
a tobb faluk neveben 

Ienofalva · Korda J an os eskiidt 
Danosi Bir6 Andras 
Szentdomokosi Kedves Gyorgy 
Danfalvi Bod Geza 

Pentru a:coperirea cel puţin într-o mikă: măsură a cheltuieliloţ ~~gpt~ 
de purtarea armelor ce s-au ·înregistrat asupra noastră după dez~stru.U._ 
de la Siculeni, încă fericitul împărat M'aies;tatea sa Iosif ne-:a dat în po
setsia noastră aşa numiţii munţi reve.ndicaţi; prin gospodărirea ior chib7, 
zuită ni s-a adunrat la regimentul I secuiesc de infanterie, după câ,fe' 
auzim din .surse sigure, suma de droa 150 000 de florini. .. 

Pentru ca aceşti bani ai noştri să nu ajungă pe mâini nedm;tit,e;1tn 
a):;tuala epocă de îmbucurătoare transformări, ne rugăm de onora;tel~ 
Ordine să aprobe .ca ei să ni se împartă între noi ,în proporţiile cuvenJt~?J 
ca un venit care în toate cazurile ne priveşte exclusiv pe cei ,care pul"ltăm 
arme. Sau dacă dincolo de speranţa noastră, această che1stiune nu s-ar 
putea rezolva altfel, ea să fie adăugată la sarcini[e deputaţilor noştri din 
dieta ţării, iar până a tund să fie atenţionat · respecitvul regiment I de 
infanterie asupra pfistrării banilor în condiţii de_ integritate. 
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Mai are cavaleria secuiaseă ·- aflată în star'ea oea mai apăsătoare -
încă o revendi,care care o pre.ocupă, diferită fundamental de situaţi~ :in
fanteriei; e'a este următgarea: rugăm respectuos să' aprobaţi restiutirea şi 
a importantelor sume ce s-au adun1at an de .an,. cu titluL qe întreţinere a 
cailor, de la familiile care nu creşteau cai de călărie. 

Altminteri rămânem. cu cea mai adâncă stimă ai onorate~lor _Ordine 
prea supuşi servi; în numele mai multor sate:· 

din Racul: Cscaszar J6zsef, jude şi·Osutak. Tarnas; 
din Ineu: ·Korda Jânos,, jurat; 
din Daneş: Bir6. Andrăs; 
din Sândominic: Kedve's Gyorgy; 
din Dăneşti: Hod Geza 

Original •. · Arh. Naţ. Dir. jud. Harghiva.' Fond. Arh. Scaun. Ciuc. Acte 
administrative. Foto: 17 539---<117 540. 
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SighiŞoara, 15 iunie 1848 

LOblicher Magistrat! 

Wie Ein Loblkher Magistrat aus der in Abschrift hier beige'legten 
Vorstellung an Seine Hochwohlgeboren, den Herrn Comes der săchsi
SJChen Nation gefălligst ersehen wolle, hat das hiesige Publicum sich 
herausgenornmen, eine hinsichtlich der. Zahl und Qualification der De
putirten vom g~ewohn[ichen abwekhenden săchsi'Schen ·National· Con
flux in Vorschlag zu bringen und in Berlicksic;htigung der so ăuBerst drin
genden Ums·tănde· die ,bisher beobachtete Verfahrungsart aufgebend, um 
Zeit zu gevvinne:h, sich entschlossen, die Ubrigen LOblichen săcbsischen 
Kreise einzuladen, ihre Abge)ordneten zti . diesem Conflux aud: a\?n 
21. d.M. nach Mediasch abzusenden, um die Instruction· fi.ir die Depu
tirten zu dem klinftigen ungris1ohen Reichstage zu: .Stande zu bringen.l 

Indem wir daher das lJO:bliche dasige Publicum dringend ersuchen, 
in unseren Vorsehlag einzugehen und die Deputirten zu · dem beantragten 
National Conflux abzuordnen, geharren wir mit g.eblihrender Hoch
achtung. 

Eines Loblichen Magistz,ats. gehorsame Diener 

Magistrat und Gommunităt der k. freien 
Stadt und. des Stuhls SchăBburg 
Karl Sternheim, Oberbiirgermeister 
J oseph KrauB, Obernotair 

Schăfiburg, am 15. Juni 1848 
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Onorat Magistrat! 

Din adresa anexată aici îri~copie ~către comitele naţiunii săseşti ona;,. 
ratul Magistrat poate observa că publicUl! de aici şi-a permis să propună 
un conflux naţional săsesc care să difere de adunările obişnuite în ceea ,ce 
priveşte numărul şi calificc;1rea delegaţilor. , · 

·Având în vedere condiţiHe atât de urgente, pentru a se1 câştiga' 
timp, s-a abandonat procedura respectată până ·acum. S-a hotărât să se 
\invite celelal.te onorate scaune şi dis•trit!te săseşti să-şi trimită delegaţii 
la a,cest conflux în data de 21 iunie, la Mediaş, în vederea e1aborării in
strucţiunilor pentru deputaţii silşi la următoarea Dietă. regal<) ungarăl. 

Rugând cu insistenţă onoratul public de aici să_ fie de· acord cu 
propunerea noastră şi să-şi trimită delegaţii la confluxul naţional soli
citat, rămânem cu stima cuvenită servitorii supuşi ai onora•tului Ma
gistrat. 

Magistratul şi comunitatea · oraşulu,i regal liber şi a scaunului 
Sighişoara 

Karl Sternheim, jude.primar 
J oseph Krauss, notar principal 

Sighişoara, 15 iunie 1848 

01'iginal. Atrh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Magistrat, nr. 2 632/1848; 
Foto: 31603, · -

1 Vezi doc. 2'1, 124, 139, 169, 21H, 245, 265 şi 280. 
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Sighişoara, 15 iunie 1848 

An Seine Hochwohlgeboren Herrn Franz. von-.Sa1lmen K. Sieben
blirgisoher wirklicher Gufbernial Rath und- Comes der Siebenhfir,.. 
get Sachsen rin Hermannstadt 

.Die hiesige Stuhls Versamlung beabsichfigend, dass der Termin mr 
Er6tffnung des 'ungrischen Reichstages auf welchen die Unionsfrage un.d 
zwar, wie doch wohl gehoff.t we:i-den darf unter Mi twirkung auch Sadi
sischer Abgeordneter zu entscheidenen Verhandlung kommen wird, im
mer naher rllckt und in sehr .ernste Erwagung .ziehend, dass die sachsische 
Nation auf solche Verhandlung noch keinesweges genllgend vorbereţtet 
ist und auch nichf in der Lage sit!h be[indet, bald zu einem einhel~ţger). 
oder auch nur eingermassen Ubereinstimmenden Beschlusse liber die ·bei 
de!m ungrischen Reichstage zu_ verfolgenden Massregeln und Schritte zu 
gelangen, was doch unumganglich geschehen muss, wenn .sie dabei als 
Nation auftreten und auf so1che Weise sich vor dem Untergange bewahren 
will, iJst Uber.3eugt, dasrs in Verhandlung dieser Angelegenhei,t der ge
wohnliche' langwierige Weg verlassen werden durfe und solle, und zu 
ausrserord.entHchen Eirileitungen die· Zu:Dlueht genommen werden mi.isse. 

Eine solche Einleitung, und zwar die passendes.te, scheint ihr, sofort 
zu veranlassen, dass eine ausserordentliche sa.'chsische NationaLVer+ 
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sammlung unter dem Namen eines National Confluxes von je 2 bis 8 
vollkommen frei gewahlten Deputirten aus jedem Kreise, denen . keine 
specielle Instruotion, sondem, in Beriicksichtigung der so ausserst drin;_ 
genden Umstande, das Vertrauens Votum zu ertheilen ware, - auf den 
21. d.M. in Mediasch als dem hiezu am· besten gelegenen Orte unter dem 
ordnungsmas.sigen Vorsitz des. Herrn NaHons Grafen zusammentreten um 
die Instruction friir die zum ungrischen Reichstage zu sendenden Sach
sischen Deputirten zu stabilieren und demnach sind denn hieselbst 
auch bereits 6 Deputirte1 gewahlt vvorden, und werden am besţi,mmten 
Termine in Mediasch sich einfinden. Das unterfertigte ·Publikum giebt 
sich die Ehre, das Voranstehende Euer Hochwohlgeboren zu Inelden Ul}d, 
indem es auf Vergebung dieses von der so grosser Noth dictirten Schrittes 
hofft, um Benehmigung [!] desselben und um gewogene Anordnung des 
diesfalls weiter Nothigen, vorztliglieh aher um werkthatige Theilnahme 
am Geschaft und Leitung der ~~iesfalligen Verhandlungen gehorsan1st zu 
biHen. · 

In der Vor.aussetzung, dass Euer Hochwohlgeboren die Schritte des 
hiesigen Publircums billigen werden, hat dasselbe sofor.t auch die Ein
ladung an die Sachsischen Kreise ergehen lassen, und hofft zuversicht
lich, da.ss dieselhen der gewiinschten. Berathung sich nieht entzie)hen 
werden. 

Uebrigens darf wohl auch vorausgesezt werden, dass die Depu
tirten welche ohne irgend eine Beihilfe von Seiten ihrer Sender nicht 
gU.t su:bsistiren kormen und daher das. Diurnen in Anspruch nehmen 
mH 1 fl. C.M. tăglich aus1ser dem Ersatze der Reisekosten, der jedenfaHs 
erfolgen muss, sich begni.igen werden. . 

Die wir in vollkommenster Hochachtung geharren. 

Ew. Hochwohlge:boren gehorsamste Diener, 
Magistrat und Communitaet der k.fr. 
Stadt und des Stuhls Schăssburg 

Schassburg den 15. Juni 1848 

Către onoratul domn Franz von Salmen, consilier gttbernial în 
Ţransilvania şi corrii~e al saşilor în Sibiu · 

Având în vedere, pe de o parte, faptul că se apropie1 tot mai mult 
data deschiderii Dietei ungare în cursul căreia vor avea lo.c tr.a,tativele 
hotărâtoare în problema uniunii, sperăm că ele se vor desfăşura şi cu 
aoo11dul deputaţiLor saşi; pe de altă parte, luând serios în considerare că 
naţiunea .săsească încă nu este nicidecum pregătită în suficientă măsură 
pentru ducerea unor astfel de' tratative; de asemenea că nu este în satre 
să ia în curând o hotărâre unanimă şi cât de cât uni•tară în privinţa mă
surilor şi paşilor care vor trebui întreprinşi la Dieta maghiară, ceea ,ce 
s-ar impune să se întâmple în mod obligatoriu, dacă vrea să se afir1ne 
ca naţiune şi să se salveze astfel de la dispariţie; adunarea scăunală .de 
. aici a ajuns la convingerea că pentru dezbaterea ches·tiunii a devenit ne
cesar .să se' părăsească drumul obişnuit care necesită mult timp şi să se ia 
iniţiative excepţionale. 
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O astfel de măsură, poate cea mai potrivită, i se pare aceea de a 
convoca de urgenţă o adunare naţională săsească extrao~dinară, .la car~ 
să ia parte 2 până la 8 delegaţi aleşi liber 1din fiecare scaun şi di'Strict să~ 
sesc; lor să nu li se dea! însă nici o instrucţiune spedală, ci să le. ,fie. ac;or.." 
dat doar votul de încredere, având în vedere condiţiile deosebit de ur7 
gente; data să fie fixată pe 21 iunie, iar locul de desfăşurare, oraşul Me.., 
diaş, ca fiind cel mai bine situat pentru această adunare; adunar~a să 
fie prezidată conform ordinii de do·mnul comite al naţiunii; ea va trebui 
să elaboreze in&trucţiunile pentru deputaţii saşi care vor fi .trimişi la 
Dieta ungară; în conformitate cu propune~ea au şi fost aleşi deja 6 deie..:. 
gaţil ai acestui scaun ·care vor ·fi prezenţi la data stabilită l9. Mediaş. 
Publicul care semnează· are onoarea să aducă lucrurile de mai sus la 
cunoştinţa domniei voastre. 

În speranţa că îi ve·ţi ierta pasul pe care a .fost nevoit să-1 facă, vă 
roagă să-1 aprobaţi şi să iniţiaţi măsurile necesare în coptinuare; · dar 
mai ales să lu.aţi parte activ la dezbatere şi la conducerea întregii adunări. 

În speranţa ·că domnia voastră v~eşi aproba paşii publicului din Si
ghişoara, acesta a şi trimis scaunelor şi districtelor săseşti invitaţi:ile şi 
speră că nu vor lipsi de la eonsfătuirea dorită. 

Se poate presupune, :cred, că delegaţii care nu vor avea posibilita
tea să se întreţină prea bine fără un ajutor din partea celor ce i-au tri..: 
mis, fiind nevoiţi să apeleze la diurnă, se vor mulţumi cu 1 florin zilnic. 
Excepţie ar face restituirea costului călă•toriei .care oricum trebuie să Se 
efelctueze. · 

Rămânem cu cea mai profundă stimă servitorii umili ai dorrin'iei 
v:oastre. 

Magistratul şi comunitatea oraşului liber 
regesc şi al scaunului Sighişoara 

Sighişoara, 15 iunie 1848 

Copie. Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. Fond. Magjstrat, nr. 2 632/11848. 
Foto: 31601-3!11 602. 

1 Pentru procesu1 verbal al adunării .scaunului Sighişoara din 15 iunie 1848, 
vezi Arh. Naţ. Dir. jud. Braşov. 'Fonc:L. Acte Magistrat Sighişoara, nr. 1658/1848. 
Foto: 6 7411-6 743. Din procesul verbal reiese că Sighi'Şoara i-a ales ca delegaţi pe: 
Georg Rether, Georg Teutsch, Andreas Lang, Cari von Stemheim, Cari Muller şi 
Ferdinand Roth. 
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Abrud, înainte de 16 iunie 1848 

Tekintetes Nemes Tanacs! 

Nem szi.ikseges bov.seges adatokat fel hoznom, hogy Balinth Simon,
Buttyan Janos es Jank Avram lazit6k e vagy nem! mert hogy 1azftottak 
e videk ediglen bekes lakosait, azt rninden Abrud videki lakos fajdal
masan tudja. Ugyan azert csakis bizonyită:sokat kivanok e targyba szer;_ 
zeni, ezt pedig mind a harom egyenre nezve tehetik szolgabir6 tekirr-
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tetes Bisztray J osef, isp3ny Lazar Gyorgy es Ispanysagi E11e
n6r Moga Demeter urak. Ezen urak tudjak azt .is, mikent Balinth Simon 
To,panfalvan a . nep gyiilesen egyik kerdezo bujtogat6t foldre lefekiidni 
parancsolta midon az foldre feklidt, igy sz6lott hozzaja es a nepl1ez 
ne ann;H lejjebb szalhatsz-e? lattyatok mlik oly nagyot esti.ink, hogy 
lejjebb lehetetlen hulnunk, azert batron emelkedjunk fel a porb6l, mert 
veszteni mar neki.ink lehetetlen, mivel nintsen mit· veszterri.ink, s igy 
csakis nyerhetunk, s ily szinu bujtogatasoknak mi lett a kovetkezmenye? 
az, hogy a topanfalvi kirtllyi uradalon:1 lakosai · miar egy nehany holnap 
olta titkon magokat felfegyverkezik es hogy mi vegett, arr6l tenyt adok 
el6; Egy szokodoli Togyeras nevu gabonakeresked6 kozelebbr61 sîrva 
panaszolta abrudb1nyai polgarno Mezes 1VIikl6snenak, hogy 6ket szom
szedjai -~er6ltetik es halaJ.lal fenyegetik, miszerint velek egyi.it 6 is ta
madjon fel hogy Abrudbany<H kirabolj·r:1k, de 6 ezt nem kîvannya te·ruîi, 
mivel eddig elo Abrudbanyan kereste elelmet, s ha nem teszi, megolik, 
ugy tudom, tekintetes Nemes T?nacs, hogy e siralmas panaszt hallottak 
meg tekintetes Di6szegi J6sef ur n6je es a szolgal6ja. El6 kel sorolnom, 
tekintetes Nemes Tanacs, azon gaz tenyeket, melyekel az ide val6 bci
nyasz p6rnepet a neveztem bujtogatvk teVJutra kivannyak birni es a ma-

. gyar nemzet ellen fellazitt2ni, azt . hitettek el ezen · bujtogat.6k es szarnos 
tarsaik a tudatlan heres banyaszokkal, hogy a magyarok felkelve urunk 
6 felsegit kegyelmes Kiralyunkat eluztek es magyar kalvinista kin:'i.lyt 
tettek magoknak, ezen es szamtalan ily alakban el6 adott lazi ta:sokr61 
ve:Ulhatnak kornai tizedes huttmann Ionutza, Czeran Ioszif a magyarok 
banyabeli tobb huttmannok, beres banyaszok es lVIetz M·6zsi, a ki mint 
heres bany,aszom, neke1n. ezeket elbeszelette. Kerdem .. Tekintetes Urak, 
mi lett a kovetkezes es kifolyasa ezen amitasnak? Tudjak a Tekintetes 
Urak, hogy a m1.Ut abrudbanyai majusi baromvasar napjan Verespatakon 
lak6 polgartârsainkat J:anki Janost, Janki Palit, Kovacs Lorinc, Czurina 
Palit, Gruber Gyurit es SzentkinHyi M1antsul Gyurit a szabad mez6n a 
pap erdeje ajan az olah ajku Pasztaek mintegy 30 olah banyaszokkal 
megtamadtak, f·obe vertek ugy, hogy veszelyeztetve voit eletek, s miert, 
azert mert ezen ifju polgarok magyar ajkuak voltak, mi abb6l val6, hogy 
veres k~ozben azt kialtottak, i.isd le, m.ert magyar; tovabba a lett a kJo
vetkezese, hogy ·polg:artarsunkat Foldhazi Danit a Botis Lazar egyik veje 
azzal t·amadta meg, hogy mar j6llakott barany hussal, alig varja, hogy 
magyar vett igyek, de lett meg egy nagyobb kovetkezese ·is e bujtoga
tasoknak, egybe alakulv,an Abrudbanyan es Verespatakon a nemzet or
sereg, ebben SZiamosan . allottak be olah ajkuak is, de · az olah ajkuak, 
mihelyest Balinth es Buttyan nem tudhatni honnan, hazaerkeztenek, az 6k 
meghagyasokb6l tostent visszah§ptek, Azomba visszalt§ptek Verespatakon 
a r6m.ai catholica vallason levo egyenekb6l szamoson, azt az okat advan 
kilepeseknek, hogy mivel kalvinista kiralyt tettek, 6k nem kivannak 
olyanokkal az 6rseregbe szolgalni, akik Ferdinandot eluztek s inkabb al
lanak az olahok melle, ezekrol tiszta felvilagositast tebet a verespataki 
rend6r igazgat6 Vinkler J an os atyankfia, s tudjak a tekintetes urak, m.i
ert leptek ki az drseregb6l az olah ajkuak, erre tenyt vagyok bator fel
hozni: pap Molclovan 1Vlikl6s be.szelette Tekintetes Farkas Ta1nas ur, 
ugy n6je es fi.a ·Farkas Josef ur elOtt igy,an Iosif esperestnek, hogy 6k 
meg sem engedik, miszerint ola aljku egyen be aljon nemzet6rseregbe, 
mert 6k fognak ki.ilăn nemzeti .Orsereget alakitani tulajdon fajakh5l, 
mely tenyit Igyan Iosif akkoron rosszalta, aztan azzal is amitoUak ezen 
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bujtogat6k az olah nepet, hogy a magyar kormany a szuronyos fegyve.,.. 
reket a vegre osztotta ki, miszerent azokal az olahokat le oljek, erre bi~ 
zonysag a Szab6 J;anos Kuttyman n6je Tar,pai R6zsi, akjt:Ol egy asszony 
kerdezte, hogy igaz-e, az, hogy a magyarok kesziilnek az olâhokat le
olni. Ut6bb azt is. bator vagyok kijelenteni, miszerent Sulutz Peter, .a 
levelt;arnok, szamos olah .fiataloknak azt beszelette, miszerent vasarnap 
viradt eldtt egy-ket 6raval a piacon a magyarsagot azzal ebresztettem fel, 
fegyverre magyarok,. mert reank rohantak az oM.hok s ezen beszedjevel 
az ohihoka.t kivanta ellenem lazitani, baratsaga jeh~iil, err.Ol bizonysagot 
tehettnek Otves Marton Csorba Simon es tobben, kiket ezek megfognak 
nevezni, egyebbarant alazatos tisztelettel maradtam a tekintetes nemes 
tanacsnak aMzatos szolgaja 

Kontz Lajos 

Onorat consiliu! 

Nu este necesar să citez date numeroase ca să dovedesc dacă Si
mion Ba1int, Ioan Burbeanu şi Avram Iancu sunt ori nu sunt instigatori: 
Fiecare cetăţean din jurul Abrudului ştie, din păcate, că locuitorii p<:u~
nid ai acestei regiuni au fost şi ~sunt instigaţL Doresc să aduc dovezi nu-:
mai la acest subiect. Referitor la toate trei persoaneiJ.e o pot face ono
raţiJ domnf: judele nobiliar Bi's.ztray J6zsef, şpanul camera! 'Lci~ar Gyorgy 
şi controlorul şpanatului, Dumitru Moga. Domnii respectivi ştiu şi des
pre faptul .că, la adunarea populară din Câ,mpeni, Simion Balint i-a po
runcit unui participant care a pus o întrebare să se culce la pământ~ 
După ce respeiCtivul s-a culcat la pământ, a grăit a1stfel către dânsul şi 
către popor: ,,Ei bine, mai jos poţi să cobori? Vedeţi, noi am decăzut 
atât de mult, încât este imposibil a cădea mai adânc. De aceea să ne 
sculă,m cu curaj din praf, căci nouă ne este imposibil să piendem ceva, 
întrucât nu mai avem nimic de pierdut, ,num.ai de câştigat. Care a fosţ 
rezultatul urtei asemenea [nstigări? Acela că locuitorii domeniului regal 
din Câmpeni se înarmează în secret deja de câteva luni. În ~ce scop o fac, 
să vă prezint un fapt. Un eomel'lciant de cereale din Sohodol, cu numele 
Toderaş, i-a povestit recent, plângând, unei ţărănci din Abrud, soţiei 
lui Mezei Mikl6s, că e1ste siHt de vecinii săi care-I ameninţă c~ moartea, 
să se răscoale şi •el împreună cu ei pentru jefuirea Abl'ludului. Insă el nu 
doreşte să facă aşa ceva, deoarece, până acuma şi-a· câştigat existenţa în 
Abrud. Dacă n-o va face, atunci va fi ucis. 

Onorat Consiliu, sunt informat că ace'St dezolant plânset, cum că 
dacă nu o va face va fi ucis, a fost auzit încă şi de soţia şi sluga ono
r:abilului Di6szegi J 6zsef. Trebuie să înşirui, onorat Consiliu, .aeele fapte 
mârşave cu care" instigatorii amintiţi intenţionează să conducă pe cale 
greşită populaţia minieră săracă de aci, revoHând-o împotriva naţiunii 
maghiare. 

Aceşti instirgatori, împreună cu mulţi tovarăşi ai lor, i-au făcut pe 
minerii zilieri neştiutori să creadă că ungurii, răsculându-se, au alun
gat-o pe Maiestatea sa milootivul domnitor al nostru :Şi şi-au pus pentru 
sine un rege maghiar de religie calvină. Referi>tor la aceasta şi la nenu
măratele instigări prezentate într-o formă ,similară pot da dedaraţii: şe-:
ful echipei de mineri, maistru! Honuţă, Iosif Ţăran din Oorna, mai mulţi 
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.maiştri unguri de la mină, mineri zilieri, inclusi;v minerul meu zilier 
M.etz M6ric care mi-a relatat despre cele de mai sus. Mă întreb ono-:
raţi domni, care .au fost urmările şi repercusiuni.Je acestor amăgirrl Oare 
au cunoştinţă onoraţii domni că în ziua târgului de vite care a treout 
în Abrud concetăţenii noştri din Roşia Montană, Janki Janos, Janki Pali' 
Kovaes Lorincz, CZiarina Pali, Gruber Gyuri şi Szentkirâlyi Mantsul ati 
fost atacaţi şi bătuţi în aşa măsură de către inşi din familia Paşca, ro
mâni, şi de alţi 30 de mineri, încât viaţa lor a fost în _primejdie? Motivul 
a fost că aceşti .tineri cetăţ:eni erau unguri. Aceasta re'iese de acolo că în 
timp •ce erau bătuţi, au strigat: "Doboară-.:.11 eă e ungur!G' În _continuare, 
cetăţeanul Fă1}dhazi Dani a~ tfos.t atacat de un ginere a lui Lazăr Botiş care 
a motivat gestul său că', s-a să!turat dei carnea de miel şi abia aş-. 
teaptă să bea sânge de ungur. Instigarea însă a avut repercusiuni şi 
mai mari. Oonstitl,.I•indu-se garda eetăţenească la Albrud şi Roşia Mon
tană, în ea s-au înrolat şi numeroase persoane de origine românelască. 
Dar în momentul în care Balint şi Buteanu, nu se ştie de unde, au sosit 
acasă, românii, în urma poruncii lor, s-au retras imediat. La Roşia Mon-" 
tană s-au retras chiar şi numeroase persoane de confesiune romana-ca
tolică. Ele şi-au t]Jlotivat retragerea cu faptul că s-a pus rege cal vin. De 
aceea ei nu doresc să slujească în gărzi cu persoanele care 1-au alungat 
pe F·erdinand, d se alătură 1nai •curând românilor. Despre aceasta poat€! 
să relateze directorul de poliţie din Roşia Montană, eoncetăţeanul vVinkler 
Janos. Oare. ştiu onoraţii domni din ce motive s-au retras din gărzi cei de 
grai rO'mânesc? La aceasta mă încumet să exemiplitfic: preotul Nicolae 
Moldo'Vian a relatat protopopului Iosif Ighian, de faţă fiind onorabilul 
domn Farkas Tamas, de asemenea în prezenţa soţiei aeestuia şi a fiului 
l10r Fark.as J 6zsm, că . ei nu _permi.t ca persoane' de grai românesc să se 
înroleze în ganda cetăţeneaJs:că, deoarece vor forma d gardă civică din 
propri1a lor naţitirt~. <:;u această idee, Iosif Ighian nu a fost de acord în 
acel moment. Apoi, aceşti instigatori au an1ăgit popoTul român şi cu 
aceea că Guvernul ungar a distribuit puştile cu baionete în scopul de a-4 
ucide cu ele pe români. Martori la aceasta sunt: soţia lui Szab6 Jânos, 
şeful de' echipă minieră şi Tarpai R6zsi. Pe· ea a întrebat-o o- feme'ie, 
dacă' este adevărat că ungurii se pregătesc să:...i măcelărească pe români. 
În fine, ·mă încumet să informez şi despre aceea că arhivarul Petre Şu-:
luţiu s-a lăudat în :taţa numeroşilor tineri .români că duminică, înainte de 
răsăritul soarelui cu o oră sau două,- îi va trezi pe maghiari, în p'i,aţă: 

"La arme, ungurilor, ·Că au năvălit românii asupra voastră!". Cu o astfel 
de afirmaţie intenţiona să revolte pe' români' împotriva mea. -Î~ semn de 
prietenie, pot să mărturisească despre aceasta ătves Marton, Ceorbă 

Simron şi alţii~ pe care ,aceştia ji .vor indica. De altminteri, .rămân cu res-
pect servul umil al onoratului nobil Consiliu, - · 

Kontz' Lajos, jurat. 

Original. ~~h. St. Budapesta. Fond. G .. P., n~. 9 012/1848. 
Fo:to: 29 862_;.:_29.B68. - · 
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(Sibiu, după 15 iunie 1848] 

Stimate dumnule ministru, . 

In· urma provocării mai multor comune şi locuitori de limbă ro
mână îndrăznesc a vă transpUne în 13 anexe doleanţele lor spre nece:.. 
&ara pertractare; 1a .ele .adaug .plângerea comune'i şi. preoţimii noastre. diti 
Mediaş .contra dijmei preoţilor ,saşi, pe care binevoi ţi a o rezolva în sen:. 
sul legii intrate în vigoare deja în pa•tda întreagă; dijn1a încasată priP 
meşteşugiri de către fise şi de către saŞi de la români să li se restituie 
.ded acestora; popo~ul a cărui supunere este atât de demnă de admirat 
se va linişti astfel. · 

Între alte'le, rămân cu adânc respect al stimatului domn ministru 

supus slujHor, 

Andrei Şaguna, episcop. 

Original. Arhiva Consistoriului Ortodox din Sibiu, nr. 38 (30:1). 
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Târgu Mureş după 15 iunie 1848 

Stimiat oficiu· nobil. 

Siguranţa persoanei şi averii ,prin nici o lege nu e ·atât de g.arah
tată oa prin textul decretului I al. 9. în care se prevede că nimeni înainte 
de împrocesuare şi judecare nu poate fi deţinut, decât dacă e prins în 
flagrant delict de ucidere premeditată, de iocendiere, furt sau viol. Preo:.. 
tui nostru Ştefan !aco viei n-a comis nici una din crime11e acestea; . to,tuŞ! 
în noaptea de 15 iunie 1848 a fost surprins ca cel mai mare criminal în 
locuinţa sa, cu forţa armată, prin stricarea liniştii nopţii, speriat din 
somn, arestat şi dus în temniţa nolbilului scaun; şi de atunci robeşte acolo~ 
cum· reiese şi din . scrisoarea anexată a vieejud~lui regesc Ioan Szent~.;.. 
vranyi. A fost arestat l'a denunţul nedovedit al contelui Iosif Lazăr, ce~a 
ce pentru el este o ofen!să cu atât mai mare, cu cât maiestatea sa în 18·3·6 
nove. 11. cu nr. aulic 5 263 şi guvernul la 19 decembrie cu nr. 6 416,; 
porunC'esc aspru ca persoanele bisericeşti să nu fie judecate pentru' nici 
o vină de către oficiralii civili, nici să-şi exec11te .sentinţele până 'nu: subt 
aprobată de Consistor. Deci. -arestarea. preotului s-a făcut împotriva le.
gilor patriei şi .a o~dinelor superioare; şi după ·art. 24 din 1791 punctele 
de acuză trebuie comunicate acuzatului încă înainte de arestare. f 

Acest preot sufere, deci, fă;ră nici o cauză dreaptă. Domnul cor1t~ 
nu-l poate acuza nici de instigare, neputând dovedi, cred, nidodată' 'că 
ar fi aţâţat iobagii să nu-şi presteze serviciile, să ocupe vreun. teren sau 
să-i fi îndemnat la . vreo faptă rea, fiindcă nici n-a fălcut aşa ceva; ceea 
ce domnul conte a recunoscut sâmbăta trecută în faţa iobagilor săi. Nu 
pentru alteeva a fost ·are!Stat el, ci numai pentru ranchiuna tăinuită con-. 
tra sa de contele Albert; dar a-şi lua satisfacţie ilegal pentru o simplă 
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ranchiună e o mare greşală, pentru că dacă am cântări faptele amân
dorura, s-ar vedea 1ale căruia ar apăsa pe ale celuilal,t. De altfel, nimănui 
nu i se cade a se ră:zbun~a, chiar dacă prin absurd ar fi greşit ceva contra 
lui'; însă· acest preot n-a greşit cu ceea ce 1-a acuzat; după 'C~um nici 
contra vreunui membru al familiei sale n-a greşit, d se purta cu stima 
cuvenită faţă de toată lumea, servind în toată vremea pe măria sa cu 
~crisul, cu n:otariatul său de 16 ani şi ajutându-il cu credinţă chiar în tre
burHe gosrpodăre~ti; ceea ee nici domnul conte nu poate nega şi nici nu 
cnelcl că l-ar putea condamna în conştiinţă la această robie. Pe cftt ştiu, 
ancheta contra lui s-a făcut deja, dar nu cred să fi mărturisit contra lui 
vreo ilegalitate comisă sau vreo .instigare; şi nici nu putea mărturisi, 
decât dacă s-:-:-a produs .. vreun martor mituH, .căci ce e mai uşor acum 
decât să afli un martor contra celui mai rievionvat om? D!Oar asa ceva 
s-a întâmpl:at şi în vremile de demu1t, c_ăci şi contra lui Hrist~s s-au 
aflat martori falşi. Dar chiar dacă vreodată, cu vreun prieten, printre pă
hare, ar fi sp~s ceva ofensator la adrie;sa domnului conte, nici pentru aşa 
ceva, oe nu s-a întâmplat, pr~eotul nu poate fi arestat. Există lege care 
dă ,satisfacţie oricui. ! 

:Pentru Dfensa adusă, în virtut~a ofi.ciului meu protopopesc, cu su
pusă stim·ă rog nobilul. oficiu să binevoiască, în baza Inotivelor legale 
induse, a elibera din nemeritata robie pe numituJ preot Ştefan Iacovici, 
considerând încă şi aceea că el ca nevinovat, de bună voie, fără vreo tul
burare a ordinei şi lir1:iştei, a ·Urm'at poruncii; deşi, dacă ar fi fost insti
gator, .fiind arestat noaptea, ar _fi putut scUla tot satul, dar n-a făcut-o. 
S-a supus ordinului oficial şi a părăsit gospodăria, lăsând 4 fetiţe mici 
orfane şi a venit aid în arest. Cine· ştie ce s-a făcut cu bieteie orfane 
Şi cum i se destramă g1ospodăria? 

Binevoiţi a-1 elibera şi a-1 transpune la Consis.tor, menţinându-rni 
dreptul de a-[ pârî, .conţorm chemării mele oiicialre, pE· ::năria sa domnul 
conte, pentru· despăgubirea preotului deJ pagulbe, osteneli, suferinţe şi 
cheltuieli. 

Ou stimă, 

Partenie Trâmbiţaş, 
protopop de rit grec din 
,marele scaun al Mureşului. 

Original. Arhiva Consistoriului Ortodox Rom.ân din Sibiu, nr, 38 (30!1). 
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Şumuleu, 15-16 iunie 1848 

Nemes Csik, Gyergy6 es Kaszon egyes.iilt Szekely Szekek 1848,...ban 
jlinius 15-en Cs1iksomly6n a Szekhaz el6tti teren tartatott Nepgyulese
nek J egyz6konyve: 

1. Elnok Fokiralybir6 polgartârsunk a Sz6szekbe felallvan a Gyii
lesi Tanacskozast kovetkez6 beszeddel nyitotta meg: 

Urak! J obb polg1ari letre. torekedo GyUlekezet! Tisztelt es ·.szere
tett polg,art'arsaim! 
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Tobb jeles polgărtarsok altal nyilvanitott azon 6hajta.s, hogy e for-· 
radalmi napokban felmeriH6 kerdesek es kivanatok mennel helyes,ebb€m 
lehet6 kelleto meghatarozâsara leheto legtelyesebb Nep gyules tartasson 
helyettes KirD.lybir6 es Polgartars Szekely Sigmond ur altal Kolosvarr~ 
bQCSatott surgony utjan elombe, s altalam megint Orszagos F6kormany.., 
z6 o nagy melt6saga elejebe terjesztetven, maga a Kiralyi Fo korma11y 
Szek ezen kivanat Torv,anyszerulegi teljesithetese vegett utat nyitani, es 
engemet a Nep gyulest is mag~aban foglalhatt Kozgyules megtarthatasa 
vegett az orszagos Gyulesb61 kegyesen hazaboesattani melt6ztatott, amit 
a kezemnel levd s fel is olvasand6 rendelet fogalma ketsegtelene teszen~ 
miszerint kotelessegeme tetetett Polg.ărtarsaimat megnyugtatni arr6lis, 
hogy az Uni6 vagy Magyarorszaggali egyesules me:'ir orszagosan kimon.., 
datvan, az ezt mag<iba foglal6 Torveny cikk Szentes.ites vegett ,6 Felsege 
eleibe felterjesztetett, ennek eletbe lepte annak kihirdeteset6l fugven. 
azt az eddigi fi.igges megtartasa mellett csendesen kivarni celra vezeto 
legszentebb kotelessegilnk. 

1\ieg nyitom azert ezen Gyillest rendes es · okszeru tanăcskozhata'~ 
veget az elore megtortent kihirdetes nyoman telyes es Torvenyes un
nepelyesseggel, kerven egyszersmint a Tanacskozasra tulajdon eszreve
teleik felfejtesevel hattani tărekedo minden tagokat, hogy az elore kiV1ant 
feljegyzes sora szerent sz6llani, ezaltal a Tanacskozhatas folyamat kony:
nyiteni, s az ugyan egykori tobb beszed es erthetetlenseg m~an beko
vetkez.O Ininden zajt es zavarodast eltavoztatni sziveskedjenek. 

Hogy a mostani forradalmi napokban felmerUlt kor kerdesek es 
torvenyhozas utjan .is mar egy 1'\eszben teljesUlt ki\nanatok megtudasa es 
helyes megerthetese vegett a politicai eS€n1enyekkel kevesbe osmeretes 
fold nepe is kelloleg felvilagositathasson, a katonai kormanyt61 el6le~. 
gesen kinyert megegyezes utan kozelebbi kozgyulesunk alkalmaval ci 
nepet falunkent is mindezekrol. helyesen felvilagosit6 kozos bizottmanyt 
renaeltunk -vala: 'hogy igy minden megertven a dolgok folyamat s mei_: 
tan meg is nyugodhatvan azokban, minden el6ljar6ikhoz tartoz6 fugge
seket megtartva, ill6 engedelmess.egbe varnak be a minnyajunkra nezve 
bekovetkezo vflltozasokat, de a mindenkor es mindenbe veszelyt hoz6 
bizodalmatlansag azt szulte, hogy ne legyenek kozos felvihigositasok es 
fgy az akkor legszuksegesebb munkalkodhatasra nezve a polgari hato...: 
sag ill6leg ~s idejebe fel nem h~phetven, megkezd6ttek egyfeldl az Uni6 
es Reformok kivanata elleni vagyis a Statusquo maradăs melletti tagad
hatlan bujtogatasok, ugy măsfelol tobb helyes felsz.Ollalasok k~ozbe
Jottek, nemelyek, melyek a Statusquot es fgy a meglevo elo,ljarok ellenni 
fellepest is javasoltăk, s megszillte a ket ellenkez6 irany maga kedvetlen 
es csendhaborit6 hatasat, melytol el6re tartani meltan lehetett, s mire 
nezve a fels,obbs,eghez koteles jelentesemet meg akkor idejebe megtenni 
el sem is mulattam. .. 

Mind ezek kovetkezteben rooztunk vagyon mar Nagymelt6sagu gr6f 
Korlatnok. Lazăr Laszl6, ur o Nagymelt6saga, ki korunkben a Nagy mel
t6sagu fokormanyszek altal a vegett kuldetett, hogy a kezdodo zavaro~ 
kat csillapitsa, a szilkseges csendet helyre 1alli tsa s tapasztalasunkb61 
tudvan s osmerven magunkis o nagymelt6sagănak mint nemzetunk je
lesebbjei klozulis legkitunobb tagj,anak nemzetUnk J6llete aranti buz-:
galmat, minden aldozat tetelek aranti keszseget, telyes bizodalommal 
remelhetjuk, hogy erett tanâcsadasait meltanyolva es kovetve is a mos-
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tani âtalakulâsi · koriilmenyek kozott legszi.iksegesebb cserid es rend ez
utân legkevesbbe is fel nem hâboritatik. 

Terjesztessenek ugyan azert minden forradalmi kerdesek e telyes 
kozgy(iles eleibe, vitattassanak meg azok, minden oldalr6l celra veze
toleg, az az hogy az egymâs elleni es kito·rest szUlheto indulatok oly ma
gosra fel ne hevittessenek, hogy azok pusititt6 ti.ize arjârol elragadtatva 
elsobben a szUkseges tapâcskozas foly3iffia B!k.adâlyoztasson, es vegre a 
szemely es vagyon bâtorsâg is barmi kevesben meg sertessen es a min
denekre nezve veszthoz6 anarchia fejet koztUnk felemelhesse. Ez sziilne 
meg minyâjurikr.a nezve az okszeri.i javitasokb61 varhat6 boldogsagnak 
veszedelmezteteset, s. meg az 6hajtva vârt boldogsag arânti remenyiink
ne~ is elenyesztet; azert ·ha valaha, ez atalakulasi korszakban bizonyara 
legszUksegesebb a j6 rend es csendesseg~ hogy ezen forradalmi mozgal
mak kozott is szent lehessen a szemely es vagyon bâtorsâga, mikor ezt 
mindenkinek a lehet6segig ujra meg ujra szivere kotni ezennel teljesi
tendo legszentebb kotelessegem. 

Volt szerencsem meg mâskor is, ha nem is e.ppen ily szamos, de 
megis a nepes ko.igyi.ilesben szâmosan megjelentek elott felfedezni, hogy 
a mostani valtozâsokat maga utăn hozo eszmek nem mi kozti.ink szi.ilet
tenek, hanem Europa nyugati es deli reszeib6l tobb mivelt nemzetek 
tudomanyos ferfiai altal kitisztalva hatnak mifelenk es igy mi azok meg
g·âtlâsâra akadalyt telyesseggel nem teheti1nk, hanem csak ki.il1on k·oriil
inenyeinkhez illesztheto es mostani âllasunkra ketsegteleni.il boldogit6 
vâ'ltoztatasokat varhatunk a mit hasonl6lag nem egymas elleni tiizes fe-
1epe.s, hanem a dolgok megertese es fejlodesenek csendes bevaras·aval 
eszkozolhetni. 

Azonba, minthogy a zavarok legtobbszor es egyâltalaban a dolgok 
val6di ertelmenek helytelen felfogasab61 kovetkeznek, szUksegesnek la-
tom itten is egy-ket szoval felfejteni, hogy a minden ember szajân forg6 
Szabadsrig, Egyenloseg, es _ Testveriseg kifejezesevel voltakeppen mit kel
lessek erteni. 

Szabadsag nem ahban âll. hogy ami tetszik azt minden kiilomboz
. .tetes nelkiil megtehetni, a. boszura szomjuhoz6 indulatot vakon kovet
hetni, es fgy egymaset elvenni, mast megint egy~dUl boss.zUb61 is iil
dozni lehessen. Az igaz es j6zan szabadsag ahban all, hogy kiki a ma
gaeval · es egyedUl csak a · magaeval telyes szabadsaggal banhatik, ahban 
6to.t zsarnokul mas meg nem akadalyozhattya, amit tenni nem tartozik 
annak megtevesere nem is kotelezheti, a j6zan ertelembe vett szabad
S'ag, valamint az eggyes embereket, ugy az egesz târsasagot boldogitya, 
viragoztattya, a zabolatlansag es zsarnoksag pedig mint oldokld angyal 
mindenfele pusztit, veszt hoz mindenre es j6zan fdvel ezt kivlanni nem 
is lehet. 

Egyenl6seg nem azt teszi, hogy mindenbe Communismus legyen, 
. az az mindent egyenl1oke:Rpen birjunk, a vagyonosabbaket, a kevesebbel 
. bir6k .magok kozott felosszak, igy · az osztalynak soba s~m lehetne vege, 
mert a veszteget6nek orokke lenne, hogy a takarekos es szerz6ebol mit 
megint ujra osztalyra kivanjon. Az -igazi egyenloseg azt teszi, hogy tes
ti lelki tehetsegeit mindenki egyarant kimivelhesse, fekv6 es felkelheto 

· vagyonokat, minden megszorims·:nelki.il szerezhessen. Hivatal es akarmi 
ke;pessegre minderi. helyeztetesbeli tekintet ·.nelkiil szabadon eljuthasson, 

· akarminek is. elerhetesetol- ·torveny altal senki is el ne rekesztessek. 
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, A Testveriseg is nem azon szeretetet teszi, mely mikor ket egymast 
gyul616 testverek osztoznak koztok ki szokott torni, s sokszor az eggyik; 
s neha mindkettejek pusztul.asaval vegzodik, hanem jelenti a val6di es 
egym.ason minden lepten segiteni torekv6 igazl szeretetet, es minden 
legkissebb ellensegeskedes, _anncil !is inkabb egymas megtamodasanak . ~~ 
leg tobbszăr csak gyanun . alapul6 gyul0lsegb61 sz~armaz6 duhios uldo."; 
zesnek eltavolitasat. Mikor sziikseg mind a harmat. j6zan ertelembe ven:.: 
ni, s annak elferdithet6 ertelmet a csendes kozboldogsag r6vasara nem 
terjeszteni. 

Hogy mindezek utan a tanacskozas;ra sziikseges idot megnyerni,. ş 
a bennunkot k6zelebbr6l illet6 kJoriilmenyeket is rnegfontolni, s azok_, fe,... 
lett nem elsietve, hanem eretten tanaeskozni, melt6 kerelmeinket. :a fe.:.. 
.lelds Magyar Minisz,terium elebe ill6leg felterjeszteni lehessen, ujra iS 
felsz6litom ezen polg,ari gyiilekezet azon egyes tagjait, kik beszellen1 
6hajtanak, hogy nevokot el ore. feliratni, es igy rendre a dologhoz hozza 
szollani sziveskedjenek. . . . . 

Engedje a veges emberi sorsot vezerl6 vegtelen :isteni gondviseles, 
a mely egyediil . kepes a mostani szovevenyes korulmenyek soran kereş.z7" 
tul atcllakulasunkat vagyon es szemely batorsag sereime es igy a veszf .. 
hoz6'' anarchia bekovetkezese nelkiil elvezerelni, hogy. tanacskozasunk, s 
ezek folytan teend6 hatarozataink az atalakuMsra nezve biztoson cel~~ 
vezet6 fonalul szolgalhasssnak; olvassunk az 6sij6 rend megtartas.ara fi?;-

. kormânyi Hendeletel{et es azonnal kezdjiink a mar kiiratott s nap~:ren~ 
den levo e targybeli tanacskoz,asunkhoz. · . . . . . . . . 

2. Olvas1[tatik] kiralyi fdkorrnanyszeknek idei 7092 szam alatt F6 Ki,.. 
ralybiro polgartarsunkhoz kuldott leirata az irant, hogy a nep jel_ef,l a.li 
leijpotok felloli felvilagositasa ,s .az ingeriilt kedelyek megnyugtata:saerti 
kozgyules tartasa veget ezen nemes szekbe szemelyesen megjelenni siet
kezzek, s egyszersmint korlatnok G .. Lazar Laszl6 6 M~lt6saganak e cei- · 
boli mtikodes vegett bekiildeset is megiratvan. .··.. · ._· · 

Szolgal tudasul. Minthogy azonba a nepgyules mar kihlrdetve. voit, 
ezen gyules nem az eddigi mod szerinti marchalisnak, hanem val6s:ag6s 
nepgytilesnek tekintetik. 

3. Olvastatik a Kiralyi P.6kormany Szeknek idei 6836 S?;âm alaiţt 
k~o·lt leirata, melynel fogva az e nemes szeki Alkir.aly bir6i allomâsokr.a 
sz6tobbseggel megvalasztott egyeneknek, megpedig Feksik szekbe Szţ
kely Sigmondnak, Alcsik szekben Endes Mikl6snak, Kaszon szekbe Sze
keiy K.arolynak s Gyergy.Oba Mik6 Mihaly ez el6tti r. jegyz6nek 6 fel
sege altal idei Punkosd h6 4r6l 2295 udv. szam alatt tortent megerosf
teset es. a fizetesok· aran ti sziikseges rendelkezes· megtetelet tudatvan, a 
meger6sitett egyeneket hivatalukba iktatatni rendeli. ' 

Szolgal tudasul. 
4. Minister elnoki biztos Gal Sandor polgartarsunk eldadvăn es 

felolvastatvan Groff Batyapi Lajos minister elnok urnak idei m:ăjus 19-
rol tett, aziranti felsz61itas.at, miszerent a szabadsagat kivivott ma,gya,r 
nemzet nyugalm:at megirigyld idegen nemzetisegek ellensegeskedese 
altal veszelyek fenyegetett Magyar haza vedelmere 12.000 fegyve:res 
katonasagb6l allando taborba Szeged melle kiszallas irant hiv fel, _s e 
felsz6li tast a ministerelnoki biztos hosszabban fejtegetven. · 

A felsz6litas zajos elljenze:sek koz,o;tt fogadtatott, s minister elnoki 
biztos, Găl Sandor polgaT'tărsunk megkeretett e szekben a ministerium
hoz iidwzletet s azon hatarozott nyilatkozatat megvinni, miszerent an-
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:hak mint a magyar nerrizet leghubb fiaib61 alakult Felel6s Magyar Kor
manynak telyes bizadalmat szavaz, s a kivănt tăborba szallăsra minden 
6răban keszen ăll. 

Hogy pedig a minister elnoki biztos kuldetese helyere innen ne 
csak toredek, hanem egesz es cHtalănos ero felajănlasăr6l tehessen biz
tos tud6s1ităst, a primori rend onkentes ajălkozăsa folytăn kimondatik, 
hogy minden eddig tetetett rend kulămbseg nelkul a tărvenyhat6săgnak 
valamennyi polgărai nemcsak nehăny ezeren, hanem mind fejenkent sie
tendenek a legnagyobb keszseggel fegyvert fogni, s ugyan azon egy. nem
zeti zăszl6 alatt tăborba szălland6k utols6 csepp ver,ăkig harcolni azok 
e11en, kiknek ellenseges fellepesei ăltal Kirălyunk O Fel:sege Tronj·ăt, 
Magyar hazănkat es a magyar nemzetiseget veszely fenyegetne, mihe
lyest arra szukseg leend. Ezek folytăn a prim ori rend s szekely · nemzet 
tăbbi resze felett birt kivăltsăgai~6l addig is, mig az e tărgyban kelet
kezett torveny megerositve leerkeznek, s minden rendeket osszeolvasz
tana, vegkeppen lemondvăn, ezutănra nezt a ko·zterhekben a ne~l osz
tozni magat kesznek nyilatkoztatvăn, a r,endek kulombseget a gyules e 
szekben vegkeppen megszuntnek tekinteti s _ezutănra nezt e torvenyha
t6săgnak bărmelyik tagjăt minden rendkulămbseg nelkul csak Magyar-
hon Szabadszekely Polgărănak neveztetni kivănya. · 

5. Olvastatik 6 Felsegenek Fo kormănyz6 Gr6f Teleki J6sef 6 Mel
t6săgahoz Inspruckban idei m-ăjus 22-rol kălt kegyelmes kezirata, mely
nel fogva groff Batyăni Lajos minister elnok urnak a szekely szekekhcz 
idei măjus 29r~oll intezett felsz6lită.sa helybe hagyăsăt es az erdelyor
szagi f6hadi parancsnokhoz tett · azon meghagyasat nyilvanitvăn, hogy 
Foherceg Istvan nador es Kir.ălyi Helytart6t61 o Felsege ~lltal az erdely
orszăgi katonai er6nek miridket orszagbani alkalmazăsa irănt rendkiv:Uli 
esetekben kiadand6 rendeleteit pontoson es tăstent teljesitse; egyszers
mint f6kormănyz6 6 Nagymelt6sagănak meghagyni mE.Ht6ztatott, .·. hogy 
Nădor 6 Felsegenek mint a kinek hat6săgăt Erdelyre is kiterjeszteni 
melt6ztatott, Rendeletei epp azon engedelmesseggel es pontossaggal tel
jesitessenek, mintha azok sajăt felseges neve alatt kelendettek volna. 

O felsege ezen kegyelmes rendelete hangos ~elyenzesek, s zajos 
or,ăm koz,ott fogadtatvăn, ărvendetesen tudasul vetetett. 

6. Tăbb kăzonsegek, es egyenek altal reszint irasban, reszint sz6-
val kovetkezd kivănatok adattak el6. 

a. az ugynevezett revindicalt havasokhoz csatolt magănbirtokok a 
jogszeru tulajdonosoknak adassanak vissza. 

b. A revindicalt havasok s azok jăvedelmeibol begyulve lev6 pen
zek irant celszeru intezkedes tortenyek. 

c. A papi kepe megszuntettessek es a Canonica portiok adassanak 
vissza. 

el. Az ugynevezett futras penzek azoknak kiket illet adassanak 
vissza. 

e. A Ministerium altal a Honvedelem targyâban Orszăggyules ele
ibe terjesztend6 T~ărvenyjavaslatbart a szekely riemzet mint kulăn sor
ezredet kepezo testUlet ne emlitessek, hanem hatăroztassek meg, hogy 
Magyarhonnall kerek szamban hany katonăra van szUksege s ezen · ăsszeg 
mindenutt a lakosok szăma szerent kivettetven beke idejen a hatarokat 
a . sorkatonass1ăg, ne a, mezei gazdassaggal foglalkoz6 szekelyek orizzek. 

f. A s6 szăllittassek illendo ărr.a le. 
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A nepgyules ezen kivanatokot meltanyosoknak latvan, a Ministeri
umhoz tetessek felirat, melyben keressek meg, hogy 

a) A revindicalt havasokhoz csatolt maganybirtokok tiszM.ba ho
zatvan, a jogszeru tulajdonosoknak adassanak birtokukba. 

b) A revindicalt havasok s azok }6,ved€lmeib0l begyul t penzek 
adassana;k ;a-, neţmzet rendelkezese al:a,, - addig is pedig mig ez meg
tortennek mind a huszar, mind az lso szekely gyalogezred a~tirat .titjân 
talaltassanak meg azirant, hogy a felhozott penzek mikenti allasarol s 

· kezeleserdl adjanak tiszta kimutatast, s azoknak mashova ki nem vitele
rol telyes biztositekot, minek nagyobb foganatosîtasa tekinteteb61 a fel
hozott gyalogezredhez meg ffi;as gyulesbol beki.ildend6 biztosoknak alesi

. ki Tank6 Albert, Mihaly Gergely es Madar Mose polgartarsaink kinevez-
tetnek! · 

c)· A papikepe fizetese eltorOltetven es a Canonica portiok az illeto 
helyisegeknek vagy partfog6knak·· visszaadafvan,. allitassek helyebe illo 
penzbeli fizetes a kozâllomany tarabol. Mig azonba e -megtortennek, a 
kepe adass tartozasa mindenkinek epsegben marad. , 

· d) Az ugynevezett fu tras penzekr61 s azoknak kezeleseroL az · illeto 
· huszar szekely ezred szigoru sza,m?.dâs ala vonattassek, s e penzek ··azol).-
nak kiket jogszeruleg illet, visstaadatni rendeltessenek. ' ;· 

e) Ki leve·n mondva a jelen 1848ki 3ik torvenycikkben a szekely 
, katonasagnak nemzeoorsegge alakîtasa; s a jelenleg · fegyverben .~:1~6 
katonasag a sok fel6l fenyeget6 veszelyek _ iranyabani sziikseges 6vako
das · es nemzeti letelhnk fenn maradas~n,:ak leheto legnagyobb fegyver'es 
er'O kifejtese altali 'biztosiMsa tekîntetebol csakis a kovetke?d J~uliuş 2<\:n 
megnyiland6 pesti Orszaggyules legcelszerubb, s szekely _ nemzeti sza
bads.againkl{al ~osszhangz6bb intezkedes~ig leven a mos,tani allapotba ,m:J.-

. rand6 e gyulesnek biztos kînezese van , aziran t, .mikep ·· az e p:oii t 
alatti kivanat szerinti fellepes feleslegesse van teve s ugyanazert e ne-
zete a gyulesnek a feliratban ţejezte~sek ki. . . 

f) Megkerendo vegiil a ministerium arra is, miszerînt a s6 ara le
szalitasa iranti kozkivanatot siirgetoleg tetlegesiteni, s a s6 szerfelett 

· nagy ara miatt tortenni szokott kihagasoknak a · nepet aggodalmakkal 
eltolto kedvetlen erednienyett rriegszuntetven, e szeket megnyugtatni 
mel t6ztasson.· 

7. A- Pesten megnyiland6 orszaggyulesre kiildend6 koveteknek · ro'g-
toni megvalasztasa inditvanyoztatik. .. . . 

Az inditwny .elfogadtatvan, · felkialtas utjan, kozakarattal a pesti 
orszaggyulesre rendes kovet'eknek Mik6 Mihaly es Mihaly Gergely, pot
lokoveteknek netalan sziikseg esetere pedig Gal· Sandor es Antalfi Ga
bor polgartarsaink megvalasztattak, s me:gbîz6 levellel ellatand6k.~ To
vabba koveti irnokoknak Kedves Tamas, Sandor J ânos es Veres. Adâm 
kineveztetvek, kiknek havi dijok osszesen · 80 peng6-:-'forintokban allitat .... 
van meg, e fizetesokot e torvenyhat,6sag maga fogja hordozni. 

8. Az e szekbeli ezred· korebol elvitt fegyverek visszahozattatâsa 
. s a polgari 6rsegnek minden helysegekben. a mar megszunt ren~iilom'Q
. seg nelkiili felallftasa inditvanyoztatvan~ 

Valarnint az .· elvitt fegyverek visszahozatlâsa. ugy: meg tobb fegyve
re~nek is a· -sziikseges menhyisegig val6 sieto megkiildese ir:ant a Minis
feriumot ~egy feliratban keressek meg .. A polgari orseg felallitasara nez
ve pedig neveztessek helysegenkent biztoş_şag, .rpely · a2: o.nk~n~sek osz-
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veirasara ~s az 6rseg alakulasara minel siirgetoben es lehetoleg nagyobb 
szerrel mukodni torekedjek. . . 

_9. A honnunk es nemzetisegiinknek fel viragzasa. e~dekeben . torteno 
reformok altali atalakulas elleneben bujtogat6 es arm.anykod6 . nemely 
egyenek kartekony :rnukădesei meggatlasara nezve, csendorbiztossag ki
nevezese indi tv:anyoztatvan. 

Az inditvany elfogadtatik s a csend6rbiztossag kineve.zese megal
littatik. Melynek a 6ujtogat6k es tărvenyes atalakulasunkra kartekonyul 
hatni kivan6 armanykod6k ellen hozza barki altal beadand6 panaszolol, 
melyek bebizonyitva lennenek, a tisztseghez ră.gton bejelentven s onnan 
azok egyenesen a ministeriumhoz felterjesztessenek, a bizonyitatlanokra 
pedig rogton nyomoz;6das 1utjan vilfigossagra hozni es igy a kozcsend, 
beke es rend · szilard fennaUasa felett hatalyosan 6rkrodni koteleztessek. 

10. Nemelyek altal azon alitas terje:sztetven el6, mintha Udvar
hely es Marosszek altal a gyimesi ut csinalasra e szekben valakinek bi
zonyos mennyisegu penzek adattak volha kezere, s azok meg nem for

. dittattak volna a kivant eelra. 
Az ezt allit6k, ha egyszeru allitasaikot val6sitni tudjak, azzal a_ 

csendor biztosaghoz utasitatna~k. 
11. A csiksomlyoi tanul6 ifjusagnak fdhadnagy Kovacs Ignac altal 

N:>rtent eroszakos megtamodtatasa kovetkezteiil az irt fohadnagy hiva
talat6li elmozditasa irânti kivanata olvastatvan, az illet6 csendorbiztos
sagnak a teendok megtetele vegett adassek :at. 

12. Felcsiki dul6 biztos Balas Lajosnak hivatalar6li lemondasa o1-
vas,tatvan. 

A lemondas elfogadtatott, s helyebe Lukacs Istvan dul6nak, az al
taia megiirillt leveltarnoki alomasra pedig Lukacs J6zsef kozfelkialtas 

· utjan kineveztettek .. Mely alkalommal Sandor Laszl6 polgartarsunk a 
lekoszănt dul6 eUeni panaszok kinyomozasâra es elegtetel eszkăzlesere 
·jogot fenn hagyta. 

13. A gyules egyik tagja felsz61itja a tisztikart, hogy miutan az 
eddigi v"li.lasztasok a nep reszerol kepviselok altal es nem egyeni sz6za
toh3s utjan tărtentek, habar reszint regebben, reszint pedig ujabban 
meger,ositest nyertek is, allomasaiknak a nep altali torvenyszeru betolt
hetesere nezve hivatalokr61 bucsuzzanak le. 

A vicetisztek e felszblitasnak onkentes lemondasuk altal eleget te
ven, a ne,pgyules irantuk altalanos bizalmat nyilvanitja s hivatalaikban 
a gyergy6i jegyz6segben eddig helyettesitve volt Pusk~as Ferenc polgar
tarsunkkal egyiitt kozfelkialtas utjan ujb61 megvalasztja, es allomasaik
ban tovabbra is meghadja. 

14. Henter Janos polgartarsunk jelentven miszerint alcsiki jegyz6 
Laszl6 SŞ.ndor polgartarsunk e tărvenyhat6sag korebol hosszassabb idore 
eltavozott s tisztsegi felsz6liM.sra is mindezideig vissza nem jiitt, sot a 
tă!J:;. a1szek leveltar kulcsat is jelent:<5:nek atadta, keri a .gyUilestr, !hogy 
gondoskodjek az e szerent megiiriilt alcsi_ţ{i szeki jegyz6 allom.as betc5l
teser6l. 

Nem lehetven a torvenyszeket bizonytalan idoig jegyz6 nelkill 
hagyni, a torvenyhat6sag koreb61 ilyszeruleg lett elta·vozasa âltal Laszl6 
Sandor atyankfianak az alcsiki jegyz.6 allomas annyival is inkabb meg
iiriilthek tekintetik, minthogy Henter Janos atyânkfianak a tărvenyszek 
altal kezelt leveltara kulesat is atadta, melynel fogva alcsdki jegyzonek 
Henter J an os atyankfia kl5zfelkiăltas utjan megvalasztatik. 
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15. A tegnapi i.Hesr61 szollo jegyz6konyv felolvastatvtm, nemi m6-
dositasokkal helybehagyatik. 

16. A teg:n.api napon tartott iiles jegyzokonyve 7-ik pontja meg
valtoztatasa inditvanyoztatvan, a koveti irnokok szamara kirott penz-
osszeg beszerzese targyaban. · 

Tetessek k~otelessegeve a tisztsegnek meg mai napr6l- felsz6litani a 
kinevezend6 esend6rbiztossagot, kozonsegenkent a birak kozbe jottevel 
nem r.ovassal, hanem kozonseget koz}ovedelmi cassajab6l, vagy ahol 
nincs, egyesek onkentes adakozasa utjan elpr6bâlni, a meghatârozott 
oszveg beszedeset, s egyszersmind az eredmenyrol 8ad nap alatt a tiszt
seget ertesitse. 

17. A csendorbiztosok kineveztetnek: 
Felcsik: Szentdomok6s: Kurk6 Janos, Szent Tamăs: Ferenc Antal; 

Jen6falva: Lukacs Ignâc; Danfalva: Szekely Lajos; Madaras: Kozma Ga
bor; VatS!artsi, Rakos: Dar6czy Mihâly; Szentmihaly: ifj. Bojt~ Imre; 

· Borzsova~ Szepviz, Szentmikl6s: Abos Antal; De~lne, Palfalva, Csomor
tan: Bocskor Domokos; Csics6, Somly6, Taploca: Lazar Antal; Madefalva: 
Szekely Sigmond. 

Gyergy6: :Remete: Veress Istvan; Ditr6: Puskas Ferenc; Szarhegy: 
. Deak Antal; Szentmikl6s: Janosi Marton; Teker6patak: Benedek J6sef; 

Djfalu, Kilienyfalva: Vegh Andras; Csomafalva: Balo Josef, Alfahi: 
Gyorfi Denes. 

Alcsik: Zsăgăd: lVIik6 Antal; Szentkiraly: Kovacs Josef; Mindszent, 
Szentlelek: Cziko Ferenc; Szentmarton: Becze Ignac; Csekefalva: Becze· 
Istvan; Kozmas, Lazarfalva: iBotos Josef; Tusnad, Verebes: Eltes Alajos; 
Csat6szeg, Szentsimon: Endes Mikl6s; Szentimre: ifj.- Henter Janos .. 

Kaszon: Feltiz, Altiz: Szekely Karoly; Imper: Balasi Sandor; .Ja- · 
kabfalva: Csutak Lajos; Ujfalu: Barta Ignac. 

18. A nemzetorseg alakitasara nezve biztossag tagjaiva kinevez
tetnek: 

Gyergyoba: Puskas Ferenc elnoklete alatt Gyorfi Denes, Csibi Fe
renc, Veress Istvan, Bernad Antal es Csibi Alajos. 

Felcsikon: Lazar Antal elnoklete alatt Sandor Mihaly, Sz,ortsei Im
re, Karda Karoly, Gyorpal Josef, Csutak Tamas, Csutak Ignac, Veress 
Alajos, Abraham Ferenc, Zold Laszl6. · 

Alcsikon: Endes Mikl6s elnoklete alatt Tornyos Ferenc, Gergely 
Ignac, Gabor Antal, Korodi Josef, Eltes Alajos, Botos Josef, Kolumban 
Ferenc, Bors Istvan. 

Kâszonba: Szekely Karoly elnoklete alatt Balazsi Sandor, Nagy 
Mihaly, Csutak Lajos. 

19. A tegn~pi iih~s jegyzokonyvenek 6-ik pontya alatt kinevezeţt 
bizottmany beadja az lo szekely gyalogezred kormanynak nem csak a 
revindiea1t . havasokr6l, hanem meg az arvak penzeroli, ugy szin ten a. 
fegyverek allaiPOtăr6li szamadasat is. Szolgal tudasul. 
, 20. Olv.astatik a f6 kormanyz6 urnak 1,4 78 E. szamok alatt kolt 

azon atirata, melynel fogva tudatya, hogy o Felsege Erdelynek is kiralyi 
helytart6java Istvan N ador fdherceget nevezte ki. 

Orvendetes tudâsul vetetett. 
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_21. Olvastatik N:>bb Gyimeslakan tart6zkod6 gyalogkatonaknak azon 
kerelmek, 1niszerint a Nep Gytiles jovend6re nezve ugy intezkedjek, hogy 
a k>ozonsegek es ormenyekt61 ne zsaroltassanak. 

Valasz: A torvenyhozas e beli rendelkezeset a kerelmesek varjak 
el. 

22. Olvastatik az ugynevezett havasq.f:i reszeni lakozo csangosagnak 
azon kerelme, melyben kerik, hogy az orszagos rendekt,61 a kozteher
visel6kre kiterjesztett j6tekonysagokba barmi reszbe is reszeltessenek. 

Valasz: varjak el a kerelmesek a. Torvenyhozas e beli rendelkeze-
set. 

23. A szepvizi kozonseg maga meritsege tekinteteb61 nyomoz6 biz
tosokat b§r kirendeltetni, hogy kinyomozzak az Uni,6 elleni lazaszt6kat. 

. Illet6 csend6rbiztosnak egy maga melle felveend6 Tablabir6vali ki.
nyomozas vegett adassek at. 

24. Olvastatik 6 Felsegenek azon nyilatkozata, melyben tudatja hti 
hepeivel, hogy a koriilmenyek tekinteteb61 lakasat Becsb61 Innsbruckba 
tdeiglenesen attette. . 

. A Nep Gyules az 6 Felsege nyilatkozatara h6 vaggyal 6hajtja, vajha 
6 Felsege lakas:at minel hamarabb hti magyarjai kăze Budapestre tenne 
at. 

25. Csat6 Janos es Kedves Tamas iigyvedek, N agy Denes es Adam 
Ferenc kiralyi tablai irnokok tablabir6sagra felvetetesek elnok ur altal 
inditvanyoztatV1an, felvetettek es feleskettettek. 

26.Ifj. Henter .Janos tegnap nyert jegyz6i hivatalaba felesket
tettett. - Ezen. jegyZ!okonyv felolvastatvan, az elnok e gyiUest elosz
latta. 

Balasi J 6sef F6, Kiraly Bir6 
Ifj. Henter Janos jegyz6. 

Procesul verbal al Adunării populare a nobilelor scaune secuieşti 
unite: Ciuc, Gheorgheni şi K1aszon, ţinută la Şumuleu, în piaţa din 

· f.aţa casei scăunale, în ziua d!e 15 iunie 1848 .. 

l. Cloncetăţeanul nostru, prim-jude1e regal, oa preşedinte, urcân
du-se la tribună a deschis eon~Sfătuirea adunării cu următoarea cu
vântare: 

Domnilor, onorată adunare· care cauţi să înfăptuieşti o viaţă cetă
ţenească mai bună, concetăţeni onoraţi şi iubiţi! 

Mai mulţi concetăţeni distinşi au cerut să se convoace grabnic o 
adunare populară câ't mai cuprinzătoare pentru formularea mai justă a 
problemelor şi dorinţelor ivite în aoeste zile revoluţionare. Această 
cerere a sosit prin concetăţeanul vicejude regal, dl. Szekely Zsigmond, 
cu poşta rapidă la Cluj, în faţa mea, iar de .către mine~ a fost înaintată 
domnieţ sale domnului guvernator al ţării. Guberniul regal a hotărât să 
îndeplinească în mod legal cererea §i de aceea pe mine a binevoit să mă 
laJSe aoasă de la: dieta ţării, p{:!ntru a eonduce această adunare populară. 
Acest lucru îl dovedesc prin o~dinul ce mi s.~a înmânat şi pe c.are îl voi 
citi. Mi s-a 'trasat sarcina să-ii liniştesc .. pe concetăţenii nioştri că uniune~ 
cu Ungaria a fost deja.proc'lamată pe ţară, iar articoluLde lege care cu
prin~e acest lucru a fost· tri'-n.JiS spre sancţionare în faţa Maiestăţii sale. 
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Intrarea legii în vigoare depinde de p'romulgarea ei. Obligaţia noastr·ă' 
rezonabilă şi cea mai sfântă este să respectăm situaţia de până ac'lim. 
şi sa aşteptă.m acest evenimlelnt în linişte. 

De aceea, in prealabil, pe baza anunţului, deschid cu o solemnitate 
deplină şi legală această adunare obişnuită pentru consfătuiri judicioase. 
În acelaşi timp rog pe fiecare participant care vrea să prezinte pentru 
de~batere observaţiile proprii, să ia cuvântul în .ordinea înscrierii, pentru 
a înlesni astfel mersul consfătuirii. De asemenea să binevoiască a evita 
orice gălăgie sau tulburare~ ce s-ar putea ivi în cursul multelor cuvântări 
ori din cauza neînţelegerii unor ches,tiuni. Se impune în mod necesar 
lămurire1a lucrătorilor pământului, mai puţin informaţi în privinţa. e:ve
nim.entelor politice; despre pro1blemele ivite în aceste zile revoluţionare, 
pentru a afl:a şi a înţelege pe d!eplin a·cele revendicări care în parte au 
fost deja rectlizate pe cale legislaHvă. 

[De aceea], după aprobarea cerută în prealabil Comandamentului 
militar, în ultima noastră adunare obştească am instituit un eomit~t 
comun pentru munca de lămurire a poporului pe sate, în aşa fel ca toţi 
sătenii să înţ.eleagă mersul lucrărilor, să .se liniştească, să continue să dea 
ascultarea necesară faţă de auto\ităţi şi să aştepte transformă.arile ce VQr 
urma pentru noi toţi. Dar, lipsa de încredere care ~totdeauna şi peste tot 
este aducătoare de pericol, a .făcut să nu se efectue1ze aceste lămuriri 
obşteşti. Autoritatea civilă nu a putut acţiona la timp în domeniul acestei 
misiuni indispefn.sabile. Au început, pe de o parte, inSttigările contestatare 
împotriva dorinţei uniunii şi a reformelor, adică pentru menţinerea sta
tus-quo....;ului, iar pe de altă parte au venit unii care alături de păreri 
juste au propus acelaşi status-quo. S-au luat chiar măsuri împotriva 
conducătorHor actuali. Aceste ourente .contrare au avut efectul lor ne
plă·cut, tulburând liniştea publică. încă inainte ne-am temut de 6 atare 
situaţie, Referitor la această [situaţie] am făcut raport la timp către fo
rurile superioare, conform obligaţiilor mele. 

Iată de ce se găseşte .între noi domnia sa contele I.Jazar Laszl6 . care 
a fost trimis de către Ouberniu pentru a pullle capăt tulburărilor iJlci
piente şi a restabi'li liniştea necesară. Domnia sa e eunoStCut ca unul din. 
cei mai distinşi membri ai naţiunii noastre. Ştiindu-i zelul· pentru b€ne
ficiile naţiunii avem deplină încredere în promptitudinea sa. Să..:i urmăm 
sfaturile şi astfel ordinea şi liniştea, atât de necesare în condiţiile trans'"' 
formărilor din zilele noastre, nu vor fi stingherite. 

·In acest scop, ··să fie aduse în faţa adunării publice complete tota
litatea pr:nbl:emelor revoluţionarre pentru a fi dezbătute· într::..un, mod 
oportun din toate punctele de1 vedere. ·Prin urmare, porniri'le unora îm
potriva altora să nu se încălzească până la un grad aşa de înaH ·încât . 
v,alurile lor de flăcări să stânjeneaseă mersul oonsfătuirilor necesare,:să 
ştirbească prin porniri violente. siguranţa persoanei şi cea a averilor, ca 
să nu se ajungă la o anarhi'e primejdioasă pentru toţi. 

Aceasta ar duce la periclitar~a stării fericite pe care o aşteptări} 
prin apHoarea unor reforme judiiCioase "ce' trebuie să vină pentru noi toţi,. 
Ea ar spulbera chiar şi speranţa noas~tră pri;vind ·fericirea aşt·eptată · cu 
dor. De aceea, dacă ·a· fost nevoie vreodată de buriă ordine şi de !linişte, 
acum, în perioada 'transformărilor, de bună seamă sunt necesare pentru 
ca şi .în cursul acestor mişcări revJoluţicin?re să rămână sfântă siguranţa 
personală şi cea a bnnurilor. Iată de ce implinesc ·cea mai srfântă da-
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torie a mea, când vă sfătuiesc cât se poate1 de insistent pe toţi, în mod 
repetat, ea ele să fie respectate. 

Am HVUt onoar,ea şi ,cu alte ocazii să arăt în faţa unor adunări 
numeroase,_ chiar dacă ele n-or fi fost atât de populate ca prezenta întru
nire populară, că ideile care produc transformările de acum nu s-au · năs
cut între noi. Ele au sosit pe meleagurile noastre din părţile Europei 
occidentale şi sudice într-o formă purificată prin cărturarii naţiunilor ci
vilizate. Noi nicidecum nu pu'tem împiedica · pă;trun!derea ~or. Dimpotrivă 
trebuie să ne aşteptăm la transformări .fără îndoială fericite faţă de si
tuaţia noastră de acum, ,prin adaptarea acestor idei la propriile împreju
rări. Aceasta iarăşi nu înseamnă pornirea UJnor ·acţiuni violente din par
tea unora împotriva altora, ci o înţelegere a lucrurilor şi aşteptarea în 
linişte a dezvnltării lor. · 

Deoarece confuziile provin de cele mai muHe ori din interpretarea 
nejustă a sensului adevărat al lucruril'Or, ·socotesc necesar să spun aici 
câteva cuvinte despre .oeea ce ,trebuie să . înţelegem în realitate sub ex
presiile folosite pretutindeni de oameni: Libertate, EgţzUtate şi Fră
ţietate. 

Libertatea nu 1nse:amnă că poţi să faci fără discernământ orice-ţi 
este pe plac, să-ţi declanşezi orbeşte pornirile revanşarde, să iei bunu
rile altora, să persecuţi din sentiment de răzbuoore pe cineva. Libertatea 
adevărată trebuie înţeleasă ·corect în sensul că toată lumea poate să dis
pună pe deplin liber de propriile sale 'brmuri. Dar numai _de' propriile sale 
bunuri. Iar acest drept nu poate să fie împiedkat în mod tiranic. De 
asemenea [nimeni} nu poate' să fie obligat să facă 'oeea ee nu intră în în
dato:ririle sale. Lilbevtatea hine înţeleasă îi face ferkiţi pe ~ndivizi, de
termină fericirea şi înflorii:r~ea întregii societăţi. In schimb desfrâul şi 
tirania, ca nişte [ngeri ucigători, nu provoaiCă decât distrugeri pe!ste tot, 
~i deci aduc prîmejdie pentru toată lumea. Ori nimeni cu mintea sănă
toasă nu poate să dorească aşa ceva. 

Egalitatea nu înseamnă că va fi un comunism în toate. Adică să 
fie stăpâni te toate în mrod egal, averile ·celor. înstăriţi să .fie împărţite 
între cei ce posedă puţin. În felul acelsta împărţirea bunurilor nu s-ar 
termina. niciodată, pentru că risi(pitorul ar avea totdeauna ce să dorească 
a împă.rţi din cele ale omuluj econom şi agonisitor de avere. Egalitatea 
adevărată însemnnă că •toţJi oamenii pot să-·Şi cultive deopotrivă capa
dtăţHe lor fizice şi spirituale, po1t să-ş1 facă rost [ă:Fă nici o limită de 
averi mobile şi imobile, pot să ajungă în posturi şi să . .se ridice la ranguri 
fără a se face deosebire sub raport al stării lor sociale, deoarece în 
aceasta nl.i va fi reţinut de lege nimeni. 

Frăţietatea nu înseamnă acel sentiment care se manifestă de obicei 
între fraţii ce se urăsc unul pe altul cu ocazia împărţirii averii şi care de 
multe ·dri se •termină cu pieirea unuia sau chiar a ambi1or. Ea echivalează 
cu o iubire reaJă şi adevărată, cu tendinţa de a te ajuta reciproc l:a fiecare 
pas. M;ai înseamnă excluderea .atacării unora de către alţii şi a persecu
tării îndârjite provenită dintr.-,o- ură bazată de cele mai multe ori doar pe 
bănuieli. Este nevoie, prin urm1are, să luăm în seamă cele trei noţiuni 
în înţelesul lor just. Să nu răspânJdim sensul lor desfigurat în dauna 
liniştii şi fericirii obşteşti. 

După ~toate cele de mai sus, pentru a câştiga timpul necesar dezba
terilor, pentru a judeca împrejurările care ne iilteresează indeaproape ~i 
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a ne sfătui asupra lor nu în ,grabă, ci ou o judecată matură, pentru a pu..: 
tea înainta în ac'eastă privinţă cererile noastre juste Guvernului ungar 
responsa'bil, fac apel din nou Ia fiecare membru al prezentei adunări 
civile, ca cei ce Vior să vorbească să se -înscrie la cuvânt şi să !binevoiască 
a-şi .exprima părerile, respectând ordinea.-

Să dea providenţ1a divină ne.mărginită, ce .conduce soarta limitată 
omenească şi care singură este1 capabi'lă să dirijeze •transd:ormările în con
diţiile complicate din zilele noastre, ca· siguranţa averilor şi 1cea a per
soanelor să nu .fie ştirlbife; Cu scopul de a se evita o anarhie ~ducătoare 
de pericol, în hotărârile pe care· le vom lua cu privire la transforrnarea· 
noastră, să. citim ordinele gUJberni1ale cu privire la menţinerea ordinii. 
benefice străn1o.şeşti, pe1ntru a pe servi drept ţel conducător sigur şi să în
CE1pem numaidecât dezbaterile noas·tre <concrete, anunţate deja şi trecute 
la ordinea zHei. · 

2) Se dă citire avizt1lui Guberniului 'crăiese nr. 7 092, adresat con:.:J 
cetăţeanului nostru prim-judele regal, ca dâns:ul să se grăbească să apară 
personal în •acest scaun nobil pentru a ţine adunarea publică în ved~re;;1 · · 
lămuririi poporului despre împreljurările ,actuale şi pentru liniştirea celor 
agi'taţi. În acest· scop şi donu1ia sa;· contele Uimr· Lcisil6, a fost avizat 
in scris. 

Se ia la :cunoşţinţă. Dat fiind însă că adunarea a fos·t deja anunţată~· 
ea nu 'Se consideră m:arai:ilă, ca şi cele de până acum, 'ci o adevărată în
trlllnire populară. · 

3) Se dă citire reSJcrirptului gubernial c:răi.esc nr. 6 836 din anul 
acesta, privind numirea vioejudelui · _rega'l . al s:caunului .şi .a persoanelbr 
alese prin m.ajoiitatea voturilor, .şi anlime: Szekeiy Zsigrnond pentru scau-~ 
nul Ciucul de Sus;· En!des :Mikl6s pentru .scaunul Ciucu:l de Jos, Szekely 
Karoly pentru soaunul .Kâ·szon IŞi Mik6 Mihâly, mai înainte notar, pentru 
Gheorgheni. Prin ordinul Curţii nr .~ :::.·~· 2 295 id~,tat din ziua de 4 a luni( 
Rusaliilor din anul acesta, Maies~tatea sa i-a· _întărit în posturi şi s-au' 
luat măsurile necesare privind salarizarea lor.' S-<a ordonat ca persoanele 
aprobate să fie insta:late în funicţiile lor. 

Se tia ·ta cunoştinţă. · ·. 
4) Ooncetă•ţeanul nostru Gaal Sandor, comisarul preşedinţiei Consi

liului de Miniştri, a expus ~i a citit ape•lul primului ministru, domnul 
conte Batthyânyi Lajos, preşedintele guve.rnului, dlatat din 19 mai al. 
anului curent. Cqnforin apelului, secuii sunt ehemaţi să participe la con..: 
stituirea unui la:găr la Se'ghedin, .·compus din 12 000 de soldaţi înarm.aţţ~ 
pentru apărarea patriei ungare ameninţate de pericol. datorită duşmă-. 
niilor n1aţ.ionalităţilor · străine ce ameninţă naţiunea maghiară oare şi-a 
obţinut libertatea. Comisarul preşedinţiei ministeriale a dezvoltat pe larg 
acest apel. . . . 

Apelul a fost primit cu adamaţii putern.ice. Conceteţeanului nos
tru, Gaâl &inldor, ,comisarul preşedinţiei Consi'liului de Miniştri, i s-a ce
rut să transn1ită guvernului salutările ·acestui scaun. La fel declarareJ(l 
a;celei prodamaţH hotărâte, oonfor·m căreia toţi 9-u o absolută încredere · 
în Guv:ernul ungar relsponsabil, alcă·tuit din cei m.ai credincioşi fii ai na
ţiunii malghiare. Cu toţii vor fi gata să pornească în ori.ce rporn~n ţ spr~. 
lagărul indioat. Pentru ca împuternidtul preşedinţiei Consil:lului Minis
terial să poată duce o informare sigură ref·eritoare nu numai la o frac
ţiune a puterH rtoastre, ici ·la oferta întregii e'i forţe, prfn propunerea 'vo--'· 
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luntară a ordinului primorilor se declară că, peste deosebirile de pana 
acuma în pdvinţa apafltenenţei la anumite pături sociale, totalitatea ce
tăţenilor acestui scaun, nu numai câteva mii, ,ci toţi câţi sunt, se vor grăbi 
cu cea mai maJ"e promptitudine să. ia armele' şi să meargă în l.agăr sub 
acelaşi steag naţional. Ei vor lupta până la ultima lor picătură de sânge 
împotriva acelora care' ameninţă prin atitudinea lor tronul Maiestăţii sale 
regele nostru, patria noastră ungară şi naţiunea maghiară, de îndată ce 
va fi nevoie. Totodată, of1dinul ;prim.orilor renunţă. definitiv la privilegiile 
pe •care le:...a avut asupra celorlalte părţi alte naţiunii s.ecuieşti. Astfel, 
înainte de a fi sosit -legea întărită privihld· aceaiStă chestiune, se vor con
topi toate .categoriile sociale. Primorii au mai declarat .că sunt gata să 
par·ticipe la sar:cinile pubUce î•mpreună cu poporul. Adunarea consideră 
că în acest scaun sunt defintiv lichidate deosebirile de clasă. De acum 
înainte ea doreşte să-i numească cetăţeni secui liberi ai patriei ungare 
pe toţi membrii scatinelor, fără nid o deosebire de apartenenţă la o 
categorie so.dală sau la alta. 

5) Se dă citire binevoitorului manuscris al Maiestăţii 1sale, datat din 
22 m:ai al anului curent din Inns:qruck şi destinat domniei sale contelui 
guvernator Te!eki J 6zsef. Conform acestuia, apelul din ·29 mai al anului 
curent1, trimis soaunelor sectii~ti_ de domnul prim ministru, contele 
Batthanyi Lajos, a .fost aprobat. Toţ atunci s-a. aJdus la cunoştinţă ordinul 
adresat ·comandantului militar suprem al Transilvaniei, ca acesta să în
deplineaSică imediat şi exact acele porunci ale .palatinului arhiducele Şte
.fan, locţiitor regal, pe .care le v;a .da în cazuri extraordinare pentru între
buinţarea forţelor militare traniSilvănene1 în ambele ţări, ea şi când ar fi 
ale Maie.săţiti sale. În acelaşi sens a foşt infor·mat Şi Q.omnia sa guverna
torul. Conform ordinului, poruncile primite :din ;partea alteţei sale pala
tinul, a cărui competenţă s-a extins şi asupra Tran·silvaniei, vor fi înde
plinite cu aceiaşi ascultare ,şi exactitate, ca .şi 1cum ele ar fi fost date în 
numele său august. 

Acest ordin milostiv al· Maiestăţii ·sale, 'primit cu puternice aplauze 
şi •CU bucurie igălă,gioasă, s-a luat 'ia ·cunoştinţă cu plălcer.e'. · 

6) Mai multe comunităţi şi ·mai mulţi indivizi au înaintat parte 1n 
scris, parte verbal, următoarele revendicări: 

a) Să se restituie. propriet.arilor lor legali proprietăţile particulare 
anexate aşa numiţilor munţi revendicaţi; 

tb) Să se ia măsuri utile privind munţii revendicaţi şi banii adunaţi 
din veniturile acestora; 

c) Să fie lichidată contribuţia în natură ce se dădea preoţilor şi să 
se restabileas.că portio canonica; 

d) În proiectul de l,e1ge care va fi prezentat adun?rii legislative .de 
către guvern 1în privinţa apărării ,patriei, naţiunea secuiască să nu fie 
amintită ca o comunitate care .formează doar un regiment regulat aparte; 
în ·el să se stabilească de câţi so·Idaţi are nevoie cu aproximaţie patria 
ungară; aeeastă ci·fră să fie repartizată proporţional pe locuHori conform 
numărului lor; în timp de pace graniţele să. fie apărate de armata regu
lată şi nu de secuii care se' oc·upă cu .cuitivarea pământlilui; 

e) Să ,fie redus ÎR mod convenabil preţul sării. 
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Adunarea considerând rezonabile aoeste revendicări ,să se fa-că re
curs către guvern în care să se ceară ca: . 

. a. Proprietăţile particulare anexate munţilor revendicaţi, după un 
control necesar, să se treacă în posesiunea proprietarilor în drept; ~ 

b. Munţii revendkaţi şi banii adunaţi din veniturile lor să fie puşi 
.la dispoziţia naţiunii; până .când 'aceasta s.;..ar îndeplini, atât regimentul pe 
husari, cât şi regimentul I :secuiesc de infanterie să fie avertizate să 
prezinte o dare de seamă clară despre suma banilor amintiţi şi adminis
trarea lor; la ftei, o garanţie deplină că aceste sume nu vor fi duse în 
alte părţi; pentru o mai bună îndeplinire a acestei hotărâri, vor fi tri
miŞi din partea .adunării la regim,entul de infanterie amintit, în calitate 
de comisari, concetăţenii no:ştri Tank6 Albert, 1\'Iihaly Gergely şi M~dar 
M6zsi din Ciucul de Jos; 

c. Contribuţia în natură ee se dădea preoţilor fiind abrogată, iar 
porţia canonică fiind restituiită localităţilor sau sprijinitorilor lor, să se 
introducă în locul acestora 'salariul în bani din casieria statului; până 
când însă acest lucru se va realiza, achitarea contribuţiei în natură pe 
seama preoţilor rămâne neştirbită pentru toată -lumea; ' 

d. Despre banii amintiţi şi administrarea lor, regimentului secuiesc 
de husari respectiv să i se1 ceară o socoteală s~veră; banii aceş·tia să fie 
restitujţi prin ordin celor îndreptăţiţi; 

e. Potrivit artkolului de lege nr. 3 din 1843 s-a decis ea ostăşimea 
seeuiască să- se .transforme •în gardă cetăţenească; drept măsură de pre
vedere dictată· de. primejdiile ce ameninţă din multe părţi, pentru asi
gurarea exirstenţei noastre naţionale printr-o forţă armată câ·t mai m:ar~" 
ostăşimea înarmată va rămâne în 'situaţia de1 ae'uma până la măsurile ce 
se vor adopta prin forul legislativ ce se va inaugura la Pesta în ziua de 
2 iulie, intr-o formă utilă' şi ma'i comrpati!bilă cu libertăţile naţionale se~ 
cui•eşti; adunarea,· ştiind cu sigu:r.anţă ·că u~1. ~.::::-:1ers potrivit revendicării 
cuprinse în acest punct elstte de pr]sos, şi-a rezervat dreptul de a se ex
prima într-un memoriu; 

~) Guvernul mai este soltcitat să· îndeplinească în grabă . dorinţa 
generală privind redu1cerea pr.eţului sării; să binevoi:ască a linişti scaunul 
pentru a se pune oapăt aceJor fapte n:epl~cute legate de contravenţiile 
ce se produc de obicei din cauza preţului deosebit de ridicat al sării care 
îngrijorează popoTul; 

7) Se propune ca deputaţii ce ~or fi trimişi în parlamentul care 
se va deseh1de la .Pe'sta să fie aleşi im,ediat; propuner,eta fiind aprobată 
prin ·aclamare-a publică, 'din voinţa obştească .au fost desemnaţi ca depu
taţi o~din:ari pentru legislativul de la Pesta Mik6 Mih!a1y şi Miha1y Ger
geJy, iar ea deputaţi supleanţi în ·caz de nevoie, concetăţenii noştri Gal 
Sandor şi Antalfi Gabo!r; ei vor primi scrisori de acreditare; au mai fost 
ale:şi drept seribi ai deputaţilor KeJdve1s Tam~s, Sandor Janos şi Veres 
.Adam; retribuţita lor s-a stabilit unitar la suma de 80 florini; salariul le 
va fi achi<tat de cătr.e1 srcaunul înrsu:şi; 

8) S-a propus apoi ea 'artmele luate de la regimentul din acest scaun 
să fie readuse .şi să fie instituite gărzile dvile în toate localităţile, fără a 
se mai lua în considerare dif?o:sebirile de ordin social deja desfiinţate; ÎI), 
memoriul adresat guvernului. se va cere readucerea puştilor luate şr în 
plus expedierea grabnică a unei cantităţi sruplim,entare de arme; refe
ritor la 'Constitui:r~ea gă;rzi1or civile să se numeasdi, pe localităţi, câte o 
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comisie~ ea să se străduiasrcă, după posibilităţi, să realizeze cât mai grab-
nic consc;rierea voluntarilor :şi alcătuirea gărzilor; . 

9) S-a propus de asemenea numirea unei comisii de jandarmi pen..., 
tru impiedicarea activităţ1i dăunătoare a unor indivizi uneltitori şi a 
unor instigatori împotTiva tran:sformărilor pe 1calea reformelor în interesul 
înfloririi patriei şi a naţiunii noas~tre; propunerea se aprobă şi se hotă-'
răşte numirea comisiei de jandarmi; comisia va fi obligată să redacteze 
grabnic un raport căt:r~e colectivul demnitarilor din s~oaune, pe baza plân
gerilor primite împotriva uneltitorilor care Vl{)r ~ă influenţeze în mod 
dăunător transformări~e legale, precum şi contra instigatorilor, dacă astfel 
de cazuri sunt dovedite; [demnitarii] să trimită apoi şi ei raport direct 
guvernului, iar cazurile neiSigure să fie lămurite imediat pe calea ce!rce
tării; în felul acesta se va veghea în 1nod eficace la menţinerea liniştii 
publice, a pădi şi a ordinii; 

10) Unii au declarat că cineva. ar fi primit pentru pregătirea dru
mului de 1a Ghimeş 'o anumită sumă de bani din partea scaunelor ·Odor
hei şi Mureş care n-ar fi fost ~olosită pentru scopul dorit; cei care au 
făcut o astrfel de declaraţie să fie îndrumaţi 1a .comisariatul de1 jandarmi, 
dacă po1; să dovedească afirmaţiile lor; 

11) În legătură cu atacarea violentă a tineretului studios de la Şu
muleu de către lolcotenentul Kov:a~cs Ignac s-a dat citire dorinţei ca el să 
fie eliberat din postul. pe care-I ocupă: ea va fi înaintată comisariatului 
de jandarmi pentru a lua măsurile neoe:sare; 

12) S-a dat citire demisionării din post a comisarului Balas.z La
jos; demisia a fos1t aprobată şi în locu(lui s-,a ales comisar Lukaes Istvan; 
în postul de arhivar, rămas astfel vacant, a fost nulnit, prin votare pu
blică, Luk~cs J 6~ef; cu aee'astă ocazie co:n:cetăţeanul nostru Sandor 
Laszl6 şi-a rezervat dreptul de a .cerceta plângerile înaintate împotriva 
con1isarului demisionat în vederea satisfacerii Jor; 

13) Un membru al adunării face apel la demnitarii scaunului să 
renunţe la posturile lor, deoarece alegerile de până acum s-au înfăptui·t 
din partea poporului prin reprezentanţi şi nu prin votarea individuală, 
chiar dacă, în .parte mai demult, în parte mai recent, ele au fost apro
bate'; vke-demnitarii au răspuns acestui apel şi au demisionat voluntar 
din posturile lor; adunarea populară şi-a manif·estat încrederea deplină în 
ei şi i-a reales prin votare pubHcă, împreună cu concetăţeanul nostru 
Puska.s Ferenc care până acum a suplinH postul de notar de la Gheor
gheni; d€d cu ~toţii au fost .menţinuţi în continuare pe posturile lor; 

14) Concetăţeanul nostru Henter Janos raportează că notarul din 
Ciucul de Jos, eoncetăţeanul Laszl6 Sandor, a plecat pentru un tirnp 
Iung din scaun; deşi a primit invitaţie ofi!cială, până în prezent nu s-a 
întors; ·mai mult· ,a predat cheia arhivei filialei seăunale celui ce face 
ra;portul; de aceea atenţionează adunarea să aibă grijă de ocuparea pos
tului devenit vacant al notarului din Ciucul de Jos: întrucât judecătoria 
nu poate fi lăsată pentru un timp nelimitat fără notar, acest po:st din 
Ciucul de Jos se cons1deră v·acant prin plecarea din scaun al ·domnului 
Laszlo Sandor; cu atât m~ai muH, cu 1cât el a predat cheia arhivei judecă
toriei îngrijită de1 dânsul domnului Henter Janos; în consecinţă a fos.t 
ales prin votare publică Henter Janos ca notar în Ciucul de Jos. 
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A doua şedinţă din 16 iunie 
15) S-a citit ·mai întâi procesul verbal de1spre şedinţa de feri; cu 

mici· modi·ficări a fost aprobat. 
16) Astfel, s-a propus modificarea punctului 7 al procesului verbal 

despre şedinţa de ieri privind strângerea sumelor de bani amintite pen""'" 
tru scribii deputaţilor; demnitarii scă!1lnali primesc sarcina c~a încă în ziUa 
de azi să facă apel la comisariatul de jandarrm..i, i.ar acesta să procedeze 
la strângerea sumei hotărâtă în rândurile ohştei fără intervenţia juzilor 
primari, nu prin inipunere, ici din oasieria venitu~i1or publice a populaţiei; 
unde asemenea venituri nu există se va recurge la donatii vo1uriatr'2, 
per:sona'le şi în termen de 8 zile d~mintarii 'voT fi informati. [Demnita-
rii sunt]: · · · 

În Ciucul de Sus: la Sândominic, Kurk6 Janos; la Tomeşti, Fe;.. 
renc Antal; 'la Ineu, Lukacs Ignâc; la Dăneşti, Szekely Lajos; la Mădăraş; 
Kozma Oaibor'; la Văeăreşti şi Racul, Dar6czy Mihleily; la Mihăileni, Bojte 
Imre junior; la Bârzava) Frumoasa şi Nicoleşti, Abos Antal; la Delniţa; 
Păuleni şi Lutoasa, Bocskor •Mihaly; la Ciceu, Şumuleu, Topliţa, Ciuc, 
Lazar Antal; la Siculeni, Szekely Zsigmond; 

În Gheorgheni, la Remetea, Veress Istvan; la ·Ditrău, Puskan Fe
rencz; la Lăzărea, .Deak Antal; la Gheorghieni, Janos Marton; la Valea 
Strâmbă, Beneldek J6zsef; la Suseni şi ChHeni, Vegh Andtas; la Ciumani1 

Ba'l6 J6zsef; la Joseni, Gyorfi Denes; 
În Ciucul de Jos: l·a Jigodin, Mik6 Antal; la Sâncrăieni, Kovacs J6-

zsef; la Misentea şi Leliceni, Czik6 Ferf;nc; la Sânmartin, Beeze Igm:l:c; 
la Ciucani, Bencze Istvan; la· Cozmeni şi Lăzăreşti, Botos J6zsef; la Tuş'"" 
nad şi' Vrabia, Elte:s Lajos; la Cetăţuia şi Sânsimion, Endes Mikl6s; Ja 
Sântimbru, Henter Janos junior; 

În Kciszon: la Plăeşii de Sus ~i Plăe~ii de Jo:s, Szekely Karo1y; la 
Imper, Balăsi S,andor; la Iacobeni, Csutak Lajos; la Caşinul Nou, Barţa 
~~. . 

18) În vederea constituirii gărzilor cetăţeneşti se num.e!sc ·pe 
scaune: 

Pentru Gheorgheni, sub preşedinţia lui Puskas Ferenc: Gyorfi De
nes, Csiki Ferenc, Veress Istvan, Berm:11d Antal şi Csiki Alajos; 

Pentru Ciucul de Sus, sub preşedinţia lui u·zar Antal: Sândor Mi
haly, Szortser Imre, Karda. Kâroly, Gyorpal Jose\f, Csutak T.amas, Csu-
tak Ignac, Veress A'lajos, Abraham Ferenc şi Zolid lJaszl6; . 

Pentru Ciucul de ..Jos: sub preşedinţia lui Endes lVIihaly: Tornyas 
Ferenc, Gerg.e1ly Ignac, Gabor Antal, Korodi J 6zsef, Eltes Alajos, Botos 
J6zsef, :kolumban Ferenc şi Bors Istvan; 

Pentru Kciszon, sub preşedinţia lui Szekely Karoly: Balazsi Sanrlor, 
Nagy J'VIih'aly, Csutak Lajos. 

19) Con1itetul numit conform punctului 6 din procesul verbal el~ 
·,ieri prezintă dările de seamă ale regimentului de infanterie secuiască nr. 1 
cu privire la munţii revendieaţi, precum şi la banii orfanilor şi situaţia 
arman1entului. Se ia la cunoştinţă. 

20) Se dă :citire rescrif?tului domnuJui guvernator nr. 1 478 E, con
form căruia se aduce la cunoştinţă că Ma'iestatea sa l-a numit pe arhidu
cele paltinul Ştefan ca locţiiot~ regal şi pentru Transilvania. 

Se i'a la cunoştinţă cu bucurie. 
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21) Se :citeşte cererea mai multor soldaţi infanterişti aflători la 
Ghimeş, prin care solicită a;dunării popu~are :să ia măsuri ca în viitor 
comunitatea şi.armenii să nu-i mai jecrnănească. 

Răspuns: petiţionarii .să aştepte măsurile ce se vor lua în această 
privinţă de către adunarea legiuitoare. 

22) Se citeşte petiţia ceangăilor care locuiesc în aşa numitele pă.rţi 
muntoase, prin care pretind să aibă parte de binefacerile ce .se acordă 
celor ce. poartă sarcinile publice din partea Stărilor ţării. 

Răspuns: petiţionarii să .aştepte dispoziţiHe respective ale legislati
vului. 

23) Populaţia din Frumoasa cere pentru autoacoperire să se tri
n1ită comisari de cercetare pentru a descoperi agita torii împotriva 
uniunii. 

Cererea se pre;dă ·comisarului de jandarmi respectiv care va lua 
cu sine1 pentru cercetare un judecător. 

24) Se dă citire proclama·ţiei Maiestăţii Sale prin care aduce ia cu
noştinţă popoarelor sa'le fildele că din cauza împrejurărilor date .şi-a n1u
tat in mod :provizoriu sediul de la Viena la Innsbruck. 

În legătură cu proclamaţia de mai sus adunarea populară îşi ex
primă dorinţa călduroasă ca lVIaiestatea Sa să-şi mute sediul cât mai cu
rând Ia Budapes·ta între maghiarii lui fideli. 

25) Avocaţii -Csato Janos şi Kedves Tamâs, precum şi grefierii Nagy 
Denes şi Adam Ferenc, au _,f.ost primiţi la judecătorie ·la propunerea dom
nului preşedinte .şi au depus jurământul. 

26) Henter Janos junior a depus jurământul pentru postul de notar 
obţinut în ziua de ieri. 

După ce procesul verbal a fost citit, preşedintele a dizolvat adu
narea. 

BaJE.si J 6zsef, jude regal supre1n Henter J<inos junior, notar 

Original: Arh. Naţ. Dir. · jud. Harghita. Fond. · Arh. Scaun. Ciuc. Acte 
prezidiale. Foto: 17 291\---17 307. 

1 Vezi voi. I, dO'c. 71. 
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Budapesta, 16 iunie 1848 

Magyarorszag nadora es kiralyi helytart6ja 
Gr6f Teleki J·6zsef Erdely korm:anyzojanak 

Buda,pest, ju.nius 16cin 1848 

Junius · 12ken 293. s.z. alatt k_e_lt rendelete·m folytan felszollitam a 
fdhadi kormanyz6 Bar6 Puchner Antal urat azirant, hogy az Erdelyben 
tanyaz,Q sor es szekely katonasagb61 az othon nelkillă.zhet6 csapatokat 
lVfagyarorszagra kiindi tsa. 

Miutan az erdelyi orszaggyulesnek a ket m.agyarhaza egye alaki'
tasar61 alkotott torvenyjavaslata 6 felsege altal mar megefl6sitve van, 
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tov,abba 6 cs. kir. felsege koronas kiralyunk ide mellekelt kegyelmes 
kiralyi keziratanak m~asolatab61 kitiinik: miszerint a katonasag szintugy 
Magyarorszagon es kapcsolt reszeiben, valamint Erdelyben is telyesen 
a magyar hadi.igyminister rendelkez:ese ala bocsatatott, a hazankat fe
nyegeto vesz es ellenseges megtamadas pedig naponta komolyabba va
lik, felhiva erzem ennelfogva magamat, a kormanyz,6 urnak felelossege 
melletti kotelessegeve tenni, miszerint a korulmenyekhez kepest legjobb 
belatasa szerint, minden hatalmaban all6 eszkozoket felhasznalva, ehl:.o
kileg valamint a kir. korm:anyszek utjan is, sot ha sziiksegesnek latand
ja, ezen i.igyet hatalyosbb intezkedes vegett az erdelyi orszaggyiilE~s eU~be 
terjesztve erelyesen oda n1unkalni, hogy a nelkulozhet.O sorkatonasag es 
fegyveres szekelyseg nem ki.iWnben az Ol<1h hatarorezredbeli nehany 
zaszl6alj mentol elebb Szeged fele indulhasson, hogy a kozos hazat s 
f6leg magyar fajunkat fenyeget6 veszelyt csiralyaban megfojtani lehes
sen. E vegre ha megkivantatik, a Szekelyfoldre nepszeru es hatciilyos 
egyeneknek, mint kiralyi biztosoknak kikilldeteset es ezeknek utasitasat 
a kormanyz6 ur belatasara bizom. 

Tovebba hogy Magyarorszagon mar a legjobb sikerrel miikodo ka:
tona t6borzast Erdelyhen is ment6l el6bb megkezdeni lehessen, szi..ik
segesnek latom, hogy a kiralyi korm~anysz,ek egyetertve az erdelyi fo
hadi kormănnyal, vegy.es bizotmanyt. . nevezzen ki, · B1elly Kolozsvart 
egybeulve, el6leges orszagos felszollitas utan ezen onkentes hadi csa
pathoz magokat tiszti allomâsra bejelento egyenek neveik reszletes ki,_ 
mutatasa mellett annak, hogy hol? es mennyi ideig katonaskodtak? ·mino 
rang ban ,alltak?. es hany eve.sek? osszeirva kormănyzo ur ezen lajstro
mot a magyar hadugyminister elebe terjessze, hogy . miutan 3~4 za.sz
l6aljhoz a tisztek tervezve lesznek, a toborzast a magyarorszagi feltete
lek es. kedvezesek mellett azonnal meginditani lehessen. 

Mindezek irant az erdelyi f6hadi kormany is rendelest vett. 
V egi..il kotelessegeve teszem a kormanyz6 urnak, hogy az erdelyi 

kozjoveţdelmek minden agaival es a klozpenztâr mikenti âllasaval ter
jessze a magyar penzligyminister elebe ;ment,61 el6bb reszletes es pontos 
kimutatasat. 

Istvan nâdor 
k. helytart6 

Palatinul şi locţiitorul regal al Ungariei 

Meszf1ros Lazar 

Către guvernatorul Ardealului contele Teleki J6zsef 

Budapesta, 16 iunie 1848 

Prin or.dinul meu dat în 12 iunie, su!b nr. 293, somez Comanda-1 
mentul suprelm; pe d-1 baron Anton Puchner, ca din regim.entele de 
rând şi din armata secuiască staţionată în Transilvania, trupele de care 
se pot dispensa acasă să le trimită în Ungaria, întrucât pe de o parte, 
proiectul de lege al Dietei aroelene referitor la uniunea celor două ţări 
maghiare este deja sancţionat de către Maiestatea Sa, pe de altă parte, 
fiindcă din ·copia graţiosului manuscris crăiese anexat aici al Maiestăţii 
Sale imperiale regale, regele nostru încoronat, reiese că armata, atât ·cea 
din Ungaria şi din părţile anexate, cât şi cea din Ardeal este subordonată 
întrutotul Ministerului de Război ungar, de asemenea din cauza ~că pe-
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ricolul ce ameninţă ţara noastră şi pentru că atacul duşmănos devine zi 
de zi mai serios, mă simt obligat a vă trasa o .îndatorire d-le guvernator, 
şi anume, pe pro'pri~ răspundere, după cei mai bun crez al dvs., con
form circumstanţelor, să vă folos,iţi de toate mijloacele de care ditspuneţi 
în calitatea dvs. de preşedinte; pe baza ei sau pe calea Guberniului, claică 
socotiţi oportun, să p:r~ezentaţi problema în faţa dietei, în vederea adop
tării unor măsuri mai eficace, în aşa fel ca armata de rând disponibilă, 
precum şi secuii înarmaţi, -împreună cu unele unităţi 1din regimrentul ro
mân de graniţă, să plece cât mai .curând spre Seghedin; numai astfel pe
ricolul care ameninţă patria noastră comună ş_i mai ales etnia maghiară, 
va putea fi anihilat în faşă. Cu acest scop ar fi de dorit ca în secuime 
să ifie trimise· persoane eficace s,i cu popularitate îr1 calitate de comisari 
gu:berniali. Vă încredinţez d-'le guvernator misiunea ca, potrivit convin
gerii dvs., să daţi ordinele nelcesare. Apoi, pentru ca recrutarea care în 
Ungaria se efectuează cu rezultate notabile să_, poată fi începută. cât mai 
curând şi în Transilvania, consider n€/cesar ca Guberniul, în înţelegere cu 
Comandamentul suprem, să desemneze un comitet 1nixt. Constituit la 
Cluj, el să întocmească, pe baza unui apel către· ţară, un tabel amănunţit 
despre persoanele ce urmează să fie angajate oa ofiţeri în aceaJStă armată 
de voluntari; în el să se specifice la fiecare: unde şi cât timp a fost mi
litar; ce grad a avut şi de ce vârstă este? D-1 guvernator să înainteze 
acest ·tabel Ministerului de Război ungar. După ce vor fi desemnaţi ofi
ţerii la 3-4 divizii, va putea începe recrutarea conform condiţiilor şi 
avantajelor din Ungaria. · 

În legătură cu aceasta i-au parvenit dispoziţii şi Comandamentului 
suprem din Ardeal. 

În sfârşit, trasez ca sarcină d-lui guvernator să înainteze grabnic 
ministrului ungar de finanţe o evidenţă amănunţită şi exactă despre 
toate ramuri1e1 veniturilor fiscale din Transilvania şi despre starea vistie
riei publice. 

Palatinul Ştefan, locţii,tor regal 
Meszaros Lazar 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1603.E/1848. 
Foto: 25 854-25 856. · 
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Cluj, 16 iunie 1848 

Fokormany tanacsos Kozma Palnak, banyasztanacsos es igazgat6 
Nemegyei Janosnak es fokormanyi titoknak Nemethi Janosnak mint az 
Abrudbanya k!ornyeken mutatkoz6 lazongasok es mozgalmak kinyomozt1-
sara rendelt bizottmanynak. 

Ezen bizottmanynak foly6 h6 14ikrol1 tett jelenteseb6l arr.6l erte
sulven a' Kiralyi Kormănyszek, hogy Topanfalvan es kornyeken a lako
sok nagy resze a Jank Avra1n felsz6litasa utan magât kaszakkal es Iant
sakkal fegyverzi es kozel kitorestol felni lehet: megtalaltatott mai na
pon a fo hadi parancsnok 6 nagymelt6saga, hogy a lehettseg szerint Ab-
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rudbanyara a most ott lev6 katonasagon kivul meg bar egy szazadot ren.:.. 
delni ne terheltessek. · 

Mir6l is ezen bizottmany ezennel ertesittetik.· 

Kolosvartt, junius 16an 1848. · 

Către: [a] Comisarul guJbernial Kozma Pa1,· [b] dire1cţorul cameral 
minier Nemegyei Janos, [c] secretarul Gubernitilui, Nemethi Janos~ 
membri ai comisiei pentru anchetarea mişcărilor şi agitaţiilor din 
Abrud şi împrejurimi. · 

Din mportul ·comisiei susmenţionate, înair1'tat la 14 l.c.1, Guberniul 
s-a convins că, în urma apelului lui A·vram Iancu, la Câmpeni şi împre
juritni majoritatea locuitorilor 1se în.armează eu coase şi lănd, astfel . că 
există pericolul declanşării unei răzvrătiri. De aceea, în ·cursul zilei de 
astăzi s-a expediet o adresă către .măria S'a comandantul suprem, prin care 
i s.e1 solidtă ca, iîn funcţie de posibilităţi, să trimita la Abrud măcar încă 
o companie, pe lângă unităţile militare aflate. acum acolo. Despre aceste 
măsuri pe care le-am în,treprins informez comisia susmenţionată. 

Cluj, 16 iunie 1848 
Grof Teleki J 6zsef 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. ·7 532/1848. Foto: 2122. 

1 Vezi doc. 241, 271 şi 272. 

287 

Cluj, 16 iunie 1848 

· Mel t6sagos Kormanyi tanaesos es. biztos U r! 
Kolos megyei f6ispan Macskăsi Pal urnak eredetileg ide fogott · hi

vatalos jelenteset, mellynel fogva hidegszamosi szeneget6 Toagyer Simi
onnak szabad vallomasat egy ugyvednek Topanfalvan vasar alkalmaval 
sok ember el6tt tartott lazit6 beszederol adta hozzam be. Melt6sagodnak a 
Abrudbanyan es kornyekbeni nyomoz6dasban hasznalhatas vegett ezen
nel kikiildetni kivantam; szokott tisztelettel maradvan Melt6s.agodnak el
kotelezett szolgaja. 

Kolosvart, Junius 16an 1848 
Gr6f Teleki J 6sef. 

Măria voastră domnule ·consilier şi comisar gubernial, 

Vă trimit anexat aci în original raportul oficial al comitetului su.:.. 
prem al cnmitatului Cluj, Marcskasi Pal. 

El 1contine mărturisirea liber consimtită a cărbunarului din Someşul 
Rece, Toade~ Simion, despre cuvântarea Înstigatoare rostită de un avot 
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cat în faţa mulţimii, cu prilejul târgului diri Câmpeni1. Am dorit să 
vi-I trimi·t m~riei voastre1

, pentru a vă servi la investigaţiile din Abrud 
şi împrejurimi. Rămân cu obişnuitul respect al înălţimii voastre ,devo
tat serv, 

Cluj, 16 iunie.l848 
Con tele Teleki J 6zsef 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P .. , nr~ 9 012/1848. 
Foto: 29 920-29 921. 

1 Avocatul era Avram Iancu. 
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Cluj, 16 iunie 1848 
• 

Melt6sagos f6kiralybir6 ur! 

JV[_elt6ztatvan o Felsege foly6 h6 5r6l kolt legfels6bb kegyelmes 
hatarozatan~H fogva a Moldovab6l az lso szelbeli szekely ezered keru
letebe at jott boerok irant kegyelmesen azt rendelni: hogy mig politikai 
magok viseletăk gyanura nem szolgaltat alkalmat, ottan hagyassanak; 
de folytonoson pontos rend6ri felugyelet alatt tartassanak, mi altal min
den aggodalmakat okozhat6 torekves akadalyozand6. 

Mely h~gfels6bb kegyelmes kiralyi hatarozatot Melt6sagodclal oly 
meg hagyassal kă.zlOm: hogy a kerdesbeni egyeneket szoros ren dori fel
iigyelet alatt tartwin, mihelyt felolok valamely gyanut ebresztlc') korul
menyt eszre veend, azt azonnal hozzam fel terjeszteni ne terhel tess€k, 
iU6 tisztelettel maradvan Melt6sagodnak elkotelezett szolgaja. 

Kolozsvart, Jun. 16kân 1848 
Gr6f Teleki J 6sef 

Măria voastră domnule jude regesc suprem, 

Prin înalta sa hotărâre din 5 a lunii curente, Maiestatea Sa a bine
voH să ordone cu milostivire ca boierii refugiaţi din Moldova în zona 
regimentului 1 de grăniceri secui, să tfie lăsaţi. acolo atâta timp cât nu 
oferă prHe1j pentru suspiciuni prin ·comportarea lor politică. Să fie ţinuţi 
însă sub o continuă şi atentă supraveghere poliţienească şi să fie 
împiedicaţi a săvârşi vreo .acţiune care ar provoca suspiciuni. Într-un 
astfel ide caz, să nu întârziaţi a-mi raporta ime(lÎJat. Rămân cu stimă 
cuvenită al rnăriei voastre indatorat, 

Cluj, 16 iunie 1848 
Conte Teleki J6zsef 

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.PII'., nr., 1559/1:848. 
Forto: 17 542. 

559 



289 

Cluj, 16 iunie 1848 

Belligy Minister Ur! 

Szollosi urral mai ertekezesem umn meg inkabb meg erosodtem 
velemenyemben, lhogy a jelen koriilmenyekben nem lehet az olah nep 
tomegek ki toresetol tartani, ha bar . a bujtogat6k folytonoson mukodnek 
is kozottiik; a szaszok kiknek szebeni visza hivott, de ismet meg va
lasztott ~ovetjei mar vissza is erkeztek, hirere a Kiralyi Biztosok ki krUl
detesenek nagyott csendesedtek ( e nep a tiizes gesztenyet mag a. kezevel 
ki nem kaparna) es a balasfalvi olah Comitee is szet oszlott ama hirre, 
1nasod elnoke azonban, Barnutz, jelenben a masod ohih hataror ezered
nel mondatik bujtogatasat folytatni. PaRP Sandort, egy veszelyes, el
szant, ba tor egyen eddig talan kezre is keriilt. 

Mind ezek utan j6llehet en jelenteseim folytan erossebb kitoresek
tol mind addig nem tartok, mig a torveny javaslataba hozott majorsag 
es urberi foldek rogtoni el kulănozese meg nem kezdetik, ha csak ut6b\li 
jelentesem esetei el6 nem allanak, anyit mindazaltal be kell vallanom, 
hogy Erdelynek jelen allasa - hol a kiilăn erdeklett lakosoknak kede
lyei tulsagos vagyok altal is er6ssen felizgatvak, hol a }ovendoroli ket
kedes. igen elterjedett, hol a h.agy szam aggaszt6 el csiiggedesben remeg; 
a kormanynak a nep le csendesitese es meg riyugtatasaroli gondossagat 
komolyan igenyli. 

Ennek leg biztosabb m6djar6l tanakodvan, oszpontosult meg .gy6-
z6desiink fenseges telyes hatallnu nadorunk szemelyeben, kinek 1ide jo~ 
vetele kivalt az uni6 meg szentesitese alkalmaval, es keves ido alatti 
kor utazasa csalhatlanul oly hatassal lenne a koz csend biztoslitasara 
es a ne.pek Ill:eg nyugtatasara, hogy meg az idegen izgatasok sikeret . ii.cs 
meg torne. Erdelyben a nep hG. ragaszkodast erez az uralkod6 haz arant. 
Kiralyunk telyes hatalmazotjanak a verenek, es itten is erelyes emleke
zetben elo volt midorunk fianak meg jelenese le rombolna a bujtogat6k 
minden amitasait, a szaszoknal a meg bukott kormany mukodeset paraly
zalna, a szekely nemzetet, a harcias ferfiakat magasztosan lelkesitene, a 
1nagyar er,osbitve latna allasat, a nemesi rendet ki bekitene a parancsol6 
koriilmenyekkel, az el csliggedteket fel batoritana, a bel igazgaM.st mind 
feliilrol, mind alolr6l tevekenysegre buzditana, ·sz6val oly hatast gyako
korolna, mely Erdelynek normalis aUasat idezendne el6. 

J6l tudom ugyan, hogy Nadoruriknak mihdeh idejet be roltik fon..;. 
tos foglalatossagai, de Erdelynek allasa is komoly, es ha e ket~s helyzef.:. 
bol nehany napok ·fel . aldozasaval ki le het ragadni, mi hogy sikeriileJ1d, 
bizonyossaggal merem ,allitani, az uni6 nagy eszmeje, elve felsz61lal Er
dely mellett, a N ador ide jovetele mellett le irhatatlan lenne Endely 
minden rendu lakosinak ,orome, telyes a Nad0r meg elegedese, neveked::
ne felettebb kormanyanak s a m.inisteriumnak hatasa, es magyar ho
nunk testverebe Erdelybe eross tamaszat talalhatna, mit tone jelen al
lapotjaban nem remenylhet. 

Es n1ivel meggy6z6desem szerent s tapasztal<isaim utan a javasla
tom gyorsabb es tart6sabb sikert biztosit, egy bar szamos sor ·katonasagi 
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csapat ide rendele.senE:'d s alkalmazasanal, melt6ztassek minister. tir me
reszsegemet menteni, hogy aval· szorgos idejet-terhelem. 

Fogadja telyes s 6szinte hazafi tiszteletemet. 

Kolosvârott, Junius 16. 1848 

Domnule ministru de !interne! 

În unna convorbirilor avute cu domnul Szollosi mi-am întărit si 
mai mult convingerea că în arctuala situaţie nu trebuie. să ne •temem de 
răzvrătirea mulţi·mii poporului român, chi1ar dacă agitatorii acţionează 
în permanenţă în mijlocul lui. Saşii, ai căror deputaţi au fost re•chemaţi 
şi apoi realeşi şi reîntorşi la Dietă, s-au liniştit mult ·la ştirea sosirii co
misarilor regali. (Acest popor nu ar scoate 1castane fieTbinţi din foc pen
tru alţii). Con1itetul de la Blaj s-a desfiinţat, când s-a aflat de venirea 
comisarilor. Dar se zice că al doilea vicepreşedinte, Bărnuţiu, desfăşoară 
agitaţia în rândurile regimentului de graniţă românesc. Alexandru Pop1 

un element curajos, dar periculos, poate că a şi fost prins. 
Eu nu mă tem totuşi. de rălbufniri mai grave, până când nu va 

începe separarea pământurilor alodiale de •oele1 urbariale. Poate că totuşi 
nu se vor adeveri faptele semnalate de mine în ultima mea scrisoare. Cu 
toa\te acestea, trebuie să recunoSic că in starea dată din Transilvanţa, 
unde spiritele locuitorilor cu i_nterese deosebite sunt foarte agitate, iar 
mulţi1mea este descurajată, guvernul are datoria de' a contribui la liniştea 
poporului. 

Gândindu-ne asupra modului ei de realizare, ne-am oprit 11a per
soana alteţei sale palatinul, inv~stit cu puteri depline. Venire·a ·lui aici, 
cu ocazia sancţionării uniunii, chiar sub forma unei s·curte călătorii, ar 
-avea fără îndoi(;l·lă un efect liniştitor eţsupra spiritului poporului. Ea ar 
contracara până şi agitaţiile străine. În Transilvania poporul ţine cu fide
litate la casa domnitoare. Apariţia între noi a împuternicitului şi rudei 
reg.elui, a fiului fostului palatin, .·;::! cărui amintire este vie pe aceste me
leaguri, ar duce la anihilarea acţiunilor instigatoare ale duşmanilor, ar 
determina paralizarea influenţei fostului guvern printre s.aşi, ar însu
fleţi eoleotivitatea secuias.că războinică, i-ar încuraja pe maghiari oare şi-ar 
vedea consolidată situaţia, ar împă•oa noblimea cu noua stare de lucruri, 
i-ar întări pe cei dezamăgiţi, ar impulsiona administraţia de sus şi de jos, 
cu alte cuvinte ar contribui la normalizarea situaţiei din Transilvania 

~Ştim prea bine că timpul palatinului nostru este preţios, având 
probleme de rezolvat şi în alte părţi, dar şi starea Transilvaniei este se-' 
rioasă. Pentru marea idee a uniunii ar merita să o scoată din acest impas, 
prin cele cât·eva zile despre care am pomenit. De venirea palatinului s-ar 
bucura mult toată populaţia. Palatinul ar avea la rându-i o mare sa
tisfacţie. Ar creşte autoritatea guvernului. Ungaria ar avea un sprijin 
puternic în Transilvania, pe ca~re în actuala situ:aţie ea nu îl poate 
acorda. 
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Întrucât, după părerea mea, această propunere ar avea un rezu1tat 
mai prompt şi mai durabil decât trimiterea aici a unor trupe, am îndrăz
nit să o prezint, pentru care vă rog să mă scuzaţi. 

Cu deplină şi sinceră stimă, 

Cluj, 16 iunie 1848 
B[aron] Perenyi Sigmond 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Level
tăr. Beliigyminiszterium. Elnoki iratok, nr.· 413/1848. 
Fota: 763.:._764. 

1 Al. Papi u Il arian. 
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Zlatna, 16 iunie 1848 

Hochwohlgeborener Herr Graf! 
Hochgebietender Herr Thesaurariats v. Praesident! 

Mittelst der in A!bschrift ehrfurchtsvoll anverwahrten · hohen Gu
bernial Verordnnung ist der 'Herr Bergrath und Administrator V; Ne
megyei angewiesen worden, sich der Gubernial Co1mission, welche zur 
Erhebung ider die offentliehe Ruhe in Abrudbanya und Umgebung be
drohenden bedenklkhen Aulfwiegelungen beordert wurde - anzuschlies
sen, und in dieser wkhtigen Angelegenheit als Comissions-Mitglied mit-
zuwirken. · 

Die Einhăndigung der hohen Verordnung geschah dureh die von 
Klausenburg hergelangte Co.mission, und der k. Bergrath v. Nemegyei, 
durch vorlăufige 'CommissioneUe Berathungen albgehalten, konnte keine 
Zeit gewinnen diesen Vorfall, und seine hiernach er,folg,te Entfernung 
von der Dienst Station Euer Hochgeborn anz:uzeigen, sondern wur:de 
veranlasst die Erstattung der diesfbilligen Anzeige dem ehrurchtevoll 
Unterzekhneten zu uberlassen. 

Ich beeile mich demnachEuer Hochgeborn die gehorsamste Anzeige 
zu erstatten: dass cler belobte Herr Bergrath mit der gedachten Coinission 
am 15ten l.M. nach Abrudb:1nya begeben habe. 

Ubrigens fuge ich nach der vom Herrn Administrator v. Neme
gyei vor seiner Abreise v.m. erhaltenen lVIittheilung bei; dass die Unter
thanen der oberen Herrschaft eben im Begriffe seien, sich auf die Art 
des Landvolkes mit verschiedenen Waffengattungen zu lbewad:fnen. 

Mit der tiefsten Ehrfurcht Euer Hochwohlgeboren unterthănigster 
Diener. 

Samuel Mik6, k. Adminis,trations Adjunkt 

Zalathna am 16ten Juni 1848 
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Onorate domnule ·conte! ·Înalt poruncitor domn 
vicepreşedinte al Tezaurariatului! 

Prin intermediul înaltei dispoziţii guberniale anexată aiCI 1n copie; 
domnului consilier montan şi administrator Nemegyei a fost rugat să se. 
alăture -comisiei guberniale, trimisă să cerceteze răzvrătirile îngrijoră
toare care ameninţă liniştea publică din Abrud şi împrejuri~mi; el ur:
mează să activeze ca membru al comisiei în .. această problemă ilnpor-
tantă. · 

Înmânarea acestei înalte dispoziţii s-a ·făcut de •către comisia care 
a ajuns aici venind de la Cluj; domnul Nemegyei, fiind reţinut în urma 
consfătuirilor comisionale preliminare, n-a avut 1timp să vă informezE
pe domnia voastră în l·egătură ·cu aceasta şi cu plecarea sa care a urmat 
de la postul său; de aceea l-a încredinţat pe st"tbselmnatul să vă în:ştiin
ţeze. 

Mă gră!besc deci să vă aduc la cunoştinţă· 'Că domnul consilier mon
tan a plecat cu menţionata 'comisie la Abrud la data de 15 iunie. 

De altfel, mai adaug ştirea primită de domnul admini~strator Ne
Inegyei încă înaintea ple:cării sale că iobagii domeniului de sus tocmaţ 
se înarmează cu diferite tipuri de arme în modul în care o fac ţăranii. 

Cu profund re~pect al domniei voastre servitor supus 

·Mik6 &imuel, adjunctul administratorului crăiese 

Zlatna, 16 iiunie 1848 

OrigZnal. Arh. Naţ. Dir. jud. Cluj. Fond. Tezaurariat, nr. 3 367/1848. 
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Budapesta, 16 iunie 1848 

Ertesitetven, az irant, hogy a kuli.igy ministeriumnal alkalmazott 
dîjaz6 hivatal tagjai az austriai kamara ir'anyâban meg maiglan sincse- · 
nek azon fi.iggetlensegi allapotb.an, -. iranyomban pedig azon kello flig
gesben, mellyben mint a magyar fele16s ministerium tisztvisel6i kell, 
hogy legyenek - azert legyen sz·ives status titkar tir ezen hivatal Inin
den egyes tagjainak egyetemben ide mellekelt, azt tartalmaz6 rendelete
met tudomasukra juttatni: mikep penzugyi dolgokban semmi nemu mas 
fuggest, mint az enyimet ismerni ne mereszeljenek, - az austriai ka
mara vagy ministeriummali minden legkisebb erintkezese pedig felelet 
terhe i alatt szorosan tilalmaztatik. 

Egyszersmind felkerem _status titkar urat arra: hogy, a mennyiben 
ez eddigele meg meg nen1 tortent volna, ezen hivatal minden egyes tag
jat a kiraly s alkotmany iranti husegre, es a torveny irantiţ eng;edel-· 
IT1essegre feleskesse, - utasitvan ez alkalommal ezen tisztviseloket ide 
mellekelt rendeletem azon pontjara ~ mikep ha a leteendo husegi es 
engedelmessegi eskti ellenere - kăzlilok barki -- kivUlem az austriai 
kamara s illetdleg ministeriummal bar ini hivatalos. erintkezesbe bocsat
kozni batorkodnek, azt hivatalab61 azonnal felfliggesztendem. 
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S mintohgy hcila az egnek az Erdellyeli uni6 szentesitve van -
hasonl6 eljaras igenyeltetven az erdelyi kancellarianal alkalmazott di
jaz6 hivatal iranyaban is - felkerem status titkar urat ez alkalommal 
arra is, hogy az ezen kormanyszeknei volt szokasok s fenforg6 koriil
menyek figyelembe vetele mellett - a hiisegi es engedelmessegi esk:u 
leteteire nezve hit format s rendeletet kesziteni s azt hozzam alchlrăs ve
gett hova elebb lekiildeni sziveskedjek. 

V egiil felhataltnazom status titkar urat ezennel, hogy futarokra . s 
egyebb rendkiviili koltsegekre az emlitett dijaz6 hivatalnal a sziiksege.:. 
seket utalvanyozza, s azt az illynemu utalvanyozasok siikeresitese irant, 
hivatalosan utasittsa. · 

Vă informăm despre faptul :că membrii casi12riei de pe lângă Mi
nisterul de Externe nici astă,zi nu sunt independenţi faţă de Camera 
austriacă. Ei nu sunt dependenţi faţă !de mine, în măsura în care ar fi 
normal să fie, în calHarte'a lor de funcţionari ai Guvernului responsabil 
m.aghi,ar. Vă rog, domnule secretar de stat, să aduceţi la cunoştinţa fie
cărui functionar al oficiului numit că îmi este subordonat doar mie. Ori•ce 
legăt~ră c{t Camera austriacă sau cu Guvernul austriac este interzisă pe 
propdB: mea răspundere. 

Totodată, în caz că nu s-a făcut până acum, rog pe domnul secre
tar de stat ~ca fiecare membru al acestui oficiu să depună jurământul de 
supunere faţă de legi, faţă de rege şi constituţie. Să e1trageţi atenţia func-:
ţionarilor că, în duda jurământului, oricare ar intra îri relaţii oficirale 
cu Camera s·au Guvernul austriac fără ştirea mea, va fi imediat suspen-
dat din post. ·· 

Întrucât, slavă cerului, uniunea cu TransHvani1a este sancţionată, 
o procedură similară s.e va apUca ~i faţă de ofiCiul evaluării de pe lângă 
Cancelaria Transilvaniei. Doresc, domnule secretar de stat, să se întoc
meas•că un formular de jurământ, ţinându-se cont de obiceiurile'· exis
tente la Oaneelaria Transilvaniei, pre~eum şi de împrejurările actuale. 
Rog •ca forn1ularul să-mi fie trimis mie. 

În sfârşit, îl împuternieesc pe domnul secretar de stat să pună la 
dispoziţia Camerei banii necesari cheltuieHlor speciale şi s-o somaţi să 
facă demersurile în acest sens, rpentru punerea în aplicare a ordonanţei. 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Ki.illigymin. Elnoki 254/1848. 
Publicat: Kossuth Lajos, Osszes munkai, XII, p. 269. 

292 

Fără loc, 16 Iunie 1848 

K6var videke igazgat6 bizqttmanya idei 5924 fo Kormanyi szam 
alatti rendeletre azt jelenti: hogy, miutan K'ovar videke Magyarhonhoz 
torvenyesen viss-za csatoltatott s miutăn a Magyar Ministeriumt61 tiszta 
rende1ete van az erdelyi Kormanynak semmi nemii rendeleteit el nem 
fogadni, az ide visza zart iromanyokra melyek egyeb arant is mar egye
nesen a Magyar Hadiigy Minister korehez tartoznak semmi tud6sitas te
telbe nem ereszkedhetik. 
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Referitor la dispoziţia gubernială 5 924 1diri anul curent, Consiliul 
didguitor al ţinutului Chioar raportează că nu poate lua nici o hotărâre 
în legătură cu documentele anexate aici eare de altfel aparţin de acum 
de S1fera Ministerului de Război, deoarece anexarea legală a districtului 
la Ungaria s-a înrfăptuit deja şi totodată din partea Guvernului ungar a 
primit un ordin clar de a nu se mai supune Guberniului Transilvaniei. 

Concept: Arh. St. Budapaesta, Fond. G.P., nr. 7 804/1848. 
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Miercurea Cine, 16 iunie 1848 

ltes Szekler Grenz Infanterie Regiment 
709 

An Seine Exeellenz den kk. Herrn Feldmarschalle Li eu tentant und 
Commandirenden Generalen in Sielbenburgen Anton Freiherr von 
Puchner 

In Ver.folg n1eines gehorrsamsten Berichts. vom 10. d. Praes. nro 51 
versăume ich nicht, liber die am gestrigen Tags im Beisein S. Excellenz 
des Herrn Provinzial Kanzlers Grafen Lâ:zar zu Somly6 unter freietn 
Himmel abgehaltene Volksversammlung Folgendes ehrfurchtsvoll zu be
richten. 

Diese Versammlung, welcher bei 4.000 lVIenschen aus allen Klassen 
der BevcHketrung !des hiesigen Bezirks beiwohnten, ging trotz dessen, dass 
die liber die dabei zu verhandelnden Gegenstănde Tags zuvor gehaltene 
Conferenz aurf sturmischen .f\usbriichen am Tage der Versamn1lung hin
deutete, - in Ruhe und ohne die geringste Storung der bisherigen guten 
Ordnung vor sich. Es sind hiebeJ nachs:teh'ende Sachen verhandedt 
worden. 

1 tens Der Herr Oberkonigsrichter von Balasy eroffnete die Ver-
sammlung Vorn1ittags 10 Uhr mit einer Anrede, mit welcher er vor 
allein das Volk zur Ruhe und Ordnung ermahnt, sofort die1 vorkommen
den Zeitfragen im AHgemeinen ero!rtert, endlich die Bedeutung der in
haltreichen \Vorte "Freiheit, Gleichheit und Bruderlichkeit" erklărt hat. 
Nun liess derselbe 

· 2:t ·Das Gt.lbernial Dekret.vorlesen. wornach derse1be zur Abhaltung 
clieser Versammlung von Klaus.e'nburg · a!bgeschickt wurde. 

3t Ist die hohe Bestăttigung der 4 vice-Koni:gsrkhter in ihrem 
Amte SJchriftlich publicirt; 

4t Der ministerieHe Aud:\fuf dto Pesth am 19t :Mai d.J. betreif der 
Abruckung der Szekler in das. Szegediner Lager, und endlich 

5t Ein . Gulbernial Dekret vorgelesen worden, nach welchem die 
Siebenbiirger Behorden unter die Befehle des ungarischen Mini:s~teriums 
respecti;ve unter die Verfugungen S. k. Hoheit des Herrn Erzherzog 
Palattins. und Staathalter.s gewiesen sind. 

InzvviS'chen ward durch den Herrn Oberkonigsrichter auch des 
Herrn. Kanzlers Grafen Lazrar erwăhnt wienach Hochderselbe zur Bei
legung der ange~blichen Csiker U nruhen hi~her beordert s·ei. 
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6t Hiernach i.i:be~ging der Herr K·onigsrichter zur Bestimmung der 
Berathungen und Debatten, und der 1 te Gegenstand war der mini:::terielle 
Aufruf an die Szekler zum Abmarsch in das Lager bei Szegedin. 

In Verfolg dessen hielt der eben am Vortage der Versammlung von 
Haro:mszek al1hier erschienene ministerielle Gesandte Alexanlder Gall 
welcher mit dem Gefertigten vorlăufige Ri.icksprache gepflogen hatte, 
eine enthusiastische Rede iitber seine Sehdung, in welcher Rede er die~ 
Gefahr in welcher das Vaterland durch fremde Nationalităten Elemente 
schwebt, hervorhob, und des Undankes des Illyrier, Slaven, Ratzen und 
Kroaten gegen die Ungarn erwahnte, wo doch diese jenen die Freiheit 
e'rfochten hătten. 

Weiters gedachte er der gegen sein Hieherkon1en sich verbreiteten 
Geri.ichte, die er jedoch - n1it dem vaterlandischen. Sinn und Geist der 
Osiker Szekler bek1annrt, mit vollem Bewusstsein zu iiberwinden ver
mochte, und folglich in unsere Mitt.e auch gekommen ist. 

Gaal kehrfe sofort zum Zwecke seiner Sendung zuri.ilck, suchte die 
Versammlung fur Freiheits und Vaterlandsiiebe moglichst zu enthusias
tieren, und schliesslich ermahnte er ernstlichst und mit sichtbarem Effect 
zur Ruhe, Ordnung und Gehors.an1 gegen die bisherigen Vorgesetzten 
(Allgemein~r Beifall).. · 

7t Der hiernach aurfgetretene vice Konigsrichter und Landtags De
putirte Mkhael Miko verglilch diesen Tag mit dem der lV!:adefalvaer Ge
walthat voragegangenen Tage. An diesem waren die Leute nach 
seiner Meinuhg mit Verlust ihrer Freiheit auseinande1rgegange~, jetzt 
werden sie a1ber 1nit erlang1ter Freiheit nach Hause gehen. Er e·rklarte 
die Unionsfrage, Freiheit, Glekhheit und BrU:derlichkeit mit einer aus
gezeichneten Rednergabe, und · hob hauptsachlich die gleiche Lastentra
gung hervor. Derselbe erklărte ,ferners die am gegenwartigen Landtage 
zu Stande gebratchten Gesetzartikel von denen jener iiber dîe Szekler 
nur _bis zum gemeinstchaftlichen ungarischen Landtage; _ Geltung hat, und 
verhiess das ba1dige ErSJcheinen des Gesetzes iiber die Iobaggen, wăhrend 
er das Volk bis zur a.h. Sanctionirung des Gesetzes zur Ruhe und Ord
nung · zur Parition gegen die Milităr Vorgesetzte und zur Schuldigkeits 
Erfullung der Unterthanen ermahnte. ' 

Diese beiden Redner Gaal und Miko haben ubrigens duch ihre 
inhal:ts.vollen Reden den ferneren Debatten eine lobenswerthe Richtilng 
geg€1ben. 

8t. Die gemischte Gemeinde CsikSzentGyoTgy reichte eine 
Petition ein, worinn sie die Zurlickgabe einiger revindizierten Ge5irgs
PareeUe1n, forderten. 

Nachdem diess zu vers,chiedenen Debatten liber Restituirung der 
revindizirten Gerbirge an die Gemeinden, und der Cassa Baarschaft an 
die Nation uiber Rechnungslegung und Ausweis der bisherigen Verwal
tung, dann noch liber Auftheilung des Geldes an die Einzelnen - Anlass 
gegeben hate, -vvurde in dieser Angelegenheit beschlossen, dass: 

a) Das Regiment mittelst Deputation aufgefol"dert werde, den Cassa 
Staandes-Ausweis herzugeben. 

b) Die Stabsoffiziere als Cassa Mitsparrer schriftlich versichern 
sollen, die Abfuhr der verschiedenen Baarschaft aus der jetzigen Cassa 
iTgend wohin unter ke.inem Vorw,ande zu gesuatţen. 
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c) Das jetzt vorhandene Cas:sa· Verm·o:gen ausschliessltich dem bishe
rigen Grenzstanlde. gehoren, untd. 

d). Uber die Art der kuntftigen Beniitzung und uber die Cinssur der 
Verwaltung dieses Geldes, so wie wegen Bestimmung des gesetzlichen 
Vorrechtes, auf die Gebirge selbst, die Ents1cheidung des ungarischen 
Ministeriums seiner Zeit anzusuchen sei. 

Hierbei ge:schah durch fernere Erwahnung ii~ber den aus de:r Ge
birgs Cassa bereits erhaltenen und noch zu erhaltenden Antheil der 
Husaren G:renzer, und es vvurde der Beschluss gefasst, dass das Husaren 
Regiment, sowohl diesfalls, als beziiglich der zeitweise einkassirten Fou
rage-Gelder zur Rechnungsbestăndigen Ausvveisung ebenfalls aufgefor
dert werden soll. 

9t. Wurde in Auftforderung gestellt, dass 1die van diesem Regimente 
abgefuhrhten Steinschlossgewehre samt 1\Iunition, nebst andern Gevvehren 
zur Bewaf[nung der ganzen Nation ausgesprochen werden sollen vvorauf 
Gall ervviderte, dass er das Ministerium bereits angegangen habe 30-bis 
40.000 Gewehre an die Szekle:r zu schicken, daher auch das gegenwt1r
tige Begehren an das Ministerium zu stelle'n sei. 

lOt. Auch bis zur Herabtragung der Sanction des betreffenden Ge
setzes wurden fur den auf den 2t Juli_ l.J. festgelsetzten ungarisehen 
Landtag JVUchael lViiko, Gregar Mihaly (Husaren Primip-Stuhles As
sessor) zu Deputierte. Alexander Gall und Gabriel Antalffy (Husar 
und Canzlist) zu Reserve-Deputierte; - Thomas Kedves, Admn Veres 
(beide Infanteristen und Kanzlisten) dann Edelmann J ohann Sandor zu 
Deputirten-Schreiber mittelst Acclamation ausgerufen und lbeschlossen, 
dasts jeder dieser Schreib~.r . wăhrend der Dauer des Landtags monath
Hch 3-0 fl mc. von den gesam,mten gemischten Gemeinden des Stuhls er
hal ten solle. 

llt. Wurde beschlossen, dass ein zu entsendender Ausschuss die 
Beschwerden der Szekler und die dar.auf beziiglichen Modalităten fUr eine 
Erlekhterung besprechen, und daruher an die 2te beschrănktere Ver
sammlung Bericht erstatten soll, damit auf deren Grundlage die In
struction fur die1 Deputirten entworfen werden konn2. 

12t Vioe-K}onigsrichter Michael Miko trostete die Versammlung mit 
der Aufhebung der Capefien und sagte, . dass herU.ber der Pesther Land
tag den Beschlus fassen, und die Geistlichkeit einen Ţixen Sold wahr
scheinHch von den Staats Einkunften erhalten werde (AHgemeiner Bei
fali). 

Hier trat der Unter-Csiker Domherr Albert Janko auf, und beklagte 
vvehmiitig, wie es ihm leid gethan habe, einzusehen, dass der Arme seine 
Capetienschurdigk<eit dem Pfarrer van der oft ăusserst geringen Ernte 
zu zufiihren hatte, und dass er sich mit der Geistlichkeit nunmehr freue, 
eine fixe ~Besoldung zu erhalten; bath aber zugleich dass es bis zur Her
abbringung de.s diessfălligen Ge:setzes hei der friiheren Gepflogenheit 
verble,ihen moge. 

Diese Rede ward durch die Menge oft, und besonders im Schlus
satze uberschrien. 

13t wurde die Zur.Uckgabe der Salzgruben und die Herabsetzung 
der Salzpreise anrgeregt, was mit Beifall auf:genommen und hierwegen an 
das Ministerium zu schreiben beschlossen wurde. 
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14t f.\.uf Wunsch :der in reiniger 2;ahl·auch.a:usdeil1 ef~ectiven Stande 
._erschieneneri Mannschaft~ ward vorgetragţ:n,, .dass :jene· Mantel, .. \VelchlT 
von der in die Bukovina ausmarschirt geweserien Mannschaft n~ch Ihrer 
Ausrolirung ader sonst abg~nomw~n tind~ an andere ertheillt wurden~ 
denen · betrcifenden im Preise vetgiit~t;; glekhwie jene Măn tel, die sich 
in den Compagnie lVIagazinen beîinq~q;,' c:ţn die' effectiv dienenden Leute 
ausgefolgt werden wollen. Was ~u · Protocoll. gegelben .. wurde. 

15:t Hat der Dullo1 Bah1s Lajos 'SJChriftlich abgedankt, und als die,... 
ses hauptsachlich von den Gebirge WalachE:m mit allgemeinen Jubetl 
empfangen ward, ist an d~ssen Stelle der Edelm.a11n Stephan Lukats 
zum Dullo ausgerufen worden. ·. _ 

16t Haber die zvvei Deputirten Mik6 und Mihaly · zu Folge An trages 
des ·Daniel Horvath auf die an der ·N ationalfahne stehe'nden 3 Wbrte 
"Freiheit, Gleirchheit und Bruderlichkeit" den · Eid abge1egt, \Vorauf die 
Versammlung Na:chmittags 4 Uhr in Ruhe auseinc:mder ging2. · · 

Indem ich mi:t Vorrgehenden die Resultate der am 15ten dieses a:b
gehaltenen grossen Volk!srversammlung des hiesigen .Stuhls gehorsamst 
berichte, fuge ich ad 8ten sub a u. b ehrîurchtsvoll bei, d.ass die aus 
3. Erwăhnten der Ver:sammlung bestehenden Deputation skh gestern 
Abends mit einem Schreihen der Stănde beim Regimentscommando auch 
eingeftinden hat, welcher Deputation nebst dem Ausweise liber den 
gegenViJă.rtigern Stand der Gerbirgskassa auch die gewunschte1 Erklărung 
liber die gesicherte Bewahrung der in detselben befiridlkhen Gelder und 
ad 9tens ein Ausweis iiber die in Verr·echnurig habenden und an die Feld · 
Reserve- und supernumerar·e1 Mannschaft ausge.theilten Feuergevvehre, 
endlkh ein Ausweis i.ilber das Verffi,ogen der Gren~pupilleri ubergeben, 
und won1it die Deputation zufrieden gestellt \Vafld. · 

Wăhrend nun der Gefertigte in Fo1ge der erhaltenen hohen mund
lichen Weisung die1se Relation dureh den die.sseitigen Herrn Lieutenant 
Andreas Bahis einsendet, welcher mitt den Zustănden des Regiments 

· vollkommen bekannt, daruber Naheres auch mi.indffch zu berichten im 
Stande sein wird, ersu!Che kh Euer Ex1cellenz schHesslkh nut noch anzei
gen ~u sollen, dass im Regim:ente die frtiihere, gute Ordnung noch fortan 
besteht, die1 Mannschaft den sie betreffenden Dienst ununterbrochen, un
verdrossen verdchtet, und sohin zu der Hoffnung berechtigt, dass das 
Regiment den allenfalls bevor:stehenden Aenderungen in dem Grenz in
stitute mit der so nothigen Ruhe und in der erwunschten Ordp.ung ent
gegen gehen werde. 

Csik Szereda .-un 16ten Juni 1848 Schilnding, Oberst n1p 

Regimentul 709 de infanterie, nr. 1, 
secuiesc de graniţă 

Către excelenţa sa domnul ·feldmareşal locotenent şi comandant 
:suprem al armatei din Transilvania Anton Freiherr van 
Puchner 

În continuarea informaţiei mele din 10 iunie cu nr. 51 prez. nu în
târzii să vă raportez următoarele în legătură •cu adunarea populară ţinut.ă 
ieri în aer Hber la Şumuleu în prezenţa eXJCelenţei sale domnului cancelar 
provincial conte1e Lăzar. 

568 



DeŞi conifătuirea tintită în· ziua ptec~de~tă în legătură cu subiectele 
ce urmau să fie dezbătute la această adun:are populară prevestea izbuc~ 
niri furtunoase,' .după ce a ·început, cu toate că au partieipa1t 4.000 de 
oam.eni din toate păturile..; soCiale c:lle populaţiei s1caunului, ea s-a desfă
şurat totuşi în ordine şi fără cea mai mi·că tulburare a liniştii de până 
acum. · · 

1. Adunarea a deschis-o la ·orH 10 înainte de masă domnul jude 
regesc supre'rn von Balasy ·cu o cuvântare în care a îndemnat mai întâi 
poporul la păstrarea liniştii Şi ordiriii;· apoi a precizat imediat problemele 
actuale la ordinea zilei şi a explicat 'Stemnificaţia cuvintelor "Libertate, 
Egalitate şi Fraternitate". După· aceea el a .citit: 

2. Decretul gUJbern~al .în conformitate cu iCare a fost trimis din 
Cluj a ţine aceq.stă adunare;·· · . . 

3. Înanta confirmare în funcţii H celor 4 vicejuzi crăieşti care· a 
fost publicată şi în scris; :. ·-· . _ . . .. . . . 

4. Apelul guvernamental din 19 mai a.c. de la Pesta în legătură 
cu detasarea secuilor în. 1tahăr~ de~la Seghedin; şi în srfâ.rşit 

5., Dec~ettil c~~fQ'rffi- ~ăruia ,.au.pprităţile -.din Transilvania ~:m fost 
puse sub .conducer.·ea G:tf·Vernului UJ?.gar, respectiv în subordinea alteţei 
sale regale dompul a:rJ:l:idu·~-palatin,:şi regent; între timp domnul jude 
regesc suprem· a· a:rpinti.ţ şi Jle.idomnul canc;elar, co~tele ţ.'a'zar, care ar fi 
fost trimis aici pentr,11: aplE.m'ilrea pretinselor nelinişti din scaunul Ciuc; 

6; După aceea· domnul- jude'-regesc a ·trecut la .menţionarea puncte~ 
lor ce urmau a fi dezbătute, cel dintâi fiind apelul guvernamental. către· 
secui pentru deplasarea în tabăra del~. Seghedin; cu acest prilej trimisul 
guvernamentf:11 ~11 :s~nq.o~,: · _ve11-it aid în preziua adunării din Trei 
Scaune. Şi ca!Te a diS:C"ţi·tat în pre!alabil:·:CU subsemnatul în legătură CU 
misiunea .sa, rel~vând primejdia ce . planea~ă· asupra patriei din cauza 
naţionalităţi:lor străine, inde·osebi· ja ingratitudinii arătate de iliri sau 
slavi, sârbi _şi cr~aţi, ~aţă de U:t;lgvr~, ~ în ~ciuda _faptului că aceştia au cu
ceri't libertatea rşi pe!}tru ei; în co.ritip:uare s-a re,ferit la_ zvonurile care 
1-au avertizat să )-îii ·yiriă aiei, .dar"P~' ··care le-a :înlăturat, -întrucât cu
noştea srpirittil şl mental~ta,tea se;6u~l?r '(lin scaunul Ciţic şi de aceea a 
şi sosit în mi,jlocul nostr.u~. 'ţinând s~ama de scopul misiunii sale, GaH 
s-a străduit' să e:ntuziasm,e'z,e. îritr-o măsură cât mai mare adun,area pen
tru iubirea de li:b~rta,te: şi de tară; î)1 iinal, er. a .. îndemnat în. mod serios 
şi cu efect vizibil la' liriiş'te,· · ordi11e. Şi la supunere ·faţă· de superiori, do""' 
vedită şi până acuma (aprobarea unanimă); . 

7. Vicejuidele regesc şi· :delpuţ,atu~ Ia dietă Mik6 Mihaly 'care a luat 
cuvântul in. corttinucire'_â c~arat'. aq~a-st'c1 .. zi' cu, cea care a preredat·ac:-:
ţiunii în forţă de lil Si,culeni; în ziua aceea oame~ii, după părerea 1t+i', 
s-au dus acasă cu pierder.ela libertăţiilor, pe 'Când acuma ei se vor în
toarce cu libertatea. câşti·gată; el ·a • :expU~at problema uniun~i, libertatea, 
egalitatea- Şi frat·ernitatea, Cl1.'0 Vâeaţl(~ oratorică €X'Celentă Şi a. subliniqt 
mai 'aies'-îmJ)ărţirea egală ar sarcinuâr;,·\to;t 'el a e:XpHcat legile:elaborate la 
dieta actuală dintre care cea in legă:tură· cu 'secuii rămânea valabilă do-ar 
până la întrunirea· Padameri.t#luî::-ungar :roffiurr; prev~stind apariţia în 
curând· a legii fn legătură (!ti ibba:gîi~ a -îndemnat· poporul 'Oa până -~~ 
sancţionaf,e1a' ei de către . îm,păraf să păst:reze; liniştea 'Şi ordinea, să dea·. 
as•cultare superiorilor· rdhY· armată_ Şi S·ă:.;şi: îndepline<;lSCă obligaţiile .io-bă-: 
geşti; aceşti doi orat6ri, ~Gall· :şi :Miko,· :au îndrept-at de altfel discuţiHe' ul~ 



terioare într-o direcţie lăudabilă prin intermediul cuvântărilor lor pline 
de conţinut; 

8. Comuna mixtă Ciucsângiol!giu a înaintat o petiţie prin care a .. 
cerut restituirea unor parcele din munţiJ. revendieaţi; ea a provocat di
ferite discuţii în legătură cu: restituirea munţilor revendicaţi către CO-' 

mune, precum ~i a banilor din casierie. către naţiune; contabilitatea şi 
justifi.carea administrării lor de până !aCum; împărţirea banilor că~tre 
fiecare -persoană; în această problemă s-au hotărât următoarele: 

a. să fie solicitat regimentul printr-o delegaţie să prezinte situaţia 
banilor din casierie; 

lb. ofiţerii de stat major în calitatea lor de administratori ai eco
nomiilor să dea o asigurare în scris că nu vor permite sub nici un motiv 
ca diferite sume din banii lichizi existenţi acum în casierie să fie trans-
feraţi altundeva; 

c. banii din casierie să aparţină in exclusivitate grănicerilor ca şi 
·până _acuma; 

d. să se solicite la timpul potrivit o hotărâre a Guvernului ungar 
în legă tură 'CU viitorul mod de folosire şi administrare a acestor bani 
precu:m şi referitor la stabilirea dreptului prlmar legal ~supra mun
ţilor .înşişi; avându-se în vedeiie părţile care se cuvin grănicerilor secui 
din casieria mo,n:tană pe lângă cele date deja, s-a mai luat hotărârea ca 
regimentul de husari să fie îndemnat să emită confirmări atât în legă
tură cu ·ceea ce s-a primit, cât şi cu banii de .furaje încasaţi din când în 
când; 

9. S-a pretins restituirea puştilor cu cremene, împreună cu muni
ţia, dar şi alte arme pentru înarmarea întregii naţiuni; Gall a răspuns 
la a·ceasta că a adresat deja o cerere gUJVernului în care a solicitat 30.000 
până la 40.000 de puşti pentru secui; în consecinţă cererea trebuie adre
sată tot guvernului; 

10. Fără a se mai aştepta: primirea sancţiunii legii respective alu 
fost proelamaţi ea deputaţi pentru Dieta ungară d.iJn 2 iulie a.c. Mik6 
Mihaly, Mihaly Gergely (ultimul acceptat de husari şi în calita-te de ase
sar scăunal), ca supleanţi de rezervă Găl Sândor şi Antalffy Gergely 
(husar şi cancelist), iar ca scr~~bi ai deputaţilor ~Kedves Thomas, Veres 
Adam (ambii infanterişti şi caneelişti), precum şi nemeşul Sandor Janos; 
totodată s-a hotărât ca rfiecare dintre aceşti scrihi să primească lunar pe 
durata dietei 30 florini de la toate comunele mixte ale scaunului; 

11. S-a mai decis ca un comitet să discute doleanţele secuilor şi 
modalităţile de uşurare a sarcinilor lor; apoi să informeze în legătură cu 
acestea cea de-a II -a adunare restrânsă şi astfel să fie. posibilă elaborarea 
instrucţiunilor pentru deputaţi; 

12. Vkejudele 'Crăiese Mik6 Mihâly a consultat adunarea în legă~ 
tură cu suprimarea dijmei biserioe~ti şi a spus că în legătură cu aceasta 
di,eta din Pesta va lua o hotărâre, pe baza căre-ia preoţii vor primi probabil 
un salar fix din veniturile statului (aprobare generală); a apărut atunci 
un membru al Capitlului, Albert Janko din Ciucul de Jos, ·care a expri
mat regretul ,că până acum săracul a trebuit să dea ;preotului o parte 
din recoHa lui de multe ori insufkientă; totodată şi-a exprimat bucuria 
că împreună cu preoţimea, va primi de a-cum înainte un salar fix; el a 
propus însă ca până la publi,carea acestei legi să fie respectat obiceiul de 
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până acun1a; · cuvântareH a fost acoperită de multe ori de strigătele mul
ţimii, mai ales partea ei Jinală; 

13. S-a propus restituirea\ salinelor şi scă·derea preţului la sare, 
ceea ce s-a primit ·CU aplauze ,hotărându-se să se scrie guvernului în 
acest sens; 

14. La dorinţa eelor din rândul trupelor active s-a cerut ca acele 
mantale ce li s-an luat aeeiora care au fost detaşaţi în Bucovina ~i s-au 
dat altora, să fie achitate în bani; dar mantalele •ce se păstrau în n1aga,.. 
ziile companiei să fie împărţite soldaţilor care îndeplineau. serviciu mi
litar; aceasta s-a menţionat în protocoL 

15. DullouJl Bal;as Lajos şi-a prezentat demisia în scris; după ce 
i S1-a acceptat mai ales de către românii de Ira munte cu un entuziasm 
general, a fost proclamat în locul lui ca duUo nemeşul Lukacs Istvân. 

16. Cei doi deputaţi Mik6. şi Miha;ly au jurat pe cele trei cuvinte' 
înscrise pe steagul naţional şi anume "Libertate, Egalitate şi Fraterni
tate", la propunerea venită din partea lui Daniel Ho~vath. i\poi adunarea 
s-.a dizolvat la ora 4 după masă2. 

Raportând prin· cele de mai sus rezultatele 1adunării populare ale 
acestui ·scaun care s-a desf~~urat în 15 iunie, adaug la punctul 8 sub a 
şi b că o delegaţie compusă din oei amintiţi la punctul 3 s-a dus ieri 
seară cu o adresă din partea Stărilor la comandam·entul ·regimentului; 
acestei delegaţii i s-a înmânat: o dovadă 1asupra sHulaţi€i actuale din 
ca:sieria montană, referitoare 1a păs•trarea sigură a banilor care se află 
acolo, •conform dorinvei formulate; o dovadă privind puştîle din dotare 
şi a celor împărţite rez'ervei de câmp, precum şi trupei supranumerice 
conform punctului 9; în sfârşit, o dovadă asupra averid or;fanilor de gră
niceri; cu aceste docum·ente delegaţia s-a dedarat mulţumită. 

Subsemnatul tri.mte Ebccelenţei voastre acest raport potrivit indica
ţiei primite oral prin domnul locotenent Bal.as Andras; el cunoaşte foarte 
bine situaţia regimentului şi va fi în stare să vă relateze verbal mai 
multe amănunte; la sfârşit nu vă mai raportez decât că: în regriment 
domneşte vechea bună ordine; trupa îşi face neîntrerupt şi satisfăcător 
serviciul; există, în consecinţă, speranţa că regi:mentu1 se va îndrepta 

· cu linişte1a necesară şi în ordinea dorită spre schimbările car.e vor inter
veni •ou siguranţă în cadrul instituţiei de graniţă. 

Miercurea Ciuc, 16 iunie Sehi1nding, co1onel!Ţl.p. 
1 •• ' 

Original. B.A.R., ms. nr. 1058, f. 244, p. 242-243. ,P.oto: 4 404-4 407. 

1 Funcţie administrativă medievală în scaunele secuieşti echivalentă cu aceea 
de j'ude nobiliar de plasă în comittate. 

2 Vezi doc. 284. 

294 

Micloşoara, 16 iunie 1848 

Nagy Melt6sa.g•u Graf Kiralyi ro Kormanyz6 Or! 

Alazatos tisztelettel jelenteni. kivimtam, miszerent ezen megyebe 
levo Magyar Felek nevti helyseg lak6i fuo·zott a es.end es rend fe1bol)1lott 
voit annyira, hogy a szederjesi reformata eelaesia emberi emlekezet ·olta 
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birt es eddig tettzese szerent szllksegeire hasznalni szokott erdeit imi
don most is hasznalni akarna bizonyos megbizott embereit el kulde fa
hozatal· vegett, a honnan a· felekiek er6szakoson az eddigi €Z erdobe a 
szederjesi eclaesianak voit joga megt~podasaval egy szekeret es harom 
embereit Felekre be hurcoltak s fogva tartottak a szolgabir6t, 1nid6n 
tisztiben el akart jarni, a fenyegetesek miatt elete veszelyezve leven, 
kentelen voit hivatalos el jarast6l megszlinni. A1nely tenyek a feleki
eknek nekem fel jelentetven, azonnal siett-em a csendet es rendet ezen 
helysegbe helyre alittani - mi vegre foly6 h6 12en egy fEd svadron lo
vas katonassaggal oda ki szâlottam, a panaszt el6bb ki nyomoztattam, s 
a helybeli olah :papot mint aki a nepet izgatta elfogattmn, hane1n a ko
zel lev6 helysegek papjai keresere ne hogy ei fogatasa meg nagyobb iz
gatasokra alkalmat nyt'1jtson - a katonasagnak egy napi tartasat vele 
meg fizetettv€m, kezesegen el bocsatattam - hârom flatalabb etnbere
ket, mint tetleges eroszakoskod6kat egyenkent 30-30 paicăkkal biin
tettem - atot pedig a megye helysegein keresztill pelda adas veg~tt 
katonak kozott bortonbe kisertettem, hogy tettekert bunvadi eljaras ut
tyan bunhodjenek1• A birtokosokat erdejok hasznalataba vissza helyhez
tettem es a csendet helyre alitottam. Minthogy pedig a pap izgatasa al
tai idezte elo ezen eroszakot, _melt6ztat. nagymelt6sagod aran ta rendel
kezni, hogy vagy a megye tiszti szekin pereltessek meg, vagy pedig papi 
eloljar6saga ~lltal hivatalatol el mozditatvan, szigorubban bi.intetessek -
kiilămben a papok izgatasai meg sziinni nem fognak. M~lyeknek jelen
tesek uhl.n mejj tisztelettel vagyok 

N agymel t6sagodnak 

Miklosvart, junius 16-an 1848. alazatos szolgaja 
G. Kalnoky Denes 

foispan 

Prea mărite domnule conte guvernator! 

Am dorit să vă raportez cu ~Stimă umîlă că între locuitorii satului 
Feleag din acest ţinut ordinea ·şi linişte~ s-au destrăm,at, atunci când 
eclesia reformată din Muren.i, vrând .să-IŞi foloseas·că pădurile pe care le-a 
posedat din toate timpurile, ·conform planului ei şi-a trimis ·oamenii după 
lemne; încălcând drepturile bisericii din Mureni asupra acestor~ păduri, 
cei din Feleag au prins 3 dintre' oameni şi o căruţă,· ducându-i cu forţa1 
în com.una lor şi· ţinându7i ·acolo; pe judele nobiliar care a vrut să-şi 
fucă datoria 1-au ameninţat; .fiin'du-i periclittată via~a, a fost obligat să 
renunţe la investigaţiile oficiale. Când aceste fapte ale celor din Feleag 
mi s-au raportat, m..:am grăbit imediat să restabilesc liniştea şi ordinea 
acolo; ·CU un atare scop, pe data de 12 a lunii curente; m-jam deplasat 
acolo cu un escadron de cavalerie: am cercetat mai întâi plânger·e'a şi 
l-am arestat pe preotul din localit?te care a instigat poporul; dar, la ru
gămintea preoţilor din localităţile învecinate şi pentru că această arestare 
să nu dea prilej la agitaţii şi mai mari, l-am eliberat pe chezăşie; l-am 
pus însă la plata 'Întreţinerii a!I'matei pe acea zi; pe 3 oameni mai tineri, 
ceti mai violenţi de facto, i-am 'atins cti. ·Câte 30 de bâte de persoană, iar 
pe 5 i-am trimis escortaţi de soldaţi la închisoare pentru a fi pedepsiţi 
pe cale judidară pentru .:fuptele comise;. escorta a ·trecut prin localităţile 
ppmitatul:ui pentru a le servi ca exemplu1 .. ·· 
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Pe proprietari i-am reaşezat în folosinţa pădurilor lor şi am resta
bilit liniştea. Întrucât ~€astă . violenţă a fost provocată de instigarea 
preotului, binevoiţi a dispune ca el ori să fie dat în judecată la dregătoria 
comitatului, ori să fie pedepsit mai aspru de către autorităţile bisericeşti 
prin destituirea lui din -funcţie. Astfel in&tigările preoţeşti nu se vor 
sfârşi nicicând. După raportarea celor de mai sus rămân -cu stimă adâncă 
servul umil al măriei tale 

G. Kalnoky Uenes, comite suprem 
Micloşoara, 16 iunie 1848 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1.617 E/1848. 
Foto: 25 883-25 885. 

1 Vezi doc. 226. 

295 

Baia de Criş, 16 iunie 1848 

A folly6 1848ik ev Juniussa 16an Eorosbanyan a varmegye haza
na1l szeliden kikerdeztetik az alabb irand6 szemely ily rendel: 

· lor Kinek hivnak, hova val6 vagy, hany eves. micsoda vallasu, 
hazas-e vagy notlen? 

Kriszta Todor a nevem. Szi.iletesem helye Nemes Als6 Fejer var
Inegyebe Motz Vidra, lehetek mintegy 38 eves, gorog nem egyesi.ilt hitu, 
năs, 5 gyermekes ember. 

2or Miert vagy elonkbe alitva? 
Azert, mert a mult szombaton, azaz junius lOen nemes Zarand 

varmegyebe Nagy Halmagyon a heti vasărba jarva, az ottan velem ta
lalkoz6 emberek azt kerdek tollem "Mi ujsag nallatok. Melyre en azt 
feleltem: Felenk Topanfahian egy ur azt mondotta az ott lev6 olasagnak, 
miszerent holnapr;a, azaz szombatra minden ola kaszason, vasvillason 
vagy fegyveresen allana ki a nadragos emberek meg<Hesere. Ezen sza
vaimot a halmagyi arendator meghallvan, kozenkbe jott, engemet elfo
gott es a szolgabirohoz kisertetett". 

3or Vald meg igazan, ki volt azon .ur, ki feletek Topanfalvan a va
s.ar alkalmaval kihirdettette, hogy mind. holnap a nadragos emberek meg
olesere allnatok ki, ki killdott megyenkbe az olahsagot felbujtogatni? 

Magam vidrai leven, nem tudom, ki lett legyen azon tir, ki Topan
falvăn a felallast hirdetette ki, mert ~n ezt egy ottan a vasarba jart fa
luinbeli Morkos Gyorgytol es Ponori. Mon nevezetu emberekt61 hallot
tam, ezen utols6t szemelyebe esmerem, de vezetek nevet nem tudom, 'ki
t61 ugy ertettem, hogy azon ur eppen vidrai dominialis bir6 J ank Al~-

'±andru fia, Jank Âvremutz volna, es en Halmagyon hitsorsaimnak ker
desekre csak a mit hallottam a most emlitett ket olat6l, am: mondottEnn, 
de nem bujlogattam, s erre senkitol· megbizva nem voltam, mert en va-
·sarra mentem volt Halmagyra. · · 

4er Ha allitasod szerint heti vasarra mentel, ·nem pedig bujtogatni, 
hogy esik az, · mîszerint nalad .semmi. vasarlăs se talaltatott, ez nyilvan 
mutatja, hogy te bujtogatni jottel heti vâsar alkalmăval Halmagyra. 



A vasarba gabonat venni jottem volt ket l6val, melyeket ket kobol 
gabonaval megrakva, testveremtol elore elkiildottem, magam pedig ne

. mely apr6sag vasarlasaira hatra maradtam. 
5or Sz·6vaid tisztan mutatjak, miszerint te bujtogatni jottel, mert 

senki teged gabonat venni, ugy :lovaidot se latta, s ha volt lovad kinel 
. voltal szalva? Vegre ez, hogy lovaidot elkiildetted es ha'tra maradt{ll, 
tisztan bujtogatasi vetkedet bizonyitjak, azert vald meg, Jank Alexandru 
fia Avram, vagy mas ki kiildott? 

.Engem senki se kiildott bujtogatni, hanem magam vasarra joven, 
a tăllem tudokol·6 embereknek feleltem, hogy mi hir van felenk, mint
hogy en is azt masoktol vettem. Halmagyon jartamba lovaimot a lemeno 
patak ~~rţele~eJ;le.z kătottem volt es azert azt, hogy buzat vettem, hal
magyi emberrel nem mutathatom. 

6or Te Halmagyon aval jartal, hogy Becsbol ket ur jott hozzatok 
es osztonzott a felkelesre es a nadr,agosok megolesere es ezt mint fiileid-
del hallottad, ugy mondad, Halmagyon. Vald meg azert, kik ezen ket 
urak? 

En semmi illyest nem beszeltem, es reszeg "se voltam, hogy ne tud
nam, mit mondottam, e hazugs.ag. 

7er Voltal-e meg valaha kereset alatt, ha igen, hol es miert? Hat 
te sti bun te test kaptal-e vagy sem? 

Soha kereset alatt nem voltam, kovetkezoleg biintetest se kaptam . 
. most is hibas. nem vagyok, mert en csak a masokt6l vetteket mondottam. 

Melly szelid kikerdezes, hogy âltalunk a· m~girtak szerent ·vitetett 
legyen veghez, igaz hittel kolt pecsetes levelunkbe bizonyittunk az erol 
irt idoben es helyen. 

Cs6ka Ferenc, kozepponti szolgabir6 

Ifju Benedek Karoly eskiidt 

.La 16 iunie 1848 persoana pomenită mai JOS a fost interogată fără 
constrângere la prjmări:a din Baia de Criş în felul următor: 

· .. 1. Cum te 'Cheamă, de unde eşti, câţi ani ai, cărei religii îi aparţii, 
. dacă ~ti căsătorit sau necăsăt.orit? 

M:ă numesc Todor Cristea; Locul meu de naştere este. Vi'dra mo""'j 
ţească din comitatul Alba de Jos, am cam 38 de ani, sunt de' religie orto'
doxă, căsătorit; tată a cinci copii. 

2. Din ce· motiv eşti adus în faţa noastră? 
Pentru di sâmbăta .'t~ecută, adică la 10 iunie, umblând eu prin târ-

. gul săptămâni:tl din Hălmagiu, în nobilul comitat Zarand, acolo oamenii 
care s-au întâlnit 'CU mine m-au întrebat: "Ce noutăţi pe lavoi?(' La care 
eu am răspuns: "P,e' la nod. un domn a srpus românilor că în ziua urmă
toare, adkă sâ:m·bătă, cu toţii să se scoale reu coase, furci de fier sau cu 

. puşti pentru uciderea nădrăgarilor". Aceste cuvinte ale mele fiind auzite 
de arendaşul din Hălmagiu, el a venit printre noi şi a pus să mă aresteze 
şi să mă escorteze, la jude[e no!biliar. 

3. Mărturiseşte adevărul: cine era acel domn care la voi, ~u prilejul 
târgului din Câmpeni, a spus că toţi să se scoale1 mâine pentru. uciderea 
nădrăgarilor? Cine te-a trimis în comHatul nostru ca să :inst~gi româ
nimea? 
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Eu fiind din _Vidra, nu ştiu cine putea fi acel domn care la Câm
peni a anunţat răscoala,. fiindcă aceasta\ :am jauzit-o de: la consăteanU!l 
meu Gheorghe Mar coş şi de la unul Mon din Ponor. Pe ultimul îl cunosc 
peroonal, dar nu-i ştiu num~le de familie. ·ne la dânsul aşa am înţeles 
că acel 'domn era Avram Iancu, tocmai fiul judelui domenial Alexandru 
Iancu din Vidra. Iar eu am spus fraţilor mei de .o •credinţă doar ce am. 
aflat de la cei doi români; dar n-am instigat şi nici n-1am primit o ase
m~n€1a misiune de la nimeni, deoarece eu am venit la târgui din Hăl
magiu. 

4. Dacă, potrivit afirmaţiei tale, ai mers la târgui săptămânal şi nu 
pentru instigare, .cum se face totuşi că lat tine nu s-a găsi~t nici un .fel de 
marfă, ceea ee denotă fără îndoială că tu ai venit la Hălmagiu, la târgui 
săptămânal, pentru a !instiga? 

· ·Am venit cu căruţa cu doi cai la târg ca să cumpăr bucate. Am 
încărcat-o cu două câble de ~cereale şi am· trimis-o acasă înainte cu fra
tele meu. Eu am rămas pentru a mai cumpăra nişte' mărunţişuri. 

5. Vorbele tale denotă 'clar că tu ai venit pentru instigare deoarece 
nimeni nu te-a văzut cumpărând cereale; nici caii tăi nu au fost văzuţi. 
Dacă însă zid că ai avut. cai, la cine i-ai încartiruit? În 'sfârşit, dacă ai 
trimis caii şi ai rămas, aceasta denotă clar culpa ta de instigare. De aceea 
recunoaşte: Avram, fiul lui Alexandru Iancu sau altcineva te-a trimis? 

Pe mine nimeni nu m-a trimis ca să instig, ci singur, venind la târg, 
am răspuns oamenilor care m-au întrebat despr·e' zvonurile de la noi, 
întrucât şi eu le ştiu de la alţii. În timpul şederii mele la Hălmagiu am 
legat caii de gardul de lângă pârâul ce curge în vale, iar faptul că am 
achiziţionat grâu nu-l pot dovedi cu nimeni din Hălmagiu. 

6. Tu ai vehkulat ştirea la Hălmagiu 1că la voi au venit doi domni 
din Viena care au indemnat ~la răscoală şi la uciderea nădrăgarilor; de 
asemenea că ai auzit-o cu urechile tale. Aşa rai afirmat la Hălm~a;giu. Măr
turiseşte, deci, cine sunt aceşti doi domni? 

Eu n-am vorbit nim;ic rasemănător şi nici beat nu eram ca să nu 
ştiu 1ce am spus. Aceasta e o minciună. 

7. Fosta-i vreodată su;b urmărire; şi Qacă da, când şi pentru ce? 
De asemenea, primi t-ai vreodată sau nu pedeapsă corporală? 

Nicicând n-am fost sub urmări:t;'e; prin urmare nici nu am .fost pe
depsit. Nici în prezent nu sunt vinovat, deoarece eu. am spus numai ceea 
ce am auzit de la alţii. 

~aptul că interogarea s-a petrecut fără constrângere, după cum 
am descris, o adeverirn cu S!orisoarea noastră peoe1tluită, întocmită cu 
credinţă adevărată, la data şi locul menţionat. 

Cs6ka Ferenc, prim-jude nobiliar 
Benedek Karoly junior, jurat 

Original. Arh. Sţ. Budapesta. Fond. G.P., nr: 9 012/1648. 
Foto: 29 847,;_29 849. 
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Baia de ·clis9 16 iunie 1848 
1,. • . , • 

·Tortenet ·zeira~ 

Szomszed nemes Als6 Feher varmegyei Mocz vidrai Kriszta Todor 
nevu k5zad6z6 a foly6 ev juniussa IOeri --a nagyhalmagyi heti vasarban 
keidette âz' erribereket bujtogattni, es arta venni, miszererit -a foly6 h6 
17re miriden ola· fegyveresen, vasvillas-dn es fejszesen allana fel a ma
gyar.sag le 5J,esere; mivel ezt nallok a_ topanfalvi vasarba ket Becs!Jol 
d5tt _ur mar ki is hir~ette. Midon, a văsarba igy bujtogatna, elfogfatott 
sz-elid kikerdeztetese rendeben a bujt()gatast tagagya es csak azt esmeri 
el, hogy· a ţolle- hirt tlţdakol6 olahokriak annyit mondott: miszerent n~i
lok egy ur a··topârifalvi văsarba kihirdette -1egy-en a 17re valo felkelest, 
a nadrăgosok 1eolesere~ melyet azonba nem 6 hallott, hanem nekie egy 
a vaş_j:lrb6l jott vidrai Mokos Gyorgy es Ponori l\1on nevu emberek be:
szellettek, akik a: kihirlelesen jelen vo1tak, kik koziil azomba az utols6t 
csak szemelyebe esmeri, de vezetek nevet nem tugya. Vegre _a vasarba 
val6 megjelenes.eriek a gabona ve vest adja okul, de se a_ vett- gabonat~ 
se az azt vivo lovakat nem mutathatya el6, valamint gazdâjât sem- ne~ 
vezhErtti meg, kinel ·szallasolt, azt allitvân, hogy lovait a viz korul levo 
kerteleshez kototte, melyeket gabonavaL megterhelve .. eldre testveretol 
elkiildott, melyeţ, szer.ent a v~sarb;3ni meg jeleneset tisztan- a bujtog(:l
tasnak tulaj_don~tha_tni. Kolt Korosbanyân:, junius 16_art 1848. 

. - -

Cs6ka Ferenc 
kozepponti szolgabiro 

Descrierea faptelor 

La 10 iunte~- a.c., eontribu~bilul de _rând Todor Cristea din Vidra 
moţească, aflată în nobilul comitat îriv;ecinat Aiba de Jos, a început Să 
instige oamenii l:a târgui săptămânal din -Hălmagiu. Voia să-i determine 
pe toţi românii ca la 17 a te. -·să se răscoale înarmaţi cu ·furci şi topoare 
pentr1.1 măeelărire1a ungurimii, întrucc}ţ acest _lgcru 1-ar fi anunţat la târ
gui din Câmpeni doi domni veniţi de la Viena. 
· · · A fos>t prins atunci când el instiga în acest fel prin târg. A recu
noscut doar că le-a spus românilor care i-au cerut· noutăţi despre rm 
domn ce ar fi anuntat la târgui de la Câmpeirti data răs-coalei pe ziua de 
17, când nădrăgaTii ·vor fi masacraţi. Aceasta n-a auzit-o însă dânsul cu 
urechile lui, ci i-au relatat-o oameni veniţi la târg şi anum·e Gheorghe 
Mar-coş din Vidra şi un oarecare Mon din Ponor care au fost pnizenţi 
la chemarea anunţată. Pe ultimul ·însă îl cuno1aşte numai ·ca persoană, 
dar nu-i ştie numele de familie. În fine', motivează venirea sa la, târg 
cu cumpărarea de bucate, dar nu poate ·ară,ta nid cerealele cumpărate şi 
nid caii cu care 1e-:-a transportat. ,Pe aS€!111enea ,nu poate .nu111i nici stă
pânul la care s-a adăpostit. A afirmat că şi:'"a legat- caii de:gardu[ din 
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pr.~ajma apei, pe care i-a trimis inainte cu fratele său împovănaţi ·,cu ce
reale. Preeuin se vede, apariţia ·sa la târg a avut ca sc~p exclusiv insti
gareal. 

Datat la Baia de Criş în 16 !iuni~ 1848 

Gs6ka Ferenc, m. p. 
prim-jude nobiliar 

Original. Arlll. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 9 012/1848~ 
Foto: 29 846. 

l Vezi doc. 295. 
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Iara, 16. iunie 1848 

Nemes Tor da megyei als6 keri.ileti f6 bir6 tekin tetes Gal Sam.uel 
ur idei feolyo h6 9en kolt rendelete kovetkezteben nemes Kolosvar va
rosaban majus 30an bujtogatas vetkh§rt -e.lfogatott bisztrai . szi.iletesu 
.Fpdor Laszl6 kihagasai ellen a mai napon a kinyomoz,as s k,o,vetkezen;_ 
d6kben tovabb folytattatik1. 

· Mult h6nap 24.en bisztrai unitus ·pap Fodor Janosnak fia Laszl6, 
micsoda okb61 jelent meg nalatok Lupsan, kiknek a tarsasag,aban, hol 
volt szalva, kiket gyiijtott oszve s azoknak jelenletekben mine1nu laz
zaszt6 nyilatkozatokat tett es kovetett. el, minden ki hagasai es. cse,.. 
lekvenyeit ugyszinten azt is, hogy kitol mennyi penzt es micsoda celra 
vett legyen fel, beszellyetek el6 kornyi.ilallasosan? 

· Lupsai falusbir6 Span NyikoM.j, ki îs mintegy 55 eves, disunitus, 
a .kovetkeze.ndokbe teszi a fenn irt kerdesekre vallomasat: 

A mult h6nap 24en a kerdeselt bisztrai unitus pap fia Fodor Laszl6 
egy vârmegyei ·ursuj nevu gornyikkal jelent meg nalunk Lupsan, kivel 
:is en csak akkor talalkoztam, a mikor a helyseg jegyz6it kereste tulaj
don hazanal, a holott is hallottam azon fel sz6llitast tenni: az oda oszve 
gyiilt ot vagy ·6 szemelyb61 all6 lupsaiakhoz: R6mai Testverek! elkovet
kezett azon ido, ,melyben mi.ik is szabadokka letti.ink s egyformakka a 
magyarokkal, ezentul 6k nekiink parancsolni nem fognak, hanem miik 
a leg als6bb tiszttol a legfelsobbekig fogunk magunknak tiszteket valasz;_ 
tani, s nem fog nekiink seihki mas parancsolni, csak a mii valasztott em
bereink, a kortsomak, malmok s mindenfele arendak ezentul meg fognak 
szunrii, s mind azok a tietek leszriek, en es tobb ifiak ki v.agyunk ren
delve orszagszerte, hogy ezt nektek . kihirdessi.ik s a dolgokat j6 labra 
allitsuk, en vagyok kinevezve Lupsa reszerol deputatusnak a Dietara, 
annal fogva ~oUsegre is szi.iksegem leven, kerlek titeket, hogy valami
vel segellyetek, s a mint tudom, a lupsaiak adtak is neki 3 ezi.is.t Pftot 
uti k~olts~egre. Mas egyebeket is beszellett, de en minden szavara nem fi
gyelteni, mert altal latam, hogy bolond, es nem j6 ·liton indult meg, ert 
ezentul t5bbet vele egy tarsasagban nem voltam s nem is tudom, hogy 
azontul rnit kovetett el. 

.Lupsai 1akos Nyikole Gavrilla ki iis :r:nintegy 55 eves, disunitus, a 
kov:etkezendokbe: te.s.zi a fenn :lrt kerdesekre vallomasat: 
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A fenn erdekelt napon szallasba hozzam jott bisztrai unitus pap 
fia Fodor Laszl6, egy Ursuj nevezetu bisztrai gornyikkal, nalam szalast 
kertek, en adtam is, ·azon ejszaka Fodor Laszl6 nalam halt, a gornyik 
pedig a lovakkal vissza ment Bisztrara. En semmit se tudtam mind ad
dig a Lupsăra jovetele celjar61, miglen masnap lattam az embereket ha
zamhoz csoportozni hogy egyik szavamot masikkal oszve utkozesbe ne 
hozza az elotti nap a hogy megerkezett rostent kereste a helyseg jegy
zojet, Span Mikl6st, kit is otthon nem talalv':~m, Vale Lupsiba ment altal, 
hogy ott mit kovetett el, nem tudom, estvere ujra vissza tert hozzam. 
Masnap a mint fenneb is emlitem, szamosan a lupsaiak k·ozul megjelen
tek nalam, kinek is azon kerdest terjesztettek eleibe, hogy mar mi tevo
sek legyen: micsoda kerelmet parancsol az fufi, hogy be adjunk? Melyre 
6 azon utasitasat adta az egybe gyult falusiaknak hogy ha olyan erdejek 
s malmaik lennenek, vagy pedig foldjeik, melyeket a fOldos urasag biro
dalma ala vett, vennek vissza, mivel az oket illeti - beszelt meg egye
beket is, p~o. hogy a jobbagysa.g rhegszi.int, a szolgalat al61 s mindenek 
al61 fel vagyunk szabadulva, s matul senkinek semmivel se fogunk tar
tozni, hogy ki.inn az egybe gyiHt nepnek mondott e valamit vagy nem, 
nem tudom, mert en benn maradtam a hazba. Meg azon a nap oly fel
tetellel bucsrlizott el, hogy menyen haza, de a mint azutan meg tudtam, 
meg el·ebb Hadar6ba ment altal, s csakis masnap utazott el Lupsar6l, de 
hozzam tobbe be nem tert. Azt is tudom, hogy a falusiak, hadar6iak es 
Vale lupsaiak egy-egy pengo forintot adtak mint kinevezett deputatus'
nak a kolosvari Dietara. 

Lupsai Kozma Petra, 54 eves, disunitus, a kovetkezendokbe teszi â 
fenn irt kerdesekre vallomasat: 

Az irt napon nevezett bisztrai ppp fia, Fodor Laszl6, hozzc'mk a 
faluba el joven, be szallott Nyikole Gavrillahoz, onnan a notariushoz 
ment, otet keresven, onnan utannam ki.ildte Kozma Gavrilat, ekkor en el 
is mentem, a hova megerkezven, hallottam, hogy az oszve gyult embe
reknek azt mondotta: R6mai Testverek! ne egyesullyunk Magyarorszag
gal, mert ha egyesuli.ink, a magyarok keze al6l nem szabadulunk fel, kă
zi.ilunk 'tisztjeink nem lesznek, mar pedig eljott az ido, hogy al6lok fel 
szabaduljunk, s mi magunk magunknak hivatalbelieket tegyunk, eztet 
mi csinallyuk ifiakul, en a kolosvari Dietara deputatusnak vagyok va~ 
lasztva. Fel is vett a falusiaktol 3 ezi.ist Pftot, azutan, a Span Miklos ha
zat61 a Nyikora Gavrila hazahoz ment, hol tobb falusiak voltak egybe 
gyulve, engem is oda hivatott, ahol is kerdezte a falusiakot, hogy nin
csen e valami panaszok, hogy tennek irasba, mert o el viszi az orszag 
gyulesbe, de mi.i azt mondottuk, nekunk nincs · semmi panaszunk. Ezutan 
azt mondjak, hogy atai ment Hadar6ra, ott mit csinalt, nem tudom, mert 
nem voltam ott, azutan vissza jott megint hozzank es Span Nyikulaj ha:.. 
zahoz ment, kit is egy irassal a kezibe a kapujaba i.ilve talalvăn becsil
letesen · koszont, mondvan: Te .vagy e az udvari ispan? Melyre az ispan 
azt felelven: en vagyok, 6 azt mondotta, ugyan vagytam veled talalkozni, 
az is:pan azt felelte: meg inkabb vagytam en, .hogy tudjam meg, micsoda 
rendelessel jarsz itt kozottunk? Erre Fodor Laszl6 hirtelen feltilzulve, 
azt monda az ispannak: te csak hallgass, mert orokke semmi ember vol,_ 
tai s annak is maradsz. Erre az ispan azt mondotta: en miert hallgassak? 
Evel :F'odor Laszl6 onnan elment, az ispant a .fia. be vitte az udvanra. 
mert az ott oszve gyult es a mint latatik altala mar nagyon felti.izelve 
voit emberek kuiOmben rnegtatnadtak volna. Ezutan elrnent haza, meg 
egy nehany falusiak .mint egy urat a falub61 kikisertek ..... 
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, Lupsai Pistye Gyorgy, 28 eves, disunitus, megkerdeztetven, a fenn 
irt kerdesekre, azt mongya: 

- En egyebet semmit se tudok, hogy Fodor Laszl6 Lu!Psan mit csi
nalt, mert en nem voltam ott, csak azt lattam, hogy egy estve fele Ma
jus 25en en Spân Mikl6ssal a Mikl6s ka;pujăba voltam, egyszer jott oda 

. tobh emberekkel Fodor Laszl6 es megsz6litotta Span ·Mikl6st ezen szok
kal: Te vagy e az udvari ispan? Erre Mikl6s azt felelte: en va,gyok. O 
azt mondotta, ugyan văgytam ve led talalkozni, erre Mikl6s azt mondotta: 

'meg inkabb vagytam en, hogy tudjam, micsoda rendelessel jottel hoz
zank. Erre Fodor Lăszl6 hirtelen fel tlizul ve, azt mondotta ; Span Mikl6s
nak.: Te csak hallgass, mert oroke semmi ember voltal s annak is. ma
radsz, erre az is:păn azt mondotta: Miert halgassak! Evel Fodor Laszl6 
onnan elment, az ispant a fia bevitte az udvarra, mert az ott ·oszve gyiilt 
s a mint lăttuk, altala mar nagyon- fel tlizelve volt emberek kU.lomben 
n1eg tamadtak volna. Ezutan elment haza, meg egy nehany falusiak mint, 
egy urat a falub6l kikisertek. 

Mely szelid ki kerdezes, hogy altalunk mindenekben a meg irtak 
.szerent vitetett legyen veghez, arrol tulajdon neveink ală irăsaval a mii 
igaz hitlink szerent bizonyittunk. Als6 Jăraba 1848ik ev Junius, 16ik 
napjan. 

Păpai Lajos 
·szolgabir6 es 

Kopi Istvăn . 
nemes Torda megye hites tabla 

bfr,aja 

Ca urmare a dispoziţiei din 9 l.c. a prim judelui din cercul de jos, 
Gal Samuei, astăzi a continuat ancheta judiciară a lui Vasile Fodor din 
Bi:Stra, deţinut la Cluj în ziua de 30 mai, ca instigator al poporului1. 

În ziua de 24 luna trecut~, Va:sile, fiul preotului greco-catolic Ioan 
·Fodor din Bistra, a venit Ia voi, la Lupşa. 1De ce a venit, cine l-a însoţit, 
unde a fost ~cazat, pe cine a convocat şi ee fel de de:daraţii agitatoare a 
făcut? Să declaraţi şi să ne spuneţi amănunţit toate faptele lui, de la cine 

. câţi bani a primit? 
Judele domenial Nioohte Şpan din Lupşa,· de ciroa 55 ani, ortodox, 

· face urmă,toarea declaraţie: 
În ziua de 24 luna trecută, Vasile Fodor, fiul preotului unit, a venit 

la noi în Lupşa ou un gornic de la comitat cu numele de Ursu. Eu m-ar1 
întâlnit cu el doar atunJci când 1-a căutat pe notarul satului acasă la 
aceSita. Atunci am· auzit chemarea lui adresat? celor cinci sau şase per:... 
soane din Lupşa: ,,Fraţi de laJ Roma! A sosit timpul când am devenit şi 
noi liberi şi ,e'gali cu ungurii.· De acum înainte ei nu ne mai poruncesc, 
fiindcă noi îi vom alege pe toţi dregătorii, de la cei mai mici la cei m:ai 
mari. Nimeni nu ne va mai porunci, decât al~ii noştri. Arendarea câr
ciumelor şi a morHor şi toate ice1ela!Ite arenzi vo!r d:i des,fiinţate. Toate vor 
fi ale voastre. Eu şi alţi . tineri suntem trimişi în ţară pehtru a vă anunta 
despre ~toate aoesrtea şi pentru a aranjia lucruriLe în sens bun. Eu sunt nu
mit- din partea LU!Pşei drept detlegat la dietă. Am deci nevoie şi de bani . 
. Vă rog să mă ajutaţi eu. ee:va". Şttu 'Că cei dtn Lupşa i-au şi dat 3 .florini 
renani de argint pentru cheltuiala de drum. A mai vorbit şi aHeeva, dar 
eu n-am ,fost atent la fiecare cuvânt. Am :înţeles însă· că ceva nu-i în 
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regulă şi că ş pornit pe un drum greşit. Eu n-am mai fo&t după aceea 
împreună cu _el, aşa, că nu ştiu ce a miai făcut ulterior. 

Gavrilă Nilcoară din Lupşa, de circa 55 ani, neunit, face următoarea 
declaraţie: 

În ziua specifi.cată mai sus a venit la mine Vasile Fodor, fiul preo
tului unit din Bistra, cu un gornic cu numele de Ursu. Mi7~u cerut 
cazare. Eu le-ain şi dat. în noaptea aceea au dormit la mine. A doua 
zi gornicul a plecat ·cu caii înapoi la Bistra. Eu n-am ştiut nimic până 
atunci despre scopul venirii lor la Lupşa. În schimb în· ziua următoare 
am observat că. oamenii se adună în casa mea. Trebuie să spun că în ziu·a 
pre:edentă, după ce a sosit, [Vasile Fodor] ·1-a •căutat imediat pe· judele 
Nicolae Şpari. Pe acesta nu l-a găsit, fiindcă era plecat 1a Valea Lupşii, 
unde nu ştiu ce a făcut. Pe seară a revenit la mine. În ziua următoare, 
aşa cum am spus, s-au adunat la mine mulţi oameni din Lupşa. L-au 
întrebat pe Vasile Fodor ce este de făcut, ce fel de cerere doreşte domni
şorul să fie înaintată. La acestea el a răspuns: "In cazul că aveţi pământ, 
păduri şi mori ocupate de domnii de pământ, o să vi se înapoieze, de
oareoe vă aparţin" t- A mai vorbit şi al tele'. De pHdă că iobăgia a fost des
fiinţată, ~că suntem eUberaţi de robote, că începând de azi nu mai sun
tem datori nimănui cu nimic. Dacă a mai spus şi altceva poporului adu
nat, nu ştiu, pentru că eu am rămas în casă. În aceeaşi zi şi~a luat rămas 
bun de la mine, spunând că mierge acasă. 1Dar, ·aşa cum am aflat mai 
târziu, s-a dus la Hădărău şi numai după aceea, în ziua următoare, a pă-, 
răsit Lupşa. La mine însă n-a mai venit. Ştiu totuşi că locuitorii din 
Hădărău şi Valea Lupşii i-au dat câte. un florin ca delegat la dieta din 
Cluj. 

Petre Cosma din Lupşa, de 54 de ani, ortodox, declară următoarele: 
În ziua :r.espeativă, Vasile Fbdor, fiul numitului preot a venit la noi 

în sat. S-a adăpostit la Gavrilă •Ni,coară, de unde a plecat la judele· do
menial. A trimis după mine pe Gavrilă Cos~ma. Sosind acolo am auzit 
că a spus oamenilor adunaţi: ,,Fraţilor de la Roma! Să nu ne unim cu 
Ungtaria, căei, dacă ne unim, nu ne putem emancipa din mâna1 ungu
rilor, nti vor putea fi aleşi funcţionarii dintr.e noi. A sosit însă vremea să 
ne eliberăm de .sub ei şi să ne alegem dr1egătorii. Toate acestea noi le vom. 
face. Eu sunt ales del·egat la dieta din Cluj('. A şi luat de la săteni 3 flo
rini renani, după care a plecat de la Nicolae · Şpan la Gavrilă Nicoară, 
unde se aflau mai. mulţi săteni adunaţi. Şi pe mine m-'a chemat arolo. 
A întrebat dacă sătenii au c.eva plângeri căci el le va duce la dietă. Noi 
însă am răspuns că nu avem nici o plângere1

• ·După aceasta se spune că a 
plecat la Hă'dărău. Dar eu nu ştiu ce a făcut acolo, /fiindcă n-am fost de 
faţ:ă. Apoi iarăşi s-a reintors la noi, la casa lui Nicolae Şpan care 1-a 
întâ:mpinat stând în po!artă cu o scrisoare în mână. L-a saJutat aşa curri se 
cuvine, apoi i-a spus: ,,Tu eşti judeie domenial?", la 1care el a răspuns: 
"·Da, eu sunt". El i ...... a spus: "Tare am dorit să mă întâlnesc cu tinei":. 
Administratorul i-a răspuns: "Cti. atât mai murt .am dorit eu să aflu 'în 
ce rproiblemă umbli între noi?" La ac~asta Vasile Fodor a devenit nervos 
şi i-a răspuns: ,,Tu. să taci din gură, fiindcă totdeauna ai fost un om de 
nimica, şi rămâi ceea ce ai .fost!" Judele' i-a zis: "De oe să ta·c?" Atunci 
Vasile Fodor a' plecat. Judele domenial 1a fost tr.as de fiul său în curte 
pentru a nu .fi a:tacat de mulţimea instigată de :Fodor. Acesta a plecat din 
sat însoţit de câţiva săteni •ca un domn. 
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George Pişta din Lupşa, ele 28 de ani, neunit, fiind întrebat despre 
cele de mai sus, a declarat: 

Nu .ştiu nimie despre faptele de la Lupşa ale lui Vasile Fodor, în-; 
trucât nu am fost acolo. În ziua de 25 mai am stat în poar,tă la Nicolae 
Şpan. Atunci a ;venit acolo Vasile Fodor împreună cu mai mulţi oameni. 
I s--a adresat lui Nicolae Şpan (m următoarele cuvinte: "Tu eşti judele 
domrenial?" La care Nicolae Şpan a răspuns: "Eu sunt". El a continuat: 
"Am vrut să stăm de vorbă". Nicolae' i-a spus: "Cu atât mai mult do
ream eu să a,flu cu •ce fel de ~chestiuni eşti aici". Atunci Vasile :F'odor a 
devenit furios şi i-a spus lui Nicolae Şpan: ,,Tu să taci, deoarece întot
deauna ai fost un om de ni~:Loa!('. După care judele a întrebat: "De ce să 
tac?". Cu acestea Vasile Fodor a plecat de acolo, iar judele domenial a 
fost chemat de către fiul său în curte, căci alţminteri oamenii adunaţi 
tacoilo, fiind foarte agitaţi, 1-ar fi atacat. rvasHe~ Fodor] s-a dus apoi 
acasă, ca un elomi}, fiind însoţit de unii săteni. 

Confirmăm că ancheta a fost efectuată potrivit ?elor scrise mai sus. 

Iara, 16 iunie 1848 
Papai Lajos, 
secre~ar al nobilului comitat şi 

Kopi Istvan 
iude nobUiar 
·~ Turda 

Original. Arh. Naţ. Dir. Jud. Cluj. Fond. Arh. Comit. Turda. Acte 
Prezidiale, nr. 559/1848. 

1 Vezi doc. 57; vezi şi vol. V, doc. 110, lll şi 161. 
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Aiud, 16 iunie 1848 

Tekintetes Szolga Bir6 Ur! 

SzolgabirG lirnak foly6 hO. 13:dikar6l e megyei tisz.tseghez intezett 
a beii tud6si ttasara, hogy a . felboszi tett nep al tal okozott karteteleket es 
a fiscus erdeibeni fa vagast meg akadalyoztattni nem kepes s az iranti 
feljelentesire, hogy .szemelye rri.ar is meltattlansâgokkal illetetett, j6-
ban kiv.an alland6 bizottmanyunk a zaratekok vissza rekesztese mellett 
visszairni, mikent a topanfalvi is.panysagot utasitsa oda, hogy erdosz 
Lerchenfeld altal jelentesse ki · azon egyeneket, kik a gornyikok tilta
kozasa dacara is az erdot er6hatalommal predaljak, mert ama atalanos 
panaszt, mennyiben a ki altali cselekves :iJ?.elloztevel csak erd6pri2dalas
r61 tetetik emlites s az is csak a gornyikok feladâsan alaptil, hebizonyi
tott tenynek tekinteni nem lehet, . kineveztetven pedig az erd6 predal6 
egyenek, azokat mint szinten .az egesz falusi koz·onsegeket is, intse, avagy 
intesse meg, hogy az ·· okozott kar irant fele16sok s azt niegterinteni ko
telesek, egy'eb arant .a balasfalvi gyiHes kedelyeket csillapit6 szellemetol 
varni lehet, hogy a vagyonbâtorsag serthetetlensege fenn tartatik. 
Azomba azon nem remellett esetre, ha, hogy az mint szinten a szemely
batorsag megtâmadtatnek avagy megtâmadtatni iranyoztatnek, annak 
orvoslâsara avagy elharintasara az esemenyek okadatol! feljelentesok 
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utan fellepni tisztunknek ismerjiik, mit akkor is, ha szemellye, ugy lis 
mint kozigazgatasi tiszt visel6t, tenylegesen megtâmadhatnek. Ez alka
lommal felhîvja bizottmânyunk szolgabir6 urnak figyelmet arra, hogy 
egy moccanast is szeme eloi ne tevesszen el, mi e megye es altala koz
hazank bekejet felzavarhatnâ; akar a bekes atalakulast lehetelenitene. 
Ezt igenyli a hon szerelme es azon hivatali allas, melyre a bizodalom 
szolgabir6 urat orkodni a koz csend es beke felett felhivta. 

Hazafiui indulattal vagyunk a szolgabir6 urnak 6szin te polgartar-
sai: 

Als6 Feher Âllando Bizottmânyt61 

Nagy Enyeden, Majus 16an 1848. 
Benedek J 6seff f,6bir6 

Pogâny Karoly 

Hogy a fenn irt masolat a maga val6sagos eredetirol mindenekben 
szor61 sz6ra iratott legyen, ezennel igaz hitem szerent bizonyittok 

Bisztrim, Junius 17en 1848ba 
Meltzer Antal 
hutes jegyz6 

Preacinstite domnule jude nobiliar! 

Prin raportul domniei voastre din 13 a lunii curente trimis oficiu
lui eomitatului, inforn1aţi că nu puteţi stabili pagubele pe care le produce 
popo!_'ul răzvrătit, inclusiv tăierrile de lemne din pădurile fiscului; de' ase-1 
menea vă plângeţi că însăşi domnia vnastră în persoană aţi fost tratat 
în mod nedemn. Comitetul noSitru permanent, pe lângă retriru.i~n..:..::.. :::.:'::'111-
selor, doreşte să vă răspundă la eele de mai sus următoarele: să daţi dis
poziţie şpanatului din Câmpeni ca, prin pădurarul Lerohenfeld, să nomi
nalizeze persoanele care, în pofida inte'rdicţi€i gornidlor, au prădat cu sa
mavolnicie pădurea; sesizarea este prea ]a modul general; în ea se amin
teşte doar de prădare'a pădurii, ,fără să se nominalizeze cei ce au făcut-o; 
şi apoi, numai pe baza denunţului gornieilor, ea nu poate ,fi considerată 
'Ca dovadă suficientă. NominS!rlizându-i pe prădătorii pădurii, să-i admo...J 
nes,riaţi sau să faceţi să fie admonestaţi împreună cu întreaga comunitate 
a satului respectiv, ară,tân'du-le că sunt răspunzători de pagubele prici
nuite şi că vor fi obligaţi să plătească (despăgulbiri). 

În altă ordine de idei, de Ia spiritul generator de speranţă al Adu
nării de la Blaj ne putem aştepta ea siguranţa şi inviolabilitatea !averilor 
să fie menţinute. Dacă 1nsă !În mod nedorit acestea vor fi lezlate îm
preună cu siguranţa persoanei sau S!el va ţinti 'la atingere/a lor, a1tunci, spre 
vindecarea Şi anihila;rea cazurilor este de datoria noastră să le ·denunţăm 
şi să luăm măsurile neceslare, ca dealtfel 'şi atunci când am fi Jatacaţi efec
tiv în calitatea noastră de funcţionari admin1strativi. 

Cu această ocazie comitetul vă atrage atenţia, domnule jude nobi
liar, sră nu scăpaţi din vedeilie nici cela mai măruntă mişcare ce ar putea 
să tulbure Iinirştela comiotartului, implicit a ţării ori ar împiedeca tranziţia 
în condiţii paşni,oe. Aceasta ni-o cere iubirea faţă de patrie şi poziţia ofi
cială prin care sunteţi chemat să vegheaţi la păstrlarea liniştii şi pădi. 

582 



Ră·mânem cu sentimente patriotice ai domniei voastre sinceri com
patrioţi, 

Aiud, 16 iunie 1848 
Benedek J6seff prim-jude nobiliar 

Pogany Karoly 

Certific cu buna m€!al rcredinţă că acel3stă copie1 a fost transcrisă 
cuvânt cu cuvânt şi întocmai după originalul existent. 

Bistra, 17 iunie 1848 
Antal Meltzer, notiar publk 

Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 9 012/1848. 
Foto: 29 890-29 891 
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Becicherecu 1\rlare, 16 iunie 1848 

Temesi gr6f foispan kiralyi biztostol - Torontâl megye foispan
janak. Ertesemre esett, hogy a J.6zseffalvăn es karlovicai tâborokba 
szâllott lâzong6k, a szerb s olah kozsegekbe emissatiusokat kiildenek ki, 
kik a nepet oda utaljak, hogy felfegyverkezve es ellelmi szerekkel el
latva Ujvidek ala vonuljanak fekete, sarga szinti lobog6t visznek ma
gukkal, s azt a nepnek mint csâszari ereklyet mutogatjak, s kiiW·mbfele 
amitgatasokkal I.azitjak es bujtogatjak. ' 

Meghagyom foispan urnak, bocsâsson ki azonnal kerleveleket, me
lyekben a kozsegekben megparancsolja: hogy az Hlyes emissariusokat 
azonnal elfogassâk es a rogton itelO torvenyszek eleibe kisertessek, es 
mindent elkovessenek, hogy a kozsegekbeli lakosok ezen emissariusok 
utasit'asait ne kovessek. Peter Varadon, jlinius 10en1 'Temesi gr6f fo is
pan, kiralybiztos Csernovits Peternek. 

E meghagyast ănnek nyombani koroztetes, pontos megtartas es 
tartatasa, ugy a netalan befogottak ide !eend6 killdese vegett irasban 
kiadtam. Nagy Becskereken, junius 16ăn 1848. 

Comisarul ·regal, .comitele suprem al ·comitatului Timiş, către co
mitele1 suprem al comitatului Torontal. 

Am fost informat că agita,torii deplas1aţi în taberele de la Iosi:falău 
~i Carloviţ, trimit emisari în comitatele sârbe.şti şi româneşti îndemnând 
populaţia să se adune înarmată şi cu alimente la Novisad; au cu ei dra
pelul negru-galben, pe care-1 prezintă poporului ea pe o relicvă împără
·tească; instigă şi agită lumea cu diferite amăgiri. 

Cu această ocazie cer domniei voastre, d-le comite suprem, să emi-· 
teţi imediat 'Circulare prin care să ordonaţi tuturor lo'Calităţilor ca ase
menea emisari să fie imediat ares·taţi ~i dm?i în faţa curţii marţi1ale; de 
asemenea să opriţi cu orioe preţ locuitorii comunelor să execute dispozi
ţiile acestor emisari. 
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Petrovaradin, 10. iuniel: 
G_omisar regal Csernovits Peter, eomitele suprem al comitatului 

Timiş. 

V -am adresat şi . în. scris oele . de mai sus în vederea confirmării lor 
întocmai şi a trimiterii aici a eventualilor emisari prinşi. 

Becicherecu Mare, 16 iunie 1848 

Concept. Arh,. St. Timişoara. Fond. Vukovics. 

1 Ordinul s-a redac.tat la . !lO )unie, dar a fost trimis numai în 16 iunie. 
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Miercurea Ciuc, 16 iunie 1848 

Melt6sagos F6 Kinily bir6 Ur, Tekintetes Rendekt 

A nelki.il hogy hosszasson el6 sorolni szi.iksegesnek veln6k nyo
maszt6 allapotunk fel fedezeset, csak anyit. batorkodunk alazatoson fel 
emlfteni; hogy, mi .Gyimeslok es Bi.ikk s mas havasos helyekre telepi.ilt 
lakosok, a rnellett, hogy seinmi bizonyos s alland6 ,birtokunk nincsen, 
hanem evenkerit az al:talunk haszonvehetOve tett key~s szant6 es kaszal6 
helyekert :fizetni kentelenitettink, nyari es 6szi legeloinket 'is penzel 
vessztik, ad6 fizete~, k1ăzteherviseles kiviil sziikseg idejen katonat is 
adunk, meg sem nyerhetti.ik meg mind ez ideig, hogy nagyobb . reszint 
rengeteg erdobol terhes munka altal haszon yeh~tove · mivelt foldboli 
birtokunk haszonberi fizetes meţlett iis valtozas aLa ne jojjon, mert va.,. 
lamint a m.egyek es kozonsegek, ugy az egyes birt.okosok is mihelyt va
lamely 'ormeny vagy mas penzesebb ember ... * all azonnal tobb haszon-:
ber fizetesert masnak ... * s ekkor. hogy veres veriteki.ink altal keszi
tett szarit6kt6l vegke.Rpen el ne. essi.ink, kentelenek. vagyunk ... * haszon
ber16tol kert aron ujţ),6l ki berleni. 

Nem .ritkan to,rtenek meg az is, hogy . a ... *, egyszer ki fizetett 
haszonbert minden haszon, :·. el veszitty·.Uk, mivel a ko.zo:nsegek vagy 
megyek lakossai gabonankat, szena fu termesi.inket ero-hatalommal fel 
predaljak s igy a legnagyobb nyomorusagba es szi.iksegbe ejtenek. Ilye
ten serelmeinknel ~ogva 

Konyorgtink a leg nagyobb aM.zatossaggal a· Melt6sagos Fo Kiraly 
Bir6 es Tekintetes Rend~k el6tt,. hogy azon kegy~lemnek, mely az or
szagos rendek · hatărozata. altaL s O F'\olsege kegyelmes meg erositesenel 
fogva minden koz teher viselokre ki terjesztetett s boldogsagok joven
d6je bîztositatott - barm:i j6tekonysaga't veii.ink is ereztetni hathat6s 
eszkozMse altal melt6ztassin):ak: ·. · · . · ' · -

Mely tisztelettel maradvan Tekintetes · Rende~nek legal<izatosabb 
szolgai. 

· Nemes Csik Szek (lgy nevezett; .... *. reszeni 1ak<)z6 Csang6sag. 
*khez kepest beadatik 
Albert Pal altal 
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[Rezolutie]: 

Var}ak el a kerelmesek a torvenyhozas ebbeli rendelkezeset. 
Nemes Csik Szek nepgyiUese i.ileseinek jegyzokonyveb6L 

Junius 16. 1848. Kiadta Puskas Ferenc jegyzo · 

Măria voastră· domnuLe prim"'" jude crăiese! 
Onorate Stări! 

Nu încer•căm să vă descriem în amănunt starea noastră precară. 
Dorim însă să vă atragematenţia asupra următoarelor: 

Noi, locuitorii din Lunea de Jos şi Ghimeş-Făget, nu dispunem de 
pământ propriu, ci suntem nevoiţi a plăti anual chiar şi pentru puţinele 
ară•turi şi fânaţe defrişate de noi. Luăm pe bani şi păşunile1 de vară şi cele 
de toamnă.· Platim dări. Luăm parte ·la suportarea îndartoririlor publice. 
Dăm şi soldaţi. Dar n-am reuşit totuşi să schimbăm situaţia relaţiilor 
în ceea ce priveşte .P?rilânturile, măcar prin plata unei arenzi, deşi. noi 
le-am transformat în ai'fabile roditoare prin muncă grea şi obositoare. 
Într-adevăr, fie comitatele, fie comunele, fie proprietarii individuali, în 
momentul în care un armean sau alţi oameni cu bani oferă o su1nă mai 
mare, imediat le arendează lor aceste pământuri. Astfel noi, pentru a ne 
menţine arăturile pe •care l·e-am desţelenit prin muncă grea, sunfte:m 
nevoiţi să plătim arendaşului o arendă dublă. 

Nu rareori se întâmplă ·că pierdem [ ... ]* arenda plătită odată, căci 
locuitorii comunelor şi comitatelor distrug prin abuz păioasele Şi fâna
ţele noastre, împingându-ne în cea mai neagră mizerie. 

Prin toate acestea vă rugăm atât pe măria voastră domnule prim
jude regei.sc, cât şi onoratele Stări, ca legea dată prin graţia Dietei şi în
tărită de Maiestatea Sa care s.:..a extins asupra tuturor oamenilor referitor 
la suportarea sarcinilor publice, să fie valabilă şi pentru noi. 

Ceangăii din Ciuc care rămân cu adânc respect prea umilitele sh.igi 
ale dvs. şi ale onoratelor Stări. 

[ ... ]* se înaintează prin Albert Pal. 

Rezoluţie: 

Să s.e aştepte legea. Din procesul verbal al C!dunărilor populare ale 
scaunului Ciuc. 

16 iunie 1848 
Puskas F·erenc, notar 

Original. Arh. Naţ. Dir. jud. Harghita. Fond. Arh. Scaun. Ciuc., 
nr. 911/1848. 

Lipsurile notate cu [ ... ]* 1se datorează deteriorării documentului. 
Aetul a fost prezentat în faţa dregătoriei scăunale în ziua de 16 iunie 
1848. 

585 



301 

Sibiu, 16 iunie 1848 

Nagy melt6sagu Fokormanyz6 Urt 
Kegyelmes Urunk! 

Ha bar kinyomozasunk foljama eddig ela bir6i meggyozodesekre 
meg nem vezetett, mindazonaltal mivel G. Beldi Ferenc s_zen1eljeben biz
tos futarra talâltunk, kotelessegunknek tartjuk idokozi alâzatos foljelen
tesunket a kovetkezendokben megtenni. E kinyomoz:as . mar eddigele is 
meg gyozott minket a felOl, hogy 

a) a szebeni olah Comite az Uni6 elleni lâzzitt6 ingerlesek terjesz
tesere Szeben kornyeken tobb rendbeli emissariusokat kiildott ki. 

b) nevszerint Pap Sandor szamos. halgatok elott, a leg verenge
zobb atkokat es fenyegeteseket sz6rta a magyarok ellen. 

c) az 18 olah ezred fiai - a miha.Icfalvi esemenyek el torzitott 
elo adasa es Uni6nak csalfa vilagban val6 el.O terjesztese cUtal, mintha 
az az ola nemzetisegnek torlesere lenne intezve - nagyon fel vannak 
boszulve. Hogy a follazfttasban az olit Comite mennyiben vett reszt 
eddig elo telyes meggy6z6dest magunknak nem szerezhetttink meg. Egy 
a Con1ite alairâsaval ellatott es az olahokhoz ola nyelven kinyomtatott 
Proclamatia kovetkezeseiil, mellybol egy peldant obester B. Rauher ep
pen ma hozott, mit ott egy faluban az ola pap hirdetett ki, alapos okunk 
van hinni, hogy mindaz az 6 munkaja.-

d) hogyha a fennebbi alapos gyanuknak val6sulasa kovetkezteben, 
nehany egyeneknek elfogatasuk szuksegesse vcHna, arra a katonai el·i:H-
jar6sagot rea venni, alig ha lehetne. · 

e) hogy azon nem rem.enlett esetben sem egyezne meg ahban, hogy 
a letart6ztatott egyenek Orlatra vitessenek, mivel az illeto tisztek sem 
biznak ezen katonakban. · 

f) az ola katonasag le csendesittesere mulhatatlanul szukseges, mi
szerint a kegyelmes kinyomozas per extensum olahul es nemetul kf 
nyomtatva, a biztosoknak foleg a jelen voit katona tiszteknek alairasa
val, k6'zottek a General Comando utjan ki osztattnak! 

Egyeb arant az ola Comite gyuleseinek tartâsa, valamint a Polgăr 
mester ligy altalunk is a Comite tolvivoje Pipos elottiink meg jelenvent 
be tiltatott. 

Mi a szaszokat illetti, ezek kozt leg inkabb Benigni van compro
mittalva, minei fogva 6t btintetes nelktil hagyni annyit tenne mint bu
nei t partfogolni. 

Az uni6 elleni torekveseket tekintve, a szebenieket ket roham fogta 
el {?] az egyik ez elott nehany hetekkel duhongott, a mikor az osmere
tes lazzasztJ6 szasz proclamatiok es gunyiratok meg jelentek vala, e ro
ham magaban le csilapult, de ujjra vissza tert akkor, mid6n az Uni6nak 
orszagosan es koz egyetertessel lett ki mondasat Szebenben megtudtak 
es az 6ta meg veszelyesebben dtihong; eleszti e di.ihongest a Becsb6J 
lejott olahoknak biztatâsai, kik miutan o Felsege altal Inint mondatik 
el nem fogadtattak es semmit is ki eszkozleni kepesek ne1n valanak, 
mar n1ost azon csalfa hirrel kivanjak ki.ild6iket amitani, n1intha a kor
many emberei ott fenn megigertek \rolna, hogy ha az ohih es szasz nem
zet erelyesen agital, ugy az uni6 megerosittetni nem fog. De e masodik 
roham megerkezesiinkkel a szaszok kozt igen is lejebb szallott, kik ko-
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rant sem viszik dolgaikat olly erelyesen mint az olahok. A Comes elOt
ti.ink kinyilatkoztatta, miszerint miutân az uni6 mar 6 Felsege el:Ott all, 
minden demonstratiokat sziiksegteleneknek tart, es ki fogja eszkozolni, 
hogy a szebeni kovetek az uni6 ellen keszitett es nekiek mar· atadott 
protestatiot a Rendekhez be ne adjak. Altalaban a Con1es mint hitszik 
azon kellemetlen helyzetben van, hogy 6t a kolozsvariak mint a szasz 
mozgalmak fejet Uldozik s a szebeniek mint erelytelen fe:r;-fiut, ki nem
zetiert a sikra kiallani nem mer, igen is hibaztatjak. Egyeb ii·ant kinyi
latkoztatta el6ttlink, hogy a kozelebbi hetfon Kolozsvarra utazand. 

Mi a szaszok altal celba vett szasz comite felallitasat illeti, ez mind 
latszik, egy dug6ba d6lt terv es eszme, mibol ujra kitetszik, miszerint a 
sza,szok nem olly mereszek mint az olahok - alazatos . tisztelettel leven. 

Nagymelt6sagodnak alazatos szolgai 

Nagyszeben, junius 16ikan 1848 

J\1ăria voastră domnule guvernator! 
Binevoitorul nostru domn! 

BI ar6] Kemeny Domokos 
G[rof] Bethlen Gabor 

Ancheta noastră n-a ·dus încă la concluzii juridice. Cu' toate aces
tea, întrucât am aflat în persoana contelui Beldi Ferenc wn curier sigur, 
credem că este de datoria n_oastră să vă trimitem un raport parţial. An
cheta de până acum ne-a convins despre următoare1e: 

a) Comitetul N'aţional Român de la Sibiu a trimis emisari în ju
rul oraşului cu S'copul de a agita împotriva uniunii; 

b) Alexandru Pop, qe exemplu, a rostit în faţa unui numeros pu
blic o cuvântare plină de blesteme cumplite la adresa ungurilor; 

c) În urma prezentării derfnrmate a e~venimente1or de l'a Mihalţ. 
şi a tratării uniunii într-o .falsă perspectivă, ca şi ~când ar avea ca scop 
des,fiinţare1a naţionalităţii româneşti, soldaţii primului regiment de gra
niţă român sunt tare înverşunaţi; asupra gradului în care Comitetul Ro
mân a participat la agitarea populaţiei, nu ne-am putut face o imagine 
documentată; o proclamaţie a comitetului, întocmită în limba. română, 
adresată românilor, ce ne-a fost adusă chiar astăzi într-un exemplar de 
către ·căpitanullb[aronl Puchner care a luat-o de la un preot, când acesta 
o făcea cunoscută publk, credem că este opera lui; 

d) Da1că presupunerea de mai sus se va adeveri şi pe baza ei ar tre
bui arestate câteva persoane, nu e sigur că va avea darul de a convinge 
Comandamentul miUtar în acest sens; 

e) Dar chiar in acest caz, în a cărui reuşită nu put~em avea speranţă, 
persoanele arestate n-ar fi posibil să fie transportate la Orl'at, întrucât 
ofiţerii n-au încn~dere în soldaţi; 

f) Ar fi neapărat necesar ·ca pentru liniştirea soldaţilor romani, 
procesul venbal cu ancheta [de la Mihalţ] să fie publicat în extenso în 
limba română şi germană şi să fie distribuit comisarilor prin Comanda
n1entul general; actele procesului trebuie să poarte iscăliturile ofiţerilor 
care au luat parte la anchetă. 
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De altfel, consfătuirile Comît,etului au .fost interzise, atât de judele 
primar al oraşului, cât şi de noi, prin secretarul Pipoş care s-a prezentat 
în fa:ta noastră. 

Dintre saşi, persoana cea mai compromisă este Benigni. De aceea 
a-l lăsa nepedepsit ar însemna muşamalizarea delictelor comis.e. 

În 'Cet~a ce priveşte mandfestările· împotriva uniunii se pot distinge 
do_uă cam~Ranii. Prima a fos~t în toi reu câteva săptăn1âni în urmă, ~când au 
apărut reUn<;?scutele procl'amaţii aţâţătoare ale saşilor şi pam,flete.Je lor. 
Ea s-a stins de la sine. A reînviat însă sulb forma oelei :0e _a doua campa
nii, când la Sibiu1 s-a aflat de acceptarea la scara întregii ţări a uniunii 
de către Dieta de la Cluj. Această stare de spirit este alimentată de către 
rornânii care s-au reintors din Viena, 'după ce n-au ·fost primiţi de Ma.:. 
iestatea Sa. N eputând obţine nimic, ei răspândesc acum ştirea falsă 
printre ~cei care i-au trimis, în sensul că cei ce guvernează le-ar fi pro
mis nesancţionarea uniunii, în cazul în care naţiunea ro.m.ână şi cea 
săsească vor desfăşura o agitaţie susţinută. Cu ocazia începerii celei de a 
doua campanii, printre1 saşi s'-a manifestat o reletivă nepăsare. Ei nu iau 
lucrurile atât de în serios ea românii. Comesul ne~a spus că întrucât 
problema uniunii se află în faţa împăratului, 'consideră orice demonstraţie 
de prisos. El va aranja ca deputaţii saşi să nu predea Stărilor protestele 
întocmite care le-au fost remise. În general, eomesul .este într-o situaţie 
neplăcută. E prigonit de dujeni în ~aHtatea lui de condureă·tor al saşilor, 
iar cei de la Sibiu :îl consideră un bărbat fără voinţă care n-are curajul 
să lupte pentru "naţiunea" sa. Comesul vrea să plece1 la Clu.j lunea ur
mătoare, după cum ne-a declarat. 

Referitor la înfiinţarea comitetului săsesc plănuit, aşa se vede că 
nu v~ avea loc. Din ·cele de m,ai sus reiese din nou că saşii nu sunt 
tot aşa de curajo~i ca şi românii. 

Rămânem supuşii credincioşi ·ai dv. 

Sibiu, 16 iunie 1848 
Baron Kemeny Domokos 
Grof Bethlen Gabor 

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1 605/1848. 
Fota: 25 859--,25 861. 
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N agy meltos:ăgu graf, Minister i1r! 

Erdely allapota naponkent aggasztobb alakot olt. A szăszokat sa
jat tisztviselOik bujtogatjak az unio ellen, n1eg azon esetre is ha azt a 
csaszar szentesitene a nemet nemzetiseg veszelyezteteset tartvan rem
kepul elejokbe a magyar miniszterium kormanya alatt holott tulajdon
keppen csak sajat bureaucratiai hatalmukert rettegnek mely a nemzet 
eredeti democraticus intezetei elferditesevel Metternichi szellemben ne
hezkedik a nepre. Ugyan ezen urak taplaljak, s remit6 sikerrel muvelik 
az olah nemzet ingeriiltseget, mely mar minden 6ran kitoressel fenye
get. Az olahok Erdely egesz nepessegenek ket hannadat teszik, de z.art 
territoriumot mint a magyar, szekely es szasz nern birnak, hanem a mas 
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nemzetek fOldjen vagynak el sz6rva, mindeniitt - kiveve a szekelyse
get ~ nagyobt?. reszet formcHvan a lakossagnak s csaknem mindnyajan 
most felszabadult jobbagyi allapotnak, kik eddig tulajdon s politikai jo ... 
gok nelkiil eltek. Miutan mar a felszabadulas s jogegyenlOseg · procla
lnalt eszmeji egy uj lathatara nyitvan fol szetfoszlott elottok a tulajdon 
es. statusquo. minden pietasa azt kezdik feszegetni: miert nyertek 6k csak 
fOlszabadulast, ti csak azon fold tulajdonssagat n1ely eddigis kezeik koztt 
voit s mi~ert nem mindent, holott 900 evi k6borlas ut[otn m.ar mar az o 
soruk kovetke,znek! S megszaml'a'lvan 1na:gukat, ugy kezdenek gondol
kozni, hogy elso sziilottseg s szamtobbseg alapjan a politikai felSioseg is 
oket illetne. E bel ingerekhez jarul kiils6 izgatas is, feli.ilrol ama bu
n& CamariHat6l, mely hogy meg muk.odni meg nem szunt, csak az is 
mit Erdelyben szemeinkkel latunk tanusitja. Ez hat a szaszokra s ezek 
altal az olahokra; kivlllrol pedig a szomszed olahhoni s moldvai beha
tasok, hol hihetoen orosz izgatas vagy biztatas mel1ett egy nagy dak 
biradalom helyreallitasa terveztetik. Vegre bajaink koronaj.at folteszi 
belkorman'yunk telljes incapacitasa s kormanyz6nk uetlensege ki magan 
jelle1nben s peldaul mint egy Cassatioi torvenyszek elnoke bekes ido
ben a legtiszteletre melt6bb ferfi lehet ugyan, de izgalmas kori.ilmenyek 
koztt magat foltanalni; si.irgeto allasban magat tettre hatarozni .s tenni 
1s nem kepes. Hadi parancsnokunk pedig eppen felidi6ta, s igy ezeknek 
puszta nevve devalvalt kormanya alatt Erdely mostani tetlensegben nezi 
feje foh2be .tornyosulni a pusztit6 veszt. 

· Ily · allasunktvl folhivatva irek egy levelet a napokban b~ Eotv.os 
miniszter urriak, s kertem eszk,ozolne, hogy mihelyt az uni6 szentesitve 
ieend ki.ildessek Erdelybe a 1teend6k elere egy teljes hatalmu kiralyi 
biztos ha lehetne, eppen Excellentiad szemelyeben; most pedig b. Pere
nyivel s Wesselenyivel egyet ertve meg nagyobbat mereszlek, azon meg
gy6z6desemet nyilvanitvan, hogy egy egesz armadanak megjelenesenel 
udvosebb, a merenyloket visszarettentd, az ingeri.ilteket lecsillapit6, a 
tetleneket munkassagba hoz6 leginkabb s talan csak az lenne, ha Ex
cellentiatok maguk is j6nak s lehetonek tanalvan, arra birnak Nador 
o fenseget, hogy bar egy csupan 7 napig tartand6 korutat teven Erdely
ben, pl. Excellentiad kisereteben megfordulna ETdelyben, Kolozsvart, 
Szebenben es a Szekelysegen. Csoda eredmenyt hazna ez ele, mar csak 
a Nador egyenisegenek hatasa altal is, a parancsok s utas1itasok pedig 
melyek a·rnegjelenest kisernek egyszerre mindent rendbe hoznanak. Ja
vaslatomat figyelmebe ajanlva n1ely alazattal oroklok ExceUentiadnak 

Excelenţa voastră domnule ministru, 

hu tisztel6je 
Sz.asz Karoly 

Situaţia Transilvaniei devine cu fiecare zi mai îngrijorătoare. Sa
şii sunt instigaţi de înşişi funcţionarii lor împotriva uniunii; chiar dacă 
aceasta ar Îi sancţionată de împărat, vor agita fantoma pieririi naţiunii 
lor, în cazul că ar ajunge sub cârmuirea Guvernului ungar. De fapt ei 
tremură doar pentru propria putere birocratică, pe care o îngrămădesc 
pe capul poporului, în spiritul lui Metternich, cu răstălmăcirea tuturor 
principiilor ,qemocraţiei originare. Aceiaşi domni alimentează şi cultivă 
cu ~reuşită grozav~ starea de agitaţie a românilor care eu fiecare oră 
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ameninţă să izbucnească pe faţă. Românii formează do'uă treimi din 
pop,1J4laţia Transilvaniei, dar nu deţin teritoriu propriu ca ungurii, se,.. 
cuii şi saşii; ei sunt răspândiţi în teritoriile celor trei naţiuni, constitu
ind peste tot - cu excepţia secuimii - populaţia majoritară; aproape 
toţi sunt proaspăt emancipaţi din starea de iobagi, fiind lipsiţi până 
acum de drepturi politice proJPrii. După ce principiile proclamate ale 
libertăţii şi egalităţii de drepturi le-au deschis un nou orizont, în ochii 
lor s-a destrămat orice respect faţă de proprietate şi ordinea existentă,; 
încep să se întrebe de ce s-au ales ei numai cu eliberarea şi cu pământul 
catre oricum era în mâinile lor, şi nu cu tot, căci, vezi Doamn)e, după 
900 de ani de inferioritate, ar fi venit şi vremea lor. Şi nu1nărându-se 
pe ei înşişi, încep a crede că, pe baza vechimii şi majorităţii, li s-ar 
cuveni tot lor şi primatul politic. Acestor impulsuri interioare le cores.:... 
pund instigări dinafară, de sus, mai întâi de la aceeaşi eamarilă bleste
mată care încă n-a încetat să uneltească aici în Transilvania, de-ar fi să 
ne luăm doar după ceea ce vedem cu ochii noştri. Aceste uneltiri îi 
influenţează pe saşi şi prin ei pe români. Dinspre exterior vin influen
ţele apropiate din Ţara Românească şi Moldova, unde, probabil prin 
propagandă şi presiuni ruseşti, se !Proiectează întemeierea unui mare im
periu dac. În fine, coroana necazurilor noastre o constituie totala inca . .,. 
pacitate a Guberniului de aici şi neputinţa guvernatorului. Luat în sine, 
el ar fi, de pildă, un preşedinte de curte de casaţie demn de tot respec
tul; asta în timp de pace; însă în actuala situaţie necruţătoare este in
capabil să se reculeagă şi să se pună în stare de acţiune şi de ·alertă. 
Comandantul suprem ai armatei este un semiidiot; şi astfel, sub câr
muirea acestor nume pustii şi devalorizate, Transilvania vede îngrămă
dindu-se deasupra capului ei primejdiile de moarte cauzate de pasivi-;
tatea neputincioasă. 

Impulsionat de situaţie, am scris în aceste zile o epistolă domnu,.. 
lui ministru Eotvos şi l-am rugat ca deîndată ce uniunea va fi sancţio
nată, să fie~ trimis în Transilvania spre a realiza ceea ce este de făcut, 
un comisar crăiese plenipotenţiar, dacă s-ar putea chiar excelenţa sa în 
persoană. Acum, în coînţelegere cu baronii Per€myi -şi WesseJenyi, în
drăznesc ceva mai mult. Respectiv, îmi exprim convingerea că, pentru 
descurajarea atentatorilor, pentru liniştirea agitaţiilor, pentru activiza
rea leneşilor noştri, mai salutar decât venirea unei întregi armate ar fi 
- dacă şi excelenţele voastre consideră potrivit şi posibil acest lucru -
să-1 putem convinge pe alteţa sa palatinul să facă o călătorie măcar de 
şapte zile în Transilvania. De pildă, însoţit de excelenţa voastră, ar face 
un circuit transilvănean prin Cluj, Sibiu şi secuime. Călătoria ar avea 
rezultate miraculoase fie şi prin simpla prezenţă a palatinului, iar ordi
nele şi instrucţiunile care ar seconda această prezenţă ar duce dintr
odată toate lucrurile pe calea cea bună. 

Recomandând propunerea mea binevoitoarei atenţii, rămân cu cea 
mai adâncă stimă al excelenţei voastre credincios, 
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Szasz Karoly 

Original. Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Ungariei. Fond. SzechenyL 
Xerox în posesia Institutului de IstordJe din Cluj-Napoca. 
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Cluj, 16 iunie 1848 

Kolosvar, Jtinius 16. 1848 . 
Szeretett barat01n! Azon baj, mirol neked folyo ho 13-ikii leve

lcn1ben az olah ugyet illet6leg irtam, annyiba elenyeszett, . hogy Szasz 
Kăroly elalvan tărveny javallatat61 egy jo protocollati6ban allapodtunk 
meg bizotmanyul. .Hogy azonban az olahok meg fognak e ebben nyu
godni, meg kerdes; mert a targy meg nem j,ove elo nemzeti ulesben sem, 
mint hogy reszint az uni6 sancti6ja leerkezeset varjuk, reszint pedig 
a szaszok petitiojaval s a varosok raszeroli azon kivansăggal baj6dtunk, 
miszerent rajok nezve hozassek meg egy torveny, mely altal a 18-diki 
pozsonyi XXIII, XXIV torvenycikkek elfogadottnak s răgtăn vegrehaj
tand6knak nyilatkoztassanak, tobb tekintetb6l helytelennek s roszra ve
zetcmek lattuk altalaban itt tobb uj torvenyt s anyival inkabb e targy
ban hozni. Sikerlilt tobb ertekezodesek utan a varosokat arra birni, hogy 
elegedjenek meg oly hatarozattal minei fogva a ministeriumra bizatik 
az emli tett t. cikkeknek haladek nelkuli vegrehajtasa. A szaszokkal meg 
most sem tudtunk · meg egyezni, ambar naponkent nehanyszor ket con
feren tia t is tartunk. velOk. 

Az unio confirmatioja megerkezeset aggodalommal varjuk. 
Szebenbe ment kormanyszeki biztosokt6l meg csak anyi tud6sitas 

j~ott, mik~ent az ottani olah comitee meghalvan a bizotm:any oda mentet, 
tobbek kozulok elebb allottak. Ezek most bizonyal mindenfele kett6zte
tett er6vel fognak bujtogatni. lVIondjak, miszerent azon comitee masod
elnoke, Barnucz a masodik olahezred videken van. Igen nyugtalanft6 tu
d6sitasok jonek. Abrudbanya kornyekerol, Topanfalva [hol kezdodott voit 
a Hora zendi.iles] Jank Abraham osakugyan a comitee tagja, dobsz6nal 
hirdettette ki, mikent minden fegyverkezzen, mert ugymond a magya
rok s szekelyek az olahokat el akarjak pusztitani. A felkeles es kitores 
napjaul foJ.y6 h6 18dikat ttizte ki. Tăbb mas helyekrol s egyenektol ha
sonl6 hirek jonek es itt korm,anyz6 ugy mint cornmandiroz6 legkisebb 
_erelyes leJ?gst sem tett s teszen. Onkentesek szerzese kărlil keves orga-
nisati6jat illetoleg pedig m.eg semi sem tetetett. · 

A kormanyz6nak azon parancsot, melyet a nador ofensege az on
kentesek organizatiojara nezve hozza tett, igen rovidnek talalya, s mig 
reszletes utasitast nem ·kap, adig semit sem akar tenni. Egre kialt6, hogy 
mig kitărtesre kesz igen hiheto, sdt nem csak bizonyos veszely fenyeget 
az alatt itt val6di torok predestinatio hitebol foly6 indolentiaval nezik s 
hagyak, hogy jojjon, ami joni akar. Legbotranyosabb, mikent azon 200 
onkentes, kik itt egybe gytilve vagynak, s kik csak azert indultak e na
pokba ki, mivel nincsen itt mivel elniăk a helyett, hogy itt organisalnak 
mint magkăvet egy nagyobb hadseregnek, mely .itt rendeztetven, mar 
csak letezese altal is inponalvan biztosithatna Erdely csendesseget vagy 
ha kitores- lenne, megmenthetne azt minden esetre pedig, ha itt nem 
lenne re~ szi.lkseg, mehetne oda, ahol inkabb kellene. A kormanyz6 nem 
mer sem ezek szamara sokat, sein a tobbi ănkentesek organisalasara kell6 
kolcseget rendelni, pedig a penztarokban - mint 6 maga 1nondja - j6 
sok penz van. 

Mindezek s meg szămtalan korulmenyek bizonyossâ teszik azt, mit 
14en2 a ministerelnoknek irtunk, mikent Erdely veszve van, ha erelyes 
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lepeseket nem tesztek ti. Most is azon levelben irt lepeseket tartom leg
celszeriibbeknek, s legkonnyebben kivihetoknek, azonban meg inkabb 
varazser6vel bir6 Jenne, ha a N ador 6 fensege jonne, _ ha baxmi- ro vid 
id6re. Egy nap itt, egy nap Szebenben, onnan barmi rovid megjelenes a 
szekelyek kozt, valamint- a2;,"olâh ezredek videken. O fensegenek szeme
lyessege, hata,lyos magyar szavai ·anyira imponalna a szâszoknak s min
den armânykod6knak, mas felOl anyira emelne a lelkesedest, hogy csak 
hmnar lenne itt oly hadier6 elO teremtve, mely Erdelyt is megmentene 
s a szerb vagy illyrek ellen is a sukert nagy mertekben biztositani ke
pes lenne. Ha magâval hoznâ o fensege a ministerek egyiket- s akkor itt 
helyben keletkezhetnenek mindazon rendeletek, melyek rogton adva, 
mind tâvolb61 s_ keson jove majd mit sem eszk,ozolhetnek. Ha Sechenyii. 
jone le 6 felsegevel - mi mindenek felett nagyon kivânatos lenne - 6 
fensegenek rovid mulatasa utân o itt ben maradna meg egy darabik, 
mig t.i. itt rendbe s biztositva lenne. MidJ()n Szechenyinek is roppant sok 
dolgai miatt tâvozni kellene, akkor mint hasonl6n teljes hatalmu kiralyi 
bisztos maradna itt idosb Gr. Bethlen Jânos, ki ez âllom~âsra anyival 
inkâbb nagyon alkalmas, mivel 6 tobb evekig, megpedig ellenseg elott, 
szolgâlt; derek katonai esmer~tekkel bir; mârpedig · meggy6z6desiirik 
szerent ez f6 feltet kirâlyi biztosban ara, hogy itt a celnak megfelelhes
sen. Meg _ egy egyenre · figyelmeztetlek, kit igen _ j61 lehetend rn.âsutt is, 
de a fellebbi combinati6k nem letesitese eseteben itt is Ifj. Eszterhâzi 
lVfihâly, a hâboruban szolgalt; energiCus s tiszta jeU.en1ii ember. Erre 
nezve azonban megjegyzem, mikent elobb megtudand6 Ienne, hogy nem 
voit e re~â a J 6sika Samuvali szoross barâtsag rossz hatâssal - mit ugyan 
nem hiszek. · 

Mint val6ban siirgetost es sziiksegest megjegyzem, mikent az H
teni ket olah ezred innen kiviendă. Itt j6t nem, csak rosszat fogna tenni; 
de a Kirâlyhâg6n tul j6 hasznokat lehetne venni. A ket olâh ezred --k6zt 
ez elsă meg rosszabb szellemu, mint a mâsik. 

Hogy a -bizonnyal nagy szamra novekendo onken teseknek kelleto 
fegyver keszen nincs, azt j61 tudom. Azonban rendelest kellene rogtonit 
es erelyest adni azirânt, hogy lâncsâk keszittessenek adig szolgaland6k, 
r11ig lăfegyver erkezend. l\1ost a Fejervaron levo legalâbb 3000 âll6 pus
kaknak s minden fegyvernek pedig fele a szekely s fele a Szekelyfoldon 
kiviil letesitendo •onkenteseknek lenne haladek nelkiil kiosztand6. 

Katonatisztek bekiildese is nagyon szlikseges az onkentesekbol all6 
hadsereg organisalasara. Adig, mig ezek leerkeznenek, lehetne az orga
nisalast mar itt levo s szolgalt egyenekkel megkezdeni, illyenek idos Gr. 
Karacsai Sandor, B. J 6sika Mikl6s, P.âlfy J an os s meg tob ben. 

Megyembol, hol a csend most .haboritva nincs, tudtodra admn, mi
kent hitem szerent nemzetisegiinket s azzal honunkat megsemmişitheto 
szornyii alacsony cenzus kovetkezteben az egyik valaszt6kerliletben, Szi:... 
lăgycsehen, az azan keriiletben lak6 tulsuly.u oh:lhok csakugyan egy ol<:'i
hot, megpedig igen gonosz bujtogat6t fognak - mint koz,()nsegesen 
mo"ndjak - kovetiil megvâlasztani. 

Nom teged igen szivesen koszont. Elj boldogul. Baratod 

Vv esselen yi 

U .I. Ker lek ml:Hoz.t.as.sal az ide zart leveleket sietve kezbesit:eni, j.e
len leveled pedig Deakkal s tobbi baratainkal kozleni. 
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Cluj, 16 iunie 1848 

Iubite amice! Necazul despre. care ţi-am scris privind chestiUnea 
română în scrisoarea mea din 13 a lunii curente!, s-a lămurit prin· aceea 
c•ă; Szasz K·ăroly a wenunţat la proiectul său de lege, .. Ne-a\ffi înţeles 
printr-un bun r protocol în comisie. Dacă românii Se vor consola . într
ace:s:tea ori ba, este în suspensie, întrucât chestiunea nu a fost încă 
abord~tă .nici în şedinţa .naţională. Pe de o parte aşteptăm sosirea sanc
ţionării uniunii, iar pe· de altă ;parte am avut de furcă cu petiţia saşilor; 
:de asemenea cu acel memoriu din partea oraşelor care solicită, în ee le 
priveşte, adoptarea unei măsuri legislative suplimentare, în sensul adop
tării şi aplicării imediate a legilor nr. 23 şi 24 din 1848 de la Bratis
lava. Din mai multe motive· am considerat nelalocul său şi în general 
cu consecinţe nefaste, dacă s-ar adopta aici mai multe iegi noi, îndeo
sebi pe această temă. După mai multe discuţii s:...a reuşit adeterminaora
şele să se mulţumească deocamdată cu decizia de a se· încredinţa gu
vernului !Punerea în a)plicare fără preg1et a pomenitelor legi. Cu saşii 
nici acuma n-am ·putut să ne înţelegem, deşi de câteva ori am ţinut 
zi1nic si câte âouă consfătuiri cu ei. 

Sosirea confirmării uniunii o aşteptăm cu îngrijorare. . .. 
De la comisarii Scaunului gtibernial trimişi la Sibiu a sosit doar in-:

formarea potrivit căreia membrii Comitetului Român, auzind ştirea des
pre sosiXea acolo a comisiei, mai mulţi dintre ei au plecat din oraş şi 
astfel s-au împrăştiat. Aceştia în mod sigur vor instiga peste tot cu :Zel 
sporit. Se spune că vicepreşedintele acestui comitet, Bărnuţiu, se află în 
:Zona celui de al doilea regiment român de grăniceri. 

Din. împrejurimile Abrudului sosesc ştiri foarte neliniştitoare. La 
Câmpeni, unde a începrut cândva răscoala lui Horea, Avram Iancu care 
într-adevăr este membru al Comitetului, a pus să se anunţe cu toba ca 
toţi să se înarmeze, deoarece ungurii şi secuii int-enţionează să-i nimi
cească pe români. Ziua răscoalei .şi a insiUrecţiei a stabilit-o pentru J8 
a lunii :curente .. Din multe alte regiuni şi de la numeroase/ (persoane 
sosesc ştiri similare. Ş{ aici guvernatorul şi la fel comandantul supr~m, 
nu întreprind nici .·ceL mai mic. pas hotărât în această privinţă. Pe tă
râmul recrutării şi· începerii organizării voluntarilor încă nu s-a făcut 
,nimic. Guvernatorul ~consideră prea ~.aconic ordi,11ul pe care palatin,ul i 
1-a trimis privitor la organizarea voluntarilor!; până când nu va primi o 
dispoziţie detaliată, până atunci nu vrea să facă nimic! ,Este _strigă tor 
la cer că în timp ·ce ne ameninţă , pericolul aproape sigur al răscoalei; 
cei de aici privesc şi lasă, cu o indolenţă demnă de un veritabil-fa.talism 
turcesc, să vină ee este. dat să · vină. Cel mai scandalos este că cei 200 
de voluntari adunaţi până acum, în loc să fie organizaţi ca nucleu al 
unei viitoare armate mai mari eare, odeţ.tă_ ridicată. ar impune prin în
săŞi existenţa ei, asigurând -liniştea Ardealului, iar.· în caz de răscoală, ar 
putea să-1 salveze,· pleacă în zilele acestea d~ aici pentru simpl:u motiv 
că n-au din ce trăi. Adevărul e că dacă aici n-ar fi atât. de mare nevoie 
de ei, ar fi firesc să plece acolo .unde sunt necesari. Gq.v~rnatorul nu 
se încumetă nici să le aloce solde şi nici să acopere cheltuielile necesare 
·;pentru organizarea celorlalţi voluntari, deşi în casierii - după cum 
afirmă dânsul- sunt bani destui. 

Toate 'acestea şi încă nenumărate alte circumstanţe fac cert, ceea 
ce am scris prim-ministrului în ziua de 142, zicând- că -Ardealul este 
pierdut, dacă· nu veţi întreprinde voi măsuri severe. Măsurile propuse 
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în acea scrisoare le· consider şi acum actuale, fiind cele mai utile şi mai 
uşor de realizat. însă ar fi şi mai atrăgător dacă alteţa sa locţiitorul re
gesc ar veni aici pentru un tîtnp oricât .de scurt. O zi aici, o zi ia Sibiu 
de acolo o apariţie oricât de scurtă printre secui şi în regi;unea, regi~ 
mentelor româneşti. Prezenţa alteţei sale, cuvintele lui impresionante~ 
rostite în limba maghiară, ar impune saşilor şi tuturor cerbicoşilor; pe 
de altă parte ar st~mula exuberanţa în aşa măsură, încât ar fi foarte 
repede create atari forţe militare care ar salva şi Transilvania şi ar fi ca
pabile să asigure în mare măsură succesul împotriva sârbilor Şi a iliri
lor. Dacă alteţa sa ar aduce cu sine pe unul din miniştri, atuncti s...:ar 
putea emite aci pe loc acele ordonanţe care să rezolve imediat totul, 
pe când cele date de la distanţă mare şi tardiv. nu ·soluţionează aproape 
nimic. In eventualitatea !Că ar veni însoţit de Szechenyi, ceea ce ar fi 
cel mai de dorit, atunci, după popasul scurt al· alteţei sale, acesta ar mai 
rămâne o vreme până ce ordinea ·va fi asigurată. În cazul când, datorită 
multitudinii treburilor de rezolvat, Szechenyi ar trebui de asemenea să 
plece, atunci ar rămâne aci contele Bethlen Janos senior, tot ca un co
rrtisar crăiese plernilPotenţiar. El este cu atât mai ap;t pentru această 
funcţie, cu cât dânsul a servit mai mulţi ani sub adversarî. Deţine vaste 
cunoştinţe militare; ceea . ce după .convingerea noastră este condiţia prin
cipală pentru ca un comisar regesc să facă faţă cerinţelor. îţi mai atrag 
~nţia asupra u,nei persoane care s-ar putea foarte bine folosi şi alt
undeva, dar. şi aic:i în cazul imposibilităţii combinaţiei susmenţionate. 
Este vorba de tânărul conte Eszterhazy Mihaly~ El a slujit în război, 
este energic şi cu .un .caracter curat. Cu privire la dânsul sugerez însă 
di ar trebui să vă interesaţi în prealabil dacă prietenia sa strânsă cu 
J 6sika Samu nu a avut asupra lui o înrâurire nefastă, ceea ce de alt-
minteri nu cred. · 

Consider urgent şi . necesar era cele două regimente româneşti de 
grăniceri să fie scoase din Transilvania. Aici nu ar face bine, ci numai 
rău: Dincolo de Piatra Craiului ar putea 'fi de· folos. Dintre cele două re
gimente româneşti, primul are un co1nportament mai rău decât al doi-
lE~a. · 

Ştiu bine că nu sunt suficiente arme la _îndemână pentru, numărul 
crescând al voluntarilor. Ar trebui însă să se dispună imediat şi în mod 
hotărât, să fie confecţionate Iănci care s-ar putea utiliza până la sosirea 
armelor cu foc. Dintre cele minimum 3000 de pUşti existente la Alba 
Iulia, cel puţin jumătate ar trebui împărţite fără zăbavă voluntarilor 
recrutaţi în secuime, iar jumătatea cealaltă celor din alte locuri. . 

Peritru organizarea armatei de voluntari este foarte necesară tri-:
miterea de ofiţeri. Până ce, vor sosi, s-ar putea începe . organizarea. cu 
alte ;persoane care au făcut armată. Asemenea persoane sunt contele :Ka
racsa~ Sandor senior, bardnul · J 6sika Mikl6s, Palffy J an os şi mulţi alţii. 
· Iţi aduc la cunoştinţă că, după opinia mea, etnia. noastră şi prin 
ea patria, în urma eensului extrem de scăzut ar putea fi nimicită în co
mitatul meu, unde acum liniştea ·nu este tulburată. Într-unul din cer
curile electorale, în Cehu Silvaniei, românii lo~alnici în preponderenţă 
acolo, dtliPă cum se vorbeşte peste tot, intenţionează să-I aleagă ca de;.. 
putat pe un român şj anume pe un instigator înyeterat. 

Soţia mea îţi trimite salutări foarte cordiale. Fii ferice. 

Al tău prieten,, 
Wesselenyi . 
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P .S., Fi amabil a înmâna scrisorile aici anexate, iar cea de faţă 
să o îm!Părt·ăşeşti lui Deak şi celorlalţi amici ai noştri. 

Coneept. Arh. Naţ. Dir. Jud. Cluj. Fond. Arh. fam. Wesselenyi. 
Copierul de . scrisori al lui W etsselenyi Mikl6s. Arh. St. Budapesta. 
Fond. Az 1848-49-i Miniszterium.i LeveJ.tar. Foto: 757-762/1848. 

1 Vezi doc. 216 . 
.. 2. Vezi doc. 240. 

Cluj, 16 iunie 1848 
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GvOf Lazar Lc'iszl0 Tart. Korlatnok 7092. idei s.zammal jegyzett 
korm,anyi rendelet kovetkezteben a Csikszekben tartott nepgyiiles iront 
el,olegesen tud6sit: A f. h6 15ere kituzott nep-gyuh~st, 14en el6leges er
tekezes elozte meg, melyben a gyules egyik tagja altal felszollittatott 
mindenki, hogy a nepgyu.lesbe el6adand6 inditvanyait es kivanatait ter
jessze conferentia elebe, az ifjusag eleinte hevesen k:Uzdott nemely ke
delyeket konnyen folzaklat6 targyak folvetetese mellett, milyenek ti. 
az uni6: elleni bujtogatassal vadolt ik:atona-tisztek .megbiintetesok, sot 
azoknak răgtoni ·elmozditasok, de kes~obre a higgadtabb megfontolassâl 
biroknak sikerUlt az ifjusagot annyira birni, hogy f,Q.Iheviiltsegeben tul
feszitett kiVlc'inatait a kăzerdeknek · aMrendelje. Junius 15en mintegy 6 
ezer · emberb61 all6 nep-gyules a leirhatatlan lelkesedes .es a !legmagasz
ţasabb folh~yii~~snek a .legilledelmes.ebb csendeli csodas parosulasa mel-
l~tt tq,rt.ştott meg. Tovltbba pedig a Kiralyi Fo Kormanyszeknek -koszo
netet · jelenti, :ki: .hogy azon o!'lombe, resz~ltete, · tanuja. iehetni ~es befolya
săV<al eszkozoţpetni.azt, hogy e. nep, m~ly nem a szabadsag olebe nevel
te.tet.t,_ heţek csak n;~m napok alatt Ion kepes fe1fogni ·a Szabaqsag h~
lyes ertelmet s e2;ze.l bebizopyită mikint a szabadsagra a. rnelyet a kor 
kedyezese. szamara nyujt ..;......; ·magat igen is megerlelte1• · .. 

['udom4sul .. , veţetik, . 'az:. erin tett gyuh~sen 
·· fplyt targyakr61, szerkezett ,J egyzdk~nyv .. 
is mar f~~~iildve es mai napon 8011 .szăm 

. . alatt t·argyaland6 u~ven. . 

Prin adresa nr. 7 092 din acest an, contele Lazar Laszl6, ca:ncelar 
provincial, în urma · ordinului· gubernial, aduce următoarele informaţii 
preliminare de~pre adunarea populară· ţinută în scaunul Ciuc: 

Adunarea programată pentru ziua de 15 a lunii curente a fost. pre..; 
cedată de o consfă.tuire preUminară ţinută în· ziua de 14; în timpul ei 
un. lider a anunţat pe toată lumea că orice propunere şi dorinţă ce ur..;: 
mează a fi promovate în adunare, să fi.e adusă mai întâi îni:lintea- con ... 
ferinţei. La înc€!put · tineretul s..;a luptat cu înfocare ca să fie .acceptate 
câteva probleme ce pot indispune· foarte uşor unele persoane, cum ar fi 
pedepsirea ofiţerilor oare se fac vinovaţi· de propagandă împotriva. uni'
unii,· respectiv demiterea lor imediată; dar mai târziu cei cu judecată 
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cunipănită au reuşit să-i domine pe· tineri -'şi· să-i determine a.,..şi subor
dona. interesului obştei dorinţele prea exacerbate de star;ea lor tempera-r 
mentală. În ziua de 15, într-o atmosferă ce a îngemănat în chiiP miracu
los ·entuziasmul de. nedescris. cu impunerea unei ţinute decente a înaltei 
îilJf:ierbânt~ţi. :populare,_. s-_a desfăşurat adunarea la car~ >au participat 
circa sase mii de oarheni. · · : · ·· · · 

Mai apoi aduce mulţumiri înaltului Guberniu regesc că i-a oferit 
bucuria de a putea fi martor şi de a contribui cu influenţa sa la înţele
gerea corectă a noţiunii de libertate; în câteva săptămâni· dacă nu chiar 
în câteva zile, pqporul care n-a fost alăjptat la sânul libertăţii va dovedi 
astfel că este matur şi apt de a se împărtăşi de această libertate cu care 
voip.ţa vremii îl îmbie1. 

Se ia la cunoştinţă, fiind deja primit şi jprocesul verbal al adunării 
amintite, şi se intră în dezbaterile acestei zile cu nr. 8 01L 

· Concept. Arh: St; Budapesta. Fond: G. P., nr~ '! 855/1848, . 

1· Vezi doc.- 284 şi 293. 
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V:iena, 16 iunie 1848 

Euer ·Majestăt! 

Siebenbiirgens ălteste, - an Zahl die drei andern Nationalen· weit 
iibettreffende, die Romanische; N ation, . die unter .·ctem Scepter des · jet;zţ 
regierenden Hauses_. nie aufhorte :durch Unterwiirfi~keit, _gehorsarri, und 
geleistete· Kriegsdienste ·[hre Treue· zum glqrreich~n :H.ahsburgischen 
H~rrscherstamme zu beweisen; di~ in den Zei teri,· ·wo . artdere ebenfalls 
mit ~Eid verpflichtete Volkstamrrie .. ihre _Rechte: und Freiheiten, - ge,_ 
stutzt aui die vaterliche· Huld· und Gnade ihres Vaters Ferdinand, !in 
Strumschritten gewtdnen; fn eben ··diesen Zeiten erscheirieri die ··schwer 
angekămpfte!l, .schwer gekr&nkten, tief. erschiitterten Romanen vor dem 
Throne ih:t~~s- Fiitste;n; H1r helligstes Recht, qie Nationalitat-Gleichstel
luhg in den,i Genusse şller Jener . Recht~ U~C;l' Wohltaten, deren sich die · 
i.ibrigen dr,ej Nationen · ohne den Ronianen. erfreuen, die ihnen so si.isse 
Sp!fache und. Religiont unter den heiligen Schutze Eurer Majestăt zu 
stellen. 

Am 15-ten May 1. J. mit Bewilligung der Landesreigerung er
schienen die Romanen, im Orte Blasendorf um der Welt zu zeigen dass 
sie uber ihre Angelegenheiten mit Anstan~ und Wiirde sich zu berathen 
făhig sind, . die Anwesenden zwei Regierungs-Commissaire der. General 
sam.mt den Officieren und Militar, die zur Beseitigung aller, falscher 
,Anwendung dastanden, konnen nur als Zeugen des durch vier Tage 
wahrenden grossartig schonen Betragens der vierzig.. tausend. iRoma
nen - betrachtet werden, die tief geriihrt mit Thrănen im Auge - in 
dem Jubel mitsHmmten. Der Regierer aller Welten wollte dieses Fest 
verherrlichen, fachte das Feuer, .was in der Romanen-Brust immer glii
he1te, zur LFlamml€ an - und wie mit einem telektrischen Schlag di~ 
Hand zu Gott erhebend · beschwor der Romane in einer Zahl von vierzig 
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· tausend Menschen das heiligste was Mensch dem 'lYîenseh(m geben.'katiil, 
die Liebe zu seinen Mitmenschen, auf welcher· Grundla,ge er· die Frei'
heit 'Gleichheit und Brilderlichkeit, und als Schutzwehr dieser Kleino
die~ die Treue zu seinem · Fiirsten Ferdinand tind Hochst dero Familie 
unverletzbar heilig zu halten gelobte. .. . .. 

· Euer Majestătl Vierzig tausend Romanen und diese im Name.Il vob 
vietzigrna:t hunderttausend ·Menschen ihres Namens,· baten ihre an· Zahl 
nur ein Drittheil der gesammten Bevălkerqng, vereintausm.aehenden Mit
biirger, die Ungarn, Sekler und Sachseri. ~ ihnen die lang angesuchţe, 
ja_ zum Theil schon versprochene Stimme - · die Betheiligung· an den 
Berathungen und Beschliissen iiber · das Wohl und Weh des La:qdes, z~ 
gepen. 1 

Do~h kalt wie ~mmer wenden sich ab die Urigarn, . Sekler :ţ11:1:d 
·sachsen · von ihren treuen, gekannten Briidern, den Romanen :und unge
achtet ihrer Bitte, ungeachtet der letztern landtăglichen Verhandhingen; 
womit die Landstănde die Beschwerden der Romanen fUr: die Be:rathung 
und Behebung desselben in dem năchst abzuha,ltenden . Landtage · zui? 
Zi ele setzten -. veranchlăssigten, umgingen. sie ihr Versprechen, und 
am 3Qten Mai d.J. welcher Tag das Versoh:riungsfest de.n Hand:schlag und 
Bruderkuss zur Feier haben sollte, erledigen die Landstănde die Fra
ge der Union, die, ohne die romanische Nation gehort zu haben, keinen 
Bes.tand haben kann. Sollten darum die Romanen durch vie·r Jahrhun
derte trotz allen Entbehrungen und Widerwărtjgkeiten, ·anen von den 
drey andern Nationen erlittenen Verfolgungen die And~immerung der 
Freiheit, Gleichheit und Briiderlichkeit abgewertet ha ben? .· um · selbst 
an dem Ausbruch dieses heiligen T.ages gederriiitigt zu werden? --.- Sollte 
er allein in dem Lande wo er den iiberwiegenden Theil ausmacht, nicht 
als gesetzlich arierkannte Nation da .stehen? "'"::"'"" _.t)ollte er alleip. sich sei
ner Sprache nicht bedienen? Nicht seine Stîrrtme als· Roman etheben 
kloonen? ~nas Verneinen ware eine der grlS~sten l,Jngerechtigkeiten. -
Der Rom1ane will seine ··Nationalităt ewig pehalten, er · V.:ill i!l . seiner 
Sprache sprechen, und in seiner Spraehe an:gehort werden .. Wie er alle, 
mit ihm in Verbindung skh setzen wollenden Nationen, nach dem Prin-· 
zfpe der Gleichheit, gerne in ihrer Sprache anhoren will, Dieses sagte 
er aus im Felde der Freiheit in Blasendorf. Dieses beschwor er, und 
er wird, seinen Schwur. ewig .. haltef1. · . . 

Euer 1Maj·estatf' dî.e, a.uf unser il} · Blasendorf . am ,a 7ten Mai . ver
fasstes, dem hohen Thoi!l aro 30ten desselben Monaths unwrl~gtes .lBitt
gesuch, von Eurer Mpjestăt an. unsere. Mitbri.ider in.Innsbrt1~k am 111~ 
Juni d.J~ m:iindli.ch erţheilte allergnădigste Zusiche:rung beruhigt :uns 
um so weniger, als durch qie beim ungarischen ţap;qtage gelegten:·Be
ding.q.isse. zur W ahlfăhigkeit. 1: alş . Genus und Kenntniss: der ungaris.c@n 
Sprache: 1 unsere Rechte ganzlich elidirţ /!/ wie a.uch u.ns~re ·National:i
tăt und Sprache sehr ·beeintrăchtiget. werden; denn vermoge .des unga
rischen . vum Gesetzartikels wird als diplomatische Sprache ; ein~ig,:, und 
allein die u!lgarische festges,etzt, somit die · iibrigen· Sprachen, nur in şo
fern respectirt, als sie nicht positiv ausgerottet werdel).~ · Im ~ganzen :Un
g-arnreiche wird nur, eine ungarisc]Je. Nation gesetzlich. aner:Kannt, und 
d~ iibrigen · Landesnationen werden nicht einmal dem, Namen nac;h ;er
w~hnt; ·andererseits wird ein Census fiir die Betechtigung· ·zur .W,ahl. ei
nes Landtagsdeputirten festegesetzt, welchen nur wenige · .av.s, :urtseFer 
Nation vorweisen konn~n; ·folglich bleibt unsere Nation durch diese· und 
ăhnliche Bedingungen, eben so wie in fri.iheren Zeiten, durch di~ alten 



Unterdriickungsg~setze von allen Rechten factisch ausgeschlossen. ·~ 
Das. ware aber in einer Zeit, wo die Menschen und Volkerrechte als 
.Grundlage der Staaten allgemein werden, ein Zustand, der das Todes
urtheil unserer Nationalitat in sic;h schliessen wlirde. 

Euer Majestăt! Im Namen uns:~rer Comittenten, der gesammten, ro
manischen Nation aus SiebengUrgen erklăren wir, dass ihre WUrde und 
ihr Bestand es unausweichli(.!h erheischt bei ihrem an Euer Majestăt 
unterlegten Bittgesucbe zu . verbleiben, und, . erlauben uns ·lin tiefste:r 
·Ehrfurcht Euer Mâ.jestăt kniefălligst zu pitten. Allerhochst dieselben 
geruhen unsere unterthănigste hier beiligende Petizion der Allerhoch
sten Huld und Gnade. zu wUrdigen, und die Gewăhrung dieser an sich 
sehr bil.ligen vom Volke laut verlap.gten WUnsche allergnădigst auszu
spre(!hen, und uns zu dessen Beruhigung miţ. einer Allerhochsten schrift
lichen Resolution allergnădigst zu ver.sehen. Kniefălligst ersterbend. 

Euer Majestăt ergebenste ewig treue Unterthanen 
Wien am 16ten Juni 1848 · 
. ' ·Ahdreas Schaguna Bischof !in SiebenbUrgen und Praesidenfder 

National Deptitation , · 
Basilius Ratz. G. C. Blasiensi Canonicus L 
Alexander Sterka Sulucz, Vicarius Sylvaniae 
J osephus Igyan, Presbiter . · 
J oha:nn Bran Pop de Lemeny, Secreteir 
Jacobus Balkes, v. Protopresbiter 
Sabbas Popovits, parohus assessoţ Cohsistorialis 
Demetrius. Mold6yari, Deputatioriis Secretarius , 
Jacobus Bolloga, Advocattis .et Noţarius Cons.istorialis 
Basilius Latsa, Mag." Secretar · 
Thodoţ: Tyiok . .).··· . . . · . 
Nicolau.S Martinovits m. pria Stuhl Lehrer 
. Constantin ,Ioanrt, Mag. Secretarius 

Maiestatea. voastră! 
Naţiunea română, cea mai veche din Transilv:ani.a~ le depăşeŞte pe 

celelalte tre"f naţiuni cu mult în ceea ct:; ptiveşte numărul; ea n-a înce
tat niciodată să-şi de.monstreze ptrin supunere·, 1'ascultare şi servicii mi
litare; fid~litatea faţă de glorioasa dinastie habsburgică; de ac~a, acum, 
când celelalte naţiuni obligate prin jurământ. '}Şi câştigă în ritm alert 
drepturile. şi libertăţile; spri]iniiidu-se pe btinăvoinţa păl-inteh.ti '16,r Fer
dinand, Se prezintăşi ea în: faţa tronului propriului princL,pe. Româtţii, 
duşmăni ţi, grav· jigniţi: şi profund cutremuraţi, vin să ceară · prote'~ţia 
Maiestătii voastre pentru revendicarea ·.cea·. m2ti. Sfântă, egalitate:(l:''jn 
drepturi şi accesul la toate avantajele şi ·bane·ficiile d~ care se bucură, 
în afară ·de ei, celelalte trei naţiuni, indusiv pentru religia şi atât·tle 
dulcea lor limoă.: · · 

· Cu acordul Guberniului, românii· s-au adunat la 15 mai în locali:.. 
tatea Blaj pentru· a arăta lumii că este înt' stare să discute cu ·demnitate 
şi în mod civilizat problemeie care-i privesc. Cei doi comisari guverna
nienta.li, · generalul, · î~~eună cu ofiţerii şi soldaţii care au fost prezenţi 
pentru a evita orice deviere de la scQpul .propus, pot fi consideraţi mar
tori ai comportamentulu.i ~xtraordinar de frum0s. al c.el0r 40.000 de ro-
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maru In timpul celor patru zile. ··Ei înşişi au · fost iÎJrof'und ·mişcaţi;: au 
stat cu lacrimi în ochi ·şi ati aderat la eJqplozia de bucurie.: Domnitorul 
tuturor lumilor a. vrut să glorifice această :serbare, a :aţ'âţad; focul ce 
mocnea dintotdeauna în pi€jptul românului, făcându-1 să ardă cu ;flacără 
mare; ca atinşi de un curent electric, cei 40.ooo· de români: au ridiţat 
mâna spre Dumnezeu şi s-au jurat pe cel mai sfânt lucru pe· care ·_ tih 
om îl poate da altui om, drag'ostea faţă de semenii săi; pe această. bază 
ati jurat că vor susţine sus ·şi vor- considera sacre libertatea, egalirtatea· şi 
fraternitatea, precum şi credinţa faţă de principele Ferdinand şi distinsa 
lui familie ca şi garant al acestor nestemate. 

Maiestatea voastră! 40.000 de români i-au rugat, în numele a 40 
ori 100.000 de oameni, pe conlocuitorii 'lor unguri, secUi şi saşi care nu 
constituie decât o treime din totalitatea locuitorilor Transllvaniei,. să le 
dea de mult cerutul şi în parte deja şi promisul drept de vot, de parti
cipare la consfătuirile şi la hotărârile p:r:ivind problemele ţării. Da;r, un
gurii, secuii şi saşii au întors ca întotdeauna cu răceala spatele f:raţilor 
lor români fideli şi niciodată recunoscuti; fără 'să ţină -seam.a de 'ei, în 
cursul dezbaterilor din timpul uLtimei diete au hotărât. eia abic:t· ,la ·.urmă
toarea adunare legislativă să ieie în discuţie plângerile _românilor. şi să 
le găsească o rezolvare; deci au neglijat şi s-au eschivat de prq:ţnÎsiunea 
lor, iar în 30 mai a.c., când ar fi trebuit să fi.e · sărbătorită. îţ}.~;răţirea, 
baterea mâinii şi sărutul frăţesc,. Stările ţării au rezolvat problema uni
unii care nu poate fi trainică fără ,consultarea naţiunii . române .. , Oare 
pentru asta au aşteptat românii timp de patru secole, în duda ·tuturor 
lipsurilor, vitregiilor şi măsurilor luate de celelalte trei naţjuni, i zorii li
bertăţii, egalităţii şi fraternităţii? Pentru a fi jigniţi chiar în ';zorii aces-: 
tei sfinte zile? Oare ei singuri să fie. o naţiune nerecunoscută' în: lriod 
legal în ţara în care ei constituie majoritatea? Oare numai ei să nu se 
poată folosi de limba. :lor, .:·să hu-şî poa~tă -ridica. glasul oa remâni? Un 
răspuns. n~gaţiv ar fi una di~ cele m(;li rp.ari nedr~ptăţi. Românul vrea 
să-şi păstreze naţionalitatea, vrea să vorbea·scă în limba· SC;l. şi să fie as
cultat în graiul său, precum şi el la rândul lui doreşte să-i asculte cu 
plăcere pe toţi cei de altă naţiune care vor să ia legătura cu el în limba lor 
conform princiiPiului egaJităţii. Acest lucru românii I-au exprimat la, 
Câmpia Libertăţii din Blaj. Au jurat aceas1ta şi-şi vor ţine veşnic jură
mântui. 

Maiestatea voastră! Asigurările pe care le-aţi dat .fraţilor noştrf la 
Innsbruck în 11 iunie a.c: ca răspJ.!ns l'a memoriul redactat în 17 mai la 
Blaj şi .prezentat Maiestăţii voastre în .$0 mai, .;n.e -mulţumeşte doar în 
mică măsură; aceasta întrucât· condiţiile pentru participarea noastr~ la 
vot (şi anume censul şi cuno-aşterea limbii maghiare) _ne eludează cori,l
plet drepturile şi" aduţ. o atingere gravă~ na'ţionalităţii şi limbii no~stre; 
conform ~egii ungare. nr. 5 . se stipulează că doar maghiar:a va fi sin~.ra 
şi. unica limbă diplomatică; celelalte limbi vor fi respectate nur~i~ţ. ·~n 
măsura în_ care nu vor fi., extirpa te complet In ·tot regatul tingqresc est~ 
recunoscută o unică naţiune maghiară, celelalte naţiuni ale· ţării . nefiirid 
nici măcar menţionate ;pe nume. Pe de altă parte se stabileşte un cens 
pentrţ~. îndreptăţirea' de a candida ca deputat la . dietă, . pe. c(lre nuro~i 
puţini oameni din sânul naţiunii noastre îl. pot doveqL Prin ac~ste, şi 
:prin alte condiţii naţiunea noastră rămâne astfel în situaţia de subjugare 
la fel ca şi în vechile legi, fiind practic exclusă-·de la ţoate· drepturile. 
Dar ·într-o· vreme când oamenii şi drepturile. •.popoarelor .:sunt unani·m 
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recunoscute ca fundamentul statelor, aGeasta ar fi o 0situaţie care ar· con
ţine implicit condamnarea la moarte a naţionalităţii noastre. 

Maiestatea voastră! In numele comitenţilor, a întregii naţiuni ro
mane din Transilvania, noi declarăm că demnitatea şi continuitatea ei 
Ur1pun în mod inevitabil să rămânem la memoriul pe .care l-am înaintat 
Maiestăţii voastre; ne permitem cu cea mai profundă stimă să vă ru
găm să onora ţi cu. graţia dv. petiţia noastră pe care o anexăm aici şi să 
aprobaţi aceste dorinţe drepte cerute insistent de către popor; iar rpen
tru liniştea lui să ne înzestraţi cu o rezoluţie scrisă din partea Maiestăţii 
voastre. 

Supuşii veşnici fideli al Maiestăţii voastre, 
Andrei Şaguna, episcop al Transilvaniei şi preşedintele 
delegaţiei naţionale 
Vasile Raţ, canonic g(reco] c.[atolk] al Blajului 
Alexandru Sterca Şuluţiu, vicarul Silvaniei 
Iosif Ighian, presbiter · · . 
Ioan Bran Pop de Lemeni, secretar 
Iacob Balcheş, viceprbtopresbiter 
Sava Popovici, paroh, asesor consistorial 
Dumitru Moldovan, secretarul delegaţiei 
Iacob Bologa, avocat şi notar co11-sistorial 
Vasile Lacia, secretar mag[istratual] 
Te<:>dor Tioc (membru al delegaţiei] . 
Nicolae Martinovici, m.p., învăţător seăunal 
Constantin Ioan, secretar mag[istratual] 

Viena, 16 iunie 1848 

Original-. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 409/1848. 'Foto.: 
2 287-2 293. 
Publicat . în:. Die Romiinen der ăsterreichischen. Monarchie, II, Viena, 
1850,. p. 14-16. 
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Cluj, 16 iunie 1848 . 

' Tekintetes. K.oz Gyules! 

Foly6 holnap. 12rol irt hid6sitasunkban ~rdeklett targyoknak ·az 
elotţ' · foly6. h6 · 1 Oen 1;<lrtott. orszagos gyulesen letţ elhataroztasok ~tân e 
m.'?i naJPig is meg serri nemzeti, sem orszagos iilesek n~m tartatvan, . to
v{ipbi jelentest inir6l tenni Iiem vala, jelenleg is csak megnyugtai{lsul 
van şzerencsenk nyilatko~ni .oly hozzră~adasseţl, rhikent a ·cel az, hogy ·ez 
ors:?:ag_gyulesen tobb torvehycikk ne .alkotassek, hanem a fenn forg6 tat
gyqk tetessenek at, a .kozos hongyulesre a csakis orszagos ikoveteinknek 
6felseget6l az : 1mi6r61 hozott torvenycikk megerositese. nyoman leendo 
visszajovetelek varatik, ·mi meg nem tortent, egyebarant tegnapi napon 
a varosok kovetei ·egybegyulven ertekezoqtek az Udvarhely v,arosi kovet, 
gr6f Teleki Laszlo altal tett inditv,any felett, mely szerent a magyarhoni 
1848ki 23 es 24ik torvenycikknek az erdelyi varosokra is kiterjesztese 
alkalmazasa slirgettetik, s abban 1ett rnegallapodasa, hogy errol kiilon 
torvenyjavaslat ne alkqttasek, .haner:n hataroztassek meg, misszerint a 
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magyar ·ministerium az idezett 1848ki 23 es 24ik torveny cikkeket az er
delyi kepvis~leti joggal bir6 varosokra nezve is alkalmaztassa, s hiheto
leg ez tobbseget, talan altalanos partolast is nyerend orszagos iilesen ist. 
Az olah petiU6k dolgaban hasonl6keppen csak jegy.zOkonyvileg vagyol.1. 
ismeretbe · veve kifejezni az · illet6 elveket; ·a szas.z ispany tegnap erke
zett meg ide. Most tobbekr61 nem irhatunk, mert mindennel helyt al
lunk, ugy latszik, a kovetek megerkezeseig, akkor bovebben, addig 'is 
teljes tisztelettel maradvân a tekintetes koz gyiHesnek aM.zatos szolgai 

Kolosvar, 1848. jlin:Lus 16an 
Karacsony J ânos 
Masvilagi Istvan 

orszaggy(llesi kovetek 

Onorată adunare generală! 

Referitor la !Problemele abordate în raportul nostru din 12 a lunii 
ctmentle, înafara hotărârilor şedinţei Dietei ce s-a ţinut în 10 a lunii 
trecute, nu mai avem nimic nou de raportat, întrucât până în ziua de 
astăzi nu s-a mai ţinut nici o adunare naţională şi nici dietală. Cu această 
ocazie, aşadar, avem fericirea de a ne adresa domniilor voastre pentru 
pura liniştirea lucrurilor, eu acel. adaus că acum scopul urmărit este ca 
în această dietă să nu· se mai adopte alte articole de legi, ci .Problemele 
în cauză să fie transpuse parlamentului naţional ·comun. Deocamdată se 
aşteaptă doar întoarcerea deputaţilor plecaţi la Maiestatea Sa în problema 
sancţionării articolului privind uniunea, ceea ce încă nu s-a întâmplat. 
In altă ordine de idei, ieri s-au întâlnit deputaţii oraşelor; ei au dezbă
tut propuner:ea făcută de reprezentantul Odorheiului, contele Teleki 
Lăszl6, ca să se urgenteze aplicarea prevederilor articolelor nr. 23 şi 24 
de la 1848 din Ungaria şi în ce priveşte oraşe1e din Transilvania; şi în 
această problemă s-a convenit să nu se mai aducă vreun nou proiect de 
lege, ci să se lase ca Guvernul unguresc să aplice prevederile amintite
lor articole nr. 23 şi 24 din 1848 şi asupra oraşelor ardelene care au dre:pt 
de a alege deputaţi în dietă1 • Probabil că această propunere va îritruni 
majoritate sau chiar unanimitate şi în adunarea dietei. în problema 
petiţiunilor româneşti, dorinţele·. cuprinse în ele· se regăsesc deocamdată 
numai în procesele verbale ale dietei. Comesul saşilor·. a sosit aici abia 
ieri. 

Cu această ocazie nu vă putem scrie mai multe, deoeţrece stăm pe 
loc cu toate, probabil până la. sosir,:ea delegaţilor. Atunci, mai multe. 
Până atunci rămânem cu toată dnstirea · ai onor atei adunări ·generale 
preasupuşi servi, 

Cluj, 16 iunie 1848 
.Karacsony J anos 
· ~a~vil~gi Istvan 
· ·deputaţi dietali 

Original. Arh. Naţ. Dir. Jud. \Braşov; Fond~ Primăria Dumbrăveni, ·pa~ 
chetul 1134., nr. dosar 39/1848. Fato: 7 049-7 050. 

1 V ezi doc. 303. 
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.. : .· :A. .. bogaftelki egesz ad6z6 kozonseg fel[!] folyamadasanal fogva Pci
rtaszoţya m_ikent.fOldes ura a k. monostori k. alapitvanyi uradalom e!Ji.
beti' einleket . felyiil mult ·ido. 6lta ··mar ha legelonek. ha:sznalt s kes6bbi 
idoben sajat szorgalma ~Hta1 felnevelt s acl6z6 fuozonseg koltsegen pasz
toroltatott csokas kert nevu erdejet el foglalv.ăn,. fo1yamod6 kozonseg-
nek ezen targyban veghez vitetett kinyomozasat esketeset a tobh illeto 
fOldos urukkal fenn · ·forg6 egyenetlenseget targyaz6, 5785/1848 es 4871! 
1848 szamok alatt ·vele kozlott irom·anyait, mind ez ideig maganal tartya 
- mire nezve keri a kiralyi fo kormanyt, mi szerent a ki parahcsolt 
feleletet a megyei tisztseg ki nyomozasi munka1ataval egyiitt fel pa
rancsolv~ fenn forgr6 ... tărgyat el lattatni, megfosztott erdojet birtokaba 
ada:tni, s erintet: esketes vissza nyerhetesevel koltseget, faradsagat meg 
teriteni rendelni· kegyeskedjek . 

. J eien . -lrerelem levelnek. o Kolos megye kozonsegehezi a t tetelet;! 1 
mellett, hagyassek meg tava!.l1066, 271 szamrpal jegyzett rendelet 
nyoman ·hogy a kerdeses mrgy. iranti tud6sitasat a felkiildendo le
velek felkiildese mellett mental elobb terjessze fel, okat' advan 
annak is, miert haladott olly hosszas idore ki parancsolt tud6slitas 
felkiildese. 

Prin petiţia înaintată de întreaga comunitate contribuabilă din 
Băgarea este reclamat proprietarul domeniului fundaţional regal de la 
Cluj-:Mănăştur pentru că i-a răpit cu forţa pădurea numită Grădina Cio
rii; contribuabilii au folosit-o· din cele mai vechi timpuri ca păşune pen
tru vite şi apoi au transformat,..o în pădure prin propriile strădanii, an
gajând şi un pădurar pentru paza ei; [!Proprietarul] reţine actele investi
gaţiei efectuată în acest sens sub prestare de jurământ, precum şi alte 
documente ce li s-au adus la cunoştinţa [J)etiţionarilor] sub nr. 5 785/ 
1848 şi 4 871;1848 referitoare la diferendele anterioare avute cu pro
prietarul lor;. ca .urmare, comunitatea cere Guberniului să-1 oblige pe 
prop:r;ietar; să-i dea· răspuns; :să_ i se înainteze investigaţia dregătoriei 
comitatului; s~-i restituie pădurea privată împreună cu actele pe care 
le deţine; să-i compenseze eforturile făcute. 

[Rezoluţia Guberriiului]: 
Conform ordinului dat anul trecut sub nr. 11 066 şi 271, dregăto

ria comitatului, să înainteze cât mai urgent [Guberniului] informa;ţii în 
acest sens, alături de scrisorile-petiţii; totodată să justifice de ce s-a tă
răgănat atât de muit înaintarea inştiinţării ordonate. 
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Timiş~ara, 16 iunie 1848 

Vallâs es Iruzoktatâsiigyi Minister Urnak 
bar6 Eotvos J 6zsefnek - 848 evi jlinius 16-a,n 

Magyarorszag gorog nem egyesi.ilt vallasu ne~ .e foly6 h6 27-ik 
:n~pjâra kituzott eg:;yhazi gyillekezetenek kihirdetese s az .1848-ik evi 
iXX-ik ilirveny cikk ertelmeben. Temesvâroţt leendo tartasa - ·mi:p.t h.ir
lapokb61 ertesiiltek ._ a karloveci .erseknek. kormanyilag hagyattatott 
meg; ,en e tekintetben mind e pillanatig. ugy a magas Ministeriumt61 
mint a kar loveci ersektol semmi rendeletet · es semmi utasi.tast nem ikap., 
van, e re~?ben termeszetesen semmi intezkedest sem tehettem, s igy az 
Hy uton tudtomra esett Congressus tartâsa.t szinte mint Karlovicit is el
enyeszendonek hittem. foleg azert: mert az egyhazunk Magyarorszagl)an 
es kapcsolt. reszekbeni osszes. erdeke, târgya h~ve:t:l a gyUle~ezetnek, ·azt 
elore sejthettem, hogy valamint a nepnek olah . ajku resze a Karlovicon 
ni~jus 27-en tartandott Congressusra kove~it vâlasztani ·es kiildeni .nem 
akarta, ugy most . ? szerb ajku ;resz se az ide; jun,ius 27 -kere kituzott 
gyiilekezethez jarulni nem· f.og, ş igy az egesz egyhaz .es nep kepviselve 
riem leven az ekkenti toredekben netalan ,hozapd6 hat?rozatok oly er
venyre nem emeltetnenek fel soha, melyben e vallâSIU osszes nep valaha 
megp.yugodna, . . 

A torveny tartalmab61 mintegy . el.ore J~athato · miken.t ezen gyiile7" 
kezet targyat csak az egyhazi es iskolai Ugyek tehetik, mar pedig a~ 
iigyeket illeto alapitvanyok, szamadasok, vilagi papok reducti6ja liranti 
javaslafok s tobb efelek mind .. az ersek kezeiben takilkozvan vala~int 
~zek ira,fit, ugy a kolostorok szabalyozasa vagyis atalakităsa iranti ker.,
des is a temesvari gyiilekezeten sikeresen nem . oldhat6k. meg, mert ama~ 
zokr6l csak az ersek felvilagositast adhat ezek pedig igen csekely kive
tettel a szerbajku 5 piispoks·egekben hely~zve leven az. onnani kepvise
Iok hianyaban seip.1Jli ervenyes intezkedes ala nem · eshetnek, 

:En ugyan rsenki velemenyet me_gelozni nE!·m . akarom, de. csak azt 
hiszem, hogy ha az XX-ik torvenycikk ~rtelln~bep. a· karl o viei gyiileke.., 
zet - melyre az olah nep mag a koveteit sem. v&lasztani., · sem pedig kUl
deni nem akarta - tokeletlennek. tekintendo lett volria e minosegben 
a temesv::ht gyiilekezet is feltfuiend, mert a szerbajku nep ·szirite· maga 
k:o·veteit alig fogja ·idekuldeni. Mind ezekhez pedig jarul ama koriilineny5 
hogy az ·egyhazi gyi.ilekezet sem az. egyh~znak fon.ăke,. sem ~dig p; ma:.;. 
gas Miniszterium .altal annak (ltjan .. nem. hţrd~ttetetţ . hanem GPZ.Sdl.l 
Man6 Ugyved az olah nepre e na,pokban itteril' szetbo9Satott •' felpiVJ~Sa 
folytaban tartatni szândekoltatik~ niely· ·fe~hivasban. :ugyifn a nep nagyobb 
s mint hirlik --... ezrekre meno szamban •ide Temesvarra ne:rti Minis'.Ztel 
rium altal kitiiz.ott n3Jpr:a hanem az azt. hlegelrC)z(f junius ~25-e 'rtarpjăta 
csodittetik ossze allit6lag oly celbul -hogy; -~ valamin.t mâjus . .13-·an .K,?lr-t
lovieon a szerbajkuak magoknak pnf~jilleg paţriârkat · kikiâJ,ipţţak,, s~inţ .... 
ugy itten az olăh ajkuak magokriak· erseket E§s .·metroJ?olit~t ki·Mtha!?ş,ar).'~~ 
ki, hogy tovabba az en piispoki lakomat ·Qlah· ·erseki. szekul ~s. a 'teiries..: 
vari szekesegyhazat minden hozzatartozandokkal· · elfoglaljak. 'Ambâr 
ugyan ezen eszme a nep kozti zâvargas.t' .. es · kîszamitha:tatlani>ves~del...:' 
met eloidezheti, mindazaltal megis a kiilOn ajku hiveim kozti megiitko
zes gy.aszos jeleneteknel egyeb eredmenye nem lehet, mert a temesvari 
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piispăk lakja. es szekesegyhaza az ide tartoz6 epilletekkel egyiltt mar 
evszazad 6ta a szerb ajku nep es a temesvari szerb ajkll.l kozseg altal ala
pitatvan meg - a netalan killOn pilspokseget maganak alkotni kiv,an6 
olah nep uj ko<telessegeihez tartoznek ezen uj pilspokseg szilksegei meg~ 
szerzeseivel. Az effele hirekre pe dig . nem kez~skedhetem arr61, hogy a 
szerb ajku nep is - bar hivatasa nincs ~ a fennemliţett napon ugyan
azon szc'imban, mint olahok megjelenend es az eddig megorzett 6si 
szehtsege sertetlensegere. felligyelend. ., . . 

Velemenyem az a most erintett elogyillekezetre nezve, hogy ez· is 
a Karlovicqn Jil.âjus 13-â,n tartott tqrvenytelen gylilekezet jellemet vi:.:. 
selne, s pedig annyivai inkabb mint hogy a KarloviCra nem csak a szerb 
hanem az olah nep is ,hivattatott meg, ~Hen pedig csak az oitâh ajku 
nep, a szerbajkuak elleniingerles es a l~ozonsegesen rebe:sgetett erdszak 
elkoveteser~ ,(5sszehfvatni celoztatik. Ezen eljarast mennyire ahban a .koz-:
hat6sagi befolyas es a korm.anyi tekintely az illeto szemelyek altal hasz
miltatik . - ·a korrhanyi celok, ·. vagyis. :a kozbeke helyrealli tas elleni esz.;. 
koznek tekintem, :mely az allodalom meggyon,gitesere, nem pedig az ed
digl·· eltero e:Iemek ·Osszetartasara fiat. S ugyan azert a karlovici felsz6li
tasokat · torvenytelen ·yoltuk miatt felrevetve, az en megyembol oly ke
vesse a m·âjus 13~an tartott gyUlekezetre v~:Hasztatt?m amint az iden ju
nius 25-ik 'napjara kituzott gyUlekezetre leendo valasztast is ellenzem. 

En ma ·vettem ·.a Temes··l11egye k!ozigazgatasi bizottmanyEmak. ab
bali hivatalos· felszolitasat, hogy miutan a karlovici ersek a fo1y6 h6 27-
ere kitiizott egyhazi gylilekezetre vălasztand6 kepviselok irant ne:m in
tezkedett ·~.eri a theg.yemben ezen intezkedest azonnal potoljam. Hitem 
pedig az, hogy ,oly kevesse a niegye mint barki mas e jogot maga·nak tu
lajdonithatja s hogy e tekinletben - ha ersek maga ko~telesseget nem 
teljesitette - sem varmegye, sem valamely pUspok, hanem maga a Mi
niszterium intezkedik. Egyebamnt ha figyelembe ves.zem azt, hogy a _gyii
'lekezetnek măr a torveny altal megszabott alakja hianyzani fog s hogy 
az Apostolok itten ./. · alatt mellekelt csatolvanyban foglalt 34-ik szal!(l
lya szerint, mely az e,gyhazunk alkotmariyanak fo alapjat teszi, azt ki
vanya meg elengedhetetleniil, hogy az osszes egyhazat illet6 ilgyekben 
a piispokok az egyhaz feje, vagyis ersek nelkiH mint sem tehetnek es 
viszont ugy kenytelen vagyok nyilvanitani, hogy en az egyhazam eme 
alapszabaj-anak felforgatasa nelkiil. azon gyillekezet tanaeskozasaiban 
reszt nem vehetnek, mely ersek nelklil tartatik, mert ezen egyhazi alap""" 
szabaly feldontese magănak · az egyhaznak · es az egyhazi alkotmanynak 
felforgatasăt magaban foglalja. Bator vagyok tehat javasoln:i azt: hogy 
tekintve a mostani zavart idonek veszteljes k!orillm€myeit a Magas Mi
niszterium akkelP!p intezkedni meltoztatnek, hogy figyelembe veve az en 
megyemben 200.000 feliilhalad6 szerbajku lakosok szamat az igen kony
nyen eredheto felreertesblll tamadhat6 osszelitkozes eltavolitasa es az 
ugyis felzavart beke visszaallitasa vegett az 'eloleges gyillekezet tarta
s~at: a foiyo evi j·unius 3-an a karlovici ersek es metropolitasa kiadott mi
niszteri rendelet 4-ik pontja szerint egysz.eriien eltiltani a va16di torve
nye~ egyhâzi gyiilekezet tartasat pedig a mostani nagy mozgalmak le..
csillapi tasa umni ido re elhalasztani melt6ztassek. 

Zsivkovits Panteleimon 
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Domnului ministru al cultelor şi instrucţiunii publice 
baronul Iosif Eotvos - 16 iunie 1848. 

Publicarea datei congresului biseriCesc a· _poporului de religie orto
doxă din Ungaria, fixat pe ziua de 27 a lunei curente . şi ţiner;=a lui la 
Timişoara în ~ensul articolului de lege XX din 1848 - precum sunt in...: 
format din ziare - i-au fost impuse mitropolitului de Ia Carlo~iţ din 
partea guvernului. Eu până în clipa de faţă n-am primit vreun ordin 
sau îndrumare1, nici· din partea înaltului guvern şi nici din partea mi
tropolitului din Carloviţ; de aceea natural, n-am putut iniţia nici o mă
sură în privinţa aceasta; şi aşa ţinerea congresului, ajunsă pe o astfel de 
cale la cunoştinţa; mea, am crezut-o perimată, întocmai ea pe cea din 
Carloviţ; aceasta pentru că tot interesul bisericii noastre din Ungaria şi 
părţile anexate fiind axat pe obiectivul congresului, arrL :putut prevedea 
dinanite că: partea _poporului de limbă rnrnână nu va voi a a~ege şi a 
trimite delegaţi la congresul care s-a ţinut la Carloviţ în 27 mai; tot aşa, 
partea sârbă nu va participa la adunarea fixată pe ziua de . 27 iunie; în 
felul acesta nefiind reprezentată întreaga biserică şi întregulpopor, even 
tualele hotărâri aduse în fracţiuni niciodată nu se vor put~:=a: ridica la 
acea valoare care ar multumi cândva totalitatea enoriasilor acestei con
fesiuni. Din conţinutul legii se poate prevedea că obie~tul acestei adu
nări îl pot forma numai problemele bisericeşti şi şcolare. 

Însă în ce iPriveşte aceste probleme fundaţiunile, dările de seamă 
proiect,ele referitoare la numirea preoţilor, a mirenilor şi multe altele de 

· acest fel,· se află în mâna mitropolitului; în consecinţă problema regle
mentării sau transferării mănăstirilor nu se va putea rezolva cu succes 
în adunarea de la Timişoara, fiindcă în cazul· lor numai mitropolitul 
poate da lămuriri; iar acestea, cu foarte mică excepţie, fiind situate în 
cele 5 eparfiii sârbeşti, în absenţa delegaţilor de acolo nu vor· putea că_-
dea sub nfCi o dispoziţie legală. · 

Eu însă nu vreau să premerg părerii nimănui; dar cred aoee'a ·că, 
în sensul art. XX, adunar;ea din Carloviţ - pentru care partea rornână 
nici n-a voît să-şi a1eagă delegaţii săi şi nici să-i trimită - ar trebui 
privită oa incompletă. 

Tot aşa apare şi adunarea din Timişoara, pentru că nici sârbii nu-şi 
vor trimite delegaţii aci. La toate acestea se mai adaugă şi acea împre
jurare că Congresul bisericesc n-a fost convocat niCi de şe-ful bisericii şi 
nici de înaltul guvern. Se intenţionează să se ţină în urma apelului avo
catului Emanoil Gojdu adresat poporului român în aceste . zile. Potrivit 
acelui apel, partea mai mare a poporului - după cum se aude în nu
măr de mii - se va aglomera aici la Timişoara nu pe. dita fixată de 
guvern, ci în ziua premergătoare de 25 iunie. Precum în 13 mai sârbii 
la Carloviţ şi-au aclamat patriarhul din îndemn propriu, tot aşa, aici, 
întrunirea din 25 iunie va avea scopul ca şi cei de limba română să-şi 
proclame mitropolit. În continuare va urmări să-mi ocupe locuinţa pen
tru a o transforma în reşedinţă pe seama mitropolitului român împreună 
cu catedrala din Timişoara şi cu toate cele ce-i aparţin. 

Dar o atare idee ar provoca perturbare şi pericol incalculabil în 
popor; cu toate acestea, conflictul dintre credincioşii mei de limbi di
ferite, în afară de momentele regretabile, ar avea alt rezultat; reşedinţa 
e,piseo,pală din Timişoara şi .catedrala cu~ toate clădirile _aparţinătoare azi, 
au fost construite în urmă cu un . veac de P\Oporul .sârb şi de comuni
tatea sârbeaseă din Timişoara; poporul român s-ar îndatora la obligaţii 
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suplimentare pentru câştigarea celor necesare pe seama noii episcopii, 
pe care ar dori să şi-o întemeieze sieşi separat? La o astfel de ştire nu 
garantez că, deşi nu are competenţă, poporul sârb nu se, va prezenta în 
ziua amintită acolo în acelaşi număr ca românii pentru a veghea intan
gibilitatea sanctuarului strămoşesc păstrat. până aoum. 

Părerea mea referitoare la această adunare este că şi ea ar purta 
semnul ilegal, la fel ca şi cea ţinută la Carloviţ în 13 mai; cu tatât mai 
vârtos că la cea din Carloviţ a fost invitat nu numai poporul sârb, ci şi 
cel de limbă română; aici însă nun1ai cel român se intenţionează a se 
convoca pentru i~stigare contra celor de limba sârbă şi comiterea unor 
fapte samavolnice. · 

Întrucât respectivele persoane se folosesc ca unealtă de influenţă 
autorităţii publice şi de cea a guvernului, eu consider că o atare proce
dură ar fi contrară scopurilor guvernamentale, adică restabilirii păeii, 
deoarece va duce la slăbirea statului şi nu spre unirea elementelor până 
aci . îndepărtate. 

Lăsând la . o parte că datorită caracterului ilegal al provocărilor de 
la Carlo;viţ pentru adunaref\ ţinută la 13 .. mai am făcut aşa de puţine 
alegeri, la fel sunt împotriva celor ce vizează întrunirea fixată pe ziua 
de 25 iunie. 

Azi am primit provocarea oficială a comisiei administrative a co
mitatului Timiş. Deoarece mitropolitul din Carloviţ n-a dat dispoziţii 
referitoare la alegerea delegaţilor pentru Coţ1gresul bisericesc fixat pe 
ziua de 27 a lunii curente, ar urma să le iniţiez eu imediat. Părerea 
mea este îl1să că datorită întinderii comi.tatului, oricine poate să-şi aroge 
acest drept; în ac~astă privinţă., dacă mitropolitul nu şi-a mdeplinit în
datorirea sa, în comitat, nu un alt ejpiscop, ci el însuşi să dea dispoziţii. 

De aitcrim, iau în considerare că acestui congres îi lipseşte deja 
forma fixată de lege; de asemenea că după. canonul 34 al apostolilor cu
prins în anexa alăturată aci sub ./. care este temeiul principal al statu
tului bisericii noastre, se pretinde necondiţionat ca în toate problemele 
ce· o privesc, episcopii, fără capul bisericii, adică fără mitropolit, nirnic 
să nu facă, şi viceversa. Sunt asţfel silit a declara că eu nu pot participa 
la consfătuirile acelei adunări fără perturbarea regulei fundamentale ,bi
sericeşti ce ar cuprind~ în .sine însăşi r~sturnarea bis:erkii şi ,(;onstitu-
ţiei. 

Având în· vedere împrejurările pline de pericol ale timpului pre
zent tulbure, îndrăznesc deci a propune înaHuh1i guvern să binevoiască 
<1 dispQ.ne astfel· încât pentru îndepărtarea conflictului ee s-ar putea isca 
uşor din inter!Pretarea greşită şi pentru reîntronarea. păcii şi aşa tulbu
rată, să inlerzică ţinerea' consfătuirii premergătoare din 25 iunie în sen..:; 
sul par. 4 .al ordinului ministrului dat mitropoliei din Carloviţ; convo
<!area unui congres bisericesc într-adevăr legal să binevoiască a o amâna 
pentru un timp ulterior liniştirii marilor mişcări de acun1:. 

Pantelimon Jivcovici 

. Original. Arhiva Mitropoliei Banatului, 'DiJmişoara, nr. 9 016/20: . 
Pl.}iblicat: I. D. Suoiu, Radu Constantînescu, Documente prwztoare .. . , 

. p.1698-70,2. 
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Cluj, 16 iunie 1848 

Fă hadi parancsnok bar6 Puchner Antal ur 
o N agymelt6saganak 

Quum, - in copia isthic advoluta relatione commissionis pro in
vestig.atione seditionis moliminum in locis oppido montana Abrudbanya 
vieinis observatorum suscipiendo abhinc delegatae de dato 14ae currentis 
mensis horsum praestita innuente, - magna pars Valachorum incola
rum possessionum fiseo-dominalium Bisztra, Vidra, et Topanfalva, per 
certum Jank Avram, ad temerariam oecupationem sylvarum, et pascuo
rum fisco-dominialium instigata, semet falcibus et hastis armare coe
perit, periculum intaque eruptionis plebis Valachicae ibidem non sine 
fundamenta praemetui posstit; iidem proinde incolae severioribus mediis 
ad rectum ordinem reducendi sint, periclitataque per eos publica tran
quillitas nonnisi cum sufficienti adsistentia militari restabiliri ac manu
teneri valeat; hine Regium Gubernium Excellentiam Vestram oficio
sissime requirendam esse duxit, ut pro desideria praeattacta commissio
nis, ad praefatum oppidum Abrudbanya, praeter militiam actu ibidem 

· existentem, si fieri potest, unam saltem centuriam adhuc disponere ne 
gravetur. 

Eminenţei sale domnului baron Anton Puchner, 
comandantul suprem al armatei. 

Dat fiind faptul că - după cum reiese din aci alăturata copie a 
raportului din data de 14 a lunii curente1 al comisiei delegate de aici şi 
însărcinate cu investigarea grozavelor răzvrătiri ce s-au semnalat în ve
cinătăţile târgului de munte Abrud - o mare parte dintre locuitorii 
români ai posesiunilor fisco-camerale Bistra, Vidra şi Câmpeni, instigaţi 
de un anume Avram Iancu la ocuparea samavolnică a pădurilor şi pă
şunilor fisco-cmnerale, au început să se înarmeze cu coase şi lănci, şi 
astfel nu fără temei poate exista teama de o răscoală a populaţiei ro
mâneşti; deci ca urmare se impune readucerea acestor locuitori la ordi
nea cea drea;ptă prin mijloace mai severe, iar liniştea publică periclitată 
prin ei numai cu sprijin militar suficient putând fi restabilită şi menţi
nută; de aceea Guberniul regesc vine să vă ceară în mod foarte oficial 
excelenţei voastre să binevoiţi a dispune ca, la dorinţa' amintitei comisii, 
să se trimită spre Abrud, pe lângă armata existentă acum acolo, dacă se 
poate. încă cel puţin o companie de soldaţi. 

Concept. Arh. St. !Budapesta. Fond. G. P .. nr. 7 532/1848. 

1 Vezi doc. 211 şi 286. 
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