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Domnule Preşedinte, 

Reîntorcându-mă din misiunea, istorică, întreprinsă în Ungaria și 
Transilvania, ce aţi bine-voitii a mi-o încredința, în sesiunea anu- 
lui 1878, am ondre a vă presenia aici uă dare de s6mă generală 

despre cercetările și descoperirile făcute în bibliotecele și archivele 

de peste Carpaţi. 

In timpă de 15 luni, cât a ţinută misiunea acâsta, am cercetati 

peste totu 12 biblioteci şi 16 archive. Am studiată peste totu lo- 

culă diferitele colecțiuni de manuscrise și documente, ce poti să reverse 

o lumină nouă, saă să deschidă perspeciive mai vaste în domeniul 

istoriei nostre naționale. 
Amă urmăritii mai cu s6emă mișcările și actele romaniloră de. la 

a. 1690 încâce. Caracterulii celorii mai însemnate fapte din epoca 
acesta se alterase aprâpe cu totul, fiă din lipsa. unei cunoscințe 

solide a împregiurăriloră, fiă, că scriitorii străini începuse a sub-or- 

dina evenimentele la propriele lorii opiniuni, şi cu modului acesta se 

depărtase de terenulă sciințifici alu istoriei.
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Î. 

In câtu privesce Revoluțianea lui Horia din anulă 17 84, am fosti 
fericită a găsi în Biblioteca Academiei și a Museului naţionali din 
Pesta, precum și în bibliotecele din Cluju, Alba-lulia şi Braşovi ună 
numării însemnați de relațiuni contemporane, ce pînă astădi remă- sese necunoscute istoricilori străini. 

Dar celii mai preţiost materiali istoricii cu privire la epoca a- cesta lam aflati în archiva cancelariei aulice şi în archiva comisiunăă Jancoviciane. Actele descoperite aici ne desvelesci înaintea ochilorii o lume cu totulii necunoscuţă din suferințele și faptele părinţilori. noștri; ele restârnă în modii decisivă r&tăcirile scriitorilori străini, ce apucase în literatura modernă se îmbrace costumul verității istorice. 

Din aceste, sunt maj cu semă memorabile : 
Interogatoriulu făcutii de contele Jankovits cu Nicola Ursu sau Horia capul revoluțiunii din 1784, care conţine 118 întrebări şi respunsuri; interogatoriulă făcutiă iotu de contele Jancovits cu căpitanul Ionii Cloşcă în 104 întrebări şi respunsuri, interogatoriulă căpitanului George Crișanu, 47 întrebări şi răspunsuri; interogatoriulă căpitanului: Uibară Ursu; interogatoriu lui Alexandru Chendi, secretariulă lui Ho- ia; testamentulă lui Horia și Cloșca, scrisă de preotulă Nicolae Raţii din Alha-Julia ; sentința originală pronunțată de contele Jankovits | în contra lui Horia Şi Cloșca; sentința pronunțată asupra lui Crișanu după mrtea acestuia ; ordinele Imperatului Iosifti către contele Jan- 

ancelaria, aulică , comandanții 

lkovits, către guvernulă transilvană , C 
tote în cestiunea tevoluţiunii horiane ; ra- 

militari din Buda Și Sibiit, 
portele contelui Jankovits, ale Suvernului transilvană si ale Cance- 

în acestă materiă ; plân- 

lariei aulice către monarculi Tosifă II, totă sorile Românilori Și ale clasei feudale adresate imperatorului Iosifiu Şi contelui Jankovits; investigațiunea făcută de consilierulă Michait e la causele acestei revoluțiună; listele Româniloră, 

Bruckenthal cu privir 

nte, au fostii scoși din Transilvania 

Cani în urma acestori evenime ȘI colonisaţi în ținutul  Panciovei ;. Telațiunile Episcopului românii 
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Gedeonii Nichitici despre activitatea sa întru liniscireă Românilor ; 

circulările și scrisorile lui Horia adresate către poporii şi alte persne 

diferite. | | 

Valsre importantă istorică posedi și actele ce le am aflati ur 

archiva Consiliului de Locotenenţă din Buda; în archivele comitate- 

tori Orade, Cluji și Deva; în archivele primăriei şi ale comandei 

„militare din Alba-Jdulia; în archiva primăriei şi Universităţii săsesci 

din Sibiiu; în archivele bisericelori românescă din Abrudu şi Câm- 

peni — cari tote pînă în diua de astă-di nu ai fostii de loci scrulale 

în direcţiunea. acesta. 
| 

Am colectată, cu raportii la revoluţiunea lui Horia, peste șepte 

sute documente diferite, ce puse faţă în faţă ne presintă o icână cu 

multi mai clară și mai vastă despre fasele si ideile acestei mișcări, 

ba. totu o dată, ele ne oleră, cu privire la ţăranului română, ună ma- 

(erialu etnologică f6rte preliosu. | 

In fine, pentru a nu lăsa nimici ce pote revărsa o lumină în re- 

laţiunile timpilorii de atunci, am cercetati și studiati localităţile ce 

ai fostă teatrulu evenimentelori, mai însemnate, cum sunt: Slatna, 

Abrudulă, Cărpenișulă, Câmpenii, Albaculă, Buceşulu, Michălenii, 

Cristiorulă, Braduli, Mestâcănulu și Valea Căianului. Am culesu, în 

câți mi-a fostă posibilă, tradiţiunile ce se păstreză şi astădi la po- 

porii despre întemplările de atunci, și în moduli acesta mi-a succesă 

a termina misiunea cu resultale ce ai întrecută tote aşteptările mele. 

N. 

Pe lângă cercetările făcute cu privire la epoca lui Horia, am a- 

vutii deosebită atenţiune și la manuscrisele ce se raportă la istoria, 

generală a României. Așa am aflatit, în bibliotecele din Pesta, Orade, 

Cluji și Braşovii, 20 manuscrise ce conținu diferite cronice de ale Ţ&- 

ră românescă şi Moliosei, din cari unele sunt în limba română, iar . 

altele traduse în limba. latină și germană. | 

Cronicele acestea fusese colectate încă în secolului trecută de is- 

-_toricii Filstich, Engel, Marienburg, Şincai, Samuilu Clainu și de pa- 

| 2
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tronulii literațilorii români de atuncă, fericitului episcopii Samuili Vulcani. 
Ele sunt urm&târele : a 

1. Historia Pringilov 'Tiavii Romanesci,. de Ja 1620.—1794. Manuserisii româă- 
nescii cu litere latine din a. 1780. Colecţiunea Sincai. Biblioteca episcopiei ro- 
mânesci din Orade. 2" 95 pagine. 

2. Istoria și chronica tări: Boldovei culese și scrise mai întâiă de Constan- 
tin Miron logofătul, acum scrisă iarăși de Samoil Clain în Viena Austriei, anul 
crăciunului 1781. Cap. 16—48,'40 215 pag. Ibid. 

3. Lilopisețul făve munânesci din descălecatulii de unde ati venit rumânii | 
de saii aşezat în ţara rumânâscă. Ms. din sec. XVIII și merge pînă la a. 
1874. Colectiunea $. Clainii, 4098 pagine+-63 foi nepaginate. Ibid. 

4. Constantis Miron. Logothetae Principatus Moldaviae Chronica. Descale- 
calul & tierraei Doldovaei la ce valicat de la zidhire său templat. Cap. 16 — 
48, şi merge pînă la a. 1561. Ms. românescit din sec. XVII mai multii de ju- 
mătate cu caractere latine, restuli cu. civile. Colecţiunea Șincai, 2 105 pa- 
şine. Ibid. 

- 
5. Uni codice în limba română cu titululi ilegibilii care conţine : Istoria ță- 

zet vomânesci de cândit at descălecată românii pînă la a. 1692. M-s. sec. XVIII, 
$» 232 foi nepaginate. lhid. | 

6. Inceperea istoriei vomânesci cu ajutorul ni D-deii de lă anul Dosana- 
lut nostru Is. Chr. 1595, — și merge pină În a. 1779, 4 203 pagine. Colec- 
țiunea Episcopului Sam. Vulcanii, Ibid, 

7. Începerea stricăciunei reformei Cap. 26; de la a. 1741 —1768 dimpreună 
cu Chronologia D.mniloriă erei Românesc 1215—1763. Ms. sec. XVIII, 4 56 loi nepaginate. Colecţiunea Sam. Claină Ibid. - 8. Unii feagmentă care începe cu Domnia hi Petru Voda celui poreklii. Schia- Bul. Cap. 35, de la 1574—1594. Ms. cu litere latine din Sec. XVII, 4 22 foi. Colecțiunea Șincai. Ibid. 

9. /stoviile fire: românescă de la 1290 — 1724. Ms. see. XVIII, 40 192 toi nepaginale. Biblioteca musenlui transilvană din Ciuju. , 10. Unh codice românescă fără titulă care conţine: Cronica terer Moldovei de la facerea lumii pînă la isgonirea lui. Aron Vodă din scaunul dom-. nici, 1595, Ms_ sec. XVII, 40 147 foi nepaginate. Biblioteca 1. Navrea din Braşoviă. 
1. gilera Drotdeviae gutore Costin Miron Cancellapio Moldaviae. Cap. 16— 

tiunca |. C. Engel biblioteca museul E nat nalt A be a. PeDasinale lee 12, Chvonil: oder Gesehichi le - meMona i din Pesta. . ; Selichte de Falach:y con Radul Gretselan von 1290 bis zum Anfa ap ie > Coe : , , . i. . ng der Regierunz des Costantin Brancovan so wie sie Filisch ins 
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Deutsche” aus dem Walachischen iiberselzen lies. Ms. sec. XVIII, 4 68 pa- 

şine. Coleeţiunea LI. (. Engel Ibid. | 

13. Co stamtin Brankoran des h. Himischen  Deichs und der IValachey 

First oder Begebenheilen desselben in den neunzehn ersten Iahren seiner Regie- 

rung, ius der Handsehrilt seines Kanzlers Radul ( “etschan erzehlt von Lu- 

cas loseph Marienbing Rector des cv. (eymn. za Kronstadt în Siebenbirgen.. 

Ms. sec. XVIII, 80 Gr pagine. Ibid. 

(4. istorie con der ersten Ilercinlun]t der Bămer und dem von then 
naehmuals aufgericheten alachischen Beiche welche Ao 1727 d. d September, 

aus eines Anonymi manuseripto walachico zur Nachricht von uns in die 
deutsche Sprache iibersetzet angefangen worden. "aducțiune în limba ger- 

mană făcută de [. Filstich. Ms. sec. XVIU, 4% 249 pagine. Biblioteca gina- 

pasiului luterani din Braşovit. o 

15. Anfang des Lebens und der IHistorie des Durclauehtigsten all -christ- 

lichen Ilevrn con dem talachisehen Lande Io Couslundins  Brakorans Das- 
-sarud Vasea sei. toli ina mit dem Fărsţenthum gekrânnt, oder beehri. 1689 

1707. TPradueliune germana făcută de “|. Filstich la a. 1727. Două esemplare: 

“unulii 40 259 pagine, altulii 4 313 pagine4-25 loi nepaginale. Codicele din 

urmă conlihe și 0 prefață în care Radulii (Grecianu dedică. opera s+ dom- 

nului Constantinii Brâncovenu. Ibid. 

16. Fistoria. Îteguom Yulachorum Imperii Rudolphi Nigri Principis. A. 6798; 

de la 1299-1568. 'Traducţiune în limba latină. Ms. see. XVII 4 68 pa- 

gine. Ibid, ” 

17. Wulachische Ilistorie von der Iercinluuft oder Niedevlassung als sich 

erhobeu din rechtschafene Choisten. Ms, sec. XVIII, fragmentit 4 8 foi ne- 

paginate. Ibid. | 

18." Conspeclus Ilistorie Valachie ah anno separate sululis 1595. "Traduc- 

iune în limba latină. Ms. sec. XVIII, fragmentă 4 4 îoi. Colecţiunea 1. 
C, Engel. Biblioteca museului naţionali din Pesta. 

19. Coutinuatio IMistorie Vălachice ab anno 1595. Ms. sec. XVII, 48 foi. 

“Colecţiunea -I. C. Engel lbid. 
20. Fragmenta ex chronico.  Dalatschaniano. Ms. see. XVIII, care incepe 

cu domnia lui Maleiii Basarabii, 4 2 foi. Colecţiunea [. C. Engel. Ibid. 

Manuscrisele menţionate de la 1—17, afară de vechimea lori 
mai al și acea, calitate caracteristică, că de regulă conţinutul lori 
istoricii este mai lungii: și mai completii de câtă in cronicele 

românesci cari sai pubiicati pină astă, și așa ele voril con- 

tiibui fete multi la stabilirea textului criticu ali analelori n6stre.
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Afară de cronicele amintite pînă aci, am găsită în bibliotecele 

de peste Carpaţi ună numeri însemnați de alte manuscrise îsto- 

pice, optve de ule, autovilorii străini, toti cu raportă la ţările române. 

Unele din manuscrisele acestea, tracteză istoria, vechiă a ţăriloria 

românescă, începând chiarii de pe timpulii Babilonenilorii și suc- 

cesivii pînă la divismnea imperiului lui Carol celi mare; altele 

se ocupă cu primele începuturi ale statelori române şi în spe- 

cială cu istoria «domniloră. anonimi» de la 1000—1300; altele în 

line descriă faptele și evenimentele urmate de la Radul Negru și 
Dragoş încâce. | e 

Tâte manuscrisele aceste, remase pină astădi încă nepublicate, 

sunt interesante din punctuli de vedere alu fântâniloră și ală . 
crilicei de care sat folositi autorii loră. Ele formeză astu-felti 

unii preţiosii materiali pentru istoriografia română. | 

Din conspectulă ce am ondre al anexa acestui raportii veţi bine- 

voi a vede, Domnule Președinte, că literatura istorică a României, 

chiară în” secoluli trecuti, era cu multii mai. vastă, de cum o cre- 
dea învățații de atunci și în speciali de cum ni-o înfățişeză lon 
Christian Engel în opera sa Geschichte der Moldau und Walachey. 

II 

Paralelui cu cercetările făcute în privința, cronicelori românescă, 
activitatea mea sa estinsi şi la manuscrisele nepullicate ale litera- 
țilori, români. | | 

Exploraţiunile făcute în direcțiunea, acesta mai condusi la a- 
celii resultatiu, că mișcarea litarară, atâti în secululă trecuti câtit 
și la începutulii seculului presentă, a fostii cu multii mat viă de 
cum puteami să o judecâmii din fântânile cunoscute pînă astădi. 

De și timpurile de atunci erai may puţinii favorabile literatu- 
vei, totuși aflămu în epoca acesta o mulţime de bărbaţi, unii 
ocupându-se cu jurisprudența, filosofia, istoria; alţii cu limbistica, 
poetică, - didactica și teologia. ! 

Probă este mulţimea de manuscrise nepublicate ce le am aflati 
salvate în bibliotecele de peste Carpati. 
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Așa încă la 1722 aflâmii ocupându-se cu jurisprudența pe româ- 

nui Petru Dobra care traduse în limba latină codul mitropoli- 

tului Stefania de la Târgovişte (1). Manuserisulii lui Dobra porta titululti : 

Regula Leyis voluntuli- divinae accommodata, continens jura ca- 

nonica et imperatoria pro causis stalus ecelesiastici et secularis. 

; f 

j 
| 

| 
| 

Biblioteca Universităţii din Pesta, 20 390 pagine (2). 

Pe la anul 1741-—t2 allămă cel dinteiti dicţionarii românescil 

cu litere 'latine întitulatii : Dictionariam Valachico-latinum, care se CON- 

servă 'astădi în biblioteca Universităţii din Pesta 8%, 166 pagine. 

La anuli 1792 săsimii pe românuli Aureliii Antoninii Praedetis, lu- - 

crândit la unii dicționarii în treci limbi: română, lalină și germană. 

In entusiasmulti săi naţională, Praedelis substilue cra creștină cu 

anul corespundători de la zidirea Romei 2545, şi pune pe ma- 

nuserisii devisa : | 

Non tamen immemores penitus virtulis avitae 

Nec piget antiquas rursus adire vias (3). 

In fine afară de Georgiu Fărcașii, Ionii Corneli si Vasile Colosi (&) 

mai aflămi ca scriitori în epoca acâsta pe Ionii Tocaciti, Ionii Mihuţii, 

Grigorie Obradoviă, Iosif Pasca, Demetriu Meciii, Simeoni Brană, 

Sora Noacii şi alți mulți ale cărori nume, nefiindă însemnate pe manu- 

serise, nu lam pututi încă constata cu acestă, ocasiune. 

1) .Paepeurap aepin 8 ANUEZEB. hip ApE ToAra ARBAERATA flpvizp'Ecra 

DE "TOATE EWUNAE pEWUgEIgIti 1 MIPENEIHA. Tipărită la Tergovişte în a. 1652. 

(2) Din însemnarea pusă la câlcâiulii acestul manuscrisă se vede că Petru Dobra, de ori- 

gine transilvană, a fostă funcţionari de finanţe în Austria. După ocuparea, Olteniei de către 

Habsburgi. în 1718 dânsulă fu numită vameşii la Râmnică, iar pe la 1751 ocupă postulă de 

directorii fiscală în Transilvania. Vedi manuscrisele : «Regula Legis> din Biblioteca Batyani 

în Alba lulia și «De utri puncta contra nationem saxonicam» în biblioteca gimn. ev. din 

Braşovti. - “ ă 

(3) Din titiulă acestui Dicţionariă, care se păstreză în biblioteca, Episcopiei de la Orade, 

se constată că Aureliă Antonin Praedelis fusese locotenent auditori în armata austriacă. 

Despre dânsulă ne velateză Ene | că pe la începutulă secolului present trăia în lași unde 

se apucase a serie Istoria Moldovei. V. qi Geschichte der Moldau und Walachey I f. 150. 

(4) Din Dieţionarulii acestui literati am alată în biblioteca, din Orade numai ună extrasă 

cu titlul : Paucula quaedam Excerpta e Dictionario Valachico-Latino-Ungărico-Germanico 

Basilii Kolosy Parochi Graeco-catholici Nagyagensis et V. Archidiaconi Babolnenșis 1805. 4* 

8 foi nepaginalte, 
i
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Dacă mare parte din scrierile acestoră autori nu mai corespundă 
+ „epocei de desvoltare în care ami ajunsii astă-di, operele lori vori 

remân€ înse totă-dâ-una monumente de activitatea literară a Ro: 
mâniloră, documente de limba şi ideile timpiiorti de atunci, 

Dcosebită menţiune merită aici manuscrisele neobosit cronicari, - 
George Sincai şi ale eruditului Samauilă Clainti, | 

Din «1 tomuri manuscrise ale lui George Șincai, ce le am aflată în 
bibliotecele din Orade și Cluju, 30 tomuui forimeză Colectizineu de 
documente lu Cronica Românilorii. Din aceste, trei volumuri grose le- 
gate în table cu piele poetă titlului : o | 

«Rerum spectantiurn ad universnm gentem Daco-vomanam seu Va- 
«Jachicam Sumimaria Collectio facta a Gcorgio Sinkay secundum ordi- 
«nem chronologicum. » 

Aceste tecă tomuri constitue Scrisorile sale cele mari sait Analele Bo- mdnilrii dupe cum le numesce dânsul adese ori în decursulii Cro- nicei sale (5). 
Istoriculii Ionii Cristian Engel ne spune, că pe la anulă 1800 vă&duse în Tergulii-Mureșului numai trei tomuri din colecțiunile lu Şincai. — probabilii scrisorile cele mari — ŞI densulii le aprețieză forte justă, cândă dice că materialult acesta va aduce servicii folositâre pentru unii istoriografă. Intradoărti colecţiunea, lui Şincai se vede făcută pentru ună: plană cu inultit maj mare de cum ia fosti densului posi- bilă să scrie Cronica Româniloră, în mijloculă lipseloriă Și perseculiu- nilorii cu cari se luptase de la, 1790 încâce. (6) 
Uni munuscri- fârte prețiosă alu lui Șincai lam aflată în bi- blioteca Museului !+nsilvantă din Cluji. Acesta este Cronica latină de la anulă 56--115$2. avendă titlul : 

plurium clio nationun si devisa : 
| Si 

Chronicon Daco-romanorum, et 

fuerat Molis lomanam condere gentem ! Nos documenta Damus, qua simus origine nați. 
Virgilius applicatus. (7) 

(5) VedI anir Cronicei 1467, 1599, 1600 şi FL, 
: (6) Intrâgă colecțiunea de documente se află în Biblioteca, Episcopiei din Orade. ul Altă parte din Cronica latină am aflat'o în biblioteca Episcopiei române din Orade cu 

iHulă : Continuatio Chronici Daco-ronanovum şi conţine epoca de la 1440—1448, |
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Totu ce sciainit pînă aslădi cu sigiranță în privința cronicei la- - 

tine, era numai dorinta ce o expritizse dânsulu în manuscrisele ro- 

mânescă, că voesce ași îutârce «munca» pe «latinie» (8). Ne lipsea 

înse ori ce lumină dacă acâstă intențiune a dânsului sa realisati 
și întru câtă ?(9) | 

Din însemnările oficiale, cari se xădi puse pe fața primă a ma- 

nuscrisului se constată că Șincai, la anul 1814, presentase Cro- 
nica latină ceisorului Martonfi din Cluj, pentru ca să o admită 

la tipari. Martonfi, din motive mai multă politice, combatu publica- 

rea operei și înaintă manuscrisului, dimpreună cu observațiunile saie, 

guvernului transilvan. Dar Șincai muri şi Cronica latină rămase 

în Archiva guvernului pînă după anulit 18148, cândă apoi fu do- 

nată bibliotecei muscului transilvanii. (10) 

Toti aici am găsiti și critica ce o făcuse Martonii la opera 

lui Șincai, despre care pină astădi aveamă numai simple iradiţiuni. 

Recensiunea portă titlulu : 

- Reflexiones în Chronicon Domini Georgii Sinhay, — Și se termină cu 

caracteristicele cuvinte : «An de aliquid brevibus Gyaris et carcere 

«dignum! Juvenalis et Sinkay.> (1î) 

Este loculit aici. ca pe lingă cronica latină să facem menţiune 

și de cronica românâscă a lui George Șincai. Manuscrisele auto- 
grafe ale acestei. opere se află asemenea în biblioteca museului din 

Cluju. Ele ai fostă transpuse aici totă de guvernuli transilvan 

unde. le înaintase Şincai pentru censură la anulu î813. Am co- 

laţionată textulă acestoră manuscrise cu celu care sa publicati la 

lași în 1853 după exemplarul din Orade. Din comparaţiunea fă- 
cută mam convinsă, că manuscrisele din Cluji conțină mai multe 

(8 Cron. a. 189%. 

(9) A. P. Narienti, în discursul săi de recepțiune, se exprimă, ast-felăi cu privire la manuseri- 

sele lui Şincai : «Unde este acâstă culegere de nai multe deci de volumusi, aceste scrisori mar 

<cum le numosce dînsulă, aceşti adevăraţi anali ai Românilorii ? Nimenea nu scie unde pâte- 

<să zacă ascunși. . . Apoi chronica latină la care lucra Şincai pe la 1810; unde sunt tote a- 
seastea ?» Vedi: Viata, operile și ideile lui G. Şincai. Bucuresci 1869, pag. 60. ! 

(10) Informaţiunile primite de la Directorulă bibliotecei, d-ii Carol Szabo. 

(11) Adecă : Este ceva demnă de exil şi de închisâre!
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reclilicări și adause, ce lipsesci cu totală în cronica de la lași. 
Mai întimpinămit în manuscrisele de la Cluji op mulțime de alte”. 
observaţiuni scrise de Sincai _înse. șierse mai târdiă cu. condeiulii, 
între cari este şi descoperirea, , că familia dinsului este originară 
din Moldova și numele săi celă adeveratii este Perşă, (12) | 

Alară de manuscrisele amintite pînă aci mi-a succes, în de- 
cursulă misiunii, să descoperii şi alte lucrări de ale acestui autori, 
ce pină astădi r&măsese cu totulii necunoscute. Anume am aflati 
în biblioteca Episcopiei dela Orade : 

Uuui manuscrisi autograf întitulată : Responsum ad Crisim Tosephi | 
Carol: Lider în supplicem  Libellor Valachorum ; (13) 

Uni vocabulari în limba română, latină, maghiară Și germană 
despre numirile animalelori, planteloriă și mineralelori intitulată : Focabularium pertinens ad ivia Regna Naturae ; 

Uni manuscrist cu inscripțiunea : storia Nataei sai a Firei, 
Dou& Indice la chronica Românilorii unulu în limba latină, al. lulu în limba română; 
O scrisâre către Episcopulă Samuili Vulcani, în care 1 muițu- - mesce penlru pensiunea vi lageră ce "1-0 promite pină va trăi, şi toti o dată 1 descopere că boerulu Stefani Marcela din Moldova Pa asi- curală că“ va tipări cronica cu spesele sale; 
În line mai maite scrisori către guvernulă transilvaniă și inspec- torul Martonfi în interesula sc6lelori românescă din Transilvania, de la anuli 1782-—1798, 
Din manasevisele ermlitulu; Samoilă Claină am aflatii peste tolă 76 vo- lumură, scrieră istorice, filosofice, limbistiee, juridice şi teologice. Ne lipsea pînă astădi o cunoscinţă esaciă despre ctitlulă şi con- ținutulă operelori acestui laboriosti ieromonachii. De aceea am cre- dută necesari a face unu repertoriu câtă se pote mai fideli și mai 

(12) «Căci familia mea încă este moldove Șinca, nu cum mă poroclesei acum 
(13) Despre scrierea acesta aminte 

ut'o tipări pentru «telâză,» 

ană şi numele cală adevăratii îmi este Perș de a după unguria,> — dice dînsulă la anulă Cronicei 1568, sce Șincai la anulu Cronicei 1291, -dicendă că nu a Plă-
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complelii despre t6te manuscrisele sale. pe care Onorabila Academii . 

îl va -atla în caelele ce am on6re a le presinta aci. (14) 

"Cea mai interesantă lucrare a dinsului este storia Românilor din 

Dacia, după cum o întituleză însuși autorulă,. începută la anulă 1801. 
Manuscrisul conţine patru tomuri. In tomulu primu Samuilă Claintă 
iracteză : Tnceputulii Româniloră, istoria .regatulai vomano-bulgarăt şi is- 

toria Transilvaniei pînă la începutuli secolului presentă. Tomuli alti 

doilea poetă titlulă : Istoria Domniloră Trei Românesc Și merge pînă 

la anulu 1724; tomulă alu treilea se ocupă cu /storia Domnilorii 

țerei Moldovă pînă la anulu 1795. In fine tomului ali patrulea se 
vaportă Ja. Istoria episcopiei românescă din Ardeali. 

Asemenea am aflată în bibloteca episcopiei din Ovade și Dictionarul 

româno-latină alu lui Samuilă Claini din 1801, operă care a dati pri- 

mul impulsă Ja compunerea și editarea dicționarului de Buda din 1825. ” 
Dou& manuscrise interesante din punctulii de vedere filologicii le-am. 

aflată totii în biblioteca dela Orade. Ele conţină discuțiunea ce a. 
urmati la anulă 1815 între literații I6ni Corneli şi Petru Maiori 

cu privire la ortogralia română cu litere latine. 

Manuscrisulu lui I6nu Corneli. pârtă titlul : Reflexiones circa illa 

Orthographiae, în conscribendo Dictionario Daco-romano adhibendae puncta, 

în quibus RO convenintus. : 

lar manuserisulii lui Petru Maiori e întitulată : | 

Animadversiones în orihographiam Latino- Valachicam D-mi D. Cornelli. 

Manuscrisele acestea, pe lingă valorea loră sciinţifică, ne facă toti 

„o dată a cunosce prineipiele filologice ale unui însemnalu literatii 

românii, lână Corneli, despre care pînă astădi sciami numai că co- 

laborase și dînsulu la dicționarulă de Buda. (15) 

Ună mare interesi istoricii ne presintă corespondența episcopuluă 

(14). Singura lucrare meritoriă asupra activității literare a lui Sam, Clainu este, pînă as- 
tăi, importanta scriere a d-lui 7. C. Bianu, în care se află o mulţime de date pline de in- : 
teresii, atât cu privire la viâţă câtă și la operele acestui literat. Vedi 7. C. Bianu, Viţa 
şi activitatea lui Maniu Samuilă Miculă alias Clain de Sadu, Bucuresci 1876. (Analele So-, 

eietății Academice 'T. IX" pag. 79-.- 109). - 

(15) lonă Corneli s'a născută la 20 Mait 1757; dînsulă fu canonică și mai târdiii preposită 

ală capitulului din Orade, şi reposă în 8 Septembre 1848 în etate de 91 ani.



E IE 
Pudcamniă cu fabulistelă Dimitrie Cichindealii, în epoca de la 1812- 1816. 

Scrisorile acestea, în iuumări de 15 bucăţi, ne arată cum acesti 

doi bărbaţi mari, încă la începutulii secolului presentii, lucrati .neo- 

bosiţi, pentru a scâte p> Românii ortodoxi din tingasia de sub po- 

testatea ierarchiei sârbesci. În altă scrisâre din 1816, episcopului 

Vulcanii comunică lui Cichindeală, că a intervenitii la guvernulii din. 

Viena pentru a se rădica interdictulă decretată asupra fabulelorii sale, 

pe cari episcopuli sârbezci din Temișâra le denunțase de contrare 

constituliuniă imperiului. 

IV 

In decursul misiunii mele în Ungaria și Transilvania mi-a suc- 

cesi să aflu şi câte-va fractale originale din secolului alu XVII-lea în- 

cheiate între Domnii României și ai Moldovei cu principii Transil- 
vaniei. Așa am găsită în biblioteca universităţii din Pesta uni 
tractată de. alianţă între Radulu Mihnea și principele Transilvaniei 
Gavrilu Bethlen din anului 1617; în archivele Statului din Buda unu 
tractati de alianță între Ionii Michaiu Radu și Georgii Racoți din 
anula 1659, și altă tractatii întee Constantină Basarabi cu principele 

G. Racuoli, fără anu. 

Ună documentii importanti pentru istoria homânilori de peste 
Carpaţi lam aflată în biblioteca universităţiă din Pesta. Acesta este 
Bianiţestulii de unire ali Dlitropoliei din Alba-Iulia, dati şi subsemnatii 
în sinodulii din 7 Octombre 1698, la olaltă cu condiziznile amirii.. 

Conţinuiulii acestui act, de o gravitate atâtii de însemnată, remă- 
sese pînă aslădi cu totuli necunoscuti. Nici succesorii episcopului 
Atanasie, care făcuse unirea, şi nică istoricii nu ne spună, că art fi 
vedutit vre odată originalului acestui manifestu. Toti ce poseda. isto_ 
ria pînă aslădi, era numai o iraducliune latină, în case, pe lângă 
multe neesactilăți și pe lângă omisiunea condiiuniloru de unire, ie- 
suiţii intercalaseră memorabilulu articlu de credinţă : 

Omnia achnittentes, profitentes ac credentes, quae illa admiitit, profite- 
luv ae cevesiit praesertim cero illa guatuor puncia, în quibus haclenus dis-
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sentive videbumur (16)—despre -care în textul originalii românescă nu 

ge face nici o menţiune. | | _ 

Analisândă conținululu acestui documentii, se constată unit adevări 

istorici forte momentosti și anume : că în sinodul din 7 octombre 

1698, metropolia română din Alhba-lulia ne “acceptase nică o dogmă ca- 

tolică. Menţiune despre punctele dogmalice se face numai în lraduc- 

(iniea, latină, care 'înse nu e provădută nici cu subsemnăturile cle- 

rului, nici cu sigilulti metropoliei. 

Acâstu este starea de lucruri ce ne-o presinlă manifestuli 'origi- 

nat din 1698 (17). 

Nu mai puţină sunt inemorabile pentru epoca acesta : 

Serisărea lui Teodosie mitropolitulii DBuruvescilori, către Atanasie Epis- 

copulă Transilvaniei, prin care îl râgă a se întorce iarăși în sinulii 

hizericei orientale, 1702; | 

Sentinta putriarchulati, Calinicit dinu Constantinopole, adresată în formă de 

păstorală către clericii, preoţii, boerii, neguțătorii şi cek-lalți creştini 

ortodoxi din Ardălă, prin care afurisesce pe Atanasie pentru trece- 

tea densului la unire şi li destitue din scaunulii archieresci, 1702; 

Jurământulă, episcopului Atanasie depusi în Viena, după acceptarea 

unirii (16 puncte), 1701; 

Alemoriele românului Gavrilii Nagyszegi, scrise în prinsorea sa din 

Sibiit, în. cană protesteză în contra presiunii ce se face asupra con- 

- sciinței poporului românii, 1704. | 

(6; Adică : Admiţânrdă, protosândiă şi credândă tâte câte densa (biserica catolică) le admite. 

profuseză şi crede, mai cu s6mă înse acele patru puncte, în cari pînă acum se vedea, că nu 

ne înțelegemii. Vedi Cipaiiu : Acte şi Fragmente, p. 77, 

17) Documentulă acesta Yam aflată în colecţiunea iesuitului G. Xăevenesi, care, la olalta cu co- 

legulii său L. Baranyi și cardinalulă Collonits, îndupleczră pe episcopul Atanasie să primâscă 

unirea, cu biserica Romei. Dar cum a ajunsă şi cum a rămasă. actul acesta în posesiu- 

nea lui Hevenesi ? O lumină în privinţa acestui misteriă aflămi în Şincai. La anulă Cronicei 1711 

dînsulă, vorbind despre unii documentă ali boiarilorii din fera Făgăraşului, ne spune urmă» 

torele; escrisârea. acâsta, care trebuia să remână în originală în archivulă vlădicescă din Blajii, 

«după. ră” obiceiul loră o aii furată Iesuiţii şi o ati trimesă provincialului lori lui Hevenesi, 

«carele o a legati între scrisorile sale cele multe, cari toti cu răpirea şi cu furlişagulă le ai 

«adunată spre marea pagubă multora, dar mai vîrtosii a, Ardelenilorii.> MHevenesi a reposată 

la a, 1715, aşa, dar sustragerea, se întimplase în anii cei dintâi ai unirii.
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| V Ş | 
Din cărţile vechi tipărite, înse necunoscute pînă astădi, am de- 

scoperili în biblioteca colegiului reformată din Tergulă-Mureşului 
ună  catechismă românescii tipăritii cu litere latine în Alba-Iulia 

„la a. 1648 de preotulă calvinesciă Stefani. Fogarasi. Catechismult are trei titule : ungurescii, românescă, și latinii, din cari celi ro- mânescii este în coprinderea. următore : EI 
Catechismus  Atsaja ej Atsaja Summa szau Meduha ă auluiiej si a Hvedinciej  Christinasskae Jiuprinsze en Entreberj , si Reszpunszurj sahkurtae ş si Tu adeveratury den szkriptura saventae enlerite. 8" 48 pag. Asemenea am aflată în biblioteca contelui Samuilă Teleki din Tergulti-Mureşiului o broșură tipărită în Viena cu litere latine de nemuritorulă George Lazără la a. 1508, avendă titulă: Versuri de laude în linba Daco- Romaneaske la. logodirea Prea Eneltzatuluy nostru milostiv imperat Stepen schi Tayke Frantzi. 4 7 pagine. 

__ Cu acestă ocasiune împlinescă o plăcută datoriă, -Domnule Pre- şedinte, amintindi aici numele mai multoră'onorabile .persâne din Ungaria şi Transilvania , cari, în semnă de stima ce portă pen- lu Academia română, mi-ai oferiti mai multe documente și cârți vechi, rugându-mă să le înaintezii la biroului societății. Anume : D-li Coloman Thâly, membrulă Academiei din Pesta, transpune 9 acte diplomatice, scrisori de ale principilori români din seco- lulă alt XVIII-lea, copiate de D-sa din archivele statului și din archiva familiei conte Karolyi. | | Prea. Sânţia Sa di canonici Pauli Vela din Orade donâză Academiei opera lui Laurenţii Toppeltin : Origines et occasus Tran- silvanorum, 1762. 
| D-lui Nicolae Corcheși, maiori în Câmpeni, ofere uni <Aca-. thist> românesci tipărit de învețatuli Samuil Claini cu litere la- tine în Sibiiu la a. 1801. Carte fârte rară și multi căutată, care conține la inceputi Şi uni tractată de ortografiă română. Totă d-li Corcheşi avu bunătatea ami -preda (rei documente interesante pentru istoria aniloră 1848 și 1849, intre cari este
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şi. Deserierea strălucite; victorie de la Fântânele ce at raportat-o Ro- 

mânii în d iuliă 1849 sub conducerea D-sale..- | 
In fine d-lti Stefani Cacoveană din Blajii donâză unii exemplară 

din Supplex libellus Valachorum Transilvaniae, 1791. 

Aceste sunt pe scurti, Domnule Preşedinte, de o parte lucrările 
de altă parte resultatele misiunii cu care ați bine voilii a mă 
onora în sesiunea anului 1878. : | 

VI | 
Nu -potu încheia acestă dare de semă fără de a mă arăta 

forte simţitoră Pre Sânţiei Sale ilustrului episcopi Mihai Pavelă 
din Orade, care cu deosebită amabilitate a întimpinatit misiunea, 
Academiei, punendu-mi la disposițiune tâte manuscrisele şi docu- 
mentele bibliotecei de acolo. | 

Asemenea sunt prolundi recunoscetorii d-lui directoră ali Ar- 
chiveloră Statului “Dr. luliă Pauler, d-lui Dr. W. Fraknoi, directo. | 
rulu bibliotecei museului naţionali, d-lui Baronii Dâry, d-lui Conte 
ali națiunii săsesci Fr. Wăchter, precum şi domnilor Alexandru 
Szilâgyi, Paulă Hunfalvi, Carolă Szabo, 1. Csontosi, De. Thaloczy, 
lakab Elek şi I. Horvât, — pentru bună voință cu care 'mif at 
inlesnitii scrutarea archivelori și bibliotecelorii de peste Carpaţi. 

Exprimândi onorabilei Academie în genere şi Domniei Vâstre, 
Domnule Președinte, în particulară sentimentele mele de gralitudine 
pentu mijlocele votate în interesulă acestei misiuni, am onsre a, 
înainta aici întregă colecţiunea făcută în timpulă acesta în numără 
de 38 volumui manuscrise, unulii fotografiat, două tablouri ve- 
chi în oleiă, mai multe portrete, desemne și facsimile impreună 
cu trei copie de pe medalia lui Horia. 

Bine-voiţi vă rogi, Domnule Președinte, a primi asicurările res- 
peciosei mele stime și devoțiuni. 

Nic. Densusianu, 
Bucuresci 16 Martie 1830. 

77[c7  
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DOCUMENTE 

La istoria, Revoluțiunii lui Horia din a. 1784, colectate de d-lii Nic. Densusianu. 

1. Din Archivu Cancelariei caulice ungaro-lruusileane. (1) 

I. Raportulii Cancelariei autice către împăratulă losifii II, pentru remunerarea 
protopopului losifii Adamovică din Abrudii șia locuitorilorii din Lupșa, caii ati 
prinsi pe capitanul resculațiloră Vibari Ursit.. Viena 3 ianuarie 1785. - 

2. Ordinulit Cancelariei aulice către guvernulit lransilvană pentru romunerarea 
protopopului |. Adamovici. Viena 17 ianuarie 1785. 

3. Consiliulă de resbelă din Viena scrie cancelarului Eszlerhăzy că-i va co- . 
munica actele soțilorii lui Horia, îndată ce: vorii sosi din Transilvania. Viena, 
20. ianuarie 1785. 

4. Raporlulii: Locoleneninlut-colonelă Kray călre comanda nilitară din Alba- 
lulia despre prinderea lui Horia și Cloşca. Abrudă 31 decembre 1784. | 

5. Raportul comună alit guvernatorului Sam. Bruckenthal şi ală co:nandantu- 
lui Fabris către imp. losifit 1 cu privire la măsurile luate pentru linişlirea re- 
voluţiunii. Sibiii 21 decembre 1784. 

6. Raportulă comunii alii guvernatorului Sam. Bruckenthal şi ali comandantului 
Fabris eătre imp, Iosif II, despre prinderea lui Horia şi Cloșca. Sibiii 4 ianua- 
rie 1785. 

7. Biletulii: Imp. Iosif II către vice-cancelarulă Palffy pentru remunerarea. 
celorii ce ai prinsă pe Horia si Cloşca. Viena 14 ianuarie 1785. 

8. Raportulit loc. col. Kray cu detaliurile asupra prinderii luj Horia, si Cloşca, 
Abrudi 1 ianuarie 1785. | Da 

9. Michaiii Bruckenthal. administratorulii comitatului Huned6ra raportâză Can- 
celariei despre românii ce aâ fostii condamnaţi în comitatulă Hunedorei, precum 
și despre nobilii ucişi acolo. Deva 24 martie 1785. 

10. Conspectulă prisonerilorii cari se aflaii în închisorile comitatului Hune- dora pină în 14 martie 1785. i 

| (1) Cancelaria uulică transilvană, inființată. la a, 1695, a. fostii împreunată cu cancelaria au- lică ungurească, în urma, decretului împ. Iosif II, din 14 augustit 1782, purtândi de aci înainte numirea comună de Cancelaria regia hungarico-transilvana aulica, "Dar unirea acâsta nu ținu multă, căcr la a. 1791 cancelaria Transilvaniei fu iarăși separa 
După închiarea, pactului dualisticii din 1867 archiv 
Viena la Buda, unde la olaltă cu archiva. Guvern 
tei din Buda şi cu archiva Camerei aulice din Vi 
mirea generală de Archiva Statului, 

tă de către cea ungurâscă, 
ele ambelorii cancelarii ai fosti aduse din 

ului din Transilvania, cu archiva Loco.enen- ena, să află astădi tote concentrate sub nu-
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11. Lista individilorii ucisi de către rosculatii români din comitatuli “Hune- 

dorei si ali Zarandului în luna lui novembre 178 

12. Raportulii comunii alii guvernâtorului Sam, Biuckential şi ali generalului 

Fabris către Impăratulă losifi [, despre disotvarea taberelorii române. Sibiiiă 

24. decembre 1784. 

13. Relaţiunea vice-comitelui Bebly din comitatulăi Bihorului cu privire -la 

fuga lui Horia. Orade 26 decembre 1784. 

... Raportulti contelui Antoniu Jankovits către Imp. Iosifi II despre măsurile 

are în comitalulii Aradului pentru liniștirea românilorit. Deva 23 decem- 

bre 1784. 

15. Raportulă Contelui A. Jankovils către Imp. Josilii II despre prinderea lui 

Horia, Cloşca şi Crișanii, și despre plângerile românilorii în contra exceselorii 

nobilimii. Alba-fuiia 2 februarie 1785. 

16. Raportulă maiorului Pikler despre prinderea căpitanului George Cri- 

șant. Abrudi 30 ianuarie 1185. 

17. Biletulii împ. losifi TI, către vice-cancelarulă Palfiy cu privire la prOCE-" 

sul lut Horia şi alt soțilori săi. Viena 12 februarie 1785. 

18. Cancelaria aulică către Imp. losifăi II totă cu privire la procesul lui Ho- 

ria şi re soluțiunea, monarchului. Viena 14 februarie 1785. 

19. Impăratulu losifu către vice-cancelarulii Pâlfiy despre mortaliiatea ce a 

eruptii în sinuli comisiunii Jankoviciane. Viena 28 februarie 1785. 

20. Ordinul Cancelariei aulice către guvermulii transilvană pentru publicarea 

urbariului. Viena 7 martie 1785. - 

21. Baportulă guvernatorului Sam. Bruckenthal către Impăratuli losifă II, des- 

pre luptele armatei cu resculații în timpulă de la. 29 pinăla : 51 novembre 1784. 

Sibiit 16 decembre 1784. 

22. Paportulii comisarului Michaiti Bruckenthal către cancelaria aulică despre 

continuarea investigațiunii Jankoviciane, Deva 24 martie 1785. 

23. Extrasii din biletuli Împăratului fosifii către contele A. Jankovits, ca să 

încredințeze lui Michaiii Bruckenthal continuarea investigaţiunii. 

24. Ovdimulă Consiliului de resbeli în privința colectelorit de bani ce sar 

fi făcută în favorulii lui Horia în comitatulii Cetăţii-de-baltă și ali Făgăra- 

şului. Viena 20 ianuarie 1785, - 

25. Cestinnea pădurilorii devastate în decursulă revoluţiunii. 

26. Cancelarulii Eszterhiâzy către Imp. Iosif II despre fuga lui Horia şi 

resoluțiunea monarchului. Viena 2 ianuarie 1785. 

27. Comisarul Michaii Bruckenthal către cancelarul Eszterhâzy cu privire
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la despăgnbirea nobililoră ce ati suferitii cin câuea revoluțiunii. Deva 24 martie 1785. | | 
28. Ordinulii comisarului Michaii Bruckenthal către funcționarii comitateloriă, ca să nu facă excese cu adunarea obiectelorii ce le-ati luatii resculaţii de 

la nobili. 

29. Împăratul Iosifi comunică vice-cancelarului Păâlfiy ordinele ce le-a adre- i salii guvernatorului Bruckenthal şi comisarului A. Jankovits în. 7 februarie 1785. 
30. Ordinulii împăratului losifăi către contele .Jankovits cu privire la proce- sulă ni Horia. și la regularea urbarială din comitatuli Hunedorei și ală Za- randului. Viena 7 februarie 1785. 
51. Ordinul Imp. Iosif către guvernatorul Sam. Bruckenthal cu privire. la remunerarea lui Popa Moise şi a țăraniloră cari at prinsi pe George Cri- sanii. Viena 7 februarie 1785. | 
32. Paportuli Contelui A. Jankovils către cancelaria aulică despre instrue- țiunile date succesorului său Michaiii Bruckenthal. Pesta 2 maiă 1785. 
33. Instrucţiunile date lui Michaiă Bruckenthal de către. contele A. Jankovits, 31 martie 1785. | | 
34. Lescrierea solemnităţii avangiate în Slatna la 5 februarie 1785, pentru pre- miarea celoră ce au prinsi pe toria, Cloșca și Uibarăi Ursii. Anexă la ra_ 

portulit menţionatii mai în jos, 

35. Raporlulă comisarului Michaji Druckenthal către guvernuli transilvaniă, cu privire la solomnitatea din Slaina. Alba Julia 7 februarie 1785. 
36. Raportulă guvernului transilvan către împăratulă Iosif 1] despre .îmm.- părțirea premielorii. Sibiii 10 februărie 1795. - Ai 
37. Cancelaria aulică călre Imp. Iosifii II pentru premiarea celor ce au prinsă pe căpitanulă Uibari Ursă, și resoluțiunea monarchului. 4 decembre 1784. | 
28. Impă&ratulă Iosifă comunică cancelarului Fszterhâzy ordinele adresate că- tre contele Niizky, preşedintele locotenenţei din Buda, şi către guvernatorul Sam. bruckenthal din Sibiiă. Viena 15 novembre 1784. | 
39. Imp. Iosifă II ordonă guvernatorului Bruckenthal să aplice procedura su- mară (jus Slatarium) în contra agitatorilorii și pune ună premiă de 300 gal- beni pentru cci cari voru prinde pe căpitanii resculațilorii. Viena 15 noem- bre 1784. 

40, Ordinulă Impăratului losifă II către comandantul Preizs, ca sa procedă In contra resculaţiloră cu tolă xeriositatea. Viena 15 novembre 1784. 
&1. Orâinulă Imp. Iosif II către comandantulă din Buda baronuliSchakmin,



  

di 

pentru a trimite în contra rescu iatiloră” armată ce va îi necesară, Viena, 

15 novembre 1785. | _ 

42. Consiliulii de resbelii serie comandantulii. Proiss, că împ&ratulii desa- 

probă conduita sa cu privire la co seripţiunea militară și la întârdiarea ce a 

puso în executarea măsurilor iilitae. Viena, 19 novembre 1784. 

43. Comisarulii Michaii Bruehenthal raporidză cancelariei aulice că contele A, 

Jankovits a luatit cu sine tote actele comisiunii și i este imposibilă de -a con- 

tinua învestigațiunea. Deva 24 aprilie 1785. ” 

„ Relaţiunea vice-contelui din Aiudi Alexiu Szentpâli despre sorta unui 

actașamei nt militarii la Remeli. 25 novembre 1784. 

45, Subprefectulit Efraimi Enyedi relatâză că românii resculați voeseii să 

atace Abrudulii a doua 6ră, şi că în comunele Lupsa şi După-piâtră se lucră- 

incontinuă la lănci. Slatina 25 novembre 1784. 

48. Serisorea lui Franciseit Domokos către unii prelafii (numele lipsesce) cu. pri- - 

cire la unele evenimenie din Zarand, Deva și Hategii. Deva 18 novembre î784. 

47. Sabprefecluli fonit Boros raporteză despre o înlâlnive cu resculaţii la co- 

muna Salciua de josii. Turda 21 novembre 1784. 

48. 'Vice-comitele Ladislau Ballo raporteză că densulă, la o .laltă eu vre o 

150 nobili înarmaţi, a avută intențiune să mergă asupra românilor în munţi, 

dar armata imperială nu a voilil st “% însoțeseă. Ighii 21. novembre 1784. 

49. Ordinulii guvernului transilvanii către comitate cum .să proceda, cu re- 

“belit prisonieri. Sit bilă 15 novembre 1784. | | 

50. Subprefectul Efraimă Enyedi scrie vice-comitelui din Aiudi cum sunt 

organisate şi împărțite taberele române. Slatua 17 novembre 1784. 

51. Alexandru Szânto serie prefectului din Clujă, că uni locuitoră din co- 

muna Rodna a călătoritii de curândit în taberile resculațiloră. Ladoşi 9 no= 

vembre 178%. 
RI 

52. Petiţiunea Tablei regesc şi a Mngnaţilocă reiugiaţi în Tivgulii- Mureşului 

cătro guvernulă iransivanăi pentru apărarea nobilimii si stirpirea, resculațilorit, 

'Firaulii-Mureşului 27 novembre 1/78. | 

53. Petiţiunea Scaunului (districiaului) Mureș si a Comitatului Cetăţii-de-baltă 

către cancelaria aulică. ca Impăratulii să dez ordine energice pentru apărarea 

nobilimii. Virgulii-Mureșului L decembre 3.784. o 

54. Comitatul Hunedârei core do la contele A. Jankovits să-i Irămiţă pro=: 

cesele investigate de densulii. Deva, 25 februarie 1785; 

53. Contele A. Jankoriis răspunde comitatului Hunedora că i-a comunicatii 

în extrusii totit ce a -credutit necesari. Temișora 16 martie 1785,
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55. Petiţiunea, Tablei regesci din Tivgulit- Muresului. către tuncelavuliă, Iazter- 
hâzy, ea, dfnsulă, în nihole patriei şi ali națiunii ungurosei.. să roze. pe -liupăra- 
iuli losiţii a le acorda paironara şi aiitori Tirgul -Murozulul 19 novembre Î7 789, 

    

    

7. Potiţininea Tanlei rogască 

  

în Tirguliie 
   

  

result 
pentru a se permite noii ari 

9 

infăunen. "Virgulii-A Mureşului 19 novenmhie 4794. 

i În. mi; "atiuata Ec aula râvo- 

58. impăratul losilii invită “pe caneclarulă Lezieritay a trămite contelăi lankovits plănsorile romănilorii din domeniulii  Slaineă « «imprennă cu proiectele - pentru regularea urbarială a Transilvanie, Viona 27 novembre MB | 
39. Bilotulii împăratului Iosifii II către coniele A. Jankoviis prin cate 1 informâză, despre cauzele rovoiuțiunii somâne. Viena 27 novembre 178 - 

  

60. Propunerile cancelariei aulice pentru linistirea. definitivă a românilorit şi decisiunea monarchulai: 42 puncte. Yiena 23 novembre 1784. 

plânsorile din. do-. meniulă Siatnef, la cari so provâcă biletulă Irapăcatului, i %e .voră câlii mai enrendi. Viena 27 novembre ÎT784. 

61. Cancelarulii Fezterhâzy serie contelui Jankovită, că 

iPămite 

62. Raportulă contelui A, Jankovits către cancelaruli Fszterhăzr despre ac- tivitatea sa în Ungaria pină în diua de 2 decomlhie L784, 

63. Sublocotenentulă Teleky raportâză, căpitanului săă despre râsca Hații din coniuna lia şi cere ajutoră în contra lori. Dobra 29 novembre 47 84, 
„Că pandurii din comita ulii Aratalat ral teateză pe românii din Covasdia. Radna 29 novemrre 1784 

65. Căpitanul Baron Verner raporitză. că. primarul si prootuiăi din co- muna Zami aă publie ati poporului nisee ordine kosite io la Horia: Radna 1 decembre 1784, 
| | 

6. Căpitanulă Aloczâry raporiâză 

(5. Măsurile ordonate de Contele A.. Tankovita ÎN urma ra poztiiluY dep maltratărilo romănilori. din Corasdia. Aradă 29 novermlre 1784. 
67. Ueneraluli koppenzoiler. serie o diciul A 

vulă trimiti sublocotenentului Teicky iu. Dobra. 
68. Guvernatorulă. Sam. Uruckenthal 

„ptixonierii români alecapilați la Deva. 

ca
 

- Vankoviis. cu privire la ajuto- 
Temizora 2 decembrie 1784. 

FAporiez d monnrchului josifii 1] ficspre 
ibiiti 30 novembre 1784. 

69. Gu ernatorolii Sam. Bruce Reathal ta aporiâză Impă datii procedura sumară în cânta pr 

  

ratului losifă H. că a Suen 
isonierilorit români. Sibiiă 29 novembre 1784, 70. Baronnlii Ionii Pornes nisza serie guvernatorului Sam. Bruckenthal că Teiu laţii i-ati devastati tâte domeniele din comunele Ilia, Rapoltii, Gepauiă. Santi Maria și Simeria. Deva 1 decembre Î73 4 
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„71. Vice-cancelurulii-. Pailiy - către” Imperaluli Tosilii TI. cu privire. la regn- 
larea urbarială din manţit Abrodului. Viena 3 ausnstăi 1785. 

   
7. Ordinul bnapăratului Tosifă Ii către Caneela ilică în cestiunea re- 

= sulănii uibariale din munţi Abrud si a iuncitonari se jăfuescii pop 
ulii, Viena 8 august 1795. 

75. Sergentulă Ifireeh raporieză că dens: 

Sinionă Trită si pe Nicula "Todea dar Fri rez 
ii a cercetată acasă pe Petru Nica ta, ra 

ti. Cânpent 26 iulie 1785. 

  

      ia 

pri enre sc declară de ţărani liberi, iobagii ca % ati prinsă pe 
loria și Closea. Siatna 5 febrnaric 1785. ! 

    

ulii lositi AC îi procedee în 
Li cota rese ulaţiloră cu măsuri militare. dur uu cu armnostii. Viena 4 dacerm- 

re 4784, i 

75: Cancolarulă E Eszievhăzy ” consilieză pe linpăra! e 

u 
i 

  

28. DNaportuiti comisarului Michaiii Piuezenthul către Canccluria aţlică de 
spre asuprirea lceuitorilori din ronaţii Abrudului, Sibiia 17 august 1795. 

  

TI, Caneclaria , aulică transpune camerei aulice montaniziiea raporiit lui ii 
j Bruchental cererii totii o. dată. și opiniunea su. Viena L sortembre 1785. 

    

  

[ai Y y Fepomezii noiiarehului, că 5 lueuitori din Al lbacă, 
în: Beius nisce cuvenliri  staneaie, și resolu- 

 uusustă 1785. 

19. Relaţiune: lut Alexiu ineze despre cuvintele ce le-uă rosiitii loouitoriă 
din Albacă, cari ai plecati la Viei na, anume Petru Nicala, Simion Triţă şi Ni- 
chita Todea. Câmpeni 21 iulie 1785. i 

80. Comisarul Aichait Bruckenthal raportâză Vice-cancelarilui, că a seristi 
d comitatului Bihorii să prindă pe deputaţii din Albacti. Slatna. 23 iulie 1785, 

„73. Vico-caneglarulii 
, 

piucândă la Viena, ai 

limnea ronarehului, Vi 

' 
* 

- - A 

  

81. Contele Antoniii Jankovits înaintâză monarchului Iosif 1 câte-va. ast 
ce se raportă la plânsorile românilori resculati. Viena 16 mai 1795. 

82. Funcţionarii cancelariei aulice Fabianii și Csiidăe raporiâză, că dinşii a 
frântă sigilele de pe lada în care se afla actele contelui Jankovits, dar nu 
ati aflată între ele nici unii dosară cu privire la plânsorile vomânilori din 
munții Abrudului. Viena 19 aprilie 1786. | 

83. Cancelaria aulică serie guvernului transilvan. cu privite la despăgubi- 
vea arândaşilorii armevi în urma tumultului din 1782. Viena 31 iulie 1786. 

84. Guvernul uanssilvană înainteză  monachului losifă: ÎI noua corcetare 
lăcută cu privire la pagubele ee le-ai sute aventașii avineni prin tumul- 
lulă din 1782. Sibiiă 11 iulie 1786. 

85. Contele Pâlity vaporiâză împăratului dezpre corectarea -Bcută asnpra 
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oa 

plănsoriloră ce le-aă înaintată românii la trontr înainte de. revoluțiune și de-... 
cisiunea monarchului. Viena 23 februarie 1786. aa: 

36... Cancelaria aulică raporiăză monarchului, că a cermniii de la guvernul 
Transihanici săi trămitii “scrisorile lui. Horia cai sat aflati la Nicula Cyistea. 
Viena 24 nai 1785. | E a 

37. Raportulit. guuvremului trănsilvanii către Ipătatulăi losifă ot în cestiunea 
acestori scrisori, Sibiit 2 augnstă 1785. | m 

88. Cancelarulă isztorhâzv descopere împeratului. -teinerea, că revoluțitiuea - 
români nu se va linisti. Viena 10 docembro 178%. = 

89. Profectulă Hunedorei, baronulti Bornoinisza. însciințeză că în comitatul 
farandului revoluțiunea a eruptii din noă. Deva 1 decembre 1784, 
99. Locotenentul Simânvt relateză că armata imperială, în urma unek lupte 
ce a avuto cu resculații aprope de comuna Brad. a irebuitii să să retragă 
la Halmagiii. Biadi 29 novembre 1784. 

91. Cancelaria aulică ordonă, guvernului imansilvanit. că pini se voră de-- 
cide plânsorile. ce le ui. înaintată românii din domeniul“ Slatacă la impăra- 
lulă, să nu se execute nici o sentință de m6rte asupra lori, Viena 21 maiă 4783, 

92. Referatul lui 1. Mehiozi către cancelaria aulică deapro petiţiunen rU=! 
mânilori la împiratulă din a,, 1783. No 6398. | | 
98. Petiţiunea românilori din domeniuli Slatnei înaintată împăratului Jo- 

- sila cu irivire la abusurile funcţionarilor. Viena 18. martie 1784. 
9. Ordinulă cancelariei . aulico către guvernul transilvan în urm& peti- 

țiunii din 18 martie 1784. Viena 13 aprilie 178. 
95. Raportulă cancelariei aulice către Impăratulu losifă 1] asupra petiţiunii 

românilorii din a. 1782. Viena 19 aprilie 1782. 
96. Ordinulă cancelariei aulice către guvernulii transilvană în uema polițiunii , a 1: = ii, din a. 1782. Viena 24 aprilie 1782. 

97. Pelițiunea româniloră din domeniulit Slatnei către linp. Iosifă II cu privire la asupririle și storcerile funcţionarilor. 16 aprilie 1782. 
98. Consiliulit de reshbeli propune împăratului losifă ună prerăiii de 100 sal- beni pentru acela, care va prinde pe Salis, și resoluțiunea, impăratului. Vie- na 10 septembre 1784. , 
99. Cancelaria aulică serie guvesnului lransilvani, că primarii din mun- 

UL Abrudului cari voră încasa impozitele la timpă să fiă scutiți de con- tribuţiuni. Viena 26 iunie 1782. 
d. * . o. i . . a 4 “- ÎN 100. Preoţii români din munţii Abrudului se plângi la împăratală. că desi . - Pi . . * - 2 sunt necesităţi a se hrăni cu cultura pământului totuşi funcţionarii ceri şi de la ej. 

ț 

  



  

„ca de ln alți iobagi, se tacă -robote și să plăteseă laxe. Referatii. Viena 24% a- 

prilie 1782. | 

101. Contele A. Jankovits raperieză mperatului losită. că revoluţiunea YO- 

mână sa liniștite şi numat comuna Gura-Arădii, unde se dice că sa re- 

ast Horia, nu Sa supusi încă, Deva 26 decembre 178%. 

402. Canceleria aulică comunică contelui A. Jankovits re-olujiunea Ja păra- 

tului cu privire la interpretul comisiunii pentru limba română. Viona 9 iu- 

nuarie 1785. | 
| 

„103, Caucelarulii Pszterhăzy propune monarehului că postulă lui „fuikovits 

din Danală să vemână neocuputil. de Greece iapă asizurărite venite de lu 

densulă, uctiritatea sa în 'Peansilvania se va termina în cureadii. Viena 30 de- 

cembre, 1784. 
_ 

104. Consiliulii de resbeli COTNUNICĂ, caneclaviei că in 17, 18 si 19 te 

vuarie 1786 al fosti transferați în Panali 122 români. iar guvernul tran- 

zilvană le va trămite acolo familiele și averea. Viena 15 marie 1786, 

105. Lista unorii ţărani din comitatuli Albei-de-josă si alti Hunedorei cură 

„i fostii transferați în Banati. bd. | 

106. Consiliuli de Leshelii comunică cancelariei aulice lista de sus. Viena 

29 hartie 178. 

107. Consiliul de resbelă comunică cancolarică, că dintre țăranii osăndiți la 

transferare at sosit în Banati 137 familii. Viena 29 apriiie 1786. 

108. Cancelaria aulică ordonă guvernului iransilvană să trămită în Banati 

cât mal curândii averea celorii 157 familii. Viena 8 mai 1756. 

109. Consiliulă de resbelir serie cancelurici că la vusarea guvernului transil- 

vanii sati trămisii în Banată și unii țărani. ce nu crai osândiţi la transferare. 

Viena 3 maiu 1786. | | 

110. Cancelaria aulică reprobă conduita guvernului transilvan, fiiudi că a 

trămisii în Banati și individi ce nu craii condamnaţi ja transferare. Viena 15 

mai 1786. | 

111. Lista țăranilori transferați în Banati în contra ordinului împărătesc 

între cari este și Ionă fiuli lui Horia cu soția ea. | 

112. Imperatulii Iosifă II arată cancelarului Pălfiv adânca sa măknire, că în 

contra ordinului dati sali transferatii în Banati peste 160 familii române si 

tansferavoa curge mereii. Seghedinii 10 iuliăi 1786. 

113. Guvernulă transilvană raportză monarchului. că a suspendati transfe- 

varea, românilorii în Banati. Sibiiii 1 augusti 1786.
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114. Ordinulă consiliului de resbeli către curundlele militare din Pransilva- uin și Banată cu privire la transferarea româniioră. Viena 30 octobre 1795. Î15. Imptratulă Ioaiti 11 ordonă că rescuiaţii osânci să fie transferați în Banati cu totă averea lori. Viena 1 oture 1785. 

ă tine cu ordinul 

   peniră acte de violeniă 

  

116. Împăratulă Iosita amintesce cancelariei să um "e fa de transferare. F. a. 

eu că in siuntiaiuti Dihorulai 
   

117. Locoienenţa diu Huda raporieză mona it fosti arestați trei previi români, din causă că pubiicee poporului, că în vii tori fie care va fi soldat, Buda 2 decemhre 1784. 
118. Iimpăratulă losifi ordonă a se pune în libertate cet ueut preoti irestu ți k. d. 1784. | | 
119. (nguiziliv falăthnensia). Investigaţiunea făcută la anu La 

| „SiS, sa 

  

z lin xoriloră ce le înaintase românii din munţii Abruduisi în anul I7a. 1781. 17n2 

  

v și 1783. Exiraau lăcută de cancelaria aulică, 115 pasiuc, Viena 3 aprilie 1784, 

  

120. Impăratulă  Tosifă scrie contelui Eszierhâzy, că ună ulividă cu numele diichaiit Poperski călătoresce prin Ungaria-cu sconuii de a an servicii militară Străină, și "1 ordonă, “că la întemplare ducă Mona Piparaki ap isa 
încerca aşa ceva să sa aresteze imunediaui. Viena 23 Ditobre i) 

     

        
121. Jeserierea personei lui Michaiă Puperski connarii, de tă los cancelarului: Eszterhâz. 
122, Guvernatorul Sana. Bruchental riporicză iu păratuluj loziiă că Michaiă 

, ÎI aa i Poperski a sositti în Tranilvania sia decluzatiă, că dasulii voesce a se întreg în patria sa în România. Sibiu 27 novembre 1784. 
123. “Contele Sig. Kornis profectulti Solnoculuii-de-mijloct serie auvermnului fransilvană că Michait Popevski sau Popeskoul are paspârte de locotenentii de la Catarina Im bărătâsa Rusiei si a declarată că dânsulă voesce a se fntârea | 

Ş 

orce la 
Bucuresci. Sg. Csech 12 novembre 1784. 

_ - 124. Imp&ratală losifii scrie caneslarulur Pâlft, că Ponersk: coste unt om forte perienlosă şi dacă se va întârce iarăşi în Transilvania săi aresteze şi £ mită la Viena. Viena 1$ ianuariă 1785. 
. 125. Consiliul de vesbelii ordonă comandei din Sibiii să prindă pe Ponerak sai Poperskul, dacă se va intorce în Transilvania. Vina 14 ianvariă 1785. 126. Contele Adamit Teleki vaporteză guvernului, că Poperski osie de naţiona- 

- . » . ȘI 

.. 7 
' 

litate vomâns din Jaf en numele Popeskul, că deneulă Vorbozua Muontii mat multe limit, că a căletorili prin mai multe tări, și neaRându-lă întiu Trică sus- 1 
pertă. Vi trăise pen& ln Mapodti ea să bâeă în Atoldova. ejti 7 februarie 1783.
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127. Decisiuinea Iinpăraiu stu losili UI cu privire la arenda cârcimărilului din 

domeniulii Slatnoi. Vicna 29 septombre 1785. o 
... 128. becisiunea Îmvăraţului, fosili în cestiunea asupririi țtmanil lori din minții 

Abrulului, Viena 10 noembre 1785. 

129. Cancelaria aulică invită pe su -evnailiă îranzilvanii că rezolve unele plân- 

sori incă nodecise ale rumânilori. Viena 22 unit 1780. 

150. Caneelarulii e cere autorisarea morarehuiui, ea să descuidă lădile în 

cari se afla aclele. contelui dankov iz, şi rezolutiunea monarchului. Vica 23 mar- 

lin î786., | o | 

151. Cancelaria au aie ordonă guvernului transilvanii să lrămiă contelui 

A. Jankovi!s raportulit 'oculistului Molnar. care contine cole mii însemnate plăn- 

geri a ie naţiuni! române. Viena 9 docombre î787. 

132. Petiţiunea ce qă înaintat'o prefectului Borneraisza nobilii refugiați în Ha- 
teai. Haţoai 21| novembre 1784. 

x 
133. Raportat auvernulal transilvan către Impăratulii despre carsulii ro- 

voluțiunii romăua. Sibiia 25 novembre 1784. 

134. Bescriptulii Imptratului Iosifii II, în care recunâsce de fundate plănso- 
vile româniloră din munţii Abeartului. Viona LL mal 1736. 

155. Ra aportuli cculistuluii- Molnarit despre misiniaa ea lu română roveliaţi în 

Zatandi. Bradu 17 novânbe 1784. | 

136. Lista coniunslori din conmitatulii Uunedârei în caii sat confizeali zi arată 

averile nobiliioră, 1784, 

137. Danielii Fabiantt petitioneză ia guvernulă transilvanii să ia măzuri ca sora, | 

„sa, caro se află în caplivitale la românii din Zarandi. să fă pusă în libertate. 

obosit. 22 novoribra 1784 , 

telul A. jankoviis raporiulă oonlistulu? Molhară desvre mizinnoa sa în Zarandii, 
4 Viena 8 decombre 1784. . - 

158. Imp5rataui lositi 1 invită po cancelarulă Fszierhâzy, ca să irămilă con- 
14 
i 

I?. Din Archica Conzistuneă Înucor:eia ne. (1) 

139,. Sabprelootuli e. Polgâr soro că, după cum a roasatii Coen Biazteai 

sin Lia, romăn dinu Zaranlii sai revolutii sub e ndugirea lui oria zi a anni 

lenării îmbrăca! ă in xestminte nemiose S novembre 1784 

  

i Impăratulă Tosifi 11, cu cercetarea, causelorii 
voveluțiunii române, după linistirea Transilvaniei” se întorse la Viena, Cu acâată ocasiune 
dânsuli depuse actele comisiuaii în Archiva eanezlarici aulice închise în doue lădi sigilat», 

In a Î786 cancelarulii Pâliy, ceru de la mp. losifii permisiunea să dosehidă lădile contelui 

  

(U) Contele Antoni Jaukorils. îns 
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140. Antoni losifii Bartes, administratorul postelorii din Sibiii, comunică de- 
clurațiunea co-aă făcut'o nisce români din Banati către conductorulii postei 
Antoniii Schmidt. Șibiit 9 novembre 1784. 

121. Oficiulii cameral din Lipova inseiințeză, că resculații din Transilvania 
ai păteunsti în Ungaria şi at arsti tote satele pină la Totvaradia. Lipova 8 norem- 
bre 178%. 

142. Contele A. Jankovits raporieză Cancelariei, că a serisă comitatului Ca- 
vaşit să in măsuri, că revolutiunea să nu pătrundă și acolo. Timisora 9 novem- 
be 1784, 

143. Administratorulii vicecomitelui Andreiti Forrai relatâză că resculații ai 
arsă satete Zamă şi Petrişii, | 

144. loaili Szalay însciinţâză, că resculații ai. arsi salele Petrişt, Iteu, 'Tooii 
= și Soeborşinu. Capalnas 7 novembre 1781. 

145. Contele A. Jankovits PaAporLEză cancelavici, că revoluțiunea română a „pătrunsă şi în comitatulii Aradului, și că dânsul a scrisă comandanlului mili- 
tarii din Aradit să ia măsuri în contra resculațiloră. E. 1. 10 novembre 1784. 

146. Subprefectuli Adam Desed relatză, că resculaţii aă arsă satul Căpru- 
ia şi arii fi declarati, că în Banati nu vor încerca nimici. Neudorf 9 novem- bre 1784. 

i 
147. Contele A. Jankovits serie lut Ign. Madarăsz, vicecomitelui din Lugoj, că a făcutii disposițiuni ca reseulații să nu trecă în Banatulă temişană. 'Temi- șora 11 novembre 1784. | | 

"148. Episcopuli Popovici din Verșeţii serie contelui A. dankovits, că a. or- donatii preoţilorii din Banati să stărue ca poporulă de acolo să rămână lini- stiti. Verşeţă 10 novembre 1783. 
4 oi ” n n 123 ; : "a Tien E-ă 02 , =. = 

| 149. Oticiulă cameral din Lipova inseunțeză, că resculații ai arsti icte Cur- țile nobilitace pină la comuna Pezova, că astădi în 9 novembre dupe 12'ore sa vâduti fiună și la comuna Oivoşă, iar pe când serie rîndusile aceste clopotele din Radaa dai signalulă de alamnă. Lipova 9 novombre 1784. 
150. Oficiul camerală din Lipova insciinț(âzii că rescuiații ai pătrunsă în 00- mitatulă Aradului pină liagă Soimus. si comina Radna sa pusă în stare dă pi Sie > apărare. Lipora 10 novombre 1784. 
151. Viensomitele din Aradi, Andreia Fovraj. rolaleză că resculații ati arsă Sctuațiui ai as 

davbavilz, sub melivuli că ar av6 să caute între chârtiile comisiunii niste la românii din ivunțil Abrudului. De atunci şi pină astădi actele comisiunii y remasti toli în archiva cancelariei aulice zcâse din lădi și lea pârtă de aupra inseripțiunea :. /fora d Rlasha. 

aele privitâre 
ankoviciane ai 

afe în mai multe fascicule ce
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curțile nobilitare din Zami, Petriși, Tocii și castelul săi din comuna Sobor-" 
şinii. Aradii 9 novembre. 1784. 

152. Contele Jankovits serie cancelarului, că sai trămisă la Cosova şi Lipova 
doue companii din garnisânu 'Temișorei ca să păzâscă țărmurulă stângii ali Mu- 
reșului. 'Temişâra 11 novembre 1784. 

153. Sigismundă Lovasz serie contelui A. Jankovits, că nobilii și cetățenii: 
din Aradi, consternaţi de revoluţiunea română, s'aii retrasti în castelul de acolo. 
Araduli-noi 11 novembre 1784. 

154. Episcopuli Popovici din Verşeţii însciințeză pe contele Jankovits, că a 
ordonati protopopilori din ţinutul Caransebeşului și ali Lugojului să îngri- 
jescă ca poporul de acolo să rămână liniștită. Verşeţă 11 novembre 1784. 

155. Tablouli sateloră din comitatulit Aradului și din frontiera Transilvaniei 
în cari rescuiaţii ai arsii curțile și castelele nobilitare. 

156. Contele Cristoforii Nitzky, președintele Locotenenţei din Buda, scrie con- 
telui Jankovits, că generalulit Koppenzoller a priimiti ordini să ia măsuri ca 
turburările să nu se estindă şi în Ungaria. Buda, 12 novembre 1784. 

157. Căpitanul armatei imperiale Festenberg relateză, că conducstorii rescula- 
țiloră români arii fi Salis, Sofroniă și Horia din preună cu trei feciori ai săi. 
Radna 13 novembre 1784. 

158. O relaţiune despre faptele revoluţionarilorii în Câmpeni, Tătăresci şi 
Zami. 

159. Contele A. Jankovits scrie cancelarului, că, resculaţii ai atacati și sa- 
tele Galsa și Pancota din comitatul Aradului. Temişâra 19 novembre 1784. 

160. Contele A. Jankovits trămite comitatului Aradi punctele asupra, cărora 
să se facă interogatoră cu prisonierii români. Temișcra 18 novembre 1784. 

161. Subprefectulă Adami Deses relatâză, că Forrai cel tănări percurge sa- 
tele cu pandurii comitatului și maltrateză pe țăranii români în moduliă celii mai 
crudelă. Lipova 17 novembre 1784. 

162. Contele A. Jankovits provâcă pe vicecomitele Andreiti Forrai să dea 
ordinii ca notaruli Forrai să se abţină de la astii-feli de acte violente. Te- 
mișora 19 novembre 1784. - 

163. Contele A. Jankorits serie episcopului Petrovici din Aradă, că doi 
preoți români ari fi încercatii să convertâscă la religiunea, ortodoxă pe re- 
formaţii din comuna Sebeşă. Temișora 30 novembre. 

164. Lista edificielorit incendiate în comitatuli Aradului. 

165. Căpitanulii Werner din armata imperială, raporteză că i-a succesi a, 

4
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prinde pe căpitanulit resculațilorii Ribiţă, după ce a fostii mai întâiă rănilit. Radna 

20 novembre 1784. 

166. Căpitanulii Werner însciințeză, că între comitatuli Aradului și ali Biho-. 
rului s'a trasii ună cordonă militarii. _ 

167. Căpitanalii Schirnding din armata imperială, raportâză că soldaţii ati 
prinsă 16 resculați și că banii din casieriele publice sait trămisii la casieria 
centrală, din Temişora. Valea mare 16 novembre 1784. 

168.. Contele A. Jankovits scrie locotenenţei din Buda, că sait arestati duo. 
preoți din ţinutul Butinului, cari voiaii să convertescă, pe reformaţii din Sebeşii 
la religiunea ortodoxă. Temişora 22 novembre 1784. 

169. Contele A. Jankovi!s însciințâză pe cancelarulii Eszterhăzi, că a scrisă 
comitatului Aradii să nu execute sentințele de morte asupra prisonieriloră ro- 
mâni pînă va, sosi densuli acolo. 'Temișora 26 novembre 1784. 

170. Decretuli Inipăratului losită Il prin care numesce pe contele A. Jan- 
kovits de comisarii regescii peniru cercetarea causelorii revoluțiunii române. 
Viena 49 novembre 1784. 

171. Cancelarulii aulicii comunică guvernului transilvană că monarchulii a or- 
donatii suspendarea procedurei sumare faţă cu prisonierii români. Viena 20 no- 
vembre 1784. 

172. Andrei Forrai vice-comitele Aradului respunde contelui A. Jankoviis, că 
a dată ordinii fiuluf săit să fie mai moderatii cu resculaţii. Aradii 21 novem- 
bre 1784. A 

173. Căpilanulă Werner din armata imperială relai6ză, că Ribiţa căpitanuli 
resculaţiloră a fostii prinsii în satul Zarvin prin trădarea unorii țărâni de 
colo. Radna 22 novembre 1784. 

174. Comilatulii Aradului serie contelui A. Jankovils, că doresce să vină acolo, 
de Gre ce crede că densulit va. face o justițiă vindicativă ȘI nu va patrona pe cri- 
minali. Aradii 25 novembre 1784. 

a- 

175. Andrei Forrai vice-comitele Aradului scrie contelui A. Jankovits, că pri- 
sonierii de acolo fiindă toţi corifeii, dânsul, în conformitate. cu decretul MO- 
narehului, trebue săi osindâscă pe toți la morte și din acâstă e i | ausă nu pote sa- 
tisface ordineloră sale. Aradiă 25 novembre 1784. 

176. Contele Jankovits «In Numele Regelui» provocă pe Andreii Forrai să nu 
execute vre-o pedâpsă de morte asupra captivilori pînă va sosi densulii acolo Temișora 26 novembre 1789. 

177. Căpitanulu Schirnding, din armata imperială raporteză, că duoi nobili, - a - 
9 ct
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nume, Forrai şi Edelsbacher, aă sositii la Soborşinii cu. 12 țărani legaţi, între 

cari se afla şi căpitanulii Ribiţa. Valea mare 22 novembre 1784. 

178. Sub-prefectulă Adam Desei comunică faima ce s'a răspândit, că luliit 
Salis ar fi prinsi în Transilvania. Lipova 26 novembre 1784. | 

179. Căpilanulii Schirnding raporteză, că țăranii din satul Allgierst ai alun- 

gatii de acolo pe nobilulă Edelsbacher. Soborșinii 25 novembre 1784. | 

180 Alexiu Nopcia, vice-comitele Hunedorei. comunică locotenentelui Eperiesy 
sciințele ce le are comitatulii despre adunarea românilorii de la Mest6căni. 

Deva 23. novembre 1784. 

181. Contele A. Jankovits serie cancelarului, că în Banatulii temeşanii dom- 
nesce liniște neturburată. Termișora 29 novembre 1784. 

182. Comitatulii Hunedorei cere de la contele A. Jankoviis să mijlocâscă a se 
trămite acolo mai multă armată, ca nu cum-va, la primă-veră să năvălâscă pen- 

tru pradă şi locuitorii din fâra românscă. Deva 26 novembre 1784. 

183. Nobilii din Zarandu petiţionâză la prefectul Bornemisza să întrevină la 

guvernii, ca soțiele şi copiii lorii să se libereze din caplivitatea românilor 

F. 1. 25 novembre 1784. 

184. Comitatulii 'Temişorei serie guvernului transilvanii, că a luati mâsuri ca 

revoluţiunea să nu trâcă și la dânșii. Temiş6ra 16 novembre 1784. 

185. Comitatulii 'Temișorei serie contelui A. Jankovits, că a interdisti ori-ce a- 

dunări ț&raniloră de acolo. 'Temişora 16 novembre 1784. 

186. Generalulii Papilla serie contelui A. Jankoviis, că în 28 novembre va sosi 

la Temişora pentru a pleca de aci la olaltă în Transilvania. Biserica-albă, 27 
novembre 1784. 

187. Episcopulii P. Petrovici din Aradi contestă că protopopului Atanasie 

Roșu și preolulii Nicolae Popovici s'ar fi încercatii să convertâscă la ortodoxiă 
pe reformaţii din Sebeși și cere eliberarea, lorii din închisore. Arad 23 novem- 

bre 1784. 

188. Contele A. Jankovits scrie vice-comitelui din Carașii, că din relatările 

primite se vede că poporulii din ţinutulă Oraviţei și alit Sascei ar începe a se 

mișca. Temișora 30 novembre 1784. 

189. Contele A. Jankovils serie locotenenţei din Buda, că a sositii în Aradi 

la olaltă cu generalulă Papilla și după ce va termina investigaţiunea de aci va 
pleca, apoi la Deva. Aradulii vechii 2 decembre 1784. 

190. Armeanulă loni Biro se plânge la contele A. Jankovits, că venindă cu 

marfă dela Viena ai confiseat'o resculații din Zamă, făcendui o pagubă de 
13,000 fl. Aradul vechii 2 decembre 1784.
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191. Contele A. Jankovits cere de la comitatulii Aradului să desemneze unii 
funcționari, care la olaltă cu protopopulii Aradului şi cu unii oficiără din ar- 
mata imperială, să îndemne poporuli a se întârce acasă. Araduli vechii 2 de- 
cembre 1784. 

192. Armeanulă Alexandru Cristof se plânge la contele Jankovits, că pe când 
ardea Soborșinulă dinsulii trecea pe acolo cu carul cu caii proprii şi cu 12 
măji de pesce sărată, dar Pai prinsi resculații şi i-ai luatii carulă cu pesce. 
Aradă 5 decembre 1784. a 

193. Lista edificielorii prădate şi incendiate în comitatul Aradului, în dilele 
de 6, 7, 8, 9 şi 10 novembre 1784. 

194. Căpitanulă din armata imperială Mocsâri raporieză, că în 5 decembre 
sergentulu Bubna a prinsă pe căpitanul resculațilorii Ionii Lucaciii, încredu- 
tulă lui Horia. Soborşinii 6 decembre 1784. 

195. Raportulă comisiunii mixte din comitatul Aradului despre activitatea 
sa pentru liniștirea. românilorii. Aradă 8 decembre: 1784. 

196. Lista edificielorii devastate în comitatul Aradului pe timpulă r 
197. Uni raporiii comunicată de generaluli Koppenzoller despre o împăciuire 

încheiată între armata imperială cu resculaţii din Zarandi în 29 novembre 1784. 
198. Sentința tablei (1) din Aradiă, prin care condamnă pe 42 

evoluțiunii. 

| 
prisonieri la 

diferite pedepse de morte, pe toți cei-l'alţi locuitori resculați la pedâpsa de bas- 
tone, iar pe prunci la pedâpsa de vergi. Aradă 25 novembre 1784. 

199. Lista celorii mai însemnați rebeli din comitatul Aradului, compusă de comisiunea mixtă şi presentată adunării comitatului în 21 novembre 1784. 
200. Ionii Aronă de Bistra, fostă căpitani în armata imperială, cer contele A. Jankovits să denumâscă o comisiune pentr 

tumultului din 1782. F. dq. 

201. Cancelarul Eszterhâzy scrie contelui A. Jankovits, că dorința Impă&ra- tului este ca dinsuli să plece imediată la Deva, Hunedora, și Aiud, unde sunt închiși mai mulţi prisonieri români, de aci apoi să trecă la Slatna pentru a in- vestiga plânsorile româniloră din munții Abrudului. Viena 29 novembre 1784. 
202. Conspectuli actelorii privitâre la românii din munții Abruduli, pe cari le-a transpusă cancelaria contelui Antoniii Jankovits. F. d. 
203. Contele A. Jankovits serie locotenenţei din Buda, că a înaintată Impă ratului Iosifii sentințele de morte ale celoră 42 prisonieri ain Aradii. Deva, 20 decembre 1784. 

e de la 
u investigarea causeloră 

(1) Zabula judiciaria era tribunalulă de prima instanță, după constituțiunea, feudal gariei și Transilvanier. 
| iu
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204. Contele A. Jankovits înainteză Imp&ratului Iosif II sentințele de morte 

ale celorii 42 prisonieri d'impreună cu opiniunea sa, că invesligaţiunea. făcută, de 

comitatulii Aradului fiindii defectuosă, după ce se va întregi să se pedepsescă 

cu mârte numai unuli sai duoi prisonieri. F. 1. 13 decembre 1784. 

205. Interogatoriulii făcută de căpitanului Schirnding cu Popa Constantină din 

Zamiă despre publicarea unui cireularii ali lui Horia. Valea mare 30 novem- 

bre 1784. 

206. Interogatoriulii făcutit de contele Jankovits cu Popa Constantin din Zamii. 

Avaduli vechii 4 decembre 1784. 

207. Interogatoriulii făcutii de căpitanul Schirnding cu primarulii George Vulpe 

din Zami despre publicarea ordinelorii lui Horia. Valea mare 30 novembre 178%. 

208. Interogatoriulii făcutii de contele Jankovits cu primarulii George Vulpe 

din Zami despre modulă cum a trecutit revoluțiunea română în Ungaria. Aradii 

4 decembre 1784. 

209. Interogatoriulii făculit de contele Jankovits cu teologulii Ionii Simonă de- 

spre începutulii revoluţiunii în comuna Petrișii. Aradă' 7 decembre 1784. 

210. Interogatoriulii făcută de contele Jankovits cu lonă Lupenciii despre ata- 

culii Avdelenilorii asupra comunei Petrişii din comitatulii Aradului și despre cau-. 

sele revoluţiunii transilvane. Aradii 6 decembre 1784. 

211. Interogatoriulii făcutii de contele Jankoviis cu Toma Micula despre pu- 

blicarea ordinelor lui Horia în comuna Selisce din comitatulii Zarandului. Aradii 

3 decembre 1784. | 

212. Interogatoriulii făcutii de contele Jankovits cu Popa George din comuna 

Selisce-Petrişă (comitatulit Aradului) pentra causele participării sale la re- 

voluţiune. Aradă 7 decembre 1784. 

213. Interogatoriulii făcuti: de contele Jankovits cu primarulii lonă Iancu din 

comuna Temeşesci despre începutulii revoluțiunii în Ungaria. F. a. 

214. Interogatoriulii făcută de contele Jankovits cu Ionii Cărţii din comuna 

Temeșesci despre revoluţiunea din comitatulii Aradului. “Aradă „8 decembre 1784. 

215. Interogatoriuli făcutii de contele Jankovits cu George Branișcanii primarulă 

comunei Soborșinii cu privire la revoluţiunea din comuna acâsta, Aradii 8 de- 

cembre 1784. 

216. Interogatoriulă făcutii de contele Jankovits cu prisonierulă (George Ocheşii. 

Aradi 9 decembre 1784. 

217. Interogatoriulit făcută de contele Tankovits en Dumitru Despotă din co- 

muna, Bătuţa pentru participarea dânsului la revoluţiune. Aradă 9 decembre 1784. 

218. Locotenentulii-colonelă Schultz de Leichtentha! raporteză comunei de-
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spre întrevederea ce a avut'o cu Cloșca şi Ionii Horia la comuna “Tibru din 
Transilvania, și despre înțelegerile ce at urmată între dânșii acolo. Sibiiii 14. no- 
vembre 1784. 

219. 0 resoluţiune zomânâscă dată lui Horia de către cancelaria aulică. (Tra- 
ducțiune făcută în limba germană de comanda militară din Sibiii). Viena 13 a- 
prilie f. a. 

220. Locotenentulii primară Probst raporleză despre întâlnirea densului cu Cloșca și cu resculaţii la Părăuli-Turcului. Tibru 11 novembre 1784. 
221. Convenţiunea ce ai încheiato cincă sate reseulate cu funelionarii din O- fenbaia. Ofenbaia 29 novembre 1784. 
222. Oficiuli montană din Slatina, petiționeză. la 'Tesaurariatii, să aprobe con- venţiunea încheiată cu resculații la Ofenbaia, căci la din contră vi6ţa funcţio- narilorii va fi în pericolă. Slatna Î decembre 1784. 
223. Lista, prisonierilorii români aduși la Câmpeni în timpul dela 21—93 de- cembre 1784. Câmpeni 23 decembre 1784. 
224. Contele Nitzky, preşedintele Locotenenţei din Buda. serie contelui A. Jan- kovits, că în comitatul Bihorului ai fostii arestaţi trei preoţi romăni pentru că ai ținută cuvântări instigatore. Buda 29 novembre 1784. 
225. Contele A. Jankovits cere de la comandantulă 'Transilvaniei să-i CO-. munice măsurile ce le-a luată în contra resculaţilorii și totu odată să-i facă cu- noscutii numărulă lorii, precum și locurile pe unde se susţinii, Deva 17 de- cembre 1784. 

226. Administratorul contelui Franciscii Gyulai arată cum.-s'a întimplată de- vastarea domeniului din comuna. Trestia. - 227. Trei-spre-dece țărani și ună preoti din închisorile de la Deva se plângi la contele Jankovits că denșii zaci în arestii de doi și de trei ani, fără a fi judecați pînă, acumii. Deva 18 decembre 1784. - 228. Comitatul Tnnedorei respunde contelui A. Jankovits că, instrucțiunea, proceselori cu prisonierii români încă nu e terminată, Deva 95 decembre 1784. 229. Declaraţiunea ce ati trebuitiă să o facă comunele liniștite din comitatul Huned6rei, şi anume că se lapedă de Horia, că voră f credinci6se monarchului guvernului, autorităţiloră comitatului și domniloriă pământesci. Mai multe exem- plare cu deosebite date. 

230. Văduva nobilului Csiszâr din Michăleni descrie cum ai ucisi rescula- (ii pe bărbatulă săi, cum aă prins?o pe dânsa şi ai botezat'o, cum asi osîn- dit'o la mârte şi în fine ai graţiat'o. Deva 25 decembre 1784. 231. Prefectulă Simeonti Kemâny cere de la contele A, Jankovits, ca intero-
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gatoriulii şi judecarea, lui Horia şi Cloșca să se facă de autoritatea comita- 

tului Alba-de-josii, şi resoluțiunea contelui Jankovits. Alba-Julia 8 ianuarie 1784. 

232. Contele A. Jankovits comunică comandantului iilitarii că soidaţii ar- 

matei imperiale despoiă pe țărani de haine, slănini și bani. 

233. Prefectulii Andreiik Rosenfeld raportâză contelui A. Jankovits, că în co- 

mitatulii Sibiiului revoluțiunea a pătrunsii numai în irei sate. Sibiii 24 decem- 

bre 1784. 

234. O serisore a lui Horia către Episcopul Gedeoni Nichitică. Traducţiune 

făcută în. limba latină. Albacă 12 novembre 1784. 

235. Locotenentuli-coloneli Karp raportâză comandei din Sibiiă despre exce- 

sele nobilimii din țera Hațegului pe timpuli revoluțiunii. Haţegi 21 decem- 

bre 1784. 

236. Contele A. Jankovits admonieză comitatulii Hunedorei, că prisonierii 

de acolo dile întregi sunt. lipsiţi de pâne, iar păzitorii îi despoiă de bani și de . 

haine. Deva 28 decembre 1784. 

237. Protopopulii Josifă Sânziana din comuna Trestia se plânge la, episcopulii 

Nichitici, că resculaţii îl persecută şi nare «unde să-și plece capulit» 'Tres- 

lia 6 novembre 1784. | 

238. Protopopulii Ionii Popovici din fondolii se plânge la episcopulii Nichi- 

tică, că abia îşi mai pole salva visţa dinaintea reseulaţilorii. Hondolii 13 novem- 

bre 1734. 

239. Episcopulii Nichitici comunică guvernului transilvanii unele inlormatiuni 

cu privire la căpitanii Bibarţii, Horia și Cloşca. Abrudit 11 decembre 1784. 

240. Episcopulii Nichitică relateză guvernului transilvană despre lupta întîm- 

plată la Michăleni între armata imperială și înire resculați. Michăleni 8 de- 

cembre 1.784. | 

241. Episcopulii Nichilici raporteză guvernului transilvanii despre publica- 

rea amnestiei la locuitorii din munţii Abrudului. Abrudi 13 decembre 1784. 

242. Popa Ionii şi Popa Iafetii din Deva atestă, că tabla de acolo (Î) a de- 

capitatii 58 prisonieri, iar 12 inşi au murilii în închisori, — toți fără. de a fi 

împărtășiți cu sântele taine. F. ]. 2615 decembre 1784. | 

243. Episcopul Nichitici raporteză contelui Jankovits despre activitatea sa 

pentru liniştirea românilorii resculați. Deva 28 decembre. 1784. 

244. Investigațiunea făcută în Vinţuli-de-josă cu privire la unele cuvinte ro- 

stite de români în decursuli revoluţiunii. Vinţu-de-josă 30 novembre 1784. 

(1) Vedi nota, de la N-rulă 198.
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„245. Generalulăi comandanti Fabris scrie contelui A. Jankovits, că în închisorile 
de la Alba-Julia se află peste 300 prisonieri, cari toți voriă trebui să pâră din 
causa relei subsistențe. Sibiiii 28 decembre 1784. - 

246. Contele A. Jankovils scrie comilalului Hunedra, că după informaţiunile primite nobilii de acolo silescii pe țărani să le facă robote şi în dile de du- 
minecă și sărbători, şi cere desluşiri. Deva 29 decembre 1784. 

247. Episcopulă Nichitici trămite contelui Jankovits textul originală româ- nescii în care a fostă scrisii raportulă oculistului Molnarii. Deva 31 decembre 
1784. 

248. Comitatuli Hunedârei raportsză contelui A. Jankovits, că nu pote ter- mina. procesele celori 10 indiviqi arestați, din causă că resculații au risipitii 
archivă Zarandului. 

249. Nobilimea. ungurâscă din țera Hațegului se plânge la contele A. Janko- vils, că locotehentulă coloneli Karp a fostii presenti la devastările din Bretea- ungurescă și nu le-a opriti, ba încă a disă resculațiloră, că curtea baronului Iosilii Bornemisza să nu o ardă «fiind că e bună pentru casarmă.» 
250. Lista comunelorii din comitatulă Hunedorei în cari s'a devastată ave- rile şi edificiele nobilitare. 
251. Guvernul transilvantă scrie comitatului Hunedâra, că a propusii coman- dei militare a se numi o comisiune mixtă, care să cerceteze cine sunt autorii turburărilori cansate prin conscripţiune. Sibiii 26 august 1784. 
252. Ciuvernatoruli S. Bruckenthal ordonă comitatului Hunedora să facă înve- sligațiune, dacă este adevărată că nobilii George Vâradi Și Adami Szabo forteză y . YI A . . 

Ea a s . 
) ? 

pe ţărani să facă câte 6 dile robote pe seplămână , respective câte 4 dile fiă- câre părinte de familiă. Sibiiă 18 augustă 1784, 
253. Ultimatulă lut Horia după textuli comunicatii contelui A. Jankovits de către comitatulit Hunedârei. 13 novembre 1784. 
254. Prefectulă din Deva rapori6ză guvernului transilvan, că locuitorii din comuna Cigmăiă, aii strigatii în tîrgulii de la Oraștiă, că nu maj credii în pu- blicațiunile fancţionarilori administrativi. Deva 27 octobre 1784. | 255. Guvernatorul S. Bruckenthal scrie comitatului Hunedoră, că din raportul secretarului Stefani Costa resultă, că turburările de acolo sa liniștită, de aceea comitatulă să pună în libertate pe țăranii închiși după ce voriă suferi mai în- Ioiit unii arest de câte 8 dile. Sibiiă 19 octobre 1784, | 256. Ana Maurer veduva lui Stefani Szabo declară a fia 5 , | udită de la Yi mula funcționari ală salinelorit, că între resculații din Zaranai i C bi se aflati doi că-
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pitani, din cari unulă avea în mână o cruce aurită și o stea artificială, "cusută 

pe peptă. 21 decembre 1784. 

257. Nobilulă Valentin Szilvâsi declară a, fi auditii de la căpitanul armatei 

imperiale Henoi, că cu ocasiunea devastării întâmplate în comuna Bretea-un- 

gurescă a fostii acolo present: şi uni străinii ce vorbia limba latină, germană 

și francesă şi că densulă a creduti că acela era amăgitorulă Salis.. Deva 23 de- 
cembre 178%. - 

258. Prisonieruli Lăpădatii Crişani declară în decursulii instrucţiunii, că ţăra- 

nii resculați eraii asti-felă informaţi, că românii din armata imperială încă vori 

țin cu dinșii, Deva 20 decembre 1784. 

259. Statulii personali ali comisiunii Jankoviciane. Deva 1 ianuarie 1785. 

260. Ţăranii din comuna Leşnici se plăngă la contele A. Jankovits, că dom- 

nii pământesei îi sileseii la robote escesive, anume pe bărbați să facă câte 4 dile 
de lucru pe săptămână şi pe soțiele lori alte patru. Pres. 28 decembre 1784. 

261. Preotulă Stefani Lazari din Abrudii-satii se plânge la Tpiscopulă Ni- 

chițici, că li s'a furati potirulă din biserică şi dânșii au suspifiune pe ungurii 

din Abrudii. Abrudi-sati 25114 decembre 1784 

262. Popa lonti din Deva adeveresce că 22 prisonieri condemnaţi la decapi- 

tare aii fostii duşi la supliciii numai cu «Tatăl nostru» fără de a fi împăr- 
tăsiți cu sântele taine. Deva 22 decembre 1784. 

263. Andreiii Iancso, preotulă reformată din Criștiorii, declară a fi auditii de 

la feciorul popei românescit de acolo, că dacă nu prindeai pe Horia în Cure- 

chiă, revoluţiunea nu erumpea pînă la Apă-botâză din 1785 şi atunci fiă-care 

iobagii omora pe domnulă săi. 

264. Contele A. Jankovits face reprobări. comitatului Hunedâra, că prisonierii 

de acolo suntu siliți să cumpere apa cu bani de la directorulă închisoriloră. 

Deva 4 ianuarie 1785. 

265. Magnaţii și nobilii din comitatulii Hunedorei cerii de la contele A. Jan- 

kovits, că locuitorii din comunele mai turbulente să fiă transferați în Bucovina. 
Deva 3 ianuarie 1785. | 

266. Corporaluli Andreii Konert nar€ză cum ai atacati resculații detaşa- 

mentulii locotenentului Mesterhâzy. Ofenbaia 13 decembre 1784. 

267. Unu referati despre silinţele iocotenentului colonelă Kray de a pune 
mâna pe scrisorile lui Horia. 

268. Lista căpitaniloră şi corporalilori revoluțiunii din comunele Albacii, - S&- 
cătura, Scărișora şi Ponori. F. d. 

269. Memorandulă nobilimii din comitatulă Albei-de-josii votată în adunarea 
de la; Şardi. 30 decembre 1784.
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270. Michaiă Hajdu spune că nobilulă Biro Miklos s'a dusi în tabăra română 
să se rescumpere cu bani, însă resculații Vaii ucisti.. Ighiiii 31 decembre 1784. 

271. Interogatoriuli tăcută cu preotulii Gavrilă Sulară și eu. locuitorulă Ion 
Sulară din comuna Mogoşă, despre corifeii revoluţiunii din comuna Mogoșă și 
despre intenţiuniie politice ale lui Horia. Abrudă 26 decembre 1784. 

272. Interogatoriuli făcutii cu Adamii Mireiă din comuna Ampoiţia despre re- 
voluţiunea întemplată acolo. 

213. Investigaţiunea făcută cu privire la unele cuvinte ce le-a rostită țăra- 
nulă “Titu Suciă din comitatulă Clujului. F. q. 

274. Înterogatoriulă făcută cu Vasile Sgârciă din Sălisce lângă Abrudă, de- 
spre cele din urmă ordine ale lui Horia. Buceș: 19 decembre 1784. 

275. Interogatoriulit făcută cu tiganulă Avi Buto din Abrud, în care aceata 
declară că românii ocupândă Abrudulă ai eliberati din închisori pe toți cei a- 
restați, între cari se afla și densuli. Abrud 6 decembre 1784. | 

276. Locotenentuli Grau raportâză despre cuvintele ce le-a rostită preotulă 
Hagi Crișănuţii cu ocasiunea arestării sale. Abrudă 31 decembre 1784. 

2117. Interogatoriulă făcutii cu Crăciun Bota, despre căpitânii ce i-a numită 
Horia după expirarea armistiţiului, şi despre faurulii, care fabrica lăncile rescu- 
laţiloră. Câmpeni 12 decembre 1784. | 

213. Investigaţiuuea făcută -cu privire la cuvintele ce le-a rostitu i&ranulă 
Onu Surdu cu ocasiunea luptei de la Remeţi. Abrudă 17 decembre 1784. 

2179. Subprefectul Georgi Borsai raporteză cum s'a întâmplatu prinderea că- pitanului Uibari Ursă, și spune că dânsulii portă o jacheră roșiă cu floră de aurii. Abrudă 26, 27 şi 29 novembre 1784. 
280. Nobilulii Paulă Lorinez din Abrudă declară, că sub-căpitanuliă resculaţiloriă lonă Biro venind la dâusuli i-a comunicată că : «D-nulă Horia și lonă Cloşca i daă grațiă.» Pa, 

281. Comisarulă Bruckenthal serie prefectului Ş. Kemsâny, că dânsul este a- prepe sigură, că între resculații români se alla și persone străine. Sebeşă 23 novembre 1784. 
” 

282. Subprefectul (reorge Antos raporteză, că Popa din <ț&rmure> a respăn- „Citi faima, că Horia nu ar Zac6 în închisre. ci din coniră el ar fi tractată în Alba-Julia cu multă onore. Mihalţu 15 ianuarie 1785. 
283. Judele Iosif (ied din Abrudu constată, 6ă din investigațiunea făcută cu t&ranulii Ionii Vârtanii resultă. că Horia, cândă la denumiti pe acesta de căvi- tană ali resculațiloră, i-a dati Și o diplomă și i-a făcut 6re- cari cesiuni. 284. Contele A. Jankovits scrie comitatului Alba-da-iosă că plutaşii şi io-
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bagii din comuna Vinţu-de-josit se plângi că nobilii şi funcţionarii le jăfuescil 

casele, bisericele şi averile. No. 323. 

285. “Ţăranii români din comuna Cetea şi Șerelii inlormeză pe contele 

A. Jankovits despre enuaciările anti-dinastice ale unorii nobili. N-rii 329, 330. 

286. 'Tăranulă loni Suciă din comuna Si. Iacubi în comitatulii Turdii se plânge 

la Impăratuli losifă II, că baronul George Korda l'a despoiatii de avere, la pe- 

depsită cu 100 bastâne şi la aruncatii în închisere. 1781. 

287. Functionarii losifii Veress şi Stefani Bessenyei declară a fi ăuditi, că 

românii de aceea aii cerutii arme fiind că ţâra nu esie a ungurilori ci a ro- 
mânilorii. Bucerdia-vinosa 13 septembre 1784.. 

288. Investigațiunea făcută în satuli G&rbăii. Martorulă Stetanti Szentpăli re- 

lateză cuvintele ce le-a rostită ţăranulii Florea Cosma cu raportii la drepturile 

românilorit din “Transilvania. 8 ianuarie 1789. | 

2R9. Interogatoriuli făculii cu soldalulii Ladislai Josi, despre cuvintele ce le-ati 

rostitii nisce ţărani din comuna Remelţi, cândit a, sositii armata imperială acolo. 

Slatna 8 ianuarie 1785. | 

290. Subprefectul: George Antos raporiâză prefectului S. Kemâny, despre faima 

ce sa respânditii, că Horia. ar fi tractati în Alba-dulia cu multă. ondre. Mihalţiti 
9 ianuarie 1785. 

291. Evreul Iosif Samuel din Alba-Julia se plânge la contele Jankovits, că 

densulii, împreună cu soția sa şi cu unii altii companioni, sa dusi în Zarandii 

să vândă băuturi şi alte mărfuri, dar i-ai prinsti resculaţii din Bradii, le-ati tăiată 

băvbile, i-ai desbrăcatii de haine, apoi le-aii turnată apă peste capi dicândă că 

vreaii săi boteze şi să-i facă români, Alba-Julia 15 ianuarie 1785. 

292. Locotenentulii-colonelii Kray comunică informațiunile primite despre adu- 

nările românilorii de la Mestâcănii și de la Criștiorii. Alba-Julia 16 ianuarie 1785 

293. Prefectulii lonii Csâky raporteză contelui A. Jankovils despre comunele 
revoltate în comitatuli Clujului. Clujii 16 ianuarie 1785. 

294. Guvernatorul S. Bruckenthal scrie contelui Jankoviis, că a înaintalit Dn- 

p&ratului o adresă cu privire la dificultăţile ce se potit nasce dacă se vorii de- 
numi funcționari sași în comitate. Sibiiii 5 ianuarie 1785. | 

295. Interogatoriulii făcută de Dumitru Eustaliovică secretarulit Episcopului Ni- 
chitică cu Popa Coslană din Ceistioră, despre cariea împărătâscă ce a disă că 

0 are la dânsul, și despre cununarea t&anului Ionii Sârbu « cu fica unui subpre- 
fectă unguri. Abrudii 1413 decembre 178£. 

296. Intevogatoriulă făcută de Dumitru . Eustatievici cu Popa Avramii din Ui- 

hăresci despre revoluliunea din comuna Ribiţa. Abrudă 14/3 decembre 1784,
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297. Raportuli comitatului Alba-de-josii despre participarea lui Horia la tu- 
multulă din 1782. Alba-Julia 20 ianuarie 1785. | 

298. Pădurarulii Antonii Meltzer vaportâză inspectorului silvicii Andrei Zelinka 
despre prinderea lui Horia şi Cloșca. Abrudă 1 ianuarie 1785. 

299. Cuvintele rostite de ţăranul Michaii Bretianu în tirgulu de la Santa- 
Maria. (20 septembre 1784). Comuna Ostrovit petiționeză pentru eliberarea dân- 
sului din închiscrea de la Deva. 28 decembre 1784. 

300. Comisarului Mich. Bruckenthal protesteză la contele A. Jankovits în con- 
tra transportării lui Horia prin comitatul Hunedorei. Alba-Julia 2 februarie 
1785. 

301. Contele A. Jankovits răspunde lui Mich. Bruckenthal, ca au pote să ac- 
cepte consiliele sale. Alba-Julia 3 februarie 1785. 

302. Contele A. Jankovits răspunde comisarului Mich. Bruckenthai , că nu-lă pole admite să fiă presentii la interogatorulii lui Horia, Cloșca şi Crișană. 
303. Imp&ratulă losifă II reformeză sentința comitatului Aradă relativă la prisonierii români, schimbândă pedepsa de morte în muncă silnică de la 1-3 ani. Viena 10 ianuarie 1785. 

304. Comandantului Fabris scrie contelui A. Jankovits, că după relatările pri- mite de la comanda din Buda soția lui Horia încă nu sa pututi prinde. Sibiiti 11 februarie 1785. 

305. Comandantulii generali Fabris serie contelui A. Jankovits, că Popa NIi- culae, care după cum se spune a trecută în România, ca să formeze acolo unii corpă de 600 voluntari, a fostii arestată în urma intervențiunii agenţiei din Bucuresci, și că principele României a promisii a'lă extrada, rogându-se numai ca menționatulii preotii să nu fiă pedepsiti cu mârte. Sibiii 8 februarie 1785. 306. Comandantul militară din Orăştiă raporteză, că funcţionarii civili aj co- mitatului Hunedora terorisâză pe iăranii din comunele Peștișuli-de-susti şi Lă- pușnică pentru ca să restiluâscă lucrurile luate. Oraștiă, 2 februarie 1785. 307. Locotenentulit-colonelii Kray raportză, că numele adevăratii ali căpita- nului revoluționarii Franzilla este Ionii Ferțială sai Stefă. Slatina 16 februarie 1785. 

„308. Descrierea personală a lui Ionii Ferţială. Slatna 19 februarie 1785. 309. Martorulii Stelanu Alberi relateză amenințările românilorii, că la pri- măvară vorit începe de noi revoluțiunea. Alba-Julia. 17 ianuarie 1785. 310, Nobilii Stelanii Boer și Ladislaă Andrăâsi certifică soldatii grăniceri a declaratii. că în dout săptămâni ste lotă Transilvania. Alba-Julia 20 ianuarie 1785. 
311. Administr 

a fi audită, că ună 
românii vori fi domni pe- 

atorii domenieloriă Sz6kelly şi Teleki atestă, că locotenentul
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Probst le-a declaratii, că în conformitate cu scriscrea ce o are la sine, ori-ce 

altă naţiune şi religiune din Transilvania, afară de cea română şi catolică, tre- 

bue exterminată. Cricăii 17 ianuarie 1785. | 

319. Protopopii Coţiit şi Popovici se plângi la Episcopulii Nichitici, că no- 

bitii nu le mai permiti a umbla cu crucea pe la poporenii săi. F. |. 1ă ianuaria 

1785. 

313. Comandantul Fabris cere de la contele Jankovits să-i comunice actuli 

instrucţiunii lui Horia. Sihiiă 21 februarie 1785. 

314. Contele A. Jankovits respunde comandantului Fabris că i-a comunicatii 

totit ce a credutii necesari. Alba-Julia 24 februarie 1785. 

315. Contele A. Jankovits serie comitateloră Hunsdora, Alba-de-josă, Sibiit 

și Clujii, că pe dina de 28 februarie 1785 să trămilă la Alba-Julia câte 6 lo- 

enitori din fiă-care comună (1). Alba-Julia 23 februare 1785. 

316. Locotenentuli-colonelă Kray raporteză, că în casa lui Nicula Criste din 

Albacii sai aflată 12 scrisori de a lui Horia și o carte tipărită în trei limbi, cu 

care ară fi amăgitit densulă poporulii. Slatina 23 februarie 1785. 

317. losifii Podivinski din Slatna relateză cum i'a, suecesi densului să pună 

mâna pe chârtiele lui Horia. Slatna 1 martie 1785. 

318. Subprefecţii Stefanii Krisisori şi Bâla Kristsori comunică unele enunciări 

ale românilori din Zarandii. Criștiorii 17 februarie 1785. 

319. Contele A. Jankovils scrie prefectului S. Kemenyi săi trămiţă câtă mai 

în grabă interogatoriulă făcutii cu Popa Niculae, pe care după cum se dice, Va 

trimisă Horia în Moldova. Temişora 18 martie 1785. 

320. Interogatoriulit Popei Matei din St. Andreași cu privire la intentiunile lui 

Ionii Fârţială de a începe din noii revoluțiunea. cu mai multe puteri și cu unii 

planii mai buni de câtii Horia. Alba-Julia 9 martie 1785. 

321. Interogatoriuli lui Ionii Fârţială din Săcărembi cu privire la scopulii den- 

sului de a începe o nouă revoluțiune. Alba-Julia 11 martie 1785. 

322. Interogatoriulă Popei Nicolae sai Nicolae Cherstea, din Oraştiă, despre că- 

Istoria dânsului în țera românâscă. Alba-Julia 11 martie 1785. | 

323. Interogatoriulă căpitanului Uibarii Ursii, despre pauliciparea, dânsului la 

revoluţiune și despre ordinele lui Horia. Alba-Julia 22 novembre 1784. 

324. Interogatoriulii făcutii cu 'Toma Bugnarit, despre prinderea lui Horia, în 

comuna Buciumii. Alba-Julia 1 februarie 1785. | 

325. Interogatoriuli făcutii cu Toma Bugnarii înaintea, comisiunii regesc, Alba- 
Julia 3 februarie 1785. 

(1) Contele Jankovits nu descopere motivul : pentru a fi presență la esecutarea lui H. și C.
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326. Interogatoriulă făcutii cu Onu Costinaşii, despre prinderea îuă Hotiia în co- muna Buciumi. Alba-dulia 3 februarie 1785. , 
327. Corporalulă I. Szerenesâs descrie captivitatea sa la românii din Zarand, Alba-Julia 11 decembre 4784. 
328. Interogatoriulă făcutii cu Chilorit Bota din comuna Muşea, despre ordinele lui Horia de a se fabrica lănci. 

_ 
329. Interogatoriulii făcută cu preotul Gavrilă Sulară din Mogoșă, despre mo- dulii cum ai sositii resculații acolo. Abrudă 26 decembre 1784. 
330. Interogatoriulii făcut cu Iguatii Ursii primaruli comunej Muşca despre venirea lui Horia la denșii, 
331. Interogatoriulă făcută cu Toma Pătruţă din Mușca, cum la numită Ho- via pe densulă căpitanii și ce ordine i-a dată. Abrudi 41 februarie 1 785. 332. Interogatoriulii făcut cu Toma Pătruţă înaintea comisiunii revesci. 333. Interogatoriulii făcută cu Vasile Macaveti din comuna Muşca, despre venirea lui Horia în casa, densului. Alba-Julia 29 ianuarie 1785. 
334. Interogatoriulii făcutit cu preotulii Petru lancu din Lupșa, despre actele esecutale de Cloşca acolo. Alba-Julia 3 decembre 1784. 
335. Corporalulii Francisc Missics descrie captivitatea sa la românii din Za- randă. Alba-Julia 5 februarie 1785. | . | 336. Interogatoriulă făcuți cu Pelra 'T'saki din comuna Poiana, despre aduna- rea din Curechiii. Deva 12 februarie 1785. 
337. Corporalulă [. Szerentses descrie întrevederea oculistului Molnarii cu că- pitanulă George Crișanu, la care a fostii și densulit presentii.. Slatna 21 novem- bre 1784. 

338. Crângulă-Sohodolalui declară subprefectului George Biszirai că se su- pune ordinelorii împărătescă. Sohodoli 3 decembre 1784, 
339. Horia serie subprefectului (&. Biszirai să trămită la densulii pe românuliă Chendi, ca, să-i lucre de pe cărțile cele împărătesei. [. |, 11 novembre 1784. 310. O serisre subsemnală Nicula Petru către subprefectulă G. Biszlrai ca să vină la dânsul în Aradă. F.d. 
341. Cireularulă lui Ioria pentru adunarea din Geoagiii. F. q. | 342. O listă despre diferite raporturi militare, ce le-au înaintalii comandanții corpurilor de operațiune la comanda din Alba-Julia, 

- 313. Scrisârea funcţionarului Carolă Briinek, prin care comunică comitatului 
Hunedora ultimatulă lui Horia. Şoimuşă 11 novembre 1784. 344. Locotenentuli-colonelii Schultz raporteză despre întrevederea ce a avut-o 
cu Horia și Cloșca la Câmpeni. Sebeşii 24 novembre 1784. |
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345. Funcţionarul Francisei Prunetter serie oficiului montanii, că Horia se 
află în Gura-Albacului şi sar put6 prinde cu câţi-va Gmeni increduți. Ofen- 
baia 12 novembre 1784. | 

346. Locotenentulă-coloneli Kray scrie comandei din Alba Julia, că va aduce 
armele lui Horia, și Cloşca cându va trece dânsul pe acolo, precum și traista 

şi sigilulă lui Horia. Abrudă 5 ianuarie 1785. 

347. (mteroga oriulă țăranului Nistori Soca cu privire la persâna şi intențiu- 
nile lui Horia. F. 

548. Raportulă Contul Martini Wolf, despre cuvintele ce le-a rostiii Horia, 
către subcorporaluiii Alexandru Bota. Alba-Julia 5 ianuarie 1785. 

349. Testamentulu lui Horia şi Cloşca scrisă de preotulă Nicolae Raţi din 
Maerii Albei-julie. Pres. 2 martie 1785. 

350. Interogatoriulă făcută de contele A. Jankovits cu Horia sai Ursii Nicola, 

118 întrebări și respunsuri, începutii în 28 ianuarie și terminată în 24 februarie 
1785. 

351. Interogatoriulti făcută de contele Jankovits. cu căpitanulă Clozea, 134 în- 

trebări și respunsuri, începută în 26 ianuarie și terminată în 24 februarie 1785. 

352. Interogatoriulii făcutii de contele A. Jankovits cu căpitanuli George Cri- 
șani, început la 2 februarie și încheiatii la 14 februarie 1785; 47 întrebări şi 
respunsură. 

353. hiterogatoriulii lui Alexandru Chendi din Câmpeni cu privire la corespon- 
dența ce a. scriso dânsuli din ordinulă lui Horia. Atba-Julia 28 ianuarie 1784. 

354.. Interogatoriulă preliminară făcutii cu George Crișanii în Abrudi. 30 ia- 

nuarie 1785. - | 

355. Declaraţiunea ce a făcut'o Alexandru Chendi înaintea locotenentului- 
colonelă Kray. cu privire la intenţiunile și actele lui Horia. Abrudă 5 ianua- 
rie 1785. ” 

356. Interogatoriulă făcută cu Vasile Avramă din comuna Lupșa, despre cu- 

vintele ce le-a rostitii locotenentulii-coloneli Schultz cu ocasiunea. întrevederii 
de la Tibru. Turda 29 novembre 1784. 

357. Interogatoriulu făcutii cu George Marcu din Criştior, despre adunarea de 
la Mestâcănii. Alba-Julia 1 februarie -1785. - 

- 358. Interogatoriulă făculii cu Adamiă Giurgii în comuna Criştiori, totii cu 
privire la adunarea din Mestâcăni etc. Alba-Julia 1 februarie 1785. 

359. Sentința pronunțată de contele A. Jankovits în contra lui Horia și Cloșca. 
Textulă originalu în limba germană. Alba-Julia 26 februarie 1785. 

300. Sentința pronunţată de contele A. Jankovils în contra lui G. Crișan 
după mortea, acestuia. (Orig. germ.) Alba-Julia 14 februarie 1785.
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Mil. Din Archiva guvernului transileanii.. 

361. Bescriptulă Imp&ratului Iosifă 11 călre guvernul transilvanii prin care 
și-arală adânea măhnire, că nobilii în două locuri, fără de a ave dreptulă. aă condamnati la morte și at executati 100 prisonieri. Viena 22 novembre 1784. 

362. Patenta guvernului transilvantă pin care se publică amnestia generală. Sibiii 30 novembre 1784. | 
363. Episcopulii G. Nichitici raporisză guvernului transilvan despre activi- ialea sa pentru liniștirea poporului. Deva 2 decembre 1784. 
364. Serisorea Popei George din comuna Bâcia şi a Popei Solomoni din Visca, căire Episcopului Nichitici prin care îi ârată că satele lori sau liniştită. Bacia 13 novembre st. v. 1784. | ” 
365. Protopopuli losifă Sânziana relatâză Episcopului Nichitici -despre satele din Zarandu cari ai promisă a se supune Și cari mai persistă în -Pevoluiiune. Deva 21 novembre 1784. 

106. Ciuvernuli transilvaniă scrie Episcopului Nichitici să declare poporului, - că mai îni6iii să depună armele şi apoi să ceră a i se face dreptate. Sibiiu, exp. 6 decembre 1784. - 
367. Comisarulă Michaiii Bruckenthal raporieză guvernului transilvantă despre înfrângerea loe.-col, Schultz la comuna Remeti. Sebeși 2 decembre 1784. 368. Ciuvernulii transtivană scrie comisarului - Mich. Brukenthal cu privire la inlertenţia prisonierilori români, 
369. Episcopului Nichitică relatâză guvernului transilvană despre silințele sale peniru liniştirea poporului. Sibiiu 6 septembre 1784. 
370. Interogatoriulă ficutii cu Josifă altă Popei din comuna Sulighetu, despre ataculii resculațilori asupra Devei și despre cuvintele lui Horia către împăra- tului Tosifi: la olaltă cu 

371. Interogatoriulă lui Adami Părăă din Sulighet i cu privire la autorulă revoluliunii române. Deva & novembre 1784. 
372. Vice-comilele Jonii Zejk raporieză guvernului transilvanti despre resculațiloră asupra Devei şi despre execut 

; bre 1734. 

373. Guvernulă transilvană dojenesce 
români. Sibiiă 11 novembre 1784. 

374. losifă Leilhner, administratorul domeniului fiscală din Hunedora relateză 

s Is ra 

_ ă _ 

că nobilii refugiați în castelulu de acolo ai condamnati la morte pe 115 pri- 
sonieri, dar, temându-se a execula sentința, ai rugatii pe autoritatea din Deva să” 

atacul 
area prisonierilori. Deva 8 noveni- 

pe Zejk pentru executarea prisonieriloriă
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_ decapiteze acolo, mai înainte înse de a sosi respunsulii a veniti. locotenentulă 

Kaliani cu armata imperială şi a eliberati! pe toți prisonierii. Hunedora 14 no- 

vembre 1784. 

375. Josif Leithner trămite tesaurariatului ultimatulii lui Horia după cum 

i Vai comunicatii funcţionarii comitatului Hunedora. E. d. | 

376. Ultimatulii tui Horia după, textulii comunicatii lui Leithner. 

377. Guvernulă transilvanti protesteză la comandantulii Preiss, fiind că a 

pusă în libertate. pe prisonierii din castelului Hunedorei. Sibiii 19 novembre 

1784. 

378. Generaluli Preiss întrebă pe guvernul transilvanii, dacă este şi acum 

de părere să procâdă cu forţa în contra, resculaţilorii. Sibiiă 28 novembre 1784. 

379. Baronulă Antonii Orbană , contele Grigorie Kuun, baronulii Josifi 

Gyârffi şi Ionii Balog se plângi la guvernulă transilvan, că resculaţii le-aii 

prefăcutii în cenușă edificiele şi dânșii ai scăpată numai cu visța în Sibiiă. 

„Pres. 27 novembre 1784. 

380. Guvernulii transilvan comunică celorii patru comitate ordinul Imp&- 

ratului losifă prin care suspendă, procedura sumară în contra, prisonierilorii. Si- 

biii 30 novembre 1784. 

381. Comisarul Mich. Bruckenthal înainteză guvernului transilvania listele 

prisonieriloriă, cari ai fosti condamnaţi la mârte după plecarea, contelui A. Jan- 

Kovits din Alba-Julia. Sibiiii 8 augustii 1785. 

382. Lista prisonierilorii condamnaţi la morte in comitatul Clujului și alti 

Turdii. | | 

383. Lista prisonierilori condamnaţi la morie în comitatuli Albei-de-josă. 

384. Interogatoriulii făcutii cu prisonierii Nicula Sârbu, Petru Petrescu, Lăp6- 

datii Ver&i, 'Tănasie Rău, Ionii Solnocii, loja Hegediis, Nicula Petru și Filimonă 

Grozur, despre ataculii reseulaţiloră asupra Devei, şi despre autorulii revoluțiunii. 

Deva 8 novembre 178%. 
- 

385. Vice-comitele Hunedorei Ionii Zejk raporteză guvernului transilvanii, că 

a decapitatii 34 prisonieri. Deva 10 novembre 1784. 

386. Moise Văradi cere autorisarea vice-comitelui Zejk ca să înc6pă şi den- 

sulii procedura, sumară cu captivii din castelulă Hunedorei. Hunedora 9 novem- 

bre 1784. | 

387. Guvernulă transilvanii desaprobă din nuoii executarea captivilorii din 

Deva. Sihiiă 12 novembre 178%. 

388. Comisarul. Michaiii Brukenthal însciințeză pe guvernulă iransilvaniă, că 

locotenentuliăi-colonelă Schultz a avutii o nouă întrevedere cu resculaţii la Câm- 

peni. Sebeşii 24 novembre 1784.
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"389. Maiorulă Stoianich din armata imperială raportâză comandei despre lup- tele de la Deva, și arată că nobilimea de acolo a executată pe toți prisonierii. Deva 10 novembre 1784. 

390. Comanda generală protesteză la guvernii în contra executării prisonie- „rilorii. Sibiiii 12 novembre 1784. 
391. Prefectului S$. Kemenyi protesteză la guvern în contra convențiunii ce ai încheiat-o resculaţii cu funcţionarii din Ofenbaia, în înțelesulă căreia pe vii- toră nici unii ungură să nu maj polă av6 domiciliulă săi acolo. Alba-Julia 4 decembre 1784. 

392. Patenta guvernului transilvanii către românii resculați. prin care % pro- vâcă a se întârce iarăși la ascultare și supunere. Sibiii 14 decembre 1784. 393. Nota guvernului transilvanti către comitatele vecine din Ungaria prin care le însciințeză, că în Transilvania a eruptă revoluţiunea și le râgă a lua măsuri ca. resculaţii să nu potă scăpa acolo. Sibiiă 11 novembre 1784. 394. Comanda generală comunică guvernului transilvană măsurile militare or- donate în contra resculaţilorii. Sibiiu 6 novembre 1784. 
395. Generaluli Preiss scrie tesaurariatului, că nu e consultii a se aproba o cele cinci sate resculate cu funcţionarii din Ofen- baia, de 6rece armata imperială ca să potă supune și pe cei-alalți resculaţi, tre- bue să trecă peste teritoriulti acestori comune, pe cândi textulit convențiuniă nu permite trecerea, de aceea dânsul esle de părere a se respinge conven- țiunea. Sibiiii 4 decembre 1784. 
396. Tesaurariatuliă comunică guvernului, că se unesce cu părerea comandei militare să nu se aprobe convențiunea, de la Ofenbaia. Sibiiă 5 decembre 1784 397. Comandantul Preiss scrie guvernului transilvană, că dacă voesce, dân- sulit este gata să "trămită în contra, resculațiloră si cele două divisiuny cari se 

află în comunele Rupea şi Nocrigii. Sibiit 7 novembre 1784 398. Guvernulii transilvan comunică comandantului Preiss, că a făcută dis 
... u 

._. 

? 
i ” 

posiţiuni pentru aprovisionarea, armatei. Sibiiă 7 novembre 1784 399. Guvernulii transilvantă învită pe episcopul cu armata, peniru ca se liniştescă poporul resculat 

Nichitici să plece la olajtă n « 
i. Sibiiă 7 novembre 1784. 

400. (Giuvernuli iransilvantă dojenesce pe baronulă Bornemisza, refectulă 
nedârei că și-a părăsită postul Și a fugită la Sibiiă, în conseci ță Să pu 
să plece imediată în comilatulă său. Sibiiă 7 novembre 1784 5 4 oonă 401. Guvernulă transilvan numese | 

| rea armatei. Sibiiă 7 novembre 1784 
402. Guvernulă | 

e duoi comisari civili pentru aprovisiona- 
ransilvană invită pe comisarulă M. Bruckenthăl să caute în
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tre tărani ună omi incredutiă, care să mergă la Horia spre ară « spiona despre 

causele revoluțiunii. Sibiiă 11 novembre 1784. 

403. Guvernulii transilvan protesteză la comandantulit militarii, că locotenen- 

tală-colonelii Schultz a avulii o nouă întrevedere cu resculaţii. Sibiiă 25 novem- 

bre 1784. 

404. 'Tesaurariatulă serie. guvernului, că resculaţii aă tăiatii pădurile și ai în- 

chist drumurile de comunicaţiune. Sibiiii 2 decembre 1784. 

405. Guvernul transilvanii rapori6ză Împăratului Iosif [I despre mişcările şi 

actele executate de resculaţii români pînă la 13 novembre 1784. Sibiiti 13 no- 

vembre 1784. 

406. Impăratulă losifă ÎL învită pe guvernuli trausilvanii a'să da opiniunea.: cum 

să se pedepsâscă arendaşii armeni, cară portă cea mai mare culpă pentru tumul- 

tulii din 1782. Viena 1786. | 
407. Comisarul Michaii Bruckenthal raporteză guvernului transilvanii despre 

causele tumultului din 1782. Slatna 23 iulii 1785. 

408.. Lista ţăranilorii arestați pentru tumultulă din 1782. Slatna 18 iuliii 1785. 

409. Lista cheltuelilorii la cari ai fostii condamnați țăranii cei osîndiţi pentru 

tumultul din 1782. 

410. Sentința Forului domenialii în contra lui Simoca Cotoselu, George Buzgării, 

Toma Petru, Ion Dinişiii, Avramii Napu, Ilie Garşa, Petru Leba, Petru Coroiii. 

Gavrilă Helară, și Lupu Coroiii, pentru tumultul din 1782. 

411. Sentința Porului domenialii din Slatna în contra. lui: Simeonii Bostani, 

Andrieşiă Pascu Dumitru Todea, Ursii Gomboșii și Petru Manciu. Slatina 11 

augustii 1778. 

412. Relaţiunea lui George Devai asupra tumultului din 1782.  Slatna 

25 maiă 1772. 

413. Lista părințilorii de familiă, cari ai fostii condamnaţi la transferare în 

Banati 1786. 

414. Lista, țăranilorii necăsătoriți osindiță la transferare. 1786. 

415, Raportulii comisarului Michait Bruckenthal, prin care înaintâză guvernu- 

lui transilvaniă listele menţionate mai susă. Sibiiit 19 ianuarie 1786. 

| 418. Guvernulă transilvanit ordonă pretectului din Cluju să trămită comisa- 

vului Bruckenthal lista țăraniloră condamnaţi la transferare. Referatii, 1786. 

417. Decisiunea guvernului transilvanii asupra petițiunii comunei Slatna, ce o 

înaintase la Impăratulii Iosifă în anuli 1783, cu privire la: asupririle, funcţiona- 
rilorii. Sibiiă 9 mai 1786. | - 

418. Contele A. Jankovits cere de la guvernulă transilvană săi comunice tote
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ordinele adresate comitatelorii în cestiunea revoluţiunii române. Deva 17 de- 
cembre 1784. o 

419. Lista țăranilorii transferați, între: cari s'a împărţită suma de 98 fl. 38 cr, 
ce a resultatii din vendarea, averii loră. Sibiii 31 augustii 1790. 

420. Lista ț&ranilorii transferați, între cari s'a împărţitii suma de 459 fl. 512 cr. 
preţuli averii loră vândute. Sibiii 31 augustit 1790. 

421. Lista țăraniloră. transferați, cari din averea vândută ai primiti toţi la 
olaltă suma de 23 fl. 12 cr. 1790. 

422. Lista țăraniloră transferați, între cari s'a împărțită suma de 140 fl. 25 cr. 
ecuivalentulă averii lori vândute. 1790. 

423. Lista țăranilori transferați, a cărorii avere se vânduse, dar pînă la anulă 
1790 încă nu primise nimicii din prețulă ce le competea. Sibiiă 31 augustă 1790. 

424. Raporiuli generalului Pfefferkorn despre o convorbire avută cu țăranii 
din Boiană, cari mergeaii la Alba-Julia să se înscrie ca militari. Mediaşă 26 
augustă 1784. 

425. Comandantul Preiss respunde guvernatorului Bruckenthal, că nu pâte 
numi nici unit oficierit în comisiunea ordonată spre a cerceta causele turbură- * rilorii provenite din conscripţiune. Sibiiă 28 august 1784, 

426. Locotenentulii-colonelii Karp raporteză comandej despre abusurile şi asu- pririle unorii nobili din ţera Hațegului, Haţeg 23 august 1784. 
427. Locotenentulii-colonelă -Karp comunică comandei faima -respăndită : că țăranii din țera Hațegului vorii începe violențele cu ocasiunea tirgului cel mare, dacă nu li se voră da arme. Haţegii 24 august 1784. 
428. Primăria din Orăștiă serie guvernului, că resculații voescii să facă unt noi atacii asupra Devei. Orăștiă 21 novembre 1784. 
429. Colonelulii Sburlati raportsză comandei, că între țăranii de pe Streiit şi Mureşșii mai domnesce încă mare nemulțumire. Orlată 8 septembre 1784. ) 430. Primăria din Abrudă raporteză guvernului, că furor 

nutii acolo 3 qile şi 2 nopți. Abrudi 15 novembre 1784. 
| 431. Comisarulii M. Bruckentha propune guvernului a transfera, în Banată ȘI pe ungurulă lonă Jâri din Trăscăi, care a participatii la revoluțiune d'im- preună cu românii. Sibiiă 20 ianuarie 1786. 

| 432. Curtea de compturi raporteză guvernului, sa putută distribui ț&raniloriă transferați, q 
vere s'a încasatii. Sibiiu 31 augustit 1790. 

433. Guvernulă transilvantă scrie comande, osindiţi la transferare să călătorescă pe spese 3 ianuarie 1786. 

ui 

ea resculaţilorii a ţi- 

că suma, de 320 i. 49 cr. nu 
in causă că nu se scie din a cui a- 

că dânsul este de părere, că cei 
le proprie dacă ai avere. Sibiiii
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434. Comanda militară întrebă pe guvernă, cum să transporteze familiele și 

averea celorii osîndiți la expatriare. Sibiit 11 ianuarie 1786. 

IV. Din Archiva Consiliului de Locotenenţă în Buda. 

435. Locotenenţa din Buda scrie cancelarului aulică, că spiritul de re- 

voluțiune începe a pătrunde şi în comitatulă Beregă și în oraşele Haiduci- 

lorii. Buda (17) decembre 1784. | 

436. Impă&ratulă Iosifi II, informată că esistă periculi de a se revolta și 

lucrătorii din salinele Maramur&șului, numesce pe losifti Majlath de comisarii 

peste ţinutulii de acolo. Viena 25 decembre 1784. 

437. Ordinulă împăratului losifit către Locotenenţa, din Buda, prin care 

numesce pe losifă Majlath de comisari peste comitatele Beregii, Maramurăși 

şi cetăţile Haiducilorii. Viena 28 decembre 1784. 

438. Superiorulă Piariștilorii din Bistriţa scrie, că în. revoluțiunea română 

a participatii şi Salis, Ladislai Popi și Samuil Marţi. Bistriţa 13 ianuarie 1785, 

439. Măsurile de apărare volale de comitatul Maramureșului în adunarea 

de la Sigheti, 20 decembre 1784. - 

4140 Măsurile de apărare ale comitatului Maramurășii votate în adunarea, de 

la Sighetii, 13 decembre 1784. | 

441. Sigismundă Komjâthi raporteză Locotenenţei, că Maramur&şuli este 

liniștită, Sighetiă 19 ianuarie, 1785. 

449. Vice-eomitele Bessenyei din comitatul Bereg trămite Locotenenţei 

unii desemnii de pe medalia lui Horia. Muncaciii 23 ianuarie 1785. 

445. Ladislai Szuhânyi vice-comitele Satmarului relateză despre Horia, me- 

dalia sa, precum și despre căplanulă de curte Orha. Caroiulii-mare î6 ianua- 

rie 1785. 

444. Generalul Splânyi serie Comitatului Bereg, că pentru siguranța lini- 

ştii a trămisă două companie, una la. Muncaciă și alta la Beregsasi. 

V. Din Archiva Comitatul Bihorii. 

445. Locotenenţa din Buda trămite comitatului descrierea personală a lui 

Ignaţiă Salis de Salfeld. Buda 8 octobre 1784. 

446. Descrierea persnei lui Jgn. Salis de Salfeld. Viena, 23 septem- 

bre 1784. . : | 

441. Locotenenţa din Buda însciințeză pe comitatuli Bihorului, că M. S. 

Impăratutăi a hotărită unii premiii de 100 galbeni pentru acela, care va prinde 

pe Salis, sai pe vre unuli din emisarii lui. Buda 25 octobre 1784. 

448 Comisarul Mihaii Bruckental scrie guvernului transilvanii, că socia
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lui Horia, încă de la începululă revoluțiunii, a trecută la Calota în ținutul Beiuşului. Sebeșii 4 novembre. 1784. | | 
449. Vice-comitele Bihorului comunică adunării comitatului, că socia lui Horia, după 'cum se Spune, nu trăesce de ș6pte ani cu dânsulă, că a cău- tat'o şi nu a putut'o afla în ținutulă Beiușului.  Orade 3 ianuarie 1785. | 450. Comitatulă Aradului rOgă pe -comitatuli Bihorului se prindă pe re- voluționarulii Petru Bucii, care a scăpati cu fuga. Registrulă comitatului din anulă 1785. | 

Ă 451. Impăratulă Iosif Ii grați6ză și ordonă să rEmână nepedepsiţi ro- mânii, cari ati prinsi pe vice-comitele . Forrai Și lati dusă cu sine în pă- dure. Viena 3 august 1784 
” 452. Sentinţele comitatului Bihori cu privire la, falsificatorulă de monete Jonii Diculă și prisonierulă 'todoră Cioncă. Orade 29 novembre 1784, 453. Comitatulă Bihorului osândesce pe prisonieruli Ion Sorca la 80 de bastâne, Orade 24 ianuarie. 1785. 

454: O relaţiune despre începutulii revoluţiunii roinâne. F. aq. 455. Subprefectul Ladislaii Popă relateză - despre adunarea românilori dela Mestecănii. Bradi 1 novembre 1784. | 
456. Popa Dumitru din comuna Aciua spune, că între resculații din Zarandă se află şi ună omii blondă, feumost la faţă şi care se vedea a sci carte. Investigaţiunea făcută în comuna Vascăă la 16 novembre 1784, . | 457. Subprefectulă Michait Popi relatâză, că a prinsi pe pop'a din Lehe- ceni care a slrigată în publică : Lasă să ardă că ei au adunată! Vascăut. 20 novembre 1784. 

458. Vice-comitele Aradului A. Forrai scrie vice-comitelui din Bihoră : a pierdută t6tă averea adunată din tinerețele sale Și dumnedeă să-i a pe dânșii de furia româniloră. Aradă 26 novembre. 1784. 459. Generalulă Sturm scrie vice-comitelui din Bihori, că nu pote retrage armata dela pasulă Lacului-negeu. Orade 12 decembre 1784. 460. Martorulă Todoriă Balaşiă Spune, că preotului din Leheceni a slrigati 
în publică : de ari aduce dumnedei pe resculați aici, că de n'a fi mai bine, 
mai ră nu pote fi, și dacă au arsi grâulă, lasă să-lu ardă, că alt loră a fostă ete. 
Invesligaţiunea făculă în comuna Vascăi, 2 decembre 1784. 

că 

pere şi 

461. Generalulă Sturm scrie vice-comitelui din Bi bile cari aă cădută în captivitatea românilor gii 29 decembre 1784, 
462. Locotenentulă Rausch scrie unui căpitanii, Horia și Cloşea sunt prinşi. Slatna 4 ianuarie 1785 

horă despre fetele no- i. .Seris6re confidențială. Hă!ma- 

că Principii românilorii
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463 Comereiantulii Demetriu Costa, descrie intrarea resculaţilorii în co- 
muna Câmpeni. Investigaţiunea făcută în comuna Vascăi, 17 novembre 1784. 

464. Ajtai Eva din Beiuş declară a fi scăpatii din captivitatea rescula- 

țilorii dicându-le «Tatăli nostru» românesce. Beiușii 16 novembre 1784. 

465. Comitatulii Hunedorei serie. subprefecţilorii, că românii arii av6 in- 

tențţiune să se revolteze de noii, în consecință “i învită. a informa pe no- 
hi, ca să 'şi procure arme. Deva 6 aprilie 1790. 

466. Locotenenţa din Buda scrie vice-comitelui din Bihoră, că după cum a 

înţelesii, românii arii voi să se revâlte de noii, de aceea să publice poporului, 

că va scăde preţulii sării, că recuisiţiunile militare se vorii computa în con- 

tribuţiune, etc. Buda 14 aprilie 1790. 

467. Comitatul Bihorului interdice locuitorilori săi de a vinde bucate româ- 

nilorii revoltați. Novembre 1784. | 

468. Numărul ţ&ranilorii arestaţi în comitatulii Bihorului în anii 1786 şi 1787. 

VI. Din Archiva Episcopiei romănesci în Orade. 

469. Oficierii romăni din regimentele de frontieră ceri de, la Impăratulă Leo- 
poldă II, ca românii din Transilvania să fiă declaraţi de a 4-a naţiune politica. 
Subsemnaţi : Abrahoutus Kallyani Capitaneus ex 1-a wall. pedestri Legione, 
Petrus Lupp prim. locumt.; Nicolaus: Remetej prim. locumt. ; Ladislaus Moldovan 
locumt.; Simon Vitea vexilifer; Joannes Ignat capellanus campestris; Joannes Sin- 

lay capitaneus ex 2-a valachica pedestri legione; Basilius Popp prim. locumt. , 

Athanasius Androny locumt., Nicephorus Scharda locumt. Daniel Galan vexi- 

lifer, Tyron Dragosy distr. A. Carolinensis Archidiaconus et II Legionis R. capell. 
graeci Ritus unitor. (1790). 

VII. Din Archiva Comitatul Cluji 

410. Estrase din registrele comitatului Clujii de pe a. 1785 cu privire la re- 

voluţiunea română. (1) 

VIII. Din Archiva Primăriei în Alba-Julia 

411. insemnarea efecteloră, ce le- aii secuestrarit resculații de la contele 
Kun în decursulii” revoluțiunii. Listă comunicată de guvernulă transilvanii în 
6 decembre 1784. 

472, Guvernulă transilvanii, aflândă că mai mulți jidovi ai plecati în Za- 

(1) Acte oficiale din secululii trecută nu esistă. Singurii numai din registrele comitatului, 
cari sai mal păstrat pînă astădi, am cules câte-va date noue, ce nu le aflasemi în alte 
erehive.
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randii pentru ca să cumpere efectele secuestrate de la nobili, scrie primăriei 
din Alba-Julia, să interdică jidovilorii cercetarea ţinuturilori revoltate. 

4173. Guvernul transilvanii învită pe ţărani să asculte de domnii pământesci 
şi să împlinâscă robotele. Sibiiit 22 novembre 1784. 

474. Guvernulă transilvanii scrie autorităţiloră că M. S. Impăratulii a numiti 
pe Gedeonii Nichitici episcopii gr. or. în Transilvania, care se va instala în Si- 

„bilă la 12 iulie 1784. Sibiiă 24 iuniă 1784. 

„475. Impăratuli losifă declară limba germană de limba oficială a imperiului, 
începândi cu diua de 1 novembre 1784. Viena 11 maiti 1784. 

476. Guvernuli transilvanii scrie comitatelori, că M. S. Impăratulă a ordo- 
natii, că pînă se vorii decide investigaţiunile cu privire la robotele excesive, pină 
atunci obligaţiunile iobagilorii să se reducă la măsura fixată prin legile urba- 
riale. Sibiiu 20 aprilie 1784. 

417. Guvernulă transilvană scrie comitatelorii, că M. S. Impăratulii a obse-- 
vati, că funcționarii portă corespondență cu părțile și le promită protecţiune, 
de aceea le interdice uni astii-feli de abusă sub pedâpsa destituirii. Sibiiit 
8 ianuarie 1784. 

478. Guvernulă transilvanii scrie comitatelorii, că M. S$. Impăratulă Iosif a 
hotăritii să visiteze Transilvania şi va trece prin Deva, Orăştiă, Alba-Julia, Se- beșii, Miercurea și Sibiiă. Sibiiu 23 maiii 1783. 

479. Guvernulii transilvan scrie comitatelorii, că M. S. Impăratulu Iosif, în urma petițiuniloră primite de la iobagi, a ordonati, că nici unit domni pămân- tescii să nu scâtă din moşiă pe vre uni țăranii fără causă legală constatată pe calea judecății, și nici să-i strămute în alte comiiate. Sibiiii 9 septembre 1783. 
480. Diploma Impăratului Iosif II, prin care şterge pentru toiii d'auna «lega- rea de gliă> a iobagiului, şi-i restitue libertatea personală 

cărui omii de la natură». Viena 22 augusti 1785. 
481. Imptretulă Leopold II anunţă naţiuniloră din 'Transilvania mortea Îm- păratului și fratelui săii Iosifă II întemplată, la 20 februarie 1790. Viena 24 mar- tie 1790. 

482. Guvernulă transilvanti serie comitaţ 
visita Transilvania pentru a, treia, 6ră 
din, Cluj, Alba-Julia, Sibiiu, 
niă 1786. 

483. Guvernul . transilvantă scri 
a ordonată de rigâre, ca pe viitor 
ne. Sibiii 12 septembre 1786. 

«ce îi compete fiă- 

elor, că M.S. Imp&ratulii losifă va ia Şi drumul s'a, fixată prin Orade, Huie- tergulii-Mureșului, Bărgăii și Dorna. Sibiit 13 iu- 

ie comitatelor, că M. S. impăratul lLosifă i iobagii să nu se mai pedepsescă cu bast6- 
, Ș . IE 484. Guvernuli transilvană scrie comitatelorii, că M. S. Impărătâsa Maria 
*
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Teresia a ordonati ca încă mai înainte de a sosi Imp&ratuti Îosifir în 'Transil- 

vania, să astupe fără întârdiere cadavrele delincuențilorii omoriți cu ştrângulii» 

cu rota şi cu ţâpa, ce nu fără de orore staii expuse călătoriloră pe drumurile 

publice. Sibiiă 11 maii 1773. . 

485. Guvernulă transilvanti scrie comitatului Alba-de-josti să prindă pe Popa 

Jonii, care a începutii să publice, că densulii are împuternicire de la Impărăt6sa 

Maria 'Teresia, să schimbe în fiă care comună pe predtulii unilii cu celi neu- 

pită. Sibiiii 14 augustii 1758. - 

IX. Din. Archiva militară în Alba Julia. 

486. Extrase din actele privitore la conseripţiunea militară. 

487. Extrase din actele privitore la decursulă revoluțiunii. 

188. Extrase din actele privitore. la mortea lui G. Crişană. 

489. Extrase din actele privitore la. transferarea resculațilorii în Banată. 

X.. Din Archiva Bisericei. greco-orientale în Câmpeni 

490. «Instruelie pentru preoţii care vorii sluji spre pădirea comandelori mi- 

lităresci, cele ce mergi în potriva turburătoriloră adecă rebelişilorii.» Semnati: 

Episcopul. Gedeonii Nichitici. Abrudă 1 decembre 1783. 

494. Civcularulii episcopului Nichitici către poporă, că «nică unii românii să 

nu îndrăsnâscă a asculta minciunile tui Horia , nică să mârgă la el.» Sebeşă, 

5 novembre 1784. 

492. Ordinulii episcopului Nichitici către protopopulii Losifii Adamovică, din 

Abrudi, ca să afle cine sunt începători «vrăjbii și rescolei acesteia,» şi să aibă 

grijă ca ei să nu fugă. Sebeși. 13 novembre 1784. 

493. Pastorala episc. Nichitică către protopopulii Iosif Adâmovici, ca popo- 

rul, să întorcă lucrurile luate de la nobili, căci «alti cum va rEmăn€ sub afu- 

pisenia sufletului şi pedepsiti! în lumea acesta. FE, d. 

XI. Din Archiva bisericei greco-orientale în Abrudă. 

494. Episcopul (. Nichitici invită pe protopopuli losifă Adamovici din Abrudi 

să lucreze pentru liniștirea poporului revoltati. Sibiiti 27 octobre 178%. 

495. Episeopuli Sofronie Chirilovii scrie protopopului din Abrudi. că Impăra- 

tul Iosif va veni în Ardeli pe la Muncaciă, Gherla, Clujii, Năsăudi, Bistriţă, 

Reghini, K&zdi-Vaşarheiii, Brazovii, Făgăraș, Sibiiă, Alba-Julia, Slatna, Deva - 
- 

și Haţegii, de unde va iece în Banati. Balomiri 7 aprilie 1772.
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XI. Din Archiva comitatuluy Hunedora în Deva. 
496. Nobilimea din țera Hațegului scrie guvernului transilvană, că ț&ranii de acolo aiă declarată, că de nu vori căpăta arme, se facă toți curuţi (cruciați), iar - în dilele de 7, 8 și 9 novembre 1784 ai devastatii Și aprinsă tote curiile no- bilitare. Sibiiu 10 decembre 1784. | 
497. Carolă, Briinek, funcționarii de saline în Șoimușii, arată că în atacurile fă- cute asupra Devei din 6 şi 7 novembre au fostă ucişi, aruncaţi în Mureșii şi prinși peste 200 rebeli. Deva 1784. 

| 
498. Comitatulă Hunedorei scrie guverhului, că ț&ranii din Hălmagiă aă inersă în numără însemnat la vice-comitele din Zarandiă; cerendă să le dea chărtiile ce le-ai venită de la guverni. Deva 28 septembre 1784. 499. Lista devastăriloră întîmplate în coniitatulă Zarandului, 500. Comitatulă Hunedorei scrie contelui A. Jankovits, că preotul din Mes- tâcănă, cu ocasiunea adunării de acolo, încă a asigurată poporulii, că crucea de aurii și diploma a primit'o Horia de la Impăratulă,' şi că dânsul a făcută ru- găciuni pentru succesul fericită ală expediţiunii în contra ungurilorii. Deva 25 novembre 1784. 

501. Nobilii refugiați în  castelulă Huned6rei se plângi la guvernatorulă S. Bruckenthal, că locotenentul Kallyani a pusă în libertate pe toţi prisonierii de acolo, de și unii dintre ei erati osîndiți. Hunedâra 15 novembre 1784. 502. loni Mârtonosi din Ilia relatâză cuviniele, ce le-a rostită ţ%ranulă 
losifii Buda: acum vi se iaii domeniele şi ni le dai nouă ete. Faq 503. Nobilulă Ludovici Szilâgyi relatâză cuvintele ce le-a rostită 1&ranulii 
losifi Trifanii din Certeşi : că dacă Dumnedeă nu va împedica lucrurile aceste, 
atunci bine nu mal. e de sperată. lia 1 seplembre: 1784. 504. Ludovicii Nopcia, judecători în Deva, scrie vice-comitelui Moise Vâradi, că 
în 10 nvembre a irămisă ună detașamenti de soldaţi peste Mureșii, care a îm- 
pușcată 5 Gmeni, şi pe G i-a făcută prisonieri. Deva 1 novembre 1784. 505. Administratorul losifă Leiihner serie 'Tablei “in Deva, că în castelulă 
Hunedorei se atlă peste 100 prisonieri români, dinire cari 48 nu sunt rebeli, dar 
pe toli acestia "i-au osinditu la morte nobili retugiați acolo, de aceea densuliă se: 
rOgă să-i ducă şi execule la Deva, iar nu în Hunedora, fiinăcă Sari revolta po-. 
porulă la aspectulă acestei vărsări de sânge. Huneâora 11 novembre 1784. 506. Comitatulă Hunedorei scrie vice-comitelui âin Zarandi, că iață cu:re 
mtența ce o arată tSranii de aci, —a peliționati la Suvernă, ca armata să 
rămână în Zarandu pînă va trece iarna. Deva 20 septembre 1784, | 
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507. Prisonierii osîndiţi la morte în -castelulii Hunedorei și eliberaţi de loco- 
tenentulii Kalliani. 

508. Unii ordini tipărită în limba română, prin care se interdice domnilorit 
pământesci să mai silâscă pe iobagi a le cumpăra carnea din vilele lori cele 
bolnave. F. d. | 

509. Lista femeilorii şi a altorii persone nobile, cari ai cădutii în caplivita- 

tea, resculațitorii din Zarandiă, i 

510. Lista prisonierilorii români decapilaţi la Deva. | 

511. 'Tabla din Deva respunde administratorului Leithner, că pe captivi să-i 
execute în Hunedâra, pentru care scopă le trămite pe gâdele din Deva. Deva 
12 novembre 1784. - 

512. Comitatul Albei-de-josii serie prefectului Bornemisza din Deva, că 
dânșii încă și-au făcută datoria: în Trăscăii aii prinsi 140 rebeli şi ati 
ucisă 6, în Îghii ai prinsi 13 și ait ucisi 9, în Cetea și Geoagiu-de-josit 
aă prinsă 12 și ai ucisi &. Aiudă 19 novembre 1784. 

513. Locuitorii din comunele românesci Rapoltulii şi Bobâlna respundă Pri- 

măriei din Oraștia, că dânşii n'aii intenţiune să mârgă asupra oraşului, ceri 
înse să iibereze pe prisonierii din Turdaș ca să nu fiă inimiciţiă F. d. 

514. Guvernatorulii Bruckenthal scrie vice-comitelui din Deva, să îngnjâscii de 
subsistențţa nobilimii de acolo şi în casii de lipsă să iea bani chiarii din ca- 
sieria comitatului. Sibiiii 7 novembre 1784. 

515. Sub-prefectulii Stefanii Kenderesi scrie prefectului Bornemisza, că. în 
țera Hațegului nobilii numai în 9 comune ai scăpatii de jăfuirile resculațiloră, 
şi cea mai mare pagubă a suferito familia Kendeffi. Sălaşiu-de-susii 26 no- 
vembre 1784. 

516. Comitatulii  Hunedârei raporieză guvernului despre atacurile resculaţilorii 
asupra orașului și a fortăreței Deva, întâmplate în 6 şi 7 novembre 1784. 
Referatii. | | 

517. Comuna românâscă Măriinesci/ se plânge la Inpăratuli losifii IL că 
locuitorii de acolo sunt siliți să Iucre domnilori câte irei săptămâni într'o 
lună, iar în săptămâna a 4-a sunt constrinși la alte servicii pentru comi- 
tată sai fisc. 1783. 

4 518. Sub-prefectuli Nicolae Puy serie prefectului Bornemisza, că vice-ca- 
lonelulii Karp i-a declarati, că dânsulit are instrucțiuni pentru a face conserip- 
țiunea militară, înse nu i le pote comunica. 'Totesci. 16 augustii 1784. 

519. Comitatuli  Hunedorei scrie contelui Jankovits, că număruli priso- 
nierilorii de acolo a crescutii la 168, “și fiindi că acestia, atâti din causa 
salubrității câtă și a siguranței publice, nu mai poti fi deţinuţi, de aceea
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9 'se râgă să ordone a se pedepsi, dar mat cu semă corifeii să se osîndâscă 
la morte. Deva 13 decembre. | 

520. Comitatulii Hunedorei întrebă pe guvernatoruli Bruckenthal : ce să facă cu 
cei 80 prisonieri, cari nu s6 mai potii deţin€ în închisori, fără de a peri- 
clita siguranța publică. Deva 14 novembre 1784. | 

521 Contele A. Jankovits serie Tablei din Deva, că informaţiunile ce i sai 
trămisă cu privire la captivii români nu-l poti satisface, de dre-ce nu i s'a 
arătată nici timpulă de când suntă închiși, nici nu s'aă specificatii delictele 
pentru cari sunt acusaţi. Deva 30 decembre 1784. 

522. Mihaiti Sutoris și Joni Carol Gomb din Hondolti serii Tablei din 
Deva, că sâmbătă în 6 novembre Angeli Mârza a publicatii în sati, că pe 
diua următoriă să mergă din fie-care casă unii omii armată la țărmurile 
Mureșiului, ca să facă ataculă asupra, Devei. Hondolii 5 decembre 1784. 

523. Comisarulii Mihaiii Bruckenthal scrie 'Tablej din Deva, că i sa re- latatiăi, că numita Tabla într'o singură, di a decapitatii 20 prisonieri, din care causă i recomandă moderaţiune ; totă odată cere informaţiune esactă, dacă este adevărati că Horia a fostii prinsi în valea, Hațegului. Sebeșii 12 no- vembre 1784. 

524. Michaiii Bruckenthal scrie comitatului Hunedora, că de re-ce din relațiunea lui Carol Briinek se vede că resculații voescii să pacteze sub anumite condițiuni, ast-feli pentru a afla voința lori a trămisi la dânşii pe oculistulii Molnar, de naţionalitate totă romântă. Sebeș 14 novembre 1784. 525. Consistoriulii episcopescit din Blaji se plânge la guvernul tran- silvaniă, că în comuna, «Berkes» din comilatuli Turdii s'a pusi furcile chiară în porta cimilirului, în câtă Gmenii sunt „Siliți să trecă pe sub ele. Blajii 10 decembre 1784. 

526. Locotenentulii-coloneltă Karp raportâză comandei, că în castelulă Hu- nedorei se aflaii 96 prisonieri nevinovați, nobilii înse ai hotăzitii să-i de- capiteze pe toți, şi în lipsa de sabiă ai voitii să 
e] : 

le taiă capulii cu securea, densulă înse i-a pusi pe toți :în libertate. 
n 

Haţeg 26 novembre 1784. 527. Comitatulă Hunedârei scrie guvernului transilvan, că numărul pri- sonieriloră a crescuti așa de mare, în câtă a fostii necesitatii să transie- reze o parte din ei în fortărța Devei, dar închisorile de acolo încă nu sunt suficiente. Deva 9 decembre 1784. - 528. Comitatul Lunedorei scrie guvernului (ransilvani, că, sub-prefectulii Ieriza, mergândii în ținutuliă Jiului, a fostă împușcatit nâptea în capi, pe cândi dormia. Deva 17 seplembre. 1784. - 
529 Gădele comilatului Hunedora se plânge, că în revoluțiunea română a executată 56 prisonieri si a în i 97 p ionari 

SI a îngropatii 97 revoluționari, parte căduţi în ata-  
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culii dela Deva, parte morți în închisori, şi cu tote acestea dânsulă a pri- 

miti numai 70 fl. — Prot. Inel. Com. Hunyad. a. 1785. 

530. Vice-comitele din Zarandii Stefani Hollaki serie comitatului Hunedorei, 

că la comuna Mestâcănu s'a adunatii o mare mulţime de români, unde sub con- 

ducerea lui Horia s'ait conjuratii pentru stirpirea gintei unguresc. Prot, Incl. 

Com. Hunyad, 1784. T.II. 

531. Patru locuitori români din comuna Boiii se plângii la comitatii, că întor- 

cându-se de la Alba-Julia, unde ai fostii închiși ca prisonieri, domnii pămân- 

tesci i-ai pedepsitii cu câte 50 bastone, dicându-le : mergeţi la împtratulu vo- 

stru să vă iea bastânele. Prot. Incl. Com. Hunyad 1785. 

XIII. Din Archiva Metropoliei române în Blajă. 

532. 'fironă Dragoşii protopopi în Alba-Julia raportsza Episcopului Ionii Bobi, 

că conseripțiunea militară a publicat'o comisaruli de resheli Franciseit Ort- 

mayer. Alba-Julia, augustă 1784. 

533. “ironii Dragoşii atestă, că Ortmayer i-a declarată, că dâusulii . are or- 

dinti de la consiliul, de resbeli să conserie pe ori-cine, care ar voi a se 

face militarii. Alba-lulia 22 augustii 1784. 

XIV. Din Archiva Universităţii Săsesci în Sibiiii. 

534. Prefectulă Rosenfeld scrie contelui A. Jankovits, că în comitatulii Si- 

biiului revoluţiunea a pătrunsă numai în comunele Ci6ra, Tărlăria şi Vinerea. 

Sibiit 24 decembre 1784. 

535. Guvernul transilvanit scrie comitatelor că în timpulii turburărilorii 

actuale să nu permită Episcopilorii români a țin€ sinde fără concesiune prea- 

labilă. Sibiiii 22 novembre 1784. ! 

536. Lista prisonierilorii ro:nâni din comuna Cira, cari at fostii transferați 

în închisorile de la Sebeşii. Sibiiii 12 ianuarie 1785. 

537. Investigaţiunea făcută cu privire la revoluțiunea din comuna Tărtăria. 

fărtăria 30 decembre 1784. 

538. Investigaţiunea făcută asupra revoluțiunii din comuna Ciora. Sebeșii 

26 novembre 1784. 

539. Interogatoriulii făcută cu Dumitru Voina din Ciâra, cu privire la in- 

cendiarea . edificielorii nobilului Petru Bartsai. Sebeșii 14 decembre 1784. 

540. Interogatoriulă făcută cu prisonierii din Sebeşi despre începutulii, de- 

cursulă și căpitanii revoluțiunii din comuna Cidra. Sebeşii 19 novembre 1784. 

541. Guvernulii transilvanii serie comitatelorit că M. S. Impăratulii interdice 

nobililorii ori ce adunare şi ordână a li se lua armele. Sibiiit 10 martie 1785.
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542. Contele A. Jankovits scrie comitatelorii să aibă grijă, ca nobilii să nu 

apuce armele, nici să ţină adunări. Alba-Julia 18 februarie 1785. 

543. Primăria din Sebeșit relateză că Popa George din Sebeşeli ar fi disi: 

aii avutii norocii Transilvănenii că a cădutiă iarna de timpurii şi a împedecatii 

venirea bucatelorii din România. Prot. Exh. Incl. Com, Cibin. 1785. 

544. Contele A. Jankovits invită comitatele să desmintă faima, că amnestia, 
va ţin numai pînă se vorii întorce țăranii acasă şi apoi îi voră tăia pe toţi cu 

paloșulii. Prot. Exh. Com. Cibin. 1785. 

545. Guvernuli transilvanii serie comitatelori că unii preoți ortodoxi, arătândii 
patente mincinose, ai afițatii poporulii și ait ocupată cu forţa bisericele uniţiloră. 
Sibiiui 11 iunie 1759. 

546. Popa lonă și Popa Oprea, ambii preoți uniţi din comuna Seceli, se plângit 
la episcopulii, că uni preotii ortodoxii a ațitatii poporulii și le-a luatii biserica cu - 
torța, dar nici judecătorulă nici guvernulii nu iâii în considerare plângerea lor. F. d. 

XV. Din Archiva bisericei greco-ovientale în Maerii Sibiului. 

547. Actulă de cununiă ali lui Luca Nicola, ală doilea feciorii ală lui Horia. 
Sibiii 14 mai 1817. 

548. Actulă de morte ală lui Luca Nicola. Sibiiti 15/3 septembre 1839. 

XVI. Din Archiva Judecătoriei de plasă în S'biiă. 

549. Testamentulă lui Luca Nicola și ali soției sale Paraschiva, Sibiii 5 no- 
vembre 1838. 

XVII. Din Biblioteca Museuluy naționali în Pesta. 

550. Unii fragmentii din istoria revoluțianii lui Horia de Iosif Benks, care 
începuse a se tipări la Poşonii în anulii 1785 sub titlul: 

Iodelyi olăh nemzet lâpe lefestă ILI homapvekbenn  Benlă oz, 
irdă d 

sef, Koeep- Ajtai Prâdihketor Erdovideli Isperes, €s Hăvlemi tudomenjos târsasăgbeli tag. Cartea I din scrierea lui Benkă conţinea o întroducțiune generală despre numele, origi- nea și natura românilorit. Acâsta se lipărise întrâgă la Poşonii în 1785. C ar . . _ . | . . . . ” 
” - - 

tea, Il şi a II tracta conspirațiunea şi revoluțiunea din 1784. Din aceste doue cărți înse, după cum ne asigură contele Emericii Miko, se tipărise numai o sin- gură colă. (1) | 
| Astăqi «Chipuli naţiunii românescă din Transilvania,» cum întitulase Benkă ucrareu sa i ri 3 ă, î Ati 
ae ra a, a deveniti 3) scriere așa de rară, în câtă nu se mai alla nici în al renumite bibliotecă ale Ungariei. Istoriculii - lui Horia, contele Dominic 

(1) Vedi Grof 3fiho Imre: Benki lozset 6lete 6s munkai. Pest 1467, p. 94 şi 156
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Teleki o cunoscea niwnai după însemnările făcute de Alexandru Mike (1), iar Fran- 
ciscii Szilâgyi nu o menţioneză de locii. De şi scrierea, lui Benko nu se găsesce 

„iveculă nică în catalogele bibliotecei nalionale, totuși mi-a suecesti să dau peste 
o părticică din ea, legată la olaltă cu diarulii unguresc Magyar Hi+mondo din 
anulii 1785 şi 1786. Fragmentul aflati. de noi se raportă exclusivă la istoria 
lui Horia (cartea II şi III), avândi paginatura 9—16 în-8e, | 

551. Uni fragmentă dintr'o scriere necunoscută asupra revoluţiunii lui Horia, . 
tipărită în limba germană afară de 'Transilvania. Inceputul lipsesce. In catalo- 
gulii bibliotecei fragmentul este înregistrați sub titlulă : Hosja Insurection în 
Siebenbiirgen. Nr. 2600, 8 pag. 17—34. 

552. Alte două imprimate cu raportii la revoluţiunea din 1784, înse necuno- 
„seute pînă, astădi în literatura horiană, se află menționate în catalogul biblio- 
tecei Sz6cseniane. 

Una sub titlul : 

DBeschreibung der Strafe so an dei dritten Hauptanfiihrer der Wallachischen 
misstergniiglen Namens Georg Krisan den 15. Hornung 1785. zu Carlsburg voll- 
zogen ttorden. 40 fol. 2. - 

Alta este inscrisă : | 
Todesurtheil und avohlverdiente Strafe so an den zucen Hauptrebellen Hora und 

Kloczha den 28 Hornung. 1785 zu Karlsburg în Grossfiirstentume Siebenbiirgen 
zollfiiht worden. 4 tol. 2 cum leon. 2. (2). | 

553. Analecta ad Historiam Seditionis per Valachos Transilvaniae Duce HORA 

conflatae. Ms. în limba germană din anului 1797, care conţine mai multe extrase 
din registrul presidiali, ali guvernatorului S. Bruckenthal și alte relațiuni private. 
Colecţiunea los. C. Eder. 4 45 pagine. 

554. Numisma Horaianum, ună desemni de pe medalia lui Horia. Colecţiu- 

nea: Hora veszedelem Erdâlyben 1784. 

555. Pafentales Horajani; o patentă a lui Horia Mora de Flora în limba 
latină. Câmpeni 1. maiui 1784. Ibid. 

556. Descriptio Alte Tali Regis. Ibid. 

557. Diarulă revoluţiunii și ală tilhăriiloră lui Horia din 1784. Manuserisii în 
limba ungurâscă, care tracleză conspiraţiunea urdită la anuli 1782 sub episco-. 
pulii Grigorie Maioră în Biajă și decursulu revoluțiunii pină la executarea prin- 
cipalilori corifei. Ibid. ! 

558. Elegia despre exterminarea cu feri și focă a naţiunii unguresci și mai 
cu s6mă a unorit vechi familie nobile, întîmplată din causa furiei lui Horia, și 

(1) Id. Grâf Teleki Domokos: A Hora-Tâmadas, pag. 119. 
(2) Biblioteca Szeceniană împărțindu-se, publicaţiunile aceste — care probabilă conţinea nu- 

ui sentinţele celorii trei căpitani— nu le-am may. putută găsi.
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scrisă la anul 1784(1). Ms. în limba ungurâscă care conține următârele poesii : 

a) "Tipetele de durere ale naţiunii unguresci din Transilvania şi mai cu semă. 

ale unorii familii nobile, cari sunt în stare să mişce şi inima de metali. Clujă 

23 decembre 178%, 755 versuri. 

V) Descrierea catastrofei din Zarand. 

c) Versuri triste despre suferinţele ungurilorii din Zarandi, Abrudi şi Roșia. 

Din tâte aceste noi am copiatii numai poema primă, cele din urmă fiindi mai 

multii o repetare a acelorași fapte şi suspine. Ibid. 

N 

559. Memorandulii 'Tablei regescă, ală magnatiloră și ali nobililoră refugiați 

în 'Tirguli-Mureşului către guvernul transilvan pentru ca săi apere în contra 

revoluţiunii şi să stîrpâscă pe rebeli. 'Tirgulă-Mureşului 24 novembre 1784. Ibid. 

560. Petiţiunea Tabiei regesci din Tirgulii-Mureşului către Impă&ratulă losifă prin 

care arată atitudinea necorectă a comandei militare faţă de revoluțiunea română, 

şi cere permisiunea ca nobilii să 'și potă procura arme. 'Fîeguli-Mureşului 6 mar- 

tie 1785, Ibid. _ 

561. Epistola Horae; traducţiune în limba latină, de pe o scrisore a lui Ho- 

ria către primarulii din Ponori. Bradi, octobre 1784. Ibid. 

562. Memoranduli nobilimii către contele A. Jankovits pentru sufocarea re- 

voluţiunii și pedepsirea resculaţilori, anume : coriteii, primarii şi juraţii comu- 

nelorăi să se tragă în (6pă, iar cei-lalți locuitori să fiă decimați. F. d. Ibid, 

563. 'Turburările lui Horia şi Cloşca în Transilvania (2). O scrisore cu privire 

la nobilii căduţi în captivitatea românilori ete. F. d. Ibid. 

564. Memoranduli Magnaţiloră transilvani către contele A. Jankovits, în care 
„susținii, că adevăratele cause ale revoluțiunii române derivă din schimbarea sis- 

temului de administraţiune, ce La întrodusii guvernului din Viena. F. d. Ibid. 

„565. Horaianae seditionis Historia, Ex actis Commissionis Janhoiichianae et 

fidedignis amicorum relationiburs per Coaerum Antonium Szivmay de Szirma, 

Sacrmae Caesaveo-Regiae Apostolicae Majestatis Consiliaritun aulicum couserip- 
ta, ac Bibliofhecae Nationali donata Anno 1811. - 

Manuscrisulă în limba latină şi maghiară tractză evenimentele revoluțiunii ro- 
mâne de la începutii și pînă la executarea căpitanilorii. 4 72 pagine. 

566. Operațiunile locotenentului-coloneli Kray în contra reseulaţilori, după 

manuscrisul lui Christ. (ienersich intitulatii : Biographie des General- Feldzeug- 

meisters Baron Paul von Kray aus Oragina!- Urlunden bearbeitet. 4” 570 pa- 

gine. 

567. Unii ordinii de di ali generalului Fabris prin care exprimă mulțumirea 

- T 2 Post e (1) A Magyar Nemzetnek kzânsegesen de nevezetessen nâhâny nemes Usi Familiaknak 
HORÂNAK dihissege âltal tiizzel 6s vassal tărtent kiirtăsokrol iratott Jaj-s26 versekben 1784, 

(2) Hora €s Gloszka Eraclyben tortînt zendilâseil:, 

 



  

| | Gi 

sa loectenentului-coloneli Kray şi maiorului Piikler pentru dexieritatea arătată 
cu ocasiunea prinderii lui Crișană. 2 februarie 1785. Manuscrisul Christ. Ge- 
nersich. | 

568. Seris6rea generalului baroni Raal către loe. col. Kray, în care % comu- 
nică, că, soldaţii săi rentorcându-se a casă, ai trecuti prin Sibiiă cu musică și 
cu drapelurile flâfăindi. Sibiiii 4 februarie 1785. Ibid, 

569. Scris6rea contelui A. Jankovits către loc. col. Kray, prin care își arată 
bucuria, pentru prinderea lui Crişanii , îi laudă zelulii documentatii și cu acâstă 

ocasiune, şilii asigură că va raporia monarchului și de astă dată. Alba-dulia 
4 februarie 1785. Ibia. 

570. Decretul imp. Iosifit [1 către toți locotenenţii-coloneli, căpitani. locote- 

nenți, sergenţi şi soldaţi, prin care avândii în vedere serviciele, ce le-a ficută 
Kray casei imperiale în decursii de mai mulţi ani, şi în speciali în decursulii 

revoluțiunii române, — li promoveză la rangulii de colonelii şi ordonă a fi re_ 
cunoscutii în acâstă caliiate. Viena 13 martie 1785. Ibid. 

571. Scurta descriere a devastării orașului Abrudi, care sa întinplati in 

13 novembre 1784, scrisă de preotul reformată Pauii Szabo. F. d. (1) 

572, Petiţiunea Tablei regesci și a Magnaiilori din Târgului-Mureșului către 
cancelaria aulică, ca să intervină la monarchulii pentru apărarea nobilimii și 
st6rpirea resculaţilorii. Târgulă-Mureşului 1 decembre 1784. (2) 

573. Devastarea lui Horia în Transilvania (3). Belaţiunea lui Andreii Kis şi 
a lui Franciscii Domokos despre evenimentele petrecute în. timpulii de la 1 pi- 

nă la 27 novembre 178%. F.1. 28 novembre 1784, 

„574. Processus ordinarius per VI classes processuales quo Talachus Iloria de 

Flora Daciae Tyranus procedit cantra Siculos ad Repositionem Sui în Integrum 
juzia Norma novissimam ab Aug. Înp. Iosepho ÎI praescriptam, elaboratus 

M. DCOLAXXXY d: Biliothecae Thingaricae Secchenyanae Pegnicolari oblatus, per 
Michaelem Landerer de Fuskut. Incl. Cottus de Temes Tabulae Judriae Ass, 

R. p. nat. Typoyraphum d Bibiiop. 1304. Ms. în limba latină cu 0 gravură și 
mai multe desemne. 40 168 pagine. (Extrase). ” 

XVIII Din Biblote:a Acădemiei de sciințe în Pesta. 

575. Preotul reformatii Stefani Incze descrie intrarea resculaţiloră în A- 

brudiă și arată cum s'a, înlimplali trecerea catolicilor şi a relormaţilorii la re- 
ligiunea română. Deva 7 decembre 1784. 

(1) Abrud-Bânya vârossa elpuszlulăsânak tsekely leirăsa, Mely târtent 1784-ik Die 13-a 
9-bris. 

(2) In manuscrisul : Hora, veszedelme Erd&lyben. 

(3) Hora pusziităsa Erdelyhen.
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593. Guvernuli, transilvan raporieză monarchului despre cele întîmplate în 
adunarea de la Mestâcănii. Fragmentii. 

594. Episcopulii Nichitici trămite pe Popovici, vicarulă din Hondolii , la co- 
misarulit M. Bruckenthal în Sebeşii, şi-i scrie acestuia că Popovici fiindi o 
personă suspectă să nu-l libereze de acolo pină va înceta revoluțiunea. Oră- 
știa 1 decembre 1784. | | 

595. O seriscre a căpitanului G. Crișan, probabilă către oculistulă Molnarii. 
Tradueţiune în limba latină. Vaca 6 novembre 1784. 

596. Unii plană pentru asigurarea, liniștii pe viitoră. Intre măsurile “propuse 
este și aceea : că locuitorii din comunele revoltate să porte semnulii fureilori 
cusuti pe spate. F. d.“ 

597. Primăria din Abrudă serie comisarului M. Bruckenthal . că pentru si- 
guranța liniştii a constrinsit pe români să depună unii jurămentă de credință 
Principelui și oraşului. Abrudă 12 aprile 1755. | 

598. Jurămentuli ce ai trebuită să-lă depună românii din Abrudă. 
599. Comitatul Albei-de-josă serie comisarului M. Bruckental, că din 120 pri- 

sonieri pe 26 i-a osînditii la morte , alții ai murită în închisori, iar 19 sunt 
încă nejudecați. Aiudă 18 aprilie 1785. | 

600. Comitatulit Hunedorei hătăresce a [ace uni apeli către (6ra uigureâscă, 
ca să ajute pe nobilimea transilvană, spre ași căpăta salisfacliune pentru pagu- bele suferite în revoluțiune. Deva 2 iunie 1790. 

601. Căpilanuliă orașului "Turda scrie prefectului lonti Sândor, că Salis a fostii cu resculații în comuna Trăscăi, Turda 17 novembre 1784 

Colecţiunea Alexandru Mike, 

602: Ună raport militarii, că românii din comuna Pinticăt, voindă a se rez - volta. corifeii lorii ai lostă arestați si anume preotul, primarulă si ali doi pă y + 

i trani. E. d. af 
603, O investigațiune făcută în Clujii cu prisonierii Mihaiii și Sântionă Paven, din care resultă că Horia ducându-se în comuna Mărișelu, a însărcinați pe îvei inşi să revolte pe românii de lingă Someșii, îndată ce le va trămile o serisore Clujii 5, 19 ianuarie 1785. | 
60. Interogatoriuli făcută cu Ionii Baloșii din comuna Hodeşi despre inten . . o . 

r . e 4 : L 7 
tiunile lui Iloria de a ataca comunele Zamă și Calata-Zamu de lingă Huiedini. Cluji 26 ianuarie 1785, 

605. O scrisâre u lui Iluria celt (întră către magistr 
i i 

ulii munțilori din Slatna, cerândă să “i restitue calul, ce lau lnaLă trei melalurgi, în contra ap- 
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mistiţiulu incheiatii la Galda, căci altit cum pace nu va fi. 'Traducţiune în limba 
latină. 5 novembre 1784. 

606. Comitatulii Hunedorei serie vice-cancelarului, că românii din Zarandi 

îndrăsnescii a numi pe Horia «Begele» lori. Deva 3 decembre 1784. 

“607. Diaruli unguresci «Hon 6s Kilfâld> din 1841, despre revoluțiunea lui 

Horia. Num&rulii confiscat 99. 

608. Trei copie de pe medalia lui Horia, și uni plană alui coniunei Albacii. 

609. Comitatulă 'Treiscaunelori (Hâromsz6k) şi alii Braşovului, comunică. gu- 

vernului transilvană, că pentru siguranța familielorii de acolo a invitată nohili- 
mea să întîmpine pe români, dacă sar apropia de teritoriulă săi, şi în urma 

acestei invitări nobilimea din Sepsi şi-a alesii de căpitanii supremii pe contele 

lonii Neimesi. Chilieni 20 decembre 1784. | 

610. Sentința de morte a preotului Hagi Ionii Crişănuţă din Bistra. Alba-Julia 
19 “februarie 1785. 

Gil. Sentința de morte a lui lonă Ispas din comuna Lupsa. Alba-Julia 25 
februarie 1785. 

612. Sentința de morte a lui Todord Michailă de pe Riulii-mare. Alba- Julia 

25 februarie 1780. 

613. Sentința. de morte a lui lacobii Zafii totii de acolo. Alba-dulia 24 fe- 
bruarie 1785. 

614, Sentința de morile a lui Ispasit Găldăi toți de acolo. Alha-Jalia 24 te- 
bruarie 1785. 

615. Sentința de morte a preotului Constantină 'Turciu din Criştiorii. Alba- 

Julia 15 februarie 1785. 

616. Sentința de morte a lui lacobii 'todea de pe Riuli-imicii (Kis- aranyos). 
Alba-Julia 24 februarie 1785. 

617. Sentința de morte a lui ]lie Dăncuţii din comuna Ociii. Alba-Julia 17 
februarie 1785. 

618. Sentinta de morte a lui Ionelă Secărânulă din comuna Vulpără. Alba- 
Julia 16 februarie 1785. 

619. Sentința de morte a lui Avrami Davidă de pe Riulii-mici. Alba-Julia 

22 februarie 1785. | 
620. Extrase. din sentinlele de morile a lui Toma Gligorit de pe Riuli-mici, 

lie Nuţi din Roşia, lonii Jârai din Sân-Georgiulii Trăscăului, loni Muntenu 

din Vulperii, Drăgoiii Rotea din Corna, Todorii Vasilie din Ofenbaiă, Mateiii Patea 
din Lupșa, Stefanit Ispasii totă de acolo, Petru (ioia de pe Riulii-micii, Simionii 
Ferencz din Valea în comitatulii Clujului, Serafinii Gonţă din Vințu-de-josii, Luca-
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ciă Lupu din Sulighetiă în comitatulti Hunedorei, Vasile Ghirciu din Abrudti- ati, 
Michaiit Lupaș din Căienelii și Michaiii Lupaşii din Vaidei. 5, 12, 16, 17, 33, 24, 25 și 26 februarie 1785. 

621. Gâdele Grancia Rokoczi se plânge la primăria din Alba-Julia, că 'dinsuiă și-a lăsatit câştigul ce-l avea la execuțiunile oficiale din. Sebeşi şi a venitii în Alba-Julia, unde a executati pe cei mat mari corifei, și cu sodalii săi le-a transportată iârna cadavrele în patru părți, dar totuși nu a primitii nici o remu- 
neraţiune. Alba-Julia 24 iulie 1785. . 

622. Descrierea revoluțiunii lut Horia de Iosif Benk6. Manuscrisul iracteză revoluțiunea din comitatulii Hunedorei, ocuparea Abrudului și se încheiă cu mâr- lea vice-comitelui lonă Zejk. 
623. Primăria din Alba-luliu serie guvernatorului $. Bruckenthal, că gâdele de acolo a executati în timpul revoluțiunii 14 rebeli, și a transporiatit cadavrele lui Horia, Cloşea și Crișană în trei comitaie, pentu care muncă i se compete o sumă de 51 1. renani. Alba-Julia 26 augusti 1785. 
'624. Scrisorea atribuită lut Rihiczei către uni conte ungurescit despre cuvin- tele Impă&ralului Iosifii către Horia. Ribiţa 8 aprilie 1830. | 625. Contesa Cristina Gyulai serie contelui Sigismundit Kornis. că în Clujii a fostă prinsti unit spionii de ală resculațilorii, și că oficerulii reformatii Baranvaj : incă ar fi cu dînșii. Tăsnadă 28 novembre (1784). 
626. Contesa Cristina Gyulai serie contelui Sig. Iornis, că funglionarii comi- iatului Aradiă nu aă fosti mulțumiți cu disposiţiunile contelui A. Jankovits, și denşii atit arestati de noi la ceealaliă portă pe captivii liberaţi de contele Jan- kovits. Clujă 20 ianuarie 1785. 

| 
627. O relațiune că românii transferați în Banati ai fosti colonisați în ţi- nutulă Panciovei, şi mulți dintre ei aă fugiti primăvâra şi vera, iarăși în 'Tran- silvania, dar aii fostă prinși, bătuţi și transferați înapoi. F. q. 
628. Scrisârea lui Stefană Pâlffi către o personă necunoscută despre lupta armatei imperiale cu resculaţii la Ponorulii Femețiloră. F. q. 
629. Stefani Ilalmagyi trămite unui cunoscutii portretulă lui Horia, şi Cloșca, apoi adauge, că Iloria. întrebat de generalulii Pfefferkorn pentru ce a, începută revoluțiunea, a răspunsi, că acâsla o va descoperi acolo unde va fi locul , și că sunt mulți Iloria mai mari de câtii dânsuli, Chilieni 19 ianuarie 1785. 
630. Vice-comitele din Zarand Hollaki scrie unui cunoscutii, că în ultima di a lunci lui octobre, pe cândă dânsulti împreună cu frate-so Farkas Şi cu baronulit Josika își petrecea veseli in comuna Iălmăgelii, atunci t&ranii s'a adunati în numirii mare la Mesiâcănă unde Horia a trămisti pe Cloşea şi Crişanii etc. 

 



  
  

67 

XXI Din Biblioteca Contelui Samnuilă  Telehi în Pergulit- Mureşului. 

631. Alexiii Intze spanii alit domeniului Slatina scrie Inspectorului, că «lonă Ni- 
cula ali Horii>- dimpreună cu alţi soți şi cu soţiele lorit aii fugiti în munţi: 
-Slatna 3 februarie 1785. | 

632. semnarea făculă despre prinderea- lui Ionii Nicula secretarulii, şi Ionii 

Nicula fiulii căpitanului Horia. Slatna 4 martie 1785. 

633. O petiţiune a nobilimii în care se afirmă, că Horia înainte de revo- 
luţiune a fostii arestati în închisorile de la Galda, și că armele soldaţilorii 

trămiși pentru apărarea Aiudului s'aii aflati împlute cu tărtțe., P. d. 

634... Contele Jankoviis serie comitateloriă, că din plânsorile ț&ranilorii s'a in- 
formatii, că nobilii prindă pe iobagi la grapa întogma ca pe vitele de jugii. Al-. 

ba-julia 22 ianuarie 1785. 

635. Comitatult Clujului respunde guvernului iransilvani, că armata nobili- 

ţară a cumpăratii victualele de la țărani cu bani gata, iar porțiunile luate pen- 
tru cai le va plăti nobilimea în trei dile. Cluj 25 februarie 1785. 

636. Petiţiunea mai multori nobili şi ale altorii persone libere din comi- 

tatulă Zarandului, cari ai scăpatii cu visța de furia resculaţilori, adresată Im- 

păratului Iosift 1. Conceptulii compusi de baronulă I. Bornemisza, F. d. 

XXI. Din Biblioteca Batihyâni în Alba Julia. 

631. Grigorie Daniel din Rlisabetopole scrie lui Emerici Daniel în Roma, că 

în curând i va irămile ună desemnă de pe medalia lui Horia. Elisahetopole 

11 martie 1785. 

638. Carlo B. Peren scrie unui abate în Roma, că conducttoruli româniloră 

revoitali se chiamă Hora Flora Regele Daciei. Pojoni 30 decembre 1784. 

639. Carlo B. Peren scrie abatelui din Roma; că Horia cere să fie condusi 

înaintea, Împăratului, dicândii : dacă trebue ca ei să mori, atunci cu mine vorii 
peri şi mulţi alţii, cari mă ai încuragiatii. Pojon 51 decembre 785. 

640. I. Pochlin scrie lui Emeric Daniel în Roma, că Horia nu voesce să 

comunice nimicii de câtă numai Împăratului. Viena 14 februarie 1785. 

"641. Ionii Pap scrie lui Emerică Daniel, că încă pe la mijlocul lunei lui 

decembre 1784 văduse pe câmpulii Devei cadavrulii unui rebeli ce luase parte 

la ataculii făcută asupra Devei (în 6 şi 7 novembre), şi că sasii din Orăstiă 

de frica românilorii n'aă voitii să d6 asilă nobililori refugiaţi. Alpa-Julia 18 de- 

cembre 1784. | 

642. loni Pap scrie lui Emericii Daniel în Roma, că George Crișanii, ca să
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nu-lă pâtă prinde, s'a îmbrăcatii în haine de cerşitorii, şi Horia, cândii a fostă - dusti pînă la Deva, a plecati voiosii sperândă că românii îlă vorii libera, sau împuşca. Șibiiă 23 februarie 1785. Ă 
643. O personă subsemnată cu inițiala P. serie lui 'Emerică Daniel că ț&- ranii din comuna Adămuși Sai înțelesă, că într'o duminecă, cândi ungurii de acolo se vorii afla în biserică, să năvălescă asupra lori și să-i omâre, înse conspiraţiunea s'a descoperită. F. q. 
644. Martină Papai scrie lui Emericiă Daniel în Roma, că Horia s& subsem- n6ză : Horia Floria Dux Dacine Princeps 'Tranniae. Elisabetopole” 23 decembre 1784. | 
645. Jurământuli ț&raniloră, cari” s'aă revoltati în domeniele contiloră Ba- tyâni la anii 1765 şi 1766. : | 

XA Din Biblioteca Archidicersană în Blaiă. 
646. Extrase din: 
«Historia Hori si a poborulu: Roman din  Buntii apuseni.»  Manuscrisă autograf alu defunctului mitropolită Alexandru Șuluţi ; începutulă cu litere la- line, restulă cu cirile. 2 95 foi nepaginate. Partea prima tractâză revoluțiunea lui Horia, iarii partea a dona “conţine câte-va notițe cu'raporiă la istoria ani- lori 1848 şi 1849, 

| - In câtii privesce tevoluliunea din 1784 autorulă a scrisă fără documente. Sin- gurii numai naraţiunile și trei auctori Străini, Schneller , Milot și Kozma Pâl- formăză basa întregului manuserisă. - Din acestă causă dânsulă a cădută în o mul: țime de neesactități. Pe lângă aceea, miiropolituli Şuluți nu cunâsce de loci e- venimentele desvoliate în comitatul Zarandului, alu Clujului, ali Aradului, în Valea Mureşului și a Hațegului, ce constitue o parte forte însemnată din istoria acestei revolutiuni. Mai adaugemiă în fine, că părinții densului la a. 1784, fiinaă perseculaţi de munlenii lui Horia, autorulă Șuluţă ha putută păstra peste totă loculă independința spiritului, care se recere in judecarea unori acte de o gra- vitate așa mare. 

AXIT. Din Biblioteca Museului Bruclenthal în Sibiiă. 
617. « lorraische Unvuke> âin manuscrisulă întitulată : Das alte und neue Kronstadi. beschrieben von Georg Michael Gotilieh von Hermann knig. Rath im Jah 1802. Tom. II. p. 1, pag. 47—133. 
648. Sosirea Impăratului Iosifu în Transilvania la a. 1783. Ibid, p. 39—46 649. Cântă funebru la moriea Impăratesei Maria Teresia scrisu de preotul luterani Samuilă Knall în limba românâscă. Titlulă : 
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650. Clerulă unitii din Transilvania cere de la Impărătesa Maria 'Teresia per- 

misiunea maestatică, ca episcopulii Ioceniii Claini să se potă reîntorce din 

exilulu săi, ca națiunea română din Transilvania să se declare de a 4-a națiune 
politică, şi episcopulii uniti să fie numitii consiliară în guvernul țării. 1752. 

651. Epistola poetica Zucretia matrona ungara Osiszar caesis nupero  fu- 

malta marito ct liberis în potestatem Valachorum redacia op Junii viri mi 
litaris implorat. 

Aici istoriculii transilvană Iosifii Caroli Eder cântă în versuri” latine suferin- 

ţele tinerei neveste Caierina Csiszăr, pe alu cării bărbată îli omorise resculaţii 

români în Michăleni. 

XXV. Din Dibhoteca gimnasiului luterani în DBrașorii. 

652. Oficiaiulu Ahifeld raporteză  vice-comitelui, că loc. coloneli Schultz, ce- 

rendi în adunarea de la Câmpeni exirădarea hi Horia și Cloșca, a scăpatii de 
morte numai cu fuga. Făgărași 28 novembre 1784. | 

653. Date cu privire la revoluțiunile românilori din Transilvania la a. 1434, 

1474, 1486, 1701, 1721, 1727 și 1730. Colectiunea Iosifi Pr. Trausch. 

654. Eotract des Anfunges der Unruhen. Relaţiune militară despre adunarea 

de la Mestecănii, întîinirea, lui Schuiiz cu Cloșca la Tibru, și fortificările făcute 
de Români în munţii Abrudului. Slatna $ decembre 4784. 

655. Impărătesa Maria 'Teresia, informându-se despre emigraţiunea români- 

lomi din comitatulii Dobâcii şi ali Solnocului ordonă a se revisui urbarele din 
Transilvania şi a se numi câle unii «Detensoră ali iobagilori» care să înain- 
teze plângerile lori la insianțele competente. Viena 7 octobre 1765. 

656, Zicbrait vos der Sicbenbiirgischen Revolte 1784. O 'relațiune despre 'con- 

juraţiunea Româniloră de a extermina pe toți Ungurii şi Sașii, și de a*împreuna 
Transilvania cu Ţera-românescă. 

657. Camera transilvană din 1744 nu admite a se cili întwegă pelițiunea, 

Episcopului Inocentii Claină, cu privire ia drepturile naţionale ale Româniloră din 

Transilvania. Extrasă din protocolulii Camerei transilvane, î1 și 15 februarie 
144. 

658. Comandantuli Transilvaniei A. Bucow aduce la cunoscința Româniloră, 
că Impărătesa Maria Teresia a numiti o comisiune sub preşedința 'dinsului, care 
să cerceteze plângerile iobagilori și turburările ivite între dinşii de câtii-va 
limpă încoce, în consecinţă îi provocă a lrămite deputaţi la Sibiiă pe diua. de 
26 aprilie 1761. Sibiiă 9 aprilie 1761. 
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659. Scurtă dare de sâmă, despre venirea Imperatului Iosifă Îl la Brașovii în 
anulu 1783, prin comunele Zernescă, Tohani și Bran, 

AXVI. Din Bibiioleee şi Archive particulave. 
660. O importantă scriere asupra revoluţiunii lui Horia, a avută bunătatea să ne-o pună la disposițiune dislinsulă nostru istorică și filologi d-li p. P.. Hasdeii. e i a Cartea comunicată de D-lă Hasdei. necunoscută pînă astădi în literatura acesiei revoluțiuni, portă, titlul : ” | 
Secovide Lritre Pun Defenseur du pouple ă Vempereusy Joseph II sur son re- glement concernant Temiqration et prineipoement sur la revolte de Ve Taques. Du- blin 2785. 3% 98 pagine. 

. Intrâgi acostă scriere esie 0 apărara filosofică Și juridică a revoluțiunii ro- mâne din 1784. Autorului ei pmă astădi necunoscutii, se vede a fi fostii unu - eruditi Dbărbată din apusulă Europei, ună parlisanit. infocată ală filosofiei lui “Locke şi Rousseau. | 
661. De la onorabilulă d-nii !enaţi Dobolzki ami primită : a) O scrisre a contelui Dominieă "Ţ cleki către D-li Dobolzki cu privire la medalia luă Horia. Gernveszeg 6 oclohre 1885. 
b) O serisore a lui Uregorie Daniel prin care comunică lui kmerică Daniel] în Roma cuvintele ce le-a rostiti [ovia către generalulă 

medâiia revoluțiunii. Elisabetopole 5 ianuarie 1785. 
c) Altă scrisâre a contelui Dominic Teleki către 

numele lui Ioria. F. d. e 
d) Serisrea. lui Adamii Bolenvi căire ună cumnațiă ali s&ă din spre medalia lui Iloria. și conjnrațiunea lomânilori din comuna Pinlieă. P. q, €) Scris6rea lui Sisismundu Kovâls către fratele săi Slefanii Kovâts din Somja, despţe încercarea unoră Români să alace Sighişora, și despre medalia lui Ho- ria. Aiudă 6 ianuarie. 
F) Serisârea lui Adami sdlonyi către cumnatulă săii, despre insureetiunea nobilimii în contra Româniloră, Zălăă 15 ianuarie 1.785 (1). 

Pfeflerkorn Și. descrie 

e d-lă îgn. Dobotuki deapre 

Pinkacz de- 

662. Stimabilulă Domni losifă Koncz, profesori la colegiul reformati din Tirgulu- Mureşului, care și în alte cestiuni no-a servilă cu o mulțime de date in- teresante, a avuli amabililatea să ne transmită cu raportă la revolutiunea lui Horia, scrierile pootului ungurescii Ionii (iyângyăsi. Anume ami primiti de la D-sa : a) O poemă a lui Uyângvâsi asupra armelor | 
„a 0 poe 

i sat emblemei lui Horia, alu cărei titlu în traducere română este următorul : | 
(1) Scrisorile trei din urmă aă fosta copiate de d-lui Dobotzki din archiva de Palocz. 

familiey Horvăth 

 



  

  

  

si | - Ă 

«Asupra armelorii lui Horia, saii cu alti nume mai adevărată, a lui Nicula 

Cristea, capulit revoluţiunii române din 1784, cară saitelă şi le-a alesi, sait celii 

putinii pe atuncia i sai atribuilii de comunii dinsului. Am scrisă (acestă poemă) 

în anuli 1785 în luna lui ianuarie. pe cândă Horia era deținutii în închisorea 

de la Alba-Julia.» | Se 

„) Alte dou poesii scrise toti de Î. Giyângyăsi, sub portretele lui Horia şi 

Cloşca pe care le lucrase Sigismundii Kore. (1) 

c). O poemă întituiată : | 

Aenras christianus apud manes sice Ira ct Klosha în infernis, scrisă în 

limba latină de contemporanul losifii Mătyăsi şi publicată la Pojonit în anulti 

1794%.(2) Descrierea, sâmănă cu călătoria lui Enea în interni, cum ne-o înfaţi- 

s6ză Virgiliă în cartea a Vl-a. 

d) Totă de la stimabiluli domnii Josif Konez ami fostă fericiţi să priiminuii. 

o mulţime de date interesante cu raportii la istoria revoluțiunii lui Horia, serisă 

de losifi Benkă sub" 1itlulă + Prdslşi Olâh nemzet k&pe; pentru cari îi suntemă 

_fârte recunoscători. 

683. Domnulă advocatii Rubinii Patiţa din Alba- Julia, ne a înavulită colec- 

tiunea n6stră cu o copiă vechiă de pe pelițiunea comunelorii Abrudi-saliă, Bi- 

stra, Cărpenișii, Buciumii și Vidra, înaintată împ&ralului Iosifii II la a. 1792, 

Viena, 18 aprilie 1782. 

86%. Intre chârtielo familiei Găldăit (Cloşca) din Cărpenişii, ami aflati: O 

sentință a. primăriei din Cărpenişi pronunțată la anulă 1774 în - procesulii lui 

Vasile Căldăii cu Dumira 'tomuţă, pentru datoriă, în care se face menţiune 

și de Giurgiit Marci (Ge. Crișanii). 

665. Domnul colonelii Pteifter ne face o comunicare despre actele horiane 

cari se alla în archiva militară a comandei din. Sibiiti. Sibiiit 8 novembre 

1879. 

XXVII. Poaesimile şi desemne. 

666. Unii facsimile comunicâtă de d-li Mihaiii Andreica de pe diploma de 

manumisiune, dată Jul Matieși Nuţu, pentru că a prinsii pe Horia si Cloșca. 

Slatina, februarie 1785. 

657. Unt deserană de pe «cornul de pulvere ali lui Horia», care se află as- 

tăi în posesiunea d-lui NM. Andreica, împreună „cu o relaţiune despre persona 

de la care la primiti. 

668. Unii desemnit de pe «casa lui Horia în Albacii.» Septembre 1879. 

669. Unii desemnii de pe «casa lui Cloşca» în Cărpenişii. Septembre 1879. 

(1) Vedi Gyăngyăsi Iinos versei. Bees. 1790 pag. 75—80. 

(2) Veqi Aitydsi Jozsef : Semininel tâbb valami. Pozsony 1794 pag. 42—45.
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670.-Unit desemnă de pe «casa lui G. Crișanii» totii acolo. Septembre 1879. 
671. Uni desemiii de p& «hangerulă lui Cloşea», care se află în posesiunea 

niuseului din Cluji. | Ă 
672. Medalia lui Horia, după desemnulă care se află în manuscrisele lui Jos, 

Weszelyi din biblioteca museului naționalit. Comunicare făculă de d-li Ign. 
Dobotzki. Ă | 

673. Medalia ini Horia, după desemnulă ce La irămisti vice-comiiele Geor- 
ge Bessenyei Locotenenței din Buda; în 13 ianuarie 1785. | 

674. O fotogralie colorată de pe ună porirelii ală lui Horia în biblioteca 
museului naționali. | 

675. Medalia lut Horia după manuscrisulă : «Delinealio rariorum nummorum 
hungaricorum ex nummophylaceo Illustrissimi Domini comitis Leopoldi Andrasy 
De Csik-Szentkivăly, et Kraszna Horka, Exceptorum Anno M. DCCCXX.> Manuseri- 
sul se află în cabinetulă de anticități a museului din Pesta. 

676. Două copil în shipsti (ipsos) de pe medalia lui Horia, care se află as- 
tădi în posesiunea d-lui ignaţii Dobotzki din Pesta, în doue exemplare. 

Exemplaruli |: | | 
„dv. În jurii legenda: HORA. BE. SI, HODINVESTEJCARA, BUNSE. SI. 

BLETESTE. la mijlocă: o inimă străpunsă cu sabia de la drâpta spre slânga 
în susă, din inimă se înalță flacări şi o cruce iriplieată, 

Ros, În mijlocii : o cruce triplicată aşedată între trei munţi. In stinga și în drepta “ 
crucii inscripţiunea R'D, HO:RA, 17[84. în trei rânduti. 

Ixemplarulii II prezintă atâlii în aversit cât și în veversii aceleași legende 
și aceleași arme, cu singura escepțiune, că medalia fiindă la mijlocă oxidată, 
llacările de asupra inimei nu se poti distinge. . 

[figia acestori medalii este următâria : 

  

No. 1. 

   



  

  

    

Tâte descrierile câte le aveamii pînă astăqi despre medalia lui Horia sunt. înir'o 

oribilă contradicere una cu alta. | 

Contele Dominicii Teleki ne comunică după Jankovits Miklos, legenda meda- 

liei asti-feli : 

Pe o parte: Hora beesi hogyinyestye. 

Pe altă parte: Czâra plindzse si pletyesiye. (1) 

Cată diferență există înse între comunicarea contelui Teleki şi între adev&- 

rata legendă, ori cine pote ved6. | 

Insuşă istoricultt mai noii alti lui Horia, defunctuli Yranciscăi Szilăgyi, de- 

scriindă medalia acestă, în 9 cuvinte face 6 erori, ca să nu mai amintimi, că, 

dinsuli nu reproduce exactii caracterulii literelorii, că omite punetaţiunile şi sub- 

stitue de la sine virgule şi accente, cari nu există de locii în originali. 

lată cum reproduce Szilâgyi inscripțiunea medaliei : . 

Av: Horia be, si hodinyeste, Czâra plinse, si pleteste. 

Rev: R. D. Horia 1784. 

Și reposatulii Szilagyi avuse înaintea ochiloră săi chiarii exemplarele d-lui 

Dobotzyi. (2) , 

Totii asemenea greşilii a reprodus'o și Papiii lariană in «Tesaurulii de mo- 

numente istorice» (Tom. III, Fasc. XI şi XII), unde dinsulii o copiase după de- 

semnul din broșura «Horja und Klotska Obeehaupt und Rathgeher der Auf- 

riihrer in Siebenbiirgen » ” 

Legenda din «Tesaurii» este : 

4v. HORIA. BE. SI HODINYESTE. CZĂRA. PLANSE. SIPLETE. 

Rev. BR. D. HORZA. 1784. larăşi 6 erori și o silabă întreză suprimată. 

(1) Id. Grof Teleki Domokos: A Hora-tâmadăs, pag. 44. nota. 

(2) Dohoczky ur, ki maga, hârapânzet nekem megmutaini szives volt, ete, Szildgyi Ferencz 

A Hora-Vilâg. Pest. 1871. pag. 239-—240, ”
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Observămi aici, că autorulii broşurei «Horja und Klotska», şi după dinsuli 
Papiii Ilarian, credeai că inscripțiunea acâsta ar fi de pe uni sişilă ală lui 
Horia. Uni astii-felă de sigilii înse, cu t6te scrutările făcute de la 1784 în câce, 
a remasă pînă astădi necunoscutii. Din contră, tâte relaţiunile contimporane ne 
spunii, că legenda : [Horia bea și odihneşte eic., era scrisă pe medalia lui Horia. 

In fine nici unii autorii nu a deseristi cu exactitate armele lui Horia, cari le 
vedemii înfăţişate pe medalia acâsta, 

677. O copiă în staniolă de pe altă medaliă a lui Horia, care se află în mu- 
seulii transilvan din Clujă. 

Av. In jură: NOSPRO CASARE; în mijlocii: o corână în forma conică cu 
crucea simplă în vârf. 

Rea. In jurii: HORIA REX DACIA; în. mijlocii: o inimă străpunsă cu sa- 
hia de la stânga spre drâpla în josii, din inimă se prelungesce în susă și în 
josă câte o eruce triplicată; sub inimă: 17,84; iar de desublu: 6. 

Efigia este următoria : 

  

Teleki ne comunică legenda ast-lfeli : 
be o parte: Nos pro Caesare. 

Pe altă parte: [Hora Rex Daciae. 

Szilâgyi : 

„Av : Nos pro Caesare. 

Deo : Horia Rex Daciae. 

Atâtă "Teleki câtit și Szilâgyi, din cari celt din urmă cunoscea exemjlarulă 
din Cluj, nu spunii, că pe reversulă acestui numit se mai află însemnată anului 
17]84, și din josulă crucei triplicate cilra : 6. 

AA VIII. Tradițiu pă 

678. Relatări din viâţa lui Luca Nicola, ali duoilea fecior 
679. Numirea lui Ioria de «Craii» și «Imp&ratii», 
680. Căl&toria lui Iloria la Viena și vorbirea dinsului cu Impăratuli Iosif II. 

i ală iui Horia. 

  



681. Horia, Cloşca şi Ciișanii; caracterulii, insuşirile şi pers sonele lori. 

“682. Horia crescuti pe lingă uni conte ungurescă. 

683. Horia ca cântăreţă. 

684. Numele <Ursii» la românii din munţii Abrudului. 

685. Adunarea de la Mestecăni. | | 

686. Loculit unde s'a retrasii Horia după încetarea revoluţiunii. 

687. Trădătoruli Mătiasii Nuţu şi vândarea de sânge. 

688. Trădarea și execularea lui Horia şi Cloșca. 

689. Capulii Ini Horia e purtatii în ţâpă prin satele de lină Deva și Hunedora. 

690. Crişană în adunarea de la Cărpenișii rădică în sus mânile încinse de fla- 

cări şi invită poporulă să mârgă asupra Abrudului. 

691. «Casa lui Horia» în Albacii. 

692. «Casa lui Cloşeas în Cărpenişii. 

693. «Casa lui Crişanii» în Cărpenişi. 

694. Numele «Varga» şi «Cloşca». 

695. Descendenții și colateralii căpitanului Cloșca. 

696. Descendenții lui George Crișanii. 

697. Patronii revoluţiunii române din 178%. 

698. «Fântâna Cloşcii»: de pe teritoriuli comunei Cărpenișă, 

699. Crucea triplicată la mormântulă unui poterași de a lui Horia. 

700. 'Tumultuiă din Câmpeni saii «spargerea buţiloră» din a. 1782. 

701. Loculii de la Câmpeni unde a avutit Horia întrevedere cu loc. col. Schultz. 

702. Loculă de execuţiune ali lui Horia, Cloșca și Crişan la Alba-Julia.   
703. ocult din Cărpenişi unde s'a expusi o parte din cadavrele lui Cloșca 

şi Crişanii. 

704. Inchissrea lui Cloşca în. Alba-Julia. 
705. Inchisorea lui George Crișanii în Alba Julia. 

| 706. Loculă adunării generale de la Mestecăni. 

707. Executarea prisonieriloriă români la Deva. 

1708. Mormintele prisonierilorii decapitați la Deva în 8 şi 10 novembre 1784. 

1709. Prisonierii români din castelului Hunedorei. 

110. Besculaţii. ducă pe nobili în vârfulii delului Uroi și de acolo îi arunea 

jos. * 

| "711. Adunarea țăranilorii de la Sânta- Matria- de-piâtră. 

712. Persecuţiunile nobilimii asupra Românilori din ţera Hațegului în tim- 

puli revoluțiunii. 

. 
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713. 'Transferarea resculaţilorit mat însemnați în ținutuli Panctovei. 714. <Bastonulit» şi «cuțitul» lui Horia, celt d'întâiă în posesiunea  d-lut Jos. Spanyik din Deva, alu duoilea în museuli trans. din Cluja. | 715. «Gorunuli lui Horia» din curtea bisericei de Ia 'Pebea. 
716. Popa Danilă din Crislioră, conumele și familia sa. 717. Ultimele cuvinte a le lui Cloșca. 
718. Albăcenii, caracterul acestori munteni. 
719. O roșsță pe ceră predice la a. 1783 vărsarea de sânge din 1784. 720. Figurile de câră a Ie lui Horia şi Cloşca în Viena, pe la a. 1820. 721. «Pocalulă lui Horia» în cabinetulii de anticități a museului Rrucken- thal din Sibiiă, pe fundu cu inscripțiunea : POCULUM MANUALE INSIG : 1 LIUS REBELLIS HORRA. 1784. 
722. Causele pentru cari ati omoriti reseulaţii pe popa Avramă Șuluţă din Cărpenişă. 

o | 
XĂTĂ. Iconografia rerolufiunii din 1784, 

? diferitele colecțiuni ale biblioteceloră. Vomiă pune la o parte tote edițiunile Duo și ne vomii resiringe la cele vechi, cari ai eşită la lumină atunci când suvenirite revoluţiunii și faplele eroilor săi erai încă vii în memoria publi- cului. De și porlvetele acestea hu polii fi considerate ca autentice, ele sunt înse loti atâtea documente islorice, fiindă că represintă epoca, acțiunile și ca- . racierulit perseneloră ; şi în fine sunt toli alâtea probe despre sensațiunea ce a causat'o în Europa revoluțiunea iransilvană din 1784. | Ea Pe multe din ele aflăm note explicalive, cari întregescii pînă la ună punctă Gre-care datele istorice. 

Vomiă descrie aici poriretele revoluțiunii din 1784. câte le-am pulută găsi prin 

Biblioteca. museului națională in Pesta. 723. Bustulă lui [oria între stânci, înfățișând retragerea sa în munţi, Jos pe o stâncă inscripţiunea : 
Nieol : Ursu oder 
Jora Anfiihrey 

der Rob: lieu. — 8 
t. Bustulit lui Cloșca, asemene între stânci, «Josă pe o stâncă : 

a 
si 

Juan Varga | 
od Alosca Rebel, In drepta pe altă stâncă : 

Neuha”ser ad viv de 
78. — 8 
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„1795, Bustulă lui Crişani totii între stânci. 
Jos pe stâncă : 

Georg Krischan 

einer des Rebellen 

anfiihaer 

Dedesuptii : Neuhauser 1785. — 8 

Aceste trei portrete sunt anexate la manuscrisulii întitulatii 

toriam seditionis per Valachos Transilvaniae.» 

126. Bustul lui Horia în profit şi colorati, în capi “căciula cu pielea în afară 

pe care se vădi cusute literele HOR. Din jos : în: colțulă drepti: n. g. o. h. 

af. g. 

De desuptik : 

: «Analecta ad his- 

HORYA ANFUHRER 
DER WALACHISCHEN REBELLEN. — 80 

727. Bustuliă lui Horia în medalionti, ornatii de asupra cu catene. 

Josi. 

HORIA 

Wallach : Rebelle. — 120 | 

198. Portretulii lui Horia pînă din josii de brâii şi colorati. La gâtă lanţulă 

de aurit, de care atîrn decoraţiunea. La brâi pistolulii şi hangeruli, în mâna 

dreptă halebarda. Susă : /loria. - 

Inscripțiunea de josi se vede a fi taiată. Ordinea este în formă ovală și repre- 
sintă în mijlocii o cruce duplicată la ambele capele și străpunsă cu o sabiă, în 

stânga literele HO în drepta R. — 8. 

729. Horia, figură întrâgă, cu pistolele şi sabia, în mâna dr&ptă bastoni, iar cu 

stânga gesticulândiă. 

Josii în colţul drepti literile: L. W. 
De desupti : 

Wahre Abhildung des Horia Hauptanfiihre der 

Rebellen; alt 48 Iahr. — 8 

130. Horia, figura completă în posiţiune marţială, cu pistole, hangere, sabiă şi | 

puscă; în mâna dreptă o suliță, iar cu stânga gesticulăndă. La gâtă atirnă 

ordinea, în care se vădă însemnele și literele HORA. 

Josii : 
Horja 

Anfiiher der valachischen Rebellen den 30 Amber 1754 

în de» Radaker Waldung gefungen genoinen to rden. — 8 

"10
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731. Horia, figură completă în posițiune marţială, la brâu două pistâle și ună 
hangeri, în mâna deâptă pușcă. Poriretuli este colorati. a 

Josii în colțul drepti : 7. Adam fe 
De desuptă : ORDEN DES HORA. 

Hloru Anfihrer dev Walach; DESEMNULUY schen Rebellen avelcher den S0-ten Ă-br. 1784, în der Radaker Wa dung gefangen genoimen zorden. ORDINEI 

  

Ordinea represintă la mijlocă o inimă străpunsă cu sabia de la drepta spre stânga în josă, din inimă se prelungesce în susii şi în josit câteo cruce du- plicată, în stânga inimei literele HO în drepta RA. In exergă : Xopa BE tm YoAn- 
HEIE MAPA DAMAGE ul. In giurulii ordinei : Hora bibit & quiescit provincia lu- get d: solvit. —8. 

732. Cloșca bust colorati. | 
Jos în colţulii drepti literele : p. go. hagi. kg. 
De desuptiă : 

| 
| GLOSKA 

EIN GEHULFE DES REBELLEN HORYA. — 80, 
735. Cloșea pină din josti de brâi şi colorată, în mâna Slângă o puşcă cu baionetă. - 

: De asupra : Glosha. 80, 
154. Closca, hustii în medalioni, deasupra ornată cu catene. De desuptă : 

GLOSKA 

Wallach : Rebelle. — 122, 
735. Cloşca, figură completă, în costumiă preoțesci și agitândă, la sină o carte, iar în mâna drâptă unt bastonă cârligată. Portretul cu colori. Josi : | 

Glosla 
ein Gehiilfen des Rebelen Hora, acelcher mit îhm gefangen acorden. — 80 736. Cloşca, figură întregă în posiţiune marţială, cu. pistele, hangeri, și sabiă; în mâna drâptă pușcă cu baionetă, iar la sin o carte. 

Josă : 

Gloska 
ein Gehiilfe des Rebelen Iorja acelcher mit ikm Jefangen avorden. — go,
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737. Cloşca, figură întreză, posiţiune de căpitanii-haiducit cu pistele și sabiă. 

Josă în colţuli drepti : L. Wien f. 

De desuptii : | 

Walre Abbilduny des Klosla Ie Bpiessge= - 

sselle des Horia alt 40 Jalr.—8". 

738. Cloşca, figură completă cu” pistele, sabiă și puşcă, iar cu mâna drâptă 

gesticulândii. 

Josii în colţuli dreptit: 7. Adam fe. 

De desuptii : 
Glosha 

cin Gehiilfe des Rebci:vs Hora, avelcher mit ih gefangen uordei—80 

739. Cloşca, totii portretul precedenti, înse colorati. 

a completă în contururi herculane, cu pistolii, hangerii , 

lingă dinsulă unii câne. robust 
740. Crişanii, figure 

sa- 

biă și puscă, în mâna dreptă ună bărdișii, iar 

eu sgarda la gât. 
, 

Josă : 
| 

GRISAN GIORG mit Anfiihrer der acalachischei 

Robellen ateleher den 10-ten febr : 1785 gefangen torden.—-8 

741. Horia, Cloşca şi Crisanit în grupă. Horia cu lanțulă de aurii la gâtii, 

pr. în stânga 0 chârtiă cu inseripțiunea : 

Hora 

AO 17 

84 dem 

30. Xb. 

ține în mâna, dreptă o halebardă . ia 

Josii : 
| 

Ilova, und die îibr:gen Gehiilfen— 129 

Horia cu cușma nâgră 
749. Prinderea lui Horia. şi Cloşca, scena colorată. 

pe capii, stă lângă unii arbore găunosii, înaintea dânsului Cloșca: cu căciula 

în mână. In depărtare se vede o colibă şi uni foci; lângă foci șâde unii 

altă căpitanii fumândă dintro pipă lungă ungurescă. In partea stângă a coli- 

bei, se ivescit trei țărani, înțelegându-se în secretii. Acestia. represiniă pe tră- 

dători. 

Josii : 
Hora, Nicolaus Urcez Kloszla aus Kerpenyet 

Oberstes an Fiihrer der Zuciter an Fiihrer dev rchell : 

| Revellischen Wallachen Wallachen în Siebenkiirgen.. i 

Beide nach der Natur abgobildet. Carlsburg 1785.—8 

| 143. Busturile lui Horia şi Cloșca, | 

| Josii. : 

| Horja Glocsta 
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„Zlorja der Hauptanfiihver und Uhrheber dev îm Iahr 1784 în dem Grossfiirsten-. - iun Biebenbiirgen | angebrochenen Aufruhr der Walachen. Gilocsha sein vorziigli- cher „Anhânger, und auveites FHaupt | der Rebelien. Gezeichnet nach dem Leben, als sie den 30 Dec. 1;84. gefănglich cingebracht acurden. — 4 
De desuptă, numele gravorului este tăiată, în câtă niwmai partea de asupra, a unui W se pote bine distinge. | 
744. Unii chip alegoriei ce represintă executarea lui Horia și Cloşca. In mij- loculii. scenei se vădă duoi stâlpi de lemniă, pe unulit țintuitii portretul lui - “Horia, pe altulă ali luy Cloşca; din josti de portrete atîrnă de stilpi catenele închisorii, 

De desuptii : E - - Kloschka Hora 
"Zice Anfiilror, der Sichenburg.  Rebellen. —4 

745. Busturile lui Horia și Cloșea. 
Josă, cu litere gotice : Sa 

Wahre Abbildung 

des 
Iloszka luon ă Horia oder Nicola Ursz von lerpenjeseh A aus „Nagy Aranyosch 

„aus Siehenbiirgen 
Porireiuli este anexată la manuscrisulii : Processus Ovdinarius quo Valuchus Horja de. Flora Daciae Tyranus procedit contra Siculos. 
746 In broșura «Horja und IKloiska Oberhaupt und Rathgeher der Aufiihrer in Siehenbiirgen» se află următorele gravuri. ai a) Bustulă lui Crişană, siluetă : | 
osii în slânga : Sa 

A ischan Gyosg. 
U) Busturile lui Horia ȘI Cloşca in siluete. 
Josă in stânga : 

Horja 
Oberheupt- dep Rebellen 

in Sielenbiirgen. In -drâpta 

Klotsl-a 
- Freud und 

. 
Ruthgeler de Zlorja. | Sasii Vasupra silnetelorit desemnulii sizilului, în realitate ală medaliei : „le. NOSPRO CESARE, 

. Zeu. TIORIA REX DACI. 1784. 
De desuptti alti sigilii : 
„Av. HORIA. BE. SL HODIN YESTE. CZARA. PLINSE. SIPLETE hev. R.D. HORIA. 1784. 

” 
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747. In broşura tipărită la Strassburg în 1785 sub titlulă: «Xurze Geschichte 

der Rebellion in Siebenburgen» se află: 

a) Pe fața primă unii desemnă de pe orduli lui Horia, în formă 'ovală, la 

mijlocă o inimă străpunsă cu sabia de la drâpta spre stânga în josi, din 

inimă se prelungesce în susii şi în josit o cruce duplicată, în stânga inimei HO 

în drâpta RA ; josă între bratele crucii R. D. 

V) Siluetele lui Horia și Cloşca în medalionii : 

Josii : HORIAH KLOCZKA. 

Pe ultima pagină a acestei scrieri cetimi următorea notiţă : 

N. B. Die beygefiigten Schattenrisse sind nach den în Wien gâzeichneten Ori- - 

ginalen abgestochen. Die 'Titelvignete stellt das Ordenskreutz vor, eic. 

In Biblioteca, Academiei de sciinţe în Pesta. 

748. Busturile lui Horia şi Cloşca puse faţă în față. În giurulă poriretelorii 

cadre de îlori negre. Din partea de susii a cadrei atirnă de o panglică medalia 

lui Horia, ce representă în Av: o inimă din care se înalță flacără și o cruce 

triplicată în giurit cu inscripțiunea : HORA REX DAZIE. Res. o cordnă în. 

forma conică aşedată pe uni munte, în giurăi: NOSPRO CESARE. 

Josii sub bustulă lui fHoria : 

| Hora Duc Valagues Revoites en Transilvani ae 1781; 

Şi cu litere gotice: Hora Furst von der Rebeltoni der Wallachen în 

Stehenbiirgen (sic). 

Sub bustulii lui Cloșca ; 
Klocsha Premier Capitain des Revoltes 1751. 

Klotschka erster Hauptman des Rebeltrten (sic) 20. 

749. Unii chipii alegoricii ce representa execuiarea luă Horia. şi Clo şea. Veci 

mai susit N-ruli. 744. 

In Biblioteca museului transilvanii din Clujii, 

(Colecţianea Alexandru Mike). 

750. Portretulă lut Horia pînă din josii de brâii şi coloralii. La gâtă lanțul 

de aurit şi ordulii, în mâna dreptă uni bărdisi, la brei pistolă și cuțit. 

Susii : Horia. 
Josii : 

Der nach der Natur gezeichmete Ilaubt Debeller aceleher 

in dem grosz-Piirstenthum Sicbenbiirygen umerhărte Grazscmheiten veviibet  hut. 

die gefungennemumng 4Jeschu. den 30 Doc. 1784. — %W 

751. Cloşca pendentii la portretulă de susi, avendi în mâna stângă o pușcă 

cu baionetă. 

Susti : Glocsha, 
7 

7



  

82 

  

Josă : 

Fin gehiilfe des Jloro, und IIuubt anfiihrer 
der Siebenbiirgischen Rebellen die gefangennchinuny gescha 

den 30 dec. 1784. —qp 
-752. O scenă colorată înfățișând prinderea lui Horia și Cloșca. Josii : 

Die gefangen nehmung der begden Iloupt Rebellen în dem Gross-Tiirstenthunu Brebenbiirgen, Zorja und Glosclha. 
Ă Getj obouch Hlavwnich, Rebellantito 1 scdmihradsly Zemy loja, a (ilosha. — 9 753. 0 scenă representândiă escortarea -lut Horia și iînguirea Popii Ceişănuţii, Josii : 

Als Horja und Glosta durch Zalathna gebracht zvurde trat cin Wulachischer Pope ein Anhangey der Rebellen | auf, und Sprach, nun ih Ldeleute und Ungar, jetat hadt ih îh,. amseren besien Jlorja ; îhr lănnt ih | nach belichen Drathen und aufjressen, und die Wuche na zh auch uit ing Gefăngnis. — 40 75%. O gravură colorată representândă executarea lui Horia şi Cloşca, scenă de totii fiorâsă. 
D'asupra : 

. Voistellung der zutey Sichenburger Rebellen und Haudt anfiihrer, wie selbe îl Gercchles. Urtheil und scoli tevdiente | Strafe 1785 empfiengen. Josăi 
Nachdeme Hora von untenhinauf, auf cine sely langsame Art geraedert scurde der Korper gefieviheilet 2 das Fingeweide herausgerissen | atater den Galgen be- graben 3. Den Kopf duf Spise gestegt 4. die 'Thoile în jene Orischafteu co sie die Schiâindkchsten Aufruhren aus | iibten Pheilceiş auf den Galgen dufgenagelt 1viirde 5. wird Klocela geraedert und mit ih auf die nehmliche Art Verfahren.— 49 755. Ună portretii alu lui Horia, edițiune mai nouă după portretul menţio- nată sub Nr. 750. 

Josii : 

HORIA 

nach dem cinzig noch ezistironden Originale, — 30 
756. Portretulă lui Cloșca, edițiune mai nouă după exemplarulă menţionaţi sub Nr. 751, 
Jos : 

GLOCSKA 
nach dem cinzig noch czistirenden Originule, — 9n 

In Biblioteca, mnuseului Brukenthal din Sihiiă, 
757. Bustulă lui Horia, tabloii începută înse neterminată.



    

Josă, : 
NIK : URSZ ALIAS HORA TUMULTUS 

RUSTICANI VALACHORUM IN TRAN 

SILVANIA A0 1784 EXCITATI AUTHOR 

758. Bustulă lui Cloșca, tabloit neterminată. 

Josă : 
VARG : IUON ALIAS KLOSKA 

IUON HORA PRIMABIUS 

CAPITANEUS. | 

759. Bustulă lui Crizanti, tablou începulii. 

Josă : | 
KRISSAN DSURDS EX KERPENYES TU 

MULTUS IN TRANSILVAN. A* 1784 EXCITATI CO 

Ă RIPHEUS TERTIUS (1) 

In Biblioteca Academică române din Bucuresct. 

Pentru a completa seria portretelorit luă Horia, Cloșca și Crişană, ce ne sunt 

cunoscute pînă ustădi, vomii însemna aică şi gravurile, cari se ajlă în colecțiu- 

nea Academiti din Bucuresci., Ă . 

D-lă Dimitrie Sturdza, ale cărui neprețuite colecliuni istorice vorii face o 

adevărată epocă în literatura română, a donatii Academiei în anii treculă şi o 

feumosă colecţiune de portrete, între cari allămi cu raporli: la revoluțiunea din 

1784, următorele stampe : 

760. Bustulii lui Horia în medalionă privindii în drâpia. 

Susiă ornatii cu catene. 

Josă : 
Horja Anfiihvev der Walachischen 

ebellen accleher d. 50 Dec : 175£ în der. 

| Padaler Waldung gefangen genomen 1corde. 

De desupti în partea dreptă : 

| 7. ML. Will exe: A. V.—12 | 

161. Bustulii lui Cloşca în medalionii cu capul descoperită și privindii în 

stânga. 

Josii : 
Glocsla Hlorja Anfiihrer de» IValachisehe 

Rebellen aceleher d. 30 Dec : 1/84 în der Ru 

daker ualdung gefangen genomeiw acorden. 

be desuptii în partea stângă : 

737. Will exe : A. V. — 1% 

(1) După cum suntemă informați, în museulă din Blajă încă se află câte-va pontrele d'ale 

_lui Horia şi Cloşca, regretămii înse multi, că pe timpul aflării nosire acolo, nu le-amii pu- 

totii vede,



s6 

den 30-ten X-ber 1784 în dev Rada | ker 
Konigsberg G-ten May 1755 | Copirt durch, 

In mijloculi inscripțiunii este desemnată 
775. Cloşca, figură completă, în mâna st 

lândă; desemnii de pe portretulă 735. 
Josă : 

Glosta: | Lin Gehiilfe des Horia, velches mit ilm Sefangen atorden. — HKonigsb. d. 12-a May. 1285. | geceichnet durch. | E. O. Behe. 776. Busturile lui Horia şi Cloșca în siluete, In de&pta, sub bustulti lui Cloşca : Gloska Ivan. În stânga, sub bustulă lui Horia: Nicola ora. Jos : 
Nicola HORA und Gloska IVAN, Oberhiiupter des rebrilischen Wallachen, turdea d. S-ten Ianwaș. | 1785. în der Padaher Walăung Srfângen genom-. Men, und von dem Obristlieut. con Kray, vom | 2-ten Szechler- Regiment nach Casisturg gebracht. 
De desuptu : Doeglich fec. exeud, Norimbg. — 40 

  

Paldung gefangă genoiii en acorde 
| F. O. BRehe | stud. mat: et Philos 
ordulii ni Horia. — 80 . 
ângă bastonii, iar cu drâpta gesticu- 

777. Horia, figură intrâgă, cu pistele, sabiă şi în mâna dreptă -halebarda. La gât este atârnată ordulă său. Pe căciulă se vădu literele : HOR. Josă în colţulă dreptă : 7. Ada, fe. De desuptă : 

ORDEN DES HORA. 
IV alachischen Rebellen avelcher den 30-fen 9 9efangen genomen acorden. 

fiunii este desemnati orduli lui Horia. 778. Cloșca, figură co 
Josă în colțulă drepti 
De desuptă : 

| X-der 1784. în 

mpletă, cu puşcă, pistole și sabiă. 
: 1. Adam fe, 

Glosta | ein Gehiilfe des Rebellen Tora "779. Ună labloi împăr 
Optit rade mai mari și al 

, 2celcher mit hm gefangen storden. — 80 titi în două. Partea de asupra: În mijlocă o stea cu te optă mai mici. In mijloculă stelei o inimă împunsă 
cu sabia, d'asupra inimet literele H-=F, de desuptăi R=:D. Din josulă stelei : pai obeven 2 Buchstaben IIP. bedeuten Horia floreat die 2 unteru RD. Reso acio. - . 

In stânga stelei bustulă luj lach: Rebelle. In drâpi 
De desuptu : 

Horia în medalionă, de desuptă HORIA. Wal- a stelei: bustulă lui Cloșca în medalionă . 

GLOSKA | Walach: Rebelle. Partea din joasă a tabloului represintă ataculă -Tesculațiloră asupra unoră curți nobilitare. 
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"780. Bustul lui Horia în medalionti privindit în stânga. 

“ Dasupra : , HORIA. | 

Jost : în stânga, o mască împunsă cu pumnalul, din ochiului dreptii ali 

mascei unii şârpe seste capul, în drepta o faeclă ardândiă. 

De desuptii: unit bălauri legati cu lanţulii de piedestalulii, pe care este așe- 

dată postretulii lui Horia. lingă balauri o bardă. 

Josăi de totii : I. Berecz î Czezow fec. — 8 

Papiă larianit în Tescnrulă de monumente (Tom. III. fas. IX și X pag. 302 

bis), tăcândă menţiune de portretulit acesta, dice că el represintă crudimile 

lui Horia. Comentarii greșitii! Hidra pusă. în catene la piedestalul lui Horia, şi. 

masca de omu străpunsă cu pumnalul înfăţişeză : învingerea tivăniei şi pedep- 

sirea ipocrisiei ; şi nimicit altii ceva. 
| 

1731. Uni singură portretii din cele cunoscute pină astăqi, se pote considera 

întradevără ca autenticit. Acâsta este portretulăi-medalionii ali lui Cloșca, pe 

care onorabiluli d-nii D. Sturdza Ta donatii Academiei în a. 1877. Nu numai, că 

chipuli lui Cloşca consună pe deplinti cu descrierile, ce le avemii despre fisio- 

nomia sa, dar arta și putemii dice luxulii, cu care este executati portretăli a- 

cesta în ghipsi, ne arată evidentii, că eli a fostii lucratit pentru 0 pers6nă, 

care a avutii suveniri legate de istoria acestori nefericiţi țărani, dar nu ca să fă 

obiectii de speculă. Durere, tă pendentulii acestui portretii, Horia ne lipsesce. Cu 

ocasiunea. cercetărilor făcute în biblioteca. episcopiei de la Ovade, Prea Sânţia Sa 

d-lă canonici Pauli Vela, îmi comubicase , că portretuli lui Horia lucralii în 

ghipsii, totă în formă cum este medalionulăi lui Cloşea, se aflase în posesiunea 

d-sale pînă la a. 1869, când, încredinţându-lii unui cunoscutii ca să'lit doneze 

Asociaţiunii transilvane, acestă prețiosă relicuiă sa pierdutit. 

Portretul oferiti de d-lt Sturdza, înfăţişeză bustul lui Cloşca în relief 

şi pusi într'unii medalionii. în diametru de 62 milimetri. Cloşca portă o cămașă 

a 

„albă deschisă la piepti, înfrumsețată la gâtii și din ainte cu o căsătură albastră 

(venătă). Peste cămaşă este avuncată unii cojocelă prinsi dinainte cu o cu- 

relușă. La mijlocii, în stânga portretului. cifrele 17, în drâpta 8%, colorate verde. 

În jurii inscripțiunea cu litere albastre : 

VARGOY ON N: KLOSKA HORĂ& ALTRER 

182. In deosebi a atrasi atentiunea nâsiră uni desemnii executati cu mâna 

pe care onorabilulii d-nii D. Sturdza, Ya oferită în dilele aceste, Academiei. 

Desemnulti se vede a fi din secululit trecuti, şi represintă busturile luă Horia 

şi Cloşca, aşa cum nu le amit aflată în nici una din gravurile menționate pînă - 

î Anibit. căpitani sunt înfațișaţi ca simpli ţărani, fimă omamente și fără 
idealisarea, cu care i-ati presentatii în lume gravorii seculului treculii. In speciali 

Cloşca sâmănă fârte multă cu portretuli reliefii din imedalionuli pe care lamii 

“ descrisii mai susă. 
.
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Imprejurarea, acesta ne revâcă în :memoriă unii raportii ali contelui Janko- vits către Impăratuli losifi în care se dice : <cu supunere alătură aci şi por. «tretele numiţilorii tumultuanţi executate cu condeiulii simplu» (1). Dacă portre- tele trămise de contele Iankovits la Viena, ai fostii copiate și de alții, vomă dis- cuta atunci, cândă ne va sucede a termina istoria acestei mișcă ră naţionale. 
Josii pe marginea busturilorii : 

HORA | KLOSKA 
783. Două tablouri din secululi inecutii, le-amii aflati la ună anticară din Pesta. 4) Unul represintă trei țărani din munţii apuseni consultându-se la 0 niasă înaintea unei cârcime. Pe fata lorii și a persâneloră din jură, se vede expresă gravitatea împrejurărilorii 'și meditarea asupra unei acțiuni viitore. Scena se pare a fi din revoluțiunea anului 178%, și probabilii ea represintă pe cei trei căpitani. 

| 
b) Tabloulă ali duoilea, pendentă la celă dintâi, înfățiş6ză aceiași igrupă de t&rani;, unii jâcă, iar alții reirași la o parte se consultă între sine. 
784. D-lăi D. A. Sturdza, întruni articolti publicatii în Columna luă Traiană din a. 1877 (pag. 421—496) menţioneză încă urmățorele stampe : a) Portretulii lui Horia, Și Cloșca, unul în fața altuia. 
„osti + 

Horja — Glosa — Horia de Houptanfiihrer und Urheber des în Jahr 1784 în dem Grossfiirstentu Siebenbiirgen ausgebrochenen Aufruhrs der Wala- „Chen. Glosla, sein vorziiglicher Anhiinger und ziwcites Zaupt der Rebellen. Gezeichet nach dem Leben, als sie den 30 Dee. 1784 în der Radaher Waldiung gcfănghich Cita gebracht aurden— Zu finden bey 1. N. Will sn Augsburg. (Vedi : Nr. 743). b) Poriretele lui Horia și Cloşca. In derepta : alit lui Horia cu sigilulă lui, în Stânga ali lui Closca. 
Susă : Pahre Abbildiuagy der ziw2en walluchischen Rebelleu, Horja und Glosz. ca, | samt dep umstindlichen Beschreibung und Gefangennehung ; der Zag îh- ver Gefanlgeunehmung aber sar der 14 Deocemb. 1784,— | 
Josă : 

Her oben befindliche zi0ey Kupferstiche sind die Original-Portrăte. der Sie- benbiirger zuceen Hauptvebellen o|rja und Glosska, uelel, leletever cin griechi- scher Popp (Priester) ist; sechs andere Wallachen durch, das | ausgesetete Pra- Miu angereizt, und mit cine Conunendo Szekley-Ilussaren unterstiitet, nahen es auf sich Ve'sagte Rădelsfiihrer aufrusuchen, und în die IHănde der Justiz zu „liefern. Sie hamen in der Gegend des IValdes | an, 20 nach den Înzeigen eines Revicrjăgers ermeldlte Riidelsfiihrer sich vermuthlich auțhalten uiirdes : und als | 

(1) Effigiem quoque pracdictorum tumultuantium rudi calamo eftormatam demisse advolvo, Pi Rapovtulii contelui Iankorits din 5 ian. 1783.
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„Se den Horja bey einem angemachten Feuer sitzend erbliclten, so murrten und 

- schalten sie laut iiber îhre Herrlschaften , auf deren Befehl sie beyr so rauher 

Winterzeit Jagdfrohnen verrichten mussten. Da sie nun demselben | nâher kamen, 

so baten zece von ihuen den Horja, sich bey dem angemachten Feuer etwas 

acărmen zu diirfen. | Er gestattete es; und als sie îhren Vortheil versehen hat- 

tra, warfen sie îhn zu DBoden, und banden ihn alsolgleich mit Stricken, gaben 

sodannu îhren îibrigen Cumeraden und dem Commando Szekler-Hussaren, zoelches | 

von Ferne postirt iar, das abgeredete Zeichen, die hierauf alsoba!d herbeykamen: 

Gloszea aber schlief eben. în | einem Hohlen Bau tuveit des cngemachteu Fcuers, 

wo er au der Stele haudvest gemacht, und mit seinem | Spiessgesellen Ilor.ja nach 

Karisburg gefiihrt uwurde. Jeder der behevaten sechs Wallachen erhielt 100 Du- 

katen | zur Belohuung, und fiir sich und ihre Nachkommenschaft die gănzliche 

Brfreyung von allen landesfiirstlichen Ablgabea; dem Revierjăgev aber sind 500 [1. - 

angewiesen uorden. | _ 

Mai josii : Die obern zween Seitenbuchstaben bey Horja, H. F., bedcuten Horja 

floreat. die Buchstaben, BR. D.„ Rex Dacie. 

La, vale : 

Der zween  Hauptrebellen veriibte Mord und Uibelthaten, Verheerungen und 

Verjschoărungen aterden în 8 ebențalis bis den 12%* Febr. zum Vorschein ko- 

men. 

De desubtii : In Komiszion bey Johann Georg Bullmann: Buchlăndler in der 

Fuggerey. Nro. 45. fol. dublu. 
| 

785. A. Papiu lariană în Tesaurulii de monumente (Tom. Il], fasc. XI şi XII) 

reproduce încă următorele portrete vechi : a i 

a) Unii tabloă împărțită în două. In stînga : Horia în inchisore, legati cu fere 

de gâtii, de mâni şi de piciore, și păditii de doui soldaţi. 

pes : Horju Anfiihver der siebenbiirgischen Robellen. j N 

In drâpta Cloşca : în închis6re, asemenea legati cu [ere de gâtul, EA ŞI 

de piciore şi păditi de doui soldaţi. Josi : Gloschha Sicbonbiirger Rebelle. % 

b) Horia și Cloșca în închisore privindii pe feresiră. 

Bai ună Gloscha Haupt anfiihrer der Siebenbiir gischeni Tebei aie dece 

in der Gefangeschaft sietzen. | Horia a Gloseie Hlawnj wiidezowe Sedmihracsky 

iiw  onij | oba we wiezenj se leg]: 
- 

oa e cari se allă în colecliunile Academiei au oa poprodue 

de Voneberg în Bucuresci,. la iniţiativa. eruditului archeologii AL 0 escu 

: - “si Curcani» Ne-a avătatii, că şi în acestă materiă este 

prin scrierea Să <Moţiă & n î brele sal sublicatiuni archeologice.- 

toti atâtii de perspicace, precumii este în cele ere sa Sh 1 i. de Costande în 

Ediiuni noue, s'au mai făcutii de Dubraski şi Parieni în lași, de Costs 

Ă cau vam tinărili încoce. 

Sibiiti, şi multe se află prin diferite monografii, cari s ai tipărit de la 1800 încoce
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MANUSCRISE ȘI ALTE DOCUMENTE 
Î. În Biblioteca Afuseuluci nationalii di Pesta. 

I. Chronik, oder Geschichte der Walachey von Radul Gretsehan von 1290 — bis zum Anfang dev Regierung des Constantin Brankovani, so wie sie Filstich ins Deutsche aus dem Walachischen iibersetzen lies. Colecțiunea |. C. Engel. F6ia primă lipsesce. 40 68 pagine. 
De desubtii : 
Donavit Bibliothecae Musei Hungarici Einer. Pongrăcz Ord. V. Comes in Lip- ionia. 

2. Historia Moldaviae auctore Costin Miron Cancellario Moldaviae. Manuscrisul conţine : 
A. O traducţiune în limba latină a cronice «lui Mironiă Costinit> de la capi- tululă 16—48. Dinteo notiță pusă la începutulă rhanuscrisului aflăm, că iraduc- liunea sa făcută la cererea istoricului Engel, de pe exemplarul din Orade și sub îngrijirea episcopului Vulcanii. 40 82 pagine. ! i DB. Altă traducţiune latină de la cap. 17—22, făcută la rugarea lui Engel, parte de înv&ţatulă Sam. Claini, parte de alte persone, înse sub îngrijirea dân- sului. 40 10 foi. 

| 3. Chronologisches Register dee Fiivsten von der Walachei aus Sulzer'schen Papieren mitgetheilt von Hrn Carl Eder Abb6 in Hermannstadt. Manuscrisulă cuprinde seria cronologică a Domniloră țărei-românesci de la Radulă Negru pină la Grigorie Ghica. La fie-care principe este însemnată a- nului, cândiă s'a începută și terminati domnia. 5 for. 
4. Conspectus Historiae Valachiae auxilio cum Divino ab anno reparaiae salu- tis 1395. Manuscrisul acesla, este o traducțiune în limba latină a părţii prime - din cronica românescă, care se află în biblioteca de la Orade sub titlulă : In- ceperea istoriei românesci cu ajutorulă lui D-deii de la a. 1595. Colecţiunea, |. Engel. 43 foi nepaginate. 

! 5. Continuatio Historiae Valachiae ab anno 1395. Traducţiune latină din cro- nica amintită maj susit. 40 8 foy nepaginate. 
6. Fragmenta ex Chronico Balatsehaniano. Manuscrisulă începe cu domnia lui Matei Basarabii, și este o traducliune latină din Cronica bălăceană a lu Șincai. 4 2 loi, 

| 7. Constantin Brankovan des n. Răm. Reichs nud der Wallachey Piivst oder Begebenheiten desselben in den neunzehn evsten Jahven seinep Regierung, aus der Handscnrift seines Kanzlors Raiul Gretsehan erzenlt von Lucas Ivseph Ma- vienburg Recton des ev. Gymu. zu Kronstadt in Sicbenbiirgen. 8 64, pagine. Manuserisulă Lai Ureceanu, după cumă ne spune Marienburg, a fostă tradusii pe la 1727 în limba germană qe ]. Filstich direetorulă gimnasiului luterană din  
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Braşovii. Dar traducţiunea lui Filstich, era făcută din cuvânti în cuvântii și 

presenta ună stilă prea difusi. Din acestă causă dânsulii a prelucratii manuseri- 

sulă lui Filstich în limba germană, lăsânădi afară tote ideile religiose, tâte suspi- 

nele şi citaţiunile din psalmii prorocului Davidi, precumă și lucrurile ce nu 

posedaii caracterii istorică. (Vedi : 1. C. Engel, Geschichte der Moldau und Wa- 

lachey. I, pag. 84). , _ 

$. Namenverzeichniss der waliachischen Fiiesten welehe in den beigesetzten 

Jahren in der WVallachey regiert haben. Conspectulii acesta, conţine seria cro- 

nologică a domnilorii ţărei românescă de la-Radulii Negru pînă la Constantină 

Ipsilante. Manuscrisulă este anexatii ia cronica precelentă. 

9. Disertatio De Cumania veteve hodiernamn Moldaviam, Valachiam, Podoliam 

et Bessarabiam in se continente a Carolo Wagner. De asupra pe pagina primă: 

P. Caroli Wagner. Ms. Autographum. 20 44 pagine. 

Cele de întâiă 16 pagine conţinu disertajiunea asupra Cumaniti și a mal 

multorii fapte din istoria Moldovei şi a Munteniei. De la pagina 17 urmsză: 

Appendiz Documentorun, din eari însemaămii aici următorele : 

a) Litere Ludovici Regis ad universos Hungarie comitatus, quibus eos contra 

Ladislaum Vajvodam Valachiae . .. . . arma capere jubet. (î) 

d) Donatio Ludovici Regis, qua bona Marmorosiensia Bokdano ablata, eo 

quod is in terram Moldovanam clancularie recedens, eandem perfide detinere 

moliretur, aliis conferuntur. (2) 

c) Donatio Sigismundi Regis Stephano Pohârnok facta, propter ejus servitia 

cum alibi, tum in Moldavia et Valachia impensa (3) 

d) Donaâtio bonorum exstinctae familiae de Maroth, lacta Stephano de Bathor 

propter ejus servitia militaria, cum alibi, tum in Moldavia ei Valachia prestita.(4) 

10. De Valachis sive Rascianis Graeci Ritus non uniti in Regno Selavoniae 

et Croatiae. Manuscrisă anonimi în limba latină. Autorulii se ocupă cu naţiona- 

litatea locnitorilorii din Slavonia și Croaţia, cari în legile Ungariei din see. XVII 

apări sub numele de Români (Valachi), 2 8 pagine. In catalogulă bibliotecei ma- 

nuserisulă se află în colecțiunea : Eder los. Caroli, Adversaria historica, diver- 

sorum auctorum de Siculis et Valachis. Cod. sec. XVIII. 

11. Dyptiehon Archi-Episeopatus Graeei Bitus Albae Jaliensis in Transylvania 

ab 1528 usque 17il. Athanasium |. 

Josii : Donavit a. 1806 Bibliothecce Regni Moyses (5) Sinkay de radem. 2* 40 foi 

din cari numai 17 pagine scrise. 

7 

(1) Ex authographo în conventu  Leleziensi asservato sed mullis locis exeso. 

(2) Ex copia autentica Tabularii Leleszieusis, 

(3) Ex autographo familie Berzeviczianz. 
(4) Ex autographo resectis tamen minus necessariis. 

(5) Er6re, în loci de Georgius Sinkay de Eadem. Vedi anii Cronicei 1660 și 1680.
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Pomelniculiă acesta, legatii în table cu piele, este trecută în catalâgele biblid- tecei naţionale ca manuseristă din secolul ali XVI-lea, înse după indiciele paleo- grafice elii aparține seculului ală XVII-lea. La începutulă Dipticului se află o rugăciune peniru sufletele reposațilorii Prea Sânţiţilorii Episcopi, pravoslavnici- lorii Impărați și Imp&rătese etc. La pagina 11 urmeză pomelniculii Archiepis- copilorii din Alba-Julia în următorul șir : 

IIOM&NSIIS | AOĂMNE 

  

“dpyien ună, | | lan, 
“Apyizn ună, | ewkruoră. 
“lpyien knd, | DEnăgiă, | 
“Alpyizn uni, "Beocpita. 
“ApyiEn ana Crepană. 
“dpi en nă Tifpacumă. 
“A pxien “na “Iwpe € Tiă, 
“STpyen“ Kna A Anii ă 
“Alpii En ana G is'ag, | 
AIpyien ani “Iwcupa 
ipăizn ană “Ivcupa 
"“Ipyen na Canag. 
îpyiznanA fi +paaamă. 
“Apxienună "Bewpriaa. 
ac SIpyien “Rasă “TO icie.   

_ Alti pomelnicti interesantă este scrisă pe pagina a 12-a. Elă ne arată spri- jnulii şi protecțiunea, de care sa bucurată Mitropolia Albei-Julie la Domniă Munteniei din secululă alt XVII-lea, Acesta-i următorulă :
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, Dipticulii descrisă aici nu consună CU acela, pe care îlii văduse învățatulă 

Petru Maiorii la Blaji înainte de anuli 1813. 

După Petru Maiori dipticulă - din Blaju număra 16 episcopi, pe cândi manu- 

„scrisul originali din Pesta are numai 15. Chiară şi seria episcopilorii încă di- 

fere. In fine mâi există o deosebire : Petru Maiori ne spune expresii, că în 

12  
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pomelniculă de la Blajii lipsia episcopulă Atanasie(1). pe când dipticulă de la Pesta îlii menționeză Şi pe acesta. 
Se vede că manuscrisului din Blajă sa pierdută, fiindă că d-lă Cipariu în Arte şi Fragmente (pag. XIII) crede, că dipticulă de care vorbesce Petru Maiorii, ar fi totii acela pe care îlă donase Șincai bibliotecei din Pesta la a- nulă 1806. Inse din cele expuse aici se vede că aă existau două diptice. Urmeză apoi pomelniculiă altorii dăruitori (pag. 13) şi pomelniculă lui Mateii Parotă (pag. 14). Pe fața „d'întâii şi din urmă se allă două însemnări auto- grafe ale Mitropolitului Atanasie, cu privire la nisce împrumuturi de bani făcute în a. 1698 şi 1699. | 

12. O declarațiune în limba slavonă, cu mai multă de două sute subsem- nături, prin cari Sărbii, cari se afla în serviţiuli militară alu luj lonă Con. stantină Șerbană Voivoduli (Igitur nos Lefecsii. Szerbi servi sute Illustritatis Domini nostri Ion Constantin Serban Vojevodae ; in trad. lat.). recunoscă, că nu au fostă cu credință către Măria Sa, promilii înse a fi de aci înainte cu depli- nă supunere și lealitate; sub pedepsă de morte asupra lori, femeilori şi copiiloră săi. Pe documentit sunt imprimate sigilele lui Fiota lanos căpitanul Serbiloră, "Stoica Ciauşii și Stoica Stegarii. 30 aug. 1640. (Colecţiunea : Cimelion autogra- pharum. scripturarum lingua slavonica, illyrica et valachica in Regno Hungariae exaratarum). 

13. Georgii Ribay Recensio Librorum antiguorum Russicorum et Valachico- ram Bibliothecae Episcopi Munkacsiensis. 
Ribay relateză, că în biblioteca Episcopiei de la Muncaci se află o. mulţime de cărți vechi tipărite şi manuscrise, unele în limba slavă-literară, amestecată cu limba rusă-ucraină, polonă, croată și dalmată, iar altele in limba română. Dân- sulit vorbesce apoi de tetravangelulă slavă tipărită de XAU E'knepn Wp Hpa- mean, în secolulă ali XVI-lea, în care se află anexate trei foj manuscrise, ce conțină Evangeliele de la Dumineca Floriloră. și Invierii, în limba română. 14. Caput XVI. Ia ipsum ostenditar ex morum consnetadinnmgne Romanorum et Valachorum identitate, correlatione, atque similituaine. (Colecţiunea : Ios. Car. Eder, Adversaria historica Diversorum Auctorum de Siculis et Valachis) 20 7 foy nepaginate. 

Pe fața primă e însemnată cu mâna lui Eder: Z 045. Patris Klein. Ma- nuscrisulii se termină cu cuvintele : Zy Qaibus evidentissinuun est, îllos ab an- tiquis Romanis cum sanguine, et mores et consuctudines contrazisse, proinde veros esse omanos. 

15. Adversaria de Camanis eţ Iazyeibus 1794 per Frane. Snbich concinata. 20 26 pagine. Cele d'intâiu 10 fețe conţină anotări despre faptele și evenimen- tele, cari se raporta la Cumani. Urmeză apoi : 
(1) De 6ră ce nu se ană întinsul Alăuasie în dilele căruia se fece disa unire, Petru 

Maior : Istoria bisericâscă a Românilor, Pesta 1813, pag. 159.
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Acta que în Adversariis de Jazygibus et Cumanis provocantur quidem, sed 

enim in extractu dumtaxat reperta fuerint, et ideo Diplomatario chronologico 

inseri haud potuerint. sic describuntur. 
| 

Dupa acâsta : Ne legibus Regni circa Jazyges seu Philisteos, et Cumanos exis- 

tentibus. 

Apoi : Extractus Privilegiorum Majoris Cumanie. În fine : Extractus Privilegio- 

rum minoris Cumania. 

16. Loan. Baâb Graeci Nitus Catholici et GerasimiAdamovies Gr. B. non uniti 

Episcoporum in 'pansylvania Jura Walachorum declarans Insfautia absque 

Seitu et Influxu Statuum Trium Nationam Principatus Transylvanie, Sua Ma- 

jestati Introporrecta, cum disfavorabili desuper emanata Cas. Regia Resolu- 

țione. A. 1792; 2” 30 pagine. 

17. Szora Noâk Moses a Romaiak Dăciăban, az az: az Olăhok az elhuuşt regi 

Romaiaknak igaz unokâjik. 8 80 pagine. 
| 

Autorulii care laftele manuscrisului se subsemneză : Szora Nodk Moses mp. 

G. E. Nevendel; Pap, Nagy Văradon, traciâză în limba ungurescă descendența 

şi continuitatea istorică a Românilori din Dacia traiană. 

«Scopul meti principalii, dice densulă în prefața acestei scrieri, este, să arătii 

patrioțilorii mei, cari se ocupă cu literele şi sciințele, descendența poporului ro- 

mânii, care se extinde în mal multe ţări, şi dacă se pote, să le curăţii mintea cea 

întunecată de nori de şi să o lumineză cu splendorea adevăratei dreptăţi.» 

Fântânile, de cari se folosesce autorul. sunt : Suetoniu, Dio, Eutropiu, lulianii 

(în Caesaribus), Vopiseii, Topeltină, Ammiană, Tiberian, Vossiu, Zamosiu, Luciu, 

'Proster, Porfirogenilii, “Phuroez, Cinammii Griselini, Engel, Dugonics, Fresne, 

Reichersdorf, 'Pomka, Benko, Fleuri şi Pazmâny Peler. 

Peste toti opera lui Sora Noacii e scrisă întruni stil alesii și cu multă 

logică. 

18. Mavtini Bolla e Scholis Piis în Lyceo Regio Clandiopoliano Historiae univer- 

salis Professoris P. 0. Dissertatio de Valachis qui vansilvaniam incolunt : scripta 

instav responsionis ad Libellum supplicem que Aug. Imper. Leopoldo Il Anno 1791 

Natio Valachica porrexit. 80 135 pagine. 
| = 

Autorului, în. cursul scrierii sale, se încercă a proba, că Românii de origine 

nu sunt Romani ci Bulgari, şi chiarit dacă sari concede că denșii se îragit 

din Romani, totuși nu potii reclama nici uni dreptă în Transilvania. 

19. Friedrich Schwanz von Springtels k. K- Oberst-leutnants Beschreibuug 

de» oesterreichisehen VALACHEY im Jahr 1725. 40 122 pagine. (Colectiunea». 

Jacobus de Miller). 
| E 

Manuscrisuli conţine istoria topogralică a Olteniei, cu următorele capitule : 

$.. 1. Despre originea acestei naţiuni şi de unde derivă numele Valach ? 

Ş, II. Despre sitmaţiunea. ţărei. 
y 

8. IL. Despre frontierele tărei.
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- IV. Despre comunieațiunea, acestei provincie cu cele-l-alte țări. 
„ V. Despre guvernul țărei. - 
. VI. Despre orașulă principală ală țărei. 
VII. Despre împărţirea ţărei. 

- VIII. Despre armele ţărei. 
- IX. Despre serviţiuli divină. 

X. Despre nobilime (boeria). 
XI. Despre ţărani. 
XII. Despre meserii, traiulii vieței şi comercii. 

„ XIII. Despre portulă și îmbrăcămintea loră. 
XIV. Despre jalea şi joculii lori. 
XV. Despre locuinţele lorii. 

"XVI. Despre apele și riurile acestei țări. 
. XVII. Despre băli. 
„ XVIII. Despre pescuiltii. - “> 
XIX. Despre munţi. 
XX. Despre fertilitatea şi economia de vite a ț&rei. 

. XXI. Despre minerale și mine. 
În biblioteca Museului naționali se mai află unit manuserisii intitulatit : «Be- schreibung der kaysl. Wallachey», ală cărui conținută, afară de câte-va mică divergințe, este identică cu manuscrisul lui Miller (1). 
Asemenea și in biblioteca Academiei din Pesta încă, se află uni exemplarit din Descrierea Olteniei de Springfels,- sub titlulă : . ! 
«Kurze Erklărung und Bericht tiber die disseits des Alt-Flusses gelegene fiinf Districte der kays. Wallachey sive Valachiae cisalutanae neue verferligte Land- karte verfasst von Frideich Schwantz des l5bl. Graf. Heisterischen Rgmis haubt- imann. Anno 1793.» 
De desuptiă : «Copieret aber von E. 1. v. N. 1741.» 
La manuserisuli acesta sunt anexale : . 
O chartă a drumului deschisi în pasulii de la Turnuli-roşu. 1738. Două ta- blouri despre portul preoțiloră, boerilori şi ală ţăranilori. Ună plană ală for- iăreței Vidină, cumi era la anul 1721. 
20, Adversaria de Blacis seu Vlacis conscripta a Stephano Horvăt, Bibl. Szech. Regn. Custode. Pestini 1823. 4e 31 pagine. 
Manuscrisul conține însemnări despre diferitele numiri, sub cari se presentă Românii şi țările române la scriitorii vechi. 
Așa : Blaqui ; Ungaro-Blachia ; Moldo-Blachia seu Moldova; Kara Bogdanska ; Kara Vla-ka; Ulaki ; Blckomanaland ; Iflak; Blacena 'Terra in synodi sardicen- sis Actis; Olach-veredarius ; Blanci, Valachia minor seu Podolia ; Valachi quare 
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(1) Veqi : Zugel, Geschichte der Moldau und Walachey, 1. p. 4, 
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pro majore parte ad Mahometum defecerunt.: Cum illis (Hunis) occurrerunt Blaci 

et Bulgari e! Vandali:; Vlachi 1027 in lalia cum Graecis pugnautes; Walachi 

scuto, hasta, galea sicut ungari utuntur; — Blachia nigra; “Valachitae 'Purcae in 

Septeintrione, etc. 
i 

a 

21. Adversaria de Erdielve, Ultwausylvania, Pieria, Drimodis, Hilea seu Fran 

silvania. Pestini 1523. Notiţe din autori vechi cu raport la Transilvania, cu- 

lese de Stefanii Horvat. 
“ 

29. Bessi, Bisabtae, Bisseni, Besseni, Bessermini, Pacinatae, Piceni, Picentes, 

Peucetii, Predeneceutii, etc. Insemnări asupra Biseniloriă, Pacinaţiloru şi altorit 

popore, de Stefani Horvat. 
: 

23. Nili Arehiepiscopi Solunensis De Separatione Reclesize orientalis ab ocei 

dentali Romana juxta veterem SS. Beclesiae Patrum Doctrina, et mon ex arbitrio 

suscepta. 

lar titlulii românescit sevisti eu caractere latine esie astit-felii : 

De Despârciveă, Beseriţi Reseritusluj, de câtră gcă Romană a Apusuluj. — care 

nu ficste cum nigj din singură voja Sud, ge după Invocetura ceâ vete a sfincilor 

Parencj. sau facut. 

Ambele aceste titluri sunt scrise mai târdiii de o mână străină. Manuseri- 

sulti este în limba română cu caractere cirile. Sec. XVIII. 4* 70 pagine. 

24. Uni vocabular vomâno-serbo-latinit pe 58 pagine, şi altul serbo-românii, 

pe 5% pagine, ambele din secululă ali xvil-lea, se allă în manuserisulit ro” 

mânesei care începe eu cuvintele : [ermps lewl ASm A MHESEt. 

In catalogulii bibliotecei manuscrisulii este înregistrată. sub titlulă : 'Praetalus 

de lege divina quae in Decalogo continentur. 42 980 pagine. (Col. Nic. Jan- 

kovich). . 

23. Altă vocabularii româno-latino-serbo-germanit 
scr 

la a. 1743 pe 23 pagine, se află în manuserisulii slavă ce portă titlul: «kpi- 

tome Lyturgica De sacro Ecelesiarum Ornatu (vestitu)» 40 150 pagine. 

26. Georg Rakoczy des Anderen dieses Nahmens în der Walachey gehaitenen 

Krieges beschreibung Anno 1655. 49 5 foi nepaginate. (Eder, Collectanea historica 

Transilvanie). 

27. Vestiarum nationnm in Twausilvania coloribus expresii in XXXIX Ta 

lis. 8 See. XVIII. | 

Manuserisuli, afară de -costumele unguresci și săsescă, mai contine 9 tabele 

desemnate cu mâna, cară represintă portulii românilorii din Transilvania în se- 

colulă trecută. Anume : 

fab. XXVII. Unit călugări românii. 

»  XXVIIL. O călugăriță română. 

>. XXIX. Uni români transilvăneanii (cu chici ia urechi). 

XXX. O română transilvană (cu tâcă şi cuţit la brâti). 

isa de Stefanii Popovici
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“Tab. XXXL Unii mire românii (cn chici la urechi și pinteni la opinci). 
»  XXKII. Uni însurățelii roma (cu chici la urechi). ' IE 

> XXXIIL O nevastă română (cu cisme roșii). 
>» XXXIV. Ună păstorii români (eu chică la urechi). 
>» XXXV. Ună păzitori de vii (cu chici la urechi). | 

28. In pinacoteca museului națională se află unit tabloit lueratii în oleă din secululă ali XVII-lea, înse fără nici o inscripțiune. După catalâgele pinacolecei, portretului este lucrati de celebrul pictorii Petru Brandel, și represintă pe Aron Vodă din Moldova. Observămă înse, că Aronăi Vodă a domnitii în Moldova pe la a. 1591, iar pictorulă Brandel sa născută la a. 1668, adecă cu 77 ani mai târditi (1), din care causă portretulii lui Aronă Vodă nu pote fi considerată ca autentici, 
| 

29. In manuscrisuli întitulat + Walachische Notizen se află anexată o gra- vură ce represintă portretulii principelui Nicolae Mavrogheni. Domnitorulă cu cucă, barbă mare și hangeră la brâu. 
Josii : 

| MAVROIENY. 
Dedesuptii scrisă cu mâna : Turati delin. Bauernfeind sculpsit (2). 

ZI. În Biblioteca Academiei din Pesta. 
30. Suceinta Historia Politico-Juridiea den alten 'Tractum Regni Dacia oder heute zu 'Tage die segenannte Wallachey und Moldau betrefteud. 2* 46 pagine. Manuscrisul este copiată din archiva fostei Camere aulice și formâză unit raporlii oficială, în care se discută posițiunea politică a României și Moldovei, pe basa. datelorii istorice. 
Autorulii expune la începulii starea tărilorii române pe timpulii Babiloneni- lorii şi ali 'Troei, arată că România a fostii ocupată de Romani încă sub Pom- pei, și în fine, dânsulă vine la conclusiunea : că România şi Moldova ati tre- buită să rămână independente îndată după divisiunea imperiului lui Carolu celă mare, și astădi ele nu mai poti fi încorporate de cât la unt imperii romanii, de 6re-ce Ungaria și Polonia nu mai au nici uni drepti asupra loră. 
31. ROvid Historia melyben ivatik Szenin Bassânak târăk Czăszăr erejevel Havasfoldânek €s Erdâly. orszâgăânak pusztităsâra valo Kijovetele, 1595 Eszteu- doben. Adecă : Scurtă îstoriă în care se descrie îrupțiunea, luă Sinau- Paşa cu oştirile împăratuluă turecscii la a. 1595, spre a devusta Zera-romântscă și Tran- ? silvania. 4 34, pagine. Manuserisă anonimă din secululă ală XVII-lea. (Colec- țiunea D. Cornides.) 

(1) Vegt : Neues allgemeines: Kiinstler Lexicon, Miinchen 1835. T. II pag. 108. 12) Vegi: D. A. Sturdza: Memoriă asupra portreteloră Domniloră Români; în Analele Societății Academice române T. VIL. p. 155. 
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32. Ad Celsissimum - afque Piissimum Principem Nicolaum Mavro “Cordatum 

D. D. Clementissimum. Manuscrisă anonimi în limba latină din sec. XVIII. 80 

150 pagine. 

Autorul, unii contimporanii ali principelui Nic. Mavrocordatii, ne spune, în . 

prefața acestei scrieri, că dânsulă de origine este străină (eum in his partibus 

'advena sim), înse vădândi faptele imoriaie ale Principiloră și eroilorii cari aii 

fundatii şi guvernatii Moldova, nu sa putut reține să nu serie ceva. despre ele. 

În cartea primă (Liber 1) anonimuli descrie virtuțile belice și civice ale 

domnitori Moldovei, începânâă de la Bogdan pînă la Nic. Mavrocordati. Car- 

tea a doua (Liber II) conţine biografia lui Nicolae Mavrocordatii şi faptele în- 

iîmplate sub domnia acestuia (1). 

= 

III. In Biblioteca Universităţii din Pesta. 

33. Podromus Historiae Walachiae et Moldaviae. Dissertatio Praevia. 20 5 foi 

nepaginate. 

Autorulii, ne spune la începutulă disertațiunii sale, că multe împrejurări şi 

mai cu s6mă gloria naţiunii române, care a strălucitii în artele resbelului şi ale 

păcii, îli îndemnă să scrie istoria acestorii țări; arată, că autorii de pină a- 

Cumă, ai serisii analele României şi Moldovei cu preocupaliune şi puţină since= 

ritate (Authores minus sincere, et feră per transennam et obvie tractarunt), apoi 

tmece la fântânele istoriei române, pe cari le specifică în termeni generali. 

Cu privire la împărțirea operei, autorulii e de părere a se începe istoria ro- 

mână cu a. 1000; seriindă mai întâiu: «Istoria Ducilorii şi Principilorii anonimi» 

de la a. 1000—1300, între cari dânsulii menţion6ză pe George Principele Ca- 

zariloră la a. 1015, pe Aba la 1035, pe Kegenes la 1050, pe Rado Paiatini la 

1086 şi pe Kuppa la. 1088. 

Manuscrisuli se află în colecțiunea iesuitului Stefani Kaprinai, fostă profesorii 

de istoriă la liceul din Casovia și decedatii la a. 1786. (Tom. B. XV). 

34. Manifstulă de unire ali Mitropoliei din Alba-Julia, Wimpreană cu condi- 

ţianile unirii. Alba-lulia 7 Oct. 1698, 20 4 foi. (Colecţiunea Hevenesi, To- 

multi XXIV. FE. 1). | NR 

Faţa prima, conţine declararea voinţei de unire, motivele și condiţiunile uni- 

ii, scrise în limba vomână cu caractere cirile şi învestite cu sigilulii Mitropoliei. 

Faţa a doua, este o traducţiune latină a manifestului, înse cu totulii neesaciă, - 

Pe cele-l-alte pagine urmeză subsemnăturile a 38 protopop, iar la fine E- 

piscopuli Atanase, neavândi confiență, după cumii se vede, în traducliunea. la- 

țină, repeţesce cu mână propriă incă O dată condiţiunile unirii și dă binecuven- 

tarea sa. acestui actii. 

(1) Ver: Engel, Geschichte der Moldan und Walachey. |. p. S5.
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„Condiţiunile esenţiale ale unirei sunt : obiceiulă, ceremoniele, sărbătorile «totă 
legea» și slujba bisericei r&săritului, să rămână neatinse, și în casii de vacanţă 
a scaunului episecopeseii «soborul» să alâgă pe cine să fiă <vlădică.> 

Sigiluli Mitropoliei represintă în mijlocii Sânta-Treime (sub forma celorii trei 
ângeri, cari aii visitată pe Părintele Avrami) şi în jurii inscripțiunea : 

AMEGIIIA * IAGHIE - MESEMIE - MHINIPONOAIE - BEATPAAOA" 
35. Jurământul, care a trebuită să'lăi depună episcopuli Atanasie în Viena 

după acceptarea unirii. Textul originali românescii, 16 puncte. În punetulă 
ală 6-le se dice : | 

de acrazi prono ma Akna AE TOATA KSpatutSuA Buia, ul AaTaT5pa, A 
UIAA NHH CKPUCOAPE UN NIpIE'THuuSrSA UIHUIMATHMHAOp. 4 EPpHTiinAop, uim A 
KpABASN. CAS BoAanu UAPAH, MBNTENEIII, HAVE O KAPTE, ĂE AROM E NAUNTE 8 AMEA 
păcnsueă us go asb.(1) lin muu Ilpe ESkSpewiat, man MSATI AA miles ap- 
NPENICKON, UHM MHTPONOATT A: (pi MBA Boo BSnoaue, etc. 

Jurământulă întregi este scrisă de mâna episcopului Atanasie și subsemnatiă 
de densulii : say, 101HAC$ (L. S.) 

36. Jurământulii episcopului Atanasie, textulu originală latină. Conţinutuliă a- 
celazi. La fine : Viennae -die 7 Mensis Aprilis Anno Domini 1701. BAA. TO'h- nAcis (L. 5) | Sigilulă episcopului Atanasie represintă la mijlocii o pavăză în forma scutu- 
rilorii moldovene din secululă aTă XVI-lea, în mijloculă scutului Sânta-Treime, 
de asupra o corână de mitropolii; sub scută : în drepta cârja pastorală, în Stânga crucea; în giuri: M...3A4A 4.1. ME. 

37. Garicelaria din Valicană trămite cardinalului Collonits în Viena încă două 
puncte din jurământulii episcopului” Atanasie. Roma, iuniă 1704. 

38. Seris6rea Episcopului 'Teofilă cătră Cardinalulă Collonits, în limba latină, prin care “i trămite consensul unorii protopopi la actulă unirii. Alba-Iulia 1697 10 iuni. 

39. Protestuli soborului din Alba Iulia, în care declară că ; «dintr'alţi mirâni saii streini nime să naibă a se mesteca în lucrurile vlădiceşei fără știrea sobo- rului.» Alba Iulia. 6 ianuarie 1701. 
40. Decretulă Imp. Leopoldi | căiră Tesaurariatulu transilvană, pentru insta- larea episcopului Atanasie. Viena 19 martie 1701. 
44. Relaţiunea unui iesuilii despre instalarea lui Atanasie ca episcopii uniti, 

care a avulii loci în Alba-Iulia la 25 iunie 1701. 
42, Miivopoiitulă din Bucuresci Teodosie, lnândă titlul de mitropolitii ali 

Transilvaniei, trămite lui AMănasie Episcopulă Albei-Julie sentința de excomuni- 

(1) In textulă latină ; nec ullas posthac cum ijsdem lilteras communicabo.
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care a patriarchului din Constantinopole, fiindit că a trecuti. la unire; totii odală 

îl r6gă să respingă confirmaţiunea primită de la catolică și să rămână fi ali 

bisericei orientale. Bucuresci 25 mai 7210. | 

43. Calinic Patriarchulă din Constantinopole, înt”o pastorală adresată cleri- 

ciloră, preoţilorii, boerilorii , neguţătorilorii și celorii-l-alţi creştini ortodoxă din 

Ardâli, afurisesce pe Atănasie pentru trecerea dinsului la unire, îlii lipsesce de 

daruli preoţeseii şi îlii destitue din scaunulii archierescii. (Traducţiune în limba 

română făcută la Mitropolia din Bucuresci). 

44. Memoriele lui Gavrilii Nagyszegi în contra unirii , scrise în închisorea sa 

din Sibiiu și înaintate generalului Rabutinti. La, finele primului memoriit, Nagyszegi 

dice : «Scripsi autem huee în Curia Cibiniensi in captivitate ob religionem mea, 

et veluti hăec sincere et fideliter seripsi îta. me Deus adiuvet et ex hac mea 

„captivitate me liberet. 5 și 9 novembre 1701. 

„45. Petiţiunea Pomânilorii, Grecilorii şi a Serbilorii -din Alba-Julia în contra 

un irii, înaintată guvernului transilvan. Copia f. a. 

46. Protestulii Lui "Gavril Nagyszezi în contra unirii. Alba-Julia 25 septem- 

bre 1701. 

47. Extrasti din scrisorea. iesuitului Cristoforii Gebbard, în care dânsul arată, 

că Atanasie este ali treilea episcopii transilvanii consecratii la Pucuresci; că milro- 

polituli din Bucurescă n'a voit să-lti sânţâscă din causă că era prea tenărit, 

înse calvinii Nicolae Bethlen, Nalaezi şi Keresztesi ati intervenitii pentru densulit 

la Domnul: Munteniei şi la Mitropolitulii din Bucurescă, fiindă că Atănasie dace 

unuia 300 şi altuia 200 galbeni. 
5 | 

48. Două declaraţiuni ale episcopului Atanasie în cesliunea uniri, Na din 

928 septembre 1699, alta din 30 septembre 1699. | , 

49. Comisarul imperialii contele Ionii Honoriii comunică episcopului Nana- 

sie lista requisițiunilorii militare, în suma de 63,926 1. 10 ce., care sa adunatii 

de la Români peste cuantulii ce erat obligați. Sa a 

50. Episcopulii" Atanasie autoris6ză pe Cardinalulii Collonits din V iena să scoti 

de la camera imperială suma de 63,926 (1.10 «.. care să se întrebuinţeze ben- 

tru înfiintarea unor scoli romano-latine în Alba-Julia. Alba-Julia 3 aprilie 1703, 

51. Diploma lui Georgi Bânili, guvernatorul Transilvaniei, prin caro Ne 

pe Teofiii de episcopii peste tote pisericele românescă, grecesc și servesc! 4 

'Pransilvania. "Tirgulii- Mureşului 18 decembre 1692. j * o eftansalpi 

59. 'Tractatuli de alianţă între Padulii Mihnea (Moldaviae, m alachiae rasa pir 

. - Caxvriltă in cipele Ardelului. Soroca 26 sept. 1617. 

naeque Princeps) $i Gavril Bethlen prinap | sura canoniea & 

53. Regula Legis voluntati Divinae accommodata, contineus Jura ti : 

Imperatoria Pro causis status Reclesiastici & Secularis ad mandatum Impera- 

| 
15



  

109 

  

toris Ioannis Comneni, a Venerabili Magnae Dei Reelesiae Diacono, ef Legum Con servatore Domino Alexio Aristino conscripta, Ex Graeeo idionate in Valacliicam Industaia, Ssunptugue Sanetissimi Domini Stephani Dei gratia Metropolitae 'Ter- govisteusis, & Exarehi Coniinioram Unero-Valachiae translata. Xune vero per quemiam ex ofâcialibus Cameralibus Caesareae Valachiae latino Sermone donata. Anno MDCOXXII, 20 390 pagine. 
” Manuscrisul este 0 traducțiune în limba latină a Pravilei mari, care s'a ti- părită la Târgovişte în a. 1652 sub titlul : di AEpen'rart REVII RS Ămnesee, na “k APE TOATA SA ERATA slpiepkea n "MIA ATECRĂ AE TOATE Big DpEOVEUI un MipEHEIju. etc. | In câti privesce persona traduciitorului, aflămiă la călcăiuli "manuserisului ur- mătârea notiță, pe care o reproducemă aici în liinba română : Să « Acesia (iraducătoralti) era de origine iransilvăneni , cu numele “Petru Do- . bra, pe care onorabilulii d-nii Szendrey, tatăl aceluia, care este astădi direc- toră la sarchiva Camerey din Pojonă, îlă primise între funcționarii camerali, pe timpul cânau reocupasemit Valachia, Dobra, dând peste codicele românesci, din mandatul lui Szendrey Pa tradusi în limba latină. Acestea le amă auditit de la 

onorabiluli domni Benedict Szendrey de Carlshulden, archivarulă, care posedă . 
manuserisulii antografă Şi mi-a dalii voiă să-lă decopieză, Pojon 1773, diua 
22 Maiă.» Semnati : Georg. Pray ms. | Uni altă exemplară din manuscrisul lui Dobra se află în biblioteca, Battyanj 
din Alba-Jalia. Aici găsimiă numele lui Dobra menționată chiară în titlu, dimpreună 
cu carac!erulă săi, vameșă la Râmnică (nune vero per Petrum Dobra tricesima- 
torem Ribnicensen sermone latino donata), 

| "Pe la anulă 1754 Petru Dobra eră Directorii fiscală în Transilvania, după 
Cum constată manuserisalit : «De utri puncta contra natioham saxonicam» —care 
se allă în biblioteca luterană din Braşovă. 

51. Dietionavinm valachico-latioum. Ms. Anonimii. 8 166 pagine + 9 foi cu 
diferife însemnări din a. 1742, 
Cuvintele vomânesci sunt scrise tote cu litere latine. Autorulă întrebuințâză Pentru sunetele derivate ale limbei române următorele caractere: Ce, ci:Zesi— de gi = gs; — 71, CS = Sh;— dă, € == E —d, îz eg =7,j. Ca specimen oilografică din dicţionarulă de. la 1742 reproducemă aiet ur- 

măterele cuvinte : 
Acicâturg, acip (obdormio), afarg, aflture, acsinesa, acsela (ile), agser (agilis), agsun (iciuno), assutor, ak&ez, albaes, alinâdz, al shasele, alunish, amârgsk, a mOy pun (repono ut mollescat), apesit, appropiedz, Argish (oppidum in Vala- chia Transalpina), Banyg ds argsent, belony (boz albus), brenk, brâu, broskony, czara bulg&raske, bushluiesk (conturbo), Baxureshty, czap6, czap, deshling (dis- cingo), empak, enperat, enpingător, embuns, entemplate. enselsszk (decipio), 

.
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gsans, gstm, gsingsie, gsos, gsudăkată, iarba sventei Mâri6j,” k&esel, kăshtig, 

"limba bouluj, ungy€, etc, ” 

35. Grammatikee nemezeăszke szau Povmeznira, au leintru la cenyezetira 

limbii nemezâsti szpre foloszul skoalelor a Neamului rumântszk. Ms. anonimă 

din a. 1786. 4 469, pagine. a a 

» Gramatica este scrisă cu litere latine și cu ortografia indicată în titlu. A- 

nume, autorulii întrebuințeză următorulti sistemă: d, 68; —d, 00 — 

ice, ci 65; — 400; şi Ss 8 > se. 

Ca specimenit ortograficii reproducemii aici începutului Prefeţei : 

Andreptâre &nnainte, kare vojeaste a Bnvieză vro limba asă ka sze stie, 

pentru ise trajâszk -ku kuvintele jei, asă si pentru tse sze multă, si sze -tok- 

“mâszk kuvintele jei asă, si nu almintrilea, ai de lipsze -alselujea sze stie regu- 

lele limbii. atsâjea, etc. | 

Pe fața din afară a manuscrisului se vede însemnarea oficială : 1786. 66 Schol.. 

Nation. N. 1. ad N. 10133, 1786. 

56. Katekizmul cesel mare ku Entrabary si Reszpunszury tokmit; Pentru 

Ruvecatura toturora Krestino-Katoliesilor an Carile Prea Ennalezatej si Prâă 

- luminate FEmpserzeteszej Krajeszi Aposztoliesesty. | . 

Urmeză apoi optii rinduri şterse cu condeiuli : 

Pin un Pater'a Renduluj Şzveentutuj Frances ko si a Provinciej Bulgarii Preot. | 

ku Porunka, si Blagoszlovenja eselor maj mary din Nemeşa pe Rumaenye en- 

torsz. La tipar dat si uperit. 
- 

Josii : 

En Buda ku szlovole krajeszkuluj. Universzităs. 8 200, pagine. | 

După cum se vede din titlu, manuscrisulii este din iimpulii Impărătesei Maria 

Teresia (+ 1780). | 
| 

Sistemul ortograficit alu autorului este următoriuli : &, & d, Zei Zy, 

ji—ce, ci = 65; —96 gi, j ab SS = se. 

Mai originală este substituirea lui ge, gi şi j cu; :$a dânsul serie : Au 

decat, axulor, 6 szluzim. ete. 

57. Katekismul ku Entrabe»y, si Rieszpunszury tokmit Pentru cenvaece- 

tura Minerilor a Krestino-Katoliesilor n Ceorile Păi” ZEunelezatej si Prea 

luminatej Emprereicaszej Krajeaszi Aposzitoliesesty. 8 129 pagine. 

Autorulii este îotii călugărulit menționatii mai susil, 

IV. 2 biblioteca Episcopiei romititescă de la Orade. 

39. Historia, Prineilor iapii-Romanesei Tom. XX. Manuserisit cu litere 'latine. 

Colecţiunea Şincai. 2% 95 “pagine,
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Cronica începe cu domnia lui Alexandru Vodă Nieşă (1629), şi merge pină 
la ală cincilea anii ali domniei lui Nicolae Mavrocordaţii (1724). 

La călcâiulit manuscrisului aflămă următârele notițe : 
Si asia venind noi cu scrisul historii dâld, anii lui Christos 1529 pene la a | 

cincilâ dinu a domnii hui Nicola: Voda a doi, qua'ră este în annul 1724, facem 
gatitul  promitind, que, cu temp si mai în colo om contihhua. si se au soris acoiista histovje mai in tei de totă de Saunoil Klain în Vienna Annul 1770. iâr eu in aceasta forma de pre a c£ de în tei se du scris de Vasilie” Vldd. In „Annaul 1780. i Vitnnw.» 

| lar Sincai serie din jos : . 
N. B. Hanc Iistoriam describendamn Samueli Klein concessarat foemina quae- dem ex Ibua familia Balacian, gquae anno 1770, Viennae morabatur. 
59. Constantis Miron Logothetae Priucipatus Moldaviae Chroniea. Descallecatul a tierraei Moldovaci Iâ ce valleât delă zidhire sâu templat. Ton. XXV. Colecţiu- nea Sincai. — 2% 105 pagine. 
Manuscrisul se încâpe cu capitolulă ali 16-lea (descalecatulă i5rei Moldo- vei) și merge pînă la capitolulă 48 sai Domnia lui Despotii Vodă (1561). Vo- lumuliă este copiati pînă la pagina 70 de Georgi Şincai cu litere latine, iar vestulii e scrisă de o mână sirăină cu caractere cirile. Pe fața din urmă, se află lipite două făşii de chărtiă, cari conțin extrase din capitolele 49, 50, 51, 52 şi 54 ale cronicei. 

| La căleâiulă manuscrisului Sincai pune următorea notiță : | «(duo veliquum est de vita Despotae descripsi ex aliis autoribus, quia ex Mi- rone cdeseribendi tempus Viennae non habui, illa etiam quae în applicatis illico schedulis continentur, ad sensun descripsi sed cetera de verbo că verbum.> 60. eroii ur XportuiA” Iapiii Moagogeii KSxkce um ckouce mai MITA ME Hocranrutn Alipou aorobarsai. Sn&m ekpuca pai A£ Camona Baa pu hietia sSerpicii Susa KpăWSu5asii 1781. — 4 215 pagine. o Manuserisulit întocmai ca celă Precendenlii, se începe cu capitolulă 16 (Descă- lccatulă (&rci Moldovei la ce anii de la facerea lumii s'a întîmplat) şi merge pină la capitolului +8 (Domnia lui Despotii Vodă). Pînă la pagina 207 cronica este copiată de Sam. Claină, iar restuli de o mână străină. . 6]. Îl Pon ceea Ap Sa HE AH ĂECKIANEKA'TSA AE SHAE AS eur p5- AVAL AE CAS AESAT ap UAPA pSMăntacka. Manuscrisă din secolulii alt XVIII-lea. Colecţiunea Sam. Claină. 40 149 foi, din cari 98 numerotate. Cronica se începe cu descălecarea Româniloră şi merge pînă la anul 1714, 
cânda 'Tureii ducă pe Constantină Brancoveanulă la Constantinopole. 

>) y » . 
. 

. . 
y 

62. Han. 26 „Anmeneei CTPMKANSui pepopmeii. Manuscrisă din epoca lui 
(irigorie tihica 1768—1777, Iragincntă de la cap. 26—50; 4% 56 foi numerotate 
cu litere cirile pină la fâia 54. . 
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Manuscrisul începe cu Domnia lui Michaii Vodă Racoviţă (1741) şi conţine 

între altele următorele materii : ” 

Cap. 27. Banii ce se da haraciii la Maria împărătâscă pînă la anulit 1769. ” 

Cap. 28. 'Tălmăcirea dăjâilorii celorii după reforme. | 

Cap. 28. Veniturile domnii. 

Cap. 32. Cum ait cârmuitii domnii de la reforme încoce: : 

Cap. 33. Boeriile ţării româneşti, și fieş-care ce purtare de grijă are subt o-. 

cârmuiala boerii sale. Boerii curţii Domnului. 

Cap. 34. Veniturile boerilorii cum era pînă la reformă. 

Cap. 85. Veniturile boerilorii de la reformă încoce pină la anulă 1769. 

Cap. 44. conține : Xponoaorra ApPMHNAOD, începând de la Radulă Negru 121.5 

pină la Grigorie vodă Ghica 1768, num&rândii peste totii 86 Domni. 

63. Ună manuscristi românescă cu cirile, titlulă ilegibili, după conținutii este : 

Istoria, "Țării românescă de cândiă ait descălecatii Românii 1290 — 1692. 8% 232 foi 

nepaginate, din cani cele din urmă 26 conţinii diferite rugăciuni. 

Manuserisulii se vede a fi din prima jumetate a secolului trecuti şi este. 

ornatii pe mai multe feţe cu figuri de animale, colorate roșu și galbenii. 

61. GL Domnia lui Petru Voda celni poreklitii Schiopul cap. ue. Fragmentiă 

„cu litere latine; 4 22 foi paginate 107—142 şi 145—-150. 

Manuscrisulă este antogrală ali lui George Sineai și conține epoca de la 

1574—1594. Pe faţa din urmă Șincai. serie următorele : 

«Si sosind cu scrisul pună . aicea, quăt Sau diuns dceste izvudle : iara de 

aici incinte, anii scrisi pana Id, dceste vremi, dupa OpAUATAĂ isvodelor tot 

a lui An pon, aorobpaT8a: Sfărsit si lui Dumnedieu lauda. 

Din însemnarea acâsla vedemii că fragmentulii menţionată aică face parte din 

Cronica «lui Mironii Costinit» descrisă sub punctulii 59. Asti-feli cronica Costi- 

pescilorii din Orade conţine epoca de la a. 1366—1594. | 

Și mai interesantă, din punctulii de vedere ali analelorii nâsire, este notița 

copiată de Șincai la finele manuscrisului : 

Ti anul = izcRa 2 ASHA loa RE Per osteneilla smeritului Spmouay Gata 

No aoBANBA , den ci Monastire GaSa ce ui fost la Beiropolie. Si es Proto- 

popul Nicolldi am legăi dcest NkTOIMICEI. 

Aşa dar Cronica lui Mironti din biblioteca Orădii se vede a fi copiată de pe 

unt manuscrisă din a. 1713. 
: 

65. Auvenepk ieripiii pSaattegii Kg îmsmăpioa Asii AIMHEZES AEM A- 

uSA AFSASĂ noerpă "le. Xe sbpye. , 

Manuscrisul începe cu alegerea lui Michaiii Vitezulii de principe alti Munte- 

niei şi merge pînă la a doua domniă a lui Nicolae Mavrocordată în 1719. 

Pe fața primă se află următorea însemnare : 

«Scrisam ei George Constantinovici din Caransebeş 779 Mza mai anul 20.»
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66. Colecţiunea istorică a Tur George Șincai în 27 tomuri, Zom. 1, pârtă inscripțiunea, : - a _Notata ex variis Authoribus per G. Gabrielem Sinkay Ordinis S. Basilii M. Transylvanum. Anno 1775. 40 33 pagine. , ă Așa dară la a. 1775 începu Șincai să adune primul materiali pentru edifi- ciulii Cronicei sale. 
| Tom. JI, 4 82 pagine -extrase din diferiţi autori. 

Tom. IV, 4 56 pagine » » 
Tom. V, 4€ BO pagine » > , Ton. YI, are titdulă : 

: Inscriptiones Dacica a Rdmo Dno Jacobo Aron Transmissae Romain Ilmo e Rdmo Dino Duo Stephano Borgia, Sacrae Congr. de Prop. ide Secretario. Anno 1776. Mense Julio. 4 40 pagine. 
"Zom. VII, 4 100 pagine4-2 foi, extrase din diferiţi autori. Tom. VIII, 4 40 pagine » „» > Zom. X, 40 70 pagine » » E > Tom. XI, 4 70 pagine > > > Tom XII, 4 90 pagine > > » Tom. XIII, 4 92 pagine » » > “Tom. XV, 2* 59 Pagine o » > * Tom. XVI, 2 84 Păgine >»... , , > Tom. XVII, 2 100 pagine » » > Tom. XVIII, 278 pagine » -* > a Tom. XIX, 2 63 pagine _» > > Tom. XX, conţine : «Historia Prinţiloră "Țării Românesci» “despre care am fă- cutii mențiune sub punctuli 58, , - - Tom. XXI, conține exirase din maj multe documente privitore la istoria Mun- feniei pină la anul 1705, şi la istoria Moldovei pînă la anulă: 1775. 2 18 pagine. 

i 
Pe dosulii foii prime se află următorea notiță : : N. B. Quae în hoc tomulo continentur, aunotavi ex Codice ls. secotndum or- dinem Alphabeticum Nunciaturae Viennensis, quem . lustrandum acquisieram ab Eacellentissimo, Jlmo ac Rdmno Duo Josepho Garampi Nuncio Apostolico apud Augustam Aula Vieinensen.. anno 1750. „- Tom. XXII, 2 101 pagine extrase din mai: mulți autori. Ton. XXIII, 2 53 pagine » > > Tom. XXIV, 2 61 pagine _» » 2 Tom. XXV, este cronica lui Constantin Miron menționată sub punctulă 59. Iom. XXVI, 2 59 pagine extrase din autorii latini. om. XXVII, are inseripţiunea : 

Duo Comitia Transylvania celebrata sub dlichacle Principe Zransalpinae Va-
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lachiae quae desceribenda accepi- a Lit. Domino. ..... . (1) concipisia Trannie, 

_Guberniali. Viennae 1780. Volumuli conţine legile votate în camera Tran- 
silvaniei sub Michaii Vitâzuli, la anul 1599 şi 1600. 

Toti la colecțiunea acâsta mai aparțină încă trei tomuri fără numără : 
Unui 4 88 pagine. 
Alulă 4 104 pagine. | 
Ali treilea 4% 99 pagine. | 

„67. Rerum spectantium ad universam Gentem Daco-Romanam seu Valachicam 
summaria Colleetio ex diversis authoribus facta a Georgio Gabriele Sinkay de 

-. Eadem secundum ordinem ehronologicam. Trei tomuri. legate în table cu piele 

"+ Tom. I. Anului 88—1329 2% 352. foi nepaginate. 
Tom. II. Anulă 1330—1551 şi 1684—1724. 20 463 foi nepaginate. 

Ton. III. Anului 1552—1683.. 20 358 foi nepaginale. 

Manuserisulii conţine : 

a) Relatările diferiților autori în limba latină, italiană, germană şi română a- 

ședate în ordin, cronologică ; o 
b) Acte oficiale şi alte documente cară nu se allă în colecţiunea precedentă. 

68. Xposmita Pamihiaep tun a mai aarop ukmspii de lieorge Șincai. 
Trei. tomuri cu caractere cirile, din cari înse numai celă din urmă este manu- 

- seristi autogratii ală autorului. | 

Tom. Î, conţine epoca de la a. 86—1439. La line se află uni indice auto- 

grafă alu Jui Sincai, de numele locurilorit și persânelorii din acesti tomii &e 

762 pagine. * . 

Tom. II, de la a. 1440—1613, 4 655 pagine. 

Tom. 111, de la a. 1614—1739 4% 365 pagine. 

Textulă este identici cu celi care sa publicatii în Cronica tipărită la laşi în 

a. 1853. | 

69. Ciipa Î cas Aparapk uSMEAWp Ut a ASKPSFIAWp, KApE CE Aaa 1 Xps- 

HERA PWOMARIIAp, ME PRE AEaa asa 86 ui MkpyE BA AA ANBA 1439. 

Hsmepsa Ana Nimes ui SkpSon mec PEBAIA AA ME A CEAE RASUL, Ms. aulo- 

grafă ali lui Șincai. 8* 56 foi nepaginate. 

70. Index in 'Ponan: 1 Chronici Daco-Romani seu Valachici. Neus den. anu. Ms. 

autografă ali lui Șincai, formeză indicele Ia tomul primii din Cronica latină. 

8 80 foi nepaginate. 

71. Continuatio Chvonici Daco-Romanorum. Fragmentii din Cronica latină a lvi. 

| Șineai conţine epoca de la 1440—1448. Manuserisi autograf, 4 29 pagine. 

(1) Numele persânei însemnate aici este ștessii cu condeiulii, înse din anulii Cronicel 1589 

se vede, că a fostii Szefană Costa concipientă și ma! târdiă consiliariă la guvernul din Tran- 

silvania. -
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2. Responsum af Crisim Josephi Caroli Eder în supplicem libellum Vala- 
chorum 'Transilvaniae juxta Nros ab ipsi positos. Aici Şincai resfrânge critica ce o 
făcuse J. C. der la petițiunea Românilorii din a. 1791. Cu raportă la manu- 
serisuli acesta. serie Şincai la anulii Cronicei 1291 următorele : 

«Tocmai “bine că, Eder colegul mei când și eii eram director peste scâle 
îmi veni aici înainte; pentru că el este acela, care încă aă cutezat a serie 
în Chrisul (critica) Instanţiei Românilor din Ardeal, -că aceştia pururea ad 
fost numai suferiți în numita ţ6ră. Fă în Antichrisul mei -am fost vespuns 
la fâte bărfelele lui, ci daca nu s'a putut tipări pentru teleaga , îl întreb 
acum din căruță, ai nu e primiti un neam în ț6ra aceea în care șâde și 
judecă diinpreună eu craiul săii.» — Ms: autografă ală lui Șincai 2* 12 foi. 

13. Vocabaularinin pertinens ad tria Regua naturae. 4* 31 pagine. 
Manuserisii autografă. ali lui Şincai. avândit două părți : 
Partea prima : ună zocabulariă latino-româno-maghiaro-germanii despre nu- 

"“mirile planteloră, mineralelori şi animaleloră. Pag. 1—17. | 
Partea a doua : unt vocabulavii româno-latino-maghiavo-germanăi., totii despre 

aceleași numiri. Pag. 17—31. ! 
14. lerpia Hire cas a GDiipzu, Ms. autografăi alt lui Șincai, 4* 93 pagine. 
Scrierea conţine trei capitule : 
Cap. Î. «despre Plante». Pag. 7 — 94. 
Cap. 11. «despre Minerariuri» Pag. 24—45. 
Cap. 411. «despre Vieţuitori». Pag. 45—95. 
75. Scrisorile lui G. Șineai către guvernulii transilvană şi inspectorul Mar- 

tonfi în interesul“ secolelor românesci qin Transilvania, dimpreună cu resolu- 
țiunile guvernului. A. 1782-1793. 19 scrisori, | o 

Intr'o scrisore din 15 octobre 1782 adresată lui Martonfi, Șincai se plânge, că 
abdicândă Episcopulii (irigorie Maiorii, funcţionarii domeniului episcopescă. nu 
voescit să mai dea cuarliră profesorilorii și nică lemne pentu scolă. | 

In altă scrisâre către guvernului iransilvană din 27 novembre 1782, Şincai se 
plânge că dânsuli, ca directoră locali şi Catechetii este obligată să traducă căr- 
țile 'scolastice în limba română precum a tradusă catechismulă celă mare, 
abecedarulii mare şi partea prima a “aritmeticei, că pînă se voril tipări, dânsulă 
are să călătorescă mai adeseori la Sibiiă, și în fine trebue să viziteze secolele ha- 
ționale românesci, inse mănăstirea afară de nutrimentă și îmbrăcăminte nu voesce 
să-i dea nimici, ” 

176. O scrisore a lui Sineai către Direcțiunea tipografiei Universităţii din Pesta. 
Aici Sincai se apără în contra acusăriloră ce i le făcuse directoruli secolelor din 
Banată Grigorie Obradovici, că dânsulă nu ară traduce bine cărțile românescă. 
Conceplă. t. d. 

77. Altă serisore a lui Şincai cătră Episcopulă Vuleană prin care îlă infor-   

 



109 

mâză că tomulii primii din Cronică este gata, cele-l-alte irei le va lucra, de vă 

ave viâță, la conții Vas; dâca nu, să le continue Diecesa, la care vorit trece în 

conformitate cu' testamentulii seii ; totă odată mulţumesce episcopului Vulcanii 

pentru ajutorul viageri ce ilii promite, şi-i comunică că boeruli Stefanii Mar- 

cella din Moldova Va asiguratii, că-i va tipări Cronica cu spesele sale. PBuda.- 

3 iulie 1808. | 

18. leropia pomAHnAwp Au Akira. “Manuscristi autografi alu Părintelui Sam. 

Ciaini, în patru tomuri. 

a). Tom. I are titlul : 

leropia ASKPBPHAE LU PTAMIAAPHAE POMĂNHAWP: ÎÎnSM rpANECT BUN AMESATA. 

ua Anti MBAMĂ BERI ti VON CKpinTOpH KRA ECA UM CKpIICA AE II. CamSna Baanu 

AE Caa Lepomonayta mi Manacrupk CEC. Tpormya au Bai. Tomsa Î 

Fam 1801. 40 1304+2914-182 pagine. 

Josă : Iistoria Valachorum, Tomus I. : y | 

Autorulii descrie la începutii, întemeiarea poporului românii și resbelele cu 

Dacii, trece apoi la istoria Transilvaniei şi a Românilorii din Dacia aureliană. 

b). Tom. ÎI]: 

leropia Aomiuawp Iapiit pOMARHEUIĂ pu MSAIţiĂ BERĂ 11 MOÂL ckpiuTopii KS- 

abea, mu ckpuca AE Îl. Gamona Raama pe Gaa LEpOMONANSA Au ManzerupE 

CCC. Tpomya an Baaris. Tomsa ÎL. 4 538 pagine. 

Josă : Samuel Klein, Historia Valachorum. 

Manuscrisulă conţine epoca de la «începutuli Domniei ţărei românesei» pînă 

la a. 172%. 

e). Tom. il: | 

Jerapra Ăomunawp Iapiii Aloagogeă AH BEKI Ul no cxpinropii KSAkez, Lu 

căpiea ME Îl. GamSua aan AE£ Can lEpomonAySA AU Manacrupk cpivreii 

Tponua anu Baa. 4. 481 pagine. 

Josă : Samael Klein, Ilistor. Valachor. Tom. III. 

Manuscrisul se începe cu întemeiarea domniei moldovenesci şi merge pînă 

la a. 1795. 
_ 

Opera acâsta a Părintelui Clainii, înţelegemiă "Tom. 1, II și II, a căpătată la 

a, Engel o numesce : Annales Priu- 
scriitorii seculului presentii diferite numiri. Aș 

cipum Transalpinorum et Moldavicorum (î); Sincai : Historia. Valachorum, 'Pran- 

silvanorum , Transalpinorum , et Moldavorum cum rebus gestis Principum (2); 

Laurian : Historia Daco-Romanorum sive Valachorum. (3) 

Aceste numiri divergente ait făcutii pe mulţi să credă, că «Analele Principiloriă 

(1) Geschichte der Moidau und Walachey. I. pag. 91. 

(2) Ladislai Nagy Orodias, pag. 189 —921. 

(3) Instrucţiunea publică din 1861, pag. 67. - | 

14
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Munteniei şi al Moldovei, > pe cari le amintesce Engel, arii fi o scriere cu totuli 
diferită de «Historia Valachorum» sâii de manuscrisul descrisii aici, pe cândit 
în realitate este numai una şi aceeași lucrare. 

d). leropia Recepnwbera a Snickonieiă pomănewiii Anu ZlpaBa, An8a pre HSAbea 
ut ckpucz AE ÎI. Camsna Bianu Anu Caa, lEpoMONAYSA Ann matac'rupk cqiren Tponwa anu Baazsid. Tomsa IV. 40 2534+158+286 pagine +6 fo. 

Josii : Samuel Klein, Historia Valachor. Tom. IŢ-. 
Autorul trateză aici «Începutulii creştinătăţii Româniloră,» apoi istoria Epi- scopiei românesci din Alba-Julia pînă la episcopulă Grigorie Maiorit (1782), Ul- timele foi, cari se raporta la Episcopulă Bobi, se vădii a fi tăiate de o mână profană, și pote pentru totii-d6-una nimicite. | 
79. Dictionarium Valachico-Latinun. Manuscrisă autografii ală Părintelui Sa- muiliă Clainii. 2* 590 pagine + 2 foi. 
Cuvintele românesci sunt, scrise cu litere latine. Pe unele locuri „ Sunt a- dauși de o mână străină Și terminii corespundători din limba ungurescă și germană. 

- La finele manuscrisului, Claini încheiă cu aceste cuvințe : 
Finis et Deo Laus în aeternum. In M onasterium SSS. Trinitatis 1801, 10 Masti: Balasfalvae. 

80. Unii volumă în table de cartonii, care conţine : 
a). Periţiunile Româniloră din Austria înaintate împăratului Leopoldii ÎI, prin-. cipelui de corână Franciscă, împăratului Francisci II, principelui Caunitz şi In- formațiunile date contelui Balassa, în epoca de la a. 1791 — 1806. 20 243 foi nepaginate. 

d). O scriere întitulată: 
Wiederlegune der zu Klausenburg 1791 iiber die Vorstellung der wala- chischen Nation herausgekommenen Noten. 2* 22 for nepaginate. 
81. Uni manuscrisi în limba latină, care conţine : 
Petitiunile Și scrisorile de apărare ale Episcopului români Ionă Înnocenţiii baronii Clainii, în contra iesuițilori și inimiciloră sti politici, cari cereaii resig- narea dânsului la episcopia din Blajă, d'impreună cu actulii de abdicare înain- tată pontificelui romanii. A. 1747 — 1750: Manuscrisulă pârtă pe fața primă însemnarea : Protocollum a Die nona Julij dAuni 1747. 2 282 foi. La fine lipsesc câteva foi. (1) 

| 
(1) Petru Afaioră în «Istoria Bisericei Românilorii» (pag. 103) ne spune, că Efremii Claină, strănepotul episcopului Inocente Claini i împrumutase trei Protocâle scrise în Roma, anume: unulă din 2 Iulie 1746—1 lulie 1747; altulă din 9 Iulie 1747—1 decembre 1749 şi ală treilea din 12 septembre 1750-—12 decembre 1763; totă odată densulă adauge, că protocâlele aceste. ară fi trebuili să remână Ia Episcopia din Blajă, dar pentru stările împrejură din Episcopia aceea, Efrem Claină voesce să le doneze Archivei din Orade. 
Manuscrisulă din Orade se vede a fi aşa dar ală doilea Protocolă de care vorbesce Petru 
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8. Jicmâpiz, kSm 'A8 ASăr Tăpuin JEAirpAaBA Ut KSM AB MAT LH CAS 

pacunur Fpemin au AOZpAWiA A0p, CKpicz AHANNITE AE AMACTA Ad ANSA AEAA 

mătrsupi Sin 1620 Iapa ak&m proapea i aumBA pemăbckz. Manuscrisii 

anonimi din sec. XVIII. 4 52 pagine. 

83. Părintele Samuilii Clainit rogă pe Episcopulii Ignatie Dărabantii din Orade, 

să fie alu doilea Moise, care să scotă poporulii din captivitate, spre ali conduce 

la libertate, totă odată îi comunică, că densulii va resfrânge critica lui Eder la 

Supplex Libellus Valachorum ; scrierea acesta înse o va tipări la, Viena, ca să €- 

vite censura guvernului transilvan. Miercurea, 30 octobre 1791. 

84. Părintele Samnuilă Clainii serie lui Sam. Vulcanii în Orade, că a tradusi 

Biblia întregă după cei 70 interpreţi, şi-l întrebă, nu s'ară afla cine-va acolo; 

care să i-o cumpere, fiindii că tipărirea îi causâză, multe spese; înșiră apoi ope- 

rele sale, ce le-a scrisii pîna la anului 1787. Blajii 9 novembre 1787 (1). 

85. O diplomă curidsă a prinţului Radu Cantacuzenăi, din a 1735. Colecţiunea 

Sam. Clainii. 

Prinţul Radulă Cantacuzenă, luândii titlulă : Descendent legitimă din Con- 

stantinii celă mare și alți împărați romană al Constantinopolei, Duce ali Mun- 

teniei, alti Moldovei şi Basarabiei, Despoti al Peloponesului, Principe ali Te- 

saliei şi Macedoniei, Comite alu Epidaurului şi Corintului, Marchisii de Ilfovă, 

Romanați, Teleormanii, Suceava, Galaţi, Ialomiţa, Prahova, Dâmboviţa, Dinastii 

şi Domnă ali Oltului şi Mehedintiloriă, Hospodară ali Hotinului şi alit Giurgiu- 

lui, Baronă de Telega și ali ţărmuriloră Dunărei , Domni ală Transilvaniei și 

Ucrainei , guvernorii al Ordinei St. George (de «speranță» numitit), înființate 

de împ&ratulii loanii V. Cantacuzenii, etc., numesce pe Episcopul Ioan Ino- 

centiii Clainii prefectii ali Ordinei Sântului George peste totă Transilvania. 

Viena 26 octobre 1735. Semnaţi : Rodulphus; N. C. Malaiesco; Ioannes Baita 

Tedeschy de Roca, Secr. 

Documentulii acesta dati de o persână, care în faptă nu avea nici 0 

doniniă din tote cele înșirate aici, se vede că a fostii făcutit numai pentru 

a obțină unii sprijini de la Episeopulii transilvanii baronul Inocentiii Claină; 

el ne arată în colori destulii de vii peripeţiile, prin cari trecuse familia 

Maioră, de şi dânsulă din erâre, dice că merge numai pînă la 4 Dec 1749. Unde ai ajunsii 

înse cele-l-alte două protocâle. D-lti Cipariit (în Actele și Fragmentele pag. 142) ne spune, că 

d-sa încă veduse unii protocol ală Episcopului Claină la fostul canonică Isidoră Alpini, iar 

după. mârte-ă riu scie ce sa făcută, “Titlulă acestui Protocoli după d-lii Cipariu era astiă-felii . 

- Protocolui a die 10 Sept. anni 1750 usque ad 1768 diem 22 Sept. a 

(1) Afară de acesta, se mai află încă doue scrisori de ale Păr, Sam, Claini toti cu ra- 

portii: la, Bibliă.
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Cantacuzinescilori după detronarea şi omorirea principelui -Stefanii -Cantacu- 
zenii (1715 şi 1716) (1). N a 

86. Patru serisori originale ale fabulistului Dimitrie Țichindeal către Epis-: 
copulit Vulcani din anii 1813 și 1814. Mă 

s7. Două-spre-dece scrisori ale Episcopului Vulcani către fabulistulă Dimitrie 
Țichindealii, mai cu sâmă cu privive la starea hisericâscă a Româniloră ortodoxi 
din Ungaria. A. 1812, 1813, 1814, 1815 și 1816. 

38. A lui Ovidie Naso despre Iubire. 2: 79 foi nepaginate. E 
Manuscrisit autografă cu litere latine ali poetului poporalit Deretriă Meciii, 

care a trăită în Beiuşi pe la a. 1816. - 
Manuserisulă conține pe o parte textulă latină, pe alta traducţiunea româ- 

nescă din căte-va cânturi de amori ale lui Ovid, Anume sunt traduse : 
Din cartea , Eleg. I—XUI şi XV. | > > o LIV X, 

» > o LIV. XI 
, - Toti în biblioteca Oradii se mai află unele fragmente manuscrise d'ale din- sului, atât poesii originale, câtii și traduse (2). i 

89. Seisio Gregorii in Moldavia Vodae tragedice expressa. Manuscrisă âno- nimi în. Jimba română cu caractere cirile din secululi ală XVII. 4 12 foi ne- paginate. 
| Ultima scenă se termină cu, cuvintele : Denique clamaiur vivat Maria, Th. Ioseph. et Gregorius Major,—din cari se vede, că piesa a fostii lucrată în epoca de la 1777-—1780 

| € 
. da . Xp ae : + an 

| 99. Paucula quaedam Excerpta e Dictionario V alachico-Latino-Ungarico-Germa- nico Basilii Kolosy Parochi Graeco-Catholici Nagyăgensis et V. Archidiaconi Băbolnensis 1505. Fragmenti 4%. 8 foi nepaginate. 
91. Uni manuscris în limba 1 atină, care conţine următorele piese : d). Couspectus Orthog netă Is Oi raphiae in describendo Dictionario Daco-Romano- adhi- A ae, gnoad illa, in quibus facta concertatione convenimus. 2 6 foi nepaginate. utoruli Zonii Cornel; comunică aici Episcopului Vulcani sistemulii ortogra- lic, asupra căruia a fostii de acordă cu colegulă săi Petru Maiori. 0). Reflexiones circa illa orthographiae, in conseribendo Dictiouario Daco-Ro- n . 

« 2 - 
. 

. . . : 

âno adhibendae puncta, in quibus non couvenimus, quaegue iideo altiori Illmi 

1 . .u . . (1) Veqi : Demetriă Cantemniriă, Evenimentele Cantacuzeniloră si Brancoveniloriă. Bucuresci 1878 p. 30_s1, 
ii | Eng, Geschichte der Moldau und Walache incai, Cronica, a, 1716 pag. 248. (2) La a. 1816 densulii scrise î i i 

, 

a $ in onorea Episcopului Vulcanii Po nțiloră Bei Z 
care sa publicatii în «Diorile Bihorului.» Orade 1854 pag. 163. ne mori Bega 

y IL. p. 98—100 și 379 —380. 
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Di Praesulis et V. Cousistorii Judicio determinanda substernuntar. 2 6 foi ne- 
paginate. | | 

Aici Ionii Corneli expune părerile sale cu privire la unele cestiuni ortografice, 

asupra cărora nu să pututi înţelege cu Petru Maiorii. E 

Punctele de controversă între dânsulii şi Petru Maiorii erai : 

Diftonguli ae, pentru adverbulii : prea, d. e. praebunu, praeintielleptu, 
și pentru pluralulii substantivelorit feminine în a, d. e. musca, muscae. 

j traversată cu o liniâvă pentru cuvintele în cari sunetul j se exprimă a- 

prope ca z, d. e. jaci (jaceo)(1). | 
a mâle în imperfectulii și prefectulii verbeloriă, d. e. : mmâncuau, taceuai, rup- 

seui, sentiui ; apoi între g. şi e s€ă ;, pentru a evila schimbarea sunetului, d. 

e. guidelescu, guelci. | | 

Conservarea litereloră £, ph, 7 și &, pentru cuvintele străine și duplicarea 

consonanteloră 7, n, p, s, r si £ pentru cuvintele de origine latină. : 

Aceste eraă principiele divergente ale filologului Corneli. 

c). Animadversiones in Orthographiam Latino-Valachicau Rmi D. Corneli. 2 

2 foi nepaginate. | | 

Aici Petru Maiorii combate părerile canonicului Corneli cu privire la pune- 

tele menţionate mai sustii. 

92. “trei tomuri manuscrise, din cari celi de întăâiii are iitlulă : 

(Pars prima) Dictionarii Trium Linguartuu, Germano-Latina et D. Romana ab 

Anvelio Antonino Praedetis. . . .(2)i. u. L. emerito Caesario Regio Primario Locum- 

tenenti Auditore în bune ordinem compilata inchoata ab anno U.C. M,M.DXLVI 

cal. Martii et nunc primum in lucen. eidta. 
Tom. ], Lit. A—K 2* 9836 pagine 

Tom. Il, » L—T 20 778 > 

Tom. II, >  U.—Z 20 624 > | 

93. A asi MĂAPRG Anrouin  dpuwenboşaovu  Kwmavanrapii (cas Kzpujii 

AE NCEMHApE) KApE Vie „pHCovuL AOY Ckpiic. AE NpE ANMBA AZTHANkKCA Ne 

ANMEĂ POMANECEA PITOPILII. Manuscrisii din secululi alti XViil-lea, ce con- 

ține 12 cărţi traduse. Ş | 

Numele traducătorulii necunoscutii. 4 104 foi nepaginate. 

94. Anthologiam Romanam Auctorun Ethuicorum cun f agmentis minimis 

edidit, vitas seripsit, Editiones principes et optimas indicavit loannes Pechata 
în Districtu Literario Magno-Varadineusi Regius Scholarum Vernaculorum Pro- 

vincialis Inspector. 

Tom. |, Prosaistii, 4% 645 pagine. 
Tom. II, Poeţii, 4 225 pasine4+- 45 foi nepaginale. 

(1) Tipografia neavândui pe j traversată cu linidră, nu îl putemi reproduce aici. 

(2) Cuventă ilegihilu.
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95. c'Teacnnar Ayea cpnreawp nunSpui. A AtiSASn Hoerps. le. XE. cs 
CKpHE. „D Shaesc, mp ASmuuaTSASn un pizaartaSu. BPĂIO umpra : un pi: 
HHAS. mapia că opunma rSEEpHATWp. Uă npe Webiitrăa. vp : miez, m 
TPONCANITSA, REarpăaSASii. ckpiteâă mnoro rpiuniii Tepogilewu rpurspie. MAM. 

   

TAGBA : ckSpink KSpHHukitii. A ANSAL AEna +.» - atega Wherăapili 2 na AR, Frag- 
mentii 4 103 foi nepaginate. 

96. Corespondența. guvernului română cu episcopia din Orade pentru tipări- ; 
rea manuscriselorii lui Șincai şi ale lui -Samuilii Claină. A. 1853—1865. 

Mai remarcabile sunt următorele acte: | 
La anuli 1861 Ministerulă cultelorii și instrucţiunii publice prin directorulii 

Ionii Maiorescu, cere de la Episcopia Orădii să-i trânspună manuscrisele mai în - 
semnate ale lui Șincai și Clainii, pentru că să le tipărâscă pe spesele statului, 
declarândă totii odată, că guvernulii oferă gratuitii 200 exemplare spre a se 
împărți între Românii de peste Carpaţi. Încercarea acesta înse, rămase tără 
vesultată. | - 

La anuli 1864 guvernuli românii prin d-nalit Nic. Crețulescu, ministrul 
instrucţiunii publice, reînoi cererea. In urma acestei adrese, Episcopulii 
de atunci Szilagyi numi o comisiune sub președința canonicului  Vancia, 
cu însărcinarea, să constate tote manuserisele., -cari se: află în biblioteca 
Orădii şi să preciseze condițiunile, sub cari sară pute transpune manuscri- 
sele. Totit odată, - episcopul -pune în vederea comisiunii, că 6re, nu sară 
pute cere cun acestă ocasiune, ca guvernul: română : să înființeze o capelă 
grâco-catolică în Bucuresci, avândii episcopulă din Orade “dreptulii să pro- 
pună pe capelană și cantorii. Comisiunea compuse o listă de câte-va ma- 
nuscrise, apoi sub președința  canonicului Vancia încheie uni procesă ver- 
bală, în care depuse următârea, opiniune : «că opurile aceste după cum sunt 
întocmite, de presentit nici de cum nu potii Îi date la lumină, — cuprindândiă 0- 
purile respective materii, -în cari potii fi, mai d6bue să fiă atinse principii 
atâlă politice; câtă şi bisericesci şi chiarii și întrenaţionale, și acelea, nu poti 
fi petrecute cu vederea, fiindă că ari pute fi spre stricare; — revisiunea 0- 
purilorii dar, alâtăi materială sai limbistica, câtă și formală sai a confinu- 
tului laintrană (1) este de trebuință neapărată ;» de altmintrelea comisiunea, 
se învoesce la transpunere, dacă episcopulăi va afla-o cu cale. 

La anul 1865 episcopulă Szilagyi răspunde guvernului, că nu pote lrans- pune manuscrisele cerute, ci dacă dâhsulă are dorința să le publice, atunci să le tipărâscă la Orade; spre scopulii acesta înaintă Ministerului. de culte 
0 socotâlă de peste 35,000. v.a.. şi aci se curmă apoi totă corespondenţa. 

(1) Cuventă inventată de comisiune, în loci de: internă, 
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V. In Biblioteca museului transilvanăi din Clujă. 

97. Weropuine Iâpaii Pamant. Aomnia PâgsaSi Boa nzrpsxa. Manuserisă . 
„eu cirile din secolulit ali XVIII. 40 193 foi paginate simplu, foia a 4-a lipsesce. 

Cronica începe cu Domnia lui Raduli Negru și merge pînă la a doua dom- 

nie a lui Nicolae Mavrocordatii în a. 1724. Pe foia dintre tablă şi faţa primă 

se află următârea însemnare : - 

Nos caeimus_originem a Diis 
- Aeneas, 

Ab Aenca Romani, a Romanis 

Valachi. 

lari pe foile 125, 126 şi 127 Ursache logofătulă Moldavei scrie următorele + 

SÎMECT ANTONUC ! MAM WEMNAPAT AEAA AACRBACA: ian... CEM (Due: Muz E 

VETI ape man terzanr nea : aorotbarăa : Moanonea: 1777: can. a, 

98. Cronica latină a lut Șincai cu titlulă : si 

Chronicon Daco-Romanoram sive Vaiachoram ef Plurium atiazam Nationum 

in quantum -eae ita commixta vixerunut, ut. fata, et. pes cestae anius absque alterins 

fatis, et pebus gestis rite deduci cet exarari pegueant, intra muliornam annorum 

enrricula maeno cum labore et fatigio e pluribus Anetoribus editis, Diplomatibus,. . 

Mannseriptis, et Iiseriptionibas colectat, et ad aunos Aevae chvistianae diges- 

tum, per Georgian Sincay de Badea AA. Îl. Philos: ophiac et 85. Theologiae 

Doctorem, emerifam primuzaque per Rasnun Teansybvaniae Prineipatum Ssiola- 

ram Nationalium Graeco-(athoiicovum Divectoren, emevitumgue in Regia Uni- 

versitatis Hungaricae Typogiaphi a 'Typi correctorem ef interimalem Censorem 

valachicnm. 4 288 pagine. 

Manuscrisulii este autografii ali lui Şincai și conține epoca de la a. 86—1183, 

Ami amintiti mai susi, că în biblioteca Episcopiei de ia. Orade încă se allă 

unii fragmentă din cronica latină a lui Șincai, anume începutulă tomului ali II, 

de la a. 1440—1448 (1); din care înse totă o dată se vede, că Șincai cu tra- 

ducerea nu mersese mai departe. 

Ne lipsesce aşa dar manuscrisul latinii asupra epocei de la a..11 841439, 

care încă a ivebuitii să fiă tradusă, fiind că nu se pote crede, că Șincai să fi 

lăsată tomulă primă neterminatii și să fi începutii a traduce tomuli ali I-lea. 

- La, finele maniiscrisului din Clujii aflămiă următorea resoluțiune : 

Retento manuseripto ct 4 împressis exemplaridus ad Typum admittitur.: Sign. 

M. Varadini. 6-a Maij 1912. Semnati: : Antonius Szerdahelyi mp. Districtualis 

Librorum Revisor Regius. |. 5. 

Din resoluţiunea acesta Cat, că Șincai, pentru Ungaria obținuse încă, la, 

(1) Sub titlulă : Crptinuatio Chronici Daco-Romanorun. 

 



146. 

  

a, 1812 permisiunea de a'și tipări cronica latină, însă pentru Ard6lă mai avea 
lipsă de concesiunea specială a censurei de acolo. Aa 

Din acestă causă dânsul la a. 1814 înaintă manuserisulă censorului Martonfi 
din Clujă, dar aici păţi teribilult naufragiii, declarându-se totă laborea sa de 
la 1775 încâce, neapta de a vede lumina dilei. - 

99. O scrisore a lui Martonfi, președintele Censurei din Clujă, prin care îna- 
inteză guvernului Cronica latină a lui Șincai dimpreună cu recensiunea făcută 
asupra ei. Cluji 5 martie 1814.: (Colecţiunea Alesandru Mike, tomul <Az 
Olâhokr6l.») 

100. Reflexiones in Chronicon D-ni Georgii Sinkai. 2” 5 foi nepaginate. Manu- 
scrisul conţine recensiunea lui Martonfi la cronica latină a lui Şineai (Ibid.) 

Censorulă combate mai întâiă titlulă : Chronicon Valachorum, fiindii că în totă 
Cronica, afară ae câte-va conjecturi, nu vine nimici despre Români; mai bine 
Sari put6 numi: «Chronicon Imperatorum Romanorum tam occidentalium quam 
orientaluim qui în Dacia aut pro Dacia bella gesserunt», înse și sub raportulii 
acesta, opera este superfluă existândii alte cronice mai bune; pentru ce începe 
Șincai Cronica sa de la împăratul Domiţianii, care n'a vedută nici odată Dacia 
saii pe Dacă, nu pâte pricepe ; este apoi o mare absurbitate, dice densulă, a. 
susține că lonu Huniade şi fiulă săi Matia ară fi fostă români, pentru că 
Elisabeta mama lui Huniadi, chiarit daca a fostă română, n'a fostii înse Corvină ; 
autorul, continuă Martonfi, susține că Românii ară fi fostii domnii Daciei mat 
nainte de Unguri, înse Radulă și Dragoșă de siguri nu aă fostă Români, chiară 
și Gelu acela, pe care "li învinsese Tuhutiă, saă nu a fostă română, saă numai 
unii nomadi, ună Iarambaşia de codrii (silvestrium Harumbassa) ; “totii aseme- nea este ridiculă numirea de «Daco-români», nume inventată de Clainii și Şin- ş cai; — în tomulit ală doilea, Șincai se va încerca să arate că Tuhuti n'a supusii pe Românii din Transilvania, şi prin urmare că Ungurii, Sasii ŞI toţi cei. lalţi sunt. numai usurpatori ai statului română, cu cari dânşii se află în stare de resbelă, și nu le remâne altă ceva, de câtă unit căpitanii şi resbunătoriă ore care mai fericitii de câti Horia. 

Martonfi închiae asti-felă : «Se începemit cu agitările poporului, dieii învățații românilorii, să începem cu omorurile, cu tâlhăriile şi incendiele. Oare este ceva demni pentru exilă saii închisăre! Juvenală și Șincai.» 
101. Cronica românâscă a lui Șineai cu titlulă : 
Xpânuna Pwmarmawp unt A mai MSATWp IlEmSpu... ae Tewprie IE iukau Anti Mina, etc. 
Trei tomuri manuscrise autografe, purlândi însemnarea oficială : Ad N. 4172, 1813. , 
Tom. I, a. 86—14389. 40 596 pagine. 
Zom. 11, a. 1440—1G13. 40 443 pagine. 
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-Zom. III, a. 1614—1739. 40 394 pagine. 
La. finele tomului ali doilea se află anexată și ună indice eu titlului: 

CGkapa ÎL, ME apara NSmMEAE ui NBkpSpuie KApE CE AGDAZ A Xponnta pwmă- 
NHAWp AE AA ANSA 1440 Nana Aa ANSA 1613. 

Despre deosebirea, ce există între manuserisulii din Cluji şi Cronica tipărită, la 
laşi, ami vorbitii în raportii. 

102. Brevis Descriptio fatalis casns Principis Valachiae Constantini Barsarabae 
de Brankovan Anno 1714 die vero. quarta mensis aprilis Bukurestini executa. 
Manusecrisă contemporană. 2* 2 foi nepaginate. 

103. Historia Episcoporum Valachicorum in Selavonia fine saeculi. 1600-—asqne 
1670. Colecţiunea contelui Iosifii Kemenyi. 4 28 pagine. 

După cum ne asigură contele Kemânyi într'o notiță pusă la începutul ace- 
stui manuserisă, autorulii acestei monografii ar fi fostii ună iesuită din colegiul 
de la Varasdină, care a trăită pe la a. 1670. 

104. Reflexiones circa Originem, Jura, conditiones, Religionemgue in Tran- 
silvania Valachorum absolutague in illos (praeter legibus Privilegiisque exceptos) 

“ summae Principis potestate. 2" 16 pagine. 

Manuscrisulii, după conținută, se vede a fi unii raportii oficială înaintată îm- 
părătesei Maria Teresia încă înainte de a. 1766, cu privire la originea, drep- 
turile şi starea, politică a Româniloră din Transilvania. 

Raportului constată, că Românii din 'Transilvania sunt descendenții coloniiloriă 
lăsate de Imp. Aureliani în Dacia, cari apoi, prin conubiu, s'a amestecatii cu 
Dacii şi Geţii; arată că Voivodii Munteniei ai stăpânitii Țera-Făgărașului, ca 
tributari ai Regilorii Ungariei pînă la catastrofa de la Mohacii, la a. 1541, a- 
poi, Stefanii Mailat fiind dusi în captivitate la Constantinopolă, Făgăraşului a 
trecutii la principele Ionii Sigismundi, care Va restituit în a. 1561 lu? Gavril 
Mailată, feciorulă lui Stefani Mailatii, în fine la a. 1574 Făgărașulă, în urma 
unei crime de infidelitate, a trecuti la fiscul ungurescii. 

Comisiunea opin6ză, că de o dată să nu se militariseze într6gă națiunea. ro- 
mână, ci numai locuitorii de la Haţegii și cei de sub munţii meridionali pină la, 
pasulă Buz&ului. 

105. Batrachomyomachia, luj Homerus, Batâje Brostylor ku Soretsi intorsze 
&yintij in versur unguresty de Domnu Csokonay si dupajel Kontz Josi in anulii 
1816 luna luj Julie. 8 46 pagine. 

Manuscrisulii conţine o travestiă a Batrachomiomachiei în 4 cânturi, saă pa- 
tru pipe de dohani (tutunii.) Cine a fostă Kontz Josi nu se scie. Familii cu nu- 
mele acesta există în Transilvania forte multe, nu numai între Unguri dar Și 
între Români. 

15
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VI. In archiva familiară a, conțiloră Teleli din Tergult- Mureşului. 
106. Nobiluli Bekus de Doba se plânge în a. 1370 la magistrulă comitatului 

Solnoci, că Peiru feciorul lui Vladi din comuna Nadișă în comitatul Clujului, ! 
și Vladi Voirodulii Româniloră, venindiă asupra dinsului cu forța, i-ai ucisă pe 
feciorulă s&ii Nicolae, iară pe femeile nobile le-aii deonestatii eu cuvinte inju- 
riose și le-ai bătută cu piepturile cailorii. (Feria, secunda proxima post domi- 
nicam oculi, MCCCLXX.) 

107. lacobă Toth la a. 1398, se presentă înaintea comitatului Solnociă ca ad- 
vocatii ali Voivodului Stefani, din Moldova; cetindu-i-se chărtiile de legitimare, 
nobilii declară, că acele nu constitue nici o procură din partea Voivodului. (Deşii, 
feria quarta, proxima ante festum Penthecosten 1398.) 

VII. In Biblioteca Batihyani din Alba-Julia. 
108. Mitropolitulă Sava din Alba-Julia la cererea nobilului Petru Gaiva din 

Șomfalăi ordonă preotului Petrea din comuna, Baba, să ducă înapoi pe fraţii s&i ca iobagi la numitul nobilă. 20 augustii 1657. Semnatu : BAA. Gaga L. S. 
Sigilulă mitropolitului Sava întipărită pe chărtiă, represintă la mijlocii sânta Treime, iar în jură inscripţiunea : 

CCU USUAT - CAEg MHTPOIIOAHT ESATPAA - 
Hf & MP-RĂR ::4A:X-N:3: 

VIII. In Biblioteca archidiecesană din” Blaji. 
Manuscrise de o valdre istorică sait literară, —afară de câte-va scrieri biseri- cescă ale Părintelui Sam. Claină și una a lui Petru Maioră, — altele nu se află. Chiari și acele, cari le adunase în secululii trecutit călugării basiliți, parte ai trecută în alte biblioteci, cum ati trecutii la Orade manușcrisele lui Șincai și multe de ale Părintelui Claină, parte ai peritii fără urmă, după “cum adese ori se plânge onorabilulă Domnă Cipariu în scrierile sale. (1). 
Unii manuscrisă destulii de interesanti ajunsese în secululă trecută a fi pro- prietatea bibliotecei Basiliţiloră(2), acesta era uni Dicţionar: vomânescii lucrată după Dicţionarulă latinii ali lui Pariz Papai, care se tipărise în prima edițiune la a. 1708 în Leuişovia, și în a doua ediţiune la a. 1768 în Sibiiu. (3). 

(1) Acte şi Fragmente, pag. VIII—IX, 137—148 şi 224. — Archivii pentru filologiă şi isto. riă. 1868, pag. 227, 
(2) Astăqr Împreunată cu biblioteca archidiecesană. 
(3) Franciscă Pariz Papai doctori în medicină s'a născută la Dejă în a, 1649, şi a fosta colegă la universitatea din Basilea cu poelulă românii Michaiik Halici din Caransebeșă. A se vedea : Suceinta Dodicorum Hungariae et Transileaniae Biographia. Lipsiae 1774, pag. 124,  
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In prefața ediţiunei a doua, Petru Bod ne relateză următorele : 

Acistă utilă carte sa tradusi în limba vomână de ună bărbatii dre-care 
poligloti, şi pote chiarii pentru Principele Teret- Românesc, înse uniculă exemplară 

ali, acestei traductiună sa cumpărată nu de multi, pe sena mânăstivii Sântel 

Treimi a Basilitiloră din Blajă cu 300 florini renani. (1). 

Acestea le scria Petru Bod pe la a. 1767. Cine a fosti înse acel bărbat 

poliglotă, și unde a ajunsii manuserisuli lucrati pote pentru Principele "Țării ro- 
mânesci, pe lângă tote cercetările făcute în biblioteca de aici, nu-am pututi 

afla. 

109. Cu acâstă ocasiune memorămi ună manuserisăi autografă ali învăţa- 

tului Petru Maiori, ce. lamii găsitii în biblioteca de aici sub titlulu : 

 Tpwronanaar' Kia agera IISr'kpk, ĂpEnrSpnae cas Ilonsnaerisaueae, Îlpwron- 
AWP Map piane i Apasa aparare ae Îlpwroron Irps Maiwp BEAA 

per ÎNSA ĂAMuSASă saVue (1795). 4 249 pagine. (2). 
Cu raportii la manuserisulii acesta. onorabilulii D-nu Cipariu scria pe la a. 1855, 

că Ta fostă pusi în biblioteca seminarului înse nu scie «unde se mai ţine» (3). 

E de regretali că scrierea unui bărbatii aşa învăţatii ca Petru Maioriă, care şi-a, 
sacrificată vița pentru a arăta drepturile istorice ale Româniloră, a rămasă pînă 

astădi nepublicată. 

TĂ. In Biblioteca gimnasiului luterani din Braşovă. 

110. Anfang des Lebens und der Historie des Durehlauchtigsten all-Christ- 
lichen Hevrn von dem wallachischen Lande [o Constautins Brancovan Bassarab 
Vayvod, seit Gott ihn mit dem Fiirstenthum gekrânnt oder beehrt. Done exem- 
plare, unulă 4* 259 pagine, aliuli 4 313 pagine 4+ 25 foi nepaginate. 

Manuscrisulă conţine istoria, Brancovenâscă a lui Radulii Greceanu, tradusă pe 
la a. 1727 în limba germană de fostul directorii ală gimnasiului din Braşovă 

Ionii Filstich. (4). 

Atâtii în Magazinul istorică (5), câtii și în Istoria Moldo- Romanie tipărită 3 

(1) Translatus est utilis hic liber a viro quodam polygloto in Zinguam ealachicamn, forte 

in usum Principis Valachiae; cujus exemplar unicum intationem Monasterii SS. Trinitatis Ba- 

silitarum Balasfalvensis, non' pridem ter centum florenis rhenensibus est coemtura. 

(2) «Despre Chorepiscopi ami scrisii pe largă în cartea, ce o amii numitii Protopapadichiă, 

întru carea, se arată tâte cădințele cele din nepomenită vreme ale protopopilorii din Ardâlă» 

Petru Maiovă în Istoria, Bisericei românilor pag. 278, 

(3) Acte şi Fragmente pag. 189—190. 
(4) A se vedea şi ms. din biblioteca, muscului naţională menţionată de noi sub titlulă : 

Constantin Brankovan des h. Rim. Reichs und der Wallachey Piirst, (Nr. 7), 

(5) Tom. Il pag. 129,



120 

de G. Ioanidă(1), s'a publicatii o parte din biografia lui Constantină Brancoveanulii 
scrisă de Raduli Greceanu, anume epoca de la a. 1689—-1700, sai. peste toti 48 
capitule. Manuscrisulă din Braşovii însă, conţine 80 capitole și merge pînă la 
a. 1707, prin urmare este mai completii. 

In unulă din cele doue exemplare ale manuscrisului din Braşovă, se află și . 
prefața lui Raduli Greceanu (tradusă totii în limba germană), în care aulorulă de- 
dică acâsiă operă Domnului sti Constantin Brancoveanulii. 

111. Historie von der evsten Hereinkunft der Râmer and dem von ihnen : 
nachmals aufgeriehteten walachischen Reiche, welche Ao 1727 d. 5 September - 
aus eines Anonymi Manuseripto walackico Zur Nachricht von uns in die dentsche. 
Sprache iibersetzet angefangen worden. Două esemplare , unulă 40 947 pagine, 
altuli 4 344 pagine. 

Manuscrisulii conţine cronica de la descălecatulii Românilori pînă la, a. 1696, 
tradusă în limba germană sub îngrijirea lui Ionii Filstich, 1720—1743. (2). - 

O parte din cronica despre descălecarea Româniloră s'a publicati în Maga- 
zinulii istorică, (3) şi în Istoria Moldo-Româniet (4), înse manuscrisele româ- 
nesci sunt cu 8 ani mai scurte, ele se finescii la a. 1688. (5). 

112. Walachische Historie von der Hereinkunft als sich erhoben die: recht- 
schafene Christen. Manuser 
în limba “germană. Sec. XVIII, 4 8 foi nepaginate. 

113. Historia Regum Valachorum Imperii Radolphi Nigri Prinecipis. Traduc- 
ţiune în' limba, latină din cronicele românesci. Sec. XVIII. 40 

Manuscrisulii începe cu domnia lui Radu N 
pînă la domnia lui Alexandru Vodă în a. 1668. (Collectanea los. Fr. Trausch Nr. 95.) 

114. Tentamen Historiae Vallachiae în Dei cuneta creantis et conservautis &loriam pro viriam mensura et subsidiorum penuria a me elaborandae susceptun. Din josă : Author hujus tentaminis Rector Gymmnasii Coronensis Ioh. Filstich. Manuscrisii în limba, latină, din prima jumătate a seculului alt XVIII-lea. 4 314 pasine+19 foi nepaginaie (Colecliunea los Fr. Trausch). 
Autoruli descrie aici statulu geografici și istorici pînă în epoca lui Constantintă Brancovea. 

partea politică și bisericâscă. 
Manuscrisul se vede a fi 

68 pagine. 
egru (A. 6798 sai 1290) şi merge 

ali Munteniei și Moldovei 
nulă, iar foile din urmă se raporta la 

toti acela, pe care îlă menţioneză Seivert sub ti- 

(1) Vol. II, pag. 166. 
(2) A se vedea: Engel, Geschichte der Woldau und Walachey, 1 58 - 62 (3) Tom. IX şiV. PR (& Vol. II, pag. 1—165. 
15) A se vedea şi cele două manuscrise di din Descălecatulă de uhde ai ve 

n Biblioteca Orăqii, : Ito 
enită românii, 

pisețiulii ţării românescă - Și Istoria țării românescă. ” i 

   

isuli conţine începutulii eronicei precedente, tradusi .
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tulă de Zfistoria Valachorum (1), şi pe care îlă căuiase Engel atâtii în biblio- 
teca gimnasiului din Braşovii, câtă și la unii consângenii de ul lui Filstich, înse 
fără nici ună resultatii. (2). | 

115. Johannis 'Filstich Rectoris Gymnasii Coronensis Moldaviae Historia. 4 
10.foi nepaşginate (Coll. los. Fr. 'Trauseh, 95.) 

Seivert, in «Relatările» sale, despre învățații transilvăneni, ne spune că de la 

Filstich ax fi remasii și o :storie a Moldovei (Historiola Moldaviae). Engel o 

căutase pe la a. 1800, înse fără resultalii. Manuscrisul din Braşovă se vedea 
fi așa dar unii fragmentă din acestă istoridră. (3) 

116. Georgi: Soterii Pastoris quondam Orucensis meritissimi, vigilantissimi, Conu- 
mentariolus de Ducibus Valachiae. Manuscrisă în limba ltină, 4 36 foi nepa- 
ginate. 

Autorulii Georgie Soterius a fostii preotii luterană în comuna Crișii din Tran- 

silvania, şi a reposatii la a. 1723. Dinsuli descrie aici faptele Domnilori țării ro- 

mânesci, începândii cu <Basserad» celui dîntâiii Domni ali Munteniei (a: 1330), 
şi închiăe cu principele Nicolae Mavrocordatii, (4). 

117. Dissertatio Historiea-Genealogica de Dragoschio Vajvoda Marmorosicnsi 
Moldaviae Fundatore;, al clarissimum Christianum Eng] scripsit Iunceentius Si- 

monchiez e $. P. Gymuasii Regii Sziseth Marmorosiensis Director localis 1805. 
49, 6 foi. (Colecţiunea Jos. F. 'Trausch, Nr. 95.) 

Manuscrisulu conţine genealogia istorică și diplomatică a lui Dragoșii, dim- 
preună cu geneâlogia familiei Sasu. 

118. Oratio panegirica Celsissimo Principi ac Domino Domino Nicolao Mau- 

rocordato per Tractatum pacis e Germanorum Detenlione liberato, în mânmunentum 

gratitudinis. Anno Liberationis unanae 1718. Manuserisi anonimă în limba 

latină. 4%, 7 foi nepaginate. 

119. Uumassgebliche Gedanlen, wie von Seiten der săchsischen Nation dieje- 

nige Bittschrift beantwortet werden kânnte, welche unter dem Nahmen der gesamm- 

ten wallachischen Nation in Siebenbiirgen wegen Wiederaufnehmung in die 

Concivilităt der drey anderen Nationen Sr. k. k. Majestăt eingereicht, und von 

Alerhăchst deroselben mittelst Rescript vom 18-ten May 1791 den zu Klau- 

(1) Ioh. Seivert : Nachrichten von siebenbărgischen Gelehrten und ihren Schriften. Pressburg 

1785, 
(2) Geschichte der Moldau und Walachey. |. pag. 58. 

(3) De la Filstich există în biblioteca museului Brukenthal din Sibiiă şi următârea, scriere: 

Historica Transilvaniae, Hungariae, Valachiae et Moldaviae Descriptio, auctore Iohanne Fil- 

stich Gymnasii Coronensis Rect. 2, 9 foi nepaginate. 

(4) Engel încă amintesce de manuserisulii lui Soteriu, dicândă că Seivert lar fi vădutii. 

Uni altii exemplarii din Comentariulii lui Soteriu, se află în biblioteca museului Bruken- 

thal din Sibiiă sub titlulă : Georgi Soterii de Ducibus Vallachiae. 20, 36 pagine.
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senburg versammelten Landesstinden mit dem ferneren Befehl Zugeschickt, wor. 
den, — die Bitte und Beschwerden dieses Volkes in genaue Ueberlegung zu neh- 
men. 20, 13 foi nepaginate. A 

120. Ausfiihrliche Widerlegung der îm Namen der wallachisehen Nation în Sie- 
benbiirgen unter dem. Landtag 1791 Sr. h. k. Majestăt unterlegten und sodann - 
den 18 May 1791 den Landstânden heriibergegebenen -Klag und. Bitischrifi. 
2", 121 pagine. FI . 
Manuscrisul conţine protestulii Sasiloră din Brașovă în contra peliţiunii, ce o 

înaintase Românii din Transilvania la a. 1791, pentru ca să fie restabiliți în 
vechile lori drepturi naţionale. | 

121. Bemerhungen des Miihlbăchev Stadt-und Stuhls- Publicum săchsischer Na- 
tion uiber die Frage : ob dem System derer drey Nationen die den Staat Sieben- 
Diirgen ausmachen gemiăss, der gesammten wallachischen Volkerschaft, gleiche 
Rechte der Concivilităt mit den drey Nationen zugestanden werden kănnen ? 2, 19 foi nepaginate. | 

Documentulă conține protestulă Sasiloră din Sebeşiă, toti cu privire la acţiu- 
nea politică a Românilorii din a. 1791. 

122. De tri Puncta contra Nationena sazonicai în obiecto querclarum per fis- calem Directorem Petrum Dobra nomine Valachorum în Fundo Regio habitan- 
tiu, rationum horum oppressionis, attentataeque eliminationis, coram SS. et 00. Regni diaetaliter congregatis, prolatarum peragendam, per eosdem SS. et 00. reformata, Rescripto regio vero dato 15 Dec. 1751 rejecta. 2%, 2 foi nepa- 
sinate. 

123. Diplomatarium Trausilvanieo-Valacticnm ab auno 1234—1862, adăita man- tissa aliquot Notalionum et observationum de Valachis nec non Transsumptuni Conccntus de Kolssmonosto» ad pweces Lpiscopi B. Klein et pastorum graedi ritus unitorum in Transilvania super nonnullis horam Privilegiis expeditum. 4%, 280 foi . nepaginate + 183 pagine. 
Volumulii conţine o lungă serie de documenie asupra stării politice și sociale a Româniloră din “Transilvania pînă la a.1862. 
Colecţiunea este făcută de Zos, Franciscă Trauseh (4 1871), fostă președinte ală societăţii istorice transilvane și editoră alu Cronicef Fucsio-Lupino-Oltardine. 

Ă. In Bibliotece particulare. 
124. La a-lă 1. A. Navrea în Braşovil : 
O cronică a Moldovey de la «Facerea lumiă> pină la isgohirea hi Aronii Vodă din scaunulă Domniei (1595). Manuscrisii de la finele secolului trecuti cu ca- ractere civile. 40, 147 (oi. 
125. La onorabilulă d-ni Iosif Baraci brotopopii în Brașovii, ami găsitii ur- mătorele manuscrise ale poctuluy populari Ionii Baracii. Anume : , 
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a) Rătăcirile lui Ulise, poemă “în 7 «părţi» sai cânturi. 40, 70 foi nepaginate. 

b) < Bunătatea şi înalta milostivire a Craiului Chir şi jalnica morte a craiu- 
lui Abradatii şi a crăiesei sale Pantea». Poemă din a. 1837 scrisă cu cirile 8o, 
21 pagine. | 

c) «<Atala saii Dragostea celorii doi Indiani în pustiile Luiziane, o tragediă 3 

persâne.> 8, 66 pagine. 

d) « Vânătorul de la Matra, Cazimiri și Leonora.» Poemă, 4, 49 pagine. 

e) <Patimeie cele rari și minunate ale unei Madamoizele cu numele Cartigaina 
care fusese fica unui Paşă turcesc, anume Ibraim de la Anadol, și ea căduse 
în robia creștinilor, când aii bătut pe Turci și i-aii scos din țara ungurâscă, 

din Buda capitala ţărei, unde locuise Pașa turcesc mulţi ani, apoi fu botezată 

Christina în Paris și făcută grofiță, şi este în stichuri alcătuită de loan Barac 
magistratual translator din Braşov, în 26 octombre 1845.» 4", 64 foi nepa- 
ginate. ” 

7): «Vrednică de iubire Evropeană Costantina, într'o adevărată interesantă is= 

torie de dragoste după vremea acâsta, închinată lumii cei galante şi băgătore 

de semă spre desfătarea minţii, în versuri alcătuită de loan Barac magistra- 
tual translator al Brașovului.» Poemă în 22 părți. 8%, 482 pagine. 

9) O poemă întitulată : La mredulii noptii. - 

a ) Deucalionă şi Pirha, şi alte diferite traducțiuni din melamorfosele lui Ovidii. 
, 47 foi. 

is privire la vi6ța şi manuscrisele poetului, onorabiluli d-nă losifii Baraci 
avu bunătatea să ne comunice încă urmăidrele date: 

«Iubitulii meă părinte, poetul poporală Ionii Baracii, a reposati în Domnulii 

la 18 iulie 1848 în etate cam de 75—76 ani, fiindă născută la anul 1772— 

1773, prin urmare cândii şi-a dati în tipari celă d'întâiii opi poetică ală săi 

< Arghiră şi Elena», a fosti în etate de vre-o 27—28 ani. Prin opulii acesta, 
Sa, făcutii mai de aprope cunoscutii cu protopopulă și directorulă de atunci ală 

sedleloră greco-orientale Radu Tempea, de a pututii câstiga pe fiica acestuia. de 
soţie, pe reposata mama mea! Acestea le sciii de la neuitaţii mei părinţi. Toti 

odată am on6re a vă însciința; că fericitulă mei părinte dase câte-va manu- 

scrise ale sale încă la ânulă 1830, d-lui profesorii de preparandiă Alexandru 
Gavra din Aradii, carele îi promisese a le da în tipari, şi câte-va manuscrise 

ale dinsului s'aă perdută.» (Scris6rea din $ 20 octombrie 1880.) 

Nic. Densusianu.
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