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“Despre faptele 6stei poporane romanesci, care 
a statu sub comanda lui pe timpulu resboiului 

civile din Transilvani'a în: anii 1848/9. 

—_...—— 

„+. In: ușinarea, conclusului luatu la Blasiu in a dou'a 

 jumetate a lunei. Septembre 1848 câ „in puterea dreptu- 
“lui acordatu toturoru popâreloru monarchiei se se in- 

fiintieze si. garda nationala romanâsca, pentru-că linistea 

si securitatea, se: fia sustînuta în districtele si: comunele 

romanesti, 6ra in casu de strimtâre se ne aperamu in 

contra. terorismului magiaru care ajunsese a fi ne- 

__suferitu,“ eu dupa “dissolvarea adunarei “m'am  intorsu 

in tînutulu meu-celu muntosu,. mi-am alesii statiunea. la 

Campeni si am inceputu organisarea gardei nationale. 

„ Intmaceea comitetulu romanescu de pacificatiune 

“alesu in adunarea dela, Blasiu de 'câtra natiune îi con-: 

firmatu de escel. sa comandantele generalu FML. baronu . 

Anton de Puchner dela care a esitu si proclamatiunea 

din 18 Octobre 1848 câtra -popârele 'Transilvaniei si s'a-. 

proiectatu planulu desarmarei magiariloru rebeli. 

In 19 Octobre am primitu dela .prefectulu legiunei 
hlasiene Axente Severu. scirea: despre acelu planu alu. 

desarmarei precum si -provocârea că se stau. gata de a- 

esecuta indata ce'mi va fi comunicatu. “Gard'a nationala 
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convocata numai „de mine erâ concentrata pe atunci la 
Campeni, Bistr'a si Buciumu sub comand'a tribunului 
"Nicolae Corchesiu, a centurionului Alexandru Bistranu . 
si a, vice-tribunului 'Dionisiu Popoviciu. Unu altu. des- 
partiementn alu gardei erâ in statiune la Majin'a sub 
comand'a vice-prefectului Prodanu Probu. - 

In 21 Octobre Joanu Buteanu prefectulu legiunei -: 
Zarandului venindu . dela Sibiiu imi aduse planulu. de 

" desarmare, cum si o scrisâre dela comandantele generalu 
câtra comandantele unui despartiementu de. dragoni din 
regimentulu Savoia inpresuratu la Hauiedinu de Câtra 

" magiari, provocandu-me. că, atătu acea scris6re se-o 
“inaintezu de siguru Ia, respectivulu oficieru, câtu si se 
aflu mijl6ce de a: libera pe: acelu despartiementu de 
cavalerie; Acâsta, missiune din- urma o am inplinitu cu 
“atâta, fericire, incâtu comandantele generalu si-a .des- 
coperitu . indestularea sa intrunu decretu - laudatoriu” 
adressatu la persân'a, mea. IE i 

__„In.cătu pentru desarmarea magiariloru, eu eram 
„gata că se o esecutesu chiaru in acea di, adeca in: 
„21 Oetobre. mai ântaiu “in Abrudu, pe candu veni la 
mine o deputatiune din acelu orasiu 'si 'se rogă. in 

" numelă. orasieniloru pentru o invoire inpaciuita. “Eu i. 
- comunicai conditiunile de pace care erau: câ -magiarii 
„se depuna armele, se jure credintia eternă imperatului, 
se ia josu 'stâgurile uniunei de pe edificiile publice si 

„private, 6ra, in -loculu acelora se ridice pe cele im- 
- peratesci -si am pusu orasiului terminu de consultare pâna in 24 ale aceleiasi luni. 'Totuodata am luatu 
mesurile necessarie spre a taia Abrudului ori-ce comuni- - 
catiune cu: orasiele Aiudu si Zlatn'a.' In dio'a numita 
„am ajunsu cu gard'a, nationala -romanâsca si cu 6stea 
"de lanceri la Abrudu. Orasiulu acceptă, conditiunile puse | 

lui, fă tractatu omenesce si amicabilu si din acelu timpu.
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pâna la venirea lui Hatvany, prin: urmare . mai multu 
de 6 luni s'a bucuratu de cea mai mare. linisce si 
securitate aparatu fiindu de romani. Totu asia s'a in- . 

templatu: si cu vecinulu orasiu Rosi'a. - Da 

Intraceea, scirea despre desarmarea magiariloru 
din Alba-Julia si din alte parti s'a, latitu cu iutimea, 
fulgerului. Romanii totudeauna credinciosi casei impera- 
tesci, acum obositi de terorismulu magiaru si bucurandu- | 
se că in fine gubernulu legitimu dă, pieptu pe fagia cu 
rebeliunea s'au rescolatu in mai multe locuri făra con- 
ducetori si au inceputu in zelulu loru se desarme singuri - 

_pe magiari, apoi in loculu semneloru uniunei se le im- 
puie .pajor'a imperatâsca si' stindardulu imperatescu.. 

„. Acâsta s'a intemplatu mai virtosu: in districtele acele 
"pe unde prefectii legiuniloru - nu apucasera a organisa 

in câtu-va gârd'a nationala, precum d. e. in comitatulu 
Zarandului unde. cu acea ocasiune s'a intemplatu . unu 

casu : tristu cu familia Brady.: Spre a intimpina alte 

disordini am trimisu acolo in contielegere cu prefectulu. . 
| legiunei din Zarandu Buteanu, câre inca nu apucase a 
intra, in oficiulu seu pe tribunii Avironu, Teleki, Joanu 

„ Nemesiu si Alexandru Candea, dintre cari acesti . doi. 
din urma mai tardiu au fostu omoriti de insurgenti, desi - 
ei se purtaresara cu mare crutiare si: „umanitate câtra 

familiile magiare fruntasie. pe care le aperasera de ori-. 

ce maltratare si dauna. . | 
In acelasiu timpu si inca toma. precandu de- 

curgeau negociarile cu Abrudu;, adeca în 23 Octobre am 
primitu asemenea, scire si dela Zlatna. Romanii din 

comunele “din . prejuru se adunasera in “multime - mare - 
inprejurulu acestui orasiu, ai “ carui locuitori magiari 
erau cunoscuti câ cei mai zelosi propagatori . ai ten- 

dentieloru magiare,. si au provocatii . pe gard'a magiara,. 
câ se depuna armele si se. arboredie: stindardulu im- 

. a 1. 
-
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paratescu. Atunci.eu comandaiu indata tribunului Josifu 
Moga care statea la Ofenbai'a si eră insarcinatu se 

“mârga, la -Trascau '! spre a desarma si. acelorasi 'câ se 'si 
schimbe marşiu si, se plece iute la Zlatn'a,  pentru-că 
daca s'ar putea se mijlocâsca o. învoire -inpaciuita, 6ra 

'“in:casu de necessitate se asigure proprietatea, erariala : 
si se apere pe locuitorii cei credinciosi ai orasiului. 
Tribunalu. erâ ocupatu tocima cu: desarmarea magiari- 

„loru din Ofienbai'a, totu elui insarcina, pe vice-tribunulu 
Clemente Aiudanu câ se plece . indata la Zlatn'a. Dar 
pe candu acesta se apropiă de: orasiu catastrofa se si 

„intemplase. Aceea s'a intemplatu in 23 Octobre. In 
acea di adeca romanii fusesera chiemati in orasiu in 
Scopu de a tracta cu ei si apoi se invoisera, că pe | 
câtu timpu voru tîn6 negocierile, ambele parti se de- 
„puna armele: Romanii incrediendu- -se neconditionatu 
depusera toti armele loru, 6ra unii se. lasara făra nici-o 
grija la repaosu, altii: se :pusesera se prandiesea,, „pe 
candu fruntasii loru.. tractau cu. magiarii. 

Dintre acestia inse numai cei. cari se aflau în” 
frontu . depusera armele - cu viclenie sub hainele loru. 
Intre ! picidre si la spate, 6ra mai departe în dosu' 
stateau gata si tunurile, deci pe candu romanii negociau . . 

„fara, grija si insistau.câ, gard'a magiara se depuna armele, 
consiliarulu montanistu Nemegyei, comandantu alu gardei 
magiare striga dintrodata unguresce „Focu!* In acelu: 
momentu magiarii armati se repedira . din. dosu si că 
nisce asassini dedera focn asupra, romaniloru nearmati. 
„Mai multi dintre acestia remasera morti - pe locu, cei- 

““ alalti in .spaim'a d'ântaiu se. risipira si o luara-iute la 
fuga, multi lasandu-si si armele. Tunurile puse pe 'cotiuga 
bubuia in tâte: stradele si in tâte.. directiunile. Dupa 
acâsta inse romanii inversiunati se adunara din acea 
regiune in numeru fârte mare si infuriati colcaindu de 
„N



resbunare se aruncara asupra nefericitului orasiu. Totu- 
odata, se lati faim'a falsa că Jancu se” apropie cu cetele 
sale. Gardistii magiari ne mai putendu se resiste atacu- 
Jui romanu, în furi”a loru: neputinci6sa dedera focu topi- 

- târei imperatesci si intre “altele, caseloru care: erâ pro-: 

prietatea 'romaniloru precum si bisericei romanesti, apoi, 
o luara la fuga selbatica din orasiu pe drumu câtra Aiudu. . 

“ Loru li-au urmatu '0 parte considerabila, din poporatiunea 
magiara. Foculu dupa ce s'a incinsu -prin prejuru a i 

prefacutu. parteă . cea . mai . frumâsa - a orasiului in 

cenusia. Fugarii căti apucasera pe drumu câtra. Aiudu au 

fostu atacati si in partea, loru cea. mai mare . ucisi de . 

“câtra locuitorii mai din vale a acelei regiuni, pe unde 

ajunsese scirea despre perfidia comandantiloru mâgiari: 

dela Zlatna, pe candu. aceiasi locuitori . se aflau si “ei. 

pe drumu câtra Zlatn'a, pentru-că se ajute pe fratii. 

“loru în . contra, magiariloru.. Intre cei ' cari : au. peritu 

“aici s'au afiatu si. auctorulu câtastrofei consiliarulu mon- 

tanistu Nemegyei. Intre macelulu furtunosu “si-au : aflatu 

ce e dreptu-si multi inocenti mârtea, dar prunci si femei 

crutiati pe. câtu numai s'a potutu, luati cu ospitalitate 

"în casele- tieraniloru romani si apoi condusi la Alba--. 

“Julia. Acesta, este. adoveratulu | decursu alu catastrofei 

dela Zlatn'a.: 8 - 
Dupa ce am primitu. acesta scire trista am Tuatu' 

iute mesuri corespundietâre, pentru-câ oficialii camerari 

câti au remasu: in viâtia se fia adusi in securitate la 

“ Abrudu. In 26 Octobre am messu eu. insumi cu pre- - 

" fectulu Balintu la Zlatna spre a restabili ordinea. 

„Cu o di-mai inainte pe 'candu eram eu in Abrudu, : 

vice-prefectulu: meu Psodanu „Probu i imi aduse scirea 

*) Dupa înformatiuni autentice primite a mai i tarăia din locu 

"dela Zlatn'a,- - : :



că gardistii magiari din Aiudu comandati de bi. Stefanu 
Kem6ny comitele supremu alu Albei-Inferidre intruniti 
cu 0 companie dela regimentulu Carolu Ferdinandu 
comandata de capitanulu Novacu,  atacandu la arulu 
seu dela Majin'a Pa spartu si atătu acelu satu margineariu 
cătu si'0 parte mare din Cacov'a le-au depradatu si 
prefacutu. in cenusia, ceeace le-au fostu forte usioru 
se le faca, 'pentru-că romanii : credinciosi n'au voitu se 
se bata in contra ostasimei imparatesci. - Dara pucinu 

„dupa aceea, precum am aflatu, mai tardiu, soldatii acelei „Companii revoltandu-se in contra capitanului magiaronu, Pau silitu câ se. isa din „Aiudu si se-i conduca la Alba-Julia. . d Si 
- - Pe candu'eram eu ocupatu cu desarmarea si paci- ficarea. orasieloru muntene, unu altu despartiementu alu trupeloru mele au avutu se-tie cea d'ântaiu. lupta, cu honvedii magiari si au. castigatu o victorie stalucita la 
„Cricau.*),  Acelu despartiementu alu poporului armatu sub comand'a, vice-prefectului Blajanu, alu. tribunului Bucuru parochu in Galda si a circumscriptului locotenentu Siandrucu. dela regimentulu I romanescu pedestru grani- „„ tiaru: isi asiediase indata - la inceputulu operatiuniloru » belice. castrele sale la numitulu satu Cricau., In aceleasi dile mai multe companii de honvedi si gardistii magiari din -Aiudu au atacatu stea prefectului Axente: Severu, care inca nu apucase a se regula, la San-Craiu lânga - Muresiu; prin ataculu urmatu de totu pe neasteptate si favoratu de o negura gr6sa, 6stea romanâsca fi pusa pe fuga. “ Ingamfate din causa victoriei castigate atâtu de usioru, 4 companii de honvedi si unu despartiementu de gardisti dela Aiudu „ajutate: si de ceva. cavalerie si comandate de maiorulu Banffy Jânos si de - capitanulu 

_ :%) Unguresce Krako, situatu nu departe de Alba-Juli'a. i



de cavaleris  Baumgarten, trecându preste - Muresiu 

apoi in 28 Octobre- se aruncara cu furie asupra la- 

garului dela Cricau. . Poporulu armatu 'respinse' ataculu 

cu barbatie, 6ra apoi se incinse o batalie inversiunata 

care a duratu mai multe 6re. Unu, studentu din Blasiu. 

inventa o stratagema noua, elu isi umplă vestmentulu 

seu asia numitulu sumanu -romanescu cu. paie si ilu 

ficsa întrunu- paru. dela 'unu gardu. ' Acâsta apucatura 

imitandu-o mai multi 'romani se facu dintr'odata unu 

-siru intregu. de 6meni din paie, pe cari in acea, negura . 

grsa lasata preste plele- muntiloru. pe unde a duratu 

mâi multe 6re, magiarii i-au crediutu de adeverati lupta- 

tori. Asia pe candu o parte mare din tirailerii vrasmasi- 

loru isi indreptă inpuscaturile mai virtosu asupra aceloru . 

lucruri neinsufletite, 6stea romanâsca se forma, din nou in 

flanculu magiariloru in col6ne de atacu si dupa unu atacu . 

curagiosu intreprinsu dintriodata din mai multe parti, 

“vrasmasiulu dupa mari perderi din partea lui. a fostu luâtu 

pe fuga si gonitu pâna la Teiusiu. Preotii romanesti cei cre- 

dinciosi s'au purtatu si cu acâsta ocasiune precum se pur” : 

tasera mai preste totu, sau punendu-se în fruntea, poporului 

axmatu sau ajutandu operatiunile militare prin tâte mij- 

J6cele câte le stateau prin putintia si chiaru cu pericolulu - 

vietii. Mai multi preoti sau incumetatu a strabate cu. 

alimente si cu beuturi pâna, în liniile romaniloru lupta- 

tori. Era preotulu din Mesente a, cadiutu -in manile 

magiariloru, apoi fi maltratatu cu pumnii si cu lovituri 

de sabii atâtu de cumplitu, incâtu a cadiutu la pamentu 

apr6pe mortu, dupa aceea aruncaridu-i se in gâtu unu 

streangu si legatu cu capetulu celalaltu. de unu caru in 

acea stare fu tiritu dela Aiudu la Turd'a, de acolo la 

Clusiu unde fi aruncatu. în temnitia.  Elu ar fi fostu 

spendiuratu nesmintitu, daca curendu dupa aceea trupele 

imparatesci. comandate de locotenentu. colonelu Urbanu
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-muar fi “ocupatu Clusiulu dupa care acelu nefericitu 
“fi eliberatu. . i a 
„ -- Aflandu-me în Zlatn'a. primisemu 0 scrisâre dela 
locotenentulu Siandrucu în care imi. cere ajutoru prâs- 

„petu "contra magiariloru, cari se preparau se lovâsca de 
nou: lagarulu dela Cricau. Eu i-am trimisu indata 
ajutoriulu, cerutu, 6ra dupa aceea plecaiu la Alba-Juli'a 

„ande fusesemu chiematu de câtra. comandantele acelei 
cetati. - Dupa-ce am primitu dela, elu: instructiuni noue, 
intorcendume de acolo am plecatu la lagarulu dela Cricau, 
Aici capitanulu Gratze mi aduce porunca se operediu 
poporulu armatu -câtra Aiudu, Vintiu de susu si Turd'a. 
Noi pacificaramu -puginu. si inaintaramu. mai departe 

„“câtra Vintiu de susu,. unde: aflaramu partea, cea, mai 
mare a. orasiului arsa. „De acolo trecuramu la “Turd'a, 

- unde ne iesi inainte in capulu orasiului o deputatiune, 
care asculta conditiunile de pace si le primi, dupa care 
noi din partea n6stra .steteramu buni pentru securitatea 
pers6neloru si averiloru. Aici ne impreunaremu corpulu 

„de armata comandatu de generalulu Gedeonu. .. 
| "Cu acesta, ocasiune me simtiu. indatoratu a-mi 
face' declaratiunile mele asupra 'purtarei poporului - ro- 
manescu armatu. pe timpulu „operatiuniloru : din Valea 
Muresiului, si acesta cu atătu mai virtosu, cu .câtu din. 
'Gresicare parte Gmenii sunt forte aplicati a defaimâ pe 

„lancerii :romanesti la tâte ocasiunile. Desi magiarii: in 
"Valea Muresiului si mai virtosu. în regiunea de Aiudu 
au -comisu in: contra .Romaniloru cele: mai. revoltatâre 
atrocitati, scene de omoruri si taciunarii, totusi romanii 
la intrarea. loru in Aiudu .s*au purtatu cu atâta umani- 
tate, in câtu nici-unu singuru cetatiânu ma avutu nici 
cea, mai mica causa de a se plange despre ei, ceea ce “trebue 'se relevamu cu atâtu mai virtosu. în laud'a ro- 

- maniloru. cu . cătu „gardistii sasesti carii” au mersu in



Aiudu in u'm'a romaniloru, pentru-că se stea acolo in 
garnisâna, s'au distinsu ptin scene spurcate de spoliatiuni | 
si rapacitati, ceea ce deregatorii -orasiului au si adusu 
la cunoscinti'a comandantului generalu intr”o reclamatiune 

inaintata in scrisu, pe candu in aceiasi scrisore aloru 

comparandu purtarea sasiloru cu. a: romaniloru pe acestia, 

“tocmai din contra i-au descrisu câ pe aceia, cari sau. - 

„purtata de :modelu (musterhaft). 

- Unii voru se arunce si incendiulu . dela. Vintiu de 

susu' in spinarea romaniloru. Precum observaiu eu mai 

susu, pe candu amu ajunsu noi'la orasielulu acela, Pamu 

aflatu aisu mai de totu si desiertatu de locuitori.: Totu 

acolo descoperiramu o multime de romani morti, aruncati 

de câtra magiari in nisce gropi de varu si innecati acolo 

diabolesce apoi si trupuri morte infierate si . ciungarite 

de ale unoru preoti romanesci, ocasiune: prea de ajunsu. 

spre a inpintena, resbunarea romaniloru:- — Dupa o in- 

vestigatiune stricta facuta la faca locului, capitanulu 

Gratze sa simtitu obligatu a- “raporta, că ' numitului 

“ orasielu nu romanii ci magiarii i-a datu focu atunci, 

candu au aflatu că se apropie. “romanii. 

Purtarea ceteloru românesci armate a fostul asia 

-de exemplara, incătu ele .au sciutu se castige chiaru si .. 

increderea. magiariloru . carii sciau, : câte atrocitati. au 

comisu in contra loru. Asia intre altele, magiariloru din. 

Aiudu cari fugisera “lu Turda, voindu.a se: intârce ' 

acasa li sau datu chiaru la cererea loru gardisti romani 

dintre bravii. Albaceni: pentru aperarea : persânei loru ; 

„totu asia însusi generalulu Yardenner a cerutu dela mine 

prin primu-locotenentele Tapavieza gardisti romani că 

se apere curtile si averile aristocratiloru. Aceste ar fi: 

-se'se ia in consideratiune celu pugiuu intratâta, - că: la 

catastroPa mai de apoi dela Aiudu se nu se dea, credie- 

mentu prea usioru la catumuiile vrajiasiloru poporului 

..
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românescu, ci. cercetandu-se făra . preocupatiune 'ade- 
„„Veratele cause ale tristei câtastrofe. se fia ascultate fâra, 

_ passiune si raporturile respectiviloru comandanti ai po- 
porului armatu, . -.. Ia a 

„Eu dela Turd'a am mersu la generalulu Wardenner 
in Clusiu;: de aici inse am. fostu trimisu la colonelulu 
Losenau spre &'mi lui, instructiuni noue.. “ Dela acesta 
luai porunca, câ eu cu poporulu meu armatu se mergu 

„în ajutoru armatei imperiale care operă câtra Huiedinu.*) 
Dupace inse 6mneii mei absentasera prea multu' dela 
casele. loru si suferisera strapatie preste mesura, *i am 
lasatu acasa pe câteva dile spre a pausa si a se capui 
(a -se provedea) pentru &rn'a cea aspra si pentru opera- iunile ce au se urmeze, cu vestminte necessare si cu 
victualii. ”Dupace le-am pusu terminu de di si loculu 
„readunarei, m'am intorsu si. eu însumi la Campeni si de acolo la Abrudu. Aici am convenitu eu mai ântaiu | "cu: capitanulu' Ivanovich, care dupa cum prepuiu eu ar 
fi avutu misiunea. se."mi ajute 'mie la conducerea po- porului armatu câ oficiaru cu esperientia si se faca > Causei imperatesci servicii esentiale, din nefericire inse „eu trebue se marturisescu, că densulu n'a, lucratu asia precum se va vedea .mai josu. a 
„__" Aci trebue se me ocupu mai ântaiu de operatiunile lanceriloru detasiate de câtra bravulu prefectu Buteanu asupra Huiedinului. Dela inceputulu lui Novembre adusese „0 parte-a poporului seu armatu in castrele dela, Teiusiu, pentru-că unindu-se acolo cu celalaltu poporu adunatu sub „ arme se operedie - asupra - Aiudului si mai departe in Valea Muresiului.. Unu altu. despartiementu alu armati- „loru sei constatatori din 3 mii cu doue tunuri de lemnu sub “comand'a, tribuniloru Dionisie Daravanu si Joanu. 
————— . i - , 

ă 

-%) Banffy-Hunyad dela Clusiu in susa.:
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Chorchesiu, ilu trimisese din comitatulu Zarandu asupra. 
Huiedinului cu instructiune, că sau acolo sau la Laculu | 
Negru (Fekete t6) se oprâsca pe magiarii carii plecasera,. 
din Ungari'a spre Clusiu. Dar fiindu-că Gmenii au -tre- 
buitu se mai petrecea doue dile in munti, pentru-câ, se'si 
faca, gl6ntie, asia acea trupa, a sositu prea tardiu pentru- 
că se pâta, ocupă positiunea dela Laculu Negru. In 7 No- 
vembre ai nostrii dedera fagia cu vrajmasiulu la satulu .. 
Zam-Sant-Oraiu la provocarea din partea romaniloru că se 
depuna armele si se se retraga, in pace, magiarii res- 
punsera .cu descarcaturi din pusci, dupa; care ai nostrii se 
retrasera, in positiunea ce luasera mai dinainte, in dosulu 
siantiuriloru ce se aflau la marginea satului si erau aco- 
-perite cu paie; de acolo respunsera ei la foculu vrajmasi- 
loru. Dupa o lupta scurta vrajmasiulu fu respinsu, batutu 
si alungatu. Satulu a si inceputu se ardia cu flacari din 

„Causa că paiele dela, garduri se aprinsesera in timpulu 
luptei, unu ventu tare. dusese foculu asupra caseloru | 
vecine si usia satulu se aprinse. Case câțe au remasu 
in- acea. di crutiate de” focu, in .urmatâria di le-au 
aprinsu magiarii. — In acea n6pte venindu-le. magiari- 
loru trupe. prâspete din Ungari'a intrunu 'ajutoru, asia 
intariti in 8 diminâtia atacara din nou pe poporulu . 
armatu. Din lipsa de munitiune romanii nu s'au potutu 

„tîn6 multu ; ci au fostu respinsi si goniti pâna în munții | 

vecini. “Asia scopulu acelei expeditiuni. se perdu. 
- Conformu. insareinarei date mie de câtra colonelulu 

Lozenau am adunatu poporulu armatu din .nou la Cam- 
peni, unde alegându-mi eu 1500 de 6meni, intre cari 250 
cu pusci si toti ceilalti armati 'numai cu lanci am 
plecatu cu acestia și insotitu de capitanulu Ivanovich 
pe. la finea lui Novembre. preste munti câtra Huiedinu. 

In 4 Decembre ajunseramu la Secuielu. Aici inpartiiu 
indata 6menii ocupandu comunele de .prin prejuru.
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Albacenii si Bistranii fusera postati la comun'a a Rogosclu, 
câ, la punctulu celu mai importantu.:: , 

Dupa acestea plecaiu cu capitanulu Tvanovich la 
““ colonelulu Lozenau în Huiedinu, unde i dedui raporta - 

despre calitatea trupei mele si despre! dispositiunile luate : 
de mine la Secuielu.: Aici. s'a decisu că, in n6ptea. de 
6 spre 7 Decembre se:'atacu cu : 6menii mei. “pe 'insur- 

- genti dincâcă de: Laculu Negru la 'satulu Sebesiu, daca 
voiu: reusi: câ se aruncu anteposturile loru „atunci - „se 
atacu- lagarulu loru principalu, spre care scopu mi se 
si dede ajutoru.70 soldati regulati si unu. oficiaru dela, 
regimentulu Zsivkovits. : Domnulu.-colonelu imi. promise 
că, va; plecă .cu'colân'a, sa dela Hauiedinu pe drumulu - 

_tierei inainte că se' atace pe. vrajmasi. ' Eu in 5 De- 
cembre m'am. intorsu la Secuielu. Aici mi se dede ra- 
portu că, rebelii au „poruncitu in satulu :Bisingu, câ pe. 
-dio'a urmatâre - se-i astepte cu 400 „pâni- si 'cu alte 
vietualii si că anteposturile nâstre. puse . la ' Rogoselu 
stau gata, câ in casu de a, veni in adeveru rebelii asupra 

„satului, se-i intimpine spre a-i ' respinge. Totu atunci 
“anteposturile mele au prinsu'2 insurgenti cari ne de- 
dera, unele informatiuni despre numerulu. si positiunile 
vrajmasiului,- dupa care. eu i-am . trimisu la colonelula 
„Lozenau. ME | 
= Dio'a de 6 Dedombre o: destinasemu spre a re- 
cunâsce : positiunile vrajmasiului si. a. face preparative 

„Pentru n6ptea urmatâre; in aceiasi di inse pe la 10 dre . 
diminâtia luaiu dela unulu din Rogoselu scirea, că Albacenii 

si Bistranii postati acolo au: “plecatu spre Visiagu câ 
'se intimpine trup'a de. recuisitiuni a magiariloru care 
inca, plecase in acea directiune. 

Eu incalecai indata si insocitu de câtiva calareti 
alergaiu câtra acelu satu, dar mai ântaiu -provocaiu pe 
capitanulu Tvanovich, că se? mi urmeze si elu cu trup'a
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principala si cu soldatii regulat in marsiu' fortiatu, din 
causa că eu nu eram informatu despre marimea, trupei 
de recuisitiune. . La distantia de unu patraru . de Gra 
dela loculu bataliei. me intimpina unu altu cursoru cu 
scirea placuta că trup'a rebela de recuisitiune a fostu 

„nimicita cu totulu de 'câtra romani. Dupa acestea visi- 
tandu eu loculu, bataliei am aflatu acolo 35 insurgenti 
morti, că-ci numai 4 sau.5 au potutu scapă cu fug'a, 
ra: noi am avutu: numai doi raniti usiori. Cu ocasiunea . . : 

ac6sta s'a distinsu prin barbatie si bravura betranulu 
septuagenariu Mateiu Filipu din satulu Albacu, “carele 
servise mai inainte in armat'a imperatâsca si inaintase. . 
de sergentu. Acesta a fostu conducetorulu Albaceniloru 
in acea lupta si in acea calitate densilu a: provocatu 
pe conducetorulu trupei rebele de recuisitiuni. câ s6 - 
depuna armele. Acesta, în locu de a se predâ a coman- 
datu Gmeniloru sei „Focu“! atunci. inse alaturandu-se 
„de curagiosulu ;Filipu unu altu-albaceanu anume Ispasu 

si prin unu glontiu resturna pe oficiarulu. de insurgenti 
la pamentu, mai inainte de a fi avutu Gmenii sei timpu 

„se pusce. 

“Prin acâsta trup'a. vrăjmasia veni în - disordine, 
„Unu alu treilea albaceanu anume Alexe, fâra câ se aiba - 
pusca apropiendu-se prin straţagema :de. o câta de 

„-12-honvedi smânci din. mân'a unuia pusca incarcata, ilu. 
“ inpuscă cu aceea si se int6rse nevatamatu la, trup'a sa, 

„Preste- puginu ajunse si capitanulu Ivanovich cu 
"trup'a principala, si afla cele intemplate, âra eu inaintaiu 
raportu câtra colonelulu Lozenau: despre . resultatulu 
bataliei. De aci. noi lasaramu la satulu Visiagu pe 
Scarisioreni câ se tina strimtârea de câtra Bologa si 
inaintaramu cu t6ta ceialalta trupa câtra asia numitulu. 
Vervu-lui-Traianisiu. La. apropierea; n6stra, anteposturile 

„rebeliloru s'au retrasu de pe numita, culme mai departe 

7.
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in vale. Ajungendu pe T'raianisiu eu observaiu capitanu- 
lui Ivanovich: „că ataculu de nâpte decisu: a se face 

“atunci nu se mai pâte executâ, pentru-că apucase a. 
inseră, si că nu avusesemu timpu câ se facu o recunâscere 

„exacta; preste acâsta vrajmiasii erau informati despre 
„moi -prin lupt?a "descrisa mai susu si prin retragerea 

- anteposturiloru “proprie prin urmare, că eu nu potu se- 
„mi. espui “6menii mei in. regiuni necunoscute la peri- 

colulu” unei -lupte de ndpte cu : unu. vrajmasiu .bine 
-armatu“, "— Asia eu deciseiu câ se amanamu acelu 
atacu pe un'a: din noptile urmatâre, informaiu totuodata 
si pe  colonelulu Lozenau despre ac6sta, aratandu-i si: 
temeiurile acelei modificari de planu. Cu. tâte acestea 
capitanulu Ivanovich voiâ se induplece pe cât'a de lanceri, 
câ si în contra vointiei mele se inceree ataculu de 

„n6pte, ceea, ce inse nu i-a successu. Dupa acestea “eu. 
m'am  indepartatu câ-se dormu. | 

„In alta di la 7 Decembre -visitandu eu acea r6- 
giune audiiu dintr'odata bubuitu de tunu. Nu Sciam ce 
insemn6za acâsta, ' ra ' mai tardiu aflaiu cum-că capi- 
tanulu Ivanovich fâra a-mi face mie cunoscutu, a pusu 
câ cele'2 -tunuri de lemnu se le dea din culmea! 

„Traianisiului. in- vale si apoi cu acele a deschisu foculu 
„ contra. posturiloru' de: insurgenti pentru-câ se-i sparie; 

ceia ce inse nu ia successu pentiui-că, vrajmasii erau 'dejă 
pregatiti si afara de acâsta. au intielesu tota naucia,. 
intreprinderei. Pâna a nu fi eu informatu cum trebuiă, 
despre acelu atacu, veni la mine tribunulu Clemente 

„”Aiudanu cu raportu,. că, lupta lanceriloru contra magiari- 
loru s'a si inceputu. Pe tandu alergamu eu spre loculu 

"de lupta. pe cei 70 soldati îi vedeamu din departare. 
cum se retrageau cu : tunurile. : Preste 10 minute le 
urmara si lancerii,. Vrajmasii intariti din. ajutâre noue 
inaintau' totu cu mai mare curagiu si avuramu a multiami
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numai braviloru venatori romani că, calarimea. vrajmasia 
mau taiatu prin lanceri carii se retrageau. Acei venatori 

adeca trasera asupra loru atentiunea cavaleriei vrajmasie 
si cu tîntirea loru sigura, ii tîneau in locu. Acum inse 

venatoriloru le lipsi munitiunea mai de totu si erau in . . 
pericolu de a fi incunjurati. Atunci eu le trimiseiu pe 
tribunulu . Clemente Aiudanu ajutoru carele i-au si adusu 
inapoi cu fericire. Eu inca, totu mai credeam că acelu 
atacu n'a avutu altu scopu decâtu câ se se apere 
positiunea' luata in s6ra, de mai inainte. De aceea rugaiu 

“pe capitanulu Ivanovich că 'se-- se opresca pe culmea 
Traianisiului pentru-că acea positiune eră forte buna 
si noi puteamu se resbatemu de acolo ori-ce atacu; 
elu înse respunse că, elu nu pâte se ecspuie la pericolu. 

“pe soldatii regulati si nicidecum nu lam potutu induplecâ, . 
se stea pe locu; Prin ac6sta s'au descurajatu si lancerii .. 
si noi amu trebuitu se ne retragemu cu totii. Candu au 
ajunsu susu pe Traianisiu, 'soldatii au inceputu se fuga; 
lancerii asemenea si înca in doue directiuni, unii. câtra 
Secuielu, 6ra alti câtra Rogoselu, După ce dântaiu am. 
trimisu pe tribunulu Clemente Aiudanu câ se-i readune, 5 
dupa cei din urma-m'am luatu eu si i-am adunatu la 
Margau. Perderea nâstra a statu din câtiva raniti, din. 

„contra vrajmasii- avura se sufere multu prin: glântiele 
venatoriloru carii nimereau fârte bine. Perderea loru 
pote se fia fostu pâna la 40 sau 50 morti si totu atâti 
raniti. - Din contra; „capitanulu Ivanovich a aratatu in 

„Huiedinu numerulu' mortiloru magiari forte exageratu. 
N'are' se fia cineva celebritate -militara pentru-că se 
prispa, că, acelu atacu (din partea lui Ivanovich) a fostu: 
forte neintieleptu pentru-că: a) vrajmasiulu preste de 
3 ori mai numerosu si multu mai bine armatu a fostu.. 
preste totu forte privighiatoru; .a) pentru-că. intrâga 
operatiune din partea nâstra- a fostu indreptata numai.
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spe centrulu trupei vrajmasiesci, eră asupra aripeloru 
ei nu s'a; luatu nici-o dispositiune ; c) pentru-că colo- . 
nelulu Lozenau nesciindu ' nimicu despre acesta  opera- 
tiune, nici n'a potutu se-i dea. ajutoru de pe drumulu - 
tierei “cu trup'a. sa principală . conformu - intielegerei 
anteridre. — Urmaril6 acestui atacu nesocotitu au fostu 
arderea sateloru Traianisiu si Visiagu, pentru unu: timpu | 
cale deschisa mai departe in. launtrulu tierei pentru în- 
surgentii ce veneau din Ungaria si apoi desouragearea 

| poporului armati. 

In 8 Decembre. am calatoritu la Huiedinu. Capi- 
„tanulu Ivanovich apucase. a „merge acolo inaintea mea, 
"si: pentru-că se se spele: pe sine a datu. colonelului 
“Lozenau unu raportu falsu: pe care eu am; trebuitu se 
"lu infrangu.. Bunulu colonelu m'a consolatu pe. mine 

„cu cuvintele: „nemo semper vineit,- sed et vincitur“ 
(nimenea nu invinge totudeauna, ci este si învinsu). 

Dupa 2 dile am raportatu colonelului, că: pe po- 
E poralu armatu si stationatu la, Margau am trebuitu se'lu: 
lasu acasa pentiu lipsa de victualii si “pentru gerulu celu 
mare, 6ra. dupa aceia mi: s'a Comisu, -câ se adunu. din: 
nou poporulu armatu si. se'lu trimitu - la: Huiedinu spre. 
a stă.în' ajutoru la fianculu din stânga alu col6nei care 
operă acolo. Asia eu luaiu dispositiunile necessarie pentru 

“câ. locuitorii din Secuielu si Visiagu se-'lu informeze ne- 
curmatu pe colonelulu despre miscarile vrajmasiloru, . si. 
apoi am plecatu de: acolo. Pe drumu - 'câtra Campeni 

"ajungendu la Ciune' a, am priimitu unu raportu dela 
tribunulu Josifu Moga, care fusese stationatu la:Oftenbâi? d. 
că elu a plecatu cu “despaztiementulu seu la Huiedinu, 
dar” fiindu n6ou'a in: munti fârte mare.a apucatu calea: . 

„pe la. Clusiu, dupa care eu ani si informatu indata: pe 
colonelulu Lozenau.
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Ajungându « eu la: Campeni, preste 4. dile am si E 
„pusu in marsiu o .trupa armata de 1500 6meni,: intre 

cari 70 venatori sub comand'a tribuniloru Nic. Corchesiu 

si Clemente Aiudanu. Acea trupa brava fac drumulu: 
forte greu in capu de icrna prin munti in 3 dile, 6ra 

“în 19 Decembre 'ajunse aprâpe de Huiedinu. Acolo acei 
" tribuni primira dela generalulu WVardenner 'ordinu, câ 
“anteposturile loru se le'inpreune cu ale trupei regulate | 
ceea ce densii au si facutu indata. Acum inse tribunii 

 cerura dela generalu munitiune pentru trup'a, venatoriloru ; 
Li s'au facutu inse numai promissiunea, că -în casu . de 

de câtra trup'a regulata. Cu vreo doue dile mai tardiu 
„anteposturile tribuniloru mei i-au insciintiatu, că rebelii 
„inainteza cu putere considerabila in contra loru: Atunci 

ei indata, si trimisera cursori la Huiedinu. Dar generalu. 
-Wardenner fâra de a incercâ cea mai mica resiștentia 

si fâra a înstiintia. pe comandantii numerâseloru cete 
„romanesci adunate acolo din: tote partile Sau si retrasu | 
din cause cunoscute numai lui. Pâna se ajunga scirea 
despre acea retirada misteri6sa, la tribunii mei, densii. 

au si fostu atacati de câtra unu despartiementu alu ante- 
"gardei vrajmasie.. Venatorii romani. au..respunsu. focului. 

“cu tarie si s'au retrasu in ordine buna - spre munti, 

aeoperindu si retragerea” celuilaltu . poporu “armatu. Tri- 
bunii mei au fostu asia de fericiti, câ.se scape cu des- 

„atacu din partea, magiariloru lancerii voru. fi sprijiniti 

Popartiementulu loru numai cu perderea unui mortu si a 
ocătoru-va raniti. Din contra despartiementulu ce; stetese 
ZX sub comand'a tribunului Josifu. Moga a. avutu o sârte .. 

SI tragica, Ajungendu acâsta trupa de lanceri la Huiedinu 

3 si comandata a: sprijini flanculu dreptu alu armatei de 

A operatiune, acolo. au. tînutu cu: destula lauda, 2 batalii, 
cu vrajmasii. Dupa retirad'a lui Wardenner dela Huiedinu 

Si a colonelului. Urbanu ps sa 

Raportalu 1 lui i Avram Jancu, S 
E a aa patati 

    
        

1E 
itulu tribunu ,
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S'a retrasu la inceputu in directiunea pe care 0 luase 
„acesta, 6ra la Boncid'a trecendu Somesiulu apucă pe 
numita Campie” câtra Barei si Gadalinu cu scopu de a 

„scapă în muntii tribunatalui seu. Dar candu se vediii 
 infestatu preste totu de vrajmasi, isi parasi trup'a si se 
intârse inderetu Ja colonelulu Urbanu. Pe candu cen- 
turionii ajunsesera cu lancerii loru pe. drumulu _tierei 
dintre Turd'a si Clusiu, intre comunele Ture si Comitigu 

“inconjurati din tâte partile de vrajmasi că la o suta de 
insi fura omoriti, câ la 200 prinsi apoi dusi i in captivitate 

"la Clusiu, ra; de „acolo la Oradea mare; restulu se re- 
spandi în munti si asia ajunsera unulu câte unulu in 
starea cea mai, de: compatimitu la familiile loru. 

Intraceea eu alergai la Sibiiu; pentru- -că, acolo se 
me informezu despre starea lucruriloru si se mijlocescu 
la comand'a generala luare de mesuri necessarie pentru . 
trebuintiele poporului armatu care luptă in munti, apoi 

"totu in acea luna Decembre me intorseiu acasa. 
Pe la inceputulu lui Januariu 1849 am primitu 

dela, comitetulu romanescu de pacificatiune_ sub Nr. 830. 
dtto. 29 Decembre. 1848, ordinulu comandantelui generalu, 
că se. concentramu 0 'putere armata considerabila in. 
centrulu muntiloru. Era necessitatea acestei mesuri eră 

„de sinesi invederata, “si noi, adeca eu cu prefectii 
Buteanu. si Balintu o intielesesaramu . inainte de acea 
porunca, de aceea. si. luaseramu dupa putintia . disposi- 
tiunile” necessarie in buna, intielegere comuna.  Că-ci 
adeca dupa ce trupele imperatesci erau concentrate. . 
intre cele mai insemnate orasie sasesci de prin fundulu 
regiu si iniprejuru de secuime Si in urmarea, operatiuni 

„loru traganate in contra secuiloru si dupa intardierea 
neexplicabila cu desarmarea loru, muntii erau mai din 

„tote laturile blocati, noi : “trebuiamu, se tînemu centrulu 
cu “0 trupa considerabila totudeauna - „gata de bataie,
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pentru-câ se putemu. trimite regulatu ajutoru la. strim- 
torile cele mai indepartate a le muntiloru unde bataliile 
erau de tâte dilele. 

Strimtorile de munti. din comitatulu. Zarandu le 
aperă prefectulu Buteanu, omu tocma pe atâtu de culti- 

_vatu precum si neobositu, totuodata si administratoru 

alu acelui districtu. In decursulu luniloru , Januariu, .. 
Februariu, Martiu densulu a avutu a se bate necurmatu 

cu vrâjmasii si eu am trebuitu se”lu ajutu mereu. cu. 
trupe prâspete. Câtra, Turd'a si Clusiu au ocupatu si 
aperatu muntii cu multa, bravura, curagiosulu si. pre-" 

vedietorulu prefectu Balintu, parochulu dela. Rosi:a de 
„munte. --“Au cerutu si. acesta si a. primitu dela mine 

mai .de- multe ori ajutoru: "Celelalte punete am. avutu 

se le aparu “eu. "Apararea passuriloru. de câtra Aiudu 

si. 'Teiusiu o am datu sub comand'a vice-prefectului meu 

preotului Prodanu Probu, tata la o familie saraca, care . 

mai. tardiu- fii arestatu in. urmarea “unoru . inculpari: ne- * 

adeverite, si pâna astadi inca -totu “mai. „geme neas- 

cultatu. in 'temnitia pâna candu chiaru si rebelii au - 

fostu ascultati pretutindeni si li s'au comunicatu .sen- 
tentia! La Ponorulu-Remetei. am aplicatu mai ântaiu 

pe tribunulu Mateiu Nicola din. prefectur'a prefectului - 

Balintu, 6ra mai tardiu pe tribunulu ineu Vas. Fodoru. 

Passurile de mare importanti dela Albacu, Marisielu 'si 

„ Somesiulu rece de câtra. Huiedinu si drumulu dela. 

Oradea mare la Clusiu au .fostu aparate. cu bravura si 

perseverantia, admirabila . de câtra bravii locuitori ai 

numiteloru sate. Eu i-am incurajatu din timpu în timpu 

“trimitiendu-le conducetori si trupe 'ajutatâre spre a se 

sustin6. Pe la tote acelea puncte s'au intemplatu. loviri 

dese intru care romanii au datu probe rari de eroismu, 

devotamentu, perseverantia, credintia, si alipire : făra 

exemplu câtra imperatulu. loru si cătra integritatea . 

” „ âx



- monarchiei. : Dintre bataliile intemplate la punctele nu- 
“mite .mai in urma, de câtra Huiedinu voiu atinge aci 
in scurtu pe' unele din causa câ-sunt memorabile. 

- In 3"Januariu au fostu atacatu satulu Riu-Callatei 
situatu nu departe de Marisielu de câtra, 1000 magiari 
„comandati de câtra unu anume Gely din Giula Ungariei; 
ei aveau-si unu tun. Optudieci de barbati tineri din 

"acelasi satu, carii fusesera, comandati câ se apere strim- 
„t6rea de munte 'au tînutu pe locu trup'a vrajmasia in 
„timpu de 4 6re pâna. candu sermanii locuitori isi . asi- 
gurara; puginele loru, averi mai "departe în. munti ; 6ra 

„ dupa aceea s'au retrasu si. ei: din lipsa- de munitiune. 
Rebelii au si prefacutu indata satulu in. cenusia. Per-. 
«derea Romaniloru au statu numai din 2 raniti, din contra 
vrajmasiulu a avutu - multi morti si raniti, da” nu se 

“scie câţi. Ma e o 
„In 26 -Pebruariu au esitu din satulu Gelau*) 600 

 honvedi asupra comunei Marisielu. Omenii “scosi din 
„Partea n6stra din acelasiu satu in contra loru au in- 

" timpinatu pe vrajmasi la, asia: numitulu. Verfu-Betranei. 
„Lupta a duratu 6 Gre cu norocu schimbaciosu, în fine 

rebelii fiindu. respinsi au si fostu fugariti pâna la Gelau. 
Ei. au lasatu pe loculu de lupta: 13 morti, numerulu 

„Yanitiloru nu" este cunoscutu: aceiasi au fostu incarcati 
"de cătra ai loru pe 4 care. Bravii Marisieleni au avutu 

se'si. deplanga '6 morti, 6ra' 4 case si 3 apertinentie 
„economice li “s'au arsu precum si 30 capete de vite 
„cornute li s'au luatu, .: i | 
„-.... Spre asi. resbună. de acea perdere, in 12 Martiu 
„au plecatu 6ra 1600 „honvedi si alti soldati de ai rebeli- 

> 

3%) Gelau (Gyalu) 'a fostn eastelulu celui. din „urma 'duce romaneseu Gelu carele în 'an, 904 a fostu omoritu de câtra ducele ”-. magiaru 'Tuhutum. Îi . aa i
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loru asupra Marisielului.. "Pazitorii” dela. 'corăonu au in- 
sciintiatu pe locuitori despre pericolulu: -ce..se apropiă, 
dupa care barbatii buni de arme adunandu-se indata 
se. impartira in 3 -colne si ocupara aprâpe de satu - 

; 3 puncte din cele mai importante. Totusi pentru- că se. 
pota resiste la unu vrajmasiu atâtu de numerosu cu 

Gresicâre sperantia de resultatu, 's'a afatu de” lipsa, 
alu seduce se creda, că are a face € cu 0 piitere “mai 

considerabila. 
„Deci atâtu spre alu spariă catu : si spre. a observa. 

mai bine .pe vrajmâsiu si la 'momentulu oportunu a dâ: 
semnu de unu atacu generalu, a fostu de necessitate . 
imperi6sa, câ din culmea muntelui Grohotu se se faca. 

0 demonstratiune; dara ocuparea puncteloru'. celoru mai 
" importante: au cerutu : activitatea . toturoru . barbatiloru 

buni de arme. Atunci inse spre a face acea demonstra- 

tiune se  imbiara; femeile aceloru fii bravi ai muntiloru: 

„Ele fusera 'în câtu-va. organisate : in graba mare, 'de .. 

comandanta a loru li-se. dete Pelagia Rosi'a, mama. 

“centurionului Rosiu comandante alu locuitoriloru acelei 

„comune, 6ra. modulu executarei „acelei demonstratiuni . 

fi decisu in comunu. Acele femei punendu-si “in. capu : 

palarii de barbati si incalecandu tâte pe cai, au calaritu : 
- in ordine” frumâsa- susu pe muntele Grohotu. Aci trebue - 

se observu, că, romancele din munti mergu calare tocma 

asia de bine câ barbatii. Acea trupa, femei6sca, ajungendu 

pe culme, se imparti asia, incâtu se remana nevediuta . 

„-de vrajmasiu ;. numai Pelagia Rosia observâ dela unu 

locu mai inaltiatu miscarile . 6stei vrajmasie. „Candu a 

„ajunsu acâsta „la locurile destinate mai dinainte, Pelagia 

„Rosia sufla în buciumu, femeile. calaretie' esira din tâte 

partile. la vedere, incepura se strige din resputeri si se .. . 
pusera în miscare. Acesta fu pentru Marisieleni semnulu 
câ se atace dintr” odata, Ei. se aruncara din tâte punctele
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asupra vrajmasiului inmarmuritu si causara in liniile 
lui cea mai mare confusiune. Lupta fă scurta, pentru-ci 

“ vrajmasiulu nu 's'a mai încercatu .a se bate câtu mai 
virtosu a se salvâ prin fuga. “Elu lasă pe campulu de 
lupta 30 morti, intre cari unu capitanu si unu sergentu . 
Vitâz-Lajos; ranitii lui au fostu incarcati pe G cara. 

“Mai mare a fostu : perderea vrajmasiloru la Somesiulu- 
„rece pentru-că acolo s'au - inecatu la 100; dintre Mari- 
sieleni au fostu raniti numai 2 sau 3. 

| Între lupte de aceste care se inoiau necurmatu 
mai. la tote punctele, pe la-miediulu lunei lui Martiu 
noi prinseramu scirea importanta despre luarea Sibiului 

"prin Bem si preste pugine. dile alta si mai : pucinu 
priceputa despre desiertarea totala a. patriei n6stre si 

„pâna acum aspru cercata, de câtra trupele imperatesci 
si. retragerea loru in tiâr'a romanâsca. Dela inceputu 
puginuajutati siin mania sacrificareinbstre 

„tractati cu despretiu, vediuticu neincredere, 
„adese calomniati, ba inca si insultati, noi 
“ne” vediuramu dintr'odata dati: prada furiei unui: Vraj- „+ masiu-barbaru. Impressiunea ce a facutu asupra .munteni- 

„loru. acelu evenimentu “misteriosu nu se: pâte descrie, 
si n6ue ni-au trebuitu timpu pentru-că se-o paralisamu 

- si se facemu locu altoru cugete mai placute. Din siesuri | 
veniau in tote dilele in - munti, preoti romanesti, literati, 
oficiari ai poporului armatu, Gmeni tineri -vigurosi cari 
au subtrasu prin fuga dela assentare în trup'a rebela, 
sau de, ceia asentati -dejă, carii inse la prima ocasiune 

„au desertatu. dela steagurile rebele si au trecutu dinegee 
„„-1a fratii loru. Asia; dara numerulu luptatoriloru se în- 

multiă pe fiacare di, precum si inteligentii capabili de "a ne ajută cu cuventulu si cu faptulu. Pentru inbarbatarea 
„Spiriteloru au âdaosu multu venirea in muntii nostrii a 
prefectului Axente Severu cu una mie de lanceri dis-
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ciplinati si cu 200 de venatori bine esercitati, din causa 
că faima curajului sia barbatiei: sale strabatuse pâna- 
la fiii muntiloru. Totuodata. ne venira din strimtorile |, - 
de - munti care 'se aflau in prefectur'a mea sciri favo- 

_rabili. Asia intre altii tribunulu Vasilie Fodoru -care . 
apară liniile de' cordonu la Ponorulu Remetiei tînuse 
mai multe loviri fericite cu. vrajmasiulu. - 

-In 30 Martiu dupa o batalie de 2 6re la Dismiallu | 
_densulu batu cu 60 de venatori o companie de honvedi 
-si o goni pâna în drumulu tierei. “ Vrajmasiulu lasâ pe, 
campulu de lupta :3 morti, cum si o toba si tâta prada. 

câta o adunase din aceea regiune. : In 10 Aprile avi 

“ acelasi tribunu o batalie de 5 6re la Vladesci cu Banfiy. 

“Ferenez care comandă 3 companii de honvedi. Vraj- 

masiulu fi. batutu si 'luatu'-pe fuga, lasandu 15 morti . 

pe locu; noi: din partea nâstra amu avutu numai unu | 

_mortu si 3- raniti... Totu acestu tribunu a batutu pe 

comandantele rebeliloru Eglofstein în 15 Aprile la Pistra- 

taiata, in 24 în aceiasi luna la, Pi6tra-lunga -si “în: 

ambele acele loviri i-au ucisu 13 6meni. Cruntulu vraj- 

„masiu inse s'a .distinsu atâtu la inaintarea sa pâna.la . 

numitele puncte câtu si in: timpulu etiradei sale prin. 

cele mai revoltatâre” scene de teciunarii si omoruri, a- 

le caroru urme se voru vedea intr'o serie de ani. - 

In partea de câtra Huiedinu pe linia de cordonu 

- „a avutu si centurionulu Mateiu George in 6 Aprile la 

satulu Giurcutia o lupta victori6sa asupra comandantelui . 

Buzgo, carele a atacatu cu putere considerabila acea 

“ comuna, a 'fostu inse respinsu cu 0 perdere de 45 morti. 

-. Brâvii Giurcutiani avura se deplanga mârtea curagiosului. 

Stanu. George, care lasa o)  veduva 4 saraca cu mai multi 

prunci. a N 

Dara. 'tâte aceste successe | nici pe: departe nau. 

„ fostu de ajunsi pentru- câ, se “prepare. munteniloru dile IE
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placute de pasci, care romaniloru li sunt asia de scumpe. 
Prefectulu Axente Severu dupa mai multe batalii: vie- 

_ tori6se se vedit silitu atâtu din lipsa de munitiune câtu 
“si dinaintea unei puteri ponderante. a se retrage totu. 
mai multu in sinulu muntiloru asia, -incâtu. elu in 15, 
16 Aprile a trebuitu se lase Zlatna în manile vraj- 
masiului. Totu asia prefectulu Buteanu dupa incordari 

„de necrediutu a -trebuitu se se „retraga, incâtu pe la 
- finea lui: Martiu si 'cu inceputulu lui Aprile comitatulu 
„Zarandu se află "mai .totu în -manile vrajmasiului, In- 
curajatu “prin o scire. care inse preste puginu a esitu - falsa, că generalulu de artilerie Puchner star fi intorsu 
cu Ostea sa in Transilvani'a, si ar fi trimisu unu batalionu 
spre comitatulu Zarându, prefectulu Buleanu decise -câ în 9 Aprile se atace -Bradulu, care daca ar fi. esitu bine, noi Pamu fi “luatu de basa pentru unu altu. planu de 

„operatiune comuna câtra Bai'a de Crisiu si Halmagiu. 
“În casu de a reusi cu acestu planu comitatulu Zarandu intregu ar fi fostu eliberatu. de vrajmasiu. - Ursit?a inse a voitu altu-ceva. In acea di desu de dimindtia pe la "8 re Buteanu' maneca; Eu i-am datu de ajutoru pe tribunulu Clemente Aiudanu cu unu despartiementu de lanceri. Acea. trupa intrâga stetea câ din 2 mii. de "= Gmeni impartiti in. 3. colSne, cele. 2. colne din aripi steteau sub comanda tribuniloru Clemente Aiudanu si “ Vintianu, centrulu. erâ comandatu de insusi prefectulu. : „O patrola trimisa: de “prefeetu spre Baia dă Crisiu i | aduse scirea că magiarii au plecatu intr'0 alta, parte si au luatu directiunea, spre a ataca pe Buteanu din dosu. "Iasielatu prin acea scire Buteanu se opri indata trimise totuodata. ordinu. tribuniloru. câ se se retraga. Aiudanu | primi ordinulu si se intârse. innapoi.  Vintianu inse inaie- tase pr6 tare, incâtu curierulu nu Pa ajunsu.  Elu.sosise la punctulu, :anumitu dede unu atacu fericiti asupra
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anteposturiloru vrajmasie. patrunse in orasielu si lupta 
câtu-va timpu  barbatesce.- Vediendu inse, că elu nu 
este ajutatu de nime si vrajmasii "lu ataca cu „putere 
totu mai mare, s'a, retrasu si elu cu pugina perdere. 
Prin acesta a cadiutu nu-numai ataculu asupra Bradului, | 
ci s'a nimicitu si planulu ulterioru de operatiune, . apoi 
si vrajmasiulu. din acea parte s'a facutu mai cutesatoru. 
Acestu atacu nereusitu a, produsu -o impressiune des-. 

curajatâre asupra poporului armatu si în” regiuni mai 

departate. Insusi Buteanu carele erâ de toti admiratu 

si respectatu pentru activitatea sa estraordinara desvoltata, 

“pâna atunci si pentru curajulu seu, acuma _ilu -perdit 

pe acesta precum” si sperantia unui successu “finale. 

Ingrijarea,. locuitoriloru' munteni a crescutu din 

- imprejurarea, că mijlâcele de 'viatia se urcasera preste 

mesura in pretiu. Pe la pasci. ferdel'a, de grau (24 cupe) 

au costatu 4 fl., ceva mai tardiu.5 “fi.. moneta. conven- . 

tionala, 6ra cup'a de sare 1 fi., mai tardiu 1-fl. 20 cr. 

m. €.  Comunicatiunea cu siesurile tierei incetase cu 

totulu cu' multu mai inainte.  Ludratorii mineloru inca 

nu erau in stare se castige nimicu, pentru-că. in' bai 

nu se mai lucră, ra, aceia, cari aveau ceva auru nu'lu 

puteau schimbâ.: Magiarii in Abrudu devenisera din di 

„în di. totu mai indrasneti si intrigau pe sub ' ascunsu 

atâtu ei insi, câtu si prin unii romani „magiarisati si. 

prin oficialii. câmerali, câ se demoraliseze “pe poporu 

asia, incătu eu intre lunile. Aprile - si: Maiu ajunsesemu 

câ se fiu numai cu numele prefectu in Abrudu. 

- Separati -de tâta lumea, parasiti si uitati traiamu 

in nesciintia, . totala despre starea -lucruriloru în afara 

de munti. Vrajmasii isi inoisera incordarile loru si nu se 

_retrageau dela nici-unu sacrificiu; numai. că se. „pota 

„strabate in sinulu muntiloru, ei adeca, sciau bine, o si 

marturiseau. pe fagia. că ei nu potu „pune mâm'a pe 
i a
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cetatea Alba-Juli'a pe câtu timpu muntii nu se afla in 
potestatea loru. Cu tâte acestea, pe acestu timpu-nu 
se aflau în. manile luptatoriloru nostrii din munti mai 
multe. decâtu - 1300—1400 arme de focu, si lipsa .de 
munitiune erâ, atâtu de mare, “incâtu au trebuitu se se 
ia cele mai rigurâse mesuri în contra acelora, cari aru 

„cutesă, se pusce afara din lupta. Asia dara starea, nâstra 
eră in totu respectulu critica. Numai capitanulu Ivanovich 

'se parea că n'are alta” grija in“ Abrudu decâtu se 
manance si se beie pe spesele locuitoriloru. Din mediulu 
lunei Decembre  candu Sa -intorsu dela Huiedinu, pâna 
in lun'a lui Maiu a traitu făra nici-o „Ocupatiune in 

„Abrudu. In privintia evenimenteloru câte se intemplau | 
afara din Abrudu elu remase cu totulu passivu si ne- 
simtitoru. Numai: odata pe la mijloculu. lunei Januariu 
S'a potutu. induplecâ la vugarea, prefectului Buteanu, că 
se mârga in Comitatulu Zavandu, unde n'a folositu 
nimicu decâtu -că petrecea, in certe necurmate cu Gmenii 
din imprejurimea, prefectului. Dar a- treia 'di ne mai 
placându-i acolo s'a intorsu 6rasi la Abrudu ci” se'si - 
petrâca precum se aratase mai susu, 

Pe candu eu. si 'cameradii mei luptamu in: strim- 
torile muntiloru cu vrajmasiulu armatu, 6ra inlauntrulu 
loru . cu calamitatile mai Susu aratate, veni in cot. 
Zarandu Joanu - Dragosiu. deputatu la dieta ungurâsca 

„din Ungaria. Că-ci. atunci dupa ce gubernulu ungurescu 
Sa - convinsu : că, trupele Sale “nu potu se “sparga cor-: donulu trasu de romani inprejurulu muntiloru au decisu 
că se ajunga la scopu pe calea negotiatiuniloru. Gu: 
bernulu' proiectase, dupa cum s'a adeveritu mai tardiu, 
planulu de a ocupa în centrulu: muntiloru vre-unu.punctu | _acomodatu si prin aceea se traga pe luptatori dela 

“strimtorile cele mai din afara, in launtrulu muntiloru, se „se slabesea liniile cordonului si asia” se deschida i in tote 
=
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- partile calea in munti. Negociatiunile aveau de scopu 
numai a masca esecutarea acestui planu. ' Gubernulu a 
alesu spre acestu scopu pe deputatulu Dragosiu, unu 
romanu de sentimente magiare... Prefectulu Buteanu 

primi in 93 Ape o seris6re: dela  Dragosiu din Bradu - 

„cu dat'a 19 â. 1. adressata totuodata si mie, in care eramu 

invitati la o conferentia spre scopulu unei invoeli salu- 

tarie. Eu. venii la, Abrudu chiaru in aceiasi nâpte, dupa 

_ce am cetitu scrisârea o am comunicatu si prefectului 

Axente Severu, care tocmai pe atunci 'se află in Abrudu. 

„Acesta declara indata că din tâta acea conferentia, nu: 
se va alege nimicu, din causa că - principiile magiaris- 
mului JIossuthianu' sunt cunoscute; apoi romanii au 

avutu ocasiune de. a se convinge desprg credintia .un- 

guresca, si in. dosulu acestei conferentie pote fi 'că este 

ascunsu altu ceva; de aceea elu' este de parere că in- 

vitarea. se nu: fia primita. Elu incheia cu cuvintele: 
„Timeo Danaos et dona ferentes!“ Din contra cei mai 

„multi au fostu de opiniune, că o convorbire cu-Dragosiu 

daca: n'ar. folosi, de siguru că nici mar stric. In 

25 Aprile. plecaramu -la Mihaileni adeca cu prefectii 

Buteanu si Dobra, fostulu prefectu din Campia .preotulu 

Vladusiu, vice: -prefectulu meu Boieriu si inca alti câtiva. 

Acolo. conveniramu : cu. Dragosiu.  Scopulu meu adeca, 

au fostu câ se aflu câte-ceva despre starea, Jueruriloru 

din afara de munti; pe lânga acâsta eu eramu de 

parere, că în consideratiunea starii nâstre descrise mai” 

susu in care ne aflamu iri munti, 'unu armistitiu ne ar 

fi folositoru in multe. privintie. La posibilitatea impa-! 

carei 'cu magiarii eu unulu nici pe departe nu am 

cugetatu: 

- Ablegatulu Dragosiu luă cuventulu- si. intr'o ora- 

tiune- maiestra zugravi. situatiunea. lumei” in colori, ma- 

giare. 'Elu dise:, „Capitala, Ungariei este recucerita, 
- - - o 3
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Ungari'a intrâga este “curatita de soldati nemtiesci, armele  magiare : preste totu victoridse, Feldmarschall "Windischeriitz -revocatu si exilatu;: camarila umilita ; in “Vien'a, ferbere mare, Galiti'a' intrega in arme si preste puginu se va tîns-unu congressu europeanu dela care » Kossuth astepta renascerea Ungariei, cu atâtu mai virtosu că Austria are se fia desfiintiata, ra de rege alu Ungariei. este designatu: ducele de Leuchtenberg ginerele imperatului Russiei. Dela -consideratiunile aceste Dragosiu „trecă la-starea natiunei romane si observa, intre: altele: i „Că cabinetulu dela Vien'a indata dela inceputulu TEs- _boiului civilu in urmarea intrigeloru sasesci totudeauna „au cotitu pe romani mai inapoi, .că pe candu elu dedea - „Sasiloru arme..romanii. lasati : în adinsu făra arme au ” fostu dati victima, furiei. magiariloru, că -russi au fostu . chiemati: in. tiâra numai că, se apere pe sasi, că in -con-: „. constitutiunea -din 4. Martiu” nici cu o silaba nu este vorba de natiunea rOman6sca,. de si: devotamentulu ei “a fostu făra esemplu, candu din contra pentru sasi carii "nici mai ivainte n'au facutu. nimicu, 6ra acum. au de- "-pusu armele si. au recunoscutu - pe. gubernulu magiaru, li s'au facutu o. ticra sas6sca, de unde este invederatu - că, au. de: scopu, câ in Transilvani'a se ridice 'elemen-. “tulu germanu successive pe mormentulu celorulalte. și asia mai de: parte. Asia dara este necessitatea suprema . de a; insufiă spiriteloru iubire de pace, că-ci romanii ar trebui se pricâpa, că ei sunt, insielati si că in fine densii totu voru trebui se cadia. ÎI 
„Acesta a fostu aproximativa coprinsulu oratiunei sale, e Se 
Buteauu, carele precum s'a observatu si mai susu' desperase cu totulu de .reusit?a “causei . nostre si Dobra, - unu advocatu eruditu, carele si clu nu erâ mai bine „dispusu, purtau . numai singuri „conversatiunea cu: able- - 

E
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gatulu, 6ra acesta spre a ajunge la o invoisla definitiva 

a pusu de prima si categorica conditiune depunerea arme- 

loru si extradarea loru, 6ra acâsta o esplică asia, câ gard'a 

nationala se fia desarmata, din ambele parti si resboiulu 

se fia purtatu numai -cu trupe regulate. Eu observaiu 

lui că -acestu poporu insielatu forte de multe ori de 

câtra magiari nici armele nu le va dâ.din mâna, nici 

nu va suferi vreodata că orasiele si satele muntene. se 

fia ocupate de soldati magiari, si am mai adaosu, că - 

acilea, pâte fi vorba celu multu numai de unu armistitiu. 

| Ablegatulu replică, că elu pentru asia ceva'nu este 

“auctorisatu, intre aceea densulu va face raportu: la 

comandantele din comitatulu Zarandu si chiaru la Kossuth, . 

„apoi va “si plecă indata la Debrezinu, pentru-câ se auda - 

parerile. lui Kossuth si se aduca in scrisu concessiunile 

care-pe romani se-i pota indestulă. Dupa, acâsta con- 

„vorbire ablegatulu a si plecatu, * a promisu inse a se, 

_intâree în câteva dile.' Din acesta, convorbire aflaiu eu,. 

că magiarii din Abrudu, .de si ei au fostu aperati de 

câtra romani, tractati amicabili .si cu multa 'crutiare din 

- Octobre 1848 pâna la. venirea lui -Hatvany adeca mai 

multi de 6 luni, totusi ei in totu timpulu. acela au 

tînutu corespondentie secrete cu fratii loru din Ungari'a 

si mai virtosu cu comandantii, carii operau în vecinatate 

anume si cu maiorulu Csutak, comandantele dela Bradu, 

pe acestia densii ii informâu cu tâta diligentia despre 

starea nâstra si insistau neincetatu câ dupa atâta astep- 

tare trupele magiare se intre în munti. Mai departe eu 

m'am convinsu că si o-parte a poporului - din comunele 

invecinate er â intrigata” de magiari. si gata de a de- 

pune armele. Ceea ce.mi se parea. inse mai periculosu - 

erâ.că si vreo doi inteligenti. cari pâna acuma luptasera 

„cu noi 'în: contra” rebeliloru si carii aveau 6resi care |. 

influintia erau aplecati 'la o invoire definitiva, - iu dintre



alte cause, ci numai pentru-că ei desperasera cu totulu 
de resultatulu finale alu incordariloru nâstre, 6ra acuma 
se parea. că si partea a doua-a oratiunei lui Dragosiu eră de siatura câ se le deschidia ochii asupra multoru 
lucruri. Mai incolo eu aflaiu indata dupa acea, convorbire, 
că dintr'o' odata cu venirea. ablegatului trupele. magiare 
au fostu inmultite nu numai in €omitatulu Zarandului, ci si pretotindeni in directiunea celoru mai importante “strimtori de munti, ceea ce me facura. se cugetu la unu plânu a loru, combinatu si asia: imi permitea câ se patrundu in susu atinsulu planu alu politiciloru magiari. “Acum eu cunosciu perfectu situatiunea in care ne aflamu noi si asia m'am decisu că, se “lucru cu mare circum- - spectiune în contra intrigeloru vrasimasiului si se nimicescu planulu loru. Intr'aceea, :eu - me continsesemu mai din inainte că averea erariala in Abrudu nu mai 'este in _ Securitat6. - Mai. tardiu "mi “trase luarea aminte vice- tribunulu meu Joanu Corchesiu asupra aceluiasi obiectu. _ Asia eu trimiseiu pe numitulu vice-tribunu insocitu de câtiva calareti . la unulu. Franciscu' Frendel - schimbatoru „Substitutu de auru cu provocare in scrisu, câ se trans- puna; aceluia aurulu si casse]G -erariale spre a le duce în securitate - la. Campeni. Diu Frendel dede -aurulu -_6ra mai'multu nimicu. Mai tardiu dupa intrarea lui "Hatvany in 'Abrudu: dn. Frendel numeri, aceluiasi „12,000 . m. c. din cassa bisetala, dupa ce mai ntaiu „au depusu juramentu in biseric'a sociniană pe constitu- tiunea  magiara. | e | a | 

A - doua : di. dupa 'conrorbirea, dela Mihaileni au venitu dela Hatvany: invoirea, deocamdata la .armistitiu făra, terminu. * Prefectii Balintu .si Axente Severu carii „Du venisera in Mihaileni la acea conversatiune, - luandu, . „acesta scire, se grabira a me provoca, in scrisu, că se * -me aparu 'de credintia magiara si de negotiatiuni ulteridre.
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. Pentru mine” insumi acâsta,- dojana a fostu- de prisosu 
„din causa că eu am fostu totudeauna de aceeasi parere 
„că si densii, dara epistolele loru imi folosira mie. în 

alta privintia; fiindu-că acei 2 prefecti stăteau in vaza 
"mare la -poporu asia, eu me puteamu ajută cu parerile 
loru în ostenelile mele de a paralisa intrigele: magiari- 
loru. Indata dupa plecarea deputatului Dragosiu la 
Dobritinu am primitu dela comandantele cetatii Alba- 
Juli"a, provocarea, că 'se alergu cu.5 mii de Gmeni spre 

a libera numita cetate.*) Eu inse i-am respunsu că 
situatiunea in care me aflamu eu nu-mi permitea im- 
puginarea poporului armatu sau intrebuintiarea lui airea 

decâtu- in munti. -Asia dara eu i descrisei tâte im- 

_prejurarile prin. urmare si convorbirea cu Dragosiu, si 

lu asiguraiu €ă o invoire cu rebelii star puts intemplă 

- numai atunci, candu aceea ar esi spre binele tronului 

si alu patriei, 'in casu contrara eu sunt, decisu la lupta 

„ sanger6sa in munti sau si afara in siesu.. 

Dupa, optu dile Dragosiu veni rasi in munti si 

trimise ' înainte “la -Abrudu  copi'a unei scrisori dela 

“Kossuth, anumindu si loculu pentru noua convenire. 

““In aceiasi di adeca in 3 Maiu avuramu rasi 0 con- 

ferentia in cas'a lui Boieru vice-prefectulu meu de mai 

„. imainte, 

„In acea, adunare - Buteana  dede cetire scrisârei 

lui Kossuth. Aceea av6 data din 26 Aprile dela 'Dobritinu 

sub. Nr.- 6219/K si. eră adressata -câtra 'deputatulu 

Dragosiu. * Asia dara acea, epistola eră scrisa indata, a 

doua. di dupa convorbirea dela Mihaileni; prin: urmare 

se vede că acelu delegatu trebue se fia cerutu dela 

„presidentulu Kossuth unele concessiuni mai inainte de 

*)- Pe atunci cetatea Alba- Julia oră impresurata, strimtorata 

„tare si bombardata, de trupele insurgentiloru. . Nota trad.
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- acea conversatiune, sau că, Kossuth insusi le va fi datu 
pe acelea: din indemnulu propriu. 

Fia acâsta ori si cum, acea epistola garantedia 
romaniloru libertate de drepturi, folosirea, limbei loru 
nationale: nu numai. in biserica si sc6la, ci si în vistia 
„comunala, le dă voie 'câ se se adressedie si câtra gu- 
bernu in tâte afacerile si trebuintiele loru în limb'a loru 
nationala; iai departe le garantâdia loru din partea 

- Statului ajutoru pentru inbunatatirea instituteloru loru 
„ scolastice si altele sciintifice, - neaimestecu' in. afacerile. 

-loru bisericesci, punerea preotiloru- romanesti in pri- . 
vintia- salarieloru si preste -totu a altora ajutore. pe 
picioru egalu cu preotii altoru  religiuni ete. In fine elu 
“promite romaniloru, că daca ei se voru intârce si su- 
pune. indata patriei - si Subernului (magiaru) va aruncă 
unu velu preste totu trecutulu, scâte inse din amnestia 

"generala pe singurulu episcopu Siaguna. Unii dintre cei! 
presenti declarară că ei cu. coprinsulu acelei epistole. 
nu ar fi tomai indestulati, inainte de toti fostulu vice- 
prefectu Joanu -Boieru. Acâsta erâ prima concessiune 
pe care-o facea gubernulu magiaru  simtiementului de 
nationalitate desteptatu alu poporeloru. Ea este cu doue | luni mai vechie de câtu e decretulu dietei magiare prin 
care- s'a enunciatu in fine recundscerea nationalitatiloru. 
Din -contra betranulu Micasiu  tatalu prefectului, observa 

„că: „prefectii n'au dreptu de a incheia invoieli de aceste 
făra -scirea prealabila a, comitetului vomanescu câ re- presentantele legitimu “alu natiunei, si făra gubernulu, 
austriacu“, Eu am sustinuta âcâsta, parere: a lui. Aci trebue se observu, că in dilele din urma a patrunsu în. - munti 0 scire „intunecâta, despre proclamarea indepen- . dentiei Ungariei, noi inse nu sciamu nimicu siguru des- - „pre acâsta. si eu. atâtu mai pucinu despre 'detronarea si proscriptiunea casei  Habsburgice. . Vorb'a veni =6rasi
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la desarmare si: la transpunerea, armeloru, 6ra,. eu am. 
perseveratu. pe lânga afirmarea mea de mai inainte, că. 
acesta nu se "va intemplă, pentru-că avemu temeiuri” câ, 
se nu' damu crediementu: promissiuniloru: magiare. 
Dragosiu inse- observă, că elu cunâsce sentimentele po- | 
porului si scie forte bine. că, elu doresce: pacea; se i-se 
permita lui „a vorbi câtra poporu si se- va ved că 
acesta e gata se depuna, armele. Ac6sta dorintia a lui 
i Sa incuviintiatu cu atâtu mai virtosu, că eu curiosceam 

cu multu mai bine sentimentele poporului. 
In'5 Maiu Dragosiu. veni. dela Abrudu la, Campeni 

insocitu de o multime de lingusitori; poporu numerosu 
se adunase acolo de prin prejurime. Dragosiu se urcă 
pe o' masa si isi incepu oratiunea sa, dar indata la iîn- 

'ceputu si mai tardiu mai de multe-ori poporulu ii taiă - 
“_vorb'a, 6ra, altii 'erau de parere câ se "lu asculte in 

linisce pâna, ce va termină. Urmarea cuventarei sale a 
fostu precum o prevediusemu si eu; pentru-că elu intre 
altele au intrebuintiatu si expressiuni necuviinti6se asupra 

__ imperatului si familiei imperatesci. Numele imperatului 
“la romani este sfantu. | 

In :desiertu. .. Boieru fostulu vioe-prefectu se urcă 

pe aceeasi tribuna spre a corege expressiunile deputatu- 
lui si: spre a informa: pe poporu in sensulu aceluia; 

„elu nici odata nu s'a bucuratu de increderea poporului 
“si cuventarea sa n'a avutu nici-unu resultatu. “Totu dela, - 
acea tribuna- am vorbitu si eu câtra poporu, câ se nu 
sufere a se însiela de câtra nimeni. Centurionulu Sam; 

Morariu inca a vorbitu câtra poporu respundiendu celoru 
"2 oratori si punendu-le mai multe intrebari incrucisate, 
6ra dupa respunsurile primite declară că. nu e indes- * 
tulitu cu ele. Inca odata mai, vorbi. Dragosiu câtra 
poporu si i promise bani si. victualii daca va incheia - 
pace. -Maioritatea de parte preponderanta a poporului 

Raportulu li Avrama a Janey, Ă - A



| declara, “că voiesce pacea, dara cu scirea prealabila a 
„comitetului romanescu si 'a, imperatului, si cu acea con- 
ditiune, câ soldații. magiari se nu calce in launtrulu: 
muntiloru; .6ra, pe câtu timpu li se cere: transpunerea 
armeloru, poporulu nu dă crediementu promissiuniloru 
magiare. Cu acestea adunarea se dissolvă făra câ, se 

“. A-ajunsu la vre-unu resultatu decâtu numai la atâta, că 
vreo due sate obosite mai tare decâtu altele prin stra- 
patiele 'resboiului au declaratu că, sunt gata a depune 
armele, ceea ce au si adeveritu prin fapta; mai tardiu 
S'au intorsu si aceste comune. la; datori'a loru si au 
luptatu - alaturea cu celelalte asupra  insurgentiloru. 
Ac6sta imprejurare o folosira. atunci magiarii 'spre a 
face pe Dragosiu. se crâdia, că acelu exemplu ilu va 
urmă in câteva dile totu poporulu, deci elu se arboreze 
făra - grija stindardulu uniunei în Abrudu si in alta di 

„6. Maiu Dragosiu facă acsta în adeveru. -Erâ o di de 
Dominica. Câtra amâdia am venitu eu insumi la, Abrudu 
si am vediutu preste totu colorile „magiare.  Dragosiu 
me iintimpină, cu mustrari,. că eu singuru i stau in cale 

Si invetiu pe poporu câ se nu depuna armele. - 
„Pre candu ne certamu noi, veni dela anteposturile 

n6stre scirea, .că, Hatvany inaintâdia cu putere con- 
siderabila câtra Abrudu. Eu intrebaiu “pe Dragosiu cum 
se pote asia ceva, candu armistitiulu nu este denuntiatu 
si ce scie elu despre: acestu lucru? - Elu afirmă, că nu 

„Stie nimicu despre acesta, si nu voiâ se dea . curierului 
crediementu, s'a decisu totusi câ se scrie lui. Hatvany. 
Preste o 6ra veni unu alu doilea curieru: cu  scirea 
suprindietâre, că Hatvany a si ajunsu în hotarulu Abrudu- 

“lui. Romanii carii se aflau de fagia, intrebara, indata pe 
„Dragosiu că ce insemnâdia acâsta? Elu ii asigura, din 
nou" că nu'scie nimicu despre. acâsta, asigura înse. pe 
ondrea sa si chiaru - în numele gubernului magiaru că,
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chiaru si în casu de a intra Hatvany în orasiu, noi 
putemu se fimu făra nici-o grija, pentru-că. nu ne va 
cadea nici-unu peru din capu. Unii se liniscira, cu atâta, 

“între altii 'si Buteanu si Dobra; eu inse me departaiu 
jute de aici si ajungându la. cuartirulu meu incalecaiu 
calulu si alergaiu in galopu la Campeni. In, drumulu 
meu intimpinandu câtiva, gardisti romani din Abrudu îi. 

| refectaiu la datori'a si juramentulu loru. In aceeasi sera 
intre '9 si 10 6re rebelii cu Hatvany in frunte intrara 
cu 0 putere de 1400 soldati si 3 tunuri in orasiulu 
Abrudu, unde fusera, - primiti cu mare :entusiasmu de - 
-câtra magiari. Gardistii romani credinciosi la apropierea 
insurgentiloru se departara din orasiu si venira armati 

la Rosi'a, unde intr'unindu-se cu gardistii romani din 

acelu orasiu, in. alta di ajunsera-la Campeni. Cu. 

acestă, veni si prefeetulu” Balintu pe care ilu chiemasemu 

: Sa 'desteptatu si capitanulu Ivanovich din letargi'a 

sa si-a fugitu la Campeni. 

Dupa-ce magiarii din Abrudu buni de purtatu 

“arme in: numeru .preste 600 -de. 6meni s'au . pusu . 6i 

insii la dispositiunea lui Hatvany si prin urmare "iau in- 

taritu in modu considerabilu puterile armate, toti romanii . 

din orasiu 'si 'satulu Abrudu au fostu desarmati chiaru - 

in acea n6pte. :Pe la miediu de n6pte am primitu 

prin vice-tribunulu N. Begnescu o seris6re dela Dragosiu, .: 

in care acesta me infrunta că-ci .m'am departatu. din . 

orasiu .si me provâca se me. intorcu acolo. A doua di” 

“demindtia in 7 Maiu primiiu a, dow'a scris6re, in care sunt 

" provocatu se depunu armele. Ac6sta, scrisâre mi-o aduse 

tribunulu * Mihailu Andreica. Asia acele 2. serisori au 

fostu salvatârele celoru cari le-au “adusu . si cari la 

repedea mea indepartare. au fostu remasu in Abrudu. 

La nici-una, din acele scrisori nam datu respunsu. “Eu . 

'inse scriseiu în .aceă di prefectului Axente Severu, îi o 
. pa
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aduseiu la cunoscintia, celg intemplate. si ilu invitaiu că 
se alerge cu 6; parte considerabile a tvupei. sale in 
 ajutoriulu nostru. ' In aceeasi di ne venira scirile cele 
„mai triste. din  Abrudu.: Prefectii Buteanu si Dobra 

“ fusera pusi sub paza in cuartirele loru, romanii mai de 
„frunte preoti si mireni arestati. Unu: romanu din Rosi'a, 
-anume Crisianutiu, la vederea trupei magiariloru dise 
câtra - -unii din ei, se nu se bucure prea de timpuriu, 
ci mai ântaiu se astepte ce voru dice la aceste Motii*). 
La acestea Hatvany a venitu intru" atâta, furia, incâtu 
pe: acelu nefericitu - Pa, ucisu cu mân'a sa injunghiandu-lu 
"cu 'sabi'a. Incurajati prin acâsta selbaticii 'sei luptatori 
“se aruncara. în locurile publice asupra romaniloru, ba 
“Strabatura prin casele loru Spurcandu, pradandu si 
omorindu făra distinctiune de - etate si seesu. Mai multi 
fura, 'Spandiuirati, apoi chiaru si in acea stare insultati. 

„Dupa acestea fusera, ocupate tâte esirile din orasiu în 
imprejurimea Cea mai aprope. La cererea magiariloru 
din Rosi'a s'au trimisu si acolo doue companii de “nonvedi 
că, garnis6na, cu cari se impreunara preste 400 magiari 

„rosieni bine armati. Pentru-câ se nu remana iai pe 
josu de fratii loru din Abrudu: incepura si acolo se dea 
focu, se jafuiâsca, si: se: lase inca si în regiunea de prin 
prejuru : aceleasi - urme de focu :si- scene de.. omoruri. 

- Latindu-se aceste sciri, spiritele romaniloru munteni se 
_revoltara si ei al6rga, din tâte partile la Campeni. 
In 8 „Maiu am: primitu a trei'a scrisâre dela - 

„ Dragosiu, in "care. elu me prov6ca se depuiu armele si 
“se: apucu pe calea intielegerei pacifice. ': Eu i-am re- 
 Spunsu: relevandu perfidi”a magiara in 'cuvinte scurte si 
i-am declaratu că intre noi are se decida, numai sabi'a. 
Acum, eu cuventandu câtra poporul. adunata ii ii  des- 

  

5) Locaitorii manteni romani din Alhaea, Vidra, Scarisibra ete.
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 voltaiu planulu proiectatu de magiari, spre a subjuga 

muntii, îi: impartasiiu cele “din urma evenimente 'si pro- 

vocaiu pe poporu că se mai jure odata, că nici-unulu nu : 

se va retrage, ci că, toti. voru - combate pe vrasmasiu 

„pâna la cea din urma picatura, de sange. Intre strigate: 

„Se traiâsca imperatulu!“ . depusera cu totii juramentulu. 

Indata dupa. acâsta - poporulu armatu fi impartitu in 

siese col6ne . si la, -fiacare dintre acelea i se :-anumi: 

positiunea ce avea, se. ocupe. Trei col6ne fusera, asiediate 

“in drept'a, “6ra celelalte 3' de a stanga drumului de 

tira, care duce dela Campeni preste: Abrudu la Zlatna 

si anume pe laturea drepta, 

La asia numitulu Stiurtiu, isi luă 'positiunea că. 

“altadata curagiosulu parochu si: vice-prefeetu Simionu 

Groza din Rovina*). Mai. departe inapoi la Cerniti'a a 

fostu comandatu "tribunulu Nicolae : Chorchesiu si “de- | 

curionulu primaru Jamboru, unu. “soldatu care servise in 

armata. Si mai departe spre drumulu de ti6ra de asupra 

- asia numiteloru mori. circasene au ocupatu, inaltimile 

_tribunii Aiudanu si. Russu, 

În laturea de'a stanga colânele. erau  asiediate 

asia: Dealurile de .câtra Rosia le “ocupase . „tribunulu 

Mihailu Andreica, cu col6n'a sa. 

Mai: departe in facia cu “Abradulu, la - Surapostu, 

s'a postati tribunulu Fauru cu buciumanii. 

*) “Fiindu-că acestu preotu notabilu. se numesce' mai Antaiu 

aici, trebue se observu, ci eln se tîn6 'de prefectur'a' Zarandului si 

a fostu' pusu de câtra Buteanu tribunu preste 7 sate pe linga 

comun'a- sa Rovin'a.. Precum e cunoscutu, comitatulu Zarandului 

fusese ocupatu, spoliatu si mai întregu prefacutu în cenusia de câtra 

vrasmasiu; numai cele 7 sate din iribunatulu parochului Groza au 

-. vemasu crutiate' de vrasmusi. Groza le-au aparatu. pe acelea cu 

atita prevedere, prudentia si fericire, , in. câtu vrasmasiulu in. mania 

„ toturoru incordariloru sale niciodata 1 nu s'a potuta apropia de acelea 

: siepte sato, . , | : Do
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„Celelalte inaltimi mai aprâpe de drumulu tierei 

câtra,: Campeni si fagia în. facia cu tribunii Aiudanu si 
„Russu au fostu' ocupate de trup'a. din centru: Aceea 
stetea sub immediat'a comanda a preotului Vladutiu, pre- „. fectului de mai inainte in Campia, care acuma, funetionă „la mine câ; vice-prefectu. Capitanulu Ivanovich fuse in- vitatu a, stă la acesta coldna si in momentulu decisivu „a dâcu ea asaltu, a 

- Despre tâte aceste dispositiuni. au fostu informatu Si Ax.. Severu si provocatu, câ elu se ocupe drumulu de munte la Dealu-mare. i E 
“In modulu acesta se luara tote mesurile spre a inchide pe  vrasmasiu; Observandu elu acâsta, s'a incer- catu se'si deschidia. o cale, pentru-că se-i pâta veni „trupe nue dela Bradu si spre acestu Scopu atacă arip'a „ drepta a cetei lanceriloru în directiunea câtra Cerniti”a. Darâ tribunulu Aiudanu si decurionulu primariu Jamboru Pau respinsu si luatu pe fuga pâna in: orasiu. Perderea Vrasmasiului a “fostu unu 'mortu si 4 raniti. 

„3 Multu “mai crunta a fostu lupt?a din arip'a stanga la Rosi'a. Cele 2 companii trimise acolo de câtra, Hatvany, „ntarite prin-toti magiarii buni de arme din acelu orăsiu, adeca 0 trupa camu de 650 Gmeni, au atacatu in aceeasi di, de 8 Maiu: dupa amââia, pe tribunulu Andreica, in Positiunea lui; acesta ins6 resbată ataculu cu tâta bar- „batia, se aruncă cu tâta puterea sa pe vrasmasiu si ilu aduse in disordine, "O compania de ale lui Hatvany' fa - Impresurata de câtra, Poporulu armatu si macelata mai - intrega ; multi insurgenți se salvara prin fuga la Abrudu, „altii se a5cunsera în mine; au  fostu inse cautati si acolo, apoi ucisi; „numai puţini au .reusitu, câ dupa ca au in- noptatu se remana neaflati, dupa care apoi in: capu de. nopte au pututu se se pitule 'si se fuga.
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„Din acea trupa sparta. unu despartiementu mai 
e 

“mare se readună incă de cu dio'a la Rosi'a si incepi 

a si dă focu la casele romaniloru, spre asi: resbună in 

__modulu acesta pentru bataia ce li Sau datu.: 

“ In aceleasi momente unu despartiementu de lanceri 

carele batuse pe vrajmasii ce fuseşera, in: dealu, venindu 

la numitulu orasiu surprinsera pe insurgenti in acâsta 

ocupatiune. S'a inceputu - 6rasi unu macelu, care a 

duratu pâna in nâpte. Cu ocasiunea acâsta- orasiulu 'se 

aprinse la mai. multe locuri. prin foculu: de pusci;. dara 

 dintrg casele aceloru magiari cari. în dio'a aceea si in 

cea precedenta s'au fostu distinsu prin rapiri, aprinderi 

si omoruri .in contra romaniloru, la. unele 'li-au datu 

- focu romanii -câ de represalie. Vrasmasiulu perdu in . 

"acea lupta: pe .dealu, in “mine si în orasiulu Rosi'a - 

vreo 300 de morti si multu mai pugini raniti; ai nostrii . 

“au avutu numai unu. mortu si mai multi raniti. De .: 

câtra  sâra Hatvany Ja vederea, celoru de ântaiu' fugari. 

veni intru atâta furia incâtu rasi comandă, câ se se. 

impusce mai multi romani. in piatia, publica. - | 

La scirea acestoru scene intristatâre. si mai virtosu 

_dupace aflaramu că prefectii Buteanu si Dobra cu mai 

multi alti. romani inteligenti au cadiutu în prinsre in 

mâni'a asigurariloru ablegatului Dragosiu date pe ondrea 

gubernului ungurescu,. noi ne deciseramu pentru mesuri 

decisive. In 9. diminâtia, tînuiu eu cu prefectii Balintu si 

Vladutiu unu consiliu de resboiu, in care se decise câ in 

“aceea di dupa amâdi la 3 6re se se dea unu atacu gene- 

ralu, Ataculu de ântaiu ilu facuiu eu insumi. cu arip'a 

stanga si anume cu colân:a. lui Andreica; totu atunci avură . . 

se atace si celelalte col6ne. Indata 'si puseiu 'trup'a priu- | 

cipala. sub capitanulu Ivanovich si prefectulu Vladutiu în - | 

miscare, pentru-câ, se'si ia, positiunile loru numite mai în 

susu,. Celelalte colâne se si aflau la loculu loru. 

7 

!
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Intraceea Hatvany ra mai lasa se fia inpuscati mai: multi romani ; intre “aceia si pe prefectulu Dobra; Buteanu fi aruncatu in fiare. . Mi a Asia la Gr'a -ficsa S'a _începutu ataculu cu arip'a “Stanga. Valorosulu . tribunu Andreica s'a aruncatu cu atâta celeritate pe Yrasmasiu, incătu in mai puginu deo Gra l'a impinsu pâna pe. de inaintea, orasiului.- Acuma tribunulu se afâ, pe inaltime în faşi”a Abrudului. 'Totu asia. si cele 3 coldne din' arip'a drâpta, care atacasera - dintrodata, se apropiara, totu mai multu, din causa câ vrajmasiulu- a” fostu' silitu se se retraga la tâte punctele „de inaintea a loru nostrii. Ma - 'Tribunulu Andreica imi ceri unu tunu, pentru-că se traga, din dealu asupra imprejurimei orasiului ; totu- „ odata: imi arată, că dupace elu a inaintatu asia, departe, Sar. pută forte usioru câ Xrajmasiulu se'lu: atacă dela „spate, daca 'ataculu nu se va, intreprinde - indata cu „trup'a Principala.. Eu i trimiseiu la momentu tunulu cerutu, pe care apoi ilu indreptă elu insusi. Totu atunci. __DrOvocaiu pe capitanulu Ivanovich - că - se se puna in. miscare cu trup'a Principala si se atace ; a fostu inse preste putintia a-lu induplecă, 'se “se. misce din locu. “Acuma reclamâ si Aiudanulu că, erâ- in pericolu de -a perde t6te, folosele castigate pâna atunci, daca trup'a „Principala nu va dă ataculu indata, Eu alergaiu. insumi „la trup'a principala . si. aflaiu - dela: Vladutiu, că elu a voitu: mai de multe-ori - se atace, dara  capitanulu Ivanovich nu I?a lasatu. “ Asia dara, eu lasaiu pe acestu ... -capitanu in linistea. sa. si comandaiu prefectului că; se atace si singuru, ceea ce-si facă indata, Mai ântaiu - venatorii sei strabatura inainte. si- cu puscaturile „loru bine indreptate respinsera pe tiralerii vrajmasi, Vraj- . masiulu s'au reculesu. de aci de unde erâ. puterea sa principala si dede unu atacu „iute - asupra centrului 

1
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nostru. Venatorii nostrii sustînura ataculu cu tota bar- - 
bati'a si nu se miscara din locu. Atunci inse valorosulu 
prefectu Vladutiu se puse in fruntea lanceriloru cu 

sabi'a impurnata si se aruncă contra puterei principale - a. 
vrajmasiului. Acestu'. asaltu . decise totulu. Vrajmasiulu 
numai stete pe locu.: Tâte. incordarile -sale cu cele trei 
tunuri au fostu in desiertu. Acuma” elu: stimtoratu: din - 

tâte partile in orasiu, fă acolo strinsu Blocatu. .. 
Toti. comandantii de col6ne :si-au. facutu “datori? a. 

cn esactitate; ei au luptatu mai preste totu in fruntea 
* Gmeniloru loru- si cu acâsta ei iuu incurajatu” si mai 

multu, deci fia-care fiu alu muntiloru  simtiea elu insusi, 

că lupta pentru cele mai inalte bunuri. pamentesci. 
Intre toti. s'a distinsu mai virtosu tribunulu Andreica | 

si preotulu Groza ;. dar. ondrea dilei se cuvine mai multu N 

decâtu la toti ceilalti, prefectului, Viadutiu, care: a de- 
cisu totulu. 

Lupta inse nicidecum n'a incetatu, pentru- că i foculu 
de tiraleri: imprejurulu . orasiului a duratu tota n6ptea 

- din ambele parti, Eră intunerecu forte mare, pentru-că,. 
plouase dela mediulu noptii pâna - a dow'a di demintti”a, 
6ra apoi se-lasă o "negura grâsa, care coperi regiunea. 

Atunci Hatvany batutu, taiatu si strinsu blocatu “din. 
„Adte partile, s'a vediutu silitu a se. retrage în Vreo 

parte Gre-care.. In 10 Maiu. diminsti” a'câtra, 4 6re ajutatu . 

de plâia si negura si cu 'sacrificarea  trupeloru sale. de 

tiraleri: carii luptau imprejurulu orasiului si pe cari elu 
nici nu i-au insciintiatu despre retragerea sa, a plecatu 

„în directiunea spre. Ceniti'a, spre a scapa la, Bradu. .. 

Spre a'si masea, retragerea, sau pâte si pentru- câ, se. 
nu-le lase in' resbunarea romaniloru,. Hatvany, a luata | 

cu sine pe cele mai multe familii magiare; elu inse”. | 

silitu si pe mai multe "familii fruntasie romanesci că, 

se-i urmedie lui, precum se. > pare cu Scopu, că in casu 

, 
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"de nevoia se le opuie pe aceste la foculu si 'la lancile 
connationaliloru, fiiloru proprii si cu modulu acesta 
se scape elu insusi. Hatvany a luatu cu sine si pe pre- 

„fectulu: Buteanu. Nâfiindu observatu de câtra trup'a 
- n6stra din arip'a stanga, Hatvany: trecă printre 2 col6ne 

ale aripei n6stre drepte, care inse observandu-lu ilu si 
atacă, indata cu violentia, din stang'a tribunii Corchesiu 
si Olteanu si prin decurionulu Jancu, 6ra din drâpta - 
tribunii Aiudanu si, Russu. Lupt'a a .fostu fârte crunta, 
Multi: magiari din Abrudu fra de. diferentia, de etate 

„si sexu isi aflara aici mârtea loru. Dupa, 0. aparare 
desperata Hatvany reusi câ, se scape cu pucinele resturi 
ale. sale la Bradu ; partea, mai mare din aceia despartiti . - 
fiindu de câtra elu,.. fu strimtorata inapoi în orasiu. 
Acestia se mai aparara aci cu cele din urma puteri ale 
loru prin biserici, din case si celarie, pâna candu focurile - 

„ romaniloru din tunuri si pusci ii invinsera pre deplinu. 
Romanii vediendu- în piati'a publica, trupurile mârte a 

„le baxbatiloru: loru. inteligenti si a le altoru frati de 
„sange, pofta loru - de: resbunare crescă in gradulu su- 
premu.. “Toti 'magiarii câti "nu s'au pututu salva in unu 
modu Gre-care, au fostu ucisi fara distinctiune. Multi 
inse ascunsi de câtra romanii din Abrudu in casele loru, 
au scapatu de morte; . E e a 

| „" Orasiulu se aprinse in” mai multe locuri chiaru si 
pe câtu'â tinutu foculu violentu din tunuri;. acum 'inse: 
lancerii cei inversiunati au aprinsu ei insii cele mai 

- multe case ale magiariloru. Omenii strigau din. tâte 
„partile dupa vendiatoriulu Dragosiu,. câ-ci asia, lu numia 
„Poporulu. Pe acesta ilu aflara intruna celariu (pivnitia), 
de unde Pau scosu si au taiatu cu lancile in bucati. 

Câtra 11 6re a. m. a sositu si prefectulu Axente 
„Severu cu Gmenii sei. Elu a venitu: prea tardiu câ se: 
mai pota :participa la lupta; elu inse. a: venitu destulu 
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de timpuriu, pentru-că cu .Gmenii sei. se -puie capetu 

ln omoru si incendiu. . Daca jumetate din. orasiu s'a 

conservatu,. meritulu acesta se cuvine in partea cea 

mai mare lui Axente. Sa i E 

Asia, s'a terminatu prim'a batalie cu Hatvany. Nu- 

merulu insurgentiloru cadiuti impreuna cu alu - magiari-: 

loru abrudeni ucisi se pote lua, făra a. exagera la 2000 

si mai” multu, Din conțra perderea poporului armatu a 

fostu prea neinsemnata. :. -: - 3 AI 

Hatvany promise magiariloru - din Abrudu, că in 

3 dile se va reintârce... Spre a-si tîn6 parola isi adună, 

resturile corpului seu, de mai inainte, câtu si mai virtosu 

din alte cete de insurgenti din :comitatulu Zarandu | 

formandu 2 batalisne noue mai trase la sine 2 com- 

panii de secui dela Deva si alte 2 companii din 

legiunea germana. Se mai vorbesce preste totu, că - 

si faimosulu Rozsacu band'a sa de hoti s'ar fi alaturatu 

la Hatvany, si totu se mai arata “loculu, unde se dice - 

că a cadiutu 'si s'a -ingropatu. „Noi trecemu aci cu. 

vederea, daca “acela fusese intru adeveru Rozsa capi-. 

tanulu de banditi: sau altu. cineva. -La acestea trebue 

se mai adaogemu pe magiarii din Abrudu si din Rosi'a, . 

dintre cari toti barbatii câri au potutu prinde arme au 

luptatu in partea lui Hatvany. Asia dara trupa lui cea 

noua a statu celu puginu din 2800 luptatori cu 4 tunuri. 

“Pe candu .partea cea, mai mare & poporului armatu 

se respandise prin satele. invecinate 'spre-a pausa SI 

a se provedea cu cele de lipsa, Hatvany veni cu now'a 

sa trupa în 16 Maiu pe la Blajani 6rasi la Abrudu.: 

Si fiindu-că pentru momentu nu-i” sa potutu opune 0 

putere *mai considerabila, “elu a: si ocupatu orasiulu si 

impregiurimea lui cea mai apropiata, a trimisu apoi 0 

companie de. militie la Rosia, pentru-că pe familiile 

magiare remase acolo se le. conduca Ia Abrudu si in
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aceeasi di trimise patrole numerdse de .recunâscere in 
" directiunea câtra Corn'a si Buciumani, precum. se crede, 
„pentru-că se traga informatiuni despre insusirile comune- 
„loru aflatâre de alungulu drumului tierei spre Zlatn'a. 

” Mai: multe familii magiare. din Rosi'a fusera seduse că 
„se-merga cu compani'a de: honvedi la Abrudu;' acelea 

inse atacate fiindu de câtra romani pe dealulu numitu 
„Popa-Zacheu, au fostu luate pe fuga. “Ele lasara -trei 

„„morti pe locu si dusera mai multi raniti cu sine. Totu 
„asia patrolele . de “Tecunâscere, care dedesera focu la 
câteva case in Corn'a si Buciumani fusera, atacate de 
câtra poporulu armatu adunatu în graba, apoi respinse si la asia numit'a padurea, „Popii“ 6rasi ajunse si batute 
bine. Acâsta 's'a iîntemplatu inca. în 16 Maiu. Dupa 

„Seirea primita, despre reintârcerea lui Hatvany la Abrudu 
eu am datu ordinu câ poporulu armatu din tâte comunele - 

"se fia, adunatu iute de câţra respectivii comandanti prin 
usitatulu semnalu (buciumu), se'lu .postedie totuodata pe 
la punctele anuniite.. loru. -Câtra "Rosia s'a. postatu 
tribunulu Andreica pe aceleasi coline câ si in batalia. 
prima. În directiunea, spre Corn'a si Buciumani au fostu 
ocupate punctele. cele mai nimerite de : câtra' fostulu 

„prefectu Viadutiu cu 'tribunulu seu Olteanu si fratii 
Fauru. Acestia formau! arip'a stanga.. La asia numitulu 
Stiurtiu isi luă Simeonu Groza; positiunea sa de' pâna 
acum, 6ra mai departe spre Cerniti'a se postara Macarie 
Moldovanu fostu mai inainte prefectu la Cetatea-de-balta, 
tribunulu 'Clemente Aiudanu, . fostu prefectu dela Clusiu Botheanu. cu tribunii Boieru si Rusu. Acestia formau 
arip'a din drâpta.. Afara de acestia eu adunaiu la Campeni - unu Corpu de reserva,; spre alu intrebuintia dupa im- pregiurari. e A e 

In 17 Maiu spre amâdia lupt'a curgea pe. la tâte punctele, ea inse erâ mai ferbinte. si inversiunata în arip'a 
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stanga spre Rosi'a si in arip'a drâpta-spre Cerniti:a. 
Acâsta. batalie a duratu pâna sâra tardiu. si vrajmasiulu 
a fosu batutu in ambele aripe cu perdere considerabila 
si respinsu in orasiu, : 

În 18 batalia se incepu indata dupa resarit'a, « s6re- 
lui si pe la 8 6re ea eră generala. . Din acea ra in-. - 
ainte pâna tardiu dupa amâdia vrajmasiulu isi repetia 
atacurile sale cu puteri neincetatu innoite. mai .virtosu - 
spre Rosia si Corn'a, adeca in arip'a stânga, câsi cum | 
ar fi voitu se'si asigure calea pe drumulu tierei câtra - 
Zlat'a. Elu inse n'a, potutu reusi intru nimicu, pentru- 
că a fostu respinsu, la tâte punctele. Dupa amâdia 
Hatvany isi concentră mai tâte puterile. sale. asupra 
aripei drepte si mai alesu câtra Cerniti'a. Dara aprâpe 
de Stiurtiu parochulu Groza a avutu o di ferbinte, pentru- 
ci de câtra sera s'a incaieratu cu honvedii peptu la. 
peptu i in adeveratulu intielesu alu cuventului, le-au facutu Na 
inse mari. stricatiuni si i-au aruncata inapoi. Hatvany 

spumegandu si infuriatu, Grasi mai puse in Abrudu in 
cimiteriulu romanescu se se impusce sau se se spandiure 
0 multime de romani cadiuti in captivitate, -6ra .intre. 

"acestia mai multi prunci innocenti si femei. ' In. acea di. 

Sa decisu si capitanulu Ivanovich a esi. din Campeni; 
a venitu inse numai pâna la Carpenisiu aprpe de loculu 
bataliei, ra dupace a petrecutu câtva timpu acolo, s'a 
intorsu in aceeasi nâpte-la Campeni. dicendu, e câ elu n'a 

- potutu merge” mai departe, pentru-că romanii nu platescu 
nimicu si fugu totudeauna dinaintea. vrajmasiului etc. 

Eu dedeiu indata cele mai strinse porunci, că nime se 
nu cutedie a se subtrage din lupta, apoi incredintiandu 

trupa dela Campeni betranului meu parinte, alergaiu 

in aceeasi nâpte din 18 spre .19 Maiu in campulu de 
lupta dela arip'a- stanga. Raportulu capitanului Ivanovich 
lusese falsu, “pentru- -că „pâna atunci „Poporulu. armatu
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erâ pe la: tâte punctele invingatoriu. Iatr'aceea.. batalia 
totu mai curgea in arip'a drâpta in. directiunea .câtra 
Cerniti'a. Acolo lupt'a, tîni tâte n6ptea din ambele parti 

cu .cea mai mare cerbicie: si furie. - In 19 Maiu s6rele 
Grâ “susu pe ceriu si lupta in acea directiune inca . 
nu. incetase. | i 

“Poporulu armatu se inmultia din 6ra in '6ra con-. 
formu dispositiuniloru luate,.că-ci adeca pe aceea, di in 
19 noi deciseseramu a dâ lovitura definitiva ; -totuodata, 
noi asteptamu in aceea di pe prefectulu Balintu, pe care 
eu “ilu invitasemu câ se: alerge in ajutoriulu nostru.- 
Intre 8 si 9 Gre ataculu asupra. vrajmasiului. se incepuse 

„din partea nâstra pe la tâte punctele. Preste pucinu 
puscaturile in 'partea de câtra Cerniti'a; adeca la arip'a 
drâpta, se audiau totu mai'raru; vrajmasiulu obositu 
din acea lature a -trebuitu se se retraga partea sa cea 
„ai mare, Acum inse elu se aruncă cu. putere atâtu. 
mai mare pe arip'a nâstra, din stâng'a.. La. inceputu unu 
despartiementu alu acestei aripe s'a retrasu dinaintea 
vrajmasiului care atacase cu mare desperatiune, intaritu 
inse la momentu: cu trupe prâspete,:a inpinsu -6rasi in 
apoi .pe vrajmasiu. Pe la amâdi Hatvany a. fostu batutu 

„pe la tâte. punctele si gonitu pâna in orasiu. | 
„„ Ac6sta batalie din urma a duratu dela 18 deminstia 

indata dupa resarit'a,. s6relui pâna în 19 pe. la 12 6re 
la amâdi; asia, dara circa 30 -Sre -necurmatu.  Vraj- 
masiulu a perdutu nespusu de multu, elu erâ cu totulu 
descurajatu.: Hatvany se vedii a. dou'a :6ra. perdutu; elu 
decise a'si lua calea fatala pe: drumulu tierei. câtra 
Zlatn'a si dede trupeloru sale ostenite repaosu de 1 6ra. 

| Pe la 1. 6ra d. m. una companie” de honvedi in- 
aintă 'spre Cerniti'a, alt'a câtra Stiurtiu, acâsta cu scopu 
de a ocupa pe parochulu Groza; a, trei'a companie se întârse in stâng'a pe asia: numitulu dealulu baiesiloru în
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directiune cătra Rosia, Dupa ce lu, mesurile. aceste 
Hatvany intre 1—2 6ra d. a. isi indreptă, marsiulu seu 
câtra Zlatn'a, dupa ce: mai ântaiu dede ordinu se se 
impusce tribunulu Morariu, cetatinulu Popoviciu si inca 

alti câtiva romani. Elu 6rasi luă cu sine mai. multe 
familii magiare din Abrudu si Rosi'a, pe cara, partea 
cea mai mare 6meni betrani, femei. si prunci. Pe candu 
unele despartiemente ale poporului armatu se aflau in 
lupta cu trei companii de honvedi  remasi inapoi, ceia- 

_lalti observara că Hatvany c6rea se fuga. Se trimisera 
indata doue despartiemente câ se'lu ia la g6na; altele 

apucara in alte directiuni spre alu apuca din flancu 
(lature) si 6rasi alte despartiemente spre a apuca in-: 
aintea lui pe o cale mai scurta. În modulu acesta 

- Hatvany strimtoratu tare din apoi, a ajunsu pâna la 
gur'a Cornei.. Aici fi elu atacatn de câtra. romani din, 

doue laturi. Mai 'violentu a fostu ataculu din laturea. 
stânga, acolo erau bravii Buciumani sub comand'a cura- 
giosului comandantu Vladutiu.  Puscaturile loru sigure. 
de pe clinele repedisie ale dealuriloru, au.raritu liniile - 

insurgentiloru fugari in mesura teribila. In acele mo- 
mente apare si prefectulu Balintu pe' inaltimile - din 

„partea, de câtra Cora cu trupele sale prospete. "Obser- 
vandu acâsta secuii, aruncara pe copii si femei de pe 
cara. si se pusera ei pe acelea, pentru-câ se scape ei: cu 
atâtu mai usioru. Prin acâsta nefericitii prunci si femei 
apucara între sirurile soldatiloru si fusera, ucisi impreuna 
cu acestia de câtra romanii carii atacau in cete totu mai 
numerse. Compani'a a 6-a din legiunea germana nu- 
mita Capmortu se formă intrunu-cercu imprejuru de 4 
tunuri, cu cari se incordau din resputeri juru imprejuru spre 

a risipi pe romani: dar in desiertu, pentru-că aici terenulu 

nu este acomodatu pentru focuri de artilerie. Scen'a cea 

_ mai infricosiata, si mai crunta s'a vediutu la Cerbu. 
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“Venatorii asia .numitiloru moti*) nu mai aveau de 
locu munitiune, dar lancerii loru statâau la Cerbu gata 
de bataia.. Candu ajunse compani'a germana cu Capmortu 

“cu cele patru tunuri în apropierea loru, adeca a moti-: 
loru, atunci acestia aruncandu-si palariile si sumanele 
se repedira din tâte partile in siruri dese asupra : com- 

paniei cu Capmortu si asupra tunuriloru. Tunurile fusera 
„Tate si compani'a, germana, dupa o resistentia desperata 

“fu macelata. Unii se ucisera ei pe sine, pentru-că se 
“nu fia omoriti de -câtra lanceri.  Unulu dintre acesti 
6meni rataciti care vorbia romanesca reu, dise câtra | 
unu motiu: „Se nu”lu ombre, că elu este unu germanu 
din Vien'a, unde siede imperatorulu“. — „Eu me miru 
de tine, că precum spui tu, esci nâmtiu din Vien'a si 
totusi te bati in contra imperatului! Si cine te â adusu 
pe tine in muntii nostrii spre a ne jafui si omori pe 
noi: bieti de 6meni? Si .pentruce porti tu capulu de 
mârte pe palari'a ta ? Tu esci vrednicu de mârte!« Si 
„cu aceste cuvinte elu ilu junghiă. Din acea: companie 
a 6-a Capmortu au-remasu numai si6se germani in vidtia, 
carii au fostu dusi la Zlatna in captivitate, 6ra mai 
tardiu au fostu eliberati de. magiari.. De aci incolo toti. 
câti au fostu in drumu din. apoia tunuriloru, fusera in- 
conjurati si parte impuscati, parte strapunsi cu lanci. 

„Hatvany_urmatu de câtiva, calareti au trecutu! preste : 
podulu numitu „la Bolfu“, numai Pugine momente mai 
inainte de a ocupa Buciumanii acelu Bolfu, la din contra 
elu ar: fi fostu .ucisu de siguru. Acum inse femeile 
ucisera pe mai multi honvedi “fugari cu petrile pe care * le rostogoleau din culmea Bolfului in vale. Din macelulu 

“acela de pe drumulu tierei Hatvaoy a scapatu cu :vreo 

  

| „%) Nu toti locuitorii 'muntiloru: se nura "se crede din ersre, ci numai. locuitor 
Vidr'a,- Scarisidr'a, Albacula ete,: 

escu moti, .precam 
ii unoru comune, precum d. e,.
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400 6meni pe o 'cale laturala din drâpt'a. Ei trecura pe 
la satulu „Dupa-pidtra“, unde femeile muntene de prin” 
prejuru ii asteptau: pe culmea dealului cu pietrii, si 
mai departe de vale la o strimtâre unu despartiementu 
„de poporu armatu de alui Simionu Groza cu pusci si 
cu lanci. Multi dintre acei nefericiti fusera. ucisi cu 
petrile aruncate de vale .de câtra femei, -altii raniti si 
risipiti. “Asia desorganisati pe deplinu fusera impre- 

surati de câtra poporulu armatu. și mai toti ucisi. | 
Hatvâny se scapă si astadata pe o carare strimta. laturala. . 
Optu honvedi cercara a se salvă intr'o casa in satulu | 
„Dupa-pistra“.. Aci inse doue femei si 'doue fete arun- 
candu-se asupra loru ii ucisera pe toti. Câti s'au salvatu 
cu Hatvany, parerile despre acâsta diferu. Unii tînu că, 
cu Hatvany au scapatu numai 14, altii dicu 50 si. 6rasi 
altii 80. Este deci probabilu că mai -multi de o suta 
mau scapatu; prin urmare trup'a intrega a lui Hatvany 
a fostu nimicita in: sensulu literaru. alu “cuventului. La 
acestia trebue; se numeramu si pe acelea “familii magiare . 
nefericite, care s'au alaturatu la trup'a lui Hatvany. 

Acelea familii care se afiasera intre liniile soldatiloru 
- au fostu ucise mai tâte impreuna cu acestia; din contra, 
dintre celelalte care au fostu. aparâte de luptatori au. 
scapatu mai tâte,: anume femei. si copii, fiindu:că n'au 
fostu urmarite in adinsu. Asia dara numerulu mortiloru 
in acâsta a dow'a batalie cu Hatvany nu.pote se stea 
departe de trei mii. Magiarii din partea, loru au aratatu 
la cinci mii; mie inse acestu numeru mi se pare. fârte : 
“esageratu; “Iuandu inse  amendoue bataliile cu Hatvany 

“la unu locu au cadiutu la cinci mii sau pote si mai multi. 

„Administratorulu . si 'prefectulu. atătu de puginu 
" "favoratu de 'sârte a. avutu .celu. puginu fericirea, de a. 
„reman€ în viâtia pâna ce s'au intemplătu ambele batalii | 

“si a ved6 puginele resturi a le trupeloru lui Hatvany in 

Raportuln Jai Avramu Jancu.. i e De 5
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starea loru deplorabila.. Elu a fostu tînutu în captivitate la 

„Baia de Crisiu pâna dupa a dowa batalie cu Hatvany, 
„ceea ce inse noi amu aflatu numai tardiu, că-ci „la din 

o contră ne amu fi incercatu se'lu scapamu.. Acum Hatvany 
ilu luă cu sine mai: departe.. Ajungându la Josasiu 
toema pe ftuntari'a Ungariei! si a comitatului Zarandu, 

„se dice că, Magiarii din Abrudu “ar fi staruitu câ elu 
se fia spandiuratu. "Vointi? a loru se implini in 23 Maiu. 
Eu a muritu fârte, resignatu.  Cuventele sale din-urma 
„au. fostu:: „Eu moriu liniscitu, pentru- -că mârtea, mea este 
resbunata. de. ajunsu prin cele. doue perderi , totali ale 

magiariloru la, Abrudu.“ 
„__-- Totuodata cu Hatvany - si în societate cu densulu 

au operatu si alte trupe de insurgenti “pe la cele mai 
indepartate strimtori' de munti. Intre miscarile si atacurile, 

vrajmasiesci întemplate im periferi'a prefecturei:. mele - 
insemnediu eu aici numai cele de pe lini'a de cordohu 
de - alungulu drumului ce duce dela = Oradea-mare la 
“Clusiu. In 5 Maiu- se adunasera mai: multe trupe de 
insurgenti : -dela;- Huiedinu . si - Gelau,. si nu departe de 
Marisielu devastara - mai . ântaizi satuiu Lapustesci,. apoi 
îi dedera si focu. Locuitorii satului, neputendu-se opune i 
singuri si Marisierenii nefiindu in stare: de a le veni 

„întru ajutoriu destulu de- timpuriu din caus'a esirei riuri- 
loru: muntene,: dupa; aceea: “inse.- uninduse cu marisierenii 
luara 0 positiune buna la Dealu-Isarului. De: aci, dupa- 

„ce vrajmasii plecara, mai departe si ajunsera, la numitulu 
dealu: cu scopu de a strabate in sinulu muntiloru, fusâra 
atacati: de câtra valorosii cordonisti, apoi batuti si scosi 
din. munti departe: în afara cu perdere de 40 morti. 
Au' avutu 'si cordonistii unu .mortu. si doi raniti. În y 
ăcelasi. timpu si "preste. totu in tâta lun'a lui Maiu,: 

- comandantele de insurgenți Buzgo, s'a incordatu din 
tote puterile sale - «mai de multe ori, câ se 'strabuta în
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munti in directiune câtra: satulu Jurcuti'a; n'a: reusitu 

inse pâna atunci de a inainta mai departe; decâtu -nu- 

mâi pâna in vecinatatea numitului satu... - 

A dou'a di dupa a dow'a. batalie cu Hatyany si. 

dupa fug'a, sa rusinâsa, eu 'amu datu, ordinu: la- doue: 

despartiemente din poporulu “ armatu sub comand'a: pa- 

rochiloru si tribuniloru Simionu Groza si J. Gombosiu, 

câ se între in comitatulu Zarandu,.. de o parte spre a 

“urmari ulteridrele miscari ale vrajmasiului batutu, 6ra 

- de alta. câ s6 aduca de acolo magasinele ce s'aru afla. 

Vrajmasiulu inse s'a fostu 'retrasu cu totulu din comi- 

tatulu Zarandu. - Numai în Halmagiu si in alte "căteva, 

comune s'au mai aflata” unele posturi "neinsemnate de 

paza, care cum se vede, nu. avuseră timpu de a: se 

retrage si asia indata fusera alungate. . In magasinulu 

vrajmasiloru dela Halmagiu - Sau 'aflatu între alte obiecte, 

si cerealii si sare, “acâsta din - urma into cantitate de 

aprâpe 500 centenarie (maji — o suta livre de Viena). 

Acestea. obiecte le au prinsu forte bine locuitoriloru. din A 

„munti, -6ra mai virtosu' sarea, "că- -ci unele comune de 

4 pâna in 5 septemani nu 'gustasera nimicu. saratu.. 

“In 22'si 23 Maiu câtiva dintre noi, adeca: pre- 

fectii Balintu, N. Vladutiu, Moldovanu si eu, la pro- 

punerea lui Balintu, la dorinti'a poporului . armatu si a . 

toturoru: locuitoriloru ne consultaramu- “asupra, "cestiunei 

“dea sparge impreșurarea, cetatii Alba-Juli'a,  6ra “la, 

aceste” consultari invitaramu- si pe câpitanulu Ivanovich.. 

Acesta inse nu voiă se scie -nimicu' despre asia ceva si 

„facu unele observatiuni, care. nu se puteau trece asia, 

usioru cu vederea si pentru. care prefectulu Balintu ii 

faci o mustrare. bine meritata; Se decisese - adeca, că 

in cointielegere si. cu prefectulu A. Severu; „se intre: 

prindemu dintr'odata pe la 3 puncte unu atacu asupra - 

-trupeloru 'unguresci de. impregiurare. Pentri acesta, -
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operatiune se fies6dia. dio'a 29 Maiu. Aripa drepta o - 
luă, Vladutiu la Portust;, centrulu prefectulu. Severu la 
-Barabanti cătra mâgasinele de. pulbere; -arip'a stânga, la 

Teiusiu.. Noi nu ne amu indoitu intru nimicu. că forta- 
„râti'a va sprijoni  acâsta operatiune a .n6stra: Ataculu 
Sa si datu in adeveru la dio'a numita; lupt'a tînăa mai 

„_* multe 6re; se parea. inse că corăandantele cetatii nu 
" .xrea se ia nici o cunoscintia despre aceea, de si grani- 

“tierii romanii si mai virtosu banatienii ilu rugau - cu 
totu de adinsulu. câ se le permita.a, face.o eruptiune 

din cetate. “Vediendu poporulu arniatu că elu nu este 
“luatu în sama si că. insurgentii- se concentrau: din tâte 

partile spre punctele „atacate, - Sau retrasu făra, nici-o 
reusita. Raporturi mai pe largu despre acâsta dan pre- 
fectii S6yeru 'si Balintu. 

- Abia Stau retrasu numiti prefecti cu poporulu 
“Jora armatu din valea Muresiului în positiunile -loru. de 
mai inainte, pe _candu- se si lati scirea importanta, că 
Lupulu Kemâny au patrunsu in comitatulu Zarandu cu 
o. trupa, -numerâsa si. că elu devastâdia totu cu focu 
si cu sabie, cum si „că se” apropie totu mai multu 

"spre centrulu muntiloru. Posturile nostre: > dela cordone 
adeverira acâsta scire. | 

- Dupa-ce adeca gubernulu magiaru sa: "convinşu 
pe deplin, că fortarâtia dela Alba-Julia nu pote fi 

„luata; pâna candu nu voru. fi supusi “muntii apuseni ai 
« Transilvaniei, că inse acestia, in: mani'a toturoru mijlOce-. 
_loru: aplicate, inca totu persever6dia in resistentia, asia 
acelasi gubernu decise, câ dupa ce planulu de: operatiune 
-maşcatu prin negociatiunile: de mai inainte nu reusise 
de locu, acelasi planu se fia srealisatu acuma numai prin 

- puterea armeloru. Spre - acestu - scopu . fusera trimisi 
Lupulu Kemâny si Forro cu o trupa, de 6500—7000 soldati 
de infanterie, unu: „eseadronu de cavalerie, 19 tunuri. de
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calibru variatu si 4 baterii de "rachete asupra “centrului 
muntiloru ; totuodata, înse. au fostu intarite considerabilu 

si trupele de insurgenti care operau “in contra liniiloru . . 

nostre de cordonu mai departate, intru atâta, incâtu 
armat'a intrega magiara care operă asupra. strimtoriloru . 

celoru mai indepartate in combinatiune cu Kemâny, facea 
câ la 15 mii de ostasi. Pe drumulu ce duce dela Clusiu 

la Oradea-mare, operatiunile erau conduse de .câtra 
asia numitulu Kossuth celu micu; anume Vasvâri; din. 

“partea de câtra.. Turda. erau Eglofistein si Pâpai, de. 
câtra 'Teiusiu maiorulu ' Juhăsz, unu romanu renegatu, 
de câtra, Zlatn'a maiorulu Kovâts, si mai „departe in 

josu de câtra Muresiu altii. 
Acuma situatiunea n6stra: eră mai aritica decătu 

ori candu, pentru-că, amu trebuitu se indoimu : atătu pe 
pazitorii din afara.a cordâneloru câtu si se inmultimu 

in modu considerabilu pe poporulu - armatu inlauntrulu 
muntiloru.. In unele comune sexulu barbatescu bunu de 
arme erâ ocupatu atâtu de tare, incâtu posturile de: 
paza trebuiâ se le ocupe femeile.. Aceste inse isi im- 
plinira datorinti'a loru cu regularitate admirabila, mai 
virtosu Buciumanele. Acuma cetele armate, caroru li 
Sau datu semnulu usitatu, adunandu-se din tâte partile 
ocupara punctele cele mai “corespundietâre. Planulu - 

nostru erâ, că pe câtu numai . Sar put6, se tîinemu pe 

vrajmasiu , in locu, pentru-că se nu ajunga la Abrudu ; 
daca inse' totu ar strabate pâna acolo, atunci se ne . 

silimu a-lu inchide in centrulu muntiloru, se-i taiamu 
mijl6cele de victualii, se'lu hartiuimu neincetatu. si in 

modulu acesta se'lu nimicimu.: “ Neobositulu prefectu 
Balintu promisese că n6 va veni intr'o ajutoriu cu o 

parte mare .a glâteloru sale armate. Cu credinti'a in 
Ddieu si in causa nstra' -drâpta, noi ne preparâmu 

“ pentru intimpinarea vrajmasiului. Partea cea, „mai mare 

_ ,
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a poporului armatu, adunatu in graba, o inaintaramu pe 
la Cerniti'a spre muntele Vulcanu. Aici trebue se ob- 

„“servu, că 6menii nostrii invetiasera a, se bate cu vraj- 
„masiulu si: in lupta regulata, si că dupa bataliile pur- 
tate. cu Hatvany nu mai: simtiamu lipsa asia mare de 
pusci câ mai inainte, o. | 

>. Pe lă finea lui Maiu, Lupulu Kemâny trecu dela 

Deva in comitatulu Zarandu si se asiediă cu cuartirulu 
generalu in Bradu. Cetele sale desfrenate devastara cu 
focu si sabie totu ce .a mai remasu.dupa vandalismele 
de mai inainte a le rebeliloru.. Parochulu Simeonu Groza 
avuse cu ei inca, pe la inceputulu lui Juniu loviri fer- 
binti si destulu de glori6se, mai virtosu in valea Bradu- 
lui. Indata dupa acâsta bravulu acelu parochu se aruncă 
„asupra - Baitiei, din causa că Kemâny trimisese acolo 
căteva. companii de militie teritoriala, cari intre Baiti'a si 
Bucuresci au datu focu la o multime de case, au rapitu 
vitele. cornute, au: si” omoritu optu. femei si copii. 
„Groza atacă pe acele companii cu unu despartiementu . 
“alu glâteloru sale arniate si omorindu-le 12 Gmeni le: 

luă pe fuga. Vitele cornute rapite li s'au luatu si s'au 
„Testituitu proprietariloru cari le avusera. - Dupa acestea 
Groza, intorcendu-se isi luă positiune tare in strimtârea 
dela . Bucesiu, cu scopu de a: impedeca trecerea lui 
Iemâny câtra Abrudu. Aici se faciisera. mai dinainte - 
siantiuri si baricade, pe care magiarii le stricasera mai 
de multe-ori,. românii: inse le au restauratu din nou. Ă 

In 8 Juniu desu de dimindtia Kemâny. plâca în 
fine cu 6stea sa dela Bradu câtra Abrudu. Parochulu 
Groza _cede puterei preponderante si se retrage din 

„ Strimtorea dela Bucesiu.. „Dupace inse stea, insurgenti- 
| loru a trecutu, Groza se intârse €ra si ocupandu posi- 
„tiunea de mai inainte, chiaru si în aceeasi qi bată pe 
unu despartiementu de honvedi carii escortau unu trans-
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portu cu: victualii, 1e luă .2 cara incarcate cu a pâne, 6ra - 

pe celelalte le goni inapoi impreuna cu escort'a la Bradu. 

“Remâny inse luă o positiune tare la muntele Vulcanu.” 

Totu acolo intre numitulu “munte 'si intre satulu Blasiani 

«ilu asteptau, ai nostrii in o, positiune totu asia de. care, 

Lupt'a se incepi in. aceeasi- di, adeca in 8 Juniu d. 

intre 1 si 2 dre, cu unu focu iute din tunuri si de tiralerii 

"care a, duratu preste 5 '6re neincetatu, dupa. care ai... 

„nostrii cedendu puterii preponderante pe candu innoptă 

Ei 

se retrasera. Preste nâpte ambele ostiri remasera in 

liniste observandu-se una pe alta. . - - 

In 9 Juniu poporulu armatu in, numeru: mai mare - 

decătu eri, se află intre acelasi munte Valcanu. si intre 

satulu Ciuril6s'a. Batalia se incepi indata, la. 8 dre 

deminâtia, si se continuă tota dio'a făra precurmare cu 

cerbicie din ambele parti, pâna-la 9 6re. candu innop- 

tase, de nu se mai „putea bate. Glâtele armaţe nu s'au 

miscatu din locu; numai pe la miediulu noptii $ se traseră.- 

mai la o parte spre. Sohodolu. . 

In 10 Juniu, di de Domineca, au fostu numai ciocniri. 

usidre . de anteposturi... Intwaceea ajunsera si gelâtele 

armate a le prefectului Balintu sub. comand'a bravului. 

“ tribunu Ciurilianu pâna la Campeni. -Prefectulu insusi 

venise. acolo inca de Sambata sâr'a. Noptea spre 11 Juniu 

se - puse si acâsta 6ste in miscare, .mai adaose inse cu. 

unele trupe, spre campulu de lupta. Daca, ar fi sciutu . 

Kemâny că in. dio'a de  ântaiu: cetele armate, „care ii. 

stâ. fagia în fagia, abia trecea preste una mile de Gmeni 

si-că a dow'a di numeră pâna la 1600, atunci elu ar fi. 

intratu' cu multu mai” inainte in orasiulu -Abrudu; dar 

in regiunile aceste localitatile sunt de natura câ se poti 

insiela totudeauna pe vrajmasiu in-acâsta privintia,. : 

In 11 deminstia poporulu armatu se află pe dealurile - - 

dela Solodolu in positiune mai “multu defensiva, - din
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“causa că, toti intielegeau câ pe Kemeny nu-lu' voru put 
scâte asia usioru - din positiunea lui dela Ciurileas'a,; 

„apoi poporulu armatu se si dedase pe -culmile. dela 
- Abrudu a se mesurâ cu .vrajmasiulu, “de aceea si cereau 
multi, câ se-lu lasamu: se. intre in Abrudu.. Se. pare 
inse că, si Kemâny doria din partea sa câ se ajunga, la 
Abrudu, pentru-că sculandu-se dintrodata, cu tota 6stea 

„sa, si puginu infestatu de câtra „lanceri, au intratu: în 
„Orasiu inainte de amâdi -pe la 11 '6re. “Kemâny isi luă 
cuartiru la preotulu si protopopulu-romaneseu Absolonu. 

.Poporulu armatu plecă indata, dela Sohodolu la Subaru. 
Diferitele. sale despartieminte statea pe aceste dealuri 

"sub prefectii Balintu, Vladutiu . si Moldovanu si sub 
-. tribunulu Ciurileanu; totu acolo se aflâ si practicantulu 

silvanalu Schuster, centurionu la gard'a romanâsca natio- . 
nala din Abrudu. Noi deciseseramu, câ, nici -decum se 

nu lasamu in pace pe vrajmasiu in Abrudu. Asia dara 
sușunumitii comandanti plecara de .pe. dealurile dela 
Suharu spre a-lu ataca. . Eră tocma -la.1.6ra d. â, „eandu-batali'a se deschise cu focu. din tunuri si de tiraleri. .Kemâny toma, atunci se pusese la masa spre 
a prandi, dar audindu bubuitulu. tunuriloru .se sculă di- 
cându câtra cei ce erau cu densii: „Acei nerusinati nu mi lasa nici macaru atâta repaosu câ! se: prandiescu in linisce“, si apoi -plecă indata: la campulu. de bataie. 

„ Venatorii. nostrii se. batura, cu bravura escelenta; vraj- masiulu fâ respinsu totu mai multu câtra orasiu: Tunurile " nâstre inca au operatu.cu efectu; aci. s'a distinsu mai virtosu Jurca Teodorutiu, acelu venatoru bravu * dela, Rosi'a. * Fiindu-că noi. nu aveamu tunari, romanii s'au fostu dedatu că .se -puie. puscile loru pe gura tunuriloru, - „se dîntâsca . mai ântaiu cu acelea 'si asia -se indrepte - | tunurile. Tocma.asia faci astadata. numitulu . venatoriu cu unu- tunu: pe care ilu indreptă, elu' insusi si facea.
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vrasmasiului prin puscaturile sale sigure “ fârte multa 

stricatiune.  Elu tînti . odata, dreptu asupra lui Lupulu: 

Kemâny, acesta inse facându cu calulu seu in acelasi 

momentu o miscare, scapă de mârte sigura numai "prin 

aceea, că-ci:glontiulu totu a nemeritu frâulu si.i la 

ruptu 'din mâna. Casulu acesta Va povestitu elu insusi . 

sâr'a la cina si a laudatu pe romani, că ei neavendu 

tunari, totusi au invetiatu se traga asia bine din tunuri. 

Asia acesta batalie se continuă pâna sâra la 6 6re.. 

Noi amu respinsu si strimtoratu pe: vrajmasiu pe “la tâte 

punctele in orasiu- si in impregiurimea cea mai apropiata” 

a sa; acum inse lupta ia cu. totulu alta fagia. Unu 

sasu, alu carui nume Pamu uitatu, dara Schuster, cen- 

turionulu 'de garda ilu va cunâsce, că-ci elu a garantatu 

pentru densulu, fusese prinsu- de câtra lancerii nostrii 

intro lupta de. mai inainte avuta cu rebelii, si fiindu-că 

'sasii aparau celu pugiriu la, parere aceeasi causa câ si 

noi, acelasi -sasu fu tractatu bine, ba inca centurionulu. 

Schuster îlu si aplică câ. decurionu la despartiementulu 

. seu, Fiindu-că, acelu sasu era intre 'tiralerii din frunte, 

fugi indata la inceputulu bataliei grasi la. rebeli, unde 

tradă lui IKemâny positiunea nâstra si numerulu fia- . 

“carui despartiementu alu poporului armatu,. ceea ce “noi 

amu aflatu mai tardiu in Abrudu. Atunci indata vraj- 

__masiulu atacă cu: puterea forte mare positiunea- n6stra 

cea mai slaba din partea stinga, unde. eră postatu 

Ciurileanu,-ilu impinse iute “inapoi si prin acesta aduse 

pe partea cea mai mare a. 6stei de-poporu în pericolu 

de -a fi ruptu si impresoratu. Observandu. acâsta pre-: 

fectii Balintu si. Vladutiu, comandara iute retragerea, si 

se retrăsera pâna” la, . dealulu- dela Sohodolu: Aici se 

oprira, si se mai batura:0'1/, 6ra; dar: 6stea poporului 

trebui se se retraga, si astadata. Pe dealulu dela Hatau -. 

stetera 6ra si restaurara ordinea in Gste. Vrajrmasiulu .
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_înse n'a mai inaintatu. Cu acestea lupt'a din acea di 
"se termină, -câ-ci 'si inserase de totu. ..  - | 

In aceeasi di doue companii de secui escortau dela 
". Bradu unu transportu mare' de victualii câtra Abrudu. 

Parochulu Groza, care inca totu” mai tînea, strimtârea, 
dela -Bucesiu ocupata, atacandu pe acelea doue companii 
de -secui la, numitulu satu, le: ucise 15 6meni, intre cari 

"si unu sergentu, si luandu-le 38 de cara cu -pâne si 
 2-cara cu slanina, pe celelalte cara le-au luatu la fuga, 
_dinpreuna cu secuii si i-au gonitu cu atâtu energie, in- 
"câtu nici nu s'au mai incercatu se stea in Bradu, ci au 
"fugitu de-a dreptulu la Deva. Groza au avutu numai 
unu mortu si câtiva raniti. . i 

În 12 Juniu tînuramu in cuartirulu generalu la 
Campeni consiliu de resboiu, in care s'a decisu, câ se 

„ atacamu pe vrajmasiu din mai multe “parti si nicidecum 
“se nu-lu lasamu in pâce. Noi pâna acum îlu atacaseramu 
mai multu din partea, comitatului Zarandu, spre: a-i taiă 
„ori-ce cOmunicatiune -cu Ungaria. si mai virtosu. cu 
„acestu comitatu; dupace inse trup'a lasata de elu la 
„Bradu, spre a escorta transporturile de victualii; fusese . 
„batuta de câtra Groza de doue ori si in fine se risipise 
„Si fugise la Dev'a, asia noue ni-au fostu cu putinta, 
câ-pe poporulu armatu se-lu . impartimu - altumintrea. 
„Deci parochulu și: -prefectulu  Balintu se -intârse. în 
“Sting'a spre Rosi'a si isi luă positiune de asupra acestui. 
orasiu“la Vârtopu; „totuodata se puse .in comunicatiune 
cu cetele tribunului Fauru la Buciumu. Cu acâsta se 
formă, si prelungi 'arip'a stinga: Parochulu Groza primi 

;. ordinu câ pentru' paza strimtorii dela Bucesiu se lase 
numai unu despartiementu mai micu din armatii sei, 
6ra elu insusi. cu partea cea mai mare a loru se plece 
in directiunea,. câtra Stiurtiu si se operedie : in „arip'a dop Pe



| In dio'a,-acâsta Kemâny me: .provocă pe mine -in 

scrisu, că impreuna cu ceialalti prefecti -si tribuni se 

depunu armele si se inchieiu pace cu magiarii; elu me 

asigură pe ondrea sa de soldatu, că pentru cele trecute 

nimeni nu va fi trasu .la nici-o respundere; 6ra in casulu 

contrariu ni-au amerintiatu că ne va extermina pe toti | 

pâna la celu din urma pruncu sugatoriu. Eu i-amu re- 

'spunsu lui, că intre noi are se decida numai sabi'a. — 

Acea, di treci. făra lupta, totu asia si nptea in linisce, 

"observandune unii- pe altii... - Aa pa 

In 13 Judiu lupt'a” decurse tâta dio'a la mai multe - 

puncte” cu “norocu -schimbatoriu, ea inse a fostu mai 

ferbinte la centrulu nostru, unde “ comandau prefectulu 
Vladutiu .si tribunii Andreica, Olteanu, Boieriu, ete, Dar" 

prefectulu Balintu a batutu reu pe done companii trimise - 

de Kemâny la Rosi'a.: Pe 'candu innoptă, insurgentii se 

retraseia in orasiu si imprejurulu lui. In acea di sa 

miscatu..si capitanul -Ivanovich pugintelu cu.reserva.. 

dela Campeni pâna pe .dealu dela Pelisiu, dar totu | 

atunci sta intorsu '6ra la Campeni; fâra.a se apropiă: 

de loculu bataliei, 6ra apoi din acea di inainte pe câtu 

au tînutu luptele, elu se faci nevediutu.. In acea di 

Sa prinsu o scrisâre adressata lui Kemeny de câtra - 

oficierulu insarcinatu cu transportulu vietualiiloru, batutu 

inse de Groza; acelu oficieru.recunâsce in şeris6rea sa, 

_că a fostu batutu, credea .inse că Pa batutu prefectulu 

Balintu, 6ra.nu Groza, si rugă pe Kemâny că se-i arate 

unu altu drumiu pe care se:pâta aduce trupeloru cele“ 

mai necessarie victualii. Intru adeveru,- că, mijlâcele de 

vistia le 'desecasera, pentru-că în ser'a - din 12 soldatii 

lui Kem6ny _mâncasera pânea cea din urma si acuma 

isi” alinau fâmea numai .cu' teritie si cu bâbe de cu- 

curuzu, de care aflasera in casele parasite “a le locui- 

toriloru din Abrudu. : Acum inse. nici acelu nutrimentu
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miserabilu nu.mai erâ 'se.- le tie de satiu preste -2 dit, 

Asia. dara Kemâny in.14 Juniu incercă, se se intielâga 
cu comandantii poporului armatu intr'unu modu 6re-care 
si scrise o epistola, prefectului |Vladutiu, in care elu 
nu mai amerintia, ci multiamesce prefectului că acesta 
ii aperase mosiile lui de pe Campie asia de bine, incătu 
mu i s'a intemplatu: nici-o dauna; apoi ilu rugă pentru 
o' conferentia, verbala sii garant tâta siguritatea. Pre- 

„. fectulu inse îi respunse, că elu (Vladutiu) necum se se 
“incr6dia densului (hii Kemâny), dara nu se încrede nici 

in presidentulu gubernului magiaru. * Acuma IKenmâny | 
trimise pe Simionu Siulutiu, unu romanu din Abrudu, 
la prefectulu Balintu, “peniiu:că se-lu râge in numele 
seu câ se vie pentru o conferentia în  Abrudu sau in 

“ori-care locu i-ar placea, lui; dar si Balintu i dede re- 
Spunsu negativu. Acuma Kemâny incepi “se cugete 

seriosu la starea 'Sa, critica si se decise pentru dio'a 
_„ urmatâre la unu: Sau—sau. 

Dara si noi . deciseramu ' pentru 15 unu atacu 
generalu regulatu si . dintr'odata din tâte partile, '€ra 

” daca cu acesta n'amu reusi, atunci 'unu-'alu doilea pe 
17 Juniu. Spre Scopulu acesta: fusera . ocupate urma- 

- târele- positiuni : > 
* I.. Parochulu .si. prefectulu Balintu remase in posi 

tiuneă sa de câtra Rosi'a si in atingere: cu Buciumanii. 
Acesta eră arip'a stinga. ' .- 

II. Pe drumiulu de tiâra cătra, Campeni la Gar- 
penisiu s*ă postatu bravulu parochu din acea comuna. 
Joanu Codoreanu; la ' Sohodolu a statu parochulu :si 
tribunulu J. Gombosiu. Acestia formau propriulu: centru, 
Sateau inse sub inspectiunea prefectului Vladutiu.: 

ă III. - Nu departe: de. Sohodolu intre satulu acesta 
si Suharu luă positiune “parochulu: si prefectulu Vladutiu 

„cu tribunii Andreica, Olteanu: si: Russu si cu centuri-
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onulu Jacobu, dar sub comand'a lui. Toti acestia se in- 
tindeau cu despartiementele loru câtra Cerniti”a: si asia 
formau arip'a. drâpta. Era insusi prefectulu Vladutiu 
comandă, din positiunea centrata, atâtu centrulu câtu si 
arip'a drâpta. 

| Mai departe spre -sudu- ostu la Stiurtiu eră, se'si 
ia positiune Sim. Groza câ tînendu-se de arip'a drâpta, 
dara operandu independent, de aceca ; ci elu inca. 
nu sosise. - 

In 15 Juniu Kemâny n'a . asteptat ataculu nostru, 
pentru- că positiunea sa desperata nu- i permitea se astepte 
in liniste. miscarile altora, ci incepi elu insusi ataculu. 
Mai ântaiu trimise că la 1000 de 6meni contra Buciu- 
maniloru, unde comandă prefectulu Balintu in pers6na. 
Poporulu armatu - mai ântaiu se retrase, luă inse iute 
0 positiune mai buna. Lupt'a fu innoita si a duratu mai - 
multu făra, a se decide. Intr'aceea prefectulu a in- 

„ Sciintiatu iute si a chiamatu în ajutoriu pe tribunulu seu. 
Ciurileanu, care. se află cu luptatorii sei mai inderetu 
spre. Rosia, Ajutoriulu ajunse la timpu. bunu si acum .- 

prefectulu dede elu insusi 'âtaculu,. Pe la 5 dre d. a. 

„Yrajmasiulu fi bâtutu pe deplinu din laturea acâsta si 
gonitu cu mare perdere din partea, sa pâna în Abrudu, 
Intr'acea, pe li 1 “6ra d. a. fi atacatu si din centru 

prin parochii, Gombosiu et Fodoreanu, 6ra din arip'a 
drepta, prin prefectulu Vladutiu.. De.câtra sâra elu fu. 

respinsu din tâte punctele pe unde fusese .atacatu si 

-gonitu .pâna in orasiu si imprejurulu aceluia în posi- 
tiunile sale de mai inainte. Parochulu Groza ajunsese 

prea tardiu” „in positiuneă. destinata. lui la Stiurtiu, si 
” asia Kemâny' a potutu de câtra. s6ra se opuie lui o 

trupa mai numerâsa. Luptă cu: Groza tin. mai făra 
„ Precurmare' pâna tardiu la mediulu noptii. In acesta, di 
Kemâny a suferitu „perderea „cea mai mare. din câte au 

i .
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fostu - dela inceputului acestei batalii memorabile. Se 
spune-că elu a disu sâr'a la cina: | 

„Draculu se se mai bata cu popii. a. 
| In 16 deminsti'a, indata dupa resarit'a s6relui Sau 
"-xeadunatu mai multi prefecti si tribuni la unu consiliu 
de resboiu in Campeni, pentru-câ se se intielâga asupra 

unui alu doilea atacu generalu, care ar fi fostu se se 
dea “a dow'a, di; Acesta inse n'a mai fostu de lipsa; 

pentru-că indata -in reversatulu dilei Kemâny a datu 
" ordinu, că parochulu Groza se fia atacatu cu putere 
mare; precum se “pare cu scopu câ 'se: abata luarea 
aminte a” poporului armatu spre partea aceea, apoi 

“câtra 9 Gre” a plecatu in grab'a cea mai mare pe drumulu 

„tierei inainte. câtra, Zlatna, ceea ce erâ neaperatusilitu 
“se faca de'3 dile ineâci. Elu a fostu favoratu de o 
negura forte gr6sa, care in aceste regiuni muntâse. rareori 
dispare pâna câtra. amâdi. Pe candu poporulu armatu 

- observă .fug'a lui. Kemâny, acesta, si apucase o distantia 
buna. inainte. 

Cu tâte aceste” mai multe despartiemente de po- 
poru alergara dupa elu. si luptau: cu ariergard'a, fugari- 
-loru. Ajungându la Valea-Cerbului, insurgenții totusi 
fusera observati de Buciumani si Mogosiani.:: Caus'a au 

 fostu- insii fugarii, pentru-că, ei nu S'au potutu' conteni 
câ se nu dea focu la unele case din vecinetatea drumu- 
lui de tisa. Atunci „curagiosii fii ai -muntiloru aler- 
gandu asupra acelora, despretiuindu mârtea, câ si alta- 
data,-'câtiva armati cu pusci, “cei mai multi inse cu 
Tanci,- câse si furci de fieru stau aruncaţu asupra in- 
surgentiloru. Strigate de: 'vaierare: „oda vagyunk“, . 
adeca suntemu perduti, resună. din gurile toturoru, sâriea 

“Imi Hatvany se presentâ in ochii loru. Kemâny inse:a 
fostu cu multu mai preyedietoriu, pentru-că elu a trimisu 
cu :3 6re mai inainte de a pleca, pe maiorulu Forro'



cu unu. despartiementu numerosu, câ se derâga podulu 
de sub Dealu-mare, si. stricandu baricadele si alte pe- . “ 
deci ridicate acolo, se le dea la o parte... Făra acâsta - 
pteingrijire toti insurgentii ar. fi fostu de siguru per- 

duti, pentru-că Buciumanii usioru i-ar “fi tînutu pe locu, . 

pâna candu intregu. poporulu armatu. i-ar fi impresuratu. | 

Cu tâte aceste Buciumanii singuri au - ucisu din tcensii . 

la Valea:Cerbului o suta patru-dieci si cinci de 6meni, 

„le-au luatu si 2 cara, cu ceva munitiune si cu vestminte. 

Au ajunsu 'si Sim. Groza pe-unu despartiementu . alu . 

fugariloru si li-au facutu mare stricatiune cu lancerii sei. 

Asia Sa terminatu batalia de 9 dile cu Remâny. 

Elu a .perdutu.cu totulu morti preste “500: 6meni; - 

numerulu ranitiloru nu e cunoscutu, aceia inse fusesera - 

incarcati pe vreo: 60 cara si transportati in „diversele i 

spitale a.le Transilvaniei. - 

La inceputulu.. raportului - meu asupra luptei cu 

Kemâny - uitasemu se spunu, că in acelasi timpu si in”. 

. comunicatiune- cu elu, rebelii atacasera cu „puteri indoite. 

tâte ' celelalte -strimtori de munti din afara câte erati: 

de ceva de insemnatate, că acolo-s'au intemplatu loviri, 

cari se potu numi si batalii” de cea. 'mai mare insemna- - 

tate, care pe 'de! o -parte probâdia credinti'a. neclintita 

a romaniloru, *  devotamenitulu loru, : perseveranti” a. si 

bravar'a loru făra exemplu, “6ra de alta parte. luptele 

acestea au. adaosu fârte multu, pentru-câ in. fine re- - 

beliunea, se fiu infrenata, pentru=că vrajmasii în modulu 

acesta au . fostu . siliti a-si imparti - -puterile, si asia -ei 

n'au fostu in stare. de a concentra masse mari de trupe 

pe la stritorile de munti câtra principate si în laîntrulu | 

tierei. Precum amu aratatu: mai in susu, în raportu des- 

pre bataliile cu. Hatvany,. strimtorile - de “munti spre 

drumiulu ce duce .dela Clusiu la, Oradea-mare, au. fostu . 

blocate - si. atacate în totu - decursulu lunci lui Maiu.
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Aceleasi atacuri sau „repetitu. in tota lun'a lui Juniu si 
inca cu violentia mai mare decâtu ori-candu pe timpulu 
operătiuniloru lui. Kemâny. Este de necrediutu ce per- 

-“severantia si incordari au desvoltatu locuitorii munteni 
-de acolo, anume cei din Albacu, Merisieni, Lurcuti'a ete. 
Obositi de neincetatele strapatie, acesti locuitori câtra. 

” finea lunei lui Juniu incepusera, a cadea. Vrajmasiulu 

reusise in fine câ se prefaca in cenusia comunele Riu- | 
Calatei si Jureuti'a; in 2 Juliu au arsu si Marisielu. 
Atrocitatile comisse cu acâsta ocasiune de vrajmasiulu 

- Darbaru fusera în adeveru revoltatâre. Na fostu de ajunsu 
că: au -omoritu făra de mila betrani, femei! si prunci 

„innocenti, dar. mai punea si pe pruncii : sugatori lasati 
cu vistia la: pepturile reci a le mameloru -omorite, 
pentru-că in modulu acesta, se-i omâre mai incetu. Multe 

"din aceste fiintie . înnocerite au mai fostu aflate in vistia 
dupa “3 dile, cei mai „multi inse” au suferitu - o „mârte 

„plina de torturi. 
Inca înainte de. foculu dela Marisielu - amu “primita 

o scire dela bravulu centurionu D.: Gavriilu despre 
reusit'a- vrajmasiului si 'de prefacerea.i in cenusia a sate- . 

- loru Riu-Calatei, Jurcutia, ete. Eu am trimisu indata în 
"ajutoriulu loru pe tribunulu meu Nic. Corchesiu cu 68 . 
.de venatori -si amu daţu lânga . elu si pe tribunulu Jac,. 
Olteanu dela Cetatea- de-balta. "In 5 Juliu sâr'a Corchesiu 
ajunse: cu venaţorii la... Fantanele, unde locuitorii . 
comuneloru devastate se adunasera sub centurionii locu. 
Acestia imi facura. cunoscutu că; ei in aceeasi di avusera 

'.0 lovire glori6sa, cu vreo 400 de rebeli, pe cari punendu:i 
„pe fuga i-au gonitu vreo.2 6re landu- le si 3'cara în- 
""careate cu pâni: Centurionii mai 'adaosera, că si faimosulu 
- Vasvâri se afla in apropiere cu trup'a principala. - 

"Preste npte Corchesiu si subeomandantele : seu 
Olteanu se pregatira pentru lupta. Elu au alesu: dintro 

N



barbatii adunati buni de arme pe cei mai valorosi, i-au 
numeratu si erau 120 venatori si. 317 lanceri.. Ac6sta 

- trupa mica o imparti elu in: 3 cete si ocupă cu-ei 

"inca în acea n6pte la Fantanele. 3: puncte importante, 
„pe la cari trebuia se trâca, rebelii, daca, ar fi. voitu că 
se inaintedie. - Positiunea pentru ai nostrii erâ forte 
„favorabila. In G-Juliu. pe la 11 6re a. m. -vrajmasiulu ” 

se puse in miscare. Comandante supremu erâ - Vasvâri. 
Elu avea cu totulu 3000 de 6meni, dintre cari. 300 
provediuti cu securi, pentru-că se. delature din drumu 
baricadele de lemnu facute de ai nostrii; elu avea si 
5 tunuri sub comand'a sa. Indata ce observara pe:ai 
nostrii, si deschisera dupa datin'a.-loru focu violentu' din 
tunuri si pusci. Corchesiu. inse sciindu că ai nostrii nici 
odata m'aveau munitiune de ajunsu, a comandatu Gmeni- 
loru sei, câ se se lase la, pamentu, se nu pusce nici- 

" decum, ci se astepte pe vrajmasiulu pâna -la o. distantia 
de 80 de pasi. In starea acesta subt o plâia de glântie 
din tunuri si pusci asteptara ei.pe vrajmasiu si la 0 
distantia anumita îi primira cu puscaturi bine tîntite, | 
dar inca totu intinsi la pamentu, pentru-câ glontiele de 

“tunu se nu-i ajunga. Din acea positiune buna, ei: trageau 

atâtu de siguru, incătu mai nici-unulu nu-si gresia omulu 
asupra caruia “tîntise. Intro distantia, mica de acolo 

stateau “ femeile inversiunate asupra rebeliloru pentru | 
atrocitatile 'loru si incuragiau pe barbatii loru la lupta.. 

Vasvâri eră silitu se inplinâsca, liniile de mai inainte â, 

le luptatoriloru sei neincetatu cu alti 6meni, din causa 

că picau fârte multi.” Dupa unu focu de tiraleri' de o 

6ra, tribunulu trimise 2 despartiemente mici de venatori 

in, ambele laturi a. le vrâjmasiului; si totuodata comandă | 

pe lanceri la 3 puncte, câ se se arunce cu asaltu asupra | 

vrâjmasiului. In 5. minute disordinea în trup'a vrajmasia ” 

„a fostu generala si ea a. mai crescutu prin aceea, că 
| g
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acuma, se aruncara si Marisielenele câtu cu pietrii,. cătu cu- frigâri, imblacii -si cu alte obiecte asupra, vrajmasiului „Care se retragea in disordinea cea. mai mare; asia isi ajutara ele pe barbatii loru. Macelulu a fostu in- fricosiatu. * Vasvâri a cadiutu, partea cea mai mare a » oficiariloru sei' si cu aceia câ la. 850 de soldati, in care „numeru se. coprindu si acei ucisi in lovirea din dio'a ceealalta. Cu acesta ocasiune s'au. innecatu mai multi in Somesiu. Buzgo inse a reusitu câ se scape de timpuriu cu 4 tunuri si se readune resturile “trupei lui Vasvâri. In timpulu gânei veni „comandantulu Gyarmati cu 300 . venatori in ajutoriulu fugariloru; ei inse nau mai cutediatu. se: se intârea asupra, nâstra. Ai nostrii luara unu tunu cu t6ta munitiunea si cu cai, apoi tobe, arme si altele. „ Perderea nâstra a fostu 4 morti si 19 raniti; 6 dintre acestia au remasu schilavi. In lupta acesta, S'a distinsu. „Si învalidulu Pteiter, “unu germanu din Abrudu, > In acelasi timpu. a avutu si tribunulu Vas. Fodora “mai multe loviri cu rebelii la: strimtârea. de munte dela | Ponorulu-Remetei, pe care "lu 'aperâ. In 9 Juniu fu elu “ațacatu pe neasteptate de” câtra 350 honvedi si gardisti. veniti din regiunea Aiudului. Avondu elu numai 50 Gmeni cu sine, a trebuitu se! se retraga, pâna in' valea Poienei. Peste nâpte adună si pe ceialalti 6meni, apoi intorcendu- se cu ei in 10 desu demindtia atacă pe vrasmasiu.. Acesta isi luase positiunea pe care o avuse tribunulu cu. o di mai nainte. De .6 ori: fu alungatu vrasmasiulu din. acea, positiune si elu a reocupat-o de 6 ori. In fine fn elu _ respinsu pâna la satulu Remetii, unde în furia sa dede iocu. satului, pentru-că se “si resbune in modulu. acesta, | „Peste ndpte : vrasmasiult fu intaritu prin! insurgentii veniti dela Teiusiu pâna la unu numeru de 1000. de 6meni si in 11 Juniu' atacă pe ai nostrii la Tarcau. Lupta tîni-cu norocu schimbatu tâta dio'a, pâna 'candu



tribunulu atatu din lipsa de munitiune, câtu si pentru- 
că nu pute se resiste la rachetele vrasmasiesci, a trebuitu 
se se retraga. Peste n6pte tribunulu priihindu dela mine 
munitiunea trimisa, a atacatu -din nou pe. vrasmasiu. 

„Dupa o lupta de 2 6re vrasmasiulu fi batutu pe deplinu 
si” cu perdere de 30 morti. alungatu pâna dincolo de : 
„satulu Remetii devastatii. Dupa aceea, €lu se resipi spre 
Aiudu si Teiusiu, nimicindu totu ce au „aflatu, in” ” drumu 

- cu focu si cu sabie. - - 

In 13 Juniu a venitu dela "Teascau si Sân- Giorgiu 

o alta trupa de insurgenti in numeru câ de 600 6meni. 

Au fostu “batuti si acestia si cu perdere de 15 morti 

goniti pâna la.muntele Bedeleu. Cu acâsta ocasiune s'a 

distinsu- prin curagiu si bravura mai virtosu centurionii | 
„Nicola, fiiulu parochului din Gioagiu si Eftimie morariu 

din Bedeleu.' Dupace rebelii dela Turd'a si din scaunulu 

Ariesiului comandati de Pâpai si Vâlits, dar batuti reu 

“de prefectului. Balintu în :3. loviri sângerose din 25,:27 

si 29 Juniu, au perdutu speranti'a de a mai pute strabate 

_prin acea strimtâre de 'munte, pe la inceputulu -lui 

Juliu îsi întârsera poterea loru câtra Ponorulu-Remetii, 

pentru-că se ajunga, prin acelu pasu la Offenbaia,. 

In 3 Juliu veni Carolu Vâlits cu "300 de insurgenti;. 

tribunulu Fodoru impreunindu-se cu tribunulu Sierbanu 

“dela Cacova, ilu bati si ilu luă la g6na pâna dincolo... 

“de Cacova. Vâlits lasă pe loculu de lupta 10 morti, a 

le caroru pusci remasera în. manile nstre; din contra, 

noi avuramu numai unu, mortu. A dou'a di, adeca, in 4, 

intaxitu peste n6pte se intârse cu 600 de inarmati si 

„veni peste. muntele Olteanu pâna, la 'Fareau, unde isi 

luasera ai nostrii positiunea.. -Dara 6meniloru nostrii in 

urmarea, celoru 3 loviri le lipsia mai de totu, munitiunea. 

Deci vediendu bravulu tribunu că -elu nu se pote mesură, 

in lupta deschisa, « cu Vrajmasiulu, bine „armatu, la apro-
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pierea lui se retrase pe nesinitite si intro . strimtâre 
- aprâpe de Tarcau ocupă 3 positiuni. importante, cu 

scopucâ, de sar puts se. inchidia pe vrajmasiu si se-lu 
nimicâsea cu lancerii. Pentru-câ se-lu traga mai siguru 
in 'strimtâre, . tribunulu inaintă in contra lui cu câtiva 
tiraleri, carora le dede ordinu a se -retrage incetu. 

- Vrajmasiulu gonindu inaintea sa, pe tiraleri, strabati fira 
grija totu mai departe. Atunci înse lancerii la, unu semnu 

„datu se aruncara, din trei parti cu furia asupra vrajmasiu- 
„lui incremenitu.. In acelu momentu se produse cea mai 
mare confusiune in liniile sale. Impresurati fiindu isi 
aruncară puscile si se incercara,. s6 scape -prin fuga; 

„ dar intmaceea. tâte esirile . fusesera ocupate si numai 
pugini au fostu in stare se scape. Intre acei. norociti 
fu si Carolu Vâlits, carele insocitu de o câta câ de 50 
pâna. la 60 Gmeni si de câtiva, oficieri isi sparse drumu 
printre lanceri. Partea cea mai mare a loru fu macelata. 
Tâta, bagagi'a, munitiunea, vreo 400 pusci, 2 tunuri! 
mici, 4 trompete 'si mai multe steaguri, remasera in 

„manile nştre. Noi n'amu perdutu nici-unu omu. - 
- Intre rebeli se aflau la ocasiunea acâsta, si 40 sasi 

tineri din Sas-Reginu. Căti dintre acestia voru fi peritu, 
“nu se scie.: Unulu inse in momentulu în care erâ se 
fie strapunsu, strigă tare că elu este sasu si că a fostu 

- înrolatu cu sila intre rebeli. Indata fă ceutiatu si apoi 
transportatu în captivitate la prefectulu Axente Severu.. 
Aici elu fii pusu in libertate, dara dupa câteva dile 
trecă 6rasi .la. rebeli. SN a 

In 22 Juliu tribunulu Fodoru află că, vine intracolo 
o trupa nouz, de insurgenti din partea Trascaului. Atunci 
elu luă indata cu sine 70 venatori -si 80 lanceri, esi 
inaintea vrajmasiului: si ilu află la muntele Bedeleu. 

„Erau 250 de inarmati, carii purtau numele de Szabad 
esapat. (câta de voluntari) si stateau: sub comand'a- ma-
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“iorului Gyarmati si a capitanului Dorgai. Acestia venisera . - 

din comitatulu Satmaru. O 

Tribunulu. tîni mai multe 6re la lupta: cu acâsta 

trupa, mai. pe urma inse .0 puse “la. fuga. . Aici 

au fostu 6rasi lancerii, carii au decisu lupta cu asaltu.: 

Vrajmasiulu lasă pe. loculu de lupta 15 morti si in 

manile nostre 3 captivi, munitiunea si tâta bagagi'a. Noi 

- avuramu din partea n6stra unu mortu. În acâsta, lovire 

sa distinsu mai virtosu centurionulu Nicola fiiulu parochu- 

lui din Gioagiu si tribunulu dela Ciuigudu Jonu Cacovanu. 

„ Fiindu-că apararea strimtorei din muntele „Gain'a, - 

in raportulu acesta s'a. trecutu' cu vederea acolo unde . 

era, loculu, lovirile intemplate pe la acea strimtore se. 

voru descrie acilea pe scurtu. Acea strimtâre. erâ data 

in grija tribunului Joanu Gombosiu parochu in Viara-de 

susu; câ se o.apere:: Dupa ocuparea, comitatului Zarandu 

prin rebeli, au venitu in 15 Martiu' o c&ta de insurgenti, 

cari au datu -focu satului-vecinu Bucesiu. Numitulu 

tribunu alergandu in ajutoriulu locuitoriloru din acelu 

satu; au ucisu mai multi vrajmasi, "iau risipitu si au 

stinsu foculu. IE „a | 

Pe la finea, lui Martiu au venitu 2000 de magiari 

comandati de majorulu Csutak si au prefacutu in cenusia 

_satulu Grohotu, precum si'0 parte din Bulzesci. Numitulu 

tribunu se repedi mai ântaiu asupra unei cete mai 

- mici de rebeli, carii venindu del - Hălmagiu voiau se-lu 

atace în câsta (Flancu). Dupa-ce: au risipitu pe. eta 

aceea, au atacutu cu armatii .sei pe majorulu Osutal, 

care avea putere indoitu mai: mare decâtu tribunulu, 
rajmasiului si 

a reportatu o victoria. stralucita asupra Y 

Pau fugaritu pâna la Baia-de-Crisiu. 

Pe candu Lupu Kemâny eră in 

calareti si “1 batalionu "pedestrime S 

venindu dela Halmagiu se ne atace pe 

„Abrudu, 300 „de 

au încercatu, Ci 

"moi in dosu prin
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acea. strimtâre; dara „valorosulu tribunu informatu fiindu despre acelu planu, n'a asteptatu venirea Vras- masiului, ci: mergându tâta n6ptea spre Halmagiu, in faptulu dilei atacându pe . neasteptate, a batutu bine pe vrasmasiu.*) - : . e 

  

Acestea sunt faptele mai meimorabili ale poporului “armatu, care stetese “Sub comand'a mea. "Separatu si parasitu de câtra tâta lumea, acestu Poporu perseverându -- în „credintia; câtra Monarchulu seu, a facutu cu mijl6ce „Puţine mai multu decâtu Sar put6 cere dela elu cu dreptate. Acestu resboiu fatalu a. costatu in ambele parti multe vieti omenesci; cu inse' cutediu a sustine in contra, calumniiloru venite dela numerosii. vrasmasi ai natiunei romanesci, me si obligu a proba, că vepressaliile pe cari poporulu romanescu armatu . au fostu silitu se le faca ici colo, în comparatiune cu enormele devastatiuni prin focu si sabie facute de rebeli asupra, vietiei si averei | „romaniloru, nu merita nici a, fi memorate; si eu provocu pe toti calomniatorii- câ se i6sa la lumina din intunereculu lingusiriloru si alu intrigeloru, se produca fapta in contra faptei si se'nu atace din locu ascunsu, in modu reutaciosu meritele altora, nici se ceree a. le intuneca.. | “In lun'a lui Novembre -1849, 

*) In acelasiu timpu Sau intemplatu pe la alte strimtori de munti mai multe loviri, care în partea loru cea mai mare au reusitu in folosulu nostru; - acele inse n: 
cele descrise aci pe scurtu. . 

au fostu asia do importante, că .



“Nota la acâsta traductiune. 

- Indata dupa pacificarea tieriloru scaldate in sange 

si dupa restaurarea securitatiei, imperatulu a trimisu . 

la 'Transilvani'a in Septembre 1849 de gubernatoru . 
civile. si militariu pe generalulu baronu Ludovicu Wobl- 
gemuth de a, carui missiune forte grea s'a tînutu si 
adubarea de informatiuni din totu coprinsulu tierei, des- 

pre tâte evenimentele din: cele vreo diece luni trecute 

si mai în scurtu despre tota starea tierei devastate.. 
Prefectii ceteloru romane si oficiarii imperatesci atasiati 
la acelea de câtra fostulu comandante. imperatescu FML. 
baronu Antonie Puchner inca au fostu obligati a'si: 
face raporturile loru. Erâ în interessulu prea invederatu 

alu. romaniloru, câ acelea raporturi se se compuna in 

limb'a germana. Spre acestu scopu si câ raporturile se 

se compuna, intr'unu stilu istoricu, Joanu Maiorescu . 

fostu directoru de liceu, venindu dela, deputatiunea n6stra 

din Vien'a, se opri trei. septemani in muntii apuseni pe 

la Abrudu, Campeni, Vidra, Ofenbai'a, Zlatn'a, Alba-. 

Julia, de unde adună in acelea. dile totu materialulu 

câtu numai s'a. potutu, atâtu in scrisu, din acte si core- 

- spondentie,. câtu si din graiulu viu dela prefecti, tribuni, 

preoti si- dela alti: 6meni, confrontandu, cernendu ! si 

alegându cu ochiulu seu criticu; apoi venindu la Sibiiu 

si în urma la Brasiovu, unde'i remasese famili'a, Joanu 

Maioressu compuse. tâte trei .rapârtele, alu lui Janeu, 

Balintu si Axente, apoi le trimise fiacaruia din ei spre 

a le supune din partea loru la vevisiune. In fine pre- 

fectii subseriindu-le le-au inaintatu la gubernu.- 

In acelasi timpu 'deputatiunea - din . Viena le a 

publicatu în „Romanen der osterreichischen 1 Monarchie“ 

cu spesele batonului Sina. 

24 Maiu 1884. | a 

Redactorulu „Observatoriului “. 

N



Doue raporturi 

de ale aceloru 

prefecti de legiuni POMAnesci, 

cari in anulu 1848 9 au sustinutu luptele cu 

insurgentii unguri păna la rcintrarea trupeloru 

imperiali in 'Transilvani'a. 

petinanu auliterntitii petala tatei 

pomanen det ostere 

Viena Îsi 
Tracduse dupa textulu orizinale 

centrate din Vica si apei publicate In 

reichischen Monarehir” 

(9 dutara vervater.alai». 

Sibiiu. 

Tipo pata ba A SI A ati 

1834.



Raportu 

despre faptele ostei poporane romanesci, care a statu 

sub comanda lui Simionu Balintu pe timpulu resboiului 

civile din Transilvani'a în anii: 1848/9. 

  

Preste puginu dupa celu'de ântaiu congressu tinutu.. 

la Blasiu in: 15 Maiu, in urmarea întrigeloru partidei 

magiare din orasiele montanistice, Omenii dela potere 

ai factiunei teroristice me arestara si me portară dintr'o 

temnitia în alt'a intre bataile cele mai brutali si intre - 

-suferintie nespuse. In timpulu captivitatiei mele am 

fostu mai de multeori-in pericolu de a fi omoritu de 

câtra plebea magiara fanatisata si asmutiata, 6ra odata 

erâ pe aici câ se fiu aruncatu de viu în flacari.  T6ta 

vina mea fusese, că eu care cunosceam bine tendentiele” 

_destructive ale noului magiurismu, totudeauna m'am 

adoperatu câ, se ferescu de acelea pe poporulu romanescu, 

6ra câ preotu se'i dau invetiatura despre datoriile câtra 

imperatu, monarchia: si câtra patria, 

“Mai in urma, pe candu eu gemeamu in temniti'a - 

- dela Aiudu, poporulu romanescu siiitu” prin terorismulu 

ungurescu si prin fatala lege de recrutare, carela To- 

manii credintiosi nu voiau se se supuna, din causa că 

aceea nu eră sanctionata de: câtra imperatulu, in a 

dow'a diumetate a lunei Septembre aceluiasi anu (1848) 

Sa 'tînutu adunarea a dow'a la Blasiu. Cu acâsta ocasiune 

am fostu si eu liberatu din-temnitia in urmarea cereret 

energice facute de câtra poporu. Dupa: desfacerea 

adunarei, făra a'mi lu4 o sfera anumita de activitate, 

m'am folosita numai. de auctoritatea mea la poporu, 

pentru-câ, întiu intielesulu concluseloru dela Blasiu si 

alu proclumatiunei comandantului F. M. L. de Puchner: 

din 18 Octobre, se'lu invetiu a'si cunâsce datoriile sale 

si a apera averea, erariala. Indata dupa catastrofa trista 

din 23 Octobre 1848 dela Zlatna, -oficialii camerali, 

cari au scapatu la Abrudu cu vistia,_m'au rogatu se 

“ Raportulu lui Simionu Balintu. Ia | i a 1* 

«
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mergu la Zlatn'a, pentru-câ se scapu pe functionarii 
cari se mai aflau acolo,. si totuodata se readunu dupa 
potintia, banii imperatesci cari se perdusera in timpulu 
incendiului. a Dă a 

Din respectulu humanitatiei si alu datorintiei pentre 
- aperarea averei erariale amu luatu asupra'mi, făra a mu 
„retrage, acea missiune fârte periculGsa si am caletoritu 
indata la Zlatna.  Ajunsu acolo in 28 Octobre amu 

-tînutu o cuventare la poporulu adunatu in numeru mare, 
spre a'lu molcomi. Urmarea fă, câ mai multi ofeiali 
cari erau arestati au fostu liberati ; dara pe controlorulu 
Ignatiu Marillai, care se conpromis6se mai multu de- 

„câtu altii cu rebelii, numai asia amu fostu in stare de 
"alu scapa, că: amu promisu poporului, că "lu voiu duce 
în captivitate la Campeni.*) a . 

Preste acâsta, locuitorii din comunele de prin pre- 
giuru au restituitu in 3—4 dile aprope 2000 galbini, 
mai multe maji de argintu si arama prefacute in moneta, 
precum si. câteva libre. de auru crudu, care fusesera 
furate din cassele erariali. Tâte acele sume le amu datu 
pe. lânga o lista pe care erau consemnate, controlorului 
cameralu Hildebrand, care a si ingrigitu a le transporta „la Alba-Juli'a in securitate. Mai tardiu investigatiunea 
S'a continuatu si de câtra comissiunea numita spre acelasi scopu dela tesaurariatu. NE , > In 6 Novembre am. condusu unu micu despartie- 
mentu din poporulu armatu de cătra mine, adunatu. la 
„Rosi'a de munte, cătra Aiudu, pentru-câ se ajutu acolo operatiunile militari, si pe câtu timpu capitanulu Gratze 
se află in negotiatiuni - cu magiarii din Aiudu, eu “iam fostu interpretele -Jui. In 8 Novembre eu  cramu la Teiusiu, unde in -acecasi di. ne venira, din comitatulu 
Zarandu scirile cele mai triste, Fiindu-că . prefectutu 
Buteanu nu se mai afla in viGtia, pentru-că, se raportedie 
despre evenimentele din prefectur'a sa, asia eu me 
Simtiu obligatu a le atinge pe scurtu si pe acelea, pâna in timpulu candu am fostu  denumitu prefectu alu vechiloru Saline (Turd"a). A 

EN o 0 

*). Familia Marillai este una din cele .renegate de pe la Densusin in districtulu, Hatiegului, „Red,
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Dupa-ce adeca in jumetatea a dow'a a lunei Octobre 

Sa latitu scirea cu repejunea fulgerului despre des- 

armarea magiariloru rebeli prin trupele imperatesci si. 

prin poporulu romanescu armatu, atunci romanii din 

comitatulu Zarandu se resculara de sine, si in “credintia, - 

că ei prin aceea facu servicii bune causei imperatesci, 

au inceputu se desarme si se arestedie pe familiile 

magiare fruntasie, cara se distinsesera prin zelulu loru 

pentru uniune si prin ura câtra romani.. Cu acâsta . 

ocasiune s'au intemplatu. câteva, „excesse grele pe la 

locurile unde romanii au datu preste resistentia, mai 

cerbicâsa din partea magiariloru. Pe. atunci eu me_ 

aflâm cu prefectii Avramu Juncu si Buteanu. la 

Campeni. S'a decisu indata, câ se trimitemu acolo pe 

trei romani, cari in comitatulu Zarandu se bucurau de nume 

bunu, adeca pe cancelistulu dela tesaurariatu Avironu 

'Telechi, pe. asessorulu de comitatu si cancelistu la tabla 

regâsca in Osiorheiu Alexandru Candeaj*) si pe do- 

centele din Abrudu Joanu' Nemesiu ; .6ra ordinulu-ce li 

Sa datu a fostu, câ se curme . disordinea ulteri6ra, pe 

cei persecutați sei apere, pe acei cari ar fi capabili 

de a se inroia in poporulu armatu sei organisedie, era 

pe ceilalti se”i desarme. 'Telechi si Nemesiu au mersu - 

la Bradu, unde au restabilitu liniscea, pe familiile magiare 

persecutate le-au luatu în aperarea lora adapostindu-le 

ini cas'a, cea spatiosa a lui Josifu Kov6r, -6ra masseloru 

involburate le-a declaratu, că acele familii sunt pazite 

acolo câ, în captivitate. Prin acestea mesuri poporulu fit 

linistitu. Candu au mersu la Halmagiu, acolo pe lânga 

cooperarea. oficialiloru de salina de acolo din locu, apoi 

cu a bravului parochu romanescu Joanu Moga sia 

fiului aceluia Jeronimu, teologu absolutu, cei “avestatl . 

erau dejă pusi in libertate. E 

Dupa acestea poporulu din comitatulu Zarandu adu- 

natu cu t6ta grab'a si armatu s'a concentratu la satulu Gura- 

Valii la fruntari'a Ungariei, dara nefiindu inca organisatu, 

in 28 Octobre atacatu de câtra insurgenti sub comanda 

lui Botzko, a fostu respinsu câtra Halmagiu. “Atunci. 

insurgenții detera focu sateloru Plesuti'a si Halmagelu 

> 
. - 

  

+) Magiarisata Kendi. Red.
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-Si dusera in captivitate pe parochulu romanescu Eutimie. 
* Halmagenii spaimantati în urm'a celoru intemplate tînură 
consiliu cu tribunulu Cândea asupra mesuriloru care ar 
fi de luatu. Acelu tribunu - le declară loru, că elu cu 
“trupa sa armata numai. cu lanci nu e în stare se 
resiste vrajmasiului ; totusi pentru-câ se nu lase acelu 

“ orasielu in prad'a furiei -insurgentiloru, elu va incerca 
negotiatiuni cu densii, ceea ce s'a si intemplatu ; dara in decursulu negotiatiuniloru insurgenții perfidi calcandu'si cuventulu .au aruncatu pe Cândea in prinsore, eara orasiului nu i-au datu focu, numai biseric'a roman6sca fă bombardata . dintr'unu tuna. Tribunulu Candea, doi preoti romanesci, intre cari eră si susu numitulu Eutimiu si inca alti 6 romani fusera spendiurati atunci. indata. 

Nu multu dupa aceea, in. primele dile ale lunei „Novembre s'a intemplatu catastrof'a tragica dela comun'a " Ternava. Insurgentii in numeru câ de una miie 6meni, - Provediuti bine cu calarime si artileria au inaintatu dela . Halmagiu câtra Bai'a-de-Crisiu ; in contra loru aia + Mersu „» Poporulu romanesecu armatu condusu de tribunii Telechi „Si Nemesiu si comandatu de. câtra locotenentulu, Clima, care avea cu sine si câtiva soldati granitiari. -Poporulu “armatu era. la 3000 de Gmeni, ii lipsia inse-atâtu cava- leri:a cătu si ori-ce artileria care se'i spriginâsca opera: “tiunea: Ajunsu poporulu intru o vale la satulu Ternav'a, dintru odata se vede “incunjuratu -si. atacatu de .câtra insurgenti din tâte partile ; cavaleria taiă infricosiata | printre liniile poporului inmarmuritu ; dara si artileria insurgentiloru au adausu multu la perderea luptei. Aprâpe 800 (optu sute) de romani au fostu macelati, 6ra restulu Sa respanditu in „fuga -selbatica câtra Buia-de-Crisiu, „unde a dou'a di tribunulu Telechi, care si elu scapase cu fug'a, numai cu mare greutate'a fostu in stare de alu readuna, ra celalaltu tribunu .Nemesiu a eadiutu in captivitate, Locotenentele Clima cercase cu 7 grani- „tiari a'si salva: vistia intro casa da economia din satu, ISI perdu inse visti'a totu acolo in flacarile . acelui edi-. ficiu, Pentru-că vrajmasiulu a si datu focu satului, si a prefacutu intregu in cenusia. Toti locuitorii satului cari “au Scapatu din acelu focu marturisescu pâna astadi, că acâsta fi sârtea locotenentelui Clima. Din contra 
2
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„unii afirmau pe atunci, câ: Clima ar fi: fostu taiatu in 

“Ducati de câtra insurgenti. - i E 

„> Causa catastrofei aceleia este neexplicabia usioratate 

2 locotenentelui Clima, care câ. oficiaru comandante nu 

 inaintase : nici macaru patrole, pentru-că se recunâsca 

regiunea; de aceea se escase pe atunci faim'a- repetita, . 

apoi mai de multe, ori si tare crediuta, “că Clima : ar fi 

fostu întielesu cu vrajmasiulu,  - pentru-câ se duca pe 

- poporulu armatu .in curs'a ce i sa pusu,6ra mai. tardiu 

ori că tetiunarii nu Pau cunoscutu, sau că ei lau 

“încutu victima in adinsu. - a _- 

Acum insurgenții au ajunsu neinpedecati la Bai'a- 

de-Crisiu, 6ra de acolo au plecatu indata, spre Bradu. 

Aici poporulu adunata au avutu. a trei'a lovire cu iîn- 

surgentii, care de si nu a fostu făra gloria, elu inse in 

fine. totu a-trebuitu se se retraga... 

Aici trebue se observu, că tribunulu Telechi dupa 

scaparea sa cu restulu poporului armatu din Bai'a-de- 

sange dela. Ternav'a la Baia-de-Crisiu, 'a provocatu pe 

oficiariulu cameralu Fan, câ se se duca din orasiu cu 

cass'a erariala, si pentru-că se 0 puie la Abrudu in 

securitate, se. plece impreuna CU poporulu armatu. [lu 

a promisu că va urma consiliulu ce i sa datu, a si 

luatu la perere unele mesuri preparative, dar totu. a 

remasu pe locu, si cass'a inpreuna cu banii aflati intrens'a 

o a datu rebeliloru, cari au trimis'0 la Pest'a.. 

Dela Bradu vrasmasii s'au intorsu la Bai'a-de- 

Crisiu, au. dusu cu sine si câtiva romani în captivitate; 

ajungându acolo, ei au spendiuratu pe tribunulu Nemesiu 

si inca pe alti optu romani. Intre acesti nefericiti 

a fostu si socrulu parochului din Baia-de-Crisiu, unu 

betranu de ani 75. | 

Acestea sciri întristatorie au ajunsu, precum s'au 

aratatu mai insusu, în 8 si 9 Novembre la 'Teiusiu, 

unde me aflam eu pe atunci. -S'a si decisu indata, Că 

eu, Buteanu si capitanulu Ivanovich se. plecamu IN 

comitatulu Zarandului. Ajungendu noi la Alba-dJuli'a, 

ni Sa datu una compania dela .regimentulu Carolu 

Ferdinandu sub comand'a capitanului seu Novak, 

unu armânu de nascere. Acesta compania este aceeasi, 

care cu doue' septemani inainte fraternisase cu 'MAgIarII 

-
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dela Aiudu si a participatu: la escursiunea .lui Stefanu 
Kemâny, carele prefacuse in cenusia satulu. Majin'a si . 
o.mare parte din Cacov'a. - Noi inse amu aflatu, că la 
câteva dile dupa aceea romanii din acea compania, s'au 
sculatu asupr'a numitului capitanu si Vau silitu se se 
desfaca de magiari. Asia 'eu, si Buteanu n'amu avutu 
„causa de a ne prea, bucura de acestu ajutoriu. Ajunsi 

la Abrudu, noi am potutu se induplecamu pe capitanulu 
Novak numai cu mare greutate, câ se inaintedie mai 

“departe in comitatulu .Zarandu. -La Mihaileni ne im- 
preunaramu cu poporulu armatu: sub conducerea tribuni- 

“loru J. Siulutiu, N. Moldovanu, N. Beguescu, Bertlef si 
Kaiser. In 13 Novembre noi amu ajunsu la Bradu, in 
14 la Baia-de-Crisiu. In faci'a acestui orasielu se „asiediara castre (Lager) si se luara mesuri pentru in- mormentarea lui Nemesiu si acelorialti companioni ai sei nefericiti, cari. se mai afiau totu spendiurandu de 
funii; 6ra noi insine merseramu cu compani'a iu orasiu, „că se mânemu acolo preste n6pte. Preste una 6ra ne veni scirea, că unu despartiementu alu poporului armatu a prinsu pe 6 magiari si ia “spendiuratu indata că repressalia pentru cei 18 romani ucisi totu cu modulu acesta aici si la Halmagiu. Câ-ci adeca romanii vediendu pe preotii si pe invetiatii. loru "spendiurati, furi'a loru nu mâl cunoscea margini si nu se mai poteau intrena; de aceea eră si pentru Buteanu unu lucru forte peri- culosu a porni o cercetare spre a pedepsi pe cei vinovati, SI se vediu silitu a se abate dela planulu seu. a _A dow'a di sosira in ajutoriulu nostru, unu des- partiementu alu poporului armatu din distrietulu Ha- tiegului condusu de vice-prefectulu Antonie Grigorescu, era sub comand'a locotenentiloru Crainicu si Paserariu doue plutâne de husari romanesti, câri inse - erau din cel incorporati la regimentulu secuiescu de husari, apoi - ună compania de granitiari din regimentulu I. romanescu comandata de capitanulu Gabler, si inca una compania “de gardisti sasesci dela Orascia sub comand'a capitanului loru Pfaffenhuber. 

In 16 Novembre mi se incredintiă missiunea de a merge la Bradu si a infiintiă acolo - unu magazinu pentru trupe. Eu plecaiu indata, ra pentru magazinu 
>
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am alesu casa lui Kăvâr; am luatu mesurile necessarie 

pentru-câ se'lu implu, si in aceeasi di am pornitu- 

pentru trupele dela Baia-de-Crisiu trei. cara incarcate 

cu pane. Acestea tote. au decursu cu celu mai bunu 

resultatu, pentru-că tînutulu acela înca nu.:fusese de- 

vastatu de câtra rebeli, si se aflau de tote in abundantia. 

În aceeasi di romanii adusera la mine pe 0 ger- 

mana, pe care 0 -prinsesera. Eu aflaiu la densa 0 

scrisâre, pe care ea o primise tocma atunci dela bar- 

batulu seu din. Ungaria. Acesta fiindu baiesiu topitoriu 

la minele dela Rud'a, plecase cu insurgenții din comi- 

tatula Zarandu, 6ra acuma scriă nevestei sale, câ se. 

aiba voia buna, că-ci preste puginu va sosi din Ungari'a 

unu corpu de trupe numerse in comitatulu Zarandu. 

Acea serisâre am dat'o si gardistiloru sasesci, cari : 

erau acolo, câ.se o citâsca, apoi am “si trimis'o indata - 

la Bai'a-de-Crisiu. 
Ă 

“n 17 demândtia, pe candu: eu faceam disposi- 

tiuni câ se primescu transporturi de victualii la maga- 

zinu; dintmodata vediui, că -gardistii sasesei pl6ea inapoi 

câtra, casa, dupace mai ântaiu au depredatu cu .țotulu - 

casele lui Bihari. Pe la amâdi ajunse. si capitanulu 

Novacu cu compania sa, si treci mai departe câtra. : 

Abrudu. Pe la 5 6re dupa amâdi veni si poporulu 

armatu din districtulu Hatiegului si apucă calea câtra 

Dev'a. Totu asia facu si capitanulu Gabler. Dupa o: 

jumetate de 6ra ajunse si capitanulu. Ivanovich cu pre- 

fectulu Buteanu la Bradu... - , 

Eu tâte aceste miscari nu mi-le poteam esplica, si 

rogaiu pe. capitanulu Ivanovich, câ în acea nopte se 

_remana in Bradu; elu inse pici-decâtu nu se invoi, si, 

asia veniramu pâna la Criscioru, unde amu si remasu. 

Numai aici am fostu în stare se aflu dela capitanulu 

Ivanovich,. că domnii oficiari în. urmarea scrisorei susu: - 

memorate trimise de mine densiloru, au tînutu unu 

consiliu belicu, si au decisu a se departa din comitatulu 

' Zarandu. În modulu. acesta, comitatulu fi datu in prada 

si Buteanu se vedii necessitatu a lupta mai muite luni 

numai singuru in contra vrajmasiului multu mai nu- 

merosu, pâna candu dupa incordari  supra-omenescl 

a trebuitu se se retraga de acolo.
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In:18 Novembre- parasindu eu acele regiuni m'am intorsu acasa. Aci trebue „se mai adaoou, că desi . Magiarii: au prefacutu in cenusia, comunele Halmagelu, “Plescuti'a, Ternawa si alte comune romanesei din comi- tatulu Zarandu, totusi romanii pâna iu dio'a in care „amu parasitu eu acelu comitatu, nau datu focu la nici-o curte sau casa de ale proprietariloru. Ă In 10 Decembre. 1848 onor. comitetu TOManescu: de pacificatiune _m'a numitu prefectu alu vechiloru Saline (Turd'a), ra, escelentia sa comandantele gene- ralu -br. Puchner m'a confirmatu in acâsta functiune. Prin acâsta mi sta impusu problem'a grea de a apera strimtorile de munti :de câtra Turd'a, din care parte „Tebelii isi repetiau in acea regiune excursiunile loru cele devastatâre cu furia totu mai mare. Spre scopulu acesta ei imi asiediaiu in 28 De- cembre castrele mele la, satulu Ocolisiulu-mare, si acolo ocupaiu cu poporulu: meu armata positiunile cele mai importante. La apropierea mea, cetele desfrenate ale "insurgentiloru comandate de Retegi s'au retrasu, dupace au omoritu pe mai mulţi locuitori innocenti din vecinulu satu Ocolisiulu-micu. iN . In 11 Januariu.1849 imi veni scirea, că rebelii Ludovicu Pâpai si Retegi stationati in Iara au incursu (navalitu) asupra satului Muntele-Baisidrei, si acolo au "datu focu la 7 case, intre care era si cas'a' parochului "” romanescu, Eu am si manecatu indata intr'a col, pentru-câ se punu capetu devastatiuniloru, ei inse Sau retrasu pe candu eu me apropiamu de ei; totusi eu ll luaiu la: g6na, pâna aprâpe de Iara si. le-am ucisu doi Omeni. Dupace au innoptatu, am incetatu a”i mai urmari Si n'am intorsu în castrele mele dela Ocolisiulu-mare. „__Vediendu eu că, rebelii inca totu nu incetdia cu teciunariile si cu omorurile, 6ra de lupta se ferescu la tâte ocasiunile, m'am decisu a'i-cauta chiaru in cuibulu loru in Iara, si ai ataca. In 14 Januariu esindu eu din castrele dela Ocolisiu, amu plecatu cu totu po-. porulu armatu câtra, Iara, , Dupace am ajunsu pe _teritoriulu acestui .orasielu, mi-am impartitu trup'a de armati in trei colâne: pe una care formă arip'a drâpta, o Puseiu-sub comand:a tribunului 

y
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Clemente Aiudanu, lânga -care -am datu. si pe vice- 

tribunulu J. Aurarianu Galgotti*); arip'a stanga o deteiu 

vice-tribunului Dionisiu Telechi; trup'a principala o am 

comandatu eu insumi si am purcesu cu ea dreptu la 

Iara, 6ra cele doue col6ne apucara pe cali laterali. O 

_ esta de insurgenți câ de 50 pâna la 60 6meni, pe “care 

0 vediuramu ântaiu, se prefacu a se retrage la o. parte, 

precum se crede, cu scopu câ se ne abstraga, pe noi 

din directiunea. ce luaseramu; eu inse am detasiatu 

numai unu despartiementu din aripa drâpta sub co- 

mand'a vice-tribunului J. Aurarianu Galgotti că sei. ia . 

la g6na. Ai nostrii iau si ajunsu intre Iara si Surducu; 

au ucisu 8 (optu) din ei, 6ra ceilalti s'au respanditu 

spre Turd'a. Dupace a. observatu trup'a principala a 

- insurgentiloru acea actiune « nâstra, s'a desfacutu in 

doue parti, dintre care unu sa, retrasa câtra Agrisiu 

pe o colina mica, care fu ocupata de ei. Arip'a nostra 

stanga, primi ordinu, câ se tîna in locu (in Schach)-pe 

acelu despartiementu alu insurgentiloru. Partea multu 

mai mare a insurgentiloru a-remasu pe locu in orasielu, 

in care a ocupatu casele cele mai acomodate si. turnu- 

zile bisericeloru; cu tâte acestea merseramu inainte făra 

a sta pe locu. o i 

Ajungându la hotarulu acelui orasielu, me in- 

tempină o femeia 'betrana cu rogarea, câ, se nu cutediu 

a intra: in orasiu, pentru-că în laîntru sunt vrajmasi 

multi, cari au decisu că se aiba capulu meu cu orl-ce 

pretiu; cu tâte acestea Gmenii nostri armati strabatara 

in orasiu, unde inse au fostu primiti cu focuri dese de 

pusci din ferestrile caseloru,. si: din turnurile bisericiloru. 

Aflandu eu, că dintre.ai nostri au cadiutu 12 'insi, am 

decisu. semi retragu poporulu. si. nuniai se inchidu 

orasiulu juru inprejuri; “Gmenii inse erau atâtu de in- 

“ versiunati din caus'a atrocitatiloru. comise de insurgenti 

in comunele de prin prejuru; in câtu voiau se ocupe 

casele nesmintitu prin asaltu. In acelu momentu bravulu 

centurionu Joanu. Bererelu din Valea-Lupsiei cu 50 de 

barbati valorosi dete asaltu bisericei unitariane, strabati 

in trens'a,“ si apucandu pe scarile turnului. ajunse pâna 

Red. 

*) Cu numele magiarisatu: Aranyosi.
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“la insurgenții carii trageau focuri de acolo. În puţine 
minute acestia fusera deculati, mai multi. din ei -ucisi, 
6ra ceilalti. se aruncara, ei insii din ferestrile turnului. 
In urmarea acestei fapte ceilalti. insurgenți perdiendu 
ori-ce curagiu isi cautara, scaparea in fuga;. dara pe 
„candu esiau pitulati de prin case, poporulu avmatu ucise 
pe mai multi, 6ra ceilalti scapara la Turda. In timpulu . 
bataliei s'au aprinsu mai multe case. Asia eu comandaiu 

_tribuniloru, că se se: retraga din orasiu cu poporulu 
armatu, ceea ce inse mi-a successu numai dupa mari 
incordari, din causa că poporulu meu armatu erâ com- 
„pusu in parte mare din locuitorii sateloru de prin pre 
juru, care inse tâte erau depredate si mai multe din 
acelea prefacute in cenusia de câtra rebeli. Prin acele“ 
fapte si prin.resistenti'a din orasiu resbunarea romani- 
loru ajunsese in gradulu supremu. Asia eu am trebuitu 
se. alergu mai de multe-ori calare dintrunu capetu alu 
orasielului pâna, la celalaltu, mi-a cautatu. se intru prin 

„case si se tragu afara cu poterea pe acei inversiunati.. 
In acâsta lupta vrajmasiulu a perdutu 121 de Gmeni, 
Cari au remasu morti pe locu, 6ra numerulu ranitiloru 
noue nu ne este cunoscutu. Noi din partea n6stra 
amu avutu 28 morti si 15 greu raniti. Poporulu armatu 
Sa întorsu 6ra la Ocolisiu. , 
„A dou'a di afluiu cu destula durere, că rebelii 

neinvetiandu nimicu din lectiunea data loru cu o di mai 
„imainte,. sau. inmultitu cu alte cete din Turd'a, si straba- 

tendu in regiunea Ierei, acolo au prefacutu in cenusia 
Satele Surducu si Bicalatu, si chiaru in orasielulu Iara 
au apriusu tote casele romaniloru .si biserica loru; au 
omoritu mai multi betrani si prunci: nevinovati, 
Cari nu avusera timpu se fuga, si "apoi 6ra, s'au retrasu. 
Dupa departarea loru,' romanii fugiți din comunele arse 

„in paduri, intorcându:se acasa, “isi” resbunara, cu - aceea, 
că detera focu . la tote casele magiare din Iar'a câte 
Temasesera neatinse. | o ” 
de jol UI anuariu ne veni scirea, că rebelii în numeri 
distaie), ÎI ediatu la satele magiare Lita si Sava” - 

„ „An 18. Januariu pe la una ra dupa mediulu 
———_———— 

-*) Magyar Lâta, Szent-Liszio. e “Bed,
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noptii am plecatu cu cetele mele armate si in faptulu 

dilei ajunseiu pâna la anteposturile loru. Aici pe siesulu 

dela Lita ungurâsea, se intinse o batalia, care a duratu - 

2 re; vrajmasiulu a fostu respinsu. „Acum inse le 

venira în ajutoriu trupe prâspete dela Clusiu, ' care 

cetate se afla in distantia numai de doue 6re dela loculu 

de lupta.  Vediendu eu acâsta, m'am trasu de asupra : 

locului numitu Cacow'a-lerei, si am ocupatu acolo po- 

sitiune buna. De aici am respinsu cu: venatorii si cu 

lancerii mei unu atacu de cavaleria, alu vrajmasului, . si 

folosindu-me de disordinea produsa, prin acesta in stea 

vrajmasiâsea, me aruucaiu -6rasi cu asaltu in siesu, si 

dupa o lupta ferbinte de o jumetate de 6ra am pusu' 

pe vrajmasiu in fuga. Elu a lasatu pe.loculu de lupta 

45 morti, pe cari mai tardiu locuitorii din Lit'a- 

- vomanâsca au fostu siliti ai transporta la satulu 

ungurescu Savadisla, si a'i ingropa acolo. Perderea nostra 

a fostu aci de 13 morti si câtiva raniti. 

In 22 Januariu imi veni scirea, că in orasiulu . 

Trascau s'au asiediatu 400 militiani (honvâl) si câ 

de acolo ei intestâlia regiunea. - Eu manecaiu indata 

cu doue despartiemente. ale trupeloru mele în doue: 

directiuni, pentru-câ. daca se va potea, se atacu pe rebeli 

din - doue laturi. . Fi inse avisati de “timpuriu despre 

venirea mea, s'au retrasu cu cea mai mare graba la. 

Ciagzu*). în scaunulu Ariesiului. Eu mam intratu în 

orasiu, pentru-că am voitu se”lu crutiu, ci am invitatu . 

numai pe locuitorii fruntasi la mine în lagaru, le-amu 

recomandatu, câ se remaie credinciosi imperatului, si 

pe trupele rebele se-nu le mai primâsca in mijloculu 

loru, ceea ce densii au si promisu, dara mau facutu; 

pentru-că, indata dupa intrecerea mea ei au trimisu pe 

deputatii loru la Turd'a, de unde au cerutu trupe mai 

numer6se de ocupatiune pentru orasielele Trascau Si 

St. Giorgiu ; 6ra rebelii n'au lipsitu a le implini dorinti a, 

si au trimisu.acolo pe comandantele Rakocsi cu trupe 

numerse. In reintârcerea, mea dela Trascau venindu 

calare pe. intunereculu noptii, am cadiutu cu calulu întro 

regiune petrâsa, si: m'am ranitu atâta de reu, incătu 

  

*) Unguresce Csegez.,
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_ “am” fostu silitu se lasu 6stea si se mergu acasa, -pentru- 
câ acolo se'mi cautu vindecare. Fiindu-că, tâte incordarile. 
rebeliloru din aceste regiuni aveau de tinta ocuparea 

-orasielului montanisticu Ofenbai'a, eu spre a'lu apera 
pe acela, departandu-me am lasatu pe vice-prefectulu 
Alex. Baritiu si pe tribunulu Vas. Ciurileanu cu 
unu despartiementu alu trupeloru. mele la “comun 
Salciu'a, -am mai postatu . si altu despartiementu că 

„reserva la Bradesci intre Salciwa si Ofenbai'a. 
In 26 Januariu am primitu eu dela comandantele 

rebeliloru Rakoesi o serisâre, intru care elu me provâca, 
se depunu armele, pentru-că trupele imperatesci sunt 
batute pretotindeni, si mai tâta Transilvani'a este cucerita 

„.. de câtra magiari; in casu candu eu nu m'asiu supune, imi 
“amerintia că elu va extermina tâte satele romanesti 
din munti cu toti locuitorii prin focu si sabie. Eu iam 
respunsu, că romanii credinciosi juramentului depusu 
imperatului in cele doue adunari dela Blasiu, sunt prea “decisi câ “pentru. imperatu si pentru națiunea, loru se “mvinga sau se mârâ cu armele in mâna. *, - 
3 Eu, inca nu eram vindecatu de: totu, -pe candu. | ajunseiu in 20 Februariu pe la amâdi in Ofenbai'a. Dupa 2 6re tribunulu' Joanu Ciurileanu imi aduse stirea, că 
lancerii dela; Salciw'a, fiindu atacati in aceeasi di de câtra 
„Rakoesi âu' fostu: batuti. Eu me puseiu indata in actiune si adunandu'mi poporulu armatu chiamaiu la mine si reserv'a lasata la Bradesei, apoi inca in acea, s6ra în: partiiu trup'a in 'doue colsne. Un'ă comandata de tri- bunulu Joanu Ciurileanu - fâ indreptata . se trâca preste dealulu Alescau la stânga comunei Salciu'a, unde se. asiediase vrajmasiulu dupa retragerea lanceriloru, 6ra „acolo 'se'si alga 0 positiune : acomodata si in diori de di, se atace pe rebeli. Col6i'a ceealalta era condusa de mine insumi si inaintandu pe riulu Ariesiu in josu spre a ocupa locu de ceealalta lature la Salciu'a, se inchida .. calea pe carea venise. vrajmasiulu. - Acesta inse obser- vandu apropierea . nâstra, “s'a retrasu pe alta cale pe - Sub asia numitulu Muntele-Trascaului,: dupace mai întaiu a datu focu la cinci case: in.Saleiu'a si a omoritu pe. dascalulu din satu anume St. Salciuanulu, parinte alu



— 15 —i 

uriei familii numerâse 'si serace;. a mai omoritu -si pe 
alti 3 betrani. “Totusi antegard'a n6stra au ajunsu pe 
vajmasiu la Fontanele. (a nu “se confunda cu loculu 
Fontanele dela Huiedinu); aci elu fu atacatu cu iîn-. 
versiunare. * Rebelii-inse n'au statu pe. locu, ci s'au .de- 
partatu iute cu. perdere de “doi morti si mai multi 
raniti, cum: si cu lasarea unui tunu mai. micu, apoi 
trecându muntele s'au intorsu 6ra la Trascau. 

In 27 pe candu se facea dioa- aflaramu, că una 
alta trupa vrasmasia mai numerâsa, mânecase in aceeasi 
n6pte dela St. Georgiu si inaintă cu scopu de-a se 
intruni cu' despartiementulu dela Salciu'a si a trece la 
Ofenbai'a. Indata ce baturamu pe vrasmasiulu dela 

_ Salciu'a, ne inpulparamu iute câ' se taiemu 'si acelui des- 
partiementu calea câtra Ofenbai'a. Noi purceseramu in 
trei col6ne, 6ra' intre. comunele Bedeleu si Valea-Poienei 
ne aruncaramu asupra vrasiasiului. — -Col6n'a nostra 
drepta o comandă parochulu din Valea-Poienei;: cea 
stânga era comandata de J. Munteanu parochu in Bedeleu; 
l trop'a principala "in centru comandaramu noi, tri- 
bunulu Mateiu Nicola, 'vice-tribunulu Gratian Cratianu si 
primulu decurionu Grigorie Muncaciu, toti trei :renumiti , 

pentru. curagiulu si bravura loru.. Lupta se incepu 
câtra 10 Gre inainte de amidi si ea dură cu norocu 
schimbatiosu pâna 1-6ra' dupa ami6di. Pe'la Gr'a acâsta 
noi deteramu unu asaltu generalu; vrasmasiulu fa res-. 

pinsu si luatu la e6na câtra St. Georgiu.. Elu lasă pe 
loculu de lupta 15 morti, noi inse avuramu -numai câtiva 

“raniti. -In acesta, lovire s'a. distinsu mai susu numitulu . 
decurionu Georgiu 'Muncâciu prin bravura stralucita. 
Dupace adeca se comandă atacu generalu, elu strabati - 
pintre cei mai curagiosi inâinte, deculă singuru elu .pe. 

“trei rebeli, si inca, totu mai voiă se inaintedie, pe candu 

0 câta de insurgenti ilu primi cu o desiarja intrega. - 
Elu inse in acelasi momentu se aruncă la pâmentu Si. 
asia nu a fostu lovitu de glântie. Diece militiani cre- 
diendu că este mortu, se aruncara asupra lui, Că des-. 

„bracandulu sei ia. hainele dupa datina loru; atunci 
inse elu se sc6la iute si din: pusca .sâ cu doue d o 
mai ucide pe doi dintre ei; dupa care fapta cena * . 
luară; la fuga rapede, E a 

4 z
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Dupa acestea la doue dile anteposturile nostre au 

prinsu doi spioni unguresci si "iau adusu la mine. Dupa 
amerintiari repetite am reusitu câ se'mi dea respunsu 
la mai multe intrebari, dintru care eu m'am convinsu, 
că. rebelii sunt prea decisi .câ se petrunda la Ofenbaia 
in d6ue directiuni, dela Trascau si dela Iara, pentru-că 
se ia cu ori-ce pretiu acelu orasiu montanu, 6ra apoi 
se se: intrunâsca cu rebelii cari operau in conmitatulu 

„ Zarandu asupra, celorulalte' orasie montanistice. Deci eu 
„„deteiu in 26 Februariu ordinu, câ doue despartiemente 
- din trup'a mea armata se ocupe cele doue strimtori de 
munte dela Cacov'a-Ierei si dela Salciu'a; pe cea de” 

„ântaiu câ se dea, peptu cu rebelii cari voiau se inain- 
'tedie dela, lar'a, pe ceealalta, câ se resiste la cei ce 
voiau se strabata inainte dela Trascau. o 

| Intru adeveru, că in Martiu au venitu dela Clusiu 
“si dela Lita ungurâsca că la 60 militiani (honvâd) si au atacatu anteposturile n6stre asiediate li Cacov'a-lerei. 
La apropiarea  loru poporulu- nostru armatu adunandu-se 
plecă in doue colâne. contra vrasmasiului.  Colon'a “Stanga eră condusa de câtra fratii și tribunii Joanu si. “ Vasilie Ciurileanu, âra cea din drâpt'a de câtra Iar'a stetea sub comand'a tribunului Mateiu Nicola si cu J]. Daniel si Gratianu Cratianu. Lupta se incepi pe la 10 6re inainte de amâdi si tînu doue Gre. Rebelii fusera “aruncati pâna dincolo de valea Ierei, si au lasatu cinci 
morti pe locu. Intre acestia se află si comandantele loru Debretzi, unu secuiu, care mai inainte fusese pro- visoru la economi'a familiei Vikol, . o | 

„În 22 Martiu trup'a de lanceri fu atacata din nou de câtra o miie trei sute voluntari magiari la Cacov'a- Ierei. Lupta se incinse intre colina Masca 'si intre “Valea-lerei,- si a, tînutu dela 1 pâna la 3 6re dupa amâdi. 'Trup'a lanceriloru din lipsa de munitiune, si fiindu-că lancerii astadata n'au potutu se dea -asaltu: că -la alte ocasiuni din caus"a focului necurmatu de plotonu alu vrajmasiului, au trebuitu se se retraga cu perdere “de 3 morti si 5 raniti la Ocolisiulu-mare. - Dupace inse DOI ne-amu intaritu si ne-amu cumparatu munitiune, ne intorseramu 6ra la Cacowa-lerei,



  

“- tiunile pe Valea-lerei. 

E a a a 

In 13-Aprile au venitu asupra, nâstra 1500 de 
voluntari (Snkentesek), parte dela Clusiu parte de câtra 

'Purd'a. Dar pe candu Turdenii au si ajunsu in diori de 

di pâna la anteposturile n6stre, Clusienii au intardiatu 
inca câteva re. Deci eu lasaiu o parte a poporului 

armatu sub tribunii Matheiu Nicola si J. Daniel, cum 

si vice-tribunii Vasilie Balint si -Gratianu Cratianu la : 

Cacov'a, pentru-că se observe pe insurgentii carii veniau. 

dela Clusiu, 6ra cu ceealalta parte a trupei m'am pos- 

tatu eu pe dealulu Ocolisiulu-micu, asia numitu dela: 

satulu ce nu mai exista, câ se intimpinu pe Turdeni.. 
Dupa batalie de una 6ra vrajmasiulu fi respinsu păna 

la loculu unde era mai inainte satulu Buru, prefacutu: 

in cenusia de câtra rebeli. Acestia lasara, acolo 17 morti, 

“ &ra noi avuramu se deplangemu 2 morti si 4 raniti. 

Deci eu luaiu pe rebeli la gâna, si-i ajunseiu la - 

colina dela Vidolm, pe candu ei: treceau “preste aceea 
pe_0o cale angusta. Indata comândaiu se se deschida in: 

“contra, loru focu din- doue tunuri, de care m'am servitu 

“mai ântaiu la loculu acesta. Dupace amu trasu in ei 

de doue ori, sau respanditu. în' fuga selbatica. .Siese 

din trensii au remasu morti pe locu, alti.se aruncara: 

în riulu Ariesiu, 6ra, ceialalti s'au risipitu in tâte direc- 

Pe candu m'am intorsu eu ra la Cacov'a, lupt'a 

se si incinsese acolo intre ţrup'a mea din locu si intre 

rebelii veniti dela Clusiu. Era pe la 1 dre inainte de 

amâdi, eu am pusu se traga cele doue tunuri din partea 

drâpta asupra loru si am deschisu cu ele foculu. In 

“data după prim'a detunatura  vrajmasiulu veni “la mo-, 

mentu în disordine si fugi câtra Baisi6r'a, lasandu câtiva 

morti pe locu. Aici vrajmasiulu se incercă se se re- 

“cul6ga in gradinile satului; acum inse eu comandaiu pe 

lanceri - la asaltu; ceea ce ei si facura cu unu ralu . 

curagiu. . Aici fusera ucisi 15 rebeli. „Vrajmasiulu fugi 

mai departe si se mai încercă odata asi. intiepeni 

piciorulu pe clin'a dealului dela Masca ; “ia lipsitu inse. 

pentru acâsta timpulu, din causa că lancerii erau pre- 

tutindeni în urm'a loru. Acuma, ei se respandira Câtra 

satulu Hasdate, din” care „rebelii. mai inainte. intr o. es- 
i 2
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cursiune vandalica de ale loru, au fostu rapitu 400 capete 
de vite cornute 1000 de oi si 70 de cai, si apoi au 
prefacutu satulu in cenusie... In acâsta a dou'a batalia - 
noi avuramu--9 morti, intre carii Sau aflatu si parochulu 
romanescu Vas. Morariu din Bicalatu. De alta parte 

„Derderea vrajroasiului in acâsta lovire a fostu 25 de „morti, Preste totu rebelii au perdutu în acea di 38 
Gmeni remasi morti pe campulu de lupta.. 

Dupa doue septemani 'mi veni scirea, că Dragosiu deputatu la diet'a magiara a venita în muntii nostri, că se negotiedie. cu prefectii Jancu, Buteanu si 
Dobra pentru depunerea armeloru, In. deplina con- 
vingere că fantom'a noului magiarismu, in mâna suc- cesseloru. sale. momentane, in fine totusi va cadea si 
Caus'a drâpta va triumfa, numai daca va sei cineva a se folosi de puterile care se ada in fiintia, precum si din temeiu, că, noi nu suntemu în dreptu de a inchiai6 nici-unu feliu de tractatu făra scirea prealabila a gu- bernului legitimu si anume immediatu făra scirea comi- tetului romanescu de pacificatiune, 'dela care amu primitu noi denumirile nostre si regulele tînutei nostre, am grabitu a scrie în 1 Maiu' la toti prefectii intru inţie- . lesulu acesta, si a'i reflecta, câ se se apere de politic'a magiara. Am facutu acâsta, de si nu m'am indoitu nici- 
unu momentu, că si ceilalti prefecti erau de aceeasi opiniune că si mine. Mai tarădiu aflandu eu, că Dragosiu 
du aparutu -a dou'a 6ra în centrulu muntiloru, si că a Yenitu la Abrudu; atunci lasandu lagarulu meu dela 
Salciu'a, am venitu in 6 Maiu nâptea pe la 11 6re la „Rosia. Acolo aflaiu eu dela, gardistii romani din Abrudu, că Hatvani a ocupatu acelu orasiu. In aceeasi ndpte 
Intrunindu'mi . gardistii credinciosi din Abrudu cu cei 
din Rosi'a am purcesu la Campeni, unde in 7 se tină consiliu de resboiu, la care am participatu. si eu si intru care deciseramu in unanimitate, că deputatului Dragosiu, dela care intraceea venisera doue scrisori, 'se respun- 
demu rotundu, că intre noi are se decida numai spad'a. Mai departe noi “ne consultaramu: asupra ' mesuriloru care aru fi a se luă spre a, combate pe vrajmasiu, pe candu in acelasi timpu a si inceputu a lucra cu furia
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terorismulu: magiaru.*) In 8. Maiu s'au. repetitu aceleasi 

scene în Rosi'a; dar în aceeasi di s'a inceputu si lupt'a, 

care s'a terminatu în 10 cu trantirea, totala si cu fug'a 

rusin6sa a vrajmasiului, dupa care eu mam intorsu 

6rasi in' castrele mele. . Si 

În sâ”a din .16 Maiu am primitu dela prefectulu 

Iancu invitarea, câ se. me scolu cu trupa mea si se 

alergu în ajutoriulu lui, câ-ci Hatvani a venitu a dou'a 

ra la Abrudu. In 17 deteiu tribuniloru mei ordinu, câ - 

se plece cu trupele câtra Abrudu; &ra eu insumi apucaiu - 

inainte calare si. âjunseiu în aceeasi sera la Campeni. 

Dara Gmenii mei suferindu de fâme si mai toti desculti, 

abia au potutu ajunge în 19 dupa amâdi în fagi'a 

Abrudului, tocma pe candu Hatvani la Dealu-mare. luatu 

pe fuga, luptă din respoteri că se scape de perire; asia 

trup'a mea fi postata, la stang'a de drumulu tierei spre 

Zlatna câ reservă. -A dou'a di dupa amicdi trupele 

mele apucara, calea inapoi câtra Salcio'a; 6ra eu merseiu 

la Campeni, unde am propusu lui Jancu si la ceilalti 

conductori ai poporului armatu adunati. acolo, câ se - 

intreprindemu din laturea de câtra munti unu atacu 

generale asupra -trupeloru rebelle, care impresurasera, 

cetatea fortificata Alba-Juli'a.. Propunerea placi la, toti 

romanii câti se aflau de fagia; numai capitanului 

Ivanovich nu îia placutu, precum acestui omu nu placea 

nimicu din câte aru fi fostu in stare se'lu turbure câtu 

de .puginu in parerile si in. vista sa retrasa in sinesi. 

Noue inse ne-a pasatu prea puginu de neplacerea lui, 

tocma precum si lui îi pasă prea puginu de causa im- 

periului. Pentru acelu atacu fi destinata dio'a din 

29 Maiu; acelasi avea se'lu intreprinda prefectulu 

Vladutiu din partea de asupra viiloru Albei-Juliei, pre- 

- fectulu Axente 'Severu de :câtra Mierlau, „cra eu de 

“ asupra 'Teiusiului, dara toti dintru odata. - Prefectulu 

Severu, care pe atunci se află in regiunea dela Zlatna, 

fu încunoscintiatu indata despre tâte acestea. De in- 

voirea lui eramu siguri din capulu. locului, pentru-că 

*) Vedi acelea seene selbatice descrise pe largu în raportulu 

ini Avramu Jancu acolo, unde se descriu cele doue invasiuni a 

maiorului Hatvani si bataliile portute asupra lui, - Red. 

Raportulu lui Simionu Balintu, 2%
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noi toti cunosceamu spiritulu seu de intreprindere, apoi 
„lu se si incercase. mai de multe-ori la acestu atacu. 

- Acela era planulu seu de predilectiune. 
Dupa luarea acestoru decisiuni eu am plecatu la: 

castrele mele; am luatu imprumutu dela câtiva orasieni 
din Ofenbai'a grâu una suta patrusprediece mertie*) si 
am pusu se c6ca pine pentru Gmeni. 
„În 27 Maiu am plecatu' cu trup'a mea, dela Salciu'a 

„si trecându pe la Valea-Poienei, am ajunsu' în aceeasi 
di la Ponorulu-Remetiei, unde am chiamatu la mine pe 
Omenii din acestu tribunatu sub tribunulu Vasilie Fodoru, 

„precum 'si pe cei dela Lupsi'a si i-am inpreunatu cu 
trup'a mea. In 28 Maiu am intrebuintiatu timpulu cu 
explorarea positiuniloru vrajmasiesci in: valea. Teiusului. - 
si cu pregatiri. pentru dio'a urmatâre. Nâptea pe la 

„11 6re am -plecatu cu trup'a mea, si mergându t6ta 
n6ptea, am ajunsu aprâpe cu .una Gra mai tardiu decâtu 
se decisese mai de inainte la loculu destinatu pentru 

“că selu ocupu eu... , a 
Atâtu eu. la 'Teiusiu câtu si Severu la Merlau si " Vladutiu -pe a- șiile -Albei-Juliei aflaramu pe vrajmasiu 

pregatitu bine spre. a, ne primi pe noi. Precum am aflatu -mai tardiu, vrajmasiulu a. fostu. informatu de timpuriu despre planulu nostru prin «spionii sei din Abrudu si Zlatn'a. Cu tâte acestea noi amu intreprinsu ataculu in sperantia, că “din cetate se. va incereă 0 eruptiune cu scopu de a ne sprigini pe noi. Trup'a mea: fu inpartita in trei col6ne;. aripa drâpta eră, condusa . de tribunulu  Fodoru, caruia i s'a datu de ajutoriu Nic. Repede parochulu romani: din Gioagiu cu Gmenii sei; 
acesta s'au postatu pe partea:de câtra Cetea. Arip'a stanga de câtra Aiudu stetea sub: tribunulu Clemente: Aiudeanulu si vice-tribunii Cacovanu si Sierbanu. Trup'a principala, se asiediă: la mijlocu în fagi'a orasiului Teiusiu.. Pe acesta am Comandat'o en insumi. In.partea mea co- mandau tribunii Joanu Ciurileanu „si Mateiu. Nicola, apoi mai multi vice-tiibuni, precum Parteniu Ratiu, Vas. si 

  

7 

10,50 dice si ferdela,. pairariu de galâta (latin. Cabulus), : Cra galtta de grâu curata pusa în cumpana tragea dupa calitatea -58, dela 125 pâna la 130 libre do Vien'a, po „Red, .
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Joanu Balintu si J. Daniel. Reserw'a o: âm lasatu inapoi 

de asupra satului Diomalu, sub tribunii Joanu “Ratiu si. - 

Vasilie. Nemesiu. Indata dela 5 6re demândtia am des- 

chisu eu foculu cu doue col6ne ale mele din centru.. 

Vrajmasiulu respunse cu artileri'a sa în mai multe pri- 

„_xintie preponderanta. Dupa acâsta eu. inaintaiu cu 

venatorii mei 'si atacaiu. Lupta se desfasiură pe siesulu 

dela 'Teiusiu si tîni' cam o 6ra.. Noi amu respinsu pe 

magiari pâna. de inaintea orasiului Teiusiu; aici inse ei - 

Sau intiepenitu in siantiurile gradiniloru: Acea, positiune, 

“le eră fârte bine venita, asia, că noi nu mai poteamu 

inaintă mai vertosu dupace loru le a venitu dela Bara- 

bantiu o trupa in ajutoriu. Noi ne-amu retrasu in posi- 

tiunea nâstra de inainte si de aici amu. intretînutu 

foculu pâna la 8 6re. Pe atunci inaintă o alta . trupa 

dela Barabantiu câtra arip'a nâstra drâpt'a, si alta. dela - 

Aiudu asupra aripei din stang'a. Acestea se pareau că - 

voru se incunjure ambele n6stre aripe si se ne apuce, 

„din dosu. Asia dara noi ne-amu vediutu * siliti se ne 

retragemu pâna la reserv'a nâstra dela satulu Diomalu. 

Aici noi ocuparamu o positiune bunisi6ra si ne baturamu 

„eu norocu schimbatoriu pâna la 11 6re. a 

De si venatorii mei faceau reu multu mai mare 

vrajmasiului decâtu acesta noue, totusi noi n'amu. fostu 

in stare se'lu aruncamu inapoi. Elu avea din tote mai : 

multu decătu noi, numai din curagiu si din. perseverantia 

„nu; preste acesta, vrajmasii se inmultiau pe fia-care Ora. 

Pentru-că prefectii Severu si Vladutiu dupace vediura 

că, din cetate nu se face nimicu spre ai sprigini pe-ei, 

dupa o lupta destulu de glori6sa s'au retrasu de inaintea 

puterei preponderante si . asia insurgentii au potutu se 

concentre putere mai mare de trupe in contra mea. 

| Pe la 11 6re eu 6rasi mi-am schimbatu positiunea 

si am ocupatu dealulu ce are acelasi nume că Si satulu 

unde steteseramu mai in urma. De aici am intreprinsu 

eu căteva, atacuri asupra vrajmasiului si am reusitu in 
fine a'lu face se se retraga din mai multe puncte. Elu 

Sa retrasu în padurile de câtra Teiusiu, d6ra pentru-că - 

acolo se ne mai primesca odata. Acum înse noi nu 

Pamu mai potutu urmari, din causa că munitiunea 

ne lipsia mai de totu; apoi si 6menii nostrii erau forte +
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osteniti, pentru-că eu am bagatu in lupta pe tâte des- 
partiementele trupei. Perderea nâstra a fostu 17 morti, 

„din contra vrajmasiulu” avi 80—90 'morti. Noi ne-amu 
retrasu la Ponorulu-Remetiei. - 

Pe la 5 sau 6 Juniu s'a latitu Scirea, că unu 
corpu nou de trupe rebele se -afla in marsiu spre 
centrulu muntiloru, Aceia erau Lupulu Kemeny si Forr, 

- carii pe la inceputulu lui Juniu, intrasera in comitatalu 
Zarandu cu o trupa de 7000 pedestrime, unu escadronu 

„calarime, 19 tunuri si 4 baterii de rachete, cu scopu 
de a'si resbuna pentru perderile lui Hatvani, de a sub- 
juga muntii .si prin acâsta a decide sârtea cetaţii Alba- 
Julia. Ci-ci adeca nu mai eră nici-o indoisia si 'chiaru 
comandantii magiariloru au intielesu, că sârtea cetaţii 
Alba-Juli'a e nedespartita de sârtea muntiloru. In 9 Juniu demândtia -am primitu dela prefectulu Jancu o 
scris6re, intru care elu 'mi cerea câ se'i stau. întru 
ajutoriu cu tâte poterile mele armate contra unui vraj- masiu asia de tare. Deci de si eu me informasemu pe de- - plinu prin exploratorii mei, că dintru odata, si in legatura cu Kemâny s'au inmultitu tare si acele trupe rebele, care operau asupra strimtoriloru prin care se intra in munti, si că incordarile loru erau indoite, totusi 'am judecatu că pericululu ' din partea, lui Kemeny in centrulu " muntiloru este mai mare si am decisu se alergu pre- „fectului Jancu intru ajutoriu cu 1500 de Omeni, intre „cari inse numai 300 aveau pusci, 6ra ceilalti numai lanci. Ac6sta operatiune m'a silitu câ la Salciu'a se lasu numai 400 de Gmeni câ reserva spre a, observa miscarile vrajmasiesci din strimtorile muntiloru. - Incale- „candu calulu am si ajunsu in aceeasi di la Campeni. A dow'a di a sositu si trup'a mea acolo. Acâsta s'a intemplatu in 10 Juniu. 

In 11 Juniu desu deminâtia am si manecatu cu trup'a mea, 6ra pentru-câ se "mi ocupu positiunea destinata. mie pentru acea: di' in planulu nostru de operatiune comuna, trecându pe la satulu Sohodolu am ajunsu câtra 10 Gre demândtia, de asupra satului Subaru. Pe la aceeasi Gra au intratu si Kemâny in orasiulu. montanistu Abrudu. Deci eu mi-am asiediatu. trup'a mea la Suharu in trei despartiemente. La, stâng'a in direc-
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tiunea câtra , Carpenisiu „sa  postatu. tribunulu. Joanu 

Ciurileanu cu unu despartiementu. La drâpt'a se asiediase .. 

prefectulu Macarie Moldovanu si tribunulu J. Ratiu cu 

unu altu despartiementu. Eu am remasu cu prefectulu 

Vladutiu la trup'a. principala. Dupa amâdi pe la 1 6ra 

eu inaintaiu cu o-col6na si rezimatu pe padurea satului 

Subaru, am. datu primulu atacu asupra anteposturiloru 

_ vrajmasiesci, care in. pugine minute fusera, aruncate - 

inapoi pâna la trap'a loru principala.. Acuma noi inain- 

taramu cu unu. despartiementu mai mare; si mai departe, 

si atacaramu pe vrajmasiu in positiunea lui. Acilea s'a. 

incinsu o batalia cerbicâsa, care a duratu cam o jume- 

tate de ra. Kemâny tocma se află la mâsa, candu audi 

primele bubuite: de tunuri; apoi a si alergatu indata la 

loculu de lupta.. La ocasiunea acâsta unu glontiu de . 

tunu îi rupse din mâna curelele fîreneloru. - 

Acelu tunu iln indreptase unulu dintre gardistii - 

mei dela Rosia anume Teodoru Jurea. Pe candu noi 

aici ne bateamu cu bunu resultatu, în câtu aruncaseramu 

pe vrajmasi pâna in Abrudu-satu aprâpe de orasiu, 

tribunulu meu Ciurileanu în positiunea sa numita mai 

in susu fi atacatu pe neasteptate cu o putere prepon- 

deranta si adusu în disordine. Vrajmasiulu venişe de 

câtra Carpenisiu prin o padure, pe 0 carare de unde 

nwlu asteptase nimeni... Ciurileanu fi luatu pe fuga. 

Prin acesta eu me vediui in pericolu cu trup'a mea. 

= principala, câ se fiu atacatu din dosu, prin urmare am 

 trebuitu se me retragu si eu forte iute. Noi ne-amu 

retrasu pâna pe inaltimile dela Sohodolu, si acolo amu 

cercatu se oprimu pe vrajmasi; dara in acea graba nu 

i-am potutu opune decâtu. luptatori pugini, si amu fostu 

respinsi din nou. | E 

Pe dealulu dela Heteu ne-am readunatu din nou, 

dara vrajmasiulu nu ne-a, gonitu mai departe. In acesta 

retragere ni s'au ucisu, trei Gmeni si diece au fostu 

raniti. Intre cei morti se afla si tribunulu Moldovanu 

lovitu de o racheta. Positiunea nâstra fusese tradata la 

vrajmasiu, 6ra tradatoriulu nu a fostu altulu decâtu unu 

“ sasu, câre mai inainte servise la rebeli, 6ra mai tardiu 

intro lovire cadiuse la ai nostrii în captivitate, unde 

fusese tractatu bine,_si 'ce este mai multu, aplicatu că



oficiariu in trup'a lanceriloru. Elu inse în acesta di 
fugi indata, la, inceputulu luptei 6rasi la rebeli si tradă 
loru positiunea lui Ciurileanu. a 

| In 12 Juniu eu luaiu alta positiune la Vertopu, de 
asupra Rosiei si punendu-me in legatura cu cetele Buciu- 
maniloru, cu acestea um formatu arip'a stanga a trupe- 
loru de operatiune. | „- 

In 13 Juniu s'au apropiatu de orasiulu montanu Rosia 240 militiani (honv6d) si au inceputu se pradedie 
prin prejuru. Eu “iam atacatu cu 80 de venatori si 'iam 
aruncatu inapoi pâna, pe dealurile dela Abrudu. 

* In 14 Juniu Kemâny a trimisu la mine pe Simeonu Siulutiu locuitoriu din Abrudu cu missiunea, câ. se 'me invite in numele seu se mergu la Abrudu, sau la ori: care altu locu pe care Pasiu anumi.eu, spre a tîn$ o conferentia; eu inse “iam datu respunsu negativu. In 15 Juniu care a, fostu dio'a. destinata pentru unu atacu generalu, eu cu unu despartiementu micu alu trupei mele ocupaiu una, positiune aprâpe de Buciumani, 6ra tribunulu meu Ciurileanu . cu trup'a principala, a vemasu inderaptu aprâpe de Rosia, - - 
Ora de atacu fusese defipta pe 1 6ra dupa amâdi; vrajmasiulu inse n'au asteptat”o, ci intre 10 si 11 inainte de- amâdi a si pornitu unu despartiementu câ de 1000 Gmeni cu.doue baterii de rachete, câ se me atace pe mine. Lupt'a se incinse in Siesulu-Muntariloru si a duratu pâna la 12 6re. Noi amu trebuitu se damu locu vraj- masiului si ne-amu retrasu, în ordine buna pâna la Gergelu. Ajunsi aici, eu mi-am impartitu trup'a in trei cete si am ocupatu cu acelea din drâpt'a asia rumitulu Lacu-Cornei, ra la Stang'a una positiune aprâpe de biseric'a Muntariloru, si in fne colin'a Gergelu. Vraj- . masiulu a inaintatu mai virtosu cătra. doue positiuni. Acei carii veniau spre Muntari duceau cu sine si lemne aprinse, pentru-că se dea focu. satului. Eu deteiu aripei mele din stang'a semnu că se plece de vale in contra acestora si se'i atace, ceea ce s'a si indeplinitu exactu. Din acesta parte vrajmasiulu fu respinsu, făra că se aiba timpu de a preface Satulu in flacari. . - ” „- Totuodata am comisu decurionului Nie. Bucuresceanu, - că se se arunce asupra acelui despartiementu de vrai- 

7
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masi, care voi se atace positiunea n6stra la Gergelu. 
Decurionulu a trasu focuri asupra celoru ce inaintau, 

cu resultatu asia de bunu, 'incâtu trei dintre dinsii au 

si cadiutu morti 'la pamentu si mai multi au fostu: 
raniti, dupa care ceialalti-s'au: retrasu. „In acea 6ra 

ajunse tribunulu meu. J. Ciurileanu cu 400” de Smeni 

pâna la, arip'a mea drâpta; eu ilu avisasemu cu. tâta, 

_urgenti'a indata, la inceputulu luptei, provocandu-lu că se 

alerge în ajutoriulu meu. Valorosulu tribunu se, inieptă 

„cu îurdre pe arip'a stanga a vrajmasiului. In acelasi 

timpu deteiu ordinu câ se apuce si arip'a stanga inainte. 

Despartiementulu meu alu treilea urmă câ reserva in 

Gresi-care distantia. Vrajmasiulu fu aruncatu inapoi cu 

perdere considerabila pâna la positiunile. sale anteridre 

în siesulu Muntariloru, unde. se incepuse batali'a. Pe 

candu voiă, elu se ia aici din nou positiune, decurionulu 

primariu Gregorie Muresianu. si. decurionulu Joanu. 

Muresianu se aruncara cu 500 de lanceri asupra centru- 

lui vrajmasiloru.  Cincisprediece honvedi fusera deculati 

la momentu si centrulu loru intregu aruncatu inapoi. 

Acuma vrajmasiulu fi luatu la g6na din tâte partile 

-fâra restimpu- si pusu pe fuga pâna la Gura-Cornei 

lânga Abrudu. Vrajmasiulu perdi cu totulu 55 morti; 

6ra pe ranitii sei ii incarcă la Gura-Cornei pe patru 

cara. Noi din partea n6stra avuramu 7 morti, .10 raniti. 

- Acuma timpulu erâ, intre. patru 'si cinci 6re dupa 

amâdi. Inca odata mai inaintara, din orasiu si din cea 

mai de aprâpe inprejurime a sa trei. companii de honvedi 

si trei baterii de rachete in contra nbstra. Dara 6menii . 

nostrii se dedasera atâtu de multu cu rachetele, incâtu 

totudeauna le salutau cu strigatulu: „Se trai6sca im- 

peratulu nostru Franciscu Josifu“. Noi ne puseramu 

indata în linia de bataia si plecaramu contra celoru trei 

companii; acelea inse nu mai avură placere câ se ne 

astepte, ci s'au. retrasu ra, dupace s'au convinsu că 

noi nu ne spariamu de rachete. aa 

In aceeasi di unu altu despartiementu de militiani 

a cercatu se strabata la Rosi'a, dara la asia numit'a 

„Cetate“ in faci'a Rosiei a fostu intimpinatu si respinsu 

de câtra tribunii Joanu Ratiu si Vasilie Nemesiu. Pe 

candu noi in 16 demânsti'a- ne consultamu la Campeni 

,
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despre unu atacu nou si generalu pentru dio'a urma- 
tore; comandantele de rebeli folosindu departarea partiei 
celei mai mari a poporului armatu si favoratu de o: 
negura forte grosa, a plecatu cu grab'a cea mai mare 
câtra Zlatn'a. Despre scaparea lui si despre decursulu 
intregei batalii preste totu va da raportu mai pe largu 

- prefectulu Jancu. a 

In 17 Juniu trup'a mea S'a intorsu la Salciu'a,- - 
de unde venisera sciri forte intristatâre.' Magiarii din 
totu scaunulu Ariesiului sculanduse au sevarsitu devas- 
tatiuni selbatice in satele romanesci situate pe 'la strim- 
torile. muntiloru. Simburele trupei loru. a fostu. unu 
batalionu de venatori dela Turd'a comandatu de bar- 
barulu Velics, unu fiiu alu apotecariului din Turd'a. 

„ Acesta au participatu cu tâta familia sa la rebeliune, făra 
„“esceptiune chiaru si de femei; pentru-că chiaru si fiica 

acestui apotecariu a, recrutatu singura pe spesele” sale 
una compania intrega pentru armata rebela, _Comand'a 

“suprema pentru acelea 6rde desfrenate o aveau Eglofi- 
stein si Ludovicu Pâpai. In 19, 20 si 21 tribunulu J. 
Ciurileanu si vice-tribunulu Partenie Ratiu au avutu 
loviri sangerâse cu ei, dara in 21 au fostu - invinsi si 
respinsi. Eu alergaiu în ajutoriulu loru cu o trupa 
prospeta si in 23 Juniu atacaiu pe rebelii stationati la 
Pociag'a cu totu poporulu meu armatu. Dupa o - lupta 
cerbicosa de 2 6re am reusitu câ sei iau pe fuga cu 
pierdere de 21 morti din partea loru.. Noi avuramu se 
deplangemu in acea di cinci morti.. - 

„In 25 Juniu vrajmasii intariti cu trupe noue 6rasi 
au inaintatu în contra nâstra. Eu m'am pusu.- intre Pociag'a si muntele Alescau în distantia, de doue re dela Ofenbai'a.. Rebelii puteau se strabata la numitulu 

„Orasiu montanu numai pe calea. aecâsta. . In trei loviri 
sangerose din 25, 27 si 99 Juniu, in' care dile eu am condusu pe lancerii mei de: trei-dri in asaltu asupra rebeliloru, i-am. batutu si risipitu pe deplinu. Ei au perdutu in acele trei dile preste 90 de morti, pe carii. „im partea loru cea mai mare “iau masacratu lancerii în cele trei salturi. Eu din partea. mea avuiu diece morti si de trei ori atâția, raniti. a Sa
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Pe candu noi in acâsta a dou'a jumetate a lunei 

ne bateamu în tâte partile cu rebelii, au. reusitu atâtu 

acestia, cătu si alte 6rde selbatice câ se prefaca in 

cenusia satele Sagaci'a, Oresci, Baisi6r'a, Muntele- 

Baisidrei, Cacov'a-Ierei, Mase'a, Runculu, Lunca, la care 

inse nu sunt numerate satele acelea; pe-care ei le-au 

devastatu totu in modulu acesta preste 6rna si prima- 

vera. Din 29 Juniu ineâce rebelii n'au mai cutediatu” 

se ne atace pe noi în campu deschisu, ci ei s'au mar- 

ginitu numai. la incursiuni . hotiesci, si cu acestea au 

reusitu câ se devastedie pe la finea lunii lui Juliu inca 

si satulu Bedeleu. N pi 

Rebeliloru insa nu le-au suecessu nici-odata că se 

ajunga la tinta pentru care isi incordasera comandantii 

loru tâte puterile, adeca, de a ocupa Ofenbai'a, a se 

 intiepeni acolo sau incai a 0 devasta. — Prin acâsta | 

“între altele a fostu salvata .si averea camerala*) 

din acestu 'orasiu montanu si aparata, ceea ce se 

probâdia cu atestatele date despre acestu lucru de cătra 

oficiolatele respective. | . a 

Dupace o parte marea Transilvaniei a. fostu re- 

cucerita de câtra trupele intrunite imperatesci russesci 

si austriace, si dupace în 25 Juliu trupele magiare de 

impresurare au avutu o lovire de 6 6re cu bravulu 

prefectu Axente Severu, ra apoi in nâptea urmatâre 

Sau retrasu dela cetatea Alba-Julia, eu am primitu 

dela comandantele . acelei cetati ordinu, că cu poporulu 

meu armatu se me intorcu spre Turd'a si  Clusiu cu 

scopu, că, daca rebelii de acolo aru voi se se retraga In 

munti, eu se me opuiu loru.. Indata am si desarmatu 

pe magiarii din Trascau, Lit'a, Savadisla si Vlah'a, . 

In 96 Augustu am mersu la Maresialulu loco- 

tenente de campu comite Clam-Gallas la Clusiu. 

Aici mi s'a poruncitu câ se dissolvu pe poporulu armatu 

si pe 6meni se'i desarmediu, pentru-că rebelii sunt. in- 

vinsi-pe deplinu. In 31 eu am adunatu la comun'a 

Petridu pe poporulu meu armatu si: acolo "iam. tînutu 

0 cuventare în presentia capitanului Davidu- Ursu, in 

care am -multiamitu aceloru bravi barbati in numele 

  

%*) A statului, O - o Red.
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imperatului si in alu natiunei pentru  curajulu loru, 
pentru rara perseverantia si bravura a, loru. - Eu “iam 
consolatu asecurandu'i, că suferintiele loru. se: voru 

- cercet si vindecă, jertfele- loru cele grele voru fi luate: 
in consideratiune, daunele si ale celorlalti frați ai loru 
suferite in decursulu resboiului voru fi bonifieate si 
dorintiele natiunei - romane inplinite. Eu ii indemnaiu 
că se fia si 'de aci incolo credinciosi imperatului 
si natiunei proprie, se asculte de legi, se trai6sca în 
pace si buna invoire cu. celelalte natiuni. Dupa, . aceea 
le publicaiu porune'a pentru depunerea armeloru. Le-au depusu toti si eu le-am administratu indata la comand'a 
militara din Turda. i o 

Cu acestea se inchiaie seri'a operatiuniloru' mele din .acestu resboiu funestu; 6ra eu sunt gata se re- . spundiu de tâte operatiunile si faptele “mele de pe. timpulu acela. AR [ 
Rosi'a, in Novembre 1849. 

A Da RO RI 

Unu micu adaosu alu redactorului la acest raportu, 
Scurtu este raportulu oficiale alu lui Simionu Balintu, “dara cu atâtu este elu mai bogatu in fapte: inplinite. Cu tâte acestea: aru fi mai incaputu - in elu multe intemplari, care aru fi meritatu că se trâca in dominiulu istoriei pentru invetiatura, posteri- tatiei si totuodata spre a infrunta: si infrange Qin capulu locului  nenumeratele neadeveruri, fantasii luate din „aeru. si publicate de câtra mai multi fosti insurgenti, apoi repetite pâna in: dio'a de astadi de: câtra publi- cistii magiari; da, repetite inadinsu, in scopu precugetatu, pentru-câ in fine, dupa dieci de ani, chiaru minciunile cele mai nerusinate se tr&eca in ochii posteritatiei de adeveru. | “ „ Dara impregiurarile din toma anului 1849 in „> urmarea pacificatiunei si a. necurinateloru  alergaturi intre Vien'a si Transilvani'a fuseseru- -atâtu de urgente SI atâtu de critice, in câtu Joanu Maiorescu; care luase asupra sa redactarea raporteloru in limb'a germana, s'a vediutu strimtoratu de timpu in mesura atâtu de mare,
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în câtu a trebuitu se-recurga la asia numitulu stilu . 

militariu, scurtu, indesatu, desbracatu de frase si totusi 

clara 'si .respicatu. Acâsta "lu facă că se trâca, si preste 

detaliuri fârte interessante, pe care astadi le mai sciu 

numai betranii, carii le ducu cu sine in mormentu. 

In raportulu lui Simionu Balintu se atinge abia ici- 

colea, de ex. că 6rn'a din 1848/9 a fostu fârte grea, că: 

menii erau fârte reu încaltiati, că odata a trebuitu se 

ia grâu 'imprumutu dela Ofenbai'a, câ se le faca 

păne, că insurgenții magiari ovi la. câte comune romanesci 

au potutu: strabate, le-au datu focu. — Atâta'e totu? 

“ Dara apoi se nu intrebamu re, că ce se alegea, din . 

miile de familii romanesci remase in. capu de 6rna cum- 

plita, făra case, făra bucate, era vitele loru .rapite si - 

belite pe la, orasie? Si Gre dupa atâtea dieci de comune 

romanesci date flacariloru incependu indata, din Octobre 

dupa adunarea secuiloru la Agyagfalva si plecarea loru: 

pe Campia pâna la Reghinu, între flacari, omoruri 

si devastatiuni selbatice, câ ce intielesu mai -au “ne-. 

curmatele vaieraturi si: lamentatiuni.: pentru orasiulu 

magiaru Aiudu? Repressalia a. fostu aceea, altu. . 

nimicu, si inca repressalia luata de romani cu scirea co- 

lonelului Losenau, care se incercâ se taie calea generalu- . 

lui Bem de câtra Alba-Juli'a, de. care austriaciloru le 

pasâ cu totu “dreptul: mai: multu câ de ori-căre alta 

parte a tierei sau de alta comuna eetati6na. a 

Daca Simionu Balintu în calitatea sa de prefectu : 

in 'acea parte a comitatului -Turd'a nu ar fi operatu cu 

energia si cu prudentia rara; daca, elu, nu ar îi 

 sciutu se seâtia că din pamentu cete de venatori, arme 

si munitiune pentru acestia; daca .nu Sar fi aruncatu. 

orbesee cu asaltu si asupra: artileriei unguresci, că se'si. 

- castige si tunuri, pote fi ori-cine : convinsu, că din 

inultimea comuneloru romanesci câte se. afla pe largulu 

teritoriu dintre orasiele Turd'a, laa, Otenba”a, Trascau, 

nici-una nu ar fi remasu neaprinsa si nedevastata de 

insurgenti,; si sute de familii romanesci aru fi .fostu 

exterminate, făra, că acelea se se '“fia potutu apara in 

lipsa, totala a armeloru de focu, a munitiunei, cum si 

- “în lipsa de organisare si exercitiu, de si prea defectuosu .. 

atâtu pentru scurtimea timpului,. câtu si pentru-că lipsiau .
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“instructori deprinsi in arme, pe candu este prea bine 
sciutu de alta parte, că aristocrati'a se bucurase totu- 
deauna de dreptulu de a tinâ-arme de focu si sabii 
ori-câte. voiă si că mai virtosu- dela spargerea dietei din 
1834 junimea magiara s'a deprinsu necurmatu in arme 
pâna in an. 1848, adeca eră pusa la cale si indemnata 
mai alesu prin br. Nicolae Veselânyi si companionii 
sei, că in 14 ani se se prepare mereu pentru ori-ce casu 
si anume pentru o eventuala revolutiune. Orbu de ambii | ochi fisici, br. Nic. Veselânyi avuse ochii spiritului cu „atâtu mai -ageru prevedietori. a 

Ca sute de familii romanesci ar fi mai fostu ex- terminate preste câteva mii care au fostu date mortii fara nici-o judecata; in casele si in curtile loru, se pote "proba cu multime de documente. Abia se incepuse re- “ volutiunea, pe candu tribunalulu. negru si secretu, la inceputu intocmitu -la M.-Osiorheiu decisese, câ toti romanii câti sciu carte se fia ucisi, pentru-că 
poporulu se fia lipsitu cu. totulu de conducatori. Mai alesu - Gmenii tineri sciutori de carte erau persecutati 
pe mârte; 6ra pe unde nu poteau pune man'a pe tineri, omorau pe parintii sau pe fratii loru.. Asia, de ex. tatalu lui Alexandru Iarianu parochu in Budtiu (comit. Turd'a) "- în spendiuratu numai din causa că ei nau fostu in stare se puna man'a pe fiiu-seu. Asupra familiei parochului Joanu Popu Baritiu, parochu in Petridu (aprâpe - de Turd'a) fusese decretata sententia de mârte intru toti membrii ei, tata, mama, cinci frati si o; sora, mai multu din caus'a fratelui mai mare cunoscutu pe atunci in tisra câ fundatoru. si redactoru alu „Gazetei Transil- vaniei“ si alu „Foiei pentru minte, ânima si literatura.« Pe tata-seu cadiutu la unu morbu greu in Januariu 1849 erau se'lu impusce in „asternutu, : daca - oficiariulu co- „mandante nu ar fi afiatu cu cale se'lu crutie pâna ce se va, insanatosia bine, pentru-că dupa aceea se'lu spendiure in Turd'a cu' parada... Mam'a loru a, scapatu de morte sigura, ascunsa sub o sania incarcata -cu paie, dupa aceea trei luni ascunsa intru o mâra, cu. vestminte schimbate. Fratii lui au Scapatu cu viâtia in munti la Balintu, unde “apoi au dusu in capu de n6pte si pe tata-seu la: neuitatulu Protopopu gr.-or. Josifu Igianu
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vechiulu seu amicu. Doi unchi .ai lui B. anume Leonu 
Cornea parochu gr.-or. in Siarpatocu, maltratatu . si 
mortu in temniti'a din Turd'a, 6ra celalaltu Petru Borsiu,” 
omu trecutu de ani 60 afatu .cu totulu neculpabile si 

liberatu, fu omoritu de câtra plebe in piatia Turdei. 
Protopopulu septuagenariu Vasilie Turcu din 

"Catin'a, care se tragea din” familia nobila, cum si unu 

altu preotu au fostu spendiurati in Clusiu făra cea. mai 

mica vina, numai pe prepusu, din sete de sange.. 
Mai multe sute de romani sciutori de carte, bise- - 

ricani si mireni, au avutu se multiamâsca lui Ddieu că 

au remasu cu viâtia singuru: si numai prin scaparea 

loru in muntii apuseni, în stea lui Simionu Balintu, in 
- “alui Arvamu Janeu si la:J. Axente. 

Dupa pacificare pe Balintu Pau decoratu indoitu 

si intreitu cei doi imperati, 6ra archiereulu seu l'a 

facutu protopopu. Una sau doue adi pline de documente 

au remasu familiei dupa mortea lui Balintu. Ar fi forte | 
de doritu, câ tâte câte au valdre istorica, se. fia scâse,. 

dela intunerecu. „m Red, „Obs“ 

 



Raportulu lui ]. Axente Severu, 
prefectu alu unei legiuni romanesci din 'Transilvani'a, 
despre operatiunile sale din timpulu resboiului civile - 

_purtatu in Transilvani'a, în anii 1848 si 1849. 

  

In urmarea decretului din 17 Octobre 1848 relativu 
la organisatiunea armarei .poporului, a proclamatiunei 

„ generalu-locotenentelui maresialu 'de campu Antonie - 
br. de Puchner din 18 Octobre, precum si in urmarea 
inpartirei poporului romanescu pe câtu se află pe atunci 
bunu de arme 'in 15 prefecturi, sub dăt'a din 21 Oct. | 
din acelasi anu, cu. Nr. presidialu 1708 amu fostu eu 
denumitu prefectu preste prefectura, Blasiului cu 120 

- comune, in care erau 20,000 barbati capabili “a porta 
arme. Precum celorlălti prefecti,. asia si mie mi. s'a 
datu pentru conducerea operatiuniloru militari . unu 
oficiariu imperatescu “in persân'a dlui prim-locotenente 
:Mihailu Novacu din regimentulu I.granitiariu romaneseu. 
“Dupa mai multe cereri că se ni se dea arme, si dupa 
repetite promissiuni capataramu. in' fine. din cetatea dela 
Alba-Juli'a 200 pusci, 300 curabine, 300 pistâle, câteva 
baionete si munitiunea necessaria la acestea. 

Unu numeru de: nimicu pentru atâtea . bracia de- 
stoinice a porta arme. In lips'a armeloru 'de focu ne- 
cessarie, am fostu silitu a'mi- armă pe Gmenii mei cu 
lanci, cu c6se si numai cu prea pucine pusci de .venatu. 

|  Cu-tâta lips'a de arme, noi -in urm'a decretului 
mai inaltu amu desarmatu -in - mai puginu. de trei dile 
“pe toti magiarii cunoscuti de spiritulu loru rebelu, dintre 
cari cei mai fanatisati au fostu :adusi la. Blasiu. Aci 
merita a se observa, că cu tâte calumniile din partea 

i.
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vrajmasiloru nostrii carii nu se sfiescu a sustin, ci in 
prefectura Blasiului s'aru fi. comisu cele mai mari atro- 
citati 'si că romanii aru fi omoritu pe posessorii loru de 
pamentu, totusi in acestea 120 de -sate numai 6 magiari 
isi perdura visti'a si acestia inca numai din causa, că 
ei avându arme de focu, care romaniloru le lipsiau cu. 

_totulu si inganfati prin acâsta n'au voitu se le depuna, - 
ci au opusu resistentia; 6ra celoru tînuti in captivitate 
la Blasiu, alu caroru numeru erâ destulu de considerabile, 
nu Ji S'a atihsu nici-unu peru din capu; si tote acestea, 
intr'unu timpu, pe candu magiarii din Aiudu - torturau 
pe romani, cei din Clusiu ii spendiurau, cei din M- 

- Osiorheiu ii restigniau; 6ra' secuii devastau cu focu si 
sabia satele romanesci despre campia si cele situate la 
Muresiu, precum si totu ce portâ. nume romanescu. 

Dupace comand'a suprema luase Valea-Ternaviloru 
si a Muresiului de base-ale operatiuniloru belice, asupra 
mea cadiii deocamdata indatorirea, câ se aperu punctulu - : 

Blăsiu si se operediu asia, că rebelii din Aiudu se-nu 
se inpreune cu Secuii, carii si“ veniau pe Muresiu în - 
josu. Spre scopulu. acesta s'au asiediatu unu antepostu .. 
la Cimbrudu si-la St. Craiu sub comanda” tribunului 

„ Eliseiu 'Todoranu si a vice-tribunului Joanu - Barna. - 

Magiarii inse. ajutati. de o negura -grâsa dupa câteva 

„dile atacandu 'acestu postu Pau risipitu, dupace: au 
„omoritu 60 de. romani -si pe” amendoi conducatorii. 

Todoranu si Barna. e 
 Tribunii Desianu' si Germani, cu 6menii loru si cu. 

„una compania dela regimentulu de pedestrime Carolu . 

“ Ferdinandu au fostu : comandati câ vedetta la comuna - 
Accintisiu, unde au avutu.mai multe loviri cu vrajmasiulu. 
„De alta parte tribunulu Vasilie Bianu .si vice-- 

tribunulu Nicolae Popu-au luatu -positiune la, comun a 

Cetate-de-balta, pentru-că se tina ' vedette cu - trupele 
" militari stationate la Mediasiu. . Omenii mei in coopera-. 

tiune cu unu. escadronu de cavaleria usi6ra dela regi- 
mentulu Max (Max Chevaulegers) si cu 0 compania” forte 
pucinu 'completata din regimentulu. Leiningen au Sus- 
tînutu 6rdele secuiesci,. care venindu .in trei col6ne si 

„cercandu se sparga linia. de operaţiune amenintiau 
cetatea, Alba-Juli'a, pâna candu viceprefectulu Tacitu au. 

“ Raportulu lui J. Axente Severu. - DL „3 
4.
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sositu la. Cetatea-de-balta cu trupe prâspete, unde apoi 
au atacatu pe vrajmasiu- cu puteri unite, Pau luatu pe 
fuga si au prinsu 150 dintre Secui. . Tribunii Albini si 
'Tamasiescu cu locotenentulu Siandru dela regimentulu I 
romanescu granitiariu, au fostu detasiati cu 5000 de 
Gmeni la Mihaltiu, la cari mai tardiu s'au alaturatu si 
“unu escadronu de calareti usiori. Intwaceea generalulu 
locotenentu Maresialu. de: cainpu Gedeonu. au ajunsu 
la “Mediasiu, dupace a desarmatu pe magiarii din 

- Fagarasiu, 6ra prefectului Joanu Bradu “ia. datu ordinu' 
că se faca totu asemenea, cu magiarii din Sacele (7 săte) 
din tiâr'a Barsei si se tina in respectu pe Secuii din . 
„Trei-scaune. Trupele cu care a: venitu generalulu Gedeon - 
„erau 6000 ostasime regulată, doue baterii, pugini gardisti 
nationali sasesci si cinci pâna in siese mii romani po- 
poru armatu. Generalulu plecandu delu Mediasiu, în 
pagine dile a limpeditu ambele-'Ternavi de. Secui, si au. 
intratu victoriosu in Muresiu-Osiorheiu. Sa 

„= Poporulu meu armatu inpreunatu cu alu prefecti- 
loru Jancu, Solomonu si altii sub comanda, superi6ra 
a capitanului Gratze au supusu orasiulu magiaru Aiudu 
armatu forte bine. Aprâpe treidieci mii de: romani 
trecura prin acestu. orasiu, fira câ se atinga macaru "unu - paiu, de si atrocitatile lora de acolo comisse 
in contra, romaniloru erau în memoria prâspeta. Pâna 
candu Jancu “si Gratze au desarmatu pe. Secuii din Scaunulu Ariesiului si pe magiarii din “Turda, eu am. Dacificatu Uidra si. am adunatu armele dela magiarii 
din tâta. regiunea Mouresiului. . -. o 

Dupace - locotenentu-colonelulu Urbanu a ocupatu * Clusiulu, noi toti ne-amu inpreunatu si amu primitu ordinu, că se dimitemu. 
Sa si intemplatu. . 

pe. poporulu armatu,. ceea ce 

In 10 Decembre 1848 am primitu. eu' dela, gene- ralulu Warden ner Grdinu, că se adunu din nou po- -POru armatu in numeru câtu se pâte mai mare, si se'lu “tânu gata pâna la t pân "unu altu ordinu nou... Dupace inse intraserainu intro 6ârna fârte aspra si poporula tieranu. "se află in calamitate -mare -din lipsa de lemie si de farina, „eu am „Conserisu astadata numai pe junime, o am inpartitu in cinei batali6ne, fia-care ue câte 1200. 
- . d)
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de feciori si iam pusu “sub comand'a tribuniloru: Ariton, 
“Joanu Popu, Joanu . Maioru, Joanu Tacitu si locotenen- 
tulu Siandru. - 

In 15 Decembre amu manecatu contormu ordinu- 
lui primitu dela generalulu Wardenner: cu acesti 6000 
de feciori dela Blasiu in marsiuri accelerate la Huiedinu. . 
Eu apoi am luatu cu mine-si 2000 de lanceri din pre-. 

"fectur'a Sibiiului, cari mai inainte statusera sub-comand'a 
Brim-locotenentelui Kaspar, care insa. din caus'a. ne-. 
destointiei sale a fostu rechiamatu de câtra inalta co- 
manda generala, si. acuma acei 2000 lanceri erau co- 

mandati” de 'câtra tribunii Vasilie Ardeleanu -si 
Nicolae Vladu. 

In 16 Decembre n6ptea am mersu cu acesti 8000 
de 6meni in Turda cu _tâta resistenti'a locuitoriloru 
magiari. Purtarea umana a romaniloru merita si  asta- 
data recunoseintia, că-ci ei in acelu orasiu wajmasiescu 
n au facutu nici cea mai mica stricatiune. — | 

In -18 Decembre inainte. de a fi sositu noi in 
Huiedinu, „eu am trimisu patr6la de 12 calareti la dn. 

- generalu Wardenner, pentru-câ se'i dea raportu despre 
apropierea nâstra si: se'lu intrebe ce 'avemu noi se 
facemu. Generalulu îmi dete mie ordinu, că eu cu trupa . - 
mea se iau positiune pe dealulu dela Capusiu, 6ra acolo 
se asteptu ordinile ulteriore. . Aici staturamu -noi trei - 
dile. -In 22 Decembre 'am primitu ordinu câ se me 
retragu 'si se lasu Gmenii pe la casele loru. Ne-amu 

“ intorsu acasa făra a sci cu ce scopu facuseramu acea . 
cale lunga dela Blasiu pâna la: Huiedinu. 

Abia. amu ajunsu acasa, pe candu amu si fostu 
surprinsi uwa dupa alt'a de scirile cele mai intristatorie, * 
că generalulu Wardenner s'a retrasu in marsiuri fortiate 
dela, Huiedinu pâna la Aiudu,. că, vice- -colonelulu Urban 
a scapatu numai câ prin o minuns la Bistritia, . că 
Bem a reocupatu Clusiulu si Czecz Turd'a ; că "Tor : 
denii au omoritu pe- mai multi romani, că Secuii din 
scaunulu Ariesiului au. depredatu satele romanesci de 

prin pregiuru,. că satele Feldi6ra, Veresmortu si Hidisiu 
le-au arsu, că, una 6rda rebela devastedia campi'a cu. 
focu si sabia, că o mare parte din romani carii au 
Scapatu de acei tirani, au ajunsu la Aiudu in starea 
cea mai de compatimitu. - 

3%
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“ In 27. Decembre am primitu delă colonelulu Remer 
„ordinu; că se trimitu “la Aiudu 1000. de venatori, 6ra 

cu lancerii se tragu unu cordonu de vedette dela Tampa- 
„baza pâna la Najlacu. Eu am grabitu câ se mergu in- 
„data in pers6na la Aiudu si se'i declaru -lui, că eu n'am 
la mine nici 1000 de venatori, nici nu vediu cum ar fi 

"cu putintia a tîn6. vedette numai'cu lanceri acolo, unde 
armele de.focu sunt absolutu necessarie. Colonelulu imi ' 
dete mie dreptu, ne mai cerii 1000 de' venatori, ci nu2 
mai me insarcină că - se: ingrigescu de vedette si din 
timpu în timpu se trimitu -exploratori la Clusiu. Dupa 
acestea preste puginu armata imperatâsca- desiertă . 
Aiudulu de totu si se retrase in Alba-Juli'a. a 
î-. Asia noi ne aflaramu 6rasi la finea in- 
ceputului. tie | e - 

Retragerea neesplicabile a generalului VVardenner 
“pe noi ne-a lipsitu -dintru odata de tote folosele, pe 
care le castigaseramu în cursu de trei luni cu sacrificii 
atâtu de mari si cu multele strapatie, ne aruncă totu- 
odata inapoi pe -lini'a, de. operatiune, dela care plecase- 

-ramu in 18. Octobre. i aa 
Omenii obositi prin: indelungatele strapatie ale 

resboiului si prin necurmatele caletorii in lagare, dela 
„inceputulu -tâmnei neprovediuti cu .cele trebuinci6se . - 
pentru &rna, mai vertosu insa descuragiati. prin intre- 
buintiarea făra folosu a, puterei loru, dara, inca si mai 
„multu prin retragerea neasteptata 'o trupeloru regulate 

» pâna la Alba-Juli'a si Sibiiu, de -aci incolo nu mai voiau 
bucurosi se mârea in lagaru. Cu tâte acestea am primitu 
dela comandantele din cetatea Mediasiu ordinu; câ se 
ocupu din nou .positiunile de mai inainte si lui. seti 

_trimitu necurmatu informatiuni despre miscarile trupe- 
loru vrajmase. Asia. dara eu am fostu silitu că -6rasi se 
chiamu pe .poporulu tieranu la arme prin o proclama- 
tiune aspra, in urnva careia, bietii Gmeni s'au si adunatu 
in numeru mai mare la. comun'a Cimbrudu si în cete 
mai mici -la Tampahaza, la St. Craiu, Uidra, Najlacu 
si Pahid'a. In 5 Januariu 18419 eu- am mersu. dela 
Blasiu la Cimbrudu si am trimisu la fia-care din acele | 
puncte câte unu tribunu, pentru-câ se asiedie vedette. 

„ Colonelulu D. Losenau a venitu acolo cu -0 brigada



si a luatu in dosulu nostru o positiune tare in comun'a 

Bucerdea. Tribunii mei Germanu si Desianu au fostu . 

postati la ' Accintisiu cu-poporu numerosu sub: co- 

mand'a lui Nicolae Vladutiu prefectu alu Campiei, 

“ 

persecutatu de magiari*). Cu acesta eu steteamu in. 

comunicațiune.. .: | i 

Im S Januariu 1849 am primitu scirea, că magiarii 

au venitu in nâptea, trecuta la Aiudu.. Peptru-că scirea 

acâsta se nu se latiâsca. si câ eu se me convingu pe 
e 

deplinu de adeveru, am trimisu indata una “patrola 

de calareti si alta .mai numerâsa de 6meni pedestrii la 

Aiudu,: unde am scrisu câ se prepare cuartire si victualii - 

pentru' 1000 venatori si 5000 lanceri. Patr6l'a trimisa 

inainte avea ordinu, că se visitedie chiaru si casele. 

Aceea si comandantele ei centurionulu J. Negu 'mi aduse 

scirea sigura, că ce e dreptu, trupe magiare înca nau 

ajunsu la Aiudu, că inse locuitorii le asteptau. la fia- 

care momentu, si că cei mai exaltati dintre ei, in acâsta, 

sperantia au si inceputu se pârte palarii Iossuthiane 

si cocardele uniunei, si că aceia, carii la apropierea 

romaniloru fugisera sau câ gardisti sau câ militiani 

(honvd) cu trupele magiare la Turd'a, adeca vreo 200 

de insi, s'au intorsu acasa făra arme. | 

Deci pentru-că se taiu comunicatiunea intre Aiudani 

si 'Turdeni, conformu stricteloru instructiuni date de 

câtra comand'a generala in timpulu din urma cu privire 

la pasageri, si fiindu că acâsta comunicatiune eră, forte 

periculsa pentru cetatea Alba-Juli'a, “precum si - 

pentru brigad'a, colonelului de Losenau si pentru trup'a 

mea dela Pahid'a si. Najlacu, eu am datu indata unui 

detasiamentu de lanceri ordinu, că acela se trâca Muresiulu 

sub comand'a, centurioniloru: Joanu Nicalitia si Joanu 

Spalnaceanulu, se pazâsca strinsu pe ambele parti : ale 

drumului de tigra dela, Aiudu pâna la Virtiulu-de susu. 

si: pe ori-cine aru intimpina pe drumu, se'lu aduca cu 

escorta la mine. Asia.se intemplă curendu in urmarea, 

acestui ordinu, că unulu din comandantii acestei patrole, 

. 

%) Acestu prefectu a fostu preotu si parochu, că si Balintu,, 

Groza si altii. Red. „Obs. 

adeca, Joanu Spalnaceanu intorcându-se cu 7. Gmeni si)
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" cu 14 arme de focu "mi raportă, că pe candu patrolau „ei pe ambele laturi ale drumului de ti6ra, au intimpinatu „mai multe cara, care veniau la Aiudu si că la cuventulu _mHalt“ “li sa respunsu cu mai multe puscaturi; ci, unulu din acestea 'cara inpreuna cu Gmenii carii se aflau pe elu au fostu luatu prinsu, 6ra acei Gmeni „ findu-că s'au opusu, au fostu inpuscati si armele li s'au „luatu, 6ra' celelalte 10 cara au Scapatu la Aiudu, dara Joanu Niculifia, "ia Iuatu la gOna. — Intr'aceea unu ordonantiu 'de. ai' nostrii ne arată, că elu a observatu focu din partea. Aiudului. Acâsta erâ, pe la 8 6re sâr'a.- Eu am trimisu indata pe tribunulu' Simionu Salea cu 190 venatori la . Aiudu, pentru-câ, se'mi aduca seire despre caus'a, focului si iintr'aceea arm pusu se se bata alarmu. Sale mi-a vaportatu, că, magiarii sositi dela Turd'a au inpuscatu din- case si de pe. lânga garduri asupra 6meniloru nostrii, carii.ii luasera la g6na, si că „ai nostrii de alta, parte -intrandu in orasiu au datu focu la o jirâda de paie. si la trei cascidre. Deci dupace am trimisu inapoi pe Salca se ajute din tâte poterile a stinge foculu in Aiudu si se prinda pe criminali, am si „Scrisu colonelului Losenau care se află cu o brigada in Bucerdea, raportandu'i despre tâte acestea, si l'am rogatu: pentru unu ajutoriu militariu, atâtu din caus'a pericolu- lui în care me afiam de a fi taiatu de câtra vreo' cavaleria a rebeliloru, câtu Si pentru-câ eu se fiu in stare de a merge la Aiudu spre a da Gmeniloru -mei. ajutoriu ; in. casulu contrariu se ne permita a ne retrage la Blasiu. Dn. colonelu *mi respunse, că elu nu se pâte lipsi de Dici-unu soldatu si că eu am se remaiu in Cimbrudu, cra in casu candu 'asiu fi amenintiatu de câtra, vreo trupa mai mare, cu care eu iu m'asiu potea, mesura,. se. me retragu la elu in Bucerdea, Dupa mediulu noptii Aiudulu se vedea in flacari din tote partile si tribunii mei 'mi facura Cunoscutu,-- că ei nu mai sunt în stare de a infreua infricosiatulu elementu. - - , Acâsta este adeverat'a stare de lucru: relativa la. incendiulu din Aiudu. Acelu orasiu au apusu prin ne- „Pâsatea colonelului de Losenau, care aflandu-se in de-. “ partare numai de 1+/ Gra dela orasiulu ce ardea, ar fi Potutu se alerge intr'ajutoriu si se inpedece intinderea ulteridra, a focului. i



| 

  

A douw'a di în 9 Januatiu, pe candu Aiudulu inca 
totu mai ardea, antepostulu meu dela Ui6r'a avi o 
lovire de. una 6ra si jumetate cu'o compania de in- 
surgenti veniti dela: Tura. Aci noi amu pierdutu 13 
6meni,. 6ra insurgentii au ocupatu Uidr'a; ei inse mau 

“tînuto multu, pentru-că eu in 10 Januariu lasandu in 
loculu meu la Cimbrudu pe tribunulu Joanu” Maioru, 
de o parte.am .datu ordinu lui Joanu Procopiu coman-“ 
dante alu venatoriloru romani, câ se trâca Muresiulu si 
se taie calea insurgentiloru, 6ra de alta plecaiu eu 
“insumi pe malulu stangu “alu Muresiului cu 1200 lanceri 

la Uir'a. Dara pe candu Procopiu inaintă câtra Uidr'a, 
magiarii apucara de timpuriu la fuga; totusi noi .le - 

luaramu trei cara-cu bagagiu 'si le uciseramu 12 6meni. 
In 11 Januariu am raportatu colonelului de Losenau 
cele intemplate, repetindu'mi totuodata rogarea, că -daca 

nu se afla in stare de a ne trimite ajutoriu militariu la, 

Uira, unde noi eramu fârte amenintiati, se ne trimita 

cela puginu la Blasiu. Elu *mi respunse cu Nr. 215 din 

11 Januariu; că elu a trimisu si a dou'a compania de 
granitiari romani spre a intari garnisn'a stationata in 

Blasiu, totuodata me felicită pe mine pentru vesultatulu 

fericitu castigatu la Uidr'a. . E 

Dupace insurgenții comandati de Bem au. respinsu 

_pe colonelulu Urban pâna departe Ia Poian'a-Stampei, - 

ei -au 'trecutu la. Muresiu-Osiorheiu, unde si-au intregitu 

6stea, din junimea,- secui6sca si magiara, apoi si-au con- 

tinuatu marsiulu 'loru mai departe, câtra Mediasiu si 

Sibiiu. Generalulu locotenentu maresialu de campu br. 

de Puchner; care dupa invasiunea lui Bem in Transil- 

vana luase. comand'a . suprema. in pers6na, .pe. la 

16 Januariu se află cu cuartirulu seu generalu in St. 

Martinu%). Una alta col6na de insurgenti operandu totu 

dupa acelu plani, inaintâ sub comand'a. lui Czoecz) 

*) Dies-Szt.-Mârton. E 

**) . Acelu Czecz fusese locatenente în regimentulu e. r, 

de linin br, Turszky. Elu era nepotu fiiu alu parchulu romanesen diu 

Saseiori in districtulu Fagarasiului, dara nascutu din mama seeul- 

ienea fanatica. 'Tatalu lui Czecz fusese totu oficiariu întrunu re- 

gimentu granitiariv, Tinerulu locotenantu Czeez trecuse la Kossuth si. 

ajunse colonelu. Frate-seu a remasu în armat'a imperiale, * Red;
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„dela Turd'a preste Blasiu. câtra Sibiiu, câ-cătra tînta 
“loru din urma, i o | - 

In 17 Januariu o trupa exploratâre,. care va fi 
fostu avantgard'a, lui Czeez, compusa dintr'unu batalionu 
de militiani, unu - escadronu de husari Kossuthiani. si 
câ: la .1000 de. lanceri “magiari, venindu. de câtra 
Turd'a pe drumulu tierei spre Aiudu, ne-au taiatu pe 
o patrola a nâstra de calareti. Acestu casu eu Pam 
aretatu indata prin locotenentele primariu Novacu loco- 
tenentelui Mânzatu, care venise cu '1200 lanceri din 
prefectur'a lui Jancu dela Cricau la Aiudu, pentru-că . 
se grabesca si se atace numit'a trupa din frontu, ra 
eu intr'aceea se o atacu din: dosu. Din "nefericire 
Mânzatu isi lasase trupele sale fâra comandantu în 
Aiudu, 6ra elu insusi se află in Gioagiula de josu.*) 
Asia dara insurgentii. aflara 1200 de romani fâra co- 

- mandante, si dupa-ce au taiatu din ei pre mai multi, 
pe ceialalti “iau risipitu. Noi 'iamu urmaritu pasu de pasu 
mai pâna la Aiudu; dara candu ni's'au spusu că Gmenii 
lui Mânzatu au fostu risipiti, ne-amu retrasu 6rasi la Uidr'a si de acolo amu mersu in aceeasi di la Vintiulu- 
de susu, 'unde amu luatu o positiune buna. Planulu nostru . a fostu, câ locotenentulu primu Novacu cu “compani'a 
sa dela regimentulu alu II-lea romanescu granitiariu, care in urmarea bataliei. dela Capusiu fusese despartita de trup'a lui Urban, ajutandu si pugin'a calarime. coman- data de Dionisie Martianu Popoviciu prefectulu dela S.-Sebesiu, pe. magiarii carii veniau dela Aiudu câtra Vintiulu-de susu se'i atace: din” dosu, 6ra noi se'i lovimu in frontu, si Joanu Maioru dela Cimbrudu in flancu. Primu-locotenentele Novacu nu s'a pututu miscă cu compani'a sa de pe'malulu Muresiului, că se atace pe vrajmasiu din dosu, dara ataculu nostru din frontu avi unu resultatu forte fericitu. 'Tribunulu Procopiu cu venatorii sei si centurionulu Dinca, carele. comandă - 150 de venatori, aflandu-se inti”o positiune ascunsa, au lasatu se trâca avantgard'a magiara neturburata, dara la apropierea corpului comandara »Focu“; In 18 Januariu venindu. o col6na de insurgenti cu o. bateria: de tunuri 

  

*) Fel. Gyogy..-!
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de campu sub comand'a lui Czecz, pâna candu noi ne 
bateamu cu o parte din acea .col6na, ceealalta parte 
a loru a batutu la. Najlacu dupa 2 6re de lupta pe 
6menii nostrii, si apoi a plecatu pe la Vam'a-S6ca câtra 
Blasiu. In cale au datu-focu la.satulu Alecusiu. Intor- 
candu-ne “noi dela Vidra, luaramu calea pe dinapoi'a 
loru spre a'i pune pe fugă; dara candu amu vediutu 
că ei sunt multu. mai numerosi, ne-amu intorsu pe cali 
laterali la Blasiu, si dupace amu prinsu avantgard'a 
magiara la Sameelu, ne-amu luatu o positiune tare pe 
dealulu de linga Blasiu, că-ci eramu intariti in- parerea 
n6stra, cum:că ajutati de ostasimea imperatâscă din 
garnisân'a dela Blasiu, cu unu focu bine  indreptatu 
vomu nimici pe vrajmasiu. -In acâsta convictiune ne-au 
intaritu nu numai: bun'a positiune ce luaseramu, ci si 
numerulu preponderantu pe care "lu aveamu. Afara de 
2000 6meni armati din prefectura mea, intre carii erau . 
500 de puscasi, se află aici dupa batali'a dela Galfaleu, 
inca si prefectulu Macarie Moldovanu dela Cetatea-de 
balta cu 200 de puscasi si 800 de lanceri; preste puginu 

“se alaturi lângă noi si -locotenentele Ungard cu. tribunii 

Tamasiescu si: Albini cu 2000. de juni, la 'carii se com- 

putau si 2 companii de granitiari, cari garnisonau in 

Blasiu; apoi” ne mai tîneamu si siguri, că colonelulu de 

Losenau se afla nuinai în Bucerdea cu o brigada intrâga. 

Dar tâte indesiertu, pentiu-că altulu -a fostu destinulu 

nostru, Si ” E Se 

Dupa batalia dela Galfaleu in 17. Januariu, pe 

candu Bem amerintiă Sibiiulu, imprejurarile. au adusu 

cu sine, câ se trebu6sca 'a concentra tota poterea 

militara la Sibiia. spre apararea acestei . cetati. In 

„urmarea acestora 'colonelulu de. Losenau a plecatu in 
19 Januariu cu tâta trupa sa,câtra Sibiiu, si sau 

asiediatu. la Salinele Sibiiului.*). Omenii nostrii. in partea 

loru cea mai mare fâra arme de focu si făra tunuri, 

descuragiati. prin scirea că nu numal Losenau s'â de- 

partatu cu brigad'a sa," ci si cele doue companii de 

granitiari din garnisân'a dela, Blasiu "iau lasatu pe ei, 

cu tâta, positiunea favorabila n'au. voitu se primesca 0 

+) Vizakna, germ. Salzburg - E 
o.



lupta ncegala cu unu vrajmasiu provediutu bine cu arme 
de focu si cu tunuri, si partea cea iai mare a loru 
sa risipitu. Inca si cei vreo două mii remasi, cu cari 
cu am aparatu podulu dela Manarade, au fostu _risipiti 
de câtra vrajmasiu. Eu insumi am potutu se scapu nu- 
mai cu mare greutate pedestru la Vingardu, lasandu 
carulu cu tâte câte aveamu, in manile vrajmasiului, 
Numai 300 de 6meni tineri, cari au ajuusu pe cele 
done companii granitiare, inrolati fiinda intre soldati, 
au luatu parte la batali'a dela Sibiiu în 21 Januariu. 
Deci de și la Blasiu nu ne-a fostu sârtea favorabila, 
totusi noi prin lovirile nâstre dela Vintiulu-da susu, dela 
Najlacu si prin positiunea cea buna pe care o aparase- 
ramu mai indelungatu la Blasiu pe dealulu de câtra 
Sancelu, amu adaosu multu, că colân'a rebela sub Czecz 
retinuta de noi, n'a potutu lua parte la batalia din 21 Januariu de linga Sibiiu, unde Bem a fostu batutu. Magiarii asiediandu-se în Blasiu, dupace au depredatu residenti'a episcopâsca, au devastatu b'bliotecele, tipo- grafia scminariului parte o an stricatu parte au dusu-o, inca si osemintele repausatiloru episcopi le-au scosu din loculu loru de repausu cu scopu că se afle bogatii, apoi: acolo unde mai inainte prisonierii loru au fostu tractati cu atâta umanitate si unde connationalii loru si mai virtosu nobilii posessori mutandu-se pentru mai mare securitate, cautasera si aflasera consolatiune si alinare in suferintiele loru, acolo ei au ridicatu furci, câ se spendiure Gmeni. precum au spendiuratu in Clusiu si in Muresiu-Osiorheiu. | _ 

Ajungându cu in Vingardu, am adunatu indata in lagaru pe Gmenii din satele inca neocupate de magiari. Prin patrolele trimise de mine am prinsu mai multe patrole magiare si trupele rebele care se aflau in garni- son'a dela Blasiu sub capitanulu Pful, le amerintiam neincetatu asia, în câtu elu nu cutedii se 6sa mai de- parte decâtu numai pâna la satulu (vecinu) Ciufudu. Venindu prim-locotenentele Apfler cu 24 Cheveaux- leaers dela regimentulu Max la Vingard, si dupace co- andautele rebeliloru Lupulu lemâny a trecutu la Dev'a, noi cu scopu de a pune in securitate drumulu dela Sibiiu la Alba-Juli'a, amu atacatu garnisân'a magiara
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dela Blasiu compusa din doue companii militiani (honvâd), 
500 lanceri si 500 husari Kossuthiani. Planulu nostru 

“fusese că se'i surprindemu in capu de n6pte. Spre acestu 
scopu 6menii nostrii au fostu desfacuti in 5 despartie-. 
mente. Unu despartiementu condusu de Ariton avea - 
se inaintedie dreptu asupra resiedentiei episcopesci ; alu 
doilea, comandatu de Dinca era se intre in gradin'a 
episcopâsca si se inaintedie pâna la edificiele din fundu; 

-alu treilea comandatu. de Siandru se inaintedie pe 
strad'a noua pâna în piatia; 6ra alu patrulea despartie- 
mentu compusu din 300 lanceri si 24 calareti dela re- 
gimentulu Max sub comanda. mea si alui Apfler stetea 
câ reserva. Noi inse nu amu fostu in stare se ajungemu 
acolo inainte de a se face dioa. Pe candu Siandru se 

_apropiă de susu numit'a strada, fu primitu cu o plâia 
de glântie; Aritonu cu despartiementulu seu petruuse 
pâna la resiedintia ; magiarii spaimantati prin acea, navala, 
partea loru cea mai mare au luatu fug'a si s'au risipitu 
pe din dosulu noueloru semenaturi. Locotenentele Apfler 
cu cei 24 calareti ai sei si-cu câtiva conducatori de ai 
nostrii a-si fostu inceputu se ia la g6na pe fugari, pe 
candu elu fi primitu cu plâia de glontie de prin case. 
si infioratu de unu glontiu care”i nemerise coifulu (casca, 
caschet'a), comandă trombitiare de retragere. Omenii 
nostrii nesciindu caus'a retragerei lui, urmara dupa elu, . 

că-ci credeau că se afla impresurati de vrasmasi. Loco- 
tenentele Siandru si: tribunulu Tamasiescu .remasera - 

singuri. 'Acestu din urma a si fostu impresuratu in 

adeveru de trei Kossuthiani, cu cari elu luptă singuru, 

6ra, apoi venindu si infanteristi: magiari asupra lui fi 

invinsu si inpuscatu. Magiarii ne gonira pe noi pâna la 

podulu din josu de Blasiu si ne ucisera 23 de Gmeni.*) 

Dupa acâsta, bataia luata, eu: am dimisu pe toti 

lancerii. pe la casele loru si am retînutu numai 150 

muschetari, cu cari nam intorsu la Vingardu. Urmarile 

funeste ale acestui desastru am potutu se le: cunoscu 

*). Pecatu câ aci nu se numeste dio'a in care sa intemplatu 

acea iruptiune funesta din partea romafiloru asupra garnisânei . 

magiare din Blasiu. Preste totu acestea scene “sunt „acilea descrise 

prea pe scurtu si secu. Dara apoi nici esploratori (spioni), nici 

vedette, nici anteposturi? Se mai .pâte asia ceva? „Red.
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mai tardiu.. Chiamarea poporului la arme nu pste se 
„ fia, câ elu insusi singuru se atace pe vrasmasiu, ci 

a lui chiamare este, că numai se ajute pe trupele 
regulate in operatiunile loru si mai virtosu 
câ se ia la gâna pe vrasmasiulu batutu si 
fugaritu. Eu inse am intrebuintiatu totudeauna altu- 
mentrea gl6tele armate.. Asia s'a intemplatu apoi, că 
tocma dupa victori'a castigata de câtra trupele ces. reg. 

- sub comand'a lui Puchner in 7. Februariu la Salinele 
. Sibiiului, unde lancerii aru f potutu fi de celu mai mare 
folosu spre a lua la g6na: pe vrasmasi, eu nu mai 
aveamu lanceri. Cu t6te acestea eu insoţitu de primu- 
locotenentele Apfier .am plecatu cu cei 150 puscasi ai 
„mei câtra S.-Sebesiu. La Daia deteramu “preste una 
patrola magiara de 15 husari Kossuthiani venita dupa 
spus'a calausului sasescu, câ se visitedie drumulu, pe 
care Bem avea se se retraga la Mediasiu. Dintre aceia. 
noi uciseramu patru, ra pe ceilalti ii goniramu pâna 
la dealulu furciloru, de unde se vedea armat'a lui Bem 
in partea din susu a S.-Sebesiului, Dupa acestea noi merseramu cu Apfler rasi la Blasiu. o 

„Dupa fug'a. lui Bem dela, S.-Sebesiu . câtra Dev'a, 
dupa care s'a departatu si Pfuhl- dela Blasiu, eu am trimisu unu cerculariu in prefectura mea, că toti Gmenii 
tineri conscrisi mai de inainte la batalionu se se afle la Ciufudu cu merinde pe S$ dile. Eu fiindu provocatu 
de câtra comitetulu nationalu câ se respundiu la unu articlu vatamatoriu din „„Siebenbiirger Bote“, am plecatu la Sibiiu. Intr'aceea, Bem intaritu cu corpulu lui Beke, pe carele prefectulu Buteanu ilu tînuse in locu mai multu de o luna la Zarandu, au. batutu pe generalulu Puchner la Simeri'a (Piski). si Pau silitu se se retraga la Sibiiu. Asupra Gmeniloru. mei adunati la Ciufudu au navalitu avantgard'a lui Bem. Adeca dupa batali'a, dela Piski Bem aflase, că, Puchner nu are de. cugetu se in- cerce a, inpedeca inpreunarea, lui cu garnisân'a magiara de hai inainte dela Blasiu, cu cea dela, Mediasiu, 6ra mai: virtosu cu Secuii, de câtra, carii elu: dupa batalia dela Salinele Sibiiului“ fusese- despartitu ; asia elu inca nu Pa mai urmaritu, ci isi indreptă masrsiulu seu pe laturea stanga a Muresiului preste Ord'a-de susu,



" Berghinu, Cinade ete. câtra Mediasiu. Omenii „mei se 
retrasera pe cali intortocate la Salinele Sibiiului. - Mai. 
apoi dupace comanda generala a comisu - comitetului 
romanescu câ, se tîna gata unu numeru de lanceri câătu 
se pote mai mare,-eu am comandatu pe Gmenii mei, 
cam 1200 de insi la Resinariu, unde noi exercitandu-ne 

“în arme asteptaramu. dispositiunile ulteridre. Pa 
- “In 96 Februariu eu primiiu ordinu, câ cu cei 1200 

de 6meni se plecu dela Resinariu si .se rescolu tâta, 
regiunea submunteana pâna la Blasiu; 6ra apoi intrunitu 
cu capitanulu Wever, care comandă unu batalionu cu 
5 tunuri,-in 2 Martiu se atacamu Blasiulu, unde se 

- află unu batalionu de militiani cu 4.tunuri. Asia plecaiu 
eu dela Resinariu -si pâna in s6r'a- din 28 Februariu 
aveamu dejă 3000 de 6meni plini 'de focu si insetati 
de resbunare in contra magiariloru, cari ori -pe unde 

au trecutu, au lasatu urme nesterse. ale: barbariei loru. 
“Eu am informatu despre” tâte acestea .pe. capitanulu 

Wever, care m'a chiamatu la sine in Cinade, pentru-că 

se ne intiel'gemu despre planulu si. scopulu cum. se 

folosimu acâsta armare de poporu. Pe la 1 Gra dupa 

mediulu noptii ajunseiu la Cinade, si intrebatu - fiindu 

despre starea magiariloru in Blasiu, iam “declaratu că 

-batalionulur magiaru: de acolo se afla in stare neputin- 

ti6sa si-am adausu, că blanele' sunt luate delu tâte. 

podurile câte ducu la Blasiu.. Acâsta. inprejurare ilu 

puse pe cugete, si incepi se faca o multime de greutati ; 

me intrebi de modulu cum star. potea repară podurile. 

si că re Gienii voru cutedia se se apuce de reparatur'a 

poduriloru intre glântiele” vrajmasiesci, sau că nu aru fi 

mai. consultu a trece prin apa etc. Mai pe urma, pe la 

3 6re dupa inediulu noptii imi declară pe facia,. că elu 

nu pâte atacâ pe magiarii dela Blasiu, fiindu-că pe trei 

Martiu are se se intârca la Copsa. mare spre a se 
inpreună. cu armat?a cea, mare imperatâsca sub comand'a 

suprema a generalului L. M. QC. Puchner, că se atace 

pe magiari la Mediasiu. Eu "iam poititu caletoria buna, 

am datu ordini celoru 5000 de Gmeni cari ” ajunsesera 

pâna la podulu dela Manarade, că se se intârea ; am 

dimissu. pe cei mai. betrani pe la casele loru, cra cu 
Gmenii tineri: am trecutu la Preseaca, unde am avutu



6 
se suteriu - o - insulta din partea locotenentelui “Rohrich, _pe care altulu intre “asemenea inpregiurari, aflandu-se in mijloculu atâtoru bragia,, valorâse, - anevoie '0 ar fi suferitu neresbunata. Ocasiune la acea insulta, si-a luatu elu dela inprejurarea, că. eu am facutu.0 recuisitiune de 40 mertie de farina pentru Gmenii mei, carii in numeru de 1200 absentasera 0 luna intrâga dela casele loru.. -- Eu inse am lucratu conformu decretului comandei genă- “rale Nr. 6499.R.; în poterea caruia . trupele de lanceri care au statu mai 'multu de 5 dile în lagaru, aveau se capete asia numita portiune de Etappa (Etappenver- pflegung), că si ostasii regulati.. . - a | Iu 9 Martiu am primitu dela, comandantele cetaţii -“ Alba-Juli'a provocarea, în scrisu, câ se me scolu cu toti -Omenii mei si se. grabescu la Alba-Juli'a. Eu "iam re- Spunsu, că presenti'a mea inlauntrulu fortaretiei nu ar „Potea fi de -nici-unu folosu, . pentru-că vrajmasiulu isi concentrase 't6ta poterea sa la Sighisiâr'a ; ci că 'din contra, ar fi -multu mai folositoriu, daca dlu comandante alu. cetatiei mi-ar trimite mie munitiune si una con- . „pânia de trupe regulate, cu car6 eu intarindu-me se alergu lu loculu de lupta si acolo se spriginescu opera- tiunile . trupeloru imperatesci -in contra insurgentiloru. : - Intwaceea: eu - primiiu in 10 Martiu ordinu dela comi- „tetulu romanescu de. patificatiune,. că 'se, plecu cu cea mai mare celeritate. la Sibiiu, pentru-că Bem a plecatu dela : Sighisiâr'a, pe -la Mediasiu si amerintia Sibiiulu. Eu mam lipsitu a lua indata dispositiunile corespun- dietâre, că -se” alergu acolo unde me chiamă pericolulu, - --. Dara evenimentele fatali urmau unulu dupa altulu cu rapediunea fulgerului. Eu abia am. plecâtu; pe candu „am Si primitu scirea, că in s6'a din 11: Martiu Bem a ocupatu Sibiiulu si că trupele iniperiali. se afla in re- tragere, o parte câțra Turnu-rosiu, alta câtra' Brasiovu. Capitanulu Brandmayer care comandă una compania dela p. regimentulu Leiningen, trimisa de câtra comandantele ce- tatii Alba-Juli”a in ajutoriulu meu, S'a intorsu: dela Mihaltiu pâna unde Venise la. momentu in cetate; noi insine Primiramu ordinu câ se trecemu. Muresiulu pe la St. Imbru: Dupa aceea preste puginu timpu aflarama. spre „Cea mai: mare durere a nostra, că trup'a imperiala care 
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mai erâ inca in numeru preste 10,000 'de ostasi, nici- | 
decum nu a fostu batuta de vrajmasiu,-si-ce-e mai 
multu, nici macaru la Brasiovu în positiunile cele- mai - 
bune wma cercatu a .se. bate cu vrajmasiulu multu mai .. 
puginu la numeru, ci a desiertatu Transilvani'a eu totulu- 
si Sa retrasu in Romani'a. Prin acâsta sermaw'a sn6stra - 
patria, care si pâna acuma suferise: neauditu. de -multu, . . 
a fostu- lasata prada furiei unui -viajmasiu barbari. - 

- Lasati în grij'a asprei nostre sorti si. cursului ne-" 
prevediutu alu evenimenteloru, noi .simtiamu positiunea - 
nâstra, critica intru totu intielesulu .cuventului. Acum . 
noue nu ne-a remasu altu ceva, decătu că cetatea Alba- 
Julia se-o aperamu in-coritra vrajmasiului concentrandu- - 
ne inpregiurulu ei si 'dandu-ne ajutoriu inprumutatu. . 
Fâra a perde timpu, am datu indata ordinu, că popotulu - 
“armatu se trâca Muresiulu; 6ra eu insumi 'alergaiu prin 
„comunele de prin pregiuru, pentru-câ se insuflu curagiu 
locuitoriloru . fârte ingrijati, se'i insuiletiescu . pentru. 
credinti'a, conservata timpu indelungatu câtra  monarchu, 
6ra pe cei destoinici a purta arme se'i chiamu in lagaru:- 

Pâna candu, conformu . dispositiuniloru luate de - 
mine, partea cea mai mare a poporului armatu se gatea, 
se trâca Muiesiulu, 150 de: Gmeni -comandati de cen- 
turionulu Dinca alergara la Blasiu, că se ridice: de. .. 
acolo si -se-aduca la Alba-Juli'a - pentru provisiunea 
cetatii. unu magasinu de cerealii infiintiatu acolo de 
rebeli, pe care inse. ei ilu lusasera dupa batali'a suferita - 

la Mediasiu, si voindu a, scapa de lancea romanâsca au . 
fugitu cu cea.mai: mare graba.' La c6va acâsta sau . 

alaturatu si Georgiu Popa - capitanu pensionatu de - 
cavaleria, pe atunci administratoru alu districtului: Blasiu, 

cu 0 patrola de 12 soldati de linia. Pe candu centuri: 
ovulu Dinca au asiediatu anteposturi si vedette-inpre- 

giurulu Blasiului, pentru-că 'se. nu fia surprinsu de câtra. 
vrajmasiu si pe candu intr'aceea tribuulu J. Munteanu - 

cu câtiva lanteri au -adunatu vreo 50 de-cara din sutele . 
vecine, capitanulu pensionatu - Georgiu Popa, au reusitu - 

in modulu acesta câ se incarce 1400 mesuri de cerealii. 

din: magasinu si sub paza susu memoratiloru 150 de. 

Omeni se le transporte.in cetate. . --_ : : 

bă - - -
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„_In 15 Martiu am primita dela comand'a de statiune 

din St-Imbru unu ordinu scrisu, câ semi: iau positiune 
la Cojlaru si se tragu unu lantiu de vedette dealungulu pe valea Muresiului, precum si pe drumulu dela St.-Imbru - inainte pâna la Teiusiu, cum si pâna in munti; treca- torile de preste Muresiu se le pazescu, pe caletori carii aru veni dela 'Turd'a, si Clusiu, se'i trimitu cu. escorta in cetate, pentru-că se: fia intrebati: despre starea Jueruri- - | loru; in casu candu asiu fi atacatu de câtra vrajmasiu, - „se facu cunoscutu comandei din cetate, ra eu se me „_Xetragu indata cu totu: poporulu- armatu în munti; 6ra „daca cumva vrajmasiulu ar inpresură, cetatea, atunci eu . se'lu neliniscescu prin. escursiuni' dese facute cu des-: „partiemente mici si” asia se me incercu a.nimici oste- nelele lui. Spre a'lu intielege mai bine si a .realisa. mai “usioru planului acesta, eu am: mersu in persâna la co- mandantele cetatiei si “iam aretatu, că atâtu eu, câtu si | “poporulu armatu ce stă sub comand'a mea, voimu -si suntemu prea decisi -a inplini exactu: insarcinarea, ce ni -se inpune; mie :inse 'ni lipsescu mijlcele pentru intertentiunea Gmeniloru. - Comandantele mi dete mic... plenipotentia,. câ semi castigu provisiunile necessarie - prin recuisitiuni din “comunele invecinate,, dandu-le | cuitantii, si magasinele se le ducu in munti, ceea ce s'a si 'intemplatu ; câ-ci adeca in_trei dile am reâsitu "a infiintia unu magasinu de 2000: mesuri de grâu sio „bute de vinu. Acuma dara eu re. aflam in stare de a. inplini. ordinulu susu aretitu, prin: urmare “imi luaiu. positiunea, ce:mi se asemnase mie. | Sea NR „Pe candu trupele vrajmasie se aretara in Aiudu, „eu, m'am lipsitu a“ raporta indata la "comand'a cetatiei, ra dupace acelea au ajunsu la Teiusiu, am -raportatu „a don'a 6ra cu cea mai inare celeritate aratandu-i chiaru „Si numerulu si poterea loru.- „Dupace inse prin indras- nâti'a apropiere a vrajmasiului asupra cetatiei positiunea, n6stra. devenia, totu mai critica, eu amu' folositu cea din urma ocasiune câ se intrebu pe tonsiliulu . bellicu din „cetate si se me rogu pentru instructiuni- ulteridre, câ _8e.sciu de ce se me: tînu. 

incuragiare a n6stra noi -amu fostu platiti cu respunsulu „laconicu : „Dumnedieu:se ve luminedie si seve: „conduca intreprinderile vstre“!'- 
€ 

Spre ori-ce consolatiune -si - -



— 49 — 

- Dupace noi indata dela inceputulu resboiului civilu 
amu fostu puginu ajutati si cu totu devotamentulu si 
sacrificarea, n6stra pentru sustinerea monarchiei nu nu- 
mai amu fostu despretiuiti, dara si priviti cu ne- 
incredere si necurmatu calumniati, acuma 
ne vediuramu parasiti si din partea fortaretiei, de unde . 
puteamu se asteptamu ajutoriu. Cu eredinti'a in Ddieu 
si în caus'a n6stra cea drâpta, pentru care noi amu 
apucatu armele, amu adunatu .pe poporulu armatu, in. 
care pe atunci erau 200 venatori, si 1000 lanceri, apoi 
am mersu pe la Barabantiu si-Siardu la Bucerdea, si 
prin acea demonstratiune am .tînutu pe vrajmasiu in- 
tru atâtu respectu, in câtu elu dâue dile intregi n'a potutu 
se se apropie de cetate. Dara candu am crediutu că 
eu aici nu voiu mai fi in stare se me tînu in contra 
poterii lui celei mari, m'am retrasu câtra munti si mi-- 
am luatu positiune' la prim'a strimtâre Gur'a-Ampoitiei. 
De aici me folosiiu de tâte ocasiunile câte mi-s'au datu, 
că se -nelinistescu pe vrajmasiu di. si n6pte: si ante- 
posturile lui se le lovescu cu bunu resultatu. 

In ngptea din 28 Martiu trup'a de inpresurare a 
insurgentiloru a inceputu se bombardedie cetatea. Eu - 
atunci am intreprinsu o demonstratiune cu tâta trup'a 
mea, amu lovitu pe vrajmasiu din dosu si: "iam facutu 

- nu pugina stricatiune. | N | 
Vrajmasiulu iritatu preste mesura din acâsta causa, 

in alta di s'a intorsu asupra nâstra 'cu doue batalisne, 
cu o- bateria si cu ajutoriulu .necessariu de cavaleria. 
Nepotendu noi resiste la acâsta putere preponderanta, 
ne-amu retrasu in pâdurea, vecina. : . 

Vrajmasiulu dupa câteva descareaturi date in aeru, 
făra a ne face nici-o .stricatiune, s'a retrasu si elu ; 6ra 
noi ne-amu reocupatu positiunea anteri6ra. Acuma insur- 
gentii devastara atâtu in retragerea. loru, câtu si la: 
alte ocasiuni cu focu si 'cu' sabia tote acele comune, în 

care ne aflaseramu. Asia, s'a intemplatu anume cu satele 

cele mai de aprâpe, precum Siardu, Satu-micu*) . si 

- amendouele Inuri*%), intru care vrajmasiulu nu numai 

%) Kisfalu. | 
- **) Borsomezu, E ie 

Raportulu lui J.-Axente Soveru. - - SL.
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„a prefacutu casele in cenusia, ci-a macelati făra nici-o 
mila preste 100 de Gmeni nearmati, carii in absenti'a 
celorlalti membri ai familiei parte fugiti parte dusi in 
lagaru, ingrijau de economi'a casei. . Pentru-că se evi- 
tamu atrocitati de acestea, noi ne-amu asiediatu bine 
la Gur'a-Ursului. Noi amu si fostu chiamati de câtra 
tribunulu din Zlatn'a, câ se 0: aparamu inpreuna mai 
departe. Sa 

„- Intraceea, strabat pâna la noi faim'a, că armata - imperiala comandata de locotenentu maresialu campestru br. Puchner vine din Romania si câ preste pucinu va, intră prin -pasulu Vulcanu in valea Hatiegului. Audindu - noi acestea, parasiramu in 15 Aprile tribunatulu Zlatnei si purceseramu preste munti câtra Muresiu, cu scopu „de a dă ajutoriu la, arip'a stanga a armatei, sau in- casu contrariu se ne castigamu mijlâce de traiu, pentru- . că magasinulu nostru infiintiatu la Teiusiu se desiertase - mai de totu. Pe candu eramu aprâpe de: Muresiu, aflaramu că despre venirea armatei ne facuseramu ilusiuni; deci deciseramu se mergemu la Gioagiu*), de unde ridicaramu mai multe sute mesuri de grâu si “cucurudiu, pe care le-amu transportatu la Zlatn'a.: Pe acelasi timpu au adusu si vice-prefectulu Joanu Maioru cu 0 compania de lanceri 500 mesuri de grău dela Bacainti'a, ! Sa 
Abia ajunsi la Zlatn'a si inca fâra a ne fi re- Stauratu de strapatiele drumului de preste munti, am primitu eu in 16 Aprile scirea, că magiarii catraniti din caus'a indrasnetiului nostru marsiu pâna la Muresiu, si pentru-că amu ridicatu grânele dela Gioagiu si Bucainti”a, - Precum si fâra indoiala cu scopu de a. strabate in- laintrulu muntiloru, se afla pe cale de câtra Alb'a spre Zlatn'a. Acestea erau doue batali6ne cu o bateria de rachete. Pentru-câ ei se-si ajunga scopulu cu atâtu mai usioru. si făra perdere mare, s'au folositu de serbatorile pasciloru, pe candu lancerii munteni erau lasati pe la . casele loru si numai Gmenii mei se aflau 'acilea gata - de lupta. Insurgentii S'au incercatu se patrunda din trei laturi, inse numai acei carii veniau dela Barabantiu au 

  

3) AL-Gyogy,



potutu strabate pâna, la Zlatn'a, 6ra ceilalti în doue 
companii venindu de câtra Balsi'a au fostu batuti in- 
dereptu cu perdere mare de câtra tribunulu George 
Damianu. | 

Indata dupace am primitu acesta scire, in lipsa 
totala de luptatori calareti, am trimisu pe doi tribuni 
câ se observe pe vrajmasiu si se "mi. -raportedie 

/ despre venirea. lui. Pe candu se intorceau trimisii ex- . 
ploratori, au datu si vedettele semnalu, că vrajmasiulu 
este aprâpe. E 

Eu inca nu sciam nimicu despre fericit'a lovire ce 
avuse tribunulu Damianu cu cele doue companii ce 
veniau de câtra Balsi'a, si.nu cunosceam localitatile de 
acolo, pentru-câ daca s'ar putea, se atacu pe vrajmasiu, 
sau se”lu inpedecu in mersulu seu. Asia m'am supusu 
necessitatii de a me da deocamdata la o parte din 
calea vrajmasiului, si am indemnatu pe toti locuitorii 
din Zlatm'a câ se'si ascunda averile si pretiosele loru, 
'6ra pe cei mai tineri si pe cei armati 'iamu provocatu 
că se se inpreune cu trup'a mea, 6ra betraniloru le-am 
disu că se pazeasca, casele.. Pe parochulu catolicu de 
acolo canoniculu Bodnar Pam rogatu, că pe romanii 
remasi acasa sei ia 'in protectiunea sa si se cerce a 
inblandi turbarea vrajmasiului. . | 

Totu asia vorbiiu si protopopului romanescu Mihalyi 
si altoru locuitori de omenia, că nicidecum se nu se 

opuna vrajmasiului si se nu irite furi'a lui. Noi para- . 

siramu -Zlatn'a 'si ne retraseramu in ordinea cea mai: 
„buna: la: Valea-Dosului câtra Abrudu, unde luaramu 
positiune buna. De aici eu deteiu o provocare în scrisu 

câtra tote satele de prin pregiuru si chiamaiu pe locui- 

tori la arme spre a goni pe vrajmasiu din Zlatna, si 

a-i nimici planulu “de a strabate inlaintrulu muntiloru, - 

'Totuodata am scrisu si prefectului Avramu Jancu facendu-i 

cunoscutu, pericululu care amerintia muntii si'lu - rugaiu 

pentru ajutoriu.  - a - : 

Ei nu 'm'am însielatu. în planulu insurgentiloru, 

pentru-că acele doue batali6ne dupa ce au mai trasu 

unele ajutârie la sine si s'au pusu în comunicatiune cu 

“insurgentii dela Bradu in comitatulu Zarandu, în 18 Aprile 
. ” Ss . 4
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au desiertatu in adeveru Zlatn'a, 'si au apucatu pe 
drumulu „tierei câtra Abrudu. 

Locuitorii munteni convocati de mine inca nu se 
adunasera si nici ajutoriulu cerutu dela Jancu inca nu. 

„Venise; asia dara eu me, aflamu acilea numai singuru 
cu trup'a mea; cu. tâte acestea m'am decisu că -se 
asteptu ataculu vrajmasiului.. Ajutati de positiunea, nâstra 
ilu primiramu' inainte de amâdi cu barbatia si cu sange 
rece. In scurtu' dupa aceea se: desfasiură o lupta fer- 
binte, care a tînutu mai multe 6re. Vrajmasiulu se 
retrase. si noi ilu baturamu din Valea-Dosului indereptu 
la Zlatn'a, dar fâra câ se'lu putemu secte si de acolo. 
Elu “a perdutu in acâsta lovire 8 morti si mai multi 
raniti, cari au remasu pe livad'a Troianulu; din partea 
n6stra n'a cadiutu nici-unulu. Cu ac6sta Ocasiune: s'a 
distinsu mai virtosu centurionulu Amosu Francu, carele 
singuru a inpuscatu trei soldati de insurgenti, 6ra la o 
strimtâre de munte insogitu numai de 25 Gmeni a, tînutu 
in locu t6ta trup'a vrajmasului, . Ac6sta a fostu prim'a lovire pe care o avuramu noi in munti cu insurgenții ; 
aceea reusi bine pentru poporulu meu armatu, si au ajutatu multu spre a incuragia pe locuitorii munteni. 

„__ “In aceeasi di dupa amâdi ne veni si ajutoriulu de 200 venatori si 400 lanceri cerutu dela Jancu. - Intariti prin acestu ajutoriu, acuma noi ne incumetaramu se „atacamu noi insine pe vrajmasiu. De aci se desfasiură a dou'a lupta totu asia de cerbicâsa, că si cea de ântaiu si totu asia a duratu mai multe Gre. Noi amu petrunsu inainte asupra vrajmasiului ; elu s'a, aparatu cu desperatiune si noi nu P'amu potutu scote din Zlatn'a, atâtu „Pentru-că incepuse a se innopta, câtu si că ne puscase- ramu munitiunea.- Foculu ferbinte pe care Pamu tînutu 

“i
 

noi a inspiratu vrajmasiului atâta frica; incâtu elu a remasu'-tta n6ptea sub arme, 6ra preste di n'a cutediatu a se misca. Comandantele insurgentiloru Mihâlyi a disu la ocasiunea acesta, câ elu inca nu vediuse nici-odata pe romani tinendu făra precurmare o lupta . asia lunga si incapatinata, precum si că daca noi amu fi con- tinuatu inca numai 1/, de Gra,_ elu ar fi fostu silitu se desierte . Zlatn'a.  Elu nu sciuse că -noue. ne. lipsia munitiunea. — Perderea vrajmasiului in acâsta a dou'a
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lovire a fostu considerabila; elu a lasatu pe loculu de 

lupta: preste 40 morti si mai multi raniti; noi avuramu 

4 morti si. 3 raniti. Intre cei morti noi avuramu se de- 

plangemu pe bravulu centurionu alu Buciumaniloru, pe. . 

care 0 racheta, vrajmasia ba ruptu-in doue. In acâsta 

lupta s'a distinsu prin unu curagiu singulariu si prin 

_Dravura JI. Procopiu comandantele venatoriloru, carele 

au inpuscatu pe trei. soldati: de insurgenti cu mana sa. 

In dio'a urmatâre ne a venitu prefectulu Jancu in 
pers6na cu 600 de 6meni. Dara timpulu ploiosu care 

au duratu o septemana, ne-a inpedecatu intru atacarea 

- “cu bunu resultatu si în gonirea vrajmasiului din Zlâtn'a. 

Jancu fii chiamatu la Abrudu, din causa că acelu orasiu 
eră amerintiatu din mai multe parti de câtra insurgenții 

din comitatulu Zarandului. Intrwaceea si eu vediendu-me 

în lupta, necurmata cu lipa de mijlocele vietii si de 

_munitiune, am trebuitu se me supuiu silei si mam 

vetrasu totu la Abrudu, 'lasandu la Valea-dosului unu 
'micu despartiementu din trup'a mea, pentru-că se pân- 

- dăsca, dupa miscarile -magiariloru din Zlatn'a. A 

N Pe candu petreceamu eu in Abrudu, unde cautamu . 

se me restaurediu dupa, strapatiele resboiului, prefectulu 

Jancu veni la mine in n6ptea din 23 Aprile si 'mi - 

arată, o serisâre cu data din Bradu: 19 ale aceleiasi luni, 

venita la adressa. prefectiloru -Jancu si Buteanu - dela 

- Joanu Dragosiu deputatu la. diet'a. magiara, romanu din 
Ungari'a, dar de partid'a magiara. Acelu deputatu in- 

vită din insarcinarea lui Kossuth prin acea scrisâre .pe 

numitii prefecti, câ se numâsca unu locu unde se pâta 

conveni. cu densulu la o 'conferentia, cu scopu de a 

negotia pentru o: invoiala de pace. intre magiari si 

romani. Eu m'am declaratu indata in contra ori-carei 

conferentie de ori-ce natura cu deputatulu- lui Kossuth, 

din causa că principiile magiarismului Kossuthianu ne 

sunt cunoscute si pe garantiele oferite de câtra magiari 

nu se-.pâte pune temeiu; romanii au avutu si pâna 

acum. ocasiuni de multe feliuri, câ se cundsea pe deplinu 

val6rea. parolei de onâre .a. magiariloru si că avemu se 

ne tememu, că in dosulu acestoru negotiari in 'realitate 

N 

stă ascunsu “cu totulu altu. ceva.: La acestea cu mai , 

adaoseiu : „Tiineo -Danaos et dona ferentes“. Decursulu. 

.
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evenimenteloru a, justificatu pe deplinu reflexiunile mele. 
Jancu inca erâ convinsu, că noi cu Kossuth nu potemu 
Si nu ne este permisu a pasi la vreo invoiala; atâta 
numai-dicea elu, că considerandu positiunea in care se 
afla poporulu si comandantii lui inlaintrulu muntiloru, 
“conferentiele cu delegatulu lui Kossuth, daca nu ne 
“Yoru folosi in multe privintie, de siguru că nici nu ne 
voru - potea, strica. - | | 
„Ne mai putendu petrece mai multu în Abrudu din. 

„caus'a scumpetei enorme a: toturoru mijlâceloru de vidtia, 
eu m'am retrasu la Negril6s'a din susu de Buciumu. 
Aici "mi veni .scirea de o parte dela prefectulu Buteanu, 
ra dealt'a dela tribunulu Corchesiu, că prin mijlocirea 
lui. Dragosiu s'a inchiaietu unu armistitiu, pe care se'lu respectediu si eu. 5 ÎN 

„_ Fiindu eu ingrijatu,: că nu cumva prin slabiciunea - unora dintre aceia carii. desperasera de reusita, finala a „causei nostre, se triumfedie machinatiunile magiare, in- data dupa primirea, acelei sciri am. grabitu a scrie in „termini oficiali la toti prefectii curii se aflau atunci în munţi, că dupace prefectii nu representa, 
natiunea, ei nicidecum nu sunt în dreptu de a tracta'cu magiarii, ci daca vrâu ei se in- chieie pace, se se adressedie câtra comi- tetulu romanescu de pacificatiune si câtra gubernulu imperatescu. Mai departe le observaiu, -că se punemu casulu, cum-că prefectii s'aru potea demite la .negotiari cu magiarii, atunci conditiunile de pace ale acestora ar fi făra indoiala unele câ acestea: depunerea 
armeloru, darea în manile magiariloru a comandantiloru 

- Poporului, contributiune belica, assentare de recruti etc., „totu conditiuni de acelea, la! care poporulu nu s'ar invoi nici-odata. Deci pentru-că se se vonvinga despre acâsta, s6 se convâce indata. o adunare generala .la Abrudu, intru care se se dea poporului ocasiune de a se declara intru tâta libertatea asupra acestori cestiuni. Dupa, primirea scris6rei mele, Jancu insocitu de prefectulu Moldovanu veni in pers6na la mine. . Aceeasi cestiune fi discutata, din nou de tâte partile, 6ra eu 
declaraiu si astadata,. că sunt! prea decisu a continua! lupta pâna unde numai se va putea, 6ra in casulu
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contrariu a me retrage; dara armele nici-odata nu le 

voiu depune din mana. Cu acestea ne despantiramu 

unii de.altii. La conferentia a dou'a care erâ se se 

tîna in Abrudu, Dragosiu m'a invitatu si pe mine, eu 

inse am. refusatu invitarea.  Intr'aceea: magiarii au 

„_desiertatu Zlat'a si eu 6rasi m'am asiediatu bine la 
loculu cunoscutu Gur'a-ursului. Dara precum preste totu 

“în munti, asia si aici am avutu a lupta cu multe lipse, 

intre care lipsa de pâne si de albituri au fostu 

cea mai simtita, 6ra lipsa de munitiune cea 

mai critica.. i a | 

Spre scopulu acesta eu m'am adressatu la coman-- 

dantele cetatii Alba-Juli'a cu o scrisâre din 29: Aprile 

si cu a dowa din 3 Maiu, “iam numeratu lui operatiunile 

“mele de candu m'am departatu in munti si "iam obser- 

vatu, că resultatele silintieloru mele aru fi multu mai 

considerabili, daca, nu asiu suferi asia de greu din lipsa, 

de munitiune. De aceea eu iam propusu, că elu se intre-. 

prindia intro di si la o 6ra anumita o eruptiune din 

cetate câtra, turnulu de pulbere, unde stationedia insur- 

gentii; in acelasi timpu eu se dau navala din munti cu 

trup'a, mea, pentru-câ se luamu pe vrajmasiu intre doue- 

focuri si se”lu batemu de siguru. Dupace ilu vomu în- 

vinge, eu atunci voiu primi munitiunea destinata pentru 

mine,. care sar potea scâte din cetate pe din dosulu 

trupeloru imperatesci. | 

“ Domnulu comandante alu cetatiei colonelulu August, 

imi respunse mie cu.o scrisore din 4 Maiu, că elu nu 

pâte face nici-o eruptiune, ci ne dete consiliu că noi : 

se ne ascundemu în muntele Mahmutu, ale carui pesteri 

largi Sunt apte de a ascunde. despartieminte. mai mari . 

dinaintea ochiloru vrajmasiului! Din aceea se trimitemu 

“în capu de nâpte pe cei mai curagiosi dintre ai nostri 

in cetate, pentru-câ se ia munitiunea „necessaria si. se 

ni-0 adaca in munti; 6ra acâsta sar potea repeti in: - 

mai multe nopti una dupa alta.. - a 

“ Domnulu colonelu imi faci: totuodata cunoscutu, că 

cetatea este decisa a se apara pâna la celu din urma 

omu. In fine elu mi-a multiamitu in numele imperatului 

si alu sacrei si dreptei cause pentru curagiulu si per- 

severanti'a cu -care eu combatu 'pe vrajmasiulu comunu,
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si doresce câ curagiulu acesta se me insufletiâsea. si . “mai departe si se me indemne la fapte noue, atâtu pe mine câtu si pe acei ce lupta sub comand'a mea. | n aceeasi di, adeca in 4 Maiu au venitu la mine „din cetate la Gur'a-Ursului prim-locotenentele Adalbert Munzath (proprie Manzatu — pentru-că 'elu este romanu de origine) dela, regimentulu 1 romanescu granitiariu, insogitu de trei soldati romani granitiari si. inca, de alti: trei individi din Alba-Juli'a. Elu avea la sine o serisâre -a consiliului belicu din cetate adressata câtra, prefeetii.:. Jancu, Buteanu, Dobra, Balintu si câtra mine, intru: „Care acestu oficiariu erâ declaratu: comandante alu totu- roru trupeloru voluntarie luptatâre in munti, &ra. noi eramu provocati câ se ne subordinamu lui. Acesta inse cu t6ta plenipotenti'a ce avea elu dela, consiliulu belicu - din cetate, nu a potutu se'si castige intrare si primire la nici-unulu dintre” numitii prefecti, din causa că elu „la fiii muntiloru nu se bucură de celu mai bunu renume. Temeiulu acestei neinerederi câtra elu a fostu, că pre- cum s'a disu -mai susu, din. caus'a negrigei acestui locotenente a. fosta macelatu “de. câtra insurgebti în lun'a lui Januariu la Aiudu unu numeru considerăbile de romani dintre lancerii condusi de elu si "apoi lasati fâra ' comandante. Fu. inse "lu luaiu pe elu- in lagarulu meu si ii cereamu opiniunea in tâte intre- „_prinderile belice. 
Re | In 6 Maiu Hatvany ocupă orasiulu. montanisticu Abrudulu cu 1400 insurgenti si cu, trei tunuri. Despre acestu evenimentu importantu me insciintiă Jancu in mare graba prin seris6rea sa din 7 Maiu, cerendu'mi totu- - odata câ se grabescu intru ajutoriulu lui cu partea, cea mai. mare a trupei mele. In urmat6rea di acelasi 'Jancu imi face. cunoscute dispositiunile luate de elu spre com- baterea vrajmasiului, 6ra mie imi „comite câ se ocupu strimtârea de munte dela,  dealulu mare pe drumulu tierei spre Abrudu. Locotenentele Manzatu abia avu - Ocasiune se cun6sca greutatile si periculele - cu care aveamu noi se luptamu in munti, .pe: candu s'a şi des- . ” curagiatu si temendu-se că, va” fi prinsu de câtra, magiari, isi descoperi dorinti'a de a se intârce in cetate. Cu. tote acestea elu in fine totu se inbarbată, si noi- luaramu
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in buna intielegere mesurile cele mai. corespundietâre, 
pentru-că in regiunea Zlatnei se inchidemu cararile care 
ducu din siesu la Abrudu, apoi cu Gmenii. pe cari ii 
aveamu buni de lupta manecaramu indata cătra Abrudu. 
O plâia mare ce tînuse tâta nâptea, ne-a inpedecatu. 
câ se nu putemu ajunge destulu de timpuriu la loculu 

- destinatiunei nâstre si a participa la lupta. Valorosii 
locuitori ai muntiloru dupa o lupta: inversiunata au 
batutu pe IHatvany deplinu, 6ra ruinele trupei sale le- 
au pusu pe fuga rusin6sa. Arier-gard'a lui fu rupta de 
câtra trupa si respinsa in orasiu. Acâsta insa s'au. 
aparatu din case si din celarie pâna candu-a fostu de- - 
culata cu totulu. In timpulu acestei lupte din urma 
orasiulu se aprinse prin puscaturi din doue parti in: 
urmarea bataliei ferbinti. Pe candu amu ajunsu noi; 
partea jumetate din Abrudu eră in flacari. Eu„si loco- 
tenențele Mauzatu ne-amu pusu tâta silintia, pentru-că, 
se marginimu foculu care se intindea totu mai departe, 
precum si câ se infrenamu pofta de resbunare a locui- 
toriloru munteni inflacarati de mania. -Ne-a-si successu 
câ -se conservamu pe ceealalta 'jumetate a orasiului - si 
pe multe pers6ne innocente se le scapamu- de mortea 
sigura. In acâsta privintia isi castigara merite ari vice- 
prefectulu meu Joanu. Maioru, tribunulu Joanu Procopiu, 
centurionii: Dinca, Barbu, Julianu, Joanu Popu si Nic. 
Popu, precum si combatantii comuni, carii au fostu pusi 
de paza atâtu pe la casele private, câtu si pe la 
bisericele romanesci, câ se apere pe acei magiari, carii 
sau ei singuri au fostu fugitu acolo, sau că noi amu 
datu ordinu câ se”i duca in biserici spre ai salva de 
furia romaniloru munteni inversiunati.: Sa 

“ Fiindu-că noi în Abrudu aveami se mai luptamu - 
si cu fâmea din caus'a lipsei toturoru mijlâceloru de. 
vitia, asia ne mai potendu sta acolo, ne-amu intorsu 
6ra la Zlatn'a, -ducându sub apararea n6stra si pe acelea - 
familii magiare, care s'au nefericitu prin. Hatvany_si pe 

care noi le-amu salvatu in Abrudu.. Acelora din aceste 
familii, care au voitu. se trâca la connationalii loru in 

siesu,. eu le-amu datu pasporturi si pazitori spre a le 

aparâ, escortandu-le pâna la anteposturile magiare.. Mai 
multe dintre. acelea, miscate -de bunetatea n6stra,. isi
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descoperira dorinti'a, că ele aru remanea bucurosu la noi pâna la terminarea, resboiului si -aru imparti cu noi tote fatigele si periculele; erâ înse. lucru firescu că, noi se ne vedemu siliti a ne opune la acea dorintia a loru, din causa că nici noi insine nu -aveamu ce mancă cu „. dilele intregi. - Dupa . acestea. noi apucaramu drumulu câtra cetate, . forte decisi că se ne castigamu cu ori-ce pretiu_ munitiune. . - SRR În urmarea “unui raportu pe. care la trimisu prim-locotenentele Manzatu in cetate, elu primi dela consiliulu belicu unu ordinu, dupa care aveamu se 'ale- gemu dintre Gmenii mei 5—600 necasatoriti, câtu se pote de bine armati si inbracati, cu carii noi se straba- temu indata in cetate. . | - -. Dara Gmenii bine armati si mai virtosu 'bine in- Dbracati in lagarulu meu erau adeverate raritati de „cahinetu; Gmeni de acestia potea se vâdia cineva nu- mai in castrele lui Jancu si in ale aceloru prefecti, ai caroru Gmeni locuiau în munti. Trup'a mea eră compusa „- din individi, a caroru locuintia se află mai în siesu, cale de doue pina in trei qile departe, pe unde dominau insurgenții; 6ra acesti Gmeni ai mei de doue luni nu schimbasera, camasi'a de pe trupu. — Nici-odata, situa- tiunea n6stra nu a fostu mai critica de câtu . atunci, „ Separati de lumea cealalta, noi nu sciamu nimicu despre „Ceea-ce se intempla pe din afara de munti. “Inlaintrulu muntiloru aveamu 'se luptamu pe de op parte cu lips'a-de munitiune Si cu fâmea, cu polipedii si cu tote greutatile vietiei; 6ra de alt'a se luptamu in contra unui vrajmasiu infuriatu, carele tinea muntii in- chisi' si isi indoiă incordarile sale, că se-i ia in potestatea sa. Vrajmasiulu adeca sciă, că pe câtu timpu nu sunt: supusi muntii, elu-nu va fi în Stare se coprinda cetatea Alba-Juli'a. -Si apoi tocma acuma consiliulu de resboiu -ne chiama: in cetate! “Care va fi s6rtea n6stra acolo? candu vomu esi noi din aceea? si in casu candu vraj- masiulu totu ar Ocupa cetatea, re nu 'ne va arunea -elu pe toti in ascutitulu sabiei, sau 'ne va inpusca ori spendiura, precum a facutu cu fratii nostrii din largulu tierei? . Pe de asupra toturoru acestora ne- mai veni inca si fatala scire, că Hatvany a intratu in Abrudu a
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dow'a 6ra cu trupa multu mai mare. "Acum cu ajun- 
sesemu că se fiu ingrigiatu preste mesura pentru inteli- 
gentia romanâsca, care isi aflase locu de scapare în 
sinulu muntiloru, și a carei sârte în casu de a invinge 
insurgentii, erâ dejă decisa de mai inainte. Prea bucurosu 
asi fi alergatu lui Jancu in ajutoriu. 

Intre inpregiurari câ. acestea amu tînutu consiliu 
de resboiu si dupa desbateri serise amu decisu câ se: 
ne supunemu consiliului belicu din cetate, pentru-că se 
nu dam adversariloru nostrii ocasiune de a ne inculpa 
de nesupunere câtra comandanții imperatesci. Indata 
dupa. acâsta eu grabiiu câ se facu lui Jancu decisiunea 
nâstra cunoscuta si ilu rogaiu că se nu se lase cu 
Iatvany în nici-o batalia decisiva, ci se'lu ncodichnesca 
si alarmedie prin scaramusie mici si prin atacuri dese 
pe la anteposturile lui, cra dupa celu vu fi obositu, 
atunci se se arunce pe clu cu tta puterea sa si selu 
sfarme. iu inse m'am convinsu muri apoi, că resultatulu 
fusese multu mai pe susu de asteptarile melc, pentru-că 
Jancu a castigatu si astadata o victoria stralucita asupra 
lui Iatvany. 

Iu 17 Maiu, dupace amu alesu trup'a ceruta de 
cătra consiliulu belicu, am luatu mesurile necessarie de 
plecare. Pentru-câ se insiclamu pe vrajmasiu asupra 
planului nostru, am trimisu inainte pe alte câli unu 
mare numeru de lanceri, Gra noi ne-amu indreptatu 
câtre cetate. Noi din dealu ne inieptaramu asupra ante- 
posturiloru vrajmasie, pe care le-am deculatu, dupa 
aceea intretinendu focn necurmatu si spargendu cordonulu 
vajmasiescu din prejurulu fortaretiei Alba-Juli'a, in pucine 
minute ne apropiaramu de cetate. Garnison'a inse nici 

ma intreprinsu vreo eruptiune spre a ne veni în aju- 

toriu, nici wa trasu focuri din tun ri spre a ne coperi. 

Numai candu ajunseramu cu fericire la murii cetatii, 

Sau descarcatu doue tunuri de câte doue ori; acestea 

inse nu Stau descareatu in favorea nostra, carii acuma 

eramu scapati de ori-ce perjculu si nu mai avcamu 

trebuintia de aparare, de câtu acelea tunuri au fostu 

trase asupra insurgentiloru, cari spariati de asaltulu cu 

carele amu spartu noi cordonulu loru de inpresurare, 

au alergatu dela Parabantiu si dela Portusu. Vraj-



masiulu a perdutu in acsâsta af 

o 60. 

acere mai multi Gmeni de ai sei, ra noi avuramu unu mortu si trei raniti, „In cetate amu fostu primiti din tote partile cu strigate . de aVivatu“; comanda 
cordialitate; capitanulu Cerno 
gimentului romanescu granitiariu 
caldurâse de mani, “6ra- Thalso 

ntele cu cea mai mare 
Yyevich si oficiarii 're- 
delu Banatu cu stringeri 
n, acelu capelanu braru "alu garnis6nei, cu iubire carata. Prin acea intreprindere „a nostra cutediata insurgentii Yenira in confusiune si se vediura siliti, câ la turnulu de pulbere pe unde stra- batuseramu noi, se asiedie unu batalionu intregu de paza. Dupace am aratatu eu comandantelui multimea lipseloru de care suferiamu noi, elu a luatu mesuri vă cei 800 de 6meni se- capete fi: "paharu de vinarsu ori vinu. 

“inse n'au fostu memorati de l0et 

M-eare pe di pâne, unu 
Vice-prefectii si tribunii 

1 în lista de proviantare; Gra dupace le lipsiau si loru banii câ sessi castige cele trebuincidse, erau siliti se cersi6sca pâne dela Gmeni. Sau ingrijitu si pentru arme si munitiune, adeca ni S'au datu. 160 muschete si patrudieci flinte,_ dara cele - “mai multe din :acestea mau fostu bune :de nimicu, ci au trebuitu se fia mai ântaiu reparate. Preste, acesta Ri Sau mai datu câte 20 de cartusie (fistcuri, impleturi.) Fiindu noi de acea credin tia tare, că scopulu pro- vocarei adressate noue de a veni in cetate a fostu a intari garnisân'a, a apara cetatea si in unire. cu garni- s6n'a: a intreprinde eruptiuni asupra vrajmasiului, “noi DC-amu .propusu câ pe Gmenii conformu principiiloru tactice m regulutu compusu din 800. de perseverautia amu reusitu in pu batalionulu spre  indestularea : Supuseramu pe acesti 6meni un 

nostrii se”i organisamu 
ilitarie int”unu batalionu 
Gmeni. Cu ostendla si 

cine dile, -câ se formamu 
„toturoru. Acuma noi 

ui nou juramentu pentru durat'a resboiului, . 6ra coniandantele cetatiei a promisu batalionului solda, daca, se va, porta bine... „__ Dara armele victoridse ale romaniloru diu. munti SI matoritatea in care se aflau ei in cetate, au de-. Steptatu pism'a, indracita a acel urîtu totudeauna. Asia, se ties intunerecu, cu maiestria mare, nici nu se poteau observă, nici 

ora; cari pe romani “iau 
ura. in contra loru intru 
intrige de: acelea, care 

a se paralisa, -
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Comandantelui cetatii i s'a fostu nalucitu,' că ro- 
manii aru avea de cugetu ai lua- comand'a si a in- 
credintia cetatea unui romanu. Acâsta nalucire ridicula 
a schimbatu totu planulu de a ne mai tîn€ pe noi in 
cetate si a intreprinde cu noi inpreuna eruptiuni. Asia 
srtea nâstra fi decisa in secretu, 6ra aceea erâ, că - 

-noi se fimu scosi din cetate. si se ne intâr- - 

cemu in munti. - îi - i 
In 25 Maiu feciorii din batalionulu nostru capetara 

doue maji de carne*), ceea ce din cum am fostu intratu 
in cetate nu se mai intemplase niciodata; li-se detera 
si 800 de caciule militari (gavan6se), care singure re- 
presentau -uniform'a nâstra si care mai tardiu la. una - 

ocasiune ne fura de mare folosu; preste acâsta ne mai 

dedera, inca câte treidieci de cartusie pentru fia-care 
omu, asia, că pe lânga cele douedieci primite mai inainte, 
acum avea, fia-câre câte 50,de focuri. | a 

"In fine ni s'a, spusu, că în urmatori'a n6pte bata- 
lionulu va face sub comand'a mea o eruptiune asupra 
însurgentiloru postati. la turnulu de pulbere, ra de 
acolo se va arunca pe cei carii se aflau la DBarabantiu 
si asia mai departe.  Amu fostu asecurati totuodata, că 
în -apararea si ajutoriulu nostru voru navali si doue 
companii dela regimentulu granitiariu.de Banatu si dela 
primulu regimentu de granitiari romani transilvani. În 
acestu'sceretu au fostu initiatu numai prim-locotenentele. 
Manzatu, eluinse nu ne-a comunicatu -nimicu.. la -nici- 
unulu dintre noi... . - | | 

__ “In n6ptea din 26 Maiu ne prepararamu. pentru 

eruptiunea ce aveamu se facemu, 6ra fiindu-că noi. 
crediuseramu in nevinovati'a nostra, că dupace vomu.. 

scâte la” cale planulu acesta, ne vomu intârce 6ra, asia 

_ne mai “lasaramu în cetate si pugin'a n6stra avere. 
Noi esiramu prin pârta secreta, unde amu zaritu 

in adeveru pe. cele..doue companii granitiare- defilandu 

pe intunerecu; mai tardiu. inse nu le mai vediuramu.. 

Inca si-dupace esiseramu din siantiurile cetatii, Manzatu - 

inca totu nu .ne-a spusu adeveratulu scopu alu esirei 

  

21 maja sau cuntariu sau centenariu facoa 100 libre (punti) 

de Vien'a. : - - Red,
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n6stre din cetate. : Aici fusera inpartite comandele si „„tâte dispositiunile luate pentru lupta. “Eu imi inpartiiu Gmenii in trei colne: arip'a drepta, o dedeiu vice-pre- fectului Joanu Maioru, “arip'a stânga o comandă capitanulu venatoriloru  Joanu „Procopiu, centrulu “lu comandamu eu insumi. Ataculu fi indreptatu asupra celoru douie bataliâne de insurgenti, dintre care unulu se află pe la. turnulu de pulbere, 6ra celalaltu in capetulu viiloru.  Favorati de n6pte, noi ne aruncaramu pe ve- " dettele si anteposturile vrajmasie, pe care le si ucise- amu la momentu; dupa aceea ne inieptaramu pe trup'a dela turnulu de pulbere, unde mai multi dintre insurgenti nu avusera timpu se se inbrace. Puscaturile” si baionetele n6stre au trantitu Şramedi de insurgenti atâtu in camerele turnului de. pulbere câtu si inprejurulu aceluia, | Sa desfasiuratu o lupta, crunta, pe care nptea 9) facea si mai teribila. Noi ne amestecaramu cu insur- „ gentii si luptaramu cu ei peptu la peptu. Eu insumi „am Strapunsu trei din ei:si pe unulu Pam inpuscatu. Daca noi insine nu ne-amu omoritu sau ranitu unii pe altii, acâsta amu avutu se-o multiamimu numai aceloru caciule militare -ale n6stre, care erau 'singurulu semnu dupa, care ne cunosceamu. Vrajmasii ne mai “putendu sta pe locu, incurcati si infricati de marea loru perdere, S'au risipitu si au apucatu la fuga. - Doisprediece Gmeni dintre ai nostrii incunjurati de câtra unu despartiementu de insurgenti, au luptatu barbatesce făra ase preda, pâna candu au cadiutu 11 din ei, 6ra alu doisprediecelea, unu studentu anume Blianea din Najlacu si decurionu in batalionulu nostru, vediendu pe câmeradii sei morti, Sa prefacutu si elu” insusi că mortu intre ei, si asia Scapandu de ochiulu vrajmasiului, mai tardiu s'a intorsu nevatamatu la batalionulu seu. In diori de di noi amu Spartu a dou'a ra cordonulu. insurgentiloru trasu in- Prejurulu cetatiei, dupa care ajunseramu in * partea muntiloru dincolo de lini'a vrajmasia. 'Totusi noi nu în - cetaramu a Soni pe vrajmasiu inca si in siesu, pâna candu -vediuramu că alergau trupe noue de insurgenti dela Barabantiu si Portus câtra, turnulu de pulbere. Eu observaiu abia acuma, că Manzatu, carele imi urmase mie printre insurgenti pe calea Sparta de câtra bravii



mei, au disparutu din campulu de lupta. Elu se trasese 
cu câtiva din Gmenii nostrii spre munti. Asia abia. 
acuma fi deslegata enigm'a,- că, noi fuseramu expedati 
din cetate cu destinatiunea- câ se ne intârcemu rasi 
in munti. Noi ne-amu supusu necessitatiei si ne-amu 
dusu 6ra in munti, unde ne intempină Manzatu. Insur- 
gentii au perdutu in acea batalia 80 de morti si mai: 
multi raniti; din: partea n6stra au cadiutu 28 morti, | 
6'au fostu raniti si 7 cadiuti in captivitate. Cea mai 

“mare grija a n6stra erâ absenti'a vice-prefectului Joanu 
Maioru, carele in acea lupta s'a distinsu forte multu 
prin vointia decisa, curagiu si bravura, care inse acuma 
lipsia din mijloculu nostru inpreuna cu 85 de Gmeni. 
Sortea lui si a cameradiloru sei ne-a remasu necunoscuta - 
pâna la liberarea definitiva a cetatii, dupa care apoi 
numitulu vice-prefectu imi faci mie unu raportu despre 
operatiunile sale si despre câte patise elu in cetate. 
Din acelu raportu aflu eu, că merita a fi memorate 
- urmat6riele: Sa e . - 

„Dupace adecă in n6ptea din. 26 Maiu s'au in- 
partitu comandele pentru eruptiunea n6stra planuita 
asupra turnului de pulbere, vice-pefectului Joanu Maioru 

„i.S*a. venitu arip'a drâpta. Dupa lupta cerbieâsa dela. 
turnulu de pulbere, o parte din insurgenti apucase fug'a 
câtra Barabantiu.- Vice-prefectulu in fruntea, unei: com- 
panii 'iau alungatu pâna în satu, si intretînendu unu 
focu necurmatu, le-a facutu mari stricatiuni. - In -rever-: 
satulu dilei esira toti insurgentii stationati in Barabantiu 
cu artileri'a loru asupra companiei lui Maioru. Vediendu 
elu puterea, preponderanta, s'a retrasu batendu-se pâna 
la turnulu de pulbere; aici inse a observatu, că noi. 

ne-amu. fostu retrasu câtra munti 'si că insurgentii carii 

alergasera dela Poitus si din alte puncte, ii taiasera, 

calea spre munti. Aflandu-se în neputintia de a ne urmă. 

noue si amerintiatu din doue laturi, sa vediutu strim- 

toratu cu “cei 85 6meni carii remasesera cu elu,-că se 

se retraga in cetate. .Insurgentii Pau urmaritu neincetatu, 

fira, inse câ se'lu pâta ajunge pe elu si pe cei 85 omeni 

ai sei, pentru-că. le lipsia cavaleri'a.. Elu se retrase in 

ordinea cea. mai „buna si luptandu -barbatesce pâna în: 

apropierea, cetatiei. In acelu: timpu s'au trasu câteva...
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focuri de tunu din cetate, nu inse cu scopu de a apara pe vice-prefectu si pe bravii sei, ci spre a apara pe. "siese calareti usiori, carii fusesera trimisi din cetate, că se spuna acestoru nefericiti in numele comandantelui cetatii, că ei n'au se se intârea in cetate, ci se se retraga in munti. Acâsta inse au fostu absolutu “preste putintia. Ma | | In acea stare inse reulu celu mai mare eră, că brav'a trupa se află intre. gIOntiele vrajmasie si intre bombele cetatiei, ea, inse scapă cu fericire din tâte peri- -culele;. 6ra dupace . s'au risipitu insurgentii, a intratu in cetate, unde inse numai cu, mare greutate au fostu lasati se intre. In acâsta, retragere curagidsa- Maioru nu a perdutu nici-unu. omu dintre aj sei, afara de fostulu vice-prefectu: din legiunea Campiei, anume Florianu Lascudeanu, care fiindu greu ranitu de o sabia vraj- masia, dupa trei dile de dureri - cumplite a repausatu acolo in cetate. Aci merita a se observa,. că din causa că -acestu omu tineru nefericitu a, participatu la armarea poporului, famili'a sa, intrega a fostu exter- minata de câtra rebeli. : - - o : Acesti. 85 de Gmeni primiti in cetate cu vice- prefectulu Joanu Maioru, au prestatu in timpulu petre- cerei loru acolo, servitii fârte insemnate. Ei au cositu tâta €rb'a din siantiurile cetatiei si de prin pregiuru, pre- facendu-o in fânu, pe care Pau asiediatu in casematte. Acesti 6meni se inbuldiau cu sange rece -admirabilu, pe intrecute in celu niai mare periculu, câ, se stinga foculu: ce se aprindea din bombele si rachetele siueratâre. in cetate din partea vrajmasiloru carii o bombardau._ Capi- - tanului de cavaleria George Popa, sub a earui comanda „au statu ei in cetate, i s'au datu o remuneratiune de 100 fi. moneta conventionala pentru serviciulu ce au. facutu acei Gmeni la stingerea focului. “ Dupace magiarii ocupasera orasiulu de josu, lips*a de mijlâcele vietiuirei a devenitu in cetate forte simtita, - si critica, pentru-că romanii. mau mai potutu duce in-: laintru articulii. necessari, despre o parte de -f..c'a. vraj- masiului, despre alta că unii din ei voindu "a. Scapa cu -vidti'a, sau fostu. refugiatu in siantiuri; de. acolo inse au „fostu 'goniti afara la porunca comandantelui cetatiei, 
je
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âra apoi magiarii tocma din causa că ei au dusu vie- 
tualii in: cetate, "iau omoritu, si asia sieptedieci pâna 
in optudieci de familii au cadiutu victime peatru zelulu 
loru' de a se conservă cetatea... Din contra dela, aceia, 
carii, de si opriti, s'au vediutu siliti a-si cautâ scaparea 
cu vitele loru in siantiurile cetatii, li sau luatu. vitele 

„pentru trebuintiele acelei cetati... 
„Dupace magiarii se apropiasera totu mai 'multu 

de cetate si. lipsia nu numai. locu 'de pasiune pentru 
vitele cetatiei, ci si locuitoriloru legumele si verdetiurile, 
atunci acei 85 de 6meni esiau din cetate, si pe candu 

_tribunii loru luptau in contra magiariloru cu pusci luate 
inprumutu dela soldati, ei se incarcau de grâu si cu- 
curudiu pentru vitele fiamande ale cetatiei si. cu: bostani 
si verdetiuri pentru 6meni. Pentru-că se se ajute in lipsa 
de farina, au trebuitu se se faca morisce de mâna 
(risnitie); lipsiau inse petrile necessarie." Acei 85 de 
Omeni, insogiti de granitiari romani ardeleni si banatieni, 
cum $i de. câtra unii soldati dela: regimentulu Bianchi, 
au sciutu se ajute. si in acâsta lipsa, pentru-că-ei au 
“adusu din orasiu printre cordânele vrajmasiului 6 petri 
de mâra. Mai departe observandu-se că salciile in direc- 
tiunea de câtra Barabantiu stau in. calea gi6ntieloru 
cetatiei, asia totu acesti 85 de G6meni paziti de unu 
plutonu de “ pranitiari romani banatieni si de câtiva 

" venatori 'sasi comandati de locotenentele Tzunea, esindu 
cu securi, au taiatu acele salci, dara cu acea ocasiune 
magiarii din Barabantiu ne ucisera unu omu si pe doiii 
ranira; totu asia pică si bravulu corporalu Jonescu dela 
granitiarii banatieni, ceea ce nu s'ar. fi intemplatu, 
daca venatorii sasi aru fi aparatu positiunea asemnata 
loru, si aru fi anuntiatu apropierea vrajmasiului ; ei inse 
au fugitu de acolo fâra, a descarca o singura. pusca. 

Acestea si alte mai multe servitii facute cetatiei 
pe fia-care di de câtra. acei 85 de romani n'au fostu 
: recunoscute intru. nimicu si forte reu resplatite; pentru- 
că mai ântaiu comandantele cetatiei in cunoscut?a loru 

“xetragere le-a denegatu intratea, in cetate, de si elu a 
“sciutu forte. bine, că ei nu s'au ratacitu din propri'a 
vina dela batalionulu loru.: Era. dupace au fostu lasati | 

" inlaintru cu mare greutate, ? iau silitu câ se se inroledie 

„Raportula Ini J. Axente Severu. e 5
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in regimentele de linia, de si unii dintre densii erau 
casatoriti si parinti de familia; “iau mai silitu se de- 
puna, unu juramentu nou sub stâgu, de si ei numai cu 
doue trei dile inainte depusesera, juramentulu cu bata- 
lionulu intregu,: preste acâsta- ei isi imanifestasera, cre- 
dinti'a loru prin fapte gloriâse si au datu probe, câ si 
ei sciu se pârte si se manuâsca armele câ si ostasii de 
linia“). Dupace acesti Gmeni aflara in 1 Juniu, câ noi 
amu atacatu din nou cordonulu magiaru, intristați din 
„caus'a tractarei „brutale de care avusera parte, rugasera 
pe comandantele se le permita a esi afara, câ se se 
inpreune cu noi; pentru astadata inse nu li s'a «atu 
ascultare. Pe câtu timpu au fostu ocupati cu facerea 
"de fenu, capetau câte 4 cruceri si câte 1/, pâne militara, 
pe di, mai tardiu inse acestu ajutoriu li sa subtrasu 
cu totulu, din contra inse acei 80 de sasi dela Sebesiu 
si Orascia, carii erau totu numai gardisti. câ si cei 85 
de romani, au fostu provediuti si ingrigiti cu tâte cele 
trebuinci6se câ, si soldatii de linia. Desperatiunea, loru 
ajunsese la culme, candu intr'o di consiliulu de resboiu 
au decretatu că se nu li: se mai dea nici 4 eruceri nici 

„_pâne, ba ce e mai multu, că nici se ru mai fia suferiti 
in cetate, ci se fia siliti a se refugia în' munti! Acum 
toti “acestia aru fi cadiutu victime in mânile magiariloru, 
daca, bravulu corpu de oficiari banatieni nu le-ar fi com- 

„“patimitu câ se intrevina si se mijloc&sca inpartiuea ace- 
“loru nefericiti intre  granitiarii loru, carii au irpartitu 
cu ei totu ce au avutu cu cea mai mare bunavointia; 

  

-%) Că se tacemu că austriaeii sunt din natur'a loru prepuitori preste mesura si forte dedati a pleca urechi'a la ori-ce siopte si denuntiari mai câ si magiarii, dara apoi ei cu-prea desele luari de - juramente ajungeau pâna la profanarea aceluia, degradandu'lu la o formula de tâte dilele. ' Acestu usu. nustrincu loviâ ..fârte greu în -. sentimentele religi6se -ale poporului romanu, carele fusese dedatu din struvechime, câ se depuna juramente numai in casuri de cea mai mare importantia si cum amu dice, in cause capitali. Din mare nefericire, astadi juramentalu perde mereu din a sa potere sacra- mentala, . a : a 
" In câtu pentru colonelulu August, toti romanii câti au avutu a face 'cu acelu comandante, au 'cunoscatu in trensulu unu omu plinu de ura si urgia in contra romaniloru'; 'elu era dominatu de 9 antipathia neinvinsa, II ! n Rei, „Obs,
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dara de si granitiarii îi tineau cu mancare, totusi 
acesti 'Gmeni n'au incetatu a face in cetate serviciile | 

„care li se cereau. In fine au intielesu si comandantele. 
cetatiei, că elu a mersu prea departe cu mesurile sale . 
brutali si le-au acordatu din nou acei 4 cruteri'si pânea. 
Acesta maltratare, despretiuire si urgie a fostu o ironia. 
amara asupra meriteloru pe care si le-au castigatu acei . 
85 de 6meni inainte de a fi primiti ei in cetate, si a - 
fostu o resplata nedemna pentru 'servitiile loru facute. 
in cetate.“ - - | 

- Cam acestea sunt suferintiele aceloru 85 de 6meni, 
carii S'au fostu ratacitu dela batalionulu meu. De aci! 
inainte voiu reapuca naratiunea fapteloru mele belice. 

Dupace amu esitu noi din cetate spre munti, eu 
am primitu scirea dela Jancu, câ: elu intru intielegere 
cu ceilalti prefecti si cu poporulu au detisu câ se atace 
pe insurgentii carii inpresorau cetatea si se o despresdre. 
Eu am incuviintiatu acestu planu si noi ne-amu: invoitu - 
se lovimu din trei parti in trupele de inpresurare, ra: 
spre acestu scopu sau si luatu indata dispositiunile 
corespundietâre si s'au pusu in esecutiune.  Arip'a 
drâpta o luă prefectulu Vladutiu cu instructiune, câ se 
atace pe insurgenti de câtra Portus; arip'a stânga. 0 
comandă prefectulu Balintu in contra loru din -partea 
de câtra Teiusiu; in centru :comandam eu si am inain- 
tatu de câtra Barabantiu asupra acestei comune si a. 
magazinului de pulbere. . Dio'a destinata pentru acestu 
atacu combinatu din trei laturi s'a pusu pe 1 Juniu. 
Noi crediuseramu că va coopera si garnisân'a cetatiei, 
pentru-câ, vrajmasiulu se fia strimtoratu intre doue focuri 
si cu atâtu mai -usioru se fia batutu. o O Oe m “ 

Desu de demânstia in dio'a destinata pentru atacu 
“eu am deschisu .lupt'a%). . Insurgentii simtira planulu 
nostru, prin urmare ei lasara cetatea si-isi luara posi- -- 

*) Tocma aflu că in raporturile prefectiloru Jancu si Balintu 
- este dio'a da 29 Maiu, tra in notele invetiatului si umanaului preotu 

de regimentu 'Thalson e 2 Juniu, că dio'a in care s'au intemplatu - 
acestea. Eu inse cutedin a sustinea, ci din ambele parti este erdre; 
că-ci eu scin de siguru că acestu atacn s'a întemplatu a sieptea 
di dupace am esitu eu din. cetate, Vineri inninte de Rosaliile nâstre, -. 

"-adeca in prim'a Juniu. | - MN -
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tiunile spre munti;. cu tâte acestea eu am dati asaltu 
asupra batalisneloru loru, am deschisu lupt'a pâna la - 
9 dre.. De trei ori “iam inpinsu. din positiunile loru, 
totusi n'am cutediatu se-i urmarescu in campu deschisu. 
Apucaseramu a remanea mai făra munitiune si eu 

„asteptam pe totu momentulu eruptiunea garnis6nei din - . 
- “cetate, care se uită pe indelete cum ne bateamu noi; totusi - 
indesiertu. : Mai tardiu aflaramu de siguru, că oficiarii 
granitiari banatieni si ardeleni. s'au inbiatu si au rogatu 
pe comandantele câ se le permita a face o eruptiune 
din cetate, elu inse le-au respunsu: „Ich brauche 'sie 
nicht“, adeca: eu n'am trebuintia de romani. - Coman: 
dantele se parea că si cum ar crede, că noi amu voi - 

„se intramu '6ra în cetate si n'au judecatu mai bine, că 
daca ar fi cooperatu. si garnis6n'a, atunci vrajmasiulu 
ar fi fostu batutu pe deplinu, si cetatea era se fia 

“liberata ;. ba ce e mai multu, lucrurile preste totu aru . 
fi luatu cu totulu alta, facia. Pierderea magiariloru in 
acâsta lovire a fostu considerabila si se pâte pune câ. 

„la 200 de morti. Noi amu perdutu 25 de 6meni, carii 
au remasu pe campulu de lupta; au fostu mai multi si 
raniti. Noi eramu aparati din dosu- de padure, 6ra vraj- 
masiulu luptă in campu deschisu. In acâsta batalia Sau 
distinsu forte multu centurionulu Teodoru Julianu. ă 

In fine dupace noi amu .desperatu de eruptiunea ' 
garnis6nei; dupace mai departe ne si lipsia munitiunea 
cu totulu, 6ra vrajmasiulu isi concentrase t6ta puterea. 
Sa asupra punctului amerintiatu, noue nu ne-a remasu 
altu ceva, decâtu se "ne retragemu pâna in satulu 
Tautiu*). Ajunsu aici numai cu tribunulu Andreica si cu 
50 de -6meni, pe acestia i-am ascunsu dupa, tufe si fara. 
că se avemu 0 singura puscatura, amu tînutu 400 de 
insurgenți o Gra,intrâga pe locu, pâna candu au seapatu 
in munti toti Gmenii nostrii inpreuna. cu locuitorii. din 
Tautiu, cu tote averile loru. De acolo s'au retrasu. si 

„imsurgentii,: dupace au datu focu satului care nu avuse 
nici-o vina. . - . - 
„Dupa acestea, noi amu purcesu la Zlatn'a, unde amu 
dimisu 6menii pe la casele lori. Locuitorii munteni au 
mersu acasa, pentru-că se'si ia-merinde; cei de prin 
Siesuri au fostu inpartiti pe la satele de: prin pregiuru
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si numai 50 de 6meni au fostu retînuti pentru servitiu 
de anteposturi si de patrolare. 

_ Intmaceea vrajmasiulu inversiunatu mu potea se 
aiba repausu. Dupace a vediutu că planulu seu facutu. 
viclenesce de a strabâte inlaintrulu muntiloru sub masc'a. 
negotiariloru. de .pace prin delegatulu Dragosiu, nu 
reusise, clu a decisu a realisa acelasi planu prin fortia 
violenta. si prin acâsta. a usioră ocuparea cetatii Alba- 
Julia Asia dara au pornitu din mai multe laturi masse 
mari de trupe cu scopu “câ se 'strabata dintr'odata pe. 
la mai multe puncte in sinulu muntiloru, se aduca pe. 
locuitorii munteni în turburare, si inpartindu-le puterile 
loru se'i slabâsca, se'i bata si asia se reduca, muntii in 
„potestatea, loru.” 
- Spre acestu scopu au venitu din regiunea, Zarandu- 
lui Lupulu Kem6ny, dela Clusiu Vasvâri, dela 'Turd'a 
Egloffstein si Păâpai, dela 'Teiusiu Jubâsz, din partea 
meridionala a Muresiului maiorulu Kovăcs; mai în scurtv, 
vrajmasiulu . n'a, lasatu .nici-o strimtâre "de. inunti 'ne-. 
folosita spre a-si duce trupele sale inlaintru, intru atâta, 
câtu putevea intrega militara destinata a, cuceri” cu ea 
muntii ajungea la 20 „000—25,000 ostasi cu 30 de tunuri 
si cu multe rachete. - Aceste trupe aveau ordinu că, se 
atace dintrodata din 9 puncte deosebite. | 

Noi abia ne asiediaseramu in Zlatn'a, pe cand 
ne si veni. scirea, câ maiorulu Kovâcs a plecatu cu: 

_ doue: bataliâne dela Secarambu*) asupra nostra. 
*  Dupace amu primitu acea scire, noi cu acei 50 de 

Gmeni ne" urcaramu pe dealulu celu inaltu numitu 
„Dâmbu“, din susu' de Zlatn'a. “Aici tamburii nostrii - 
facura 0 manopera de tobe nimerita asia de bine, in- 

“câtu Kovâes fu retînutu o n6pte intrâga intr'o surpatura, 
"„ îăra, câ se fia cutediatu a intra in Ziatn'a. A dou'a di 

demânâti'a elu -a intratu ce e. dreptu, in Zlatn? "2 “dara 

abia isi asiediase anteposturile, pe candu' noi ne si 

aruncaramu. asupra lui cu acei 50 de 6meni si facuramu 

o demonstratiune forte cutediatore, despre o parte noi, | 

de alta tribunulu Damianu cu: cetele sale. - Kovăes, 
  

*) 'Toth-falu, 
„*) Nagyâg.



parandui-sa că are a face cu 0: putere mare de vrajmasi,- 
s'a spariatu atâtu de-tare, incâtu a, fugitu din Zlatn'a 
cu trup'a sa in-capu de ndpte in linisce deplina si s'a 
retrasu pâna la Ighiu”), 6ra. cuartirulu pregatitu pentru 
elu in Zlatn'a, dara nelocuitu nici-o di, ni la lasatu noue. 

Cu acesta :ocasiune prim-locotenentele Manzatu isi 
“ perduse curagiulu pâna, la atâta, incâtu voiă se induplece 

pe acei 50 de Gmeni ai mei prin promissiuni de bani, 
câ, se'lu insociâsea pâna in cetate;- dupace inse acestia 
mau voitu se'lu urmedie fâra comandantele loru,. elu se 

„lovia cu capulu de arborii de fagu, blastemandu 6r'a, 
in care a esitu din. cetate. Ă 

-Mai tardiu, dupace s'au adunatu mai multi Omeni - 
armati, Manzatu alegendu'si pe cei mai: bravi, a formatu 
din ei “0 compania, de care voi elu se fia insogitu 
pâna in cetate; Gmeriii inse nici acuma n'au voitu se'i 
urmedie lui, de si elu schimbase chiaru si pe conducatori. 

Maiorulu Kovâcs s'a . reculesu. preste puţinu din fric'a sa si s'a. intorsu rasi spre Zlatna, s'a opritu 
inse la Gur'a-Ursului. Noi ne-amu retrasu cu acei 50 
de “6meni pâna in Valea-Dosului, unde amu luatu Qis- - positiunile necessarie pentru rescularea locuitoriloru de . prin- pregiuru; totuodata provocaramu.. si pe prefectulu Jancu, câ se ne trimita munitiune si Gmeni spre a tranti pe_vrajmasiu.  Dupace inse Kemâny apucase se atace pe Jancu, acesta nu numai că ma. fostu in stare se ne trimita vre-unu sucursu, ci mai virtosu ilu asteptă . elu dela mine. Bataliile lui Jancu cu Kemâny au tînutu neincetatu noue (9) dile intregi. --. 
Eu m'am retrasu cu mica mea trupa pe culmea, muntelui Vulcoiu si aci asteptaiu trei dile câ se se adune luptatorii, nutrindu-ne numai cu carne fripta, inse nesarata. Pe Iovâcs noi nu -Pamu potutu ataca si arunca, din positiunea lui; că-ci adeca Lupulu Kemâny dupace ocupase Abrudulu, a trimisu 0 compania de | honvedi la Zlatn'a si prin acâsta,. s'a inpreunatu cu _ovâes la Gura-Ursului. Totuodata. au strabatutu si alte trupe magiare pe aprâpe de mine. .Eu eram in- presuratu din tâte laturile de câtra cete numerâse:de 
  

2) Magyar-lgen.
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insurgenți; positiunea, mea eră forte critica. .Pe lânga. 
vrajmasiulu carele ne inpresurâ, mai aveamu se luptamu 
cu altulu mai periculosu, 6ra acesta erâ fâmea si 
lipsa totala de munitiune. Dara preste tâte acestea 
lupt'a cea mai inversiunata. o aveamu eu cu prim-loco- 
tenentele Manzatu. Acesta descuragiatu cu totulu prin 
pericululu ce ne amerintiâ, dupace. nicidecum nu a fostu 
in stare se induplece pe Gmeni că se mârga cu: elu în 
cetate, acum a inceputu se'i indemne că se'i urmedie 
lui in Romani'a la armata c. r.; dara si acestu planu 
alu seu s'a sfarmatu de.constanti'a neelatita, a luptatori- 
loru, carii crau deeisi-a luptă pe vistia pe morte pentru 
imperatu si tronu si pentru natiunea loru. 

In acea positiune strimtorata eu am trimisu pre- . 
fectului Jancu in ajutoriu 400 de, 6meni cu tribunulu. 
Joanu Munteanu. Cu. ceialalti luptatori mi-am spartu 
drumu printre trupele magiare dela Abrudu si Zlatna, 

“si am esitu la Almasiu. Dupace Gmenii s'au restauratu - 

aici cu nutrementulu necessariu, am .plecatu . intr'unu 

marsiu iute la Hondolu, unde stationă o compania de 
insurgenți. Asupra acesteia ne aruncaramu noi pe la 
10. 6re -demândti”a cu totulu pe neasteptate, incâtu abia 

au scapatu din trevs'a 25 6meni cu viâtia. Noi -amu 

perdutu numai: unu .pistolu si. unu calu. Aici- noi 

aflaramu vestmente, pâne, vinu, carne, arme si muni- 

tiune. - Dupace .nezamu intorsu dela Hondolu, m'am 

certatu doue dile cu prim-locotenentele Manzatu, din - 

causa că eu pretindeamu câ si noi se mergemu la 

_Abrudu în contra lui Kemâny, pe care Jancu si ceilalti 
prefecti romani au fostu taiatu de câtra. alte trupe, 

apoi Pau inpresoratu si strimtoratu in orasiulu Abrudu 

atâtu de multu, incâtu elu cu tâta trup'a sa eră espusu 

la celu mai mare periculu; Manzatu,. inse s'a opusu la. 

pretensiunea' mea, declarandu, că noi trebue .se -ne 

luamu Gresi-care timpu de repausu. “Dara pâna candu - 

elu repausâ, Kemâny scapă dela Dealulu-mare, pe care 

Jancu ni”lu incrediuse noue că selu aparamu; nimenea 

nu:ia, tînutu calea. RR - L. 

Dupace Kemâny, batutu si urmaritu, apucase a 

trece pe la Zlatn'a, noi amu. aflatu, că la Baiti'a mai 

vemasese unu batalionu: de insurgenti, pentru-că se 
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operedie cu trup'a lui Kemâny. In buna întielegere cu 
parochii dela Rovin'a si Stoienâs'a, precum si: cu tri- 
bunulu Damianu, noi- deciseramu că se'lu atacamu si 
se'lu alungamu din munti. Noi acum aveamu unu tunuletiu, 
dara numai cu 12 cartusie. Ataculu se „incepu la 
5 dre si tînu pâna la 10. Planulu de: atacu a fostu 
proiectatu cu atăta prevedere si esecutatu atâtu de 
bine, incătu- noi eramu pe aprâpe se inpresuramu bata- 
lionulu intregu si se”lu prindemu, pe candu menii: 
parochului din Rovin'a aruncandu-se dintr'odata asupra 
câtorva, cai, carii se aflau. in cale si incalecandu, fugira. 
pe aci incolo. Ceilalti 6meni ai preotului nesciindu care 
se fia causa fugei celora si standu deocamdata -câ in- 

- marmuriti, o luara apoi si ei dupa ceilalti si asia vraj- 
*masiulu scapă din latiulu bine aruncatu. Remanendu eu 
numai cu Gmenii mei, m'am retrasu in ordinea cea mai 
buna; cu tote acestea trupele insurgentiloru s'au de- 
“moralisatu intru atâtu, incâtu dupa câteva dile depar- 
tandu-se -din Baiti'a au esitu din munti. In acea lupta 
insurgenții au: perdutu 2 oficiari si-35 - 40 Gmeni morti 
si cam totu atâti raniti, 6ra' noi numai unu. mortu si 
doi greu raniti, carii mai tardiu au si moritu. 

" Acum acea, parte a muntiloru,. in care me aflamu 
eu, erâ curatita, de insurgenti, si noi credeamu, că acum 
amu 'seapatu de ei pentru totudeauna. Noi luaramu 

„ mesuri câ se ne aprovisionamu. eu cerealii pentru pâne, 
„din causa, că, insurgenții dupace. au vediutu că nici-de- 
„cum nu potu strabate in sinulu muntiloru, “ne-au ame- 
rintiatu că ne voru supune 'cu fomea. Si intru adeveru 
că lipsa si scumpetea mijlâceloru de vistia ajunsese „atătu de mare, incâtu o mertia* (ferdela, mesura) de -grău se urcase in pretiu pâna, la 10 si 45 A. ete. si 0 cupa de sare pâna la 1 îi. mon. conv. Deci avendu noi “scopulu acesta, pe candu plecaramu cu tribunulu “Damianu si cu 300 de Gmeni la, Gioagiu, Manzatu plecă in primblâre la; Jancu. Insurgentii -aveau in Gioagiu unu magasinu de cerealii. Acei stationati acolo: pentru paza | magasinului, luati de câtra noi pe fuga, au saritu: în “ Muresiu, unde s'au si innecatu, |  *. a 

Cele 48 de cara incarcate cu cerealii, cu vest. - minte si cu alte efecte rapite .din ' satele romanesci,
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tocma pe candu avea se trâca Muresiulu, noi le in- 

târseramu inapoi; mai incarcaramu si alte cara mai 

multe cu bucate din magasinu; deteramu apoi si Gmeni- 

loru mei si altora voia câ se ia din acela bucate câte 

voru voi. Indata ce insurgenții aflara acâsta, au trimisu 

dela Portus. unu batalionu cu o bateria de tunuri, câ se 

me alunge si se -reia cerealiile. ocupate de mine; eu 

inse manecasemu cu prad'a mea fârte de timpuriu, si 

ajungându la Rapoltu, de acolo am mai luatu alte 1500 . 

mertie. Candu au ajunsu batalionulu care me urmaria 

pe mine pâna la Rapoltu, eu inaintasemu pâna: la 

Bobâlna. Aici n'am aflatu bucate, am luatu: inse numai . 

100 vedre. de vinu. Pe candu au ajunsu batalionulu 

vrajmasiu acolo, eu eram in Bacainti'a. 
Acele cantitati de cerealii transportate de mine” “ 

cu fericire în munti, au fostu în gradulu.supremu bine 

venite. Pentru: 6menii mei am infiintiatu unu: magasinu; 

am îndestulatu si pe ceilalti locuitori. Acestu lucru avi 

o infuintia atâta de bine facatore asupra pretiuriloru 

de bucate din acea regiune, incâtu acelea au cadiutu 

dintr'odata dela 10 -15 fl la 4 fl. valuta de Viena. 

Pe candu eu me aflâmu in Balsi'a in Gresi-care 

repausu dupa, strapatiele acelei espeditiuni, si pe candu' 

decisesemu câ se mergu. la Jancu spre a-ne consultă 

despre operatiunile ulteri6re câte ar -mai fi â se intre- 

prinde, ta, aflaiu cum-că doue batalisne de insurgenti 

&rasi se afla in marsiu câtra Zlatn'a. Dupace mi-am 

castigatu sciri exacte despre adeverulu - acestei intre- 

prinderi, de o parte amu pusu se ocupe drumulu câtra. 

Zlatna si am datu batalionului meu ordinele necessarie, 

&ra de alt'a am incunoscintiatu pe Janeu si "iam cerutu 

se-mi dea: ajutoriu dupa putintia.. _ a 

.De câtra- sâra noi' ajunseramu de asupra Zlatnei 

“pe dealulu jidoviloru. Omenii mei erau inspirati de atâta 

curagiu, incătu' mai multi din ei cutediara se descinda 

in contra poruncei pâna la anteposturile vrajmasie. Acea . 

nâpte” o" petrecuramu in. observatiune . reciproca. Eu 

asteptamu ajutoriulu cerutu dela Jancu. In 29 Juniu 

demânsti:a la 4 6re se începi ataculu si foculu tinii 

pâna la 11 re necurmatu. Insurgentii apucasera. de asupra 

si me silira se me retragu. Intraceea veni si ajutoriulu 

=
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trimisu mie de câtra Jancu, si decise sortile bataliei in 
favbrea n6stra. Inmultiti asia, noi intraramu în Zlatn'a, 
si scotiendu de acolo pe vrajmasiu lam pusu: pe fuga. Spaima intre insurgenti a fostu asia de mare, incâtu 
soldații isi lasara inapoi pe _oficiri, cari apoi din des-. 
peratiune erau pe aci se se inpusce ei insii. 
Im acâsta batalia au vemasu pe loculu de lupta. 

preste 100. de insurgenti. morti. Noi amu „perdutu 
30 morti si mai mulţi. raniti. Curagiu si bravura au 
aratatu in acâsta lovire mai alesu centurionulu  Joanu Munteanu si Teodoru Julianu, carele mau ajutatu forțe bine pe unu piscu de munte, unde me aparamu numai. 
cu 20 de Gmeni; că-ci adeva Manzatu. se departase in timpulu retragerei cu ceilalti Omeni, pâna la Almasiu, distantia de done 6re dela Zlatu'a. Omenii. trimisi noue de câtra Jancu in ajutoriu. au aprinsu-ce e dreptu la! ocasiunea acâsta in g6n'a vrajmasiului prin Zlatn'a, câteva case, dara eu ajutatu de Joanu Munteanu si “Teodoru -Julianu preste pucinu am curmatu intinderea focului. 

Acuma noi ne. asiediaramu in Zlatr'a. Cu muni- tiune: eramu provediuti, . pentru-că cumparaseramu 1!/,: -: maji de pulbere. Luptatorii erau cu voia buna, pentru-că aveau mancare de ajunsu; erau. si inbracati binisioru, incâtu au potutu se lapede sdrantiele pline de peduchi, - pe care le purtasera patru luni. . i 
In 3 Juliu plecaramu cu prim-locotenentele Manzatu,. . cu Vasilie Munteanu, -Joanu Procopiu. si - cu Barbu, că se cercetamu positiunea luata de câtra Iovâes la Gur”a- Ursului,. pâna. unde fusese elu fugaritu. Indata ce. "zariramu anteposturile vrajmasie, ne aruncaramu asupra loru, de si eramu numai cinei insi, dar fiindu toti calari; le puseramu pe fuga. Prin acesta lagarulu vrajmasiescu alu lui Kovâcs se turbură intru atâta, incâtu o si luă: pe aci încolo. a : In 4 Juliu Kovâcs s'a incereatu 'se m6rga din nou asupra Zlatnei; dupace inse noi batuseramu ante-gard'a lui si elu inca, Sa convinsu : despre positiunea n6stra cea tare, s'a retrasu pâna la Siardu E Noi Pam urmaritu pâna la Gura-Ampoitiei si acolo „ne amu pusu lagarulu. Dupa acestea eu nam dusu la Jancu, pentru-că se ne consultamu despre operatiunile
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ulterire in contra insurgentiloru. O trupa de insurgenti a. 

cercatu in absenti'a mea se strabata 6rasi câtra Zlatna; | 

dupace inse ea 'observă.. positiunea cea tare a trupei . 

nostre, s'a intorsu făra nici-unu resultatu si fâra .a se 

demite la vreo lupta.  Manzatu urmari pe acâsta trupa 

vrajmasia pâna la Gura-Ampoitiei, unde Sa incinsu 0 

lovire, singura la care eu n'am fostu si n'am cooperatu 

in pers6na. Insurgentii perdura unu capitanu dela husari 

si 6 6meni; noi n'amu perdutu nici-unu omu. În acesta 

“afacere inca, s'a distinsu . centurionulu Joanu Munteanu 

si Amosu Frâncu. Manzatu s'a retrasu dupa aceea cu 

luptatorii 6rasi la Zlatn'a. E 

Dupa intârcerea mea dela Jancu, eu eramu prea 

decisu- câ se mai atacu odata, cu ori-ce pretiu trupele 

vrajmasie de inpresurare si” se scapu cetatea. “Spre. 

scopulu acesta facuiu dispositiunile necessarie ; insarcinaiu 

pe: tribunulu Joanu Procopiu câ se conseria pe toti ....: 

Gmenii tineri din: tribunatulu seu, se'i armedie si sei 

deprinda bine. in folosirea armeloru de focu. Eu am. 

conserisu din prefectur'a lui Jancu 400 de. feciori, cu 

cari mi-am intregitu -batalionulu; am . cumparatu pusci 

si lanci pentru aceia caroru le lipsiau; am cumparatu 

si cai pentru câtiva calareti, de carii. mie "mi lipsiau 

pâna atunci. Dela Jancu am. adusu .unu tunuletiu cu 

12 incarcaturi, &ra pentru celalaltu pe care "lu aveamu - 

eu, am cumparatu lafetta si” râte, m'um provediutu si : 

“de munitiune, am luatu in ajutoriu- si pe parochulu 

Simeonu- Groza din Rovin'a cu cei 600 de. 6meni ai sei. 

In 24 Juliu am plecatu câtra cetatea Alba-Juli'a, a 

carei sârte apasă greu asupra n6stra. Noi eramu 2000 

de 6meni bine deprinsi, bine disciplinati, dar. afara de 

batalionu nu toti armati bine si “provediuti numai cu 

câte 5-—6 fisîcuri. In acea. di veniramu pâna la Gur'a- 

Ursului, de acolo ajunseramu preste nâpte pâna la 

Gura-Ampoitiei, unde steteau 4 companii de insurgenti 

la anteposturi. În 25 Juliu noi atacaramu acele 4 com- 

panii. si se incinse 0 batalia ferbinte cu focu-din tuuuri, 

rachete si muschete, care tînii 6 6re necurmatu.. - 

Garnisâma din cetate audise si sciuse forte bine 

despre lupt'a n6stra desperata cu insurgenții, că si mai 

inainte, ea inse nu s'a miscatu câ se ne vie intmajutoriu.
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Prin curagiulu si perseverantia nâstra, inse amu batutu „Si respinsu una dupa alta pe vrajmasiu din cele cinci positiuni ale: sale alese forte bine, Pamu scosu apoi -chiaru si afara din Siardu. ! Aici isi probara centurionii Joanu Deleanu, Amosu Frâncu, Nicolae Popa si- Joanu Munteanu curagiulu loru de eroi in modu stralucitu. Dara unu omu “tineru din Bucesiu dintre luptacii parochului dela Rovin'a au avutu - curagiulu si s*a incumetatu a merge 100 de pasi inaintea | trupei ; totusi astadata prim-locotenentele Manzatu ne-a - intrecutu pe toti - in curagiu -si bravura.' In cele din urma inse ne-a lipsitu munitiunea. Insurgeutii au re- apucatu positiunea- a si6s'a pe o colina tufosa, de unde ne-amu incereatu indesiertu că se-i alungamu ; si fiindu- că noi nu aveamu calarime de ajunsu, amu fostu res- _pinsi de câtra cavaleri'a vrajmasia cu atâta energia, incâtu Manzatu. cu centurionii susu numiti erau pe aci se cadia in captivitate. „In acelasi periculu me aflamu si eu, câă-ei abia' apucasemu : diece pasi inaintea -persa- cutoriloru. . In acestu momentu decisivu fuseiu. scapatu că prin minune: prin decurionulu Adamu Maiorescu (alias Trifu), Joanu. Bogatianu, Joanu Aurarianu si Petru Sangereanu, totu barbati carii si pâna acum s'au distinsu "în tâte bataliile prin bravura singulara. Acesti 4 Gmeni adeca postati in dosulu unui gavdu de viia, la drumulu tierei, atacara cavaleri”a vrajmasia făra frica, si trasera in locotenentele insurgentiloru, care alergă cu plotonulu seu. in galopu, precum si asupra husariloru carii ii urmau “lui: Calulu locotenentelui de: insurgenti si! trei husari cadiura la pamentu ; preste acestia se iripedecara urmatorii si asia isi inchisera ei insii drumulu. Acum se produse in cavaleri'a vrajmasia o turburare selbatica ; „prin acâsta eu castigaiu timpu că se scapu din pericolulu invederatu. e cc 
Intr'aceea  pedestrimea, - vrajmasia inaintâ; Gmenii . nostrii se risipisera si noi ne afamu' în starea cea, mai critica. Atunci Joanu Antonelli “vice-centurionulă dela a patra compania a. batalionului; sarindu „preste ' unu perau adună imprejuru de sine pe câti Gineni poti, - apară retragerea dupa putintia - fara nici-o - comanda, si „ ADOl venira si ei pe cale inainte, Dupa acesta apucandu .



= IT 
SN 

noi rasi curagiu, ihcepuramu se sustinemu rasi foculu . . 
vrajmasiului, pe candu ta că tribunulu Joanu Procopiu 

se arata pe neasteptate cu 300 de luptatori” din cerculu' 

Zlatnei, cu lancerii mei si cu vreo 40—50 de calareti, 

carii inse nu aveau nici-o -munitiune;, ei se aratară pe 

culmea ' muntelui “ Ampoitiei. Ac6sta inprejurare .decise 

_sârtea bataliei. Insurgentii crediura că cei veniti “din 

e 

nou si noi suntemu numai avantgard'a lui Jancu, si că 

acesta se apropie cu potere mare. Apucati de o frica - 

panica, vrajmasii s'au intorsu in disordinea cea mai mare. 

Noi ii luaramu la g6na cu atâta celeritate, incâtu ei 

isi lasara mortii neingropati si -pe cei greu raniti trantiti | 

la -pamentu. Ei isi parasira si magasinele dela Teiusiu, 

Barabantiu si Secasiu, cum si pânea dela turnulu de 
pulbere. :Ei au lasatu si cetatea, 6ra trecendu Muresiulu 

au datu focu podului, pentru-că Janculu care: nu erâ.- 

“--acilea, se. nu-i pâta urmari:. Perderea vrajmasiului în 

acâsța lovire decisiva a. fostu mare; ei. au lasatu pe 

loculu de lupta 12 cara cu morti-si unu mare numeru 

de. greu raniti,- carii in trei. dile au mutitu toti. Noi 

inca amu.perdutu 21 de luptatori, intre acestia -pe 

bravulu si curagiosulu decurionu Jacobu, a, carui, familia * 

remase — 0 veduva cu trei prunci — lipsita de-tâte 

mijlâcele vietiei; -ea lupta cu cea mai mare lipsa si. cu 

seracia estrema.- Dupa. acestea noi amu masu inpre= 

jurulu cetatiei, 6ra in 27' Juliu eu am intratu, cu bata- 

lionulu in cetate. : - a e 

__ Acâsta fî cea din urma lovire a nostra cu insur- 

gentii. Resultatulu ei au fostu, că noi amu _spartu de 

- trei ori prin corpulu de imprejurare si pe acesta Pamu 

risipitu cu totulu, apoi despresurarea cetatii care au 

_fostu* inpresurata.. si bombardata in restimpu - de 18 

“septemani.-. . 
“Daca dupa tâte acestea in regiunea cetatiei. au 

măi remasu “unele despartiemente de insurgenti; acelea 

au fostu ocupate numai dincolo de Muresiu cu obser- 

varea miscarei trupeloru n6stre imperatesci si ale celoru. « 

„imperatesci. russesci ajutatâre, care venisera, dela Sibiiu; 

6ra regiunea cea mai de aprope a cetatiei erâ curatita 

cu totulu de vrajmasi; cu unu cuventu, cetatea fi des- 

„presurata perfectu. Asia. dara meritalu acestei des- 

A -
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presurari “si alu gonirei insurgentiloru de pe lânga cetate - ilu pâte denegă romaniloru numai pism'a urita, care isi ia de problema a intuneca curatulu- adeveru si a defaima. virtutea. : Da e 

Cinade, pe la finea hii Decembre 1849.« 

| "Postseriptu alu. redactiunei.. | _ 
Acestea trei raporturi, alu earoru coprinsu ilu co- “municamu generatiunei presente dupa originalele germane in limb'a n6stra, facu ce e dreptu, o parte essentiala din istori'a 'evenimenteloru revolutionarie si bellice dela 1848/49; inse totu numai una parte relativa la actiunile de. pe teritoriulu ce se Inarginesce intre liniile, care se -potu trage dela Dev'a preste comitatulu Zarandu pâna „la Ciuci'a- si. Huiedinu, de: acolo preste Clusiu, Turd'a, - pe Ariesiu si Murasiu pâna la Blasiu, 6ra de aci in semicereu preste Vintiulu de josu totu la Devia, „Revo- lutiunea inse' a. fostu generala si conflictele sanger6se. S'au intinsu in restimpu de diece luni preste totu co- prinsulu tierei; mai preste totu au domnitu ferulu, | plumbulu, si in multe parti flacarile focului, anarchi'a si terorismulu. Pentru-că, se se pota scrie o istoria im- partiala, obiectiva si in adeveru instructiva din acei ani, se ceru documente si preste totu materialu istoricu făra asemenare mai bogatu decâtu se. coprinde in acestea trei, acte, multu mai bogatu decâtu este colectiunea p& care o publicaseramu totu noi in anii 1810 pâna la 1878 alaturea cu documente multu -mai vechi in „Transilvani'a€.: Chiaru si acestea trei documente .. "mai au lipsa de intregiri eu fapte complinite, de valdre istorica; cu atâtu se simte mai tare lipsa de infor-! matiuni: autentice din alte prefecturi. - : „+ Noi din partea nâstra nu vomu lipsi a continuă dela Octobre inainte publicarea de alte documente si. mai ântaiu de acelea esite din pân'a unoru oficiari aj armatei -c. r., cari au datu “atestate ex ofiicio “despre tînut'a româniloru din acelea timpuri. Nu vomu lipsi a ne ocupa si cu.descrierea pe câtu ne. permitu impre- giurarile, a tînutei si „activitatiei- comitetului nationâle romanescu, convocatu la. Sibiiu alaturea cu unu altu 

TTERIFISAȚI
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comitetu totu nationale alu Sasiloru, preste care ambele” 
eră pusu unu organu superioru sub nume de „Comi- 
tetu pentru apararea tierei - Landesvertheidi- 
gungs-Ausschuss“, alu carui presiedinte eră insusi co- 
mandantele supremu br. Anton Puchner, 6ra în lipsa 
lui sau in casu de b6la, ceea ce i se intemplă mai desu 
din caus'a podagrei, generalulu FML. Pfersmann. | 

Despre comitetulu .nationale romanescu s'au latitu 
si pâna acum in generatiunile noue o multime de sciri, 
mai multe cu totulu false, altele 'defectudse, unele 
schimosite, ra adversarii au sciutu se invente fabule 
si fictiuni despre acelu .comitetu, care tâte rivalisâdia in 
absurditati. Este timpulu supremu câ se se reduca tote 
la “valdrea loru adeverata... Istori'a aceloru timpuri 
publicate de Alexandru Papiu Ilarianu . coprinde multe 
informatiuni fârte pretidse, ii lipsescu inse si mai multe, . 
ra apretiarile sale relative. mai alesu lu unele pers6ne 
de rangu, sunt, facute cu passiune tiner6sca atâtu de 
infocata, incâtu dupa 18 ani dela. publicarea, acelei 
istorii insusi auctorulu recundscea, că daca ar mai seâte 
0 editiune, ar avea se rectifice multe. | 

Membrii. comitetului romaneseu si toti câti au 
lucratu impreuna cu elu'in Sibiiu,-isi aruncasera cum 
se dice, viâti'a loru in siantiu, renuntiasera la ea fagia 
cu repetitele decisiuni -luate din partea insurgentiloru:- 
de a le ascunde s6rele in dio'a in care aru fi potutu 
pune mân'a pe densii. O corporatiune precum a fostu: 

“acelu comitetu, ori câtu fusese elu marginitu in activi- - 
tatea sa prin comanda suprema a. trupeloru, si: ori- -câte 
erori ar fi comisu elu, merita se ocupe o paginu in. 

istori?a natiunei si a tierei nostre dupa judecat'a toturoru, 
carii sciu se reflecte la neaudit'a puginatate a midiu- 
l6celoru de actiune, asupra carora dispunea acelu co- 
mitetu. Dintre membrii lui se mai afla, trei in vistia. Că 
mâne au se dispara si aceia de pe scena, si apoi nu scimu, 
cine va. mai fi câ se-controledie cele ce” se voru serie 
despre activitatea acelui. comitetu. 

G. “Baritiu. 
- - - îi 

 


