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Cetitoriule bune! 

Decă Francisc I. al Franciei după bă- 

taia ce a pierduto în 1525 la Pavia va, fi 
avut cuvânt să scrie mamei: sale Lugsa de. 

"Savoia: „Des toutes-chos ne m'est demeure 

que Phoneur, et la vie qui est saulve,“ apoi 
şi noi Românii din Dacia superiGrii” A a 

Transilvania, Bihorul şi Bănatul — aSbai a : 

drept și rațiune de-a ne plânge că: toti,” 

şi tote sunt pierdute afară de Viucţă și 

Ondre! care e salvată? 

Pievduţi sunt 40,000 tineri şi bătrâni, 

dar toți români verdi ca stejarul, a căror 
sânge a îngrăşat în 1843/9 câmpiele, văile 

şi munţii Daciei superiore. Pierdute sunt 

multe milione ce am sacrificat noi, fraţii 

şi fii acestora, pe tote câmpurile de răshoiii 

şi pre ţote căile, alergând când la Blașiiă, 

când la Cluşiti, când la Sibiiu, când la 

Insbruk, chiar şi la Pesta şi mai pre urmă 

la Viena pentru a ne ridica la starea și 

statul, din care ne-a scos astuţia și perfidia 

adversarilor, pentru a fi cunoscuți prin lege 
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de naţiune politica, cu egale şi asemenea 

drepturi, acasă, la comitat, în dietă etc. 

şedând, mâncând, bând, consultând şi le- 

giferând voile și nevoile ţărei. 
Pierdut e comitetul de pacificaţiune, 

“pierduţi morți înmormântați sunt cei 13 
prefecţi ai legiunilor române cu tribunti, 
vice-tribunii — centurionii şi legionarii lor! 

Pierdută, mortă, şi îmormântată e acea 
pleiadă frumușşică de funcţionari ce. r. cari 
dela opincă pănă la Vlădică, dela notariu 

pănă la consiliariu de eurte și vice-guber- 
nator, administra dreptate egală la toți 

întocmai ca străbunul, despre care şi ad- 
versarii noştri de morte dice: Megholt 
Mâtyas kirâly ninesen igazsâg !+ 

Pierdute sunt tote speranţele și nălu- 
cirile, care şi-le făceau unii români, sârbi, 
croaţi în urma înflatelor promisiuni ale 
maghiarilor. 

Pierdută a fost şi aprope înmormân- 
tată pănă și onorea nâstră, şi alor noştri, 
căreia calumniele adversarilor seculari îi 
săpase o profundă grâpă, și cu neruşinarea, 
cu care o spunea, seriea şi propaga, ajun- 
seră să convingă şi facă chiar şi pe cu-
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noscuții și consângenii noştri, să se ferescă, 

de noi, ca de niscari leproși, ca de niscari 

bandiți, de carii, decă nu vrei să te arăţi 

-complice, nu numai că trebue să fugi, ci tre- 
bue să-i și prindi şi predai pe mâna justiţiei. 

Dâr precum aurul cu cât îl arunci 

“Si ardi mai de multe ori în foc, cu atât 

mai curat și mai strălucitor apare, aşa 

ondrea, onestitatea, humanitatea, sinceri- 
tatea, modestia, virtuțile şi gloria nostră 
a eşit mai pre sus și a dat de minciună 

tote columniile lor şi va străluci pe cât 

timp va trăi nemul românesc pentru a cărui 
drepturi am încins şi purtat în tinerețe 

sabia, am înplântat, şi ţinut de corne plu- 

„gul, am încercat a învârti negoţul și co- 

merţul, şi acum la bătrâneţe, când numai 

-am putere a continua acelea, scriu, scriu, 
și voii serie pănă voiă mai putea ținea 

pena a mâna, voii scrie, că după-ce tote 

:sunt pierdute să reînvie să se înalțe şi stră- 

lucsâscă numele, onârea, și gloria nemului 

românesc: Sărbători fericite! şi la mulţă ani 

“cu bine copii. 
Braşov, în ajunul Crăciunului româ- 

mese 1896. 
Auctorule



RESPUNS 
la 

„Cartea negră,“ 
“scrisă de br. Ștefan Kemâny jun. în 1849. 

De Axentie Severu. 

Unde dai şi unde crepă. 
Pro. român. 

| Dela 1848, pănă după depunerea; ar- 
melor vitejilor Maghiari în mânile urgisi- . 

ților. Musecali, de multe şi nenumărate-oră 
am fost atacat, tras prin tâte gundiele, ba 

- în 1848 şi 49 de multe-oră prins, împușcat; 

spândurat, tăiat în patru părți, ca Dozsa 
şi Horia, de gurile şi gazetele Maghiarilor, . 

— şi tot mai trăesc! - 
De trei-ori am fost tras în cercetare 

criminală şi închis mai multe dile şi săptă- 
_mâni, şi nică tribunalul militar din Sibiiu, 

condus de căpitanul auditor - Nahlik, nică 
“judeţul criminal al ţărei, tot în Sibiiu, 
având cel mai strict și sever referent, pe 

- Camilo Wagner: nu m'au putut condamna; 
1ă
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“ der nici- înfocatul asesor de tribunal Şza- 

lantzi, care mă ținu mai multe dile închis 
în 1862 la Aiud și mă preâmblă de câte- 
va ori pe dinaintea faimoşilor colegiști de 

acolo, cu totă dorința .de răsbunare ce o 
: avea, nu mi-a putut da de cap, — şi au 

rămas redactorii lui „Magyarorszăgi şi ai 

lui „Brassoi Lapok“ să-mi strige ca Cice- 

vone lui Catillina: „ast slle ivit, vivit, îmo 
în senatun venit J4 

Pănă la 1890 am audit, am cetit multe 
injurii, nenumărate blăstămuri, seornituri şi 
minciuni 6rzene aruncate cu vorba. şi în 

scris în contra mea şi a națiunei mele, — 
„şi am tăcut credând, că adversarii noştri 

- se vor osteni și, rușinându-se de cele ce 

le-au scris şi publicat contra nostră, — 

v sciind ei înși-și mai bine decât noi, că tâte 
au fost tendențidse, — vor înceta și, avend 
mare lipsă de braţele și amicia nostră, ne 
vor recunosce de ceea ce am fost, adecă 
de parte beligerantă, și așa vor judeca din 
alt punct de vedere faptele nâstre. 

| Rău m'am înşelat. Pentru-că pofta lor 
de-a înjura, a calumnia şi denatura, faptele 
a mers și, precum vedem, merge crescând,
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ca şi a celor „ce se pun la masă fără a-le 
fi fome și mâncând le vine apetitul. 

Așa pe la începutul anului 1890, eo- 
mitele-colonel Teleki Lăszlo din incidentul, 
că pe acel timp murise un honved din 1848 
întrun grajd. şi într'o stare miserabilă — 

pote beat, — începe să scrie, ca din bun se- 
nin, că vedi Domne nu muri aşa și Axentie 

Severu, care are 600 jugăre catastrale de. 

pământ la Cricău, păduri întinse şi pe 
lângă acestea mai are şi o pensiune de nu 

mai ţin minte câte sute de floreni la an, 

-— acel. Axentie, care a omorît 450 Ma- 
ghiari la Presaca, 9270 la Şard şi 250 la 

Cricău; acel Axentie, care a incendiat Aiu- 
dul şi a măcelării și acolo pe nevinovaţii 

orăşeni etc. 
__ La tâte aceste aserțiuni tendenţi6se, 

calumnii venin6se şi minciuni fără rușinare, 

eu am dat la timpul său un răspuns obiec- 

tiv 'înt”o broşură, care cred, că va fi ajuns 

și la mânile lui Hentaler Jozsef și a redac- 
torilor dela „Magyarorszig“ ; broșură care, 

tipărindu-se în mai multe sute de exem- 
plare, a fost distribuită gratis de adminis- 

trațiunea tipografiei archidiecesune la tote
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" redacţiunile gazetelor, ce apar în tote lim- 
bile în acestă ţeră, la, tote jurisdioţiunile 
şi la tote notabilităţile cunoscute „mai de 

valore în patriă; broşură, care a fost pu- 
“blicată în traducere nu numai de „Gazeta 

"Pransilvaniei“ din 1890, ci chiar şi de-un 
diar fruntaș din Pesta, fără vre-o reflexiune 

s6u combatere; broşură, în fine, care nu: 

numai de publicul românesc, ci şi de cel. 
maghiar a fost gustată şi bine primită, 
cel puţin așa sau declarat toți Maghiarii, 
cu cari am convenit la Ighiu, Alba-lulia, 

Teuș și Aiud, dintre cari voii cita pe 
emeritul pretor Ksbls Miklos din Ighiu, 
care mi-a dis în plină cancelariă,: „Mâr ez 
jo voltt. 

După ce în restimp de cinci ani, cât 
a trecut; dela publicarea acelei broșuri pănă, 
acum, pe cât sciu eu nu sa aflat nimenea,. 
să facă vre-o replică la acel răspuns al 
meu, să nege scrisele mele, mă cred dis- 
pensat în cele ce mă privesc pe mine şi 
persna mea a mai -da vre-un alt răspuns 
la imeulpările, ce le repetă din nou „Ma- 
gyarorszăg“ prin, autorul Kemâny. Cei ce 
ar dori a afla, și cunâsce adevărata stare a,
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lucrurilor, ineriminărilor și desminţirilox, 

caute și afle acea broșură şi apoi judece. 
Ceea ce mă îndâmnă și mă determină 

pe mine a descinde de nou în arenă şi a 
lupta contra celor publicăte în „Cartea cea 

negră“ a baronului Kemeny, sunt  afirmă-. 
rile, calumniile și acusaţiunile, ce le aduce 

autorul acelei „Cărţi negre“ colegilor mei 
Iancu, Balint, Dobra, Buteanu ete. 

Sunt unele afirmaţiuni, cari se prind 
cu mâna şi se dovedesc ele pe sine de 
minciuni, cari nu pentru puritatea carac- 
terului meu şi al colegilor mei, ci pentru 
restabilirea, adevărului istorie trebuese ree- 

tificate și aduse la adevărata lor ființă şi 
valdre. 

Să vedem deră, cum au venit, cum au 
ajuns redactorii lui „Magyarorszig“ la pu- 

blicarea „Cărţii negre“. 
Dela 1890, câna a vădut lumina răs- 

punsul, ce am dat eu comitelui-colonel Te- 
leki Sândor, pănă la faimosul decret al mi- 
nistrului Perezel, prin care se confiscă cele 
miișore de floreni, ce contribuiseră întrun 
an de dile câteva sute de Români, cari se 

află, în acest; stat, și se interdice sub globă
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de -100 fi. și 15 dile închisdre colecţa ulte- 
ri6ră, am avut pace. Deşi apostrofările de 

„Horet, „Vankui“, „vad olâh“, biidăs olâh“, 
„dacoromanista“ nu încetară şi se mai au- 
dia aprope di de di, noi acestea le consi- 
“deram ca niscari stropi, cazi'scapă din gu- 
rile celor înverșunaţi, turburaţă seu aprope 
turbaţă, cari în turburarea și veninul lor 
nu pot vorbi fără să stropâscă pe cei din. 
giurul lor. Asemenea stare sufletescă nena- 
turală o compătimiam şi ne durea inima 
audend asemenea insulte, cari după una, 
sută şi dece ani tot se mai repețesc și cari, 
de nu sar pomeni așa des, pâte ar trăi și 
muri sute şi mii de Români fără s5 scie cine 

:a fost Horea, eine Iancu şi ce au. făcut 
ei, ce însemneză „vad olâh“ şi „dato-ro- 
mân“... Ce să-i faci? Pasărea cu ciripitul 

descopere cuibul, şi găina cu cârăitul 
tradeză oul. 

ăi Totă diaristica maghiară şi maghia- 
ronă, fără deosebire de partid, a cântat 
Osana lui Perczel, înainte de a-și da sema 

-de însemnătatea insultei, ce a făcuto mi- 
nistrul prin ordinul său naţiunei române, 
— și vădend durerea, ce au exprimat toți
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Românii întrun glas, &r diarele lor în mii 
de glasuri, a amuţit și a tăcut, &r noi am 
fost aprope induși în erdrea de-a, crede, că 
ea nu aprobă ordinul ministrului. 

Der ce să vedi? Vine „Kolozsvâri 
„dela Clușiu -și întrun număr al său declară, 

că Iancu a fost „bandita-vezări, adecă con- 

ducător de bandiți; pentru aceea Inălţatul 

Impărat în călătoria sa de pacificaţiune, ce 
a făcuto în 1852 în Transilvania, nu a vrut 
să-l primescă în audiență, de care se în- 
vrednicise chiar şi cunoscutul în adevăr 

căpitan de hoți şi bandiți Rozsa Sândor. 
mKolozsvâr“ nu ne spune, că acâsta 

o face ca să legitimeze s6u motiveze 6re- 

_cum ordinul ministrului, dâr noi, şi cu noi 
mulți alții așa au priceput.şi înțeles acea 

revelajțiune. Decă Iâncu a fost conducător 
de bandiţă, atunci nică eu nu mă pot sub. 

trage dela asemenea ondre. Dâr şi toți Ro- 
mânii pe cari i-au condus Iancu, Balint, 

Dobra, Butianu, Solomon, Bradu, Morariu, 

Pineiu şi Secărean, Micașiu, Vlăduţ şi Mol- 
dovan, și pe cară aveau să-i conducă Ro- 

“man și Batermnai, sunt bandiți; cu alte cu- 

vinte: toți Românii din Transilvania au fost
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„bandiți“, Ce păcat, că luptătorii pentru 

libertate, adecă rebelii (să fiu bine înţeles, 

nu die Maghiarii, pentru-că nu toți Ma- 

ghiarii au fost rebeli, ci s'au găsit şi atunci 

Gmeni, cară au nebunit, când au vădut pe 

ce cale au plecat unii s6u cei mai mulță 

"ai lor) nu-au reuşit să învingă şi să aducă 

pe Kohuth să-l încoroneze cu corâna Sf. 
Stefan, să taie, să spândure, să-i arunce în 

Tisa, în Mureș, Olt și Ternave pe_ toţi 

Românii din Transilvania, er în locul lor 

să aducă Nemţi şi Șvabi, ca să le lucre. 

moșiile și ca atât mai curând s8 ajungă 

aceștia dela Rin pănă la gurile Dunării, 

er cei ce i-au adus să ajungă, precum în 

mare parte au și ajuns, fără de a ne stîrpi 

pe noi, în-cea mai mare parte a Ungariei 

şi Transilvaniei servitorii noilor 6speţi. 

Der să ne oprim aici. Prea m'am abă- 

tut dela obiect şi, în durerea sufletului 

meu, am ajuns la aiurără. 

Vorba, era, că - lancul nostru a fost 

declarat ca conducător de bandiți, și eu, 

care lam cunoseut în personă, care am lu- 

_crat cu el împreună, Pam avut pe la 1861 

mai multe săptămâni 6spe în casa mea;-
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eu, care i-am cunoscut curăţenia și nobleţa 

sufletului său, Pam luat în apărare afir- 

mând și probând, că n'a fost conducător 
de bandiți, ci luptător pentru susținerea 

Dinastiei Habsburgice, al constituţiunei ce 

o promulgase acea gloriosă Dinastiă, şi pen- 

tru independența Transilvaniei, — €r cum- 
că în adevăr pentru acestea și nu pentru 

Dacoromânlă — cum ne _ acusă adversarii 

— ne-am luptat, probă a fost şi mai sunt 
stindardele nostre, cari nu au fost naţio- 

nale trei-colori, ci negre-galbine austriace, 
precum se pote convinge veri-ce necredin- 

cios, visitând magazinul de antichităţi din 

fortărâța Alba-Iulia, unde se află, 

Odată acest adevăr istoric stabilit, am 

arătat, că Iancu nu numai n'a fost admis 

şi respins dela audienţă de Inălţatul Im- 

-părat, ci dimpotrivă mai de multe-oră, prin 

prineipele-guvernator Schwarzenberg. și ad- 

Jutantul Majestății Sale br. Griine, provo- 

cat, ca să se presente. 

- Şi să vedeţi minune! Adversarii noș- 
tri prin organele lor, în loc să mergă să 

vadă stindardul ce l'a purtat Filimon-ul 

meu în Blaşiu și de-acolo prin Turda,
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" Cluşiu pănă la Huedin, prin Alba-Iulia, 

Aurazia şi Abrud — în loc să producă. 

nouă probe, nouă documente, că cele ce 

le-am scris eu în apărarea amicului și €o- 

militonului meu. nu sunt exacte, vin cu 

„cartea negră“, în care sunt înşirate o 

sumă de omoruri şi atrocități comise de 

&meni particulară şi aglomeraţi fără condu- 

cătoriă; şi după-ce în 8 Nr. înşiră acestea 

tote, fără a proba, că acestea sar fi comis 

la ordinul meu, al lui Iancu s6u cel puţin 

al vre-unui căpitan de sub condueerea n0s- 

tă, în Nr. 131 încheiă esclamând; „eddig 

taxt a fekete kOnyv. E nehâny sor eleg 

bizonysâg ara, hogy a magyar nemzet a 
fold legtiirelmesebb nepe. Igen, mert mâs- 

hol nem 6lvezhetne Axentye Szever veres 
tstțeivel jol kierdemelt penziojât. Mâshol 

vagy a n&p verte volna agyon, mint szo- 

kâs a veszett ebet, vagy annak rendje es 
modja szerinti târvenyes formâk kozt akasz- 
tottak volna fel“. . — 

Tyrăâscă redactorii dela „Magyaror- 

szâgi. Unde dai și unde crepă!. 
După acestă mică întroducere, să luăm 

anume mai de aprope „fekete kănyvi-ul
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baronului Kemeny, despre care Hentaler 

afirmă, că e serisă în limba germană, ceea 

ce credem bucuros, şi scim dinti'un proces 

criminal, ce mi-a intentat Susana Kabos 

din Aiud afirmând, că 'i-ași fi tăiat şi omo- 
rît bărbatul şi feciorul aruncându-le mem- 
brele unul câte unul din -podul casei prin 

ferestrile aceluia în stradă, prădându-i casa 

şi luându-i tâtă averea etc.. etc. 
Înainte însă de-a pune pe hârtiă isto- 

via mea cu Susana Kabos, să. vedem cine 
a fost br. Kemeny Istvân junior, mărturi- 

situl autor al cărţii negre. . 
Baronul Kemeny era la 1848 comite 

suprem în comitatul Albei-inferidre, având 
o frumosă moşiă comassată în Ciumbrud, 

„fată m față cu Aiudul, pe malul stâng al 
Mureșului, care desparte unul de altul ho- 

tarul acestor comune. Moșia baronului nos- 
tu era moșiă de model, îndestrată şi pro- - 

vădută cu tâte rechisitele trebuincidse, pre- 
cum și cu vite necesare nu numai lucrării 

pământului, ci şi pentru producerea de gu- 

noiă, fără de care în acele părți nu pros- 
-pereză producțiunea. Ba avea și o mică 

-spănie, grânarele pline de bucate și ce-
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larele de: cele mai bune şi aromatice 
vinuri. 

În 1863, când se făceau alegerile 
pentru dieta din Sibiiu, baronul Kemâny 

„a fost candidatul partidului unionist, ad- 

versarul meu la, Bichiș, unde se ţinu alege- 
rea de deputat pentiu dieta din Sibiiu. Pe: 
când -noi nu scieam încă, ce însămneză 

cuvântul „corteș“, el cu ai săi, o minori- 
tate nici de dece la sută, corteşi așa de 
bine, încât făcând din numele meu 192 

nume, reuși a fi declarat ales cu majori- 
tate de voturi şi puti astfel participa şi 
protesta cu deputaţii unioniști în contra 
ținerii acelei diete. Acâstă apucătură fină 
merită a fi cunoscută, ca să pâtă servi de 
cinosură în viitor, când vor lua şi Românii 
odată parte la alegeri. 

Alegătorii mei, în număr de 10 oră 
„mai mare, decât ai baronului, nu erau dis- 
ciplinați, eu n'am avut prindere a-i pute 
conchiăma la un loc și a-le arăta, progra- 
mul ete. etc. Așa ei în simplitatea lor vo- 
tară: a) pentru Onoratul Domn Axentie - 
Severu; d) pentru Axentie Severu; c) pen- 
tru Domnu Axentie; d) pentru Axentie
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dela Alba-lulia; 9 pentru Domnu Sen-- 

tea etc. 
Prin urmare comisiunea, ţinându- -se. de 

formă ca orbul: de gard, treci ușor peste 

majoritatea sdrobitâre a mea, declarând pe 

baronul Kemeny Istvân Jun. de ales cu 

majoritate de voturi. 

i In speranţă, că binevoitorii lectori 

nu se vor supăra, dâcă mă voii abate pu- 

ţintel dela obiect, însemn, că după-ce de- 
putaţii maghiari aleși pentru dieta dela 

Sibiiu nu intrară în acea dietă, ci numai 

protestară contra ţinerei ei, ca nelegale, 

'și se reintorseră pe la casele lor, se es- 
criseră şi se făcură în cercurile respective 

alte alegeri, prin urmare se făcu şi în cer- 

cul unde cădusem eu; der alegerea nu se 

ţinu în Bichiș, ca prima dată, ci în Sali- 

nele Uidrei în extremitatea cercului, cu 

scop în adevăr corteșesc şi mișelesc, ca 

alegătorii români şi unguri foști iobagi — 

cari încă votaseră pentru mine, — fiind în 

depărtare de 10—15 chilometri de locul de 

alegere (Salinele Uiorei), să nu se presente, 

şi aşa cea mână de Maghiari proprietari, 

avendatori și sărântocii de nemeși să potă
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“alege unul de ai lor. Decât-că, precum so- 
cotela de acasă nu se potrivesce cu cea 
din târg,-așa nu isbuti nică planul și so- 

cotela lor; pentru-că alegătorii se presen- 
- tară, şi aflând causa, pentru care nu sa 

verificat prima alegere, au votat toţi pen- 

tru „Domnul Axente dela Bălgrad“. Așa 
comisiunea nu avu încătro şi mă pro- 

clamă de ales. 

Der sciți, că unde e aţa mai subţire, 

acolo se rupe; puțini deputaţi români erau 
în dietă omeni resoluți-şi în adevăr libe- 

rală, majoritatea constând din funcţionari — 
nu voii să dic, că erau servili, voiii dice 

însă că erau dependenţi, — şi majorităţii 
acestora nu îi convenea, ca să intre în 
dietă un om cu capul amână. Sa întâm- 
plat, că fiind eu încă în 1860 ales Epi- 
trop — Curator — primar la biserica din 
Lipoveni în Alba-lulia, din a cărei casă şi 
fonduri Popa Gusti păpase 4200 fi. m. c,, 
după ce se făcu inventariu şi nu se predete 
averea, ornatele și alte scule de aur şi ar- 
gint ale St. biserici, — am pretins, şi mem- 
brii Comitetului au încuviințat, ca cheile 
bisericei să fiă la mine, de unde:să le ia
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clisierul, ca să deschidă biserica, când i-a 
fi lipsă de vre-un serviţiu, lucru la, care 

„Popa Gusti nu sa învoit, er eu fără învoi- 
vea Sânţiei Sale. am luat cheile.la mine. 
— Adversarii mei şi ai noştri au sciut 

exploata acâsta, făcând Popa Gusti arătare 
la magistrat, că eu Pam împiedecat dela 

îndeplinirea serviţiului bisericesc şi am co- 
mis o crimă, ce e de a-se pedepsi după - 

„Ore care $. Făcând magistratul arătare 
la presidiul înaltei diste, comisiunea veri- 

ficătore a respins alegerea, escriind altă 
alegere, care pănă să se facă, s'a încheiat 

și îndeplinit și ancheta luărei cheilor, din 

care s'a vădut, că nu am fost așa de vio- 
lent, ca să împiedec pe preot dela oficia- 

rea alor sale și așa numai pe finitul ace- 
lei diete fui verificat și am intrat astădi, 

ca să eșim cu'toţii mâne pâte pentru tot- 

deuia? — ceea-ce încă tot nu cred. 

Le-am scris acestea drept şcolă şi 

cinosură pentru viitorii aspiranţi de deputat, 
ca să vadă și scie cu ce adversari exacer- 
baţi vor av6 de a lupta, şi că dâcă 

aspiră și doresc aleşi de popor — nu 

de guvepif” — SI SI QAEII timpuriu, că 
“ E Conirai; 2 

gr UVaivacsitar: , 
icon [T
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să atragă asupra lor atențiunea poporului, 

arătându-se şi fiind cu el compătimitoriă, 
drepți și apărători, na cum au fost pănă 
acum o sumă de preoţi, protopopi şi D-ni 

advocați, cari lau stors cum stârce eco- 
nâma cea bună lămâia, uitând că „sum- 
mus jus, summa, injuriat. Mai lăsaţi. ceva. 
din „dreptate D-lor şi fiți siguri, că popo- 
rul nostru vă va alege și pe Voi odată, de 
două-trei ori, cum a probat alegându-mă 
atunci pe mine şi pe Dr. Ioan Major din 
Tâmpăhaza în 'Teuș şi al cărui nume încă 
îl împărțise comisiunea în 7 Dr. ne-Dr. 
Major și Maier; V5 va alege în butul tutu- 
ror celor ce se tem de corupțiune, şi vă în- 
d&mnă și mână la. alegeri, acum când nu 
se inai fac alegeri, ci denumiri. 

Și acum cu voia stimaţilor lectori 
„să vedem, cine a fost Kiminya-Kemâny. 

Despre acest Kemâny G. Barițiu în 
„Părţi alese pentru Istoria Transilvaniei“ ne 
spune, că a fost cel mai declarat şi neîm- 
„păcat vrășmaş al Românilor?. Şi nu e mi- | 
rare, pentru-că în 48/49 pierdi nu numai 

?) Vedi „Părţi alese“ etc. vol. II pag. 364. 
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înaltul şi. unsurosul post de comite suprem, 
ci şi totă averea mișcătore, ce o avi la 

Ciumbrud, snpărarea lui deci era legiti- 

mată. Atâta numai, că nu eu şi Omenii, 

pe cari îi conduceam eu, prădară şi răpiră 

„acea aere, lucru despre care br. Kemâny - 
ar fi scris cu mare foc al inimei sale, de 

nu ar fi sciut, că soldaţii împărătesci au 
spart şi sdrobit uşile grânarelor. şi ale ce- 

larelor sale, luând: și bând cât le trebuia, 
lor și dând libertate şi: îndemiând, ca să 

facă, și sătenii şi toți câţi treceau pe acolo 
asemenea. Soldaţii au început a vinde caii, 

mânzii cei frumoși şi de rassă ai baronu-, 

lui cu câte 2—3 fl. la cina avea bani. 
Acesta însă d-l baron nu o putea 

scrie, pentru-că Măria Sa nu scria istoriă, 

ci un Memorand, menit s8 ajungă în mâ-. 

nile Majestății - Sale împăratului, cu care 
să-i mai stimpere niţel dorul și bunăvoința, 

ce o arătase dela 1850. încoce. cătră Ro- 

mâni. Nu-i venia să denunțe pe cei culpa- 
bilă, ca nu cum-va cu acesta să strice efec- 

tul incusărilor și grozăveniilor, ce le punea 

pe hârtie în Memorand. 

Ecă cum sa întâmplat deprădarea Și



209 

răpirea averei. din cestiune. Fiind-că nu 
am la -mână diarul cu tote ordinaţiunile şi 

scriptele, ce am avut eu începând dela 11 

Sept. 1848, când se ţinu adunarea grăni- 

țerilor români din I-ul Regiment la Orlat, 
pănă la 19 Ianuarie 1849, când trecând 

- Teţiu (Czecz) cu 2000 infanteriă, 800 hu- 
sară şi- 12 tunuri ce comanda prin Blaşiu 
și apucă şi- căruța mea în Mănărade, nu 
pot numi precis diua când am plecat din 

“ Blaşiu la. comanda” căpitanului Gratze!). 

cu toți omenii câţi îi aveam acolo, cu 4 
tunuri și 2 habițe, pe câri le escortau 2 

companii miliție împărătescă şi tunarii ne- 
cesarl la acea bateriă, 

Ajungând, când însăra, la Ciumbrua, 

tunurile se postară dinaintea caselor baro- 
“nului Kemeny Istvân jun, €r căpitanii cu 

miliția se încuartirară în curtea cea mare 

și frumosă a lui și la vro câte-va case 

din vecini. Eu cu Gmenii mei, trecând pe 
dinaintea caselor și de-alungul curții ba- 

1) Vedi Basiţ, op. cit. Vol. II p. 791. Ich 
habe wăhrend meine operationen im Monate No- 

vember 1848, die prefecten Iancu, Butianu, Axen- 

tie etc. ete. unter meinem. Betehle gehabt.
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“ronvlui, am eşit afară din sat spre Sân- 

cvaiu şi mam postat pe o colină cu un pla- 
tou înalt, care domineză satul și împreju- 

rimea. Şi acesta din causă, că co lună mai 

„înainte, — îndată după 18 Octomvre, când 
am comis imprudenţa de a merge cu 2000 

de lănceri, dintre cari cu 1000 m'am postat 

eu de-asupra Sâncraiului, cu altă miie teo- 
logul tribun 'Todoranu la Ciumbrud, — am 

fost. păţit'o forte prost. Suprindându-ne un 

escadron de şvaligeri cu 2 companii de mi- 

liţiă împărătescă (căpitan Novak) și garda 
naţională din Aiud, valorosul și curagio- 

sul tribun Todoranu și-a pierdut viaţa, fiind 

împușcat de Aiudani. Desastrul s'a întâm- 

plat așa: 
Publicându-se proclamația baronului 

comandant Puchner din Nr. 18 Oct. 1848 

şi începând a-şi face Românii lănci, comu- 
nicațiunea cu Aiudul.sa sistat, şi Omenii, 

— a căror cămară cu bucate şi grădină este 
piaţa, — ne mai ducându-le Românii, ba 

chiar și Ungurii foști iobagi pănă în 1848 

victualii la oraș, ca să nu mâră de fome 

au început s8 iesă la sate, ca parte să 

cumpere, parte să recuire victualii şi vite
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pentru tăiat. Comunele Mișereac,: Lăriuţ, 

Tempăhaza, Sâncraiă, Ciumbrud, Păjida 
etc., situate- pe malul stâng al Mureşului, 
erau di de di visitate de Aiudani și pră- 

date de aceștia. Făină, slănină, pui, ouă, 
rațe, gâsce, oi, viței, vaci. şi boi erau parte 

cumpărate, parte recuirate fără bani şi 
chitanţe. Se prea înţelege, că aceşti cum- 
părători nu veniau unul câte unul, ca de 

altădată, ci în grupuri de câte 20—30, și 
toți armaţi. Despoiaţi și sărăciţă, locuitorii 
din aceste ţinuturi alergară la Blaşiu, şi 
arătând prădile ce le făceau cei din Aiud 
și descriindu-le cu colori mult mai vii de- 
cum erau, mă înduplecară, ca să merg pen- 
tru apărarea lor. Decă -am fi fost noi — 
adecă de astădată numai: eu și Todoranu 
- - așa de sângeroşi, așa de lacomi și ban- 
diţi, cum le place adversarilor a ne feşteli, 
am fi putut în acel timp stînge lumina, 
dilei la toţi marii proprietari, arendatori 
şi provisori ete. de ai lor în Crăciunel, 
Bucerdea, Păjida, Ciumbruă, Oenişora, Cis- 
teiul-unguresc, Băgău, Sânerait, Lărinţ, 
Tâmpăhaza, Mișcreac şi a tuturor celor 
dintre Ternave şi „Mureş ; să le luăm tâte
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bucatele, vitele etc., să le dăm celor adu- 
vață și s&răciți de Aiudani, — der n'am 
făcuto. _ 

Stând eu .la Sâncraiii, Todoranu la, 
Ciumbrud trei dile, și informându-se Aiu- 
danii, că nu avem arme de foc și nu sun- 
tem. disciplinaţiă, — îmbătându-ne antepos- 
turile, ce le aveam pe malul Mureșului, 
într'o bună diminâţă ajutaţi și acoperiţi 
de-o câţă cum se pune tomna pe Mureș, 
ne surprinseră și ne luară la fugă — care 
deși e rușin6să, der e sănătosă, 

Acâsta, a fost lecţiunea, care m'a de- 
terminat a nu rămâne cu ai mei în sat la, 
Ciumbrud, ci a mă urca pe platou, a-mi 
țin6 Gmenii concentrați în jurul meu pen- 
tru- a nu se mai repeţi scenele de mai 'ma- 

„îmte, cari au fost -cu atât mai rușindse și 
mai funeste, pentru-că pe mine mă învi- 
tase d-na Pogâny la dejun în sat, și eu 
am fost atât de neespert şi necunoscător 
de intrigele şi apucăturile adversarilor, de 
am primit: și m'am depărtat de lagărul 
Omenilor mei, ca de 1 chlm, 

Pe când husarii unguresci şi Aiuda- 
7
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pii trecură Mureșul!) 'cu luntre şi prin 

apă şi se apropiau de lagărul meu, eu 

luam cafea cu vinars de prune și cu frip- 

tură de gâscă după ea la d-na Pogâny. Noro- 

cul meu, că pe când mâncam mai cu poftă, 

mă prinde loan Nemeș, căpitanul din Ro- 

şia, de gulerul surducului şi r&stindu-se ia 

mine, că un părinte la fiiul său pierdut, 

mă trage dicând: „hai, că suntem încun- 

juraţă de Unguri!“ Apoi norocul, că cei-ce 

jacară intriga, nu o sciură juca deplin. 

Ei adecă nu sciură a-mi deslega și ascunde 

calul, pe care am călărit, şi pe care aflân-. 
du-l unde Pam lăsat, asvâslindu-mă pe el şi 
dându-i pinteni, am ajuns la lagăr de-odată 

cu șvaligerii. Ne mai: având timp a dice 
cel puţin: „staţi, columne formaţă“, eu am 

"fost ultimul în care nefericiţii şvaligeri des- 

cărcară carabinele lor. 
Norocul meu și a lor noștri, că bieții 

şvaligeri erau așa de beuţi, încât uiu con- 

duceau ei caii, ci caii îi conduceau pe ei. 

De nu ar fi fost aşa, dintro miie Omeni 

War fi scăpat nică două sute neplezuriţă, 

*) Mureșul prin August pănă în Noemvre 
se pâte trece pe multe locuri cu piciorul.
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neciocârtiţi. Eu în depărtare de ei ca de 
20 pași, am scăpat cu pităria găurită și 

teca sabiei tăiată în: două de câte o ghiu- 
lea, €r 6menii scăpară. tefări în viile şi ră- 
zorele din apropiere. | 

Se vede, că Aiudanii, ca să înduplece 

pe şvaligeri să vină să spargă lagărul nos- 
tru, i-au îmbătat, şi numai cu prostia 

acâsta, a.lor am avut noroc, de am scăpat. 

Unde dai, şi unde crâpă. 
Dsr să ne reîntorcem la platoul dela 

Ciumbrud, unde pe la.12 6re din nopte 
vine srăși loan Nemeș, căpitanul din Roşia 

de pe Secaş, aducând cu sine o 6lă plină 
cu vin, — şi ce mai vin, să-l porți în pola 

cămășii — şi îmboldindu-mă dise: „D-ta 
sgriburi de fiig aici în del, er cătanele 

fac bal în curţile baronului, înctă în vin 

prin pivniță, cântă și Jjocă, ca la nuntă. 

Ecă ţi-am adus și d-tale o 6lă cu vin, ca 

s5 vâdi şi s8 credit. 

Căpitanul meu avea dreptate, pen- 

tru-că, deşi poruneisem să-mi aducă din sat 

o sarcină de paie pe care mă culcasem 

îmbrăcat, totuşi de-o parte frigul (era târ-" 

diu în Noemvre), de altă parte .grija, ca
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să n'o pățim ea 'nainte co lună la Sân-: 

eraiă, nu lăsară să mă prindă somnul. 

E de sciut, că noi venisem, ca să 

desarmăm pe Aiudană, cari dăduseră înainte 
de asta probe strălucite de vitejiă, alun: 

gându-mă pe mine dela Sâncraiii şi împuş- 
când pe Todoranu la Băgău; ei mai incen- 

diaseră și prefăcuseră în cenușă Cacova, și 
Măgina, doue sate românescă, der mânca- 
seră și o bătaiă cum se cade la Cricăă. 
Așa având a-ne bate cu niscară adversari 
atât de dibaci strategici” și amarnică, nu 
mă prindea somnul, și căpitanul meu ve- _ 
nise tocmai când _ eram “determinat să mă 
ridic de pe paie să dau o râtă în jurul 
lagărului, ca să văd, -dâcă anteposturile 
sunt la locul lor — că, dice o vorbă: „de 
domn, domn să fii, der de frică tot să seiit. 
Mare și greu lucru fi a conduce o massă 
de 1—6000 meni luaţi dela esinele plu- 
gului, înverşunaţă şi împinși de durerea, ce 
o suferiseră 4—500 de ani, asupra opre- 
sorilor și despoţilor lor, şi a-i put reținea 
dela răsbunare, a-i conduce şi comanda, 
“numai la luptă față îm faţă, la luptă, pe 
dreptate.



97 

Sculându-mă, aan alergat la curte. Cum 

şi cum, nu sciu, der căpitanii noștri cu lo- 

cotenenţii şi tunarii lor improvizaseră o pe- 

trecere cum se cade. Mesele tote încăr- 

cate de fripturi, uscăţele și prăjituri; o 

musică de câţi-va ţigani dela Aiud şi câ- 
ţe-va fete — cari veniseră din Aiud după 

depărtarea baronului la Clușiu, ca să-și 

vadă prietinele — bucătăresa, fata de casă 
a baroniței jucau și petreceau de minune. 

Eu apropiându-mă de căpitanul-co- 

mandant şi poftindu-l mai la o parte, i-am 

“arătat cele ee se petreceau cu averea ba- 

ronului, rugându-l, să dea ordin, ca să în- 

ceeze acestea. 

= Ce vrei D- ta? î îmi răspunde căpi- 

tanul. Noi nu am venit aici, ca să pădim 
curcile şi vitele baronului. El, decă ar fi 

ori de omeniă, ne-ar fi așteptat şi ospătat 

de bunăvoiă. După-ce însă a fugit la Clu- 

şiu, şi noi am venit să prindem pe cei vi- 

novaţă şi să-i pedepsim. Vino şedi, “mâ- 

nâncă şi bea, cine scie, nu mâncăm acum 

mai 'pe urmă? 

„Ne-am aşedat cu adevărat la o masă, 

dă eu am ședut numai pănă-ce căpitanul
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în focul jocului se. depărtă, — îndată am 
_“eşit și am trimis după birăul satului, dân- 

du-i poruncă să adune tote vitele câte le 
va mai afla, vândute nevândute, la un loc, 
să le dea în grija și paza 6menilor, pe 
cară îi voii ordina eu. _ 

„Cu acsâstă poruncă plecă birăul dim- 
preună cu căpitanul meu, şi adunând vr'o 
40 capete de vite, vaci, viței, bivoliţe, cai, 
mânzi — diminsța le-am trimis la Blaşiu, 
ca vite fără stăpân. Am rugat pe-admi- 
nistratorii denumiți de comanda generală 
din Sibiiu, căpitanul de cavaleriă, George 
Popa de Viste şi Petru Maniu, să dispună 
de ele cum vor crede, că e mai bine. 

Tot în acea n6pte venise şi Iancu cu 
căpitanul c. r. Gratze la Teiuş cu 20,000 
lănceri şi înaintase anteposturile pănă la, 
făgădăul Roşu, 1/, 6ră depărtare de Aiud, 

Aiudanii, vădând aceste masse venite 
în contra lor, se depărtară binişor căstră 
Turda, lăsând în oraș aprâpe numai b&- 
trână, femei și copii. 

A doua di căpitanii cu companiile 
lor și tunurile plecară și se duseră la 

“ Alba-lulia, &r eu, după-ce visitaiii pe lancu
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și pe Gratze la Teiuş, la ordinul aces- 
tuia mă reîntorsei cu ai mei la Blaşiu. 

lancu cu ai săi continuă mersul asupra 
Vinţului de sus şi Purda, trecând prin Aiud. 

Revenit la Blașiu, administraţiunea 
provisoriă arătată mai sus -mă însărcină, 

în scris, ca să public licitaţiune şi să vând 

vitele baronului Kemeny la cine va da 
mai mult: — ceea-ce am şi îndeplinit, și 

2000 ., cât am încassat, i-am administrat 

"la mâna căpitanului George Popa de Viste 

pe lângă chitanţă în formă. Hinc illae la- 

crimae, 

Din acestea a urmat ura, calomnia şi 

pofta, de răsbunare a baronului contra mea 

și a naţiunei române întregi. 
Scriind acestea acum după aprâpe 

50 de ani, chiar mie mi-se par ca un ro- 

mas. Lectorii, cari ar fi aplecați a crede 

acesta, nau decât să cerce şi afle potoco- 
lul ce Ya luat auditorul Nabhlic în Noem-.- 

vre 1849 cu mine în Sibiiu, ţinându-mă 5 

săptămâni de dile închis în casarma cea 
“mare. În acel protocol obvine: 1) ascun- 
derea de arme; 2) incendiarea Aiudului; 

3) prădarea și răpirea averii baronului Ke-
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mâny dela, Ciumbrud. Domnul baron îmi 

așternuse la timp patul, der n'a găsit moşa, 
care să mă adormă. 

După aceste descoperiri, pe cari le-am 
credut indispensabil necesare, ca să se pâtă 

prețui după adevărata ei valore „Cartea 
cea nâgră“ de br. Kemeny, să esaminăm 
şi mai de-aprâpe aserţiunile cuprinse în 
acâstă carte. - 

Cartea, în original scrisă nemţesce la, 

1849, după ce într'un stil tragi-poetice ne 
spune — ceea ce nu am sociut și creduty 

nici-odată — că, garda naţională maghiară 
a tras primele focuri la Zlagna asupra Ro- 
mânilor, cari incendiaseră niscai case ; cum 
acestă gardă a plecat; cu armele la mână, 
cu femei cu copii, cum unii din cei ple- 
cață s'au reîntors dela Petrânjeni, er alţii 
dela, Galaţi și Feneș fără a li-se atinge un 
fir de păr; cum mai pe urmă acâstă gardă 
se învoi a preda armele, der a continua 

„mersul pănă la Presaca: n6 arată cum au 
fost măcelăriți 640 de individi acolo. 

Etă aci, în traducere pe cât sa pu- 
tut, mai fidelă, descrierea acelei catastrofe :
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Măcelui îngrozitor al Zlăgnenilor. 
__ (Serisă în 1849). 

După-ce Duminecă în 22  Octomvre 

1948 s'a, lăţit scirea, că se apropie o bandă 

de hoţă valahi, Nemegyei Jânos a învitat 

garda naţională la un consiliu de resbel, 

în care cu unanimitate sa hotărît, că: 

Decă Valahii se apropie însoţiţi de milițiă, 

conduși de vre-un ofițer împărătesc, care 

să-i ţină în ordine şi să-i înfrâneze, atunci 

se predau, dâr hârdele conduse de tribună 

şi de popii valahi numai peste trupurile 

lor mârte le vor lăsa în oraş. 

__ Zlăgnenii întrebuinţaseră armele pri- 

“mite din Alba-lulia numai spre apărarea 

proprie, prin urmare, îndată ce Sar fi pre- 

sentat o putere apărătâre, înarmați, cară 

în partea cea mâi mare constau din ofi- 

cianţi cesaro-regescă, fără îndoslă ar fi ab- 

dis de apărarea proprie. 

După sfătuirea amintită, femeile. sau 

adunat în biserică, bărbaţii au rămas totă 

nâptea în arme. Valahii afară din oraș 

Şi-au petrecut cu larmă mare." 

Lumi dimineţa, cu legături de paie în 

vârful 'lancilor, horda întregă a năvălit în
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oraș cu scop ca să-l aprindă și dela ple- 
banul din Zlagna pretinseră predarea ar- 
melor, reservându-și să facă perchisiţiă do- 

miciliară, bine înţeles cu scopul de-a prăda. 
Parlamentarii dintro parte erau admi- 

nistratorul  Nemegyei, . asesorul Csâszâr, 
Borza şi Dr. Knâpfler; din altă parte ase- 

sorul Angyal, oficiantul camerarial Nemeș 

și doi popi valahi. Despre Angyal este 
sigur, că sa alăturat de parlamentari cu 
intențiunăi pacănice. Detaiurile tocmelilor 

din causa sgomotului prea mare nu puteau 

fi audite, der se putea considera aprope ca 
sigur, că Valahii au pretins eșirea Maghia- 

rilor fără escepţiă, predarea armelor şi de- 
sarmarea gardei naţionale. 

Este însă de observat, că pertractă- 

vile decurgeau în mai multe locuri; aşa, 
de pildă, într'un loc, pretindeau 5 buţi de 
vin şi armele primite în primăvară prin 

miliția împărătescă, în sfîrşit pretindeau și 

aceea, că Ungurii sub jurământ şi în scris 

să-i asigure, că afară de Şaguna și afară 
de episcopul din Blaşiu, Românilor să nu 

le pâtă porunci nici comitatul, nică gu- 
berniul.
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După-ce au_părăsit lucrurile de con- 

sultare, : Valahii strigau „Pacei, Ungurii 
- fâlfăiau batiste albe pe armele lor, der în- 

zădar. Acest-joc de împăciuire plictisia și 
supăra pe Valahi, cari în mai multe locuri 

„deteră oraşului foc. Atunci garnisâna în- 
cepi a pușca asupra tădiunarilor, cari o 

luară la fugă din oraş, der incendiul, care 
se lăția, și căldura au silit pe locuitori să 

se refugieze din oraș. Locuitorii plecară 

spre. Alba-Iulia, în stârea cea mai tristă, 

așa cum îi ajunsese nefericirea pe neaștep- 
tate. Multe femei şi copii nu aveau haine 

calde şi deja lângă satul. Pătrânjeni au 

fost, împresuraţi și au trebuit să se oprâscă. 
Câţi-va funcționari xalahi, spre pildă An- 

gyal și Saşii, cum au fost Kain şi Konrad, 
sau reîntors în oraş, ceilalți şi-au făcut 

drum cu forța continuându-și calea cu in- 
tenţiunea, ca în calitatea lor de oficianți 

împă&rătesci să potă străbate în cetate. 
„Intre Feneș şi Galaţi, dr. Kn&pfler 

şi Barra (Osaszâr şi Nemegyei au rămas 
cevași mai îndărăt) sau învoit cu condu- 
cătorii valahi astfel, că Ungurii se predau, 

ei să îngrijescă de 20 de trăsuri pentru
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femei și pentru arme, ca să le transporte 
la. Alba-Iulia. Der în loc de 20 au sosit 

„numai 2 trăsuri, pe cari au încărcat ar- 

mele şi așa au plecat nai departe. 
Lângă Presaca am fost siliți se petre- 

cem ndplea pe un. câmp mocirlos: Acesta, 
a fost cea mai de pe urmă şi cea mai în- 
grozitore nopte a nefericiților. Istoviţi de 
ploiă şi de vânt, trebuiau să asculte, 

cum Valahii se sfătuiau, că 6re să-i omâre 
pe toți seu să-i ducă la Blaşiu. 

- Intwacestea prin cea mai neruşinâsă 
cercetare “au descoperit la Bihari Iuliana, 
1000 de galbini. Pentru acestă pradă hoţii 
au început a-se certa și bătaia, iritațiunea 
servi ca sămn pentru măcelul general. 
Unde este condeiul, care ar pute descrie 
faptele îngrozitore ale turmei sălbătăcite? 

Pe administratorul, care-şi conducea, 
soția, lau împușcat; atunci băiatul lui de 
4 ani i-a cădut din braţe. Femeia au jun- 
ghiato cu sulița și pe băiatul ei de opt 
ani lau rănit greu. Cână biata femeiă sa 
desmetecit din ameţelă, simţi ceva rece pe 
față, — era o bucată .de os din craniul 
copilului mai mie al ei, care a murit după



35 

două săptămâni; cel mai mare încă tră- 
esce, 

Asesorul camerarial Csâszâr şi soţia 
Ivi au fost omoriți prin împunsături de su- 
lițe și prin bătăi cu bâta. “Sdravănul băr- 
bat a, fost supus unor chinuri îngrozitore. 

» Femeia Decani, după-ce au junghiat?o 
cu lancea, se tăvălia pe - pământ și se 
apsra cu mânile-i tăiate, pănă ce un mon- 
stru furios îi înfipse sulița în pântece. 

Cine ar fi în stare să înșire tote nu- 
- mele celor uciși? Numai atâta e sigur, că 
dintre toți locuitorii abia câţi-va, fruntaşi 
au scăpat și .că vre-o 640 de Unguri au 
fost -măcelăriţi. Chiar și în raportul lui 
Iancu cătră Escelenţa Sa D-l general-eo- 

“ mandant Puchner încă se vorbesce de 640 
de jertfe. 

In sfîrșit amintesc încă-odată, că Zlăg- 
-nenii numai pentru apărarea proprie au. 
prins armele şi ei, decă li-ar fi venit mi- 
lițiă întru ajutor, numai decât și-ar fi de- 
pus armele. In acest înţeles au seris- şi la 
Sibiiu, der nau primit- răspuns. 

Proclamaţiunea! Escelenţei Sale a D-lui 
general - comandant, prin care a abrogat
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legile din Martie, a apărut în 18 Octomvre, 

măcelul s'a întâmplat în 23 şi este fapt, 

că comunicaţiunea a fost întreruptă, ast- 

fel pedepsa cea aspră i-a lovit cu atât mai 

pe nedrept pe nefericiţii Zlăgneni. . 

. . . . Li . . . . . . . . . . 

De altfel ne-am depărta prea de- 

parte de scopul nostru, dâcă prin accen- 

tuarea acestui măcel lectorul. ar fi dus în 

vătăcire şi ar ajunge la convingerea, că 
Valahii chiar numai în acest ținut sau 

răsvrătit. Durere, acesta nu este așa! Căci 

în comunele, ce sunt situate între Sibiiu, 

Blașiu și Alba-lulia nobilimea întregă — 

afară de aceia, cari au putut scăpa nâptea 

-— a fost măcelărită. In comunele locuite 

de Unguri au ucis pe mulță; acolo, unde 

locuiau mai puţini, au ucis pe mai puţini, 

der în cele mai multe casuri iau ucis pe 

toți. Tot astfel şi celelalte părţi ale ţării 

au fost t-atrul unor asemenea monstruosi- 

tăță; cu deosebire în comitatele Târnavelor 

şi în cel al Albei-Superiore sângele curgea 

şivroii. În comitatul din urmă aprope toți 

fancţionarii publică au fost ucişi. 

Pentru ce să înşirăm aici uciderea,



37 

îngrozitbre a unora, cari au cădut jertfă | 
morţii celei mai grozave? Acâsta zgudue 
sufletul; în iventarea torturelor Valahii au 

întrecut, gradul de sălbătăciă, în care de 
fapt trăiau, Ei își omorau jertfele cu o 

crudime de canibali, de care nu putem 
audi nică la 6menii sălbatici, nici la „pieile 

roșii“. Intre cei uciși în &st chip au fost 

şi cei doi fibirăi ai comitatului Albei-Infe- 
ridre, fruntașii administraţiunii, car au 
fost întăriţi din locul cel mai înalt. 

Pe unul, pe Mato, un moşneag în- 
„cărunțit în slujba statului, de viu Pau 

tăiat; în două, pe celalalt, cu numele Miske, 
Pau orbit cu fer ferbinte (roşu), Pau legat 

de un stâlp şi după aceea Vau întrebat: 
„Vedi-ţă pădurea ?+ -Ne înghsță sângele în 

„vine, dcă audim de atrocitățile Valahilor 
săvirşite fără nică o deosebire în decurs de 

luni întregi! Valahii, cari au stat sub co- 
manda oficerului- cesaro-regese Şandru (care 

după-ce a devenit oficer ce. r. sa numit 
„Schândruck*) şi sub cea a lui Iancu au 

ucis în cetatea Alba-lulia pe locuitorii ma- 

ghiari ai satelor de sub pâla munţilor apu- 

seni, care zace așa dis în gura tunurilor;
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numai preotului reformat din Ighiu i-au 
dat pardon, cu acea observare malițiosă: 
Pe tine te iertăm, ca s8 poţi vesti poste- 
ritătii, în ce chip au fost esterminați Un- 

gurii din acest ţinut! - 
„Tm nr. 122 dela 4 Maiii ne arată 

„Cartea negră“, că: ar fi omorît. Românii 
200 Maghiari în scola de călărit dela. Cri- 

cău, €r 6menii lui Axentie, la cară a fost 

detaşat şi un oficer c. r., ca pe vre-o 90 

i-au legat tot trei. cu trei, apoi trăgând o 

funiă lungă și grosă printre ei, și trăgân- 

du-le încălțămintele, ca să-i mâne desculți 

la Blaşiu, — la căpătul satului Uira rând 
pe rând iau împușcat; un popă valah le 

cetia iertăciunile, apoi îi arunca în Mureş. 
La Cucerdea '6menii Iancului au su- 

grumat („gyilkoltăl“) 60 Maghiari, așa, în- 

cât notarul satului, care de frică și spaimă 
sa ascuns în podul casei, în desperaţiune 
sa spândurat acolo. — La Grind, unde 
lângă Mikas a fost şi un oficer ce. r. cu 
numele Rârich, s'au omorît 200 de Ma- 
ghiari. 

Mai încolo ne arată, că toţi acei cri- 
minali, cari în urma acestor fapte au fost,
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închişi parte la Cluşiu, parte la Gherla 
„sub guberniul actual“ (adecă sub guber- 
niul din 49—52) au fost, eliberaţi. 

Continuând serie, cum am trimis eu 
în 8 Ianuarie 1849 doi tribuni la Aiud, ca,. 
să pregătescă cuastire pentru 6000 &meni, 
și cum părintele dela Măjina, Prodan, i-a 
asigurat pe Aiudani, că nu va intra picior 
de Român în Aiud, şi reproduce în tradu- 
cere scrisrea mea, tot din 8 Ianuarie dto 
Ciumbrud, prin care arătam primarului, ca 
s& nu ne aștepte în acea sâră la Aiud, 
fiimd-că rămânem în comunele vecine. Şi 
în urmă cum eu, cel mai păcătos, care e 
acum în oficiu de stat, pe lângă tâte aces- 
tea la câteva ore am atacat orașul cu hor- 
dele mele. și Pam încendiat la mai multe 
locuri. Şi așa, serie cu mare durere sufle- 
tescă, pustiirea Aiudului, omorurile și pră- 
dările lui, la cari a venit și a luat parte 
şi garda Saşilor din Mediaş. Acâsta a toc- 

mit cară și a dus cu ele averile Aiuda- 
nilor. 

Intwaceea, a venit d-sa dela 'Turda 
cu baronul Paget, cu Wesseleny, cu Szil- 
vasi Miklos şi comitele Tholdi, şi după ce
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au adunat pe toţi refugiații din păduri și 

satele vecine, încărcând pe 70 de cară 

pe câţi nenorociţă au aflat, i-au dus la 

“Turda. 

. “Forte frumos descrie, cum acești mag- 

naţi cu vre-o 40 călăreţi, 2 companii de 

honvedi şi cu vre-o câți-va gardiștă din 

scaunul Arieșului au atacat şi bătut la 

Vinţul de sus hârdele valahe și călăreţi, 

ce-i persecutau, și cum 6stea împărătescă, 

care se afla lă Uidra depărtare de !/, 6ra, 

se uita, cu sufletul la loc, cum hârdele ro- 

mâne îi atacau și masacrau pe ei. 

-  După-ce termină cu descrierea  în- 

fricoşatului desastru, ce la suferit Aiudul 

şi o mică parte. din locuitorii lui — cea 

mai mare fugise în 15 Noemvre 1848 la 

"Purda, — ne arată cu numele 44 femei și: 

copii, pe cari Românii i-au masacrat în 10 
şi 19 Octomvre la Sângătin*) (Kis-Enyed) 

Nu ne spune însă, cum şi de ce sau adu- 

“nat acolo atât! amar de Ungui chiar și 

din unele comune învecinate, —'acesta o 

:)-Nu a fost chiar așa. Cum a fost, vom 
arăta noi mai târdiu, — Au.
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voiii arăta eu după ce voii fi reprodus în 
estras tot cuprinsul Cărţii celei negre. 

La pag. 14 Nr. 194 din 4 Maii ne 
comunică autorul „Cărţii negre“ rugarea, 

d-nei Laszlo Carolina, predată înălţatului 

împărat cu ocasiunea, venirei sale, la 1852, 

în Transilvania, Acesta ne spune, că ea în 
1849 locuia în Aiud și cum, pe lângă tote 

asigurările lui Axentie și Prodan, Aiudul 
fi incendiat, şi cum „Axentyet din Cium- 
brad, care e numai !/, 6ră departe de 
Aiud, de_pe o prismă se uita cu sufletul 

“ odihnit, cum arde orașul și- cum sunt su- 

grumaţă locuitorii lui. , 

In nr. 125 ne comunică autorul plân- 

sorea văduvei Daniel Torsk, dată tot: în 
1852 înălțatului împărat, şi acestă văduvă 
mărturisesce, că eu de pe o prismă de 

lângă Ciumbrud m'am uitat, cum arde 
Aiudul. 

Altă văduvă, Amalia Torok, spune 
„numai, că eu am ordinat cuartire. pentru 

6000 6meni şi în urmă i-am asigurat, că 
nu vom întră în Aiud, și totuși pe la mie- 
dul nopții hârdele au intrat și an început 

a pustii orașul.
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La pag. 13 altă văduvă, a lui Veres 

“Mihai, spune, că ea cu bărbatul său, după 

ce a aflat de pustiirea Zlagnei, unde au 
pierit mai mult de 100 Maghiari”) şi după 

măcelărirea celor dela Sângătin, a fugit la 

Turda, der sa reîntors cu generalul Var- 

derer**) și aşa la 8 Ianuarie 1849 se afla 
la Sându, când eu am orânduit locuinţă 
la 6000 6meni. Majestatea Sa pote să-și 
închipuescă, că după ce hârdele omoriră 
ca la 2500 inteligenţi, tot omul sa grăbit 

a-și îngropa puţina avere şi a aștepta pre- 

gătit mortea. Der curând după acestea, so- 
sind scrisdrea lui Axentie adresată prima- 
rului, că nu va lăsa să intre nici nu om. 
în Aiud, sa culcat și pe la 11 6re o miiă 

- de Gmeni de-ai lui Axentie și Prodan *%*%) 
au incendiat orașul, făcând o baiă de sânge, 
au omorit și sugrumat. Se rogă deci, ca 

=) Atâta cred şi eu, der nu 640, cum sus- 

ţine autorul „Cărţii negre“. — Auf. 

**) Da, când acesta retera bătut de Bem la: 
Ciucea. — Aut. 

***) Ba dă-ai lui Mânzat, care petrecea cu 
marii proprietari în Stremț și cu cei fugiţi de grâza 
insurgenților dela Clușiu, Turda şi din alte părți.
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aprindă Aiudul şi dela Ciumbrud, se uita, 
cu sufletul odihnit cum arde, — să fiă pe- 
depsit şi ea, care și-a pierdut totă averea, 
să fă ajutată și miluită. — 

In nr. 126 -din 9 Maiă pag. 12 aduce 
plânsdrea văduvei Rosalia, Psterfi, care 
arată, că pe bărbatul ei dimpreună cui alţi 
60 i-au omorit Românii la Bucerdea*), şi 
Bonz, care era prieten 'cu „Popa olah, i-a, 
luat banii, 

Măcelăririle dela Sângătin seu Aura- 
ria întru atâta au spăriat'o, încât în Noem- 
vre și-a părăsit locul nascerii, Aiudul. Der 
cu escortă dela Urban crăşi s'a întors îna- 
poi şi, după ce la 1 Ianuarie 1849 trupele 
împărătesci s'au retras, s'a, presentat Axen- 
tie înaintea Aiudului și a ordinat cuartire 
pentru 6000 6meni. Orăşenii, spăriați, tote 
i au promis numai să rămână încuartirarea, 
ceea ce Axente a promis, după cum se 
pote vedă din scrisârea lui, ce se păstreză 
în archivă. 

*) Noi scim și afirmăm cu tâtă positivitatea, 
că la Şard. — Aut.
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Așa, încredendu-se în promisiunea, 
Îui, încetară de a-și ascunde și în giopa în. 

pământ tesaurile, şi se culcară cu sufletul 

odihnit; der după puţină trecere de timp 
se deşteptară prin strigătele şi văietele, şi 

prin flacările incendiului, şi așa desculţă, 
luând trei copii, pe doica lor şi pe mama 
ei de 75 ani, se depărtară întw”o pădure, 
de unde a doua di s'a reîntors la Bucur 
Zador, care primit!o cu drag, der a venit 
Istrate şi i-a luat toți banii, ce-i avea la 
sine, încă şi 100 fl., ce-i dăduse în păs- 
trare Românei, la care trăsese în gazdă. 
Ca nenorocirea să fiă deplină, omorîră și 
pe fiiul său Albert. Se rogă deci, că Ma- 
jestatea Sa să dispună, după anchetă, să 
fă silit Istrate să-i redea banii prădați, 
— der nu”spune câţi. 

Tot la pagina 12 aduce autorul plân- 
sorea văduvei Kis Gergely, dată împăra- 

“tului în 1852, în care se plânge, că „a 
verszomjazo vad olâh rabl6 hordâki (săl- 
baticele hârde valahe însătate de sânge) 
au ispăsit în Sângătin, în Ighiu şi Zlagna, 
pe Maghiarii nearmaţi, cu femei și copii, 
er în Stremț, Sziits Georgiu, care se da
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de căpitan, i-a, arestat. Nu vr6 să arate 
Majestății Sale câte a suferit dela Olahi, 
cari după câte-va dile i-au liberat, der în 
28 Octomvre 1848 i-au prins din nou lo- 
cuitorii din Cetea*) pe toţi Ungurii din 
Stremț cu muieră, cu copii cu tot, în nu- 
măr -de 24 suflete şi i-au escortat în şan- — 
țurile Cetăţii dela Alba-Iulia, unde i-au 
ținut două dile sub ceriu și mau căpătat 
alt-ceva de mâncare, decât prefunt, odată 
la di. Intr'aceea a venit acolo un adjutant 
al lui Iancu și secretarul lui Prodan (a ver 
szomjas Prodân diihângă Wagner“), care 
în numele lui Prodan a dat Românilor pe- 
muncă „să ne ţină între lănci, că peste 
două dile toţi ne vom spăsi și vom căpăta 
pedepsa meritată. Noi însă am mai sperat, 
că prin magistrul postei, care mai trăesce, 
vom dobândi dela, generalul Horak grațiă şi 
vom fi apăraţi. EL a şi promis, că pe băr- 
baţi ii va escorta, cu milițiă la Sibiiu şi nu 
vom, fi supăraţi de Români. 

„Der sa întâmplat cn totul. dimpo- 
trivă, “pentru-că oficerul cel vărsător de 

  

| *) Diraihutiv din Cetatea, ca şi păcel dela 
pat și Săcel-Săcele dela, sătucel, sătucele. — Aat.
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sânge al lui Iancu și Prodan pe bărbatul 
„meu Kis Gergely şi pe Gâl Laszlo nu i-au 
escortat la Sibiiu, ci la Blaşiu, şi la Orda 

de jos i-au omorit, Românii, cară îi escortau. 
„Năr trebui omul să credă, că și din 

„cetate, unde era auditoriat,-să fiă predaţi 
Omenii pe mânile Românilor celor duri, - 
der în acel timp s'au întâmplat, pentru-că 
atunci nimic nu esa cu neputinţă“. 

Aici înșiră cu numele, cu locul nas- 
cerei și etatea 114 indiviai, pe cari i-au 

„omorit Românii la, Cricău. Incheiă cerând, 
ca cei vinovaţi să fiă pedepşiți, — der nu 

A hd pod > i = a spune cari — și s&-şi capete averea îna- 
poi, — fără a spune câtă avere. 

La Nr. 127 dela 10 Maiii pag. 12 ne 
comunică autorul „Cărţii negre! plânsârea, 
văduvelor Benedek (făszolgabiro) şi a d-nei 
Szolâsi (szolgabiro). Se bucură, că a venit 
Majestatea Sa, ca să se convingă de ne- 
norocirea lor și a altor, în număr de vre-o 
2500, pe cari .hordele vandale i-au neno- 
rocit împrejurul Aiudului. Se bucură, că: 
deşi cu inima frântă, pot s8 așternă plângerea 
lor înaintea Majestății Sale. Arată apoi, 
că ele (femeile) în Octomvre 1848 fiind la,
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Șard pentru culesul viilor și vădând pre- 
gătirile Românilor, pentru mai marea, si- 
guranță sau dus la- Alba-Iulia, der şi acolo 
a doua di Românii au atacat orașul și Pau 
incendiat*) așa dicând în gura tunurilor (9), 
ceea ce se vede a fi de necredut, der to- 
tușă aşa a fost. Ce era de făcut? Sau în- 
tors €răși la Șard, der acum şi Şardul Vau 
asediat Românii, pe bărbaţii lor i-au în- 
chis întrun celar, pe ele le-au bătut. Când 
a venit tabăra lui Iancu, pe bărbaţi i-au 
scos și în urmă i-au omorit, &r pe ele le-au 
târit prin novoiă pănă la Alba-Iulia, luân- 
du-le toți banii, cu cari cereau să-i facă 
mai cruțători, 

„In urmă la porunca iubitorului de 
Omeni general Wardener sau dus la Aiud 
credând, că au scăpat de tâte suferințele, 
der atotputernicul Dumnedeu a voit, ca 
ele să vadă și pustiirea acestuia. Lai masi 
probe au fost espuse, dâr au mare spe- 
ranță, că Majestatea Sa le va asculta ru- 
garea, pe ucigătorii bărbaţilor lor îi va 
pedepsi și-i va obliga a-le despăgubi de 
daunele, ce sue la mai multe mii de flor. 

*) Ce aserţiune obrasnică dela o dâmnă! — Aut.
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Nu pot întrelăsa, a nu aclude lista, 

punea măcelăriți, dimpreună cu bărbaţii 

„ (Aci urmeză numele şi etatea a 31 
persone, cari au fost în adevăr măcelărite 

fără vină la Şard. La alt loc vom vede, 

care a fost causa acestei măcelăriri). 

Comandanții au fost Balazs controlor 

camerar, loan Papp din Cricău, loan Pap. 
din Şard și doi oficeră. împărătesei: Mun- 

tzath şi Schondruk. 

Urmeză plânsorea. femeei Anica Va- 

văduva lui Beniamin Seres. Acesta 
era notar la, Benic şi, după ce au început 
Românii a se mișca, a voit să se depăr- 
teze de-acolo, der Românii Pau asigurat, 
că nu îi se va întâmpla nimic rău. 

rodi, 

Imt”a- 
ceea au venit înti'o n6pte mulţime mare”), 
i-an ridicat cu patru copii, i-au dus şi i-au 
închis într'o casă, unde nu puteau nică. 
răsufla, fiind-că erau mai mult de 70 acolo. 
A doua di i-au scos la aer curat şi i-au 
aședat lângă o gr6pă. Acolo Savu Mitru a 
întrebato pe ea (pe văduva), unde sunt 
banii, ce i-a căpătat pentru vin. Eu i-am 
spus — dice femeia, — der el nu sa mul- 

*) Da, după bătaia dela Oricău. — Au.
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țămit, ci m'a tras la o parte. Atunci s'a, 

inceput măcelărirea, “Mai întâi pe bărba- 
tul meu Pau lovit în cap, apoi pe ceilalți, 
numai pe d-ra Maria Pâl au cruţat'o, pen- 
tru-că s'a învoit, să fiă nevasta unui fecior : 

român, anume "Toma George. 

Cu 'ocasiunea asta câți-va bătrâni și 
femei au rămas cu viţă în sat, der mai 

târdiu un hopșitar, anume Istrate George, 

după acesta Savu Mitru, Bucur Mitru şi 

Kerekes Marton i-au omorit şi pe aceștia. 
Lista, numelor celor omoriți e următorea,: 

(Urmeză cu numele şi etatea 64 de masa- 
craţi, între cari 6 Jidani; mai încolo ur- 

meză numele văduvelor şi a orfanilor, pe 

cari suplicanta nu i-a numărat.) - 

Pentru măcelărirea celor însemnați în 

listă, numai Kerekes Mârton şi Istrate sunt - 

în închis6re, ceilalți ucigași sunt liberi. 

După-ce sa, restabilit ordinea, Savu Du- 

mitru nu a negat, că i-ar fi luat banii, 
“dr a afirmat, că i-a dat la popa din Galda, 
însă - fiind-că acesta încă a fost amestecat 

în lucru, ea nu şi-a putut redobândi banii. 
Se rogă, ca vinovaţii: să se pedepsescă și 

să-l: despăgubescă. 
4
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| Declaraţiunea lui Iancu făcută în la- 

gărul dela Alba-Iulia d-rului Knofler, pri- 
vitre la uciderea administratorulni ce. r. 

„ Nemegyei Jănos. , 

Decă ar fi fost el (Iancu) la Zlagna, 
măcelărirea nu sar fi întemplat. Altmin- 
trea scie bine cine a lovit şi omorît pe 

| Nemegyei, pentru-că respectivul i-a dat lui 

pughilarul (zsebkânyv), ce Va luat din pu- 

sunarul lui Nemegyei, care pughilar şi acum 
e la e]. Densul a şi dăruit pe făptuitor. 

Urmsză învoirea, ce sa făcut în 31 
Octomvre la Ighiu de-o parte între șepte 
mar proprietari şi Români, pentru cari e 
subseris numai preotul greco-unit Pap Mi- 
klos*), de altă parte prin care Ungurii să 
legă a depune armele, adecă puscile cele 
milităresci, ce le căpătaseră din cetate, re- 
servându-şi cele private, ce le avură și 
pănă atunci. Prin acesta autorul „Cărţii 
negre“ vr6 să probeze, că proprietarii din 
Ighiu, în urma învoelei, au predat armele 
și că, fiind desarmaţi, au fost uciși. La 
acestă observare vom reveni: 

  

, %) Noi seim, că paroch unit'la Iehiu a fost Nicolae Strajiau seu „popa Cula:i, &r Pap Miklos seu „popa Culiţia't era la Şard. — Aut, 

4,
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In nr. 128 din Li Mai la pag. 12 
arată autorul „Cărţii negre“, cum după 

proclamațiunea Gubernatoriului, prin care 

se scutia persona și averea tuturor,. au 
omorit 6 tribuni călări, pe diregă&torul Es- 

celenței Sale baronului: Banffy Miklos la 

Băgău, asemenea și pe feciorul de casă 

(pinașt) al lui Boer Ferenez la Hopârta, 

cari amândoi aveau cu sine carte de salva- 

garda dela comanda c. r. şi pașaporte în 
regulă. A 

Intre tribunii pomeniţi mai sus pro- 
babil a fost și Muszui*) dela Lorinezmeran, 

care a fost spaima a tot ţinutul. Acesta a 
fost negreşit, care a pustiit în cel mai 

crunt mod pe bogatul econom Nagy 
Pâl din Şoimuş. „Oricât a stăruit autorul, 
ca ucigătorii diregătorului dela Gânbas şi 

ai feciorului de casă din Hopârta să fiă 
trași în cercetare şi pedepsiţi, nu a putut 

isbuti, pentru-că ţeranii (maghiari?) nu 
vreu s5 mărturisescă, ca să se strice cu 

Românii şi să se eşpună la răsbunarea 

  

*) De acest tribun nu am mai audit, ori 
cetit unde-va pănă acum. Va fi fost un hoț de 
profesiune. — Aut. 

4%



  

acestora. In asemenea - împrejurări încă şi 
astădi (1855), cum sar pute afla în sigu- 

ranţă proprietarul de- pământ în ţinuturile 

acestea? i 

Mai departe sub titlul „Măcelărirea 

lui Dobi şi a lui Bânyai“, căci aveau pa- 
şaporte în regulă dela Wardener, ne arată 

„baronul Banffy, cum aceștia, venind în 
1848 pe la finitul anului la „Buzăs-Ko- 
csârd“, care e situată aprâpe de Blașiu, abia 
ajunseră acolo şi îndată îi duseră la popa 
valah și, în mânia pașapârtelor şi a „sal- 
vus conductus“-ului, ce aveau, îi măcelă- 
riră înaintea, porţii preotului şi în presența 
lui. Ucigăşii principal au fost: Nicolae 
lui Adam, Opuian Iuon și Adam, pe coră- 
plică nu-i scin numi. Aceşti nenorociti an 
fost fără arme şi Bânyai încă şi adie 
schilav (nyomorek). 

In urmă trebue să amintesc, că fra- - 
tele ucigătorului Nicolae lui Adam acum, 
în 1850, e fucţionar e. r. Cercetarea, der 
ar curge cu greu, Popa însă, Iosif Adam 
şi Nicolae lui Adam, au căpătat cavaleriă
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și Crucea pentru merite, în loc de a fi 
fost pedepsiţi *). ” 

| „Siralmas elpusztulăsa az abrud-bă- 
nyai lakosoknak, es tâbb szomszedos bânya, 
vârosokbol oda menekiilteknek 1848 Majus 
hovibant, 

| Am seris anume acest titlu în limba, 
„în care a fost tradus din originalul nem- 
țesc, ca să pâtă ori-eine judeca, cu câtă 
ușurință și fără de genă scriu Maghiarii 
istoria, 7 

Autorul „Cărţii negre“, îndată după 
ce pune în titlu data de 1848 Mai, când 
adecă s'ar fi întâmplat pustiirea Abrudului, 
scrie, că în Iunie 1848 prin legea dietei 
întărită de principele Ferdinand al cinci- 
lea (?) s'au -șters jobăgia, și că Românii în 
loe de a fi mulțămitori nobilimei pentru 

acesta, au început a se purta rău, fiind 
sumuțați dela Blașiu. Mai ales Muntenii 
— continuă autorul „Cărţii negre“, se 
purtară așa, de rău, încât Guberniul pentru 
ca s8 prevină “certe mai mari, a fost ne- 

7 

  

*) Cum se poirivesce anul 1855, de mai 
sus şi 1850, din acast loc cu „iratott 1849? Cru- 

cile și cavaleriile s'au dat; în 1850, nu în 49. —- Aut,
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voit a trimite o comisiane la Abrud, cu 

putere militară. Acesta îndată sau convins, 

că locuitorii sunt sumuţați de turburătoră 
(buitogatok), cari i-au ameţit spunându-le, 
că şi pădurile li-se vor da. 

„ Comisiunea a tratat poporul cu cru- 

țare, nu a aplicat bătăi, ci lăsând lucrul 

întVatât s'a mulţămit să prindă şi aducă 
la Aiud în prinsore preventivă pe Balint 
Samuel“), care a devenit vestit prin masa- 
orarea atâtor femei şi copii și pe care după 
puţin timp îl lăsară din Aiud, nu din lipsa 
probelor, pentri-că săblătăcia și pornirile 
cele rele ale acestui om erau cunoscute, 
ci.numai din îndurare îl eliberară, | 

Fiă-mi iertat a semna, că Guberniul 
e. 7. pe acest său făcător nu numai la 
împărtăşit din cele 24 mii fl., cară în 1832 
sa împărţit între conducătorii români, ci 
Vau și decorat. Îşi pâte cineva închipui, 
cu ce sentimente amare vor fi vădut pu- 
ținii Maghiari, cară au mai rămas în Abrud 

| *) Ce păcat a descrie cine-va faptele unui 
on aşa de „cu colâre n6gră“, şi a nu-i cunâsce 
nică numele. S5 cretleşi, că precum e fals numele . 
așa sunt false şi cele ce le scrie baronul — Auf.
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“şi Auraria, pe acest criminal decorat, 

care se laudă: „Io me laud dupe Dumme 

„dieu sitentu che. nime nu e murit, atâta un- 

„arii ca tiar jo)“ — der la obiecţ; 

In 20 Octomvre 1848 sa lăţit faima, 
că Iancu, vrând să mergă la Blașiu, are : 

s5 trecă cu stea lui prin Abrud, Abru= 

danii, deci, au trimis la Jancu pe Bo&r 
Jânos, Gulătz Simeon?) şi încă pe un al 

treilea ca să înduplece să-și ducă corpurile 
„de lanceri pe altă cale. Trimișiii sau re- 

întors cu scirea îmbucurătâre, că Iancu e 

aplecat a-și alege altă cale, der cu condi- 
țiunile următâre: 1) Decă îi dă oraşul 
5000 fl. bani gata; 2) Decă predau armele; 

3) Decă îi vor preda lui prinși pe câţi-va 

orășeni. 

a Orașul a primit condiţiunile, înmâ- 
1 Enându-i a doua di prin Gelei Josef lui 

ROL: -ZĂancu suma cerută, 
€ Așa-der primul pas al lui Iancu fă 

A VW 9 Vrg să dică: „Eu mă laud după Dum- 

nedeu Sântul, nimeni n'a omorit atâţia Unguri 

câţi eu“. — Aut. 

3 Nu Gulutz, nemernicuie, ci Șuluţiu Si- 

meon, care a dat masă și lui Dragoșii. — Aur. 

A
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storcere și „jaf, der la ce scop i-au servit 

“lui acești bani, pentru-ca masacrarea a 
2000. și atâtea sute de femei şi copii nu 

Va costat bani? Dimpotrivă, câştig, pen- 
tru-că începând dela fiscul. regesc, dela 
„care a ridicat cu grosul aurul şi argintul 
în Auraria și Abrud, pe fiă-care Va des- 
poiat, fără deosebire de naţionalitate, pre- 
cum se va ved& la Memorii, unde catas- 
trofa e descrisă deosebit, | 

Armele, după îndrumarea lui Iancu, 
s'au depus la Boer Janos în Abrud?) In loc. 
de-a duce în prinsâre câși-va orăşeni, după 
cum a fost condiţionat sa, mulțămit cu 
noua organisare a magistratului, şi cu 
câte-va admonițiuni la, câţi-va, pîrgari (pol- 
gărok). i 

„După aceste întâmplări, cazi au decurs 
pe la finele lui Octomvre 1848 nenorocitul 
oraş pănă în 1849 a, vegetat între cele 
mai grele suferințe. Să ne închipuim; cât 
de plină de chin a fost visța Abrudenilor, _ 

5 Primarul Abrudului, căsătorit cu o ma- 
ghiară, care și după o» 

și a murit după 
Aiud. — Aut.. 

ganisare a rămas primar 
restaurațiune ca viceșpan în.
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  prin trecerea și de m, setea. 

acolo pentru mai mult “timp a "Olahilor - 
ameninţători! Spaima cea mai înfricoşată 
i-a cuprins, când la ordinul lui Iancu, 
Tyok Todor, primarul Câmpenilor a lăsat 
să împusce la Abrud pe Ajtai Jinos la 
Corna pe Făldvâri Daniel, şi la Roşia pe 
Nemeș, fără ca să se scie vina lor, 

Pe la începutul lui Maiii 1849, un în- 
credut al lui Kossuth, deputatul Drâguss, 
de origine olah, a sosit aici. După ce 

acesta sa. înțeles mai întâiii în secret cu 

conducătorii Românilor Iancu, Balint Sa- 

muel şi cu alţii, cum şi cu-noi, a mers în 

biserică și a ţinut o cuvântare Muntenilor, 

ce se adunaseră acolo, prin care li-a es- 

plicat, că nu -e drept, cumcă Kossuth ar 

vr6 să restabilscă iobăgia, și că ar avă 

de cuget să îngrâpe .libertatea, ce am căş- 
tigat'o de curând. Cuvântarea lui Drăguss a 

fost puternică, şi nică, unul din condncă- 
torii şi popii cei mulţi, ce era de față, nu 

i-a contradis. Și e faptă, că încă în acea 

di Valahii au început a depune armele. 
Prin acesta Draguss în adevăr. a fost con-
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„wins, că_a răspuns chiămării sale şi rescu- 

area olahă a: potolito. 

Der stă se împrăştiă faima, că vine 

maiorul maghiar Hatvani dela, Brad, Dra- 
guss îi iese călare înainte!), ca să-l indu- 

plece a se reînturna cu corpul său înapoi, 
fiina-că Olahii s'au supus lui Kossuth. 

Inzadar i-a spus Draguss lui Hatyvani, 

că Olahii au început a depune armele, în- 
zadar i-a arătat plenipotenţa dela, Kossuth, 
și la asecurat, că ia asupra sa tâtă răs- 
pounsabilitatea. EI totuşi a intrat în Abrud. 
Acesta, sa întâmplat înt”'o Duminecă, 

Lunea următore nu s'a întâmplat ni- 
mica, Marţi a trimis Hatvani o avangardă, 
putermică la Roşia, al cărei comandant 
mergând înainte, a fost resturnat la pă- 
mânt cu o pușcătură venită din ascuns. 
Acestă înpregiurare a produs mare turbu- 
rare. pentru-că, Boer, care pe semne seda_ 
de Român, precum şi Dobra Petru şi Bu- 
teanu au garantat cu visţa lor înaintea lui 

Ay Nu e adevărat, Dragos se afla, în biserică 
cu Doba, Bauteanu, Iancu ete;, când a intrat Hat- 
vani în Abrud, —- Aut, 

1
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Draguss, că Românii se vor reţine dela 
ori-ce ata, — 

„ Intrevenirea lui Drăguss sa nimicit 
și prin acea, că garda re'ntârsă — bătută, 
— dela Roșia, a străpuns cu baionetele pe 
un Român, care în piaţa Abrudului se bu- 
cura de perderea Ungurilor î), Acestă, întâm- 
plare a fost comunicată lui Iancu prin cei 
doi călăreți, pe cari dânsul tocmai atunci 
îi trimisese cu re-care misiune. Aceştia 
nu au descoperit lui Draguss scopul veni- 
rei lor, ei sau rentors cu faimă, că Ma- 
ghiarii sugrumă pe Olabhi. 

Acum Iancu a trimis îndată 6meni în 
tote părţile, spunând, că armistițiul încheiat; 

“cu Draguss e nimicit şi ordonă, ca armele 
să nu se predea... 

  

?) Acesta a fost un nebun nevinovat, anume 

“Crișănuţ din Roșia, Nu l'a străpuns garda, ci în- 

suși Hatvani cu mâna propriă. Tradiţia dice : că Cri- 

şănuţ, nebun cum era, nu fugi ca altă lume de 
groza trupelor maghiare, ci stete în pi6ţă. și au- 

dind cum Hatvani comanda „lâbra !* „jobra ka 

nyarogy |!“ „indui! dise: Lasă, că vine Ianca și 

vă dă vouă „jobra konyorogyii. Atunci Hatvani îl 

tocă în cap și îl omori — Aut. (Vedi Raportul lui 
Iancu. pag. 36).
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Aşa s'a nimicit învoirea, ce o făcuse 

Draguss cu conducătorii olahi, pe care 

preoțimea şi poporul a primito, și prin 

“parţiala predare a armelor s'a, fost și: pus 
în lucrare. - 

După ce sa împuşcat la Roșia acel 
oficer şi un husar ordinat din Suita lui 
Hatvani, acesta a ordinat, ca Bosr, Dobra 
și Buteanu, fiind-că. au garantat despre 
Olahi, să fiă închişi ?). 

Joi sera Hatvani a însciințat pe lo- 
cuitonă, că el se- rentârce în Ungaria, Și 
cară sunt aplecaţi a pleca cu el, să se ală- 
ture la dânsul, cu ocasiunea acesta pe Bu- 
teanu și pe Dobra îi scoseră din temniţă, 
der în încurcătura şi întunerecul ce esa, 
acesta din urmă a fost omorit. Nu ne pote 
păre destul de rău, că Dobra a murit ne 
ascultat 2). 

“Der în acest timp mai mult de 3000 
Maghiari, cari sau ținut de societatea do- 
mnilor, au murit înta” acest chip. Furia 

1) Nu e adevărat, pentru-că i-a, arestat îna- 
inte de-a merge la Roşia, — Aut. 

*) D6ră pentru-că a fost nobil? Da pe Mo- 
rariu, Buteanu şi Roman cine i-au ascultat 2 — Aut,
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Maghiarilor a mai mărito şi împregiura- 

vea, că Auraria (Zlagna), fiind - numai de- | 
părtare de 3 ore de Abrud, locuitorii lor 
erau înrudiți unii cu alţii. Pe Buteanu du- 
cându-l la Halmagiu, Pau predat tribunalu- 

lui marţial („verbirosăgt) şi ca unui șef 
al măcelariilor române în puterea probelor 
i-au făcut finit 4), 

Hatvaui retrăgându-se au mers cu 

dânsul o parte din locuitori, der după-ce 

Olahii au început să puşce din pădurile 
cele dese, o parte din- aceștia s'au rentors. 
Cu ocasiunea, acesta, cea mai mare parte 

din aceștia au fost măcelăriți, cei mai mulţi 

chiar în casele lor. 

In Marţa următore, după Joia asta,. 
Hatvani sa remtors la Abrud cn 1200 de 

cătane, 60 și ceva mai bine husari con- 

putaţi în cele” 1200, și cu 4 tunuri. Scopul 

Iu era, ca să ducă cu sine pe Ungurii r&- 
mași la Abrud în Ungaria, din Halmagiu 
încă au venit mulți Zlăgneni, ca să ia 

parte la eliberarea consângenilor lor. 

  

1?) rau spândirat de-o salcă der nula Hal- 
magiu, ci la Gura Honţi şi nu atunci, ci după a 
doua catastrofă, — Aut.
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Duminecă !) după acesta, Hatvani des 

de diminâţă a plecat din Abrud cu 2000 

locuitori maghiari şi nemți, cu un cuvânt 

neromâni, spre Zlagna, fiind-că Olahii au 

baricadat căile și strîmtorile, pe cari venise. 

El mergea înainte călare cu husarii, 

după aceştia pedestrii și după ei veniau 

nenorociții locuitori ai Abrudului, unii pe 

jos, alţii în căruţe între cari erau mulţi 

bolnavi femei și copii, în urmă 4 tunuri şi 
ariergarda. In apropiarea Abrudului e o 

livadă (rit), pe care o taiă calea ce duce 

spre Zlagna în două. Pe acsstă cale mer- 
geau Maghiarii. 

Pe ambe părțile căii, în asemenea 
pas cu ei, mergeau Românii, prin păduri, 

în depărtare unde nu străbate glonţul ?). 
Armele Maghiarilor, în urma ploei toren- 
țiale, nu se puteau folosi. Era uşor de 
prevădut, că îndată ce va ajunge primul 

') Ce a făcut Hatvani de Marţi pănă Du- | 
minecă, nu ne spune baronul, ne spune însă Va: 
sile Moldovan la pag. 140 din Memorii. — Aa. 

*) Minciună, de o poţi prinde cu mâna. Dis- 
tanţa din drum pănă în pădure nu face 300 paşi. 

Aut.
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despărțământ la strimtârea podului, și tot 

șirul cel lung al trupei va apuca în strim- 
torea drumului, vor fi atacați de Români, 

der n'au avut ce face !)., pentru-că tot pro-: 
viantul a fost consumat. In Abrud -n'au 

mai putut rămâne. 

Ceea ce sa prevădut sa şi întemplat. 
De ambe părțile muntelui sau slobodit 

30,000 olahi pe ei, în vale, şi după ce 

i-au încungiurat, de tote părțile,. s'a înce- 
put masacratul, din care numai Hatvani 

cu husarii şi 300 de pedestrii au scăpat, 

ceilalți toți sau pierdut. E fapt, că mem- 

brii legiunei vienese, ca să nu cadă în 
mâna Românilor, sau împușcat unii pe 
alții 2. Strimtorea acesta a muntelui nu e 

mai largă decât calea, ce trece prin stânci 

înalte, cari sunt acoperite cu păduri. Fiă- 

care pistră mișcată dela loc nemeresce ca 
o ghiulea îndreptată din tun. Din causa 

ploiei torențiale și a baricadelor; Maghiarii. 
nu Sau putut apăra cu armele de foc în 

potriva Olahilor, cari i-au pustiit cu bucăţi 

3) Pentru-ce nu au capitulat? — Auf, 

2) Cum sau uscat așa de curând pușcile, 
&r mai înainte nu se puteau folosi? — Aut. 
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de pietră în stiîmtorea, în care apucaseră 

- mai mult; de 2000 bărbaţi, femei și. copii 
au cădut jerftă, înzadar sau predat Ma- 

ghiarul, înzadar a cerut graţiă, înzadar a 

împresurat mama, cu amore pe fiiu, au tre- 

buit să se pustiescă toți. 

Acestă masacrare a condus'o Iancu şi 

Balinth Samuele, şi oficerul c. r. loanovits, 

sub a cărui comandă tactică erau supuse 
hordele lui Iancu şi Balinth. 

La pagina 21 dela 12 Mai, nr. 1929, 
autorul „Cărţii negre“, sub titlul „O scenăt, 

ne comunică din dilele de urâre ale Abru- 
dului următorele : 

„Joi dimineța după prima ducă a lui 
Hatvani, după ce Olahii masacrară pe mai 
mulță, cari nică n'au-.poftit pe majorul un-. 
guresc să vină, nici retragerea nu i-au. 
cerut'o, ca la 300 femei sau refugiat la, 
preotul olah de-acolo. Amos.!) Der acest 
popă humân tocmai pentru acesta a fost 
expus r&sbunării poporului. De aceea preo- 
tâsa lui a invitat pe cele 300 femei să se 

1) Așa-der Românii n'au omorît şi femeile, 
ci numai pe bărbaţi. — Au.



depărteze dela easa lor, căci altminteri o 

vor aprinde Românii şi pe aceea“. 

„In acâstă strîmtore bietele femei, 

nesciind ce să facă, sau retras în înveci- 

natul: cimiteriu, unde Olahii le-au încun- 

giurat și le-au atacat cu împunsături de- 

_lăncă. Unele din ele observară pe Iancu, 

care cobora de pe un” deal călare şi se 

apropia de ele. Iancu avea multe cunos- 

cute între aceste nenorocite, cari îi strigau : 

„Vino, vino! Eu sunt cutare, acum nu mă 

cunosci? Elibereză-mă din acestă stare, 

s6u mă ucide îndată, căci vedi, cum mă 

maltrateză 6menii aceștia!“ 

„Lancu de câte-va ori s'a uitat într'a- 

colo, der sa făcut, că de ploiă şi vânt nu 

je observă, şi şi-a întors capul, ca să nu 

vadă, ce să întâmplă. În urmă, când fe- 

meile au strigat mai tare, lancu s'a dus 

călare acolo și aşa a dis: „destul morte pina 

acuma, me slobod mai multa!“ La acestea 

răspunse un Român cu voce sacă: » Der 

de ce ne-ai jurat mai 'nainte, ca necum 

un suflet maghiar, der nică o pisică să nu 

mai rămână în vieţă. Pe Dumnedeul meu, 

5
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eu voit omor!“ Si numai decât a şi în- 

ceputi. | 

„După enararea acestora, își pote în- 

chipui fiă-cine, ce impresiune durerosă au 
făcut asupra loeuitorilor din Abrud, Zlagna, 

de sub pla munţilor şi a tuturor Maghiarilor 
multele „cavalerii“, bani, darurile, oficiile, 

cu cari au fost premiaţi conducătorii hâxr- 
delor olahe, precum Iancu, Moga şi Ba- 
linth Samuel. Fiă-care scia, că asupra ca- 

petelor lor pica vărsarea sângelui nevino- 

vaţilor, pentru-că ei au împuternicit popo- 
rul neînvăţat să facă acestea. . 

Altă arătave despre plenuiia masacrare a 

mobilimei şi înteligenței, ungurescă în 1848. 
Sub acest titlu scrie baronul urmă- 

torele : | 
_ „Imdată după masacrarea Abrudeni- 

lori) la Cerbu, adunându-se într'o seră la 
Golyoczzaka în Abrud ca să cineze mai 
mulți popi și alţi conducători de hârde 
române, sa început și petrecut între” Iancu 

şi Balinth Samuel următorea vorbire asu- 
pra masacrării celor 2000 Maghiari: 

1) Spune d-le baron: şi a armatei cu patru 
tunuri a lui Hatvani. — Aut,
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„Iancu: „Nu-i iertat a se face morte, 
pentru-că acum îmi îngheță sângele în 
vine. | | 

„Balinth: „Măi, gunoiule (lasă-mă să 
te las, nehotăritule) Pagubă în veci. că 
ţi-sa dat ţie acest nume, rang și putere și 
te-au făcut mai marele nostru !* 

„Iancu : „Ori e pagubă, ori ba, der 
cu voia mea altă morte w'are să se mai 
facă 141) ” 

» Balinth: „Der -ai uitat pe ce-am ju- 
rat la Blașiu ? Pe aceea am jurat, că să 
nu erițăm. pe Ungur nică în pântecele 
mamei sale“: 

„Acest dialog a decurs în limba, ro- 

mână, 
Sub titlul „Masacrări diferite și la 

părere de necreduti scrie, că primarul 

Sion Tasu cu Depan Vasily au riditat din 
așternut pe Apaty Clara, văduva lui Hodor, 

de 80 ani, şi ducându-o în curte, au arun- 

cat paiă sub ea, le-au aprins și atâta le-a 
suflat vântul, pănă ce biata bătrână a ars 

de viuă. Că în ce. loc şi în ce comună seu 
cătun Sa întâmplat acesta, d-l 'barow nu 

ne arată. Mai departe spune: - 

E 1) Nici celelalte masacrăni nu s'au făcut cu 

voia, scirea, ori la porunca lui, —- Azi. e 
5
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„Pe proprietarul de pământ Petriko- 

vits Pa omontt Aleman Todor, care nu a 

fost primar, der nică pedepsă nu a suferit. 

Pe proprietăresa văduvă Datzo a masacrat'o 
Ciofroiu, ţeran olah cu nume rău, forte 

crudel, fără a fi fost pedepsit. La diregă- 
torul comitelui Redei (?), între înjurături 

dure doi țărani români, Onu Pavel şi Qos- 

tya Todor, i-au tăiat amândouă picidrele 
și așa între cele mai grâznice dureri și 
chinuri Vau lovit în cap“. | 

„Acestă tratare, de care "i-se scolă 
la om părul în cap, a văduto popa din: 

„loc, Pap Tamâs, din început pănă în finit, 
şi în loe de-a mustra pe credincioșii săi, 
era aprope să-i întrecă în dejosirea şi mal 
tratarea, ce se petrecea. 

Tote acestea nefapte sau petrecut în 
capul şi pâna baronului cu atâta, turburare, 
încât nici nu ne arată locul, unde sau în- 
deplinit, 

In cele din urmă, la Nr. 131 din 14 
Maiii pag. 12, ne comunică Hentaler Lajos 
sub titlul: „Befejeză kăzlemeny“ seu — 
cum am dice românesce — „cunună de 
piâtră scumpă“, cum sa sterpit familia



69 

Veres în Hosszutelek, eare pe limba româ- 
nescă se dice (ăusu și-mai ales, cum pe o 

fetişoră de 13 ani, pe care o încredințase 
mumă-sa unei române, ca să-0 ascundă și 

scape de morte, cum acea Română, îmbră- 
cându-o în haine românescă, a ţinut'o şi în- 

grijito mai mult timp, pe urmă vădând, 

că mănâncă pr6 mult, și, după omorul pă- 
rinţilor ei ne mai având speranță la vre-o 
r&splătire, într'o bună dimineţă a chiămat 

la sine pe mișşelul și vestitul de Dinu și, 

Bromițându-i o cupă de vin, acesta a scos'o 
la capul satului şi atâta a strins'o de gât, 

pănă a sufocat!o, după aceea, desbrăcân- 
du-o, a aruncat'o, ca să o mănânce cânii, 

într'o răstocă. Dinu în urmă a fost tras în 

cercetare criminală, der şi procesul contra, 

lui, ca şi tâte alte procese de felul acesta, 
sa sistat şi Dinu umblă pănă în diua de 

astădi în- voia lui. 
" Asta e poveste bună semă însă, nu 

vor fi fost adevărate cele ce le scrise ba- 
* ronul mai cu privire la acest cas. 

Pănă aici e conţinutul cărţii celei 
negre. 

De ici încolo începe raţionamentul
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“scu mai bine dis sfătoşia redactorilor lui 

„Magyăr orszăg“ . scriind: 
„Aceste câte-va şire sunt de- ajuns 

pentru a proba, că pe faţa pământului nu 

esistă o naţiune mai răbduriă, ca nemul 

maghiaresc, vedi bine, pentru-că airea nu 

şi-ar, pută gusta Axentye Sever pensiunea, 

ce a câştigat'o cu sângerosele-i fapte. In alt 

loc sâu lar fi lovit poporul în cap și Var 

"fi omorît ca, pe-un câne turbat, seu Var fi 

spândurat întrun chip şi mod Gre-care. 

„sonst keine andere Schmerzen 24 9. 

Ce mai probă eclatantă dau redactorii 

dela „Magyarorszăgi despre răbdarea, s6u 
paciența națiunii maghiare!! 

Der îndată, ca și cum sar fi îngrozit 

înşi-şi de enunciațiunea, -ce au făcut, se 

m6iă și ne scusă, fiind-că la spatele nostre 

a stat armata, — şi că Urban, jurând pe 
tinerii români, ca să fiă credincioși împă- 
vatului Austriac, le promitea iertare de 
contribuțiune, pe doi ani, şi că moşiele 
Domnilor maghiari le pot împărţi între sine. 

Mai încolo, ne comunică redactorii 
lui „Magyarorszăg“ un Memorand de dato 

1) Incă nu e prea târgiu. Poftiţi. — Aut.
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30 Decemvre 1849, care s'a făcut în Alba- 

Iulia, şi originalul e scris -de mâna cano- 
nicului romano-eatolie Raduly, er îndrep- 

tările, s6u . corecturile sunt făcute de Ma- 

cedonffi. Cu acest Memorand şi-au motivat 

Românii pretensiunile lor ce le făcură pe 

la, finitul anului 1849, arătând, că în tim- 

pul ră&sboiului au fost omoriţi și spându- 

rață 4 prefecţi, 2 vice-prefecţi, 54 de popi?) 
20—24000 poporenă. Cu cei ce au cădut 
morţi în diferite loviri şi băţăi mari în 

castre şi regimente cu tot 35 — 40,000, ceea, 

ce representă a 40-a parte dintrun milion 

și 600,000 cât face numărul total al Ro- 

mânilor în 'Transilvania. 
Axată Memorandul mai încolo, că au 

fost incendiate şi prefăcute în Cenușă 

aprope 230 sate; și anume: în scaunul Si- 
biiului 2, lângă Năsăud 6, în S8lagiu 7, 

pe c»lea dela Deva spre Sebeș 7, în ţinu- 

„tul Mărișelului 8, împrejurul Mureșului şi 
Târnavelor 9, în comitatul Solnocului 10, 

împrejurul Alba-luliei 12, în comitatul Za- 
xandului 15, în ţinutul Chiorului 24, prin 

5) Pe tribună şi căpitani au nitat săi nu- 
mere autorii Memorandului? — Aat.



72 

urmare la 100 de sate arse şi prefăcate în 

cenușă total. 
Mai încolo încendiate numai în parte: 

în Sălagiu 18, aprope de Solnoc 80, între 

Mureş şi Ternave 40, în ţinutul Chiorului 

50, în Zarand 75. Așa-deră, 230 sate incen- 

diate și prefăcute în cenușă numai în parte. 
Memorandul încheiă așa, că decă sar 

computa dauna unei case numai cu 100 A. 

şi decă sar număra numai 80 de case la 
un sat — cu tote că sunt sate şi cu 200 

case, — suma daunelor suie la 1.260,000 A., 

adecă un milion două sute şese-decă înii fl. 
Decă mai încolo cugetăm, că tâtă, familia, 
românescă (sunt 360,000 familii), că parte în 
bani, parte în producte, şi în vite, a sufe- 
rit o pagubă de cel puţin 50 A. atunci 
la suma de mai sus mai vin 18,000.000 fi. | 
Mai încolo să presupunem, ca din cei 40.000 
Români căduți, cel puţin tot al patru-lea 
a fost tată, seu cap de familiă, prin a că- 
rui morte familia a pierdut un capital cel 
puţin de 1000 A. 

Copiii popii Roth capătă 409 a. pen- 
siune, — capitalul acestei pensiuni e 10.000 A. 
— așa-der, decă capul unei familii săsesci
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se prețuesce cu 10.000 fl. atunci şi capul 
unui Român face --1000 fl.) Prin urmare 

„totă dauna, ce au suferit Românii, se urcă 
la 29,260.000 fi. | 

Și acum să dicem Dâmne mulţămes- 
cu-ță, că cu cartea cea nâgră, cum i-ar dice 

un Negri, Alexandri, ori alt poet român 
cu „Inşiră-te mărgărite“, am terminat, 

“Insă fiiind-că mărgăritarul comunicat 
de Hentaler Lajos e defectuos, necomplet, 
tendenţios și neesact, daţi-mi voiă să vă 
arăt și eu un cas din acele timpuri grele, 
ca, cunoscând acesta, să puteţi judeca și 

"despre cele, ce ni-lea lăsat drept moştenire 
Kemeny, şi, ca pe niscai arome bine mi- 

rositore, ni-le trage pe sub nas deputatul 
Hentaler în gazeta lui Bartha Miklos. 

Tot- cu -ocasiunea venirei Majestății 
Sale împăratului, a dat cu mânile proprii 
și Susana Kabos din Aiud, Majestății Sale, 
în Cluşiu, o suplică s6u plânsore, întrun 
chip şi mod înscenat tocmai ca la teatru. 
Dscă greşesc, rog pe Dumnedeu să mă 
ierte. Dâr cred, că predarea şi totă scenă- 

- 3) Prostă şi amară satiră. — Aut,
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xia făcută cu ea, a fost pregătită şi pre- 

meditată. 
Eu credeam, că cu alergarea mea, dela 

Orăştiă pe la Alba-Iulia la Câmpeni și 
Găina, de-acolo pe la Detunata la Alba- 
Julia și Sibiiu am dat destulă probă de 
lealitate şi supunere înălțatului împărat, şi 

doream se mă _întore la locul, postul și 
cuartirul meu, în Orăştiă cu atâta mai vîr- 

tos, pentru-că dela Alba-Iulia luasem şi 
nevasta cu fefa ei în pe!) cu mine la Si- 

biiu, mai aveam și trăsura cu trei cai — 
unul plesnise pe drum, la Albele?2), alergând 
nebunesce după împăratul. Eră de povara ce- 
lor 10.000 fi., cară îi primisem 2 luni înainte 
dela Schwartzenberg, mă ușurasem, pentru- 
că cu 2500 am plătit la Lucaciu bogatul 
din Auraria datoria, ce-o făcusem în 1849, 

1) Fetă în per se chiamă, care nu-şi mai taie 
părul, ca copilele de pe Olt, ci-l lasă lung şi-l pârtă 
legat în cosiţe, aşa se purta mai de mult, acum 
însă imităm pe ţigani și umblăm cu el lăsat pe 
Spate — Aut. 

1) Albele un sat dincolo de Mercurea şi din- 
câce de Conţa, care s'a pustiit și prăpădit de tot 
în timpul bătăilor turcesci, Așa, spune trudiţia. 

. — Aut,
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operând cu 800 feciori aprope 4 luni de dile 

în Auraria, la gura Ampsiţei, la gura Ur- 

sului etc. în munţi. Aprâpe 2000 i-am dat 

lui Balint și Moldovan pentru cele 300 gal- 

beni ce mi-a împrumutat când am luat cu 
arendă Cenadea dela Banfi Iosef, cu 2000 

cumpărasem casele dela „Chipul lui Ne- 
pomuc“ în Alba-Iulia, una miiă o depuse-" 
sem la cassa. de păstrare a Saşilor din Si- 

biiu, pentru înființarea Academiei de drept, 
idea fericitului Bărnuţiu, şi așa mare meș- 

ter, cam. cum sunt toţi: Românii în chel- 
tueli, eram pe isprăvite, — şi nu aveam 
nici un dor de-a mai alerga, să prea în- 

ţelege cu trăsura cu 3 cai, la Clușiu, ca 

să-mi iau iertăciuni dela Majestatea Sa îm- 
păratul. | | 

Ri, der intriga -şi clica, e mare ma- 

gistră. Acestă a lucrat... şi Şiuluțiu, fă 
iertat, care pănă în timpul din urmă a 

trăit în bună înţelegere şi a menagiat pe 
Maghiari, atâta m'a -rugat, atâta a tribu- 
lat, și mi-a oferit 100 fi. de spese, pănă 
m'a, înduplecat să alerg şi eu la Clușiu, 
unde mă aștepta Susana Kabos, cu dor de 

a juca o scenă teatrală, care a jucat ea
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așa; de frumos, ca în teatru. Când mă vădu, 
că întru în anti-camera salei de audienţă, 
cu deputațiunea cea de 80 protopopi, preoţi 

ete. conduşi de Şiuluţiu, leșină, se trânti 
jos şi, arătând cu degetul spre mine, strigă, 
cu glas apăsat și deschis, — nu cum strigă 

cei cs leşină de supărare; — „Ez 6lte meg 

a fârjemet €s a fiamat!* Eu însă, ca, justus 

semper tutus, am trecut fără a şovăi sâu a 
mă turbura înainte, şi leşinul Susanei nu 

a avut resultatul calculat, de-a pătrunde 
larma pănă la urechile împăratului, şi ca; 

un fulger din senin am dis în mine; ah, 
acum pricep pentru ce a stat, stăruit și 

tribulat atât de mult bietul Şiuluţiu, ca să 
alerg la Clușiu. Prea bunul şi prea zelosul 
Episcop căduse jertfă, clicei, care a com. 
pus şi presentat în formă de Memorană 
„Fekete kânyv“-ul cu aclusele lui. 

La un an și câte-va luni după acestă, 
comediă tragică, mă chiămă consiliarul de 
județ al țărei, Camilo Wagner, în biroul 
său, la Sibiiu, unde funcţionam și eu, ca 
adjunct de concept, și, arătându-mi plân- 
sorea, ce a dat Susana Kabos cu atâta. 
scenăriă inălțatului împărat, la Cluşiu, îmi
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dice față, cu doi cetăţeni (biirger) din Si- 

biiu şi cu un cancelist; ce şeds cu conde- 

iul a mână la masă. „Susana Kabos dela, 

Aiud, te acusă, că D-ta în 9 Ianuarie 1849 

pe bărbatul și fiiul său, cari se ascunseseră 

-de frica. Românilor în podul caselor, i-ai 
-tăiat cu propria-ți mână în pod, şi după 

ce li-ai aruncat de-acolo una câte una 

părțile trupului şi capetele prin ferestră în 

stradi, ai ineendiat casa și li-ai prădat 
tâtă averea. Ce răspundi D-ta, la acestea? 

Ecă pe scurt ce am răspuns: In 6 

Ianvarie 1849 am primit dela căpitanul 

Vever din Mediaş ordin, ca să plec îndată 
cu toţi Omenii, despre cari dispun, să cu- 

prind rîpa stângă a Mureşului dela Mihalţ 

pănă spre lermut. Esact, cum are să fiă - 
un militar totdeuna, după ce am conchiă- 

mat Gmenii din jurul Blașiului, am plecat 
în 8 lanuarie pe la Petreni (Peterfalva) 

la Ciumbrud, de unde aveam să-mi împart 

şi trimit Omenii pe linia Mureşului în sus, 

pănă la Uiora și în jos pănă la Căpud. 
Mergând înainte spre locul arătat şi fiind 

un frig de 20 grade, am credut, că nu voii 

put& încuartira cele 6000 de 6meni, cu
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“cară mergem, în 2—3 sate de pe rîpa Mu- 
reşului, prin urmare, ca să nu pieră de 

frig am trimis pe căpitanii loan Neagoi 
” din Broşteni şi pe Ioan Hulea din Henig, 

actualminte pazoch în Cisteii, la Aiud, ca 

în înțelegere cu primarul oraşului să pre- 
gătescă cuartire și mâncare pentru 6000 

lagherani, apoi de-acolo să dispun a doua 
di ocuparea rîpei Murăşului. Der fatul 

Aiudului a făcut, ca. alunecând calul, pe 
care 'călăream, la Beţa ungurescă și răs- 
tumându-se cu mine, mi-a strucit piciorul 

cel stâng. La moment nu am simţit vre:o 
mare durere, der după ce m'am suit eră 
pe cal, mergend înainte, a început a mă 
junghia, cuprindându-mă nisce dureri crân- 
cene. ă 

Prevădând, că voii fi nevoit a sta 2—3 
dile pe loc şi a nu mai pute umbla, stu 
călări, am trimis îndată scrisore la prima- 
rul dela Aiud, spunând, că să nu mă aș- 
tepte, pentiu-că în acea, seră nu vom trece 
la Aiud. 

Când am ajuns în Ciumbrud, însărase 
binişor, încuartirarea Omenilor am încre- 
dințat'o căpitanului de vânători: Ioan Pro-
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copiu și tribunului Ioan Major, er pe mine 

mă întroduse birăul satului în locuința preo- 

tnlui reformat, care fugise încă în Noem- 
vre cu baronul Kemeny Istvan la Clușiu. 

Instalat în casa caldă a, preotesei, care nu 

fugise cu bărbatul său, îndată m'am des- 

culțat, şi desbrăcând şi pantalonii, mi-am 

băgat piciorul întrun vas cu apă rece, ca 
să-mi aline durerile. Din. acestă casă nu 

am eşit pănă a treia di, când urcându-mă, 
încă tot cu durere, pe cal, am alergat la 

"Uiora, de unde o companiă de honvedi 

isgonise pe ai noștri. 

Prin urmare eu nu am putut fi în două 

locuri, şi în casa preotesei și în a Susanei 

Kabos şi cred, că preotesa, birăul şi juraţii 
Ciumbrudului, fiind întrebaţi, vor mărturisi 

aceste, 

Camilo Wagner, de origine din Aus- 

tria de sus, trecea atunci de cel mai mare 

jurist şi mai strict judecător. Dictând la 

protocol, cum am produs eu acestea. El mă 

puse să subscriu de-a rândul tote câlele 

protocolului, şi m& dimisă. 

| Cercetarea odată începută se conti- 

nuă și sentința din instanță la instanță
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-ajunse în cele din urmă la Curia dela 

Viena, şi flind-că, pe lângă tote probele de 
nevinovațiă, tribunalul suprem din Şibiiu — 
transpuse. procesul la Cluşiu, care mă con- 
damnase, nu sciu la furci oră la ţepă, cum 

“doresc cei de-acum, Curia avea să facă 

revisiunea, și apoi să fiu executat. Sa gă- 

sit însă un Croat consiliar de Curiă, pe 
care la durut inima s8 vadă condamnat 
pe un nevinovat, și acesta a făcut propu- 
nerea, să se retrimită actele la tribunalul 
primei instanțe, ca să cerce, că e aşa de 
mare ferâstra podului caselor arse ale lui 
IKabos, ca să încapă un cap de om adult 
prin ea. 

Casele era cu adevărat arse, ca cele 
mai multe din Aiud, der zidurile și fron- 
tispițiul spre stradă mai sta, ca să dea 
de minciună pe Susana. Kabos cu tot n€- 
mul ei. Comisiunea esmisă, prin ingine- 
riul, ce-l luă cu sine, constată, ca, pe acea 
ferâstră, necum un cap de om mare, der 
nică al unui copil de 2—3 dile nu ar 8 În 
căput, Și nu ar fi putut fi aruncat în Spradă, 

Ecă, D-lor dela „Magyarorszăgi e 
era să se facă, atunci și se face pănă în în
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diua de astădi dreptatea, unde sunt par- 

tide, cari nu vor să se convingă, ci să se 

stîrpescă unele pe' altele. . ” 

că cum sunt tote acusele și incusă- 
rile a lor voştri, cari totduna au făcut 

din ţînţariu admisariu, pot fără nici o re- 

mușcare a conscienții striga și eu cu Vir- 

il, „Ecee crimen Danaum et ab uno disce 

omnes!* Vai de capul nostru! Contimpo- 
ranii, cari au sciut, cu câte greutăţi și în 

ce împregiurări ne-am luptat, ne-au părăsit. 

Fi nu ne mai pot apăra. Generaţiunea de 

acum e nemulțămită, ea dice, că nu am 

făcut destul, că nu am făcut aprâpe ni- 

mica. Adversarii nu sufere să se pună la 

capul celor răposaţi o cruce, ca să se scie, 

unde le putredese 6sele, er pe cei vii, să 
potă, i-ar omori ca pe niseari câni turbaţi, 

scu i-ar spândura, ca pe cei mai mari cri- 
minalişti. Atâta numai, că nu e dată bra- 

dilor să crescă pănă la nori, nici omenilor 

să pâtă face tot, ceea ce doresc. 

. Dâcă Camilo Vagner ar fi fost așa 

pătimaș şi șovinist cum se arătă, asseso- 

rul Szalantzi cu ocasiunea ascultărei mele 

în causa lui G. T. Bunduca, care pentru o
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nimica totă după ascultare mă dete pe 
mâna haiducului să mă aresteze, ce sar fi 
ales de sănătatea şi capul meu, stând 4 ani 
în închisore preventivă, şi cine mar fi 

desdaunat de perderile ce ași fi suferit în | 

atâta timp ? Mare adevăr ne-a lăsat G. Ba- 
riţiu pus pe hântie când a dis: . 

Justiția la noi — în Transilvania!) — 
se face după naționalitate, religiune şi 

confessiune ! Ecă deosebire . între regimul 
și Justiția nemţescă şi ungurescă, Mai bine 

un absolutism drept, decât un constituţio- 
nalism fals. 

Ca s6 nu credă cine-va, că seriem 
„povești ori basme, decopiăm aci resoluţiu- - 

nea Cuxţii supreme din cuvânt în cuvânt, 
Etă-o 

Vom kk: Kreis Gerichte, zu Clausenburg;, 
Dem Herrn Azentie Severu în Caslsburg. 

Exotto 

Z. 3077 

crim. 

Der h. kk: Oberste Gerichtshof hat 
laut h. obergerichtlichen verstândigung vom 
10-ten November 1. 1. Z. 11023 mit hoher 

') Și în Ungaria. — Nota culeg.
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Entscheidung vom 2l-ten Oktober ]. I. Z. 
9588 “die Berufung der kk: Staatsanwalt- 
schaft gegen die obergerichtliche Entschei- 
dung vom l5-ten Juni 1. 1. Z. 5279 zu 
folge welcher die vom kk: Kreis Gerichte 
zu Klausenburg am 2l-ten Mai |. |. wider 
Axentie Severu wegen Verbrechen des Mor- 
des eingeleitete Special Untersuchung ein- 
gestellt wurde, zu verwerfen befunden, 
wovon Sie hiemit verstăndiget werden. 

. Oelsner m. p. 
Aus dem Rathe der kk: Kreis Ge- 

xichtes. 

Klausenburg. am 95-tem Nov. 1857. 

Kull m. p. 
Z. 3077. 

crim. Să L. 8. 

- După tote acestea, deca ași voi- să 
cale și eu, pe calea, care au bătut'o redac- 
torii dela „Magyarorszâg“, cari în loc de-a 
combate afirmarea mea, — că Iancu nu 

numai n'a fost respins dela audiență de 
înălțatul împărat, ci a fost provocat prin 

mine, prin D-l Moldovan și Episcopul Şu- 
luţiu în soris, ca să se presenteze şi” să-și 
arate lealitatea împăratului — au răspuns 
cu „Cartea nâgră“, cu o sumă de incrimi- 
națiuni, de cari ţi-se scolă părul în „Cap 
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şi cari, aduse şi reduse la adevăratele cifre, 

şi cunoscând circumstanţele. între cari sau 
petrecut, nn le-a negat nici Iancu, nici 
eu, și nică un scriitor român, ba demnul 

de sempiternă memoriă George Barițiu le-a 
şi stigmatisat după cum se cuvine!), Aceste 

atrocități, crime, desastre, incendii, masa- 

crără și omoruri scrise și descrise așa, cum 

Sau întâmplat, vor apăr€ cu totul în altă, 

Tumină, negre cu adevărat, dâr nu şi glăn- 
uite şi lustruite. Mi-ar fi fost mult: mai 

„ușor a mă apăra pe mine, colegii şi n6- 
mul, cărui aparțin, cu asemenea, pote și 
mai mari incriminaţiuni, și începând cu 
măcelărirea, și târîrea, prin noroiti pe prin- 
cipalele strade din Pesta a geheralului tri- 
mis comisariu Lambert pe podul dintre 
Buda şi Pesta, nu de săteni neculţă și fără 
de carte, ci de cel mai cult popor al capi- 
talei Ungariei; să spunem: cum baron 
Banfiy cu Săcuii săi au împușcat, la Mi- 

') Vedi „Părţi alese din istoria 'Pransilva- 
niei“, Volum. II, pag. 346. Stefan Kemâny, cunos- 
cut ca cel mai înfuriat vrăşimaş al naţiunei ito- 
mâne, cum lu descris după mârte Otves dela Arad 
în „Pester Lloyă“. — At,
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hal 12 Români, rănind. pe “alți mai mulţă 

numai pentru-că au reocupat o proprietate 

alor, ce le-o luase cu puterea diregăto- 
rul comitelui Eszterhazi. Cum asemenea, br. 

Toroczkay la Lona, prin comisarul Sil- 

vasi; împușcă 23 Români, numai -pentru-că, 
“unul din ei avuse curagiul să dică, că ei 

dau cătane împăratului, der lui Kossuth nu; 

cum Georgiu Apor spândură la Iernut 27 de 

Români, numai pentru o plăcere drăcâscă. 

„88 continuu apoi cu incendiarea Re- 
ghinului cu mâna lui Berzentzei; să înşir 
și eu cu numele pe cei 4425 Români, pe 
cari neavând arme i-au omorit Maghiarii 
în 1848—49. 

Nu o fac, ci atât redactorii lui „Ma- 
gyarorszăgt, cât şi pe cetitorii acestora îi 
îndrept la „Părță alese din istoria 'Transil- 

vaniei“ volum II pagina 494—504, serise 
pe 10 pagine octav mare, la care loc se 
găsesce şi numărul Maghiarilor omoriţă de 

Români, fără a fi avut arme, în suma de 

165, &r al Saşilor omorîți de Unguri 252. 
Bate tare la ochi micul număr al 

Ungurilor omoriți de Români, pe lângă 
cele ce cuprinde „Cartea negră! a baro-
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nului Kemeny și pe lângă spusele cocâne- 

lor, ale căror plânsori cătră înălțatul îm- 
părat le reproduse dânsul ca să-le publice 
Hentaler după 46 ani. 

Decă, însă cifrele arătate mai sus, | 

eruate, după cum ne spune Bariț, de pre. 

tutindeni, cu liste oficidse publicate da 
„Wiener Zeitung“, autenticate de tribuna- 

lul militar din Cluşiu, prin auditoriu Trau- 

schenfels, și la, Viena. prin Majorul Sauer 

nu vor fi esacte pentru Maghiari, atunci 
ele nu sunt esacte nici pentru Români, și 
decă Românii nu ar fi omorit în 1848-—49 
numai 165 Maghiari, ci de două seu chiar 
de trei-oră atâţia, tot ar pute fi mulţămiţă 
și destul de răsbunaţi aceşti 3-=400 Ma- 
ghiari cu omorul celor 4425 Români. Cu 
atâta mai vârtos, că nu noi seu ai noştri, 
ci ei şi ai lor au început cu „Unio, agy 
halăl“, ei au început cu Mihalţul, Luna, 
Bradul etc.; ei sau adunat armaţi la Sân- 
gătin ; ei au amenințat pe Români; ei au dat 
primele focuri la Zlagna; ei au mers de 
trei-ori nechiămaţi la Abrud. 

Pretutindenea ei și nicăiri noi. Apoi 
decă ei ne-au atacat şi noi ne-am apărat
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Şi i-am tocat, pentru ce ne. mai trag la 
- răspundere? Pentru ce mai: desfundă ranile 

abia -cicatrisate ? | 
Da! ei vor-să propage ura şi să pro- 

voce răsbunarea Maghiarilor și S&ouilor 
asupra Românilor pentru un resboiă viitor 
şi sunt atât de scurt vădători, de nu ob- 
servă, că arma, ce vor s'o foloseâscă contra, 

nOstră, are două tăișuri: un tăiș provocă 
ură și răsbunare, celalalt pâte încuragia pe 
cei ce'au comis atrocități şi omoruri să 
mai comită și cu altă ocasiune, pentru-că 
— după cum arată -„Cartea cea negrăi — 

„afară de doi, toți. aceştia, nu numai au 

rămas nepedepsiţi, ci au fost şi remune- 
rață și distinși cu Cavalerii. 

Unde dai şi unde crepă!! 
S&5 vedem acum cu deamăruntul, câtă 

credință merită „Cartea cea negră“ și cât 

sunt de neesacte afirmările autorului ei. 

"Cât pentru niine, eu sunt deplin convins, 

că ea e apoerifă: | 
1) Pentru-că Hentaler, care o comu- 

nică, dice că ea a fost; scrisă în 1849, der 
apoi în comunicatul al doilea Nr. 122 a 
lui „Magyarorszăg“ pag. 18, descriind
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pustiirea, Aiudului, dice: „A meg biinăsebb 
most &llam szolgălatban lv Axentie Se- 

verui. (Adecă: „Cel mai păcătos — în 
pustiirea Aiudului — Axentie Severu, care - 

acum e în serviciul statului“. 

Ri, bine, domnilor dela „Magyar- 
orszăgi. D-vâstră, cari aţi tradus cele ce 

vau convenit din articulul meu: „Suum. 
cuique“, nu aţi vădut, că eu în 18 No- 
vembre 1850 eram în Cinade, unde am 

compus şi datat declaraţiunea pentru ne- 
primirea, cavaleriilor cătră comitele naţiu- 
nei săsesci Salmen? Şi decă aţă trecut cu 
vederea, acesta să Vă arăt în copiă alt 
document, care probeză, că eu în 1850 
eram arendatorul moșiei comitelui „pecio- 
vitsi *) Banfi Josef la Cinade. [tă documen- 
tul în copiă: 

Insp. z. 629—1850, 

»Onorabile Domnule! După porunka, 
Exellentia, Sa Domnului C.-R. Guberna- 
toriu, civil şi militariu în Transilvania, Feld- 
mareschallu Locotenentele Ludovicu Baron 
de Wohlgemuth, lare o am primit prin 

*) Astfel batjocuriau „unioniştiiti pe toți 
Maghiarii, cari nu erau de partida lui Kossuth, 
ci de cea împărătâscă..
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pl. t. Domnu * Comes, şi supremul comis- 
sariu districtual al Districtului Sibiiului din 
10 Decemvri Nr. 8338/850, Vă potescu pe 
Domnia Vostre negreşit a Vă afla kit de 
kurind la mine în Sibiiu. 

„Sibiiu, 16 Decembre 1850. Franciscus 
Simonis m. p. Inspector cerculului Csinadie.“ 

Am reprodus acest ordin nu atât 

pentru a proba, că . „Cartea cea neagră“ 

nu a fost scrisă în 1849, ci mai mult pen- 
tru a arăta, cât de echitabili şi liberali se 
arătară oficialii săsescă sub Gubernul lui 

Woblgemuth pănă nu veni ministrul Bach 
cu sistema centralisațiunei şi germanisărei. - 

De-ar fi fost şi Maghiarii așa de echitabili 
şi liberali față de noi, și ai noştri față de ei, 

astădi cestiunea limbei și a naționalităţii ar fi 

deslegată, regulată şi nu ne-am mai teme 

unii de Daco-românia, alţii de Huno-ma- 

Shiaria, pănă la Marea-negră, - şi €răși unii 

de Germania, care stând astădi cu un picior 
în Marea, de Nord, cu altul la Pojon, înţe- 
legându-se cu Rusia, uşor pote trece peste 
Ungaria, — plină de Israeliţi cu caracter 
de duplicitate, şi de Şvabi — pănă la 

_Marea-nâgră. -Noi scim, cură chiar unii
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mari comercianți şi industriaşi din Turda, 

Clușiu şi Aiud, pe cât timp ţinu regimul 

lui Bach-Schmerling, începuseră a-și aduce 
fiii la Academia din Sibiiu şi la universi- 

tatea din Viena, cu preterarea celei din 

Pesta. Plină e și România de Nemţi și 
Evrei, cari ca și cei din Ungaria, deși se 
arată cu gura Români şi maghiari, în pro- 

fundul inimei lor sunt mai aplecaţi spre 

germanism, având cu toţii afaceri cu Lip- 
sca, Berlinul, Hamburgul ete. 

Decă e constatat, cum sa vădut din 
actul de mai sus, că eu în 16 Decembre 
1850 eram în Cinade și stam sub jurisdic- 
țiunea inspectorului Simonis, e constat 
tot-odată, că nu eram în serviciul statului, 
cum afirmă autorul „Cărții negre“, și-a 
afară de totă îndodla, că acestă Carte a 
fost compilată după 1851, în care an am 
fost numit cu 1 Octomvre Secretar la twi- 
bunalul corecţional în Alba-Iulia, 

2) Autorul „Cărţii negret, descriind 
tractările de pace ale Maghiarilor din Au- 
varia cu Românii, dice, că aceştia şi a, 
condiționat, ca lor în viitor să nu-le po-
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runcescă decât Şaguna din Blaşiu*). Cine 
pote crede, că br. Kem6ny Istvan, pre- 

- fectul seu fișpanul comitatului, de care se 
ține și Auraria și Blașiul, să nu scie, că 
scaunul Episcopului- Șiaguna n'a fost în 
Blașiu, ci în Sibiiu? 

3) Cum se pâte, ca autorul „Cărţii 
negre“ să cunoscă şi să no arate numele, 
connumele, locul nascerei şi etatea celor 43 
victime, ce-au fost masacrate la Sângătin, 
care e situat 5 poște depărtare de Aiud, 
s6u Ciumbrud, şi să nu fi putut afla, seu 
să nu fi voit a publica numele, etatea etc. 
a celor 90 de victime, despre cari afirmă, 
că i-ar fi legat 6menii lui „Axintye“, trei 
cu trei și, trăgând o funiă lungă și grâsă 
printre ei, i-au desculțat, și așa desculți 
i-au pornit la Blașiu, dâr în capul Uidrei, 
cetindu-le un popă românesc deslegarea, 
i-au tocat în cap şi i-au aruncat rând pe: 
rând în Mureș? Cum se pote acesta, pe 
când salinele. s6u ognele sunt numai o 

*) „Hogy a az olâhoknak, Saguna Balâzsfalvi 

piispOkân kiviil, sem a megye, se a gubernium, ne 

parantsalhasson“ (Nr. 121, pag. 13 din „Magyau- 

orszâgi*).
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“ fugă bună depărtare de Aiud și Ciumbrud ? 

Apoi decă Românii i-au legat, cum legă și 
gendarmii de-acum pe criminali, și au voit 

să-i ducă la Blaşiu, calea cea mai şcurtă 

le era pe la Ciunga la Ognișora, și nu pe 

la Uidra şi Vama secă, cu atâta încungiur. 

„Drept să spun, despre acest desastru nu 

am fost audit și cetit pănă în „Cartea 

nâgră“ și desfid pe autor, ori cine va fi, 

declarând, că e adevărată minciună boe- 

rsscă. Dimpotrivă, acești 90 de nenorociţi 

au fost Români judecaţi la morte de Boer 

Firi (Ferencz) şi Pogâny Gyuri. Ei au fost 
trimiși noptea din Oene lă Uidra, unde 

Ungurii i-au aruncat în apă. . 
4) Cum se pote, ca comitele suprem 

al comitatului Albei inferidre să serie: în 
“„Buzas-Kotsard“ au omorît Adamescii pe 
Dobi și Baranyai. Cum-că un „Buzăs-Bot- 

sârd“ s6u o Bucerde esistă lângă Blaşiu, sciu. 
Pe Nicolae lui Adam, al cărui frate Vasilie 
Majorescu era în 1850 c. r. funcţionar ins. 
pector (solgăbirău) la Vingard, îl cunosc, 
der acesta nu a căpătat decoraţiune pentru. 
că a omorît pe Dobi și pe Bânyai, ci pen- 
tru-că a salvat viţa mea în 95 Iulie 1849
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împușcând, cu alţi trei colegi ai lui, patru 
husari unguresei, cari miar fi putut îm- 
pușca, dâcă nu ar fi dorit să mă prindă 
viu, să mă pâtă spânqura și tăia în patru 
păr, ca să sparie cu ele pe „afurisiții“, 
„nişeii“ și „laşii de Olachit. 

Cum se pote, ca Kemâny Istvân să 
nu fi cunoscut la Abrud pe hotelierița 
Galgotzi, la care cinând mai mulţi popi 
valahi cu. Iancu și Balint la o mâsă, să-i 
pună și scrie numele Galgotzzaka? Acestă 
ortografiă, precum şi Draguss, în loc de 
Dragos, cuvânt curat ungvresc, nu arată 
pe un magnat ungur, crescut între Ro- 
mâni- şi mare proprietar într'un sat româ- 
nese, ci semănă a polecism și ne arată 
vre-un Poleac zelos, care va fi compilat 
acea . „Carte negrăi pentru o bună remu- 
neraţiune, în limba germană, cum ne spune 
Hentaler, că e scrisă. 

Decă pe lângă tote cele dise, „Cartea, 
cea negră“ e genuină lucrare a baronului 
Kemeny Istvân şi numai un nemernic a, 
scris în fruntea ei „iratott 1849, atunci 

ea aruncă. o tristă și supărătâre umbră asu- 
pra autorului ei, care tradeză o superficia-
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litate de spăriat și arată o r&utate, care 

nu se pote cualifica cu nici un cuvânt din 

dicţionarul limbei române. 
Şi să vedeți, eu îi sunt mulțămitor, pen- 

tru-că: un lucru, carea spus şi scris de co- 

naţionalii şi colegii mei, că adecă Maghiarii 

ar fi dat primul foc din pușcă la Auraria, 
nu Pam credut; dâr autorul „Cărţii negre“ 
o spune și mărturisesce lămurit, că după 
ce sa pronunțat pâcea şi Românii au 'in- 

cendiat în mai multe locuri orașul, garda 

— adecă gardiștii unguri — au început a 

da focuri din pușcă !) asupra incendiarilor, 

cazi în urma acesta au fugit mâncând pă- 
mânt afară de oraş. 

Ei bine, D-lor, dâcă după primele 

împușcături Valahii au fugit, pentru-ce 
Maghiarii nu sau apucat să stîngă focul? 
Apa nu li-a lipsit, pentru-că de-alungul 
orașului curge despre apus Ampoiul?) şi 
despre medă-n6pte spre sud îl taie şi des- 

') Ez a bâkeltetă jâtek untatta 6s boszan- 
tatta az olâhokat, kik a vâros tbb helyen fel- 
eyujtattăk, az ârseg exre tiizelni kezdet a gyuita- 
uokra kik meg futamatamattak a vârosbol. 

2) et remotus Orbe Apulus, serie Ovid,
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parte în- două Valea morilor. Nu cunosc 

nică o localitate în Transilvania, care să 

fiă aşa ușor de apărat prin stînsul unui in- 
cendiu, ca Auraria. Pentru-ce nu au rămas 

în oraş să se fi împăcat şi ei, ca Abru- 
denii? Ă | _ 

Diceţi, că „Zlăgnenii întrebuinţaseră, 
armele primite din Alba-lulia numai spre 

apărarea propriă“, adecă a personei. Va 

fi! Afla-se-va 6re vre-un Român pe lumea 
asta, aşa de hăbăuc, să nu scie, cum-că şi 
cel mai miserabil cismar încă a avut pănă, 

la 1848 o puşcă ruginită, un „fokos“ şi o 

ciorsă de sabiă, la casa sa? — Nu, nu 
dragii mei! Maghiarii din Auraria nu au 

cerut şi primit puscile cele cu baionete 
din Cetate pentru a-și apăra persona și 

viţa, care nu li-o amenința nimenea, ci, ca 

și Abrudanii, ca şi Roșianii, ca și Ighiuanii 

le-au cerut şi primit să formeze garda, 
națională, care să apere uniunea și con- 

stituţiunea maghiară, croită în detrimentul 

naţiunei române și saxonice, și acesta o 
probeză pe deplin „Cartea, cea negrăt, spu- 
nându-ne, că „după ce în 22 Octomvre 

1849 sa lăţit scirea, cum-că o hordă de -
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Valahi bandiți se apropie, Nemegyei Jânos, 

administratorul minelor!) a învitat garda 

națională la un consiliu de resbel?). Curi- 
că nu au primit puscile numai pentru apă- 
rarea pers6nei, probeză şi fapta, că Ma- 
ghiarii din sus pomenitele oraşe mai mult 
românescă, decât unguresci, nu le-au ţinut 
de cui, seu în vre-un unghii al casei, 
cum se ţin armele pentru apărarea per- 
sonei, ci au paradat şi sau eserciat, cu 
ele totă vara pe „Troian“, prin erburile Ro- 
mânilor, ba un gardist a, şi pușcat pe-un. 
Român din bun senin. 

Cei ce doresc să cunâscă şi mai de- 
aprope, cum s'a întâmplat incendiarea, şi 
plecarea Maghiarilor din Auraria, să ce- 
tescă Raportul lui Iancu subşternut guber- 
nului central din Viena și publicat în 1850 
în „Die Romănen der ăsterreichischeni” Mo- 
narchie“, de Laurianu, tradus și publicat 
de G. Barițiu în foişora „Observatoriului“, 
apoi apărut ca broşură separată în tipo- 
grafia lui W. Kraft, Sibiiu 1884, - 

1 . . . . . . _ 1) Nu numai administrator, ci şi căpitanul sardei naţionale. — At. 

  

2 . . SR x | ) Cai „ce ţin consiliu de resbel, apără pa- tra nu persâna, — Aut,
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Der fiind-că -nici lancă, nici Kemeny, 

nică eu nu am fost de față și nu am luat 

parte la acea, catastrofa înfricoșată şi groz- 
nică, să: cernem niţel cele ce le vedem 

negru pe alb scrise în „Cartea negră“, și 

să ne luminăm, pe cât se pote mai bine 

asupra „causei causatit. 

" Decă garda seu gardiştii învitați de 
Nemegyei la consiliul belic a „hotărît, să 

nu predea, decât numâi morți armele Ro- 
mâmilor, decă acei gardişti şi-au dus fe- 

meile în biserică şi au stat totă noptea cu 

arma la braţ seu la picior, și decă hârda 
întregă a pretins şi prin plebanul romano- 
catolice, înainte de-a fi incendiat, ca Ma- 
ghiarii să depună armele, şi aceștia nu au 

voit, ci precum am vădut mai sus, au tras 
ei -primele focuri asupra Românilor; apoi 

ce om cu mintea la loc si fără patimă va” 

mai ascrie şi pune în spinarea Românilor 

vina acestei catastrofe .? 
Mai mult !'decă gardiştii au fost aşu, 

de ambiţioși, încât nică cu un preț, fiă și 

pentru câte-va buţi cu vin, nu au vrut să 

depună şi predea, armele și sălbaticii ban- 

diți români i-au lăsat nu numai pe ei, ci
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şi pe familiile lor să plece în pace, întregi, 

cinstiți, sănătoşi la Alba-lulia, cu pușceile 
pe spinare; dâcă, în fine, au lăsat pe An- 
gyal, pe Kain, Konrad 'și pe alţii să se 

reîntorcă dela Pătrinșeni înapoi, cum ne 

arată „Cartea negră“, să ne punem mâna, 

pe inimă şi să dicem: mea culpa, mea 
maxima culpa. — S8 dicem, că aceia, 

nu au fost așa de bandiți, așa de sătoşi 

de-a vărsa sânge, cum îi descrie autorul 

„Cărţii celei negre“, ci au avut multă şi 

mare paciență și iubire de omeni; cu atâta, 

mai mare, căcă după ce între Feneşiu și 

Galaţi Dr. Knopfler, Bara, Csasâr și Neme- 
gyei sau declarat, că depun armele, s'au 
învoit ca să le dea și 20 cară, pe cari 
să-și potă pune şi duce familiile la Alba- 
Julia. 

Ce e drept, autorul susţine, că în loe 
de 20 au venit numai 9 cară, pe cari sau 
încărcat, armele. Cine va, pute însă crede, 
că pentru plată bună nu sa f căpătat la 
Feneș, Galaţi Pătrînşeni nu numai 20, ci 200 
de cară? Eră d6că Românii au fost perfdi, 
și în loc de 20, au dat numai 2 cară; pen- 
tru ce garda cea voinicosă, care cu o qi
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mai înainte hotărise, că cine va vre să-i 

ia cu puterea armele, numai trecând peste 

cadavrele ei le va pute lua? Pentru-ce 

acestă gardă voinicosă, vădând, că Românii 

nu ţin învoiroa făcută, a predat armele și 

a plecat mai departe ușurată? Nu era mai 
cuminte să se reintârne cu toţii înapoi la 

Auraria, cum a făcut Angyal, Kain şi 

Konrad mai înainte? Distanţa dela Galaţi, 

Feneş pănă la Auraria abia face un chilo- 
metru și jumătate, pe când cea de-acolo 

“la, Alba-Iulia face 20 chilometri. Noi însă 

scim, că Românii nu numai li-au dat cele 

20 cară, ci cea mai mare parte s'au și în- 

tors la Auraria, lăsând numai vre-o 20 

inşi, ca să escorteze armele la Cetate, ceea 
ce se prea pote crede şi înțelege, pentru-că 

Auraria incendiată fiă de Români, fiă de 

Maghiari, ardea. Apoi ori cine scie, cum 

alergă lumea, la foc: unii casă casce gura, 
unii ca să stingă şi alții ca să pună mâna 

pe ce vor putâ. Aşa e lumea; eu și lancu 

nu am putut'o îndrepta, unul din Câmpeni 

şi altul din Blaşiu. | 
Palavre! — vor răspunde adversarii; 

der palavre scrise de om, care a stat 4 
ă
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luni. de dile pe Valea Ampoiului, la gura 
Ampoiţei, la gura Ursului în Auraria și-a, 
avut ocasiune „de-a audi chiar şi din gura 
plebanului rom.-cat. Botnar, care i-a fost 
profesor la Sibiiu, şi din gura lui Lukats 
Lukats seu Lukats „bogatul, cum se petre- 
cură lucrurile pănă aci. — 

Decă dâră Românii dela, Auraria, 
Trimpoele, Valea dosului, Vâltori, Feneș 
și Galaţi, cari s'au presentat Duminecă di- 
min6ţa asupra Aurariei, sau reîntors din 
Feneș, apoi numai cei 20 rămași au masa- 
orat la Presaca 640 suflete ? Nu, nu, D-lor! 
De Duminecă dimintța pănă Marţi sunt 48 
de 6re. In acest; timp străcurându-se faima, 
celor petrecute Duminecă şi Luni la Au- 
raria, (când adecă garda au tras focuri asu- 
pra Românilor și aceştia a fugit mâncând 
pământ) pănă la Alba-Iulia, au curs cătră 
Auraria în ajutorul Românilor, din dome- 
niul Aurariei sătenii, tot Români, dela Gura 
Ampoiței, Tăuţ, Grăureni, Meteș, Poiana, 
Presaca, din domeniul Episcopiei rom. cat, 

Aceştia au întimpinat și masacret, pe 
cei ce depuseseră armele şi făcuseră, între 
Feneș şi Galaţi pace cu Românii din Do-
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meniul Aurariei. Şi acesta fără să scie de 

cele întâmplate, der bine informaţi de pă- 

rinţii celor ce conduc şi astăgi politica în 
Ungaria, că fugarii s6u fugăriţii sunt plini 

de bani şi de giuvaericale, cari sciau prea 
bine, că au să trecă pentru vinars, inele 

şi mărgele în pungile lor. 
4 1 

Groznică, ruşinosă și vrednică de 

plâns a fost acea măcelărire, der tot nu 
au fost omoriţi 640 de 6meni, pentru-că 

afară de cele trei, ce le pomenesce cu nu- 
mele autorul „Cărţii negre, celelalte fe- 

mei și copii an fost cruţaţi. Intre aceștia, 
și fostul ministru Lukats Beia, — şi fiiul 

mai mare al lui Nemegyei. 

Cum-că Iancu ar fi făcut un aseme- 
nea raport generalului Puchner, nu seiu, 

der chiar de-ar fi făcut, el nu a putut sci 

numai câți au fugit din Auraria în 4 dile, 

pănă ce a venit el cu Balint în 26 Oc- 
tomvre la fața locului, dâr nu și câți au 

fost în realitate masacrați. Eră cum-că 

Maghiarii din Auraria nu au fost toţi omo- 
_ziți, vedem din „Cartea negră“, care ne 

“axată, că cu stea lui Hatvani s'au dus „la
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Abrud din Halmagiu și refugiații din 

Zlagna, precum şi cei ce se refugiaseră la 
Abrud. 

„_ Comitele Petelki, în 1890, când mă 

atacă pe mine. în „Kolozsvâr* pusese nu- 
mărul celor masacrați la 450 şi decă 'sub- 

tragem din 640 ai „Cărţii negre“, cele 186 

de femei şi copii, se vede, că tradiția are 

dreptate. Der fiă numărul mic ori mare, 
fapta .o deplângem cu toții. 

| Cum-că la 18 Octomvre, când a eşit 

proclamaţiunea lui Puchner, care abrogă 

legile „din Martiet !) pănă în 23, Ootobre, 
„când sau adunat Românii în giurul Aurariei 

şi au tractat cu Maghiarii pentru depune- 

vea armelor, comunicaţiunea între Auraria, 
Sibiiu și Deva ar fi fost întreruptă, nu e 
adevărat. Acea comunicaţiune a fost liberă 
pănă în 4 Februarie 1849, când se retrase 
stea ungursscă cu generalul Bem, după: 
ce pierdă bătaia. la salinele Sibiiului, Ea a 
fost ţinută liberă de tribunul Elia Măce- 
lariu la Miercurea, şi de'garda Saşilor din 

1) Br. Kemeny să nu fi sciut, că lesile des- 
pre cari e vorba nu s'au adus în Martie, ci în 
Aprile? — Mirâsă a apoerif! — At,
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Săbeș, și atuncă întreruptă în 2 dile, pănă 

ce alungară împărătescii pe Bem şi din 
Săbeş. Sa ţinut, prin urmare, liberă şi des- 

chisă pănă după 11 Martie, când luă Bem 

Sibiiul. Așa-deră pedepsa cea mare din 23 

Octomvre la Presaca, n'a lovit pe Ma- 

ghiari pe nedreptul, cum scrie „Cartea, 

negră“, s6u pe neaştaptate, cum die eu. 
Cine cunosce comunicațiunea dintre Sibiiu, 

Alba-Iulia și Auraria și scie, că proclama-" 

ţiunea a eşit în 18 şi se va fi espediat din 

Sibiiu în 19, când de sigura putut fi şi în: 
Alba-lulia, — pote să-şi închipuâscă, că în 

20, 21 pănă la 93 nesmintit a ajuns și în 
Auraria,. | 

Tancu serie în raportul său, că „Du- 

minecă în 23 Octomvre domnii din Aura- 
ria au chiămat pe Românii din Domeniul 

Aurariei, ca să se consulteze şi împace 

cu ei. | 
Pia cum va fi fost, atât e sciut, că 

faima sboră ; din 18 pănă Sâmbătă în 21 
când se ţine târg de săptămână în Alba- 
Iulia, negreşit ea. va fi pătruns şi pănă 
acolo. Apoi cărăușii şi sfârnarji de bucate, 
cari vin din tâte părtile munţilor pentru
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“a se provede cu de acestea, precum și cei 

ce veneau. în acel timp după vin, vinars, 

la Alba-Iulia, reîntorcându-se în acea di şi 

noptea pănă în 93 acasă, au dus cu sine 

tote scirile, ce le audiseră la ferd ) fără 
a-le afla acelea muntenii dela, prefecţă, tri- 
buni, seu din Gazete. 

Eară, ca să aprindem o adevărată, 

lumină, care se lumineze tuturor, aducem 
un document original despre cele ce se 
petrecuseră în 93 şi 24 la Auraria, găsit în 
preţiosa colecțiune a canonicului vicar gen. 
şi preposit la capitul şi Consistoriui Metrop. 
în Blaşiu I. M. Moldovanu. EKoă docu- 
mentul : 

„Prăs. S-ten Februar 1851. 

Nr. 456 

31 

Cătră 

„Inelytulu Caes. Reg. Judeciu Criminale a, 
Districtului Belgradului 

umilita Rugare 
acelui i in lontru seris Ioanne lui Lukats pen- 

') Locuitorii din Munţii apuseni numesc păr- 
țile Transilvaniei, ce sunt în giurul munţilor „terăt:; 
mă duc „la ţsră:: însemnă: mă duc atară din munți.
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tru ca se ise ie-e Causa la neîntardiata 
Cercetare si dejudecare. 

PB. 38 
Timbru de 15 cr. a 

»Inchytu Oaes. Regiu Judeciu Criminale ! 

La 24 Octobr. 1848 poporulu din 
Zlathna și din  Tienutulu vecinu, infariatu 

asupra Gardistelor Magiari, — cati in diua 
mai . dinainte, cu una perfidia, camdu se 

_traoia despre pace, 'si descarcara puscele 

sale, şi asternura mai multi Români morti 

la - pamentu — Cauta. din casă în casă 
după aceia, şi, aflandui, pre carii ii scieau 

cu vini anumite inthinati, îi puscau fora 
de a mai intreba de cineva. Asia impus- 

cara inţre altii pre Cocisiulu Armenului 

Simonka, pre Gaba, și pre Andreiu Pruner, - 

care, Pruner, ucisese in diua trecuta pre 

Georgiu Bozesian, Ciganulu. Impuseatoriul 

lui Pruner şi Gaba fi Bulza Tim. Fapta 

lui remase în tăcere pănă în luna No- 

embr.-an. tr., când luându-se prin co- 
missiunea Militare (d-l căpitanu Nalik) 

Bulza 'Tim la întrebare pentru acea faptă, 
redimându-se. pe mărturisirea a vre doi 

altii asemini șieşi, răspunse : cum , che den-
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sul la porunca mea ar fi împuscat pre 

Pruner, şi pre Gaba. La acestă mărturisire 

io numai decât fusei închis, şi zac pănă 

adi în prinsorie, preste două luni, eră Bulza, 
Tim împușcătorul umblă cu pălăria pe una 

urechie dintruna cresma într'alta. Din 
care împregiurare sar parea, che nu atât 

după uciderea lui Pruner Andras :se cauta, 

che atunci ucigasiu Bulza Tim mar pute 
umb 4 slobod, catu dâră din ala causa io 

sunt persecutat, macar che în dilele acele 

mi-am espus viţa pentru apararea mai 
multor familie de Armeanu și de Magiar 
în Zlatna. 

„Inelytu Caes. Regiu. Judeciu Crimi- 
nale! Starea causei mele din multe Instan- 
tie, care io le am asternut catra Inaltul 
Caes. Reg. Guberniu, şi care după părerea 
mea pănă acum vor fi transpuse Inclytulu: 
Caes. Reg. Judeciu Criminale, cred, che e 
cunoscuta înaintea acestuasi Inclytu, şi 
din urmatoria tractare acei causa, sperezu 
che se va dovedi şi nevinovatia mea. Deci, 
ce io prin aceasta umilita Rugare am vrut 
a cere dela Inclytulu Caes. Reg. Judeciu 
Criminale e: ca acelasi se se indure fora,
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intardiere a mi lua causa meala cercetare 
si la dejudecare ; Si aceasta mai vertosu din 

acelu motivu, che afara de aceea, che sunt 
impiedecatu dela Deregatoria mea, si prin 

urmare si dela Beneficiulu mieu, mie ca 

unui omu veduvu ingreunat cu mai multi 

prunci mici, acum preste doe luni rapitu din 
migiuloculu acelora, mi-se prepadesce tâta 

casa, si averea mea, caredupă ce voiu fi aflatu 

si declaratu de nevinovatu, pr ecum sperezu, 
nici domnulu Capitanu Nalik, carele a bine- 

voitu a me pune la prinsâria, nică Bulza 

Tim dupa a carui marturisire mi-se facu 
mie aceasta rusine, si stricare, nu se voru 

pleca a mi-o înturna, atate pagube, cate 

mi casivnara, 

„Rugandu-me pentru grati6sa, resolu- 
tiune cu profunda plecatiune remân alu 

Imclytului Caes. Reg. Judeciu Criminale. 

- » Umilita servu 

Ioanne  Lubals, 

parochu resaritenu în Zlatna. 

Din prinsârea în Belgradu:. 

Etă resoluţia dată la petiția preotului 

loan Lucaciu: 

„Dem Herrn Johann Lukats, Hier. Da
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mit Beschluss vom._heutigen auf die Auf- 

lassung Ihres vorsichtsweisen Verhaftens 
bis zur wollstăndigen Erhebung des That- 

_bestandes, gegen Angelobung erkannt wor- 
„den ist; so- werden Sie hievon in Kennt- 

niss gesetzt — vom k. E. prov.: Strafge- 
richte. Carlsburg am 21 Februar 1851. Po- 
disch m. p.* N 

Am produs și dat la lumină acest 

act ca să vadă toţi cei ce ochi au: a) Că 

garda a dat nu primele focuri, ci o salvă 

asupra Românilor; b) Cât au fost de 'în- 
verșiunati gardiștii în contra Românilor; 
c) Cum şi cu câtă iubire de 6meni a apă- 

rat părintele Lucaciu pe Armenii şi Ma- 

ghiarii nevinovaţi, caii nu fusese gardiştă 

și încă nu numai Lucaciu, ci toţă preoţii 
români, ca adevărați părinţi sufletescă; d) 
Cât de mare „Walachen:fresser! a fost: 
auditorul Nahlik; e) Cât de promţi au fost 
judecătorii ces. reg. 

Credând, că toţi cei cu sentimente 
mestricate şi umane dorese să cunâscă în 
tote amănuntele ei acea catastrofă, mai 
produc aci și alt document, original, care



109 

versă și mai multă lumină, făcând în pu- 

ține cuvinte istoricul complet al acelor 
triste evenimente, Htă-l: 

m Mult Onorată Caes. Regia Comissiune 

Militară. 
„După nefericita întâmplare a Zlatnei 

din 23 Oct. 1848 acuşi a venit în jos pre- 
fectul Iancu, însoţit de parochul unit din 
Roșia Simeon Balinth, a adunat poporul 

din tot împregiurul în piața din Gioseni, 

şi a dat poruncă aspră, ca toţi aceia cari 
sau întins la bunul Impărătese, să-l aducă 

de bunăvoiă înapoi, că de nu, cu morte 

se vor pedepsi. A şi adunat în puţine dile 

peste. 20 mii florini c. m. în bani gata şi 
în aur crud. Peste puţin timp sa scoborît 
și prefectul Buteanu spre același scop; şi 

şi acesta adună mai multe sute de fl. c.m. 
„33 fi venit în timpul acela o comis- 

„siune trimisă de guberniu, şi spriginită cu o 
putere executivă, precum se întâmplă peste 
o lună şi jumătate: doră tot bunul Impără- 
tesc se putea readuna dela 'respectivii furi. 
Der acesta nu scim din ce sausă nu s'a 
întâmplat, €r numiții prefecți având de 

a-și împlini datorinţele sale ca prefecţi,
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adecă a aduna şi a comanda Landsturm-ul 

cătră Aiud, cătră Zarand și cătră Hoidin, 

unde erau amenințate marginile TŢerei de 

insurgenții Maghiari — nu putură şedea 

aici timp indelungat în interesul despăgu- 

_birei erariale. | 
„Prin mijlocul lui Decemvre 1848 veni 

din Sibiiu o comisiune amestecată la Zlatna, 

care sub presedinţa d-lui Stabs-auditoriu 
Meder își începu lucrările sale cu bun fruct, 

der cătră capătul aceleiaşi luni, fu silit 
a-și întrerupe misiunea sa din causa, întră- 

rei lui Bem, totuşi în puţin timp adună şi. 

acesta peste 20 mii c. m. în bani gata şi 
în aur și argint. 

„De atunci trecură doi ani, pănă când 
veni mult onarata comisiune de acum, în 
care timp multe şi mai multe pătimiră lo- 
cuitorii Zlatnei şi a întregului ţinut, mai 
vârtos din partea oștilor maghiare trecă- 
tore în sus şi în jos, care pe tâtă româ- 
nimea, der mai ales pe cea din munţi, era, 
groznie cătrănită pentru nesupunerea sub 
Gubemul revoliţionar din “Debrețin. Nu 
este aici locul de a descrie patimile nostre 
cele grele și nenumărate, precum şi cele
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de față, le lăsăm pe de altă dată spre sin- 

ceră descoperire înaintea Înaltului și Mi- 
lostivului Gubern. Der intră tote aceste 

suferinţe nici una nu o sîmțim cu atâta 

durere, ca ruşinea, pe care ne-au cășiunat, 
"în 23 Oct. 1848 vre-o câţi-va omeni fără 

de lege, adecă aceia cari au rupt uşile ca- 

selor Impărătesci, şi au răpit bunul Inăl- 
țatului Impă&rat, pentru care se sculase totă 

Româmimea. Omenii aceştia, precum s'au 

dovedit şi la comisiunea an. 1848 au fost 

parte mare malefactoriă, cari în diua acea 

scăpase din temnițe, cari spre săvârşirea 

răutăţii întrebuinţară toemai clipitele acele, 
când garda maghiară depărtându-se din 

opid, er Românii locuitori fiind de frica 

maghiarilor (despre cari nu sciau că dusu- 

sau de tot, seu numai de foc sau depărtat) 
cu toții fugiţi în pădure, opidul Zlatna era 

de ambe părţile părăsit şi desiert,. 
„E adevărat cum-că după ce Lotrii aceș- 

tia au rupt uşileși au scosce au fost mai 

bun, mai târdiu au întrat şi alţii după ei, 
şi au dus ce mai rămăsese, der după cum 

socotim onorată comisiune ! acești din urmă 
au lunecat numai din rătăcire, socotind,
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cum-că după ce camera Impărătescă sa 

deschis, deși nu vor duce ei. înşi-şi rămă- 

şiţele de bani, vor veni alţii şi acolo tot 

“nu vor rămână. Ce îi drept audiam în tim- 
pul: acela pe mulţi și aceea. dicând: cum-că 

luându-se jos pagiura Impă&rătescă de pe 

edificiul administraţiunei montane, cu aceea 
a încetat și cassele a mai fi Impărătesci, 
cum-că darea ce sa furat din ele, nu dela - 
Împăratul, ci dela Kossuth san luat. 

„E adevărat mai încolo cum-că prin fo- 
cul din 23 Octomvre 1848 încă şi mai mare 
pagubă sau făcut Erariului, precum. şi pri- 
vaţilor. Deră şi acela e un adevăr, cum-că 
în prochiemaţiunea din 17 Octomvre 1848, 
prin care sa ridicat Landsturm-ul, apriat 
este scris ca 6menii se r&spândescă frică, 
Şi groză asupra inimicului. Așa au făcut 
glotele, care în diua cea, fatală împregiu- 
rară Zlatna. Ele ca să sparie pe garda 
maghiară, să o aplece la depunerea ax- 
îmelor fără vărsare de sânge, amenințau 
orașul cu foc. Totuşi arderea acesta nu se 
întâmpla, decă Maghiarii, neașteptând  de- 
plina săvirşire a parlamentarilor prin depu- 
taţii ambelor părță, la sedterea Flamurei
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negru-galbine din turnul catolicilor, nu-și 
ridicau armele de jos fără de .veste, şi nu 

le descăreau asupra glotelor Românilor, 

cari aveu armele sale pe pământ, şi erau 

ca oile îndesuiţi, ba unii dintrenşii zăceau 
pe: jos mâncându-și merindea care și-o 
„adusese de acasă. Se văd şi acum pe tur- 
nul bisericii catolice peste 50 de găuri în 

zid cașiunate prin glonţele gardiștilor ma- 

Qhiari asupra flamurei negru-galbine. Se 
-dice cum-că înainte. de descărcarea acesta, 

prin care vre-o 7—8 Români pe loc cădură 
„morţi la pământ, o femeiă din Valea -Do- 

sului, ar fi aprins o claie de fân în capul 

oraşului din sus, dei cu sufletul mărturi- 
sim, cum-că noi înaintea pușcăturei nici 

un foc nu am vădut, și şi de ar fi fost, 

acela lesne se putea stînge, şi din acela, 
orașul nostru nu sar fi prăpădit. Focul, 
care a minstuit orașul a fost cel pe de 

lături prin înturbaţii Români în fuga lor 

pus după pușcătură însoţit precum credem, 
cu focul cel ațițat din pușcile și 4 tunuri 
a gardei, prin edificiile mai dinlăuntrul 

„opidului, care prin îndelungata secetă erau 
pe atunci ca esca de uscate. Acea puşcă-
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tură a gardei avu fără îndoslă, cea mai 
mare influință şi la furidsa. răsbunare dela, 
Presaca din 24 Octomvre 1848. Prin focul 
acesta nu numai bunul erarial, şi a Ma- 
ghiarilor, ci și a multor deci de Români, 
precum și bisericele nostre cele frumose sau 
prăpădit. 

„Se face prin mulți obiecţiune: adecă, 
"cum-că opidul acesta a avut contractuale: 
indatorire de a păzi cassele împărătescă; 
e adevărat, der comunitatea Zlatnei au şi 
pâzit totdsuna bunul Împăratului nici sa 
audit când-va o încercare de a irrumpe diua 
seu noptea în cassa, Impărătescă ba chiar 
nică pe drumul 'Țerei nu sa; întâmplat când- 
va vre-o atacare a Gornicilor de cameră, 
can de multe-ori nâptea târdiu şi numai 
câte doi trei, ba spunând cea drsptă, une- 
ori și beţi aduceau mii peste mii de gal- 
beni dela Belgrad la Zlatna. Așișderea 
călătoreau şi privaţii mai ales schimbătorii 
de galbeni. Arsături prin punere de foe 
nică nu s'au pomenit, omoruri forte rare şi 
numai prin beţia. ! 

„Ne întârcem ră la disul contrat, 
Acesta când sia, închiat, nimeni nu a visa
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de ai întinde puterea și la casurile unei 
revoluţiuni, — apoi precum spusesem mai 
în sus, orășenii de frica gardei maghiare, 
care precum se dicea mai aştepta ajutor 
dela 'Țeră, și de Săcui au fost împrăștiați 
prin păduri şi pe dsluri. Afarâ de acestă 
poporațiune română a Zlatnei, a fost în 
semestrul. al doilea anului 1848 cu fapta, 
deslegată de sub pomenitul contract, fiind- 
că garda maghiară trăsese cătră sine tâtă 
poliția locului, ţine varda tocmai în edifi- 
ciile casei Impărătesci, dobendindu-şi 1o- 

„cul acesta tocmai sub titula, de-a asigura şi 
cassa Impărătescă, bătea în tâtă sera to- 
bele prin oraș, trimitea patrole totă noptea 
în sus și în jos. | 

„Multe și mai multe ar fi, mult onorată 
comisiune!, ce noi am putea înșira despre 
dușmănosa purtare a gardiștilor maghiari 
cătră poporaţiunea română din Zlatna, der 
nu li-e locul aioi, nici nu vrem a îngreuna pe 
mult onorata comisiune, cu plângeri şi 
vaiete. Totu-și să ne fiă iertat a atinge pe 
scurt atâta: cum-că de nu se amesteca 
oficialii din Zlatna în lucruri politice, ares- 
tând pe preotul Balinth, care fusese căutat
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spre prindere în Abrud pentru agitaţii po- 

litice pe partea Tronului Impărătese, oprind: 

călătorii cătră Abrud, şi cercetându-le că- 

ruțele lor, că re nu duc praf, şi muni-. 
țiune în sus. De nu se lua jos pagiura Im- 
părătescă de pe edificiul administraţiunei 
Montane, decă dișii officiali nu compunea. 
din sine garda naţională, luând şi respec- 
tive silind şi pe bieţii meseriaşi a lua. parte: 
la dânsa, decă tâte aceste nu se făceau, 
nenorocirea Zlatnei nu se întâmpla. Seca-. 
xembul, Hondolul, Offenbaia, şi alte locuri” 
Montane, unde nu au esistat garda naţio- 
nală, stau .și astădi întregi. 

„Intre împregiurările aceste socotim 
după umilita nâstră părere, cum-că drep-. 
tatea nu pote pofti, ca dauna din 23 Oe- 
tomvre 1848 prin foc casionată, să se: 
arunce în spatele românimei. Acesta. cu: 
atâta mai vârtos nu sar cuveni, fiind-că, 
despre pagubele casionate Românilor prin 
Maghiari înainte şi după catastrofa Zlatnei.- 
nu se face pomenire. 

„Din contră cu totă dreptatea se cade, 
că dauna Erariului prin furtul banilor, au- 
rului și argintului crud casionată să se în-
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torcă la legiuitul său proprietar, spre scopul 

acesta firesce ar trebui cercetaţi furii res- 
pectivi, și ar trebui siliţi la înturnarea 

bunului furat, seim cum-că tocmai cu acest 

scop a venit încoce mult onorata comi- 
siune; der vedem cu durere, cum-că furii 

ținându-se strîns. de regula făcătorilor de 

rău: si fecisti nega pun taga fără de ruşine. 
Scim şi aceia: cum-că dela catastrofa Zlat- 

nei încoce mişeii aceia tot beund şi jucând 

partea cea mai mare a jefuiturei sale nu o 
mai pot inturna. 

„Noi der pătrunși de spiritul credinţei 
cătră Inălțatul și bunul Monarch, pătrunşi 

de iubirea onorei naţiunei nostre, după o 

consfătuire frățescă, am aflat de cuviinţă 
şi de datoriă: a propune onoratei comi- 

siune, ca cel mai bun mijloc spre despă- 

gubirea Erariului reparaţiunea pagubei ca- 
sionate prin furtul banilor, și a metalelor 

nobile peste șepte seu opt-spre-dece comu: 
nităță, care în 23 Octomvre năvăliră asu- 
pra opidului Zlatnei, der nici înainte, nică 
după depărtarea gardei maghiare nu uvură 
grije pentru siguritatea caselor Erariale 

asupra hoţilor, cari nică pentra Dumnedeu,
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“nică pentru Impăratul, nici pentru națiunea, 

sa având ceva simțire, prilegiul resculărei 

poporului îl întrebuințară in folosul său, şi 
pescuirea, în turbure. 

„Ne rugăm drept aceia de mult ono- 
rata comisiune, să bine-voiescă a-ne. primi 
şi a âșterne propuseţiunea acesta Inaltului 
Gubern, însă tot-odată a și mijloci, ea din 
privința împregiurărilor de-atunci şi a, jert-. 
felor celor multe, aduse prin românime 
pentru credință cătră Inălţatul Monarch 
paguba acesta Erariale, adecă banii gata, 
aurul, argintul și mercurul, (căci din mi- 
nerele ustrinele, sub cerul liber rămase, 
decum să fi perit ceva, ci precum audirăm 
în vara trecută la prilegiul inventurei, sau 
aflat în dânsele un plus de metal de mare 
însenmătate), după daturi sigure calculân- 
du-se şi detrăgându-se dintw'ânsa tot ce sa, 
adunat pănă acum — să se împartă în 
două părţi egale, Și o jumetate sortându-se, 
numai ceialaltă se cadă sub reparațiune, 
adăugându-se lângă acesta, şi cassa, săra- 
cilor. Eără ce se atinge de paguba priva- 
ților: Căutând noi la împregiurarea, aceia, 
cum-că între păgubaşi se află mulți Ro-
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mână, despre cară suntem convinși, cum-că 

au fost şi sunt credincioși Inălțatului Im- 
păraţ, precum și mulți de altă baţiune mar 

ales văduve, cară şi în an. 1843 avură o 

„purtare pacinică şi se află acum în cum- 
plită sărăcia. Căci trebue se însemn&m cum- 

că mulți dintre privații păgubiţi, mai târdiuw 
prin cumpărarea lucrurilor jăfuite cu pre- 
vuri bagatele, sau mai bine dicând preţuri 

de ris, de tot seu regresat, ba încă unii 

mai tare sau îmbogăţit, decât erau îna- 

intea catastrofei. Drepi aceia dorind noi 

din simțire frățescă, şi umană, a da la pă- 
gubași cei mai "nainte pomeniți mână de 

ajutor, €r de altă parte sperând cum-că 
Inaltul Gubern se va îndura a îngriji și 

pentru ajutorința Românilor înainte, şi 

după catastrofa Zlatnei prin insurgenții 

Maghiari arşi și deprădaţi, propunem spre 
scopul acesta o sumă de 40,000 florini, — 

adecă cu 10 mii mai mult ca cum au că- 
pătat Aiudenii acum de curând — pe lângă 

umilita rugare, ca să binevoescă mult ono- 
rata comisiune a mijloci la Inaltul Gubern 
împrumutarea sumei aceştieâ -pe creditul și 

” conta sus pomenitelor comunități.
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„Mult onorată comisiune!mare e po-. 

vara, care prin aceste două sume, cade în 

umerii poporimei nâstre, er de-altă parte 

cunoscut e, încât poporul român, care 

pururea a fost sărac, prin revoluțiunea tre- 

cută și mai tare s'a sărăcit, şi pe viitor are 

de-a rămâne în sărăcia deplină, pentru-că 

de cum să aibă norocul de a-şi redobândi 

supremul oficiu Montanistie (Oberamt), care 

_avuse aici şedinţa sa .mai înainte, ci și 

oficiurile cele din urmă, adecă administra- 

ţia Montană, cassa Montană şi Judeciul 

Montanistie, va să şi-l perdă din sînul său; 
şi să ajungă la sortea unui sat ticălos. 

„Pentru aceea noi pe adusul proiect 

numa cu acea speranță îl puturăr face, 

cum-că spre răsplătirea sumei quastionate 

mi-se va da un termin încai de trei-decă 
ani, pentru a căruia mijlocire ne și rugăm 

de mulv onorata comisiune, precum şi pen- 

tru de-a se da comunităților dreptul a cer- 

ceta în sînul său după omenii aceia, cari 

au jăfuit cu grosul, și decă mai au ceva 
din bunul jăfuit a lua dela dânşii cu îin- 

treventul oficialilor competenţi spre împli- 
nirea contingentului său anuale. — Se în-
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țelege de sine, cum-că după împarţirea, 

celor 40,000 A. c. m. între privaţă vor tre- 
bui să incete tote pretensiunile lor și cer- 

cetările caselor românescă, care dela catas- 

trofa Zlatnei înc6ce sau făcut mai în tote 

dilele, şi după placul ori-cui, cât cu pre- 
pus atâta și fără prepus fundat, asemenea, 

vor. ave să încete şi alte prigoniri de oră ce 
nume, căci scopul nostru e, ca să nu — mai . 

fiă între locuitorii ținutului acestuia înverșu- 
nări şi să se tragă peste trecut un văl, 

dându-se uitărei tâte cele întâmplate în 
nefericitul an 1848. 

„Pe urmă ce seține de modul repar- 

tițiunei despăgubirei Erariale peste cele 

șepte s6u opt-spre-dece comunități precum 

și a ajutorinței între privaţii păgubiți, noi 

am fi de părerea aceia cum-că acesta să 

„se facă prin mult onorata comisiune cu 

întrevenirea contribuitorilor comunităţii re- 

presentate cel” puţin prin 7 barbaţi, de 

dânsele aleși, deştepţi, şi cu caracter ne- 

pătat, cani adecă cunosc bine împrejurările 

satelor şi a locuitorilor, şi sunt în stare a
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"da mult onoratei comisiuni informaţiuns 
curată și dreptă. 

„Înoindu-ne cucernica rugare rămânem 
„Zlatna, în 80 Ianuarie 1851. 

cei mai umiliţit, 
Der să lăsăm pe Aurarii seu locuitorii 

români din Auraria să-și continue şi ter- 
mine Plânsârea lor adresată comissiunei 
militare, ce venise cu intenţiune pe faţă 
de a inai seote şi aduna dela, nefericiţii și 
nesocotiții Zlăgneni banii, aurul și argin- 
gintul scos din Topitârea pănă în 1848 îm- 
părătescă, €r din primăvera acelui an de- 
venită regescă ungurescă, ceea ce lor nu 
le conven€, spunându-le instinctul, că pănă 
a fost împărătescă a fost a tuturora, €ră 
devenind ungurescă, are s5 fiă numai a 
Maghiarilor, săi lăsăm să se plângă şi sbată 
cum să scape de plătirea celor 200.000 4. 
cât pretindea dela ei statult). pentru de- 
vastarea zidirilor erariale, banii, aurul și 
argintul prădat — furat — să lăsăm şi 
inclita, comissiune, să lucreze mai multe lună, 
ca să-și facă diurne grase tot de pe spa- 

„2 Na pot spune cert, că a fost, atât, mai puţin, sâu mai mult. — Aur 

7
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tele Românilor, cari încă suferiseră în timp 

de 16 luni relativ tot atâtea daune ca şi 
erariul și vădînd și.sciind cum şi-a început; 
acea, comisiune lucrarea — arestând pe preo- 

tul Ioan Lucaciu și alții, cum am vădut mai 

sus — să credem: că operatul ei nu va fi mai 

alb, ci pote mult mai negru, decât „Cartea, 
negră“, de care ne ocupăm, pentru-că acea, 
comisiune pe față se arăta, că vrea numai 

ban, aur și argint, în ascuns însă se mun- 

cea să scotă și arate, că Românii au în- 

cendiat chiar și frumosele “Biserică româ- 
nescă ! DL - 

Domne nu le pune adversarilor noştri 

păcatul acesta!!! 

Avem la mână proclamaţiunea origi- 

nală scrisă cu slove vechi, cum le mai qicem, 

potcove, de dato Zlatna 30 Sept. 850, sub- 
scrisă: „Nalik, Căpitan auditor. nr. p.; Schâner 
m. p.; Mânar m. p., care, nevoinda osteni 

prea mult bunăvoința cetitorului, o reser- 
văm pentru altă-dată ! Cine scie? Cine pote 
garanta, că nu se va mai găsi vre-un ba- 
ron s6u năimit să vrea a nega, s6u inter- 

verti  asertele mele și, decă da, ne va 

prinde bine să avem cu ce ne mai apăra,
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cum ne-am apărat și pănă 'acum. Mai bine 

să întrebăm pe neîmpăcaţii noștri adver- 

sari: Unde? în ce loc pe totă suprafaţa, 

pământului Sau mai găsit Omeni — hoţi? - 

— cari după ce au furat, seu numai au 

voit a salva și scăpa de topire şi ardere 
totală bani -de aur, argint și hârtie — note 

de bancă — în loc de ai îngropa în pământ 

şi ai ascunde pentru o generaţiune de ochii 

-omenilor, îndată după provocarea lancului, 

Buteanului şi a lui Meder au alergat şi au * 

predat 4—50.000 fl.? Tot asemenea lotrii şi 
hoţi să aibă Impărăţia şi nu va ave lipsă 
nici de gendarmi, nici de atâță Custodi la; 
casele publice!!!, cari ne fac mai mult rău 
decât bine, mai multă pagubă decât do- 
bânda, și cu tote acestea Românii tot mai 
figureză în gurile, condeiele și pressa ma- 
ghiară de: „Diihâs, tolvaj și rabl6 olâhok!+ 
Ich danke schân meine Herren! (adecă 
cum e vorba: „dii mamă chidră, să nu- ți 
dică ..1%) Der să ne înădușim durerea în 
noi și să vedem ce ne mai spune și în- 
drugă „Cartea cea negrăt, 

Apoi însu-și faptul, că domnii au 
chiămat pe Români ca să se împace, pro-
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beză, că ei au sciut de proclamaţiunea lui 
Puchner. De-ar fi fost- comunicaţiunea în- 

treruptă, cum și de unde ar îi putut sci, 

ca s6 chieme pe Români să se împace 
cu ei? 

Cum-că ar fi fost stârpită totă nobili- 
mea, câtă sa aflat între Sibiiu, Blașiu și 

Alba-lulia, nu'e adevărat. In acest ţinut, 
afară de cei 43 dela Sângătin, numai şese- 
înși au fost omoriţi, nevrând cu nici un 

preţ şi condițiune a preda armele. 

In răspunsul, ce am dat în broșura 

tipărită, în Tipografia Archidiecesană în 

1890 comitelui Teleki, am arătat cum din 
acest ţinut precum şi din ţinutul dintre 

"Ternava mare și Mureș pănă unde s'a în- 

tins prefectura Blaşiului, au fost scăpaţi 
“toți proprietarii unguri nobili şi nenobili. 

Cine vre să cunâscă adevărul, caute acea 

broșură şi vadă. - 
Incât pentru Maghiarii, cară au fost 

masacrați la Șard şi în școla de călărit a 
husarilor grăniţeri la Cricău, ne arată Ra- 

portul lui Iancu scriind: 

„Pe când eram eu ocupat cu desar- 
„marea și pacificarea orașelor muntene, un
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„alt 'despărțământ al trupelor mele a avut: 
„să ţină cea dintâi luptă cu honvedii ma- 
„&hiari, și au căștigat o victoriă strălucită, 
„la Cricău, — unguresce Krako —. . . 

„In acele dile mai multe companii de 
„honvedi şi gardişti maghiari din Aiud au 
„atacat ostea prefectului Axente Severu la 
„Sâneraiă, lângă Mureș. Prin atacul urmat: 
„pe o negură grosă şi de tot pe neaștep- 
„tate ostea românescă fu pusă pe fugă. 
„Ingâmfat din causa victoriei  căștigate 
„atât de uşor, 4 companii de honvedi, un 
„despărțământ de gardiști din Aiud, aju- 
„tate şi de ceva cavaleriă, şi comandate 
„de maiorul Banfi Jânos şi de căpitanul 
„de cavaleriă Baumgarten, trecând peste 
„Mureş, se aruncară asupra lagărului dela 
„Cricău. Poporul armat respinse atacul cu 
„bărbățiă, er apoi se încinse o bătaiă în- 
„verşunată, care a durat mai multe 6re..... 
„vrășmaşul după mari pierderi a fost. luat: 
„pe fugă și gonit pănă la Teiuşi?). 

Din acestea se vede, că despărţămân- 
tul Iancului a bătut pe Maghiari la Oxi- 
cău. Acest daspărțământ, ca să ajungă din 
munți la Cricău, a trebuit să trecă prin 

') Vedi mai pe lung Rapotul la pag. 6 şi 7. 

— Aut,
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Șard și prin Ighiu. Ceea ce nu ne spune 
nică „Cartea cea negră“, nici Iancu, Ma- 
ghiarii din aceste locuri au fost armati, 
având şi ei arme din cetate, cari după cum 
am vădut din învoela, ce o făcuseră la 30 
Octomvre cu „popa Culiţat adecă cu Pap 
Miklos, cum seria „Cartea negrăt, le-au de- 

pus, reținendu-și cele private, ce le avu- 
seră şi pănă în Maiu 1848. 

Decă der despărțământul lancului a, 
trecut la Cricău după acestă pacificare, 
e constatat tot-odată, că Românii în tre- 
cerea, lor prin Şard şi Ighiu numai au de- 
sarmat, însă nu Sau atins nici de averea, 
nici de persâna celor desarmaţi. Prin ur- 
mare, dâcă nu veneau Aiudenii cu, Banfi 
și cu Baumgarten dela Aiud la Cricău,. 
scenele cele sângerose și omorul aprâpe a 
200 de bărbaţi nu se întâmpla. Eră decă 
sa întâmplat, trebue să credem tradiţiunei, 

„care spune, că pe cât timp ţin bătaia 
față în față la părăul Cingăului dela Ori- 

“cău, acești neastâmperaţi s'au mișcat şi au 
arătat mari semne de bucuriă. 

Văduvele Benedek și Sz5lăsi în plân- 
sorea lor cătră înălțatul împărat ne arată,
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cum-că, comandanţi 'la acest masacru au fost: 

„Balazs, controlor cameral, şi eu mai adaug! 

că a fost şi Iosif Crişianu dela Barabanţ, 

fiiul unui husar grăniţer!). Der aceşti co- 
mandanţi nu -au comandat masacrarea, ci 

atacul contra honvedilor şi gardiștilor ma- 
Shiari şi, după ce li-a ajutat cel de sus: 

de au raportat o .vietoriă strălucită, adu- 
nându-se cu _ toţii la Balazs, controlorul 

Domeniului fiscal din Cricău, sau pus pe 
chef și şi-au petrecut, cum face tâtă lumea. 

după vre-o isbândă, eră 6menii, cari pote 
înainte, ori în decursul bătăii s'au codit 
ori au fugit din Lagă, fugind spăriaţă în 

ruptul capului cătră casele lor spre munte, 

învitați și sumuțaţi de speculanți, în fuga, 
şi turbarea lor au măcelărit pe cei ce au 

purtat arme, nu însă şi pe femei, cum se 

vede din plânsorile văduvelor Kis Gergely, 
Benedek, Szălăsi şi altele, și precum sciu 
şi eu, că Angel Ioan, căpitanul din Cricău, 

1) Acesta e teologul Kărăzsi din seminariul 
dela Blaşiu, care pentru-că a mâncat tocană în 
Miercurea Pascilor a fost oprit dela spălarea pi- 
ciorelor şi a dat ocasiune la mișcarea naţională în 
1845. El pănă în diua de adi este încă în vi€ţă,
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a salvat vicța copilului Szasz Pal, tatăl 
pretorelui Szasz Jozsef din Aiud, care a, 

luat parte la instalarea Metropolitului Vic-. 
tor în Blașiu. Nu sciu, decă Lukats Bela 
recundsce și mulțămesce Presacanului, care . 
Va scos din şirul muribundilor dela Presaca 

și Pa ținut, der Szâsz Pal a dăruit cât a 

trăit la tote sărbătorile cele mari câte-o 
măsură de grâu curat și câte un fl. m. ce. 

“lui Anghel Ioan, căpitanul din Cricău. 
Acesta probeză, că nu acest căpitan, nici Ba- 
lăzs și Munzat cu Schândruckt) au comandat 

omorul, ci fugarii, desertorii desperaţi, pâte 

și blesuriţi, întorcându-se dela locul de 
luptă, în durerea ranelor lor au ucis pe cei 

nevinovaţi. a 

Despre acestă măcelărire se colpor- 

teză pănă în dilele nostre nu numai la 

Șard și împrejur, der chiar şi la Braşov 
niscai vârbe, ce le-ar fi dis Bărnuţiu că- 
tră părintele popa Culiţă din Şard, tatăl 

actualului consiliar de Curiă: „aţi tăiat 
porcii, der aţi lăsaţi serofele“. Din cuvin- 

') 55 nu se confunde cu Șandru, stu Sândor 

dela Viștea, care în acel timp era numai sergent- 

major şi nu a luat parte la bătaia dela Cricău.
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tele acestea, deşi nu se pote admite, că 

ele ar fi eșit din gura unui așa mare filo- 

sof şi moralist, cum a fost Bărnuţiu, încă 
se pote vede, că femeile şi copiii au fost 

cruțaţi, — şi că Românii și în furia celei 
“mai legitime răsbunări sunt mai presus, 

decât Săcuii, cari la Reghin în 2 Noemvre 
1848, după ce puseră foc orașului, şi prin 

acesta siliră pe orăşeni să iesă afară din 

case, ca să nu-i cuprindă focul, pentru-ca 
să-i potă despoia de tot ce aveau asupra 

lor, precum bani, scule de aur şi de ar- 

gint, pietre nestimate și vestminte scumpe, 

omoriră bărbaţi, femei, moşnegi, copii, încă 

și pre 17 soldaţă rămași răniți în spitalul 
de acolo de trupa lui Urbant). 

| Cum-că 6menii noștri au fost supe- 
riori în moralitate şi inferiori în crudeli- 
tate, se vede şi de-acolo, că ai noștri pe 
tot locul au apărat, au ascuns în casele, 
celariile și podurile lor femei, copii, bă- 
trână etc. și i-au apărat de furia și răsbu- 
narea înfuriaţilor, comisă totdtuna în be- 

1) Vedi Barițiu „Părţi alese“: volum II pag. Ă 
298—294. 

N



131 

țiă și după sumuţarea speculanţilor; pre 

când nu cunoscem nici un cas, că aşa ceva 
_să fi făcut vre-un Maghiar. Ba cunose un 

cas, că un Maghiar, anume Albertfi Samu, 
și după restabilirea ordinei la 12 ani, ca 

să-și răsbune, a împușcat pe cumnatul său 

popa Bucur dela Barabanţ, numai pentru- 
că a figurat şi el între comandanții din 

bătaia deschisă şi faţă în faţă la Cricău, 

— ceea ce Român nu a făcut. 
Der autorul „Cărţii negre“, descriind 

în colori şi mai negre omorul și măcelă- 
rirea celor 43 dela Sângătin, dice, că acest 

masacru sa întâmplat în 18 și 19 Octomvre, 
chiar în diua, când a eşit Proclamaţiunea 
lui Puchner pentzu  desarmare, — și că 

Românii ar fi îndeplinit acea faptă înainte 
de publicarea proclamaţiunei.?) Chiar așa, 
să fiă, twebue să scim toți cei, pre cari ne 

dore de cele întâmplate, că înainte de 

acesta eşise în 5(1'7) Octomvre instrucţiunea, 
cum au să se formeze și să lucreze glotele, 

2) Autorul „Cărţii negre“ nu e esact; noi 
scim positiv, că acel masacru s'a întâmplat la 22 

Octomvre, ceea ce vom și demonstra în memo- 

riile, ce le vom lăsa după noi. 3 
*
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şi ce e mai dureros, că înainte de acâsta, 

teroriști spândurară în 12 Octomvre pe 

Simonis şi Pap Vasilie la 'Târgu-Mureşului 

şi în 15 Octomvre pe Baternai la Cluşiu. 

Apoi Puchner desarmase pe Maghiarii din 

Sibiiu 'cu 2 dile înainte de eșirea proela- 

maţiunei, ceea ce nu Românii, cari nu ce- 

teau gazete, ci Maghiarii au sciut mai în- 

tâiu; şi ei, cuprinși de frică, în loc de-a 

fi alergat la primării, su de-a fi conche- 

mat pre iobagii lor, să le predea armele 
şi să se împace cu ei, dându-le şi câte-o 

bute ori două de vin „aldămaşt, au alergat 

ca nebunii cu toţii la Sângătin şi concen- 
-trându-se la curţile lui Zsigmond Elek de- 
acolo, prin acâsta au cădut în suspiţiunea 
de-a se fi adunat cu scop. de-a ataca şi 
omori ei pe Români, cari de frica acesta 
au părăsit satul şi au fugit la Gusu și 
Ludoş, şi numai după încuragiarea veci- 
„nilor sau rentors şi au tractat de Dumi- 
mecă 15 Octomvre, când sau concentrat 
gardiştii maghiaaă în curţile lui Zsigmond, 
unde din posiţia cea mai ridicată, ce do- 
mineză satul, au început a împuşea asu- 
pra sătenilor, așa încât viile, ce sunt în
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dosul curților lui Zsigmond, de frica glân- 

ţelor au rămas neculese. Er Joi în 22 Oe- 
tomvre, alergând acolo tribunul Ioan Den- 
diu dela Roşia, întreveni pe lângă Ma- 

ghiari ca să predea armele şi să fiă pace, 
ceea, ce sa și întâmplat, der eșind tribu- 

“mul după depunerea armelor, a puşeat ci- 
neva din urloiul caselor asupra lui, şi el tră- 

gând spăriat sabia, Românii au credut a fi 
semn de atac și sau aruncat asupra lor 

şi I-au omorît. Și așa scim noi, că s'a pe- 

trecut acea tristă faptă, er cum-că Un- 
gurii din Sângătin au fost gardiștă şi au 

exersat cu puscile ce le avură, martor e pă- 
rintele Nicolae Dăian din Sângătin. Etă 

așa au stârnit şi provocat ei înşi-şi fără, 

vre-o proclamațiune răscularea Românilor 
asupra lor! | 

Pre cât cunosc eu firea cea bună şi - 
domâlă a Românului, cred cu totă firmi- 
tatea, că să fi rămas acei nobili pe la 
casele şi moşiile lor, în bună pace şi Ii- 
niște, şi să fi predat armele, nu ar fi fost 

nică unul sacrificat, precum nu a fost ba- 
ronul Spleny din Bia, Anvander din Obreja, 
nică un Evreu în Hususău, Micăsasa și 

Alba-lulia, Kovrig şi alții din Blașiu ete.
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Er dâcă autorul „Cărţii negre“ şi 
toță scriitorii Maghiarilor susțin, că Ro- 
mânii au omorit în comitatul Albei infe- 
ridre şi femeile şi copiii, cum vine de nu 
se simte lipsa în nici un loc de foştii no- 
bilă proprietari, şi nu a cădut nici o mo- 
şiă în mâna fiscului? Ei, domnilor, precum 

"0 r6ndunică nu face vâră, așa un cas— două 
nu fac ce arătați şi propagaţi d-vâstră! 

Autorul „Cărţii negret, descriind ni- 
micirea 6stei lui Hatvani, dice, că la acea, 
nimicire au luat parte 30,000 de Români. 
Noi scim, că numai bărbaţii în stare de-a 
purta arme din Vidra, Ponorel, Albac, 
Neagra, Scărişâra, Câmpeni, Bucium, Abru- 
del (nu Abrud-sat), Cărpiniș, Sohodol, Cer- 
niţa şi cu vre-o 1000 locuitori din Zarand, 
comandaţi de preotul Simion Groza. dela 
Rovina, au luat parte la acea bătaiă de 
a—4 dile, în urma căreia Hatvani a luat 
fuga. Și decă vom computa la t6tă comuna, : 
câte 100 luptători, ceea ce e fârte mult, 
nu scotem, decât 2200, cu ai lui Balint fă 
3000 Români reu armați, contra a - 3800 
al lui Hatvani. Ce să facem însă Maghia- 
rilor „literați“ şi magnați? Ei numai pe
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sine se consideră de 6meni civilisati și de 
. ostași buni, și pre noi ne despreţuesc, ne- 
vrând a primi și recunâsce doctrina lui 
Bem, care le spunea mereu: „Man muss 
den Feind nicht unterschătzen.* 

Atâta a fost numărul luptătorilor la 
Cerbu, -dâr aceștia nu era o adunătură 
de tot felul de leghi6ne, cum a fost honve- 
dimea, şi nu se bătiau pentru 12—16 cr., 
ci pentru casele, familiile și averile lor 
primo loco, apoi și pentru jurământul, ce 
Pau depus Casei domnitore. 

Der ce să mai pierdem timp pentru 
a proba acestea, când autorul însu-și ne 

spune, că legionarii vienesă, cei cu cap de 

om mort pre chipiuri, se împuşcau unii 
pe alţii, ca să scape de lancea Românului, 

ca şi când ei şi toţi ceilalți honvedi gar- 
diști și S&cui nu ar fi avut baionete la, 
pusci, mult mai potriviţe pentru a stră- 
punge pe cineva, decât lăncile fabricate 

de 'Ţigani şi puscile cele de iepuri fără 
baionete, despre cari colonelul maghiar 
Osutak ne spune, că nu erau de nici o 

trebă. Der să nu mai pofienim de tâte 
acestea, ci să dicem: „Când e să te bată 
Dumnedeu, nu te pâte scăpa nime.“
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Autorul, s6u cârpaciul „Cărţii ne- 

grei, spunând, că la acea catastrofă au 

luat parte 80,000 Români contra a abia. 

19200 de Maghiari, şi vrând a ne arăta. 

lumii de barbari, crudeli şi sângeroşi, trece 

peste ea, cum trec scolarii cu buretele; 

peste cifrele ce le-au greșit, seu cum ar 

trece cineva peste un pod, sub care sa cu- 

tropit, inculpându-ne numai pre noi, fără să. 
vrea a considera tote împrejurările şi an-: 

_tecedențele acelei catastrofe. Noi însă, cari 

suntem inculpaţi ca barbari, canibali și 

mâncătoră de carne ungurescă, nu putem 

trece așa ușor preste ea, ci datori suntem 

pentru onrea şi honestitatea neamului ro- 

mâmesc, să le ar&tăm lor şi la tâtă lumea, 

că nu noi, ci ei pârtă păcatul, ei sunt cul- 

peși de vărsarea acelui sânge nevinovat, 

care a curs şiroe, perind şi nimicindu-se 

nu numai o brigadă întregă de ostaşi şi o. 

miiă de cetăţeni nesocotiți, cari fiind în- 

şi-şi complici, au plecat cu acea brigadă. 
Ci că au cădut mulţi şi din ai noștri, 

pe cani noi nu i-am mai numărat. Ca, să 

fi făcut însă numărul glotașilor lui Iancu, 

Balint şi Popa Simeon dela Rovina 30,000
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de luptători e peste totă putinţa. Eu cu ai 

mei nu luăii parte la acea catastrofă. Noi 

fusesem chiămaţi în acel timp -în ajutorul 

fortăreței dela Alba-Iulia, de colonelul Au- 
gust. Numărul 6menilor celor trei coman- 

danți en chef Iancu- Balint şi Groza, nu 

se pote constata, căci nu erau conscrişi, ci 
mergeau la luptă numai cari voiau și pe 

cară îi împingeau însufleţirea şi zelul dea 

se bate cu dragă inimă. 

“Atâta se scie, că Zlăgnenii și cei de 
pe valea Ampoiului pănă la Șard nu luară 
parte, pentru-că, trecând eu în cetate, nu 
avea cine să-i conducă, eră pe Dobra, pre- 
fectul lor îl omoriseră Săcuii lui Hatvani 

la prima bătaiă. Asemenea nu luară parte 
“ Mocanii dela Ponor şi Rimeţiu, și din păr- 

țile Trăscăului, cari aveau a ţine piept Să- 

cuilor de pe Arieș și „vitejilor“ dela Turda. 
Prin urmare numărul luptătorilor români 
wa putut fi mai mare, decât 3000—3200,. 

Să vedem acum, cât a fost de mare 
mumărul Kossuthianilor: Colonelul Kossu- 

thian, Kahiman Csiutak în opul său „Aradi 
fogsâgom allat irt adatak“, edat la 1868 

de -Hekenâst Gustav în Pesta, ne arată la
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pag. 34, că el a venit dela Oradea-mare 
în 19 Februarie 1849 la Halmagiu cu 800 

honvedi, 155 legionari nemți, 50 husari 
de ai lui Alexandru și YVilhelm, 400 gar- 

__diști de Salonta, 206 gardiști din Bihor, » 

164 gherila, 2 tunuri de câte un punt și 

unul de 2 punți cu cele de se ţin de ele. 
Așa-der cu 1813 feciori. 

Tot acest brav colonel ne arată în 

opul citat la pag. 42, că mai târdiu — nu 
ne arată diua — a primit ca întărire dela 
"Gaal 115 honvedi sub comanda lui Buretz 
(Român rătăcit), 575 feciori conduşi de 

Alvany și Nosdrovitzki, două tunuri de 3 
punţă, cu caii și muniţiunea lor. Așa-dâr 
avem 1813+4+790—2603 feciori şi 5 tunuri, 
să mai adaugem la aceştia 1200 feciori, 

„cu cară a venit la el în Brad Hatvani!) şi 
avem o oste de 3800 conbatanţă. | 

') „Nem sokâra mârczius 25-6n 6rkezik egy 
level, hogy valami Hatvani tele szabad csapat 
felszerelve răvid napok alatt parancsnoksâgom 
ală rendeltetvân fâhadi szâlăsomra be fog vonulni. 
A esapat âlland ât szâzad gyalog 6s egy szâzad 
j61 fâlszerelt lovasâgb6l. Osszesen 1200 făbali,
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„Prin urmare numărul feciorilor cu 
cară a venit şi sa, luptat Hatvani la Abrud 

a fost cu mult; mai mare, decât cel ce ni-l 

arată Iancu în Raportul său, punându-l la 
2800, şi decât care ni-l arată Vasile Mol- 

dovan în, „Memoriile“ sale punându-l la 

3000, Decă noi credem lui Csutăk,. pretin- 

dem, ca și adversarii să credă lui Iancu şi 

Moldovan. 
Vădând acum, că numerii ambelor oste 

au fost aprope egali şi sciind, că ai noștri erau 

zeu armaţi şi că nu avea tunuri, nică mu- 
niţiune de ajuns şi anume preparată pen- 

tru umplături, fişicură, ci trebuia s5 verse 
ierba, seu praful de pușcă din corn, după 

acesta să îndese câlți — căci hârtiă nu 

aveau, apoi să pună plumbi seu tăieturi de 
plumbi şi 6răși câlță; prin urmare pănă 
puteau da ai noştri un foc, adversarii dau 

5şi 6. 
Să vedem, cum sa putut, ca cu tote 

avantagiile, ce le aveau ei și miseriile, cu 
cari ne luptăm noi, totuși nu numai nu i-am 
învins, ci i-am sfărîmat şi nimicit cu totul. Ca 

să pricepem şi să ne convingem deplin de 

acesta, vom lăsa să ne vorbâscă tot acest ostaș
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demn de tot respectul; care arată la pag. 

61 a opului citat mai sus, că Brigada 

(Dandâr) lui era compusă din doue de trei 

părți Români!) şi cum-căr când umbla el: pe 

la Dobriţin, ca să mijlocescă împăcarea și 

agraţiarea Românilor a venit Hatvani cu 
1900 şi sa pus în capul Brigadei, ce stase 

pănă atunci sub comanda sa, şi cu aceea. 

trecu la 21 Aprile la Abrud?). 
Din acestea va pricepe tâtă lumea, 

afară de șoviniştă, cum se putu întâmpla, 

ca acea brigadă provădută cu tote nece- 

) „Nem lehet egy rab fălăt sem eleget &- 

kăâni, hogy e€leterăl jelt ne adhassan, annâl ke- 

vâsb6 tehettem €6n azt, mivel seregem kât har- 
mada olâh fiukbsl âllat, kik azonban kătelesegeik- 
nek minden idâben pontosan meg feleltâk:. | 

2) „Mielăt Brâdot elhagytam, ki adtam Brâ- 
don Apnlis 2i-6n kelt napi parancsomat a se- 
vegemnek ;... senki sem tudta hovâ menyek, csak 

Hatvani, neki nyiltan megmondottam, hogy vissza- 
tertemig egy lepes se tegyen elăre, de hâtra sem... 

O vagy az gondolta.. vagy pedig arra szâmitott, 

hogy ott majd az aranybânyâk torkâban îires 

penztâra tele fog hânytatni. Tudja Isten mi fâle 

aranyokat, de lehet az is, hogy 5 is irigyelte a 
f6nyes dicsâsâget, melyet parânyi seregem az & 
kizărăsâval a târtenet lapjain nyerhetet volna.:*
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sariile, câte se recer la purtarea de răs- 
boiu, fi bătută, sdrobită şi nimicită în 

două rânduri de nisce glotași amăriţi, ar- 
maţi trei din dece părţi cu pusci de vânat 

iepuri şi vulpi, şi 7 părți armaţă cu lănci, 

cu furci de fier şi cu pară de lemn, cum 
am avut eu 400 de inși. 

Se înșelă rău cei dela „Magyarorszag“ 
și toță cei ce cred, că cu o armată poli- 

glotă vor pute elupta vre-odată indepen- 

denţa Ungariei; se înşâlă toţi cei ce cred, 

că nu trupa, nu ostașii gregari căşștigă și 

eluptă victoria, 

Da, sciu și eu, că oficerii și condu- 
cătorii cei geniali, cuminte, bravi şi reso- 
luați contribue mult, forte mult la eluptarea, 

victoriei; dsr de nu vor sci, de nu vor 
pute încuragia cu esemplul şi entusiasma 

pe feciorii, pe ostașii ce-i conduc şi co- 
mandă, nu vor învinge nici-odată, pentru-că. 
numai entusiasmul ne înalță mai pe sus 
de tote simţirile, de tote cugetele, şi ne 

răpesce seu împinge peste voia nostră în 
foc și la mârte pentru causa ce-o apărăm. 

Și cum va produce acest entusiasra 

un oficer, care nu cunâsce limba, feciori- 

p
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lor, 'sâu de-o cunâsce nu o pote pronunta, 

nu o pâte preda așa, ca să misce, să aprindă, 

să facă efect? Alta era, când strigam 

eu şi noi — tribunii —: „După mine, co- 
pii, cu Dumnedeu şi împeratul înainte!“ Și 

alta a fost când striga Hatvani: „Flore ki 

Istene van, a tobaj olăinal.!“ „Valahiit, cari 

formau două din trei părţi a armatei lui, 

audind acestea, în loc de a-se însufleți, 

Ji-se rănea inima de morte și mai bucuros 

„aruncau armele, decât să se folosâscă de 
ele în potriva fraţilor lor! 

Multe casuri petrecute pănă acum și 

conservate în istoriă ași pui6 aduce pentru 

probarea și ilustrarea asertelor mele, mă 

“voii mărgini îns& numai la două din cele 
mai prospete. 

Suntem în 20 Ianuarie 1849. Puchner 

cu cea mai mare parte a armatei împără- 

tescă concentrată în Sibiiu şi Turnişor, 
Bem cu honvedii, voluntarii, gardiştii și 
husarii kossuthiani la Șura mare şi salinele 
Sibiiului. Ai lui Puchner sgribură tâtă n6p- 
tea, cu pușca la, picior și cu fitilul aprins, 
în estremitatea, Sibiiului despre saline şi 
Șura mare. Ai lui Bem se odihnesc în case
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îneăldite şi dorm plini de entusiasm, fără 

pici o grijă în cortelele lor mai sus în- 

dicate. | 

Bem e atât de sigur de victoriă, în- 

cât, când plecă spre Sibiiu, învită pe D-l 

popa săsesc, că de va ave ceva de cerut 

să-l caute a doua di în casele comandei 

generale în Sibiiu. 

Dimincţa între 7—8 6re se începe Și 

încinge bătaia, era s-ta di de Dumineca; 

la bisericele românesci, dintre cari una e 

aprâpe de câmpul de luptă, se tocă, se 

trag clopotele. Bem le aude și plin şi 

cuprins de entusiasm, strigă: „Die Geist- 

lichkeit preisst unsem Herr Gott mit Gloc- 

ken und Gesiinge, ich aber preise Ihn mit Ka- 

nonen donnern.“(, Preoţii laudă pe Dumnedeu 

prin sunetul clopotelor şi cântări, eu însă îl 

laud cu bubuitul tunurilor“). Pe când Bem, 

însuflețit de causa libertăţii maghiare, — 

care dâcă ar fi eşit învingătore, era s6 

scâță la lumină şi causa eliberărei Polo- 

niei, mânat de zel duplu moral: —liberta- 

tea şi naţional— eliberarea Poloniei, se 

aruncă cu tunurile sale în gura morții, 

cum se aruncă toţă cei cuprinși de entusiasm,
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— pe atunci Românul Teţiu (renegat în Ar- 

mean, şi din Armean în Maghiar: Czecz) 

cu o frumâsă brigadă se întorcea de pe-o 
lature pe cealaltă la Ogna, şi se făcea, că 

nu aude bubuitul tunurilor. 

Der, decă a fost însuflețit și entusi- 

asmat Bem și oficerii lui superiori, apoi 

dău nică ostașii lui Puchner nu erau nis- 
cari somnuroşi răolatici, cum îi credea Bem 

cu ai săi. Aceştia nu erau însuflețiță, nu erau 
entusiasmaţă, ci erau mai mult decât atât; 

erau esacerbati şi doreau să-şi răsbune pentru 

ruşinea, ce au păţit la Ciucea, Huedin şi 

Ganfalău. Deşi mai puţini la număr, deşi 
aprope morți de frig și fâme, și conduși 

de-un bătrân podagrist şi neputincios, ei 

au resistat entusiasmului celui mare al com- 
batanţilor lui Bem; ei sau bătut totă, diua, 
fără a șovăi, şi-ţi crescea, inima când vedei, 
cum husarii dela Dobra, Spini, Barabanţ, 
Șard, Oieșdea, Teuș şi Dumbrău, aprâpe 
toți Români, sub comanda căpitanului Suini 
— italian — respinseră atacul înfocaţilor 

” 1) Cunâscem familia Herlea dela Vinerea, 
Nu cum-va locotenentul nostru e din acea familiă? 

— Aut.
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„husari ai lui Matei“ („Matyăs huszărok“), 

er locotenentul Herlea!), aruncându-se cu 
ochii închişi asupra bateriilor lui Bem, le 
sili a se retrage şi a lua fuga, | 

Și pe când despre seră era să r&- 
mână lupta, nedecisă, pe când de ambe 

părțile suflau trîmbiţile şi băteau tobele 
a retragere, atunci feciorii batalionului 
de granatiri, Români aleşi şi voinici ca 

bradii de munte, răpiți de entusiasm și cu- 

prinși de durere pentru atâta sânge văr- 
sat fără vre-un resultat, strigară ca un 

singur om și cu un singur glas: „Pe ei fe- 

ciori... Sfântul şi Dumnedeul lor!“ şi 
aruncându-se asupra 6stei lui Bem, o 

:aduseră în disordine, o alungară şi făcură, 
ca acea 6ste să nu pâtă dormi liniștită în 
Șura mare şi a doua di să vină întărită 

cu brigada lui Czetz, ca să ia Sibiiul. 
Al doilea cas s'a petrecut la Plevna, 

la, care asemenea după o luptă mai crân- 
cenă, decât tote luptele cunoscute pănă 

acum în istoriă, — afară de cea dela Ter- 
mopile şi cea dela Siget, eluptată de Ro- 
mânul Zriny — după o luptă pe morte pe 
vieţă, ce a durat tâtă diua, pe când co- 

| i 10 
7



148. - 

mandanţii dăduseră ordinul de retragere, 
bravii luptătoră se repediră înainte și luară 
reduta. cea mai teribilă, Griviţa. 

Etă așa s'a putut, ca noi fără cunos- 

cință şi instrucțiune militară, fără arme 

de foe şi, după-ce ne-am câștigat arme 

fără muniţiune, fără oficeră ete., conduşi 

numai de însufleţirea şi entusiasmul ce ne 

cuprinsesă pentru causele, ce: le apăram, 

să putem resiste dela 11 Martie j'ănă la 
18 August 1849, adecă 5 luni și mai bine, 

batalionelor lui Kovats, Buzgo, luhâz, Vas- 

vari, Hatvani şi armatei de 8000 feciori a 

lui Kemeny Farkas, provădută cu 8 tunuri, 
şi nu numai să resistăm, ci afară; de. cei 

din urmă, cară încă lăsară vre-o 300 feciori 

în Muntiii noștri, pe celelalte să le sdrobim 
şi sfărîmăm cu totul. 

Der să ne întârcem 6răși la „Cartea. 
negră“. = 

La incusele celor 9 văduve, cari au 

așternut plânsori cătră Majestatea Sa împă- 
ratul, reflectăm, că tote cele au avut; același 
scop, ca şi partea primă a „Cărţii negre“, pre 
care eu o consider de un memoriu făcut; 
de „unioști“ și predat împăratului, ca să
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denunțe faptele Românilor şi să-l înduplece 
a se feri de serviciile lor și să se folosâscă 

srăşi de ale Maghiurilor, ceea ce, după -o 
stăruinţă de 13 ani, li-a și sucess. In acestă 

presupunere mă induce împrejurarea, că 

mică una din femeile plângătore nu arată 

lămurit, câtă daună a suferit, și cine i-a 

prădat averea. Și apoi mai tote amestecă, 

în plânsorile lor arderea Aiudului, pustii- 
rea Zlăgnenilor, a acelor dela Sângătin, 

Benic și altele. Tote aceste vădesc scopul 
mai mult de-a sumuţa şi irita pre Impăra- 

ratul, decât a-i cere ajutor, mărind şi um- 
flând faptele, ca şi Susana Kabos, cona- 
ționala lor. 

Cum-că 6mneii lui Iancu ar fi omorît 

“60 de Maghiari la Cucerdea, nu e adevă- 
rat pentru-că prefectura lui, precum și a 
lui Balinth, nu sa estins peste scaunul 
Arieșului, şi dâcă în adevăr sa intâmplat 

acea, măcelărire, Iancu nu pste fi înculpat. 

Eră pentru cei 200, pe cară scrie, că i-ar 
fi măcelărit 6menii lui Mikâs la Grind, 

dâcă e adevărat; — ceea, ce eu acum aud 
prima-dată — nu el, ci oficerul Rorich tre- 
bue inculpat, pentru-că acesta era coman- 

10%
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dant militar şi Mikăs era numai adminis-. 

trator civil. . 
Peste tot, putem fi mândri și mulţă- 

miţi, că ori-cât se svîrcolesc adversarii 

noştri să ne înegrâscă şi presente de bar- 

barii, sălbatică, erudeli şi criminali înaintea. 

lumei şi istoriei, pănă acum în decurs de 

48 ani, nu a succes nici celui mai înver- 

şunat scriitor de-ai lor, afară de casul lui 

Teoc Thodor dela Câmpeni, — care a dat. 
poruncă să împușce pe cei 3 dela Roşia, 

Abrud şi Cerbu, cu cari avea un proces — 

alt cas nu pot arăta, unde un prefect, tri- 

bun s6u: căpitan să fi dat anume ordin de: 

spândurat, împuscat, măcelărit, încendiat. 
seu prădat, — cum au dat și făcut co- 

mandanţii şi marii proprietari ai lor, ale 
căror nume și fapte, fiind destul de negre. 
nu vrem s8 le mai înegrim şi aici. 

Nu e adevărat, că pe Buteanu lar fi 
judecat şi sentenţiat un județ marţial în 
Halmagiu, ci precum arată raportul Ian- 
cului și Memoriile lui Moldovan, și precum 
sciu și eu, care am luat parte la ridicarea. 
monumentului lui în 1868 la Gurahonţ 
— la spândurat Hatvani de-o salcă fără.
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nici 0 întrebare şi judecată, ci numai ca 
să-l despoiă de galbenii, ce-i avea la sine;!) 
şi să nu arate cum-va lui Kossuth cele 

petrecute în Abrud, cum scrie despre acesta, 
Szilagyi Farkas la pag. 356 din „N.-Enyed 
Pusztulasat. 

Câtă diferență între majorul maghiar 
Hatvani şi „conductorul de bandiți Axen- 
tie“, care între alte multe fapte d6 umani- 

tate, în 29 Iunie 1849, după ce cu ajuto- 
rul Gmenilor lui Iancu băti și goni pe 

majorul Kovats din Auraria, — după ce 
dete ordine strajnice, ca 6menii săi se 

stîngă focul, care cu ocasiunea acesta se 
aprinsese a doua-ora în Auraria — se re- 

pedi prin o plâiă . torențială pe Valea-mo- 
rilor, pe o întunecime de nu-ţi vedeai 
mâna, şi scăpă cu pericolul vieţii sale vicţa, 
lui Lukats bogatul. cu consârta şi două 

fete ale lui, pe cari Buciumanii le duceau 
ca să le măcelărescă afară de sat! Câtă 

1) Se dice, că Buteanu cu Hatvani au fost 

conșcolari, şi că au jucat sera, după a doua g6nă 

din Abrud, cărţi amândoi, în care joe Buteanu 
câștigă 40—50 galbini dela Hatvani, — destul motiv, 

ca a doua di să-l pună de Salcă.
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diferență între Hatvani, care a ordinat să 

spândure pe Buteanu, ca să-i ia cele 200 

de galbini, ce-i câștigase ca advocat în 
timp de 2 ani la Abrud, și Axentie Severu, . 

care aflând, că niscai Români, arând cu 

plugul în grădina lui Kein la Zlagna, au 
găsit un cofărel legat. în fier cu 5000 A. 

în taleri și sfanți, şi după ce se constată, că 

acei bani “erau ai apotecarului Kein, care 

nu va afla acolo i-a trimis la Câmpeni în 
păstrare la Iancu, pentru-că în Auraria, unde 

veneau, des insurgenții ; nu era în siguritate. 
Asemenea fapte, nu am audit seu ce- 

tit, să fi făcut vre-un comandant oră căpi- 
tan maghiar. Și totuși ei sunt preamăriți 
ca eroi şi noi trântiţă și tăvăliță în tină și 
noroiii ca hoţi, tâlhari și bandiţă! 

S5 ne întorcem. acum la cele ce le 
serie autorul „Cărţii negre“ în Nr. 29 al 
lui „Magyarorszâgt (pag. 21) sub tătlul: 
„Ey Jelenet Abrudbânya remnapjaib6l“, în 
care spune, cum an provocat pe Iancu 
unele din cele 300 femei r&mase după 
prima fugă a lui Hatvani, — ce se refu- 
giaseră în casele popii Amos şi de-acolo în 
cimiter — ca să le scape din inâna lănce-
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rilor, citând autorul vorbele pronunțate po- 
lecesce: „destul mârtie pune acușina, ne 
slobod mai mult*); cum, în fine, a răs- 
puns 0 voce sâcă: „pentru ce ne-ai jurat; 
numai acum între munţi, că ne cum un 
suflet Ungur, der nică o pisică (se înțelege, 
ungurescă) s8 nu mai rămână în vi6ţăt, 

Cum-că totă acestă poveste e numai 
„o scornitură, se vede din testimoniul ală- 
turat mai jos. Acest. testimoniu nu a fost 
dat în 1849, ca să dică cine-va, că a fost 
stors cu puterea, ci cu doi ani mai târdiu, 

când era pace în eră și când Salvatorul 
vieţii celor 300 femei mirosa, că grei şi 

întunecoși noră şi multe tunete seci şi ful- 

gere ucigătore de ondre se răspândesc şi 

lovesc asupra comandanților români şi a 

fraţilor lor. Etă testimoniul :. 
  

  

har „Neveinket alâbb irtak igaz lelki- 
ismerettel bizonyităst tesziink az irânt, hogy 
midon 1849-ben Abrudbânya vârossa, az 
hovă  Magyaroszâgra menekiilni kivân6 
utunkbol zarând Vârmegyeben egy els6b- 
ben mindeninkbâl kifosztatva foglyok gya- 

  

  

*) Semn de apocrifiă, ca și „Dragussti,
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nânt hurezoltattunk, a moczok ăltal kipre- 
dâltatott, porra €gettetett s minden lakos- 
sai az oda menekiiltekkel egyetemben, igen 
keveseket kiveve meggyilkoltattăk. Akszenti 
nevezetii Român Csapatvezer es a lkeze 
alatt volt Românokkal megjelenven, nem- 
csak rosszalta es nyilvân kărhoztata azon 
kereszteny tiszta erzessel ellenkezd kegyet- 
len bânâsmodort. melly Abrudbânyâval es 
annak minden lakoseaival elkâvettetett, ha- 
nem egyszersmind megertven azt, hogy mi 
sokan tbbnyire năszemelyek egyik olâh 
Templomba, szaladva lstsegbe, esetlen resz- 
kettiink a nep gayilkolo megrohanâsâtâl 6s 
meggyilkoltatâstol, legottan egy Tribunus- 
16] kisârtetve azon 'Templomhoz jâtt, az. 
hovă menekiiltiink vala, ott tâlliink meg- 
&rtven azt is, hogy ugyanaz nap egyi- 
kiinknek ferje, mâsikunknak edes atya is, 
a tobbekkozt szemiink lattâra, csak azert, 
hogy magyar volt meggyilkoltatott, a mi 
ke&resiinkre  minket s meg egynehânyat 
maga pârtfogâsa ală vett, a tâbb ott ma- 
radoknak  bătorsigărol is gondoskodott, 
mikor csapatjaival Abrudbânyârol Zalatnâra 
Atszăllott, minket is oda âttâtetven, a 
keze alatt volt Românok kiziil, tizet Oriz- 
tetesiinkre rendelt, eteimiinkril is keresz- 
tenyi modon gondoskodoti s egyaltalyâban 
erântunk oly Nemes erzest szânakozăst es 

” tiszta JOszivliseget. tanusitott szânakozăsra,
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mâltd eyomattatâsunk €s iildăztetesiiunk 
Român nep âltal meg nem gyilkoltattunk, 
mind pedig azt, hogy onnan megszaba- 
dultunk €s ma €liink, Jsten utân Alkszenti 
Român vezârnek  kâszânhetjiik, melyrâl 
mint fenebb is igaz lelkiesmerettel bizony- 
sagot tesziink.“ 

Devă, Ianuărius 2S-ân 1851. 

L. $. Kun Erascbel s. E. 

dzvegy Pogânynă s. k. 

L. 8. Pogăny Bertha s. k. 

Cum-că povestea de mai „sus despre | 

cele 300 femei cu lancu e scornitură, se 

pote proba şi din natura locului, care și 
astădi e aceea, ce a fost în 1849. Mai în-“ 
tâiu casele popii Amos sunt cu mult mai 

mică, decât să fi putut cuprinde 300 femei, 

er cimiterul, care se întinde din curtea 
bisericei, în care am aflat eu pe cele 300 

femei, e îngrădit, închis şi într'o posiţiă 
de așa încât pe-acolo numai cei alungaţi 

de furia adversarului ar încerca să-și caute 

scăpare, nu şi un comandant, care vine 
liniştit în urma victoriei câștigate; apoi că 

aşa a venit Iancu, ne arată Moldovan la 

“pag. 139 din „Memoriile“ sale scriind:
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__ „După mortea tragică a nefericitului 
„Dragos, a sosit abia și Iancu în Abrud. 
„El a ţinut o cuvântare la popor, care o 
„sfirşi așa: „Atât vaţi purtat de bine, 
„încât ar trebui să vă sărut pe toță, der 
„filud-că a-ţi omorît pe Dragoş, mia-ţi în- 
„tristat inima de morte“. 

„Poporul a început a face escese şi 
„tocmai se lăţise faima, că şi Kossuth se 
„află în Abrud, ca turbaţi se aruncară 
„Moţii”) pe tote ulițele, şi prin tâte ca- 
„sele. Iancu, Balinth, Vlăduţ şi alţii mai 
peunoscuți umblau călări ca desperați pe 
ptote ulițele, ca să-i aducă la ordine etc.“ 

„Decă e așa, apoi lancunu a umblat 
„pe deluri, nici nu a stat de vorbă cu ne- 
mtericitele femei, pe cari Popa Amos le as- 
pcunsese în biserică nu în casă şi cimiter“. 

Tot atâta credământ merită, și al 
doilea, „jelenet“ privitor la, stîrpirea înteli- 
genţei maghiare, punând autorul „Cărţii 
negre“ în gura părintelui Simeon (nu Sa- 
muel) Balinth cuvintele de „gunoi“, „om 
nehotărît“ ete. la adresa lui Iancu, prin 
ceea ce își arată numai răutatea sa. Iancu 

*) Unii deduc moții dela Moţiul său părul 
legat chică cum purta și armatele pănă la, Napo- 
leon, noi însă credem, că Moţii, sunt prescurtarea 
-dela monti, ca mâsa dela mensa.
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nu ni-a fost nouă superior, ca să-i potă. 

împuta Balinth puterea seu suprema co- 
mandă; noi am fost coordinaţi unii cu alţii, 

în tocmai cum sunt şi prefecţii s6u fișpanii 

de astădi, am lucrat cu adevărat în bună 

înțelegere, der nu am fost supuși ordinelor 
Iancului, precum se vede și din rapârtele 

nâstre. De-am fi fost noi subordinaţi la co-: 

manda lui Iancu, i-am fi făcut lui, ca su- 

prem comandant, raportul despre faptele 

și mișcările nostre, însă fiind-că nu a fost 
așa, am făcut fiă-care separat de-a dreptul 

cătră Monarch, acum, decă nu stă superio- 
ritate, nu pote sta nică afirmaţiunea: „pă- 

cat de tine, că ţi-au dat atâta putere !). 

Nu pote fi adevărat nică afirmaţiunea, 

că „la Blaşiu ar fi jurat Românii, ca nică 
pe copiii din pântecele mamei s5 nu-i 
cruțet — afirmaţiune, ce se pune în gura 

lui Balinth ?. Şi decă sar fi dis acele vorbe 

') „Orok6 kâr, hogy neked ezta szâp ezimet, 
rangot €s hatalmat adtâk, es kâztiink teged elsăve 

tettâk“, 

2 „Hât elfelejted, hogy Balâzsfalvân arra. 

4 eskiidtiink, hogy meg az anya mehekben sem sza- 

bad kimelni a magyarti.
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între pohară, după o bucuriă așa de mare 

cum au trebuit să aibă popii și conducă-: 

torii Românilor după ce nimiciră a doua- 

“6ră stea lui Hatvani, nu ar fi vre-o mare 

minune, mai cu semă nu ar av6 a se spă- 

“ia şi îngrozi cei ce sciu, câte au suferit 

părintele Simeon Balinth dela compatrioții 

săi în Abrud şi în adâncul temniței din 

Aiud, din care îl scăpai eu !). 

Cum-că Popa Tamas, recte Tamăsi dela 

Strajia, al cărui fiu a luat în căsătoriă pe 

văduva Pokloştie din Alba-Iulia, cu care 

a sporit nemul unguresc, să se fi uitat cu 

sufletul odihnit, pănă ce Onu Pavel şi 
Costyă Todor au tăiat picidrele, au mal- 
tratat şi omorît pe diregătorul lui Rhedei, 

nu se pote crede, pentru-că acest preoi 

poseda o cultură înaltă și se bucura de-o 
stare materială frumâsă, crescându-și doi 

fii, din cari unul a ajuns funcţionar înalt 
la Guverniu ţării, er al doilea e acum 

preot-protopop onorar la Grind, în comi- * 
tatul Turda-Arieş, 

5) Vedi G. Barițiu, „Părţi alese“ Vol. IL. 
pag. 131—1383.



     
Ce să mai di a-i tt 

pre Memorandul, sâu cui serie cineva în 

„Cartea cea negră“:  „hivatalos lăveteles“ 

(pretensiune ofcidsă), care sar fi compus 

în 30 Decemyre 1850!) în Alba-Iulia, al: 

cărui original e scris6rea propriă a cano- 

nicului rom.-cat. Raduly și corecturele de 

mâna, lui Macedonfi, — nu sciu. Am cu- 

noscut pe canonicul Raduly, de origine 
Săcui din Transilvania, om forte popular, 

făcea, multe cumpărături de vechituri dela 

"Țiganii, cari se ocupă cu acâstă meseriă 

în Alba-lulia pănă în diua de adi; vorbea 
cu accent rău limba română, nu trecea de 

vre-o capacitate, ci numai de mare econom. 

“Nu sciu, nu pricep, cum acest om, acest 
canonice papistaş ar fi putut, şi ce interes 

ar fi avut să compună un Memorand în 
favorul Românilor, pe care să-l coregă 
Macedonfi?) și să-l ducă Iancu la Viena. 

Der masi, multe şi minunate sunt lu- 

1) Şi pe care autorul „Cărţii negre“, scrisă 

în 1849, Va prevădut ca un mare profet. Ce mai 

istorici ! 

5 A fost roman funcţionariu la Cancelaria 

«de curte pentru Transilvania. — Aut,
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crurile tale, Domne! Intre acestea pâte fi 

şi esista și așa ceva, Acestea însă sunt făcute 
tâte — ca și „Cartea cea negrăt, — nu 
pentru a face lumină şi a informa, pentru. 

a indrepta posteritatea, ci pentru a. înegri 

şi trage prin tote gundele pe conducătorii 
poporului român cu tot nâmul lor. 

Nu pe astă cale vom conveni şi ne 

vom înțelege vre-odată, D-lor? Voi se pare 

că nu sciți, că cu o lingură de miere 

prindi mai multe musce, decât cu o bute. 

de oțet, ceea, ce scie tâtă baba românescă. 
Se pote, că în urma acestui Memorană a 
seris Boitofski, primate la Strigon, în 15 
Iulie 1850: „Ingemuit, paternum meum 
Cor, quovos.... dum audivissem.... quo- 
modo manum suam misit hostist etc. (Vedi 
„Părţi alese“ Vol. II. pag. 388). 

Calea, pe care am puts conveni și a 
ne înțelege au arătat'o mulți bărbaţi de-ai 
noştri şi mai pe urmă chiar şi un vechii 
aliat al națiunei maghiare, care dice: „Wir: 
sind der Meinung, dass îiberal das zahl- 
veiche Unrecht, das in jener zeit wobl 
auf allen Seiten veriibt wurde, der Schleier 
der  Vergessenheit; gebreitet sein sollte..
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leder der Parthein aber, die damals, îm 

blutigen Kampfe miteinander lagen, muss 
es gestatitet sein, ohne dass sich die Andere 
dadureh verlezt fiihlt, das Andenken, ihrer 

Măunner und Helden aus der zeit dieser 

Kimpfe în Ehren zu halten und zu feiern !) 

Am diso "mai de multe-ori și la tâte 
ocasiunile potrivite, că noi Românii ar 

trebui să ridicăm un monument generalu- 

lui Bem, pentru-că prin purtarea lui umană 

ȘI proclamaţiunea, de amnestiă, dată după 

„ocuparea Cluşiului, cel puţin 50—60,000 

capi de familiă şi tineri capabili de-a lucra, 

și purta arme i-a scăpat de mârtea ce-i 

aștepta cu gura căscată, decă în locul aces- 

tui generos, intrepid şi vitez general ar 
A urmat un Teleki Sândor, un Apor, un 

Berzevitzi etc. etc. Și decă noi Românii 

ar fi trebuit să facem acesta, apoi dău şi 

Maghiarii din Transilvania ar trebui să 
dea prescuri la biserică şi să mulţămescă 
lui Dumnedeu, că în locul lui Iancu, 
Axentie, Moldovan, Vlăduț, Solomon, nu a 
fost Baternai, Todoran, Teoc în capul 

1 Vedi „Kronstâdter Zeitungii Nr. 125 dela 

1i Maiă 189.
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Românilor, că atunci nu ar fi rămas nici un 
oraș nepîrjolit, nică o curte domnescă nepră- 
dată și forte puţine suflete unguresci ar fi 

rămas în 'Transilvania, afară de Secuime. 

Audi acolo Iancu! primesce ordin să& 
desarmeze gardele unguresci din Munţi, el 

se mulțămesce cu 5000 fl. dela Abrud, nu 

cere 50,000 cea Berzentzei dela Reghin, 

1200 galbini, ca Csutak dela un sat ca. 
Băița. Reorganisase Magistratul Abrudului 
şi lăsă primar tot pe cel ce-l avu și pănă. 

la organisare, adecă pe Boer Jânos, trece 

mai de multe-ori cu gardele și logărenii săi 

prin Abrud, şi în 6 luni de dile, pănă la 
venirea lui Hatvani, nu 'i-se atinse nimă- 

nui un fir de părpecap. Acel Iancu trece în 

Noemvre 1848 prin Aiud), se reîntorece 
dela Turda cu 20,000 omeni din tote re- 

giunile țărei pănă şi din ţera Hațegului 2) 

și nu se atinge nică de curţile comiţilor 
Teleki în Cricău, ale baronului Kemeny la. 

*) Vedi atestatul căpitanului Gratze în „Părţi 
alese“ Vol. II. pag. 191, de G. Barițiu. ! 

2) Petru desarmarea Aiudului, Vinţului 'Pur- 
dei etc. trimisese și Nicolae Solomon vre-o 5000 
de lănceri, cari se uniră la Teiuș cu ai Iancului 
şi ai căpitanului Gratze.
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Galda de jos, ale marilor proprietari din 
* Galtiu, Coșlar, Mesentea, Teuş, Stremț, şi 
pe totă linia Mureșului pănă la Vințu de 
sus. Imparte cele 5000, ce le luă dela, 
Abrud pentru ca să-și cumpere opinci gar- 
diștii și cei dela Albac, Scărișora, Vidra, 
de sus şi de jos, — şi. după 46 de ani să 
fiă declarat de cei, pe ai căror părinţi i-a 
apărat, ale căror averi le-a cruțat, să fiă, 
die, declarat de „Bandita Vezâri (condu- 
cător de bandiți), — er de mine să le pară. 
rău, că nu m'au omorît ai lor ca pe un 
câne turbat, seu să fi aflat un mod, un 
pretext de-a mă spândura, pentru-că am 
condus cu atâta tact și circumspecțiune pe 
cei 20,000 bărbaţi, câţi s'au aflat în stare 
de-a purta, arme, a răbda fome şi strapaţiă 
dela Alămor, Armeni pănă la. Ciucia și 
Abrud, Gioagiu și Șoimuș, așa încât în tot 
ținutul prefecturei mele numai 6 omoruri 
Sau întâmplat!) şi nică o curte boerescă 
nu Sa prădat; pentrucă. am scăpat de to- 
tală încenușare Abrudul şi Auraria, pentru- 

1) Dobai la Roşia, Gyârfâs şi Baranyai la 

Sâncel, Beteg din Sânger Dobi și Bânyai la Bu- 
cerda. 

11
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că am luat și scăpat de morte şi fome cele 

300 de femei, copii, moşnegă, ce se refugia- 

“seră în biserica lui popa Amos, luându-i sub 

protecţiunea mea, şi: aducându-i la, fraţii lor 

în Barabanţ, ca să nu picră de fome, stu 

cu altă ocasiune să nu mai scape cu viţa, 
După tote acestea îți vine s8 strigi: 

bravo Petre! înainte D-lor, mergem fârte 
bine, dâr pe astă cale în vecii vecilor nu 
vom conveni. A 

Ar fi fost o a opta minune în lume, 
ca un: magnat maghiar, su un năimit 
de-al 'lor să erie o carte așa lungă și „In- 
geniosă“, cum este „Cartea nâgrăt, şi 
să nu ne tragă pe sub nas negratitudinea, 
nemulțămirea, ce o am ar&tat'o şi o vom 
arăta tot-d6una pentru ştergerea jobăgiei. 

Şi adecă de: ce, s6u pentru-ce li-am 
fi magnaţilor maghiari mulțămitori, când 
scim și decât noi au sciut și mai bine în 
1841 şi 1848 toţi jobagii, cât de umani 
Sau arătat acei magnați și nemeşoi în dieta 
ținută la Cluşiu, în care au desbătut şi 
prefăcut în „legek urbariul, acea lege sanc- 
ționată şi de împăratul- -principe al Tran- 
silvaniei, prin care moşiile ţăranilor iobagi
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se reduc cu articulul IV la jumătate din 

cât au fost pănă atunci, adecă: clasa I 

dela 4—10 jugăre la 2—4, clasa II dela, 

6—12 jugăre la 3—5, er clasa III şi a IV 
dela 7—14 jugăre la 4-6, adecă mai pu- 

ţin şi decât jumătate, lăsând celui cea 
avut pănă atunci 14 jugăre nu 7, ci nu- 
mai 6 jugăre, | 

Der lăudaţii magnați nu fură îndes- 

tuliți nici cu acâstă poftă de rapacitate, 

ce o am put numi a doua invasiune ar- 

padiană, ci ei le. denegară iobagilor şi: 
dreptul de lemnărit, pădurit, venat, cărciu- 

mărit, morărit, măcelărit, mai obligându-i 

„a da pe de-asupra încă şi câte 2 găini, 

2 pui, 10 ouă şi decimă din tote, pănă și 

din cânepă ete. etc. 
După acestă lege a magnaţilor, Pa. care 

au lucrat doi ani, și când era să se pună 

în aplicare au veniti mișcările din 1848, ce 

şi-au luat începutul în Paris şi sau termi- 
nat în 13 August 1849 la Șiria (Vilăgos), 
mișcări, ca pănă în diua de astădi mai 

stau ascunse și acoperite în cenuşă. 

“Noi scim, că ştergerea iobăgiei a de- 
cretat'o mai întâiă adunarea celor 40 mii 

1
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în 4 (16) Maiii 1848 pe „Câmpul libertăţii“ 

la Blaşiu în punct 3: „Națiunea română 
ajungând la cunoscinţa drepturilor. indivi- 

duale omenesci, cere fără, întârdiare des- 

ființarea iobăgiei fără nici o despăgubire“ 

ete., — şi numai cu 14 dile mai târdiua 
primito dieta Transilvaniei la. Cluşiu, şi 

nici atunci nu a decretat'o direct, ci nu- 

mai indirect, primind uniunea cu Ungaria, 

a cărei constituțiune făurită la 15 Martie, 

cuprinde la punct 7 și ştergerea iobăgiei. 

Acestă lege sâu constituțiune nu e meri- 
tul magnaţilor ardeleni, der nici al mag- 

naţilor unguri, cară cu câți-va ani mai îna- 
inte judecaseră pe Kossuth la 10 ani în-. 

chisâre şi Szogenyi la mârte strigând: „ego 

vero Ludovicum Kossuth delendum esse 
censeo“. Așa ştergerea iobăgiei la noi e opera 
partisanilor lui Kossuth, cari cu mâna 

stângă ne întindea, libertatea, cu cea dreptă 

însă voia să ne târne în gură veninul seu 

otrava, care era, şi mai e compusă din: 
recipe libertatea şi dămi vița; recipe li- 
bertatea comună personală, ce o au tâte 
paserile şi animalele sălbatice, şi taie-ți 
limba; eu vă desleg mânile şi picidrele,.
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vă leg însă limba, ca să fiți mai pe jos 
decât pasările sburătore; vă astup gura, 

ca să nu mai puteți grohoti ca porcii, 

cară, când îi ajunge la câmp o tempestate 

grea şi va să-i înece potopul, încă se pot 
și sciu plânge, pronunțând cei mici: pe- 

rim, “perim! €r cei mari r&spundându-le 

gros: cu toţii, cu toţii! 

Acesta a fost libertatea şi motivul 
ștergerei iobăgiei, care deşi mai grea chiar 

decât o sclaviă, Românii au. suportat'o, 
cântând: 

Pentru mândra care-mi place 
Trei dile la domni a-şi face; 
Pentru care mi-e urîtă 
Una încă mi-e prea multă. 

Apoi decă pentru mândra cea urită 
și o di în săptămână încă i-a fost prea 

mult Românului, cum puteți crede, că 

pentru limba maghiară, ce numai frumosă 

nu e, va iobăgii totă vicța?! | 

Așa au. făcut Românii, și cum a-ţi 
făcut măriele vâstre, cari atâta vă mai 

“spălați gura, că ne-aţi dat libertate? —- 

Despre acesta voii lăsa să vorbâscă eră 

colonelul Ciutak, care la pag. 59 opul
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citat mai sus, spunându-ne, cum a tratat 
el cu o parte din Românii armaţi, pe cazi 

i-a prins în urma unei loviri, ce avu cu 
Iancu!) şi cum a lăsat el pe acei 6meni, 

după ce i-a desarmat, ca să mârgă la ca- 
sele lor și să-și luore pământul, pentru 

care nu au de a mai face dile de robată, 

nică a mai da decimă domnilor. Sa întem- 

plat, ca bătrânul R. F. să seâțe pe foştii” 
lui iobagi și în Aprilie 19849, ca să-i are 

lanurile ; așa ducându-se unul din aceşti 

Români amnestiaţi la Osutâk, îi spuse, că 

proprietarul R. E. şi acum îi mână și scote 
la arat, despre care lucru vrând a-se con- 
vinge, călări a doua di însu-şi la faţa lo- 
cului, unde era de faţă şi bătrânul BR. FE. 

vice-comite al Zarandului. „Pe când — 

scrie Osutăk — noi vorbeam unul cu altul, 

(adecă Osutak cu Ribitzei)a venit la noi 
trei Omeni din cei ce arau şi diseră: „Dom- 
nule, noi şi 'acum arăm în robotă, pe 
când scim, că Kossuth a oprit robotai2). 

') Aci Ciutak confundă pe Iancu cu Bu- 
teanu. 

*) A midân az Greg usral beszelgettek, oda 
jăt a szântâs, munkâtol hârom ember e “Szkokal: — 
uram mi tobotban szântuk, holott Kossuth az 
eltiltotta. — Auţ.
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La acestea vice-comitele răspunse, că da, 

der plinese numai restanța dinainte de 

1848, prin urmare unu se pâte considera, 

de robotă*. | 

Eră Szilagyi Farkas în cartea sa 

edată în Aiud la, 1891 cu teribilul titlu de: 
„Nagy-Enyedi pusztulis*, la pag. 342 ne 
spune, că solgăbirăul Jakab Karoly, din 

ordinul vice-comitelui Georgiu Pogâny, a 

pus pe iobagii din jurul Aiudului de-au 
arat tote pământurile Aiudanilori), le-au 

sămănat cu cucuruz și au cărat marea 

mulțime.:de piute dela Mureș în oraș pen- 

tru reedificarea oraşului fără plată. 

Decă vice-șpanul.Ribitzei din Zarand 
şi vice-comitele Pogâny George din Aiud, 
în calitatea lor de esecutori au legilor, au 

făcut asemenea. călcări de lege, apoi ce 
vor fi făcut alți mici şi mari proprietari, 

cari ne cântă în tote dilele și la tote 
ocasiunile, că ei au șters iobăgia, ei ne-au 

eliberat? 

1) Cari primiseră dela Kossuth desdaunare 

mai mare, decât au fost vrdenice căsuțele lor aco- 

perite cu paie și șindrile.. — Auf,
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A ferit Dumnedeu de libertatea, cu 

care atâta vă lăudaţi, şi care de nu ar fi 
înviat după 60 ani trecuţi la Paris, şi de 
nu ar fi plecat în 26 Februarie 1848 tot 

din Paris, nu ar fi ajuns pănă în diua de 
astădi eu voia şi din grația Maghiarilor 

“pănă la noi. Sau vădut și vedem în tote 

dilele, cum ați făcut din tote colţurile, ro- - 

zorele şi colibele Românilor proprietăţi 
domnescă, cum v'aţă sciut folosi de bine de 
dreptul de cârciumărit, cum ni-aţi luat şi 

tăiat dreptul la pășuni şi pescărit' şi în 

fine, cum cu comassările, ca cu o a treia 

invasiune arpadiană aţi luat multora din - 
ai noștri pânea din gura copiilor. „Noi: 

lege avem“, au strigat fariseii cătră Pilat, 
„şi după legea nostră: vrednic este să 

moră!“ Voi lege aveţi şi după legea vos- 

tră noi condamnați suntem să murim, 

atâta numai,: că more unul şi nasc doi şi 
așa cu tote matehnele, ce le încercaţi și 
cu toți Armenii, Jidovii, Țiganii şi Polecii, 
ce vi-i asimilați, nu ne veţi pute da, ae 
cap nică stârpi su maghiarisa cum doriţi. 

Ecă, D-lor, pentru ce nu suntem mul- 
ță ămitoră, &că pentru ce nu ne pâte numi
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și declara nică un judecător de „ingraţit. 
pSeim forte bine, că mâna de dat, va să- 
cat, numai cea de luat v'a rămas. Cun6scem 
și fineța, viclenia, ce vă caracteriseză, prin 
faptul, că după ce aţi vădut, că Kossuth 

„cu ai săi apucă de-asupra şi smulge frâ- 
nele guvernărei din mânile! vâstre, iute 
vai prefăcut din conservatori în liberală ; 
în realitate însă aţi rămas tot ce aţi fost 
şi mai înainte: albi la față, negri la maţe, 
şi cunoscând bine maxima: „mundus vult 
-decipi, ergo decipiaturt, v'aţi aruncat în 

torentul libertăţii, ca să nu vă trecă peste 
cap și să vă înece cu totul. 

Și așa încet pe încetul v'a succes să 

reluaţă frânele din mânile adevăraţilor li- 
beral, ocupând dela notar, primâr, pănă 
la ministru tote posturile cele grase, şi 

lăsând adevăraţilor liberali numai cele de 
post, ca să nu fiă nevoiţi a-și scobi dinţii şi 

a induce pe lume în erdre să crâdă, că ei 
crâpa de sătui. 

Fără dor şi pote, mai mult decât 
sigur, că de-ar fi eşit causa unioniștilor şi 

independiștilor învingătore, noi am fi fost 
declaraţi din nou de iobagi și condamnaţă
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a mai face, Dumnedeu scie pănă când, trei 
dile de robotă în fiă-care. săptămână, drept; 

pedâpsă, pentru-că nu am primit uniunea, 

şi ne-am opus cu braţele armate în contra 

ei şi urmărilor el. Er de nu am “fi r&- 

mas credincioşi înaltei Dinastii de Flabs- 

burg şi nu am fi primit constituțiunea pro-. 

clamată de Ea, chiar şi de-am fi stat cu 

mânile încrucișate pe piept, învingând 

causa L inastiei, precum a și învins cu aju- 
torul armelor. rusesci, — noi — pe: cari 

nu ea, ci dieta Ungariei revoluţionară ne-a 

declarat liberi — am fi fost lăsați unde 

ne aflam la începutul anului 1848, şi fai- 
mosul Urbariu, pe care imp&ratul-principe 

îl întărise sar fi pus în lucrare, sar fi 

esecutat nu atât pentru a face bine pro- 
prietarilor mari de pământ, cât mai vâr- 

tos, ca Românii cei periculoși descriși de 

compatrioţii lor Maghiari şi Saşi, şi ară- 

taţi la Inalta Curte împărătescă de Daco- 
români. — S8 mai fiă ţinuţi, pe cât sar 

fi putut, sub puterea alunului şi discre- 
țiunea, micilor tiran, fără deosebire. de 

naționalitate, ca nu cumva se ia ființă 
Stafia de Dacoromâniă!
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* Din acest punct de vedere cred eu, 
că bătrânii noștri dela 1848 au fost pro- 

fundi şi prevădători politici, făcând şi lu- - 
crând așa, cum au lucrat. Şi fiii, nepoţii 

lor, în loc de a-i critica -si condamna, ar 

face mult mai bine de-a studia istoria şi 

a cunosce tote fasele, prin cari au trecut 
ei şi noi, și apoi a serie şi vorbi de acti- 
vitate. 

Der să ne mai întorcem încă odată la. 

„Cartea negră“, al cărei autor ne spune, că 

Hatvani veni a doua-dră la Abrud în 15 Maiii, 

numai ca să adune și ducă în Ungaria pe 
Ungurii, femeile și copiii, cari au mai ră&- 

mas după prima bătaiă în Roșia şi Abrud. 

Decă ar fi fost așa, pe aceştia i-a pu- 
tut ridica în 2—38 ore, fiind Roșia numai 

1/7, 6ră departare dela Abrud, şi nu ar fi 
trebuit să tămânde adunarea lor 4 dile, 

pănă ce se adunară si concentrară şi . Ro- 
mânii dela Albac, Scărişora şi Vidra de 

sus,' cari după prima bătaiă, nu așteptară 

pe Hatvani concentrați cu pușca la picior, 
ci se răspândiseră toţi pe la casele lor, 
depărtare de una, și aprope două dile de 

"Abrud.
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Nu de dorul şi dragul foștilor cona- 

ţionali ai sei a venit el a doua-dtă la 

Abrud, ci parte: din ordinul lui Kossuth, 
parte de dorul galbinilor, după care înse- 

tase şi nefericitul Dragoş, cari galbini îi- 
mâncară capul*). 

Profesorul Dr. Vasilie Glodariu, ce- 
tind în „Gazeta Transilvaniei“ cele ce am 
scris despre Sângătin, ne spuse în cance: 

laria Redacţiunei aceluiaşi diar, că Ma- 
ghiarii, adunându-se în curţile lui Zsig- 

mond, nu. au puşcat numai în vânt şi asu- 

pra viilor,. ci au puşeat și 3 Români, cari 

au rămas morţi pe loc şi numai în urma 

acesta au fugit toți Romănii din Sângătin 
la Gusul și Ludoş, de unde revenind, cu 
ajutorul şi concursul acestora au obsidat 
curțile lui Zsigmond și au ţinut pe voi- - 
nicoşii încungiurați pănă la venirea 'Tribu- 
nului, deci şi aici se adeveresce, ca Ma- 
Shiarii au atacat şi împuşcat -prima- dată, 

*) Vedi cele citate din cartea, lui Ciutak la 
pag.... mai sus.
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pe Români şi că „mică o faptă. fără r&s- 
plată“. | 

Tot V. Glodariu: ne mai spuse, că'nu 
omorîră Românii pe toţi Maghiarii, femeile 

şi copii din Sângătin, cum dice autorii 
„Cărţii negre“, ci numai pe cel ce se in- 

chiseră de bună-voiă în curțile lui Zsig- 

mond, €r ca probă ne încredinţă, că mai 

multe femei, alergând la Ludoş și îmbră- - 

- cându se de bună-voiă în haine românesc, 

nu le avi niminea grija, nici nu le supără. 

Intre altele fu chiar și preotesa popii re- 

format din. Sângătin. 
Cât de mare fi terrea şi spaima. 

Românilor. în urma acelui atac, care r&s- 
turnă la pământ 3 Români, se vede, de- 

acolo, că pănă şi copiii de 12—15 ani apu- 
caseră câte-o furcă de fier — furdoiu, — 
ca să se apere, şi ei, şi Dr. Vasilie 

Glodariu, alergă la turnul bisericei din 

Ludoș, locul nascerei sale, și trase clopo- 
tul într'o dungă, ca să se adune și sară 

&menii in ajutorul celor fugăriți de glon- 

țele celor 43 martiri fără voiă. 

In cât pentru cei 92 de Maghiari, 

despre cari autorul „Cărţii negre“ spune,
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că i-ar fi pornit Omenii lui Axintya, ca 

să-i ducă la Blaşiu legaţi trei cu trei cu o. 

faniă lungă trasă printre ei, despre care 
am scris, că trebue să fiă o adevărată 

minciună boerescă, — âtă ce am aflat dela, 

părintele Ioan Barna, paroch gr. cat. la 

Vormbloc, frate dulce cu Iosif Barna, 

vice-tribun cădut în surprinderea dela 
Sâncraiii la 25 Octomvre, şi preotul Ba- 
siliu Suciu dela Capuşul de Câmpiă, 
am aflat, că nenorociţii au fost toți Ro- 
mâni judecaţi la morte de „Verbirosâge 

. ribunalul Sângiurilor), care se constituise 
de sine, nefiind ales seu denumit de cineva, 
în oenele Uidrei, de Pogâny Goerge, vice- 
comitele Albe-inferidre, Boer Feri fibirăul — 
sub preşedința comitelui suprem br. Ke- 
meny lIstvân, care avu obrazul stu neru- 
șinarea de-a vre să încarce în spinarea 
mea ceea ce cade pe capul cel uşor şi în- 
gânfat al lui; și că preotul, care li-a, cetit 
muribundilor deslegarea, a fost călugărul : 
Nicolae Barna dela mănăstirea din Ciunga. 

Barna nostru fusese şi el arestat nu- 
mai pentru-că era frate cu cădutul tribun, 
Peste 600 de Români au fost; arestaţi și
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ţinuţi în magazinul de bucate, întrebaţi, 

neîntrebaţi, der scoşi noptea câte 10—12 

şi duşi legaţi la malul Mureșului, unde se 
aruncă măturăturile de sare și unde, fiind: 
tăiat în ghiață un burduf, fară răsturnați 

după ce-i împușcară. 
„Mai sunt destui Omeni bătrâni în 

viţă, cară ar pute spune teribile casuri 

de acestea, decă sar găsi un tînăr zelos 
să vr6 a-le asculta și pune pe hărtiă, ca 

să putem proba, că tribunalele revoluțio- 
nare au fost mult mai barbare, decât cel 
mai turbat lăncer român, care decă a vă- 

tămat cu vorba, a atacat ori omorit vre-un 

Ungur, a făcut'o în beţiă şi nu cu calcul 

rece dela masa verde, ca cultivatonii — în 

spe — ai Orientului. 
Ce să mai dicem! Mulţi dintre nefe- 

riciții şi nesocotiţii locuitori din jurul Aiu- 
dului, vădând că Aiudul arde mereu trei 

dile și trei nopți, şi nu alergă nimenea 
să-l stingă, nici eu dala Ciumbrud, nici 

colonelul Lozenau dela Mihalţ, Bucerdea, 
nici vre-o companiă ori două din Alba: 
Iulia, au alergat, ca să scoță și scape câte 
„ceva de flacările focului: o masă, un scaun,
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o bute, fel de fel de scule și marfă. Toţi 

"aceştia, au trebuit să plătescă cu vicța un 

lucra de 50—60 er. Er cari, au apucat a 

se refugia la munte s6u în satele vecine, 

stând ascunși care pe unde a putut, ve- 

mind faima, că-au întrat Rușii in ţeră, au 

fost chiămaţă cu o proclamaţiune din par- 

tea, membrilor tribunalului de sânge, ca 

să se reîntorcă la vetrele lor, că nu are 

să li-se întâmple nimic. După ce sau re-. 

întors însă, au fost înzgărdaţi de sbirii 

acestor judecători şi omoriţi în adevăr ca. 

nisce câni, cum doresc cei dela „Magyar- 

orszâgt: să fiu tractat eu. 
Hei, hei! De ce nu avem și noi Ro- 

mânii translvanăi un baron, care să mergă 

la Vidra și la tote localitățile unde au fost 

instalate tribunale de sânge, ca să scrie. 

nu una, ci LO căxţă mult mai negre, decât 

a baronului Kemeny, ca să aibă Europenii 

o adevărată oglindă despre cultura cea 

înaltă a magnaţilor maghiari și despre 

„barbaria“ nostră, 
Cu tote acestea Pogâny Georg scu Păgâ 

nul dela Clopotiva; după 1860 ajuns comite 
suprem în comitatul Alba-lulia, și mai târdiu
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la Deva ; nu au fost insultat de nici un Ro- 

mân, cum am fost eu acum e anul, în 4 
Decembre, de Iuliu Lukacs în camera seu 

dieta din Pesta, fără ca să se fi aflat vre-o 
suflare omenâscă, să facă vre-o refleesiune 

seu să fi fost chiămat la ordine. 

Ecă deosebirea între noi și cei mai 

mulți magnați şi scriptori maghiari. Noi 
modeşti, ei lăudăroși; noi drepţi, ei din 

contră; noi sinceră, ei mincioşi. Aşa a fost 

magnații şi nemeşii de când lumea..... 

Acsâsta a fost, sigur, causa, de a scris au- 

torul frances Boileau: 

On dit que la noblesse a la vertu pour pere 

Sil est vrais ses enfanis ne lui rassemble gucre 

adecă;: 

Se dice, că nobilimea are de tată virtutea, 

Decă e drept, fiii ei nu-i semănă de loc. 

Cu acesta încheiăm răspunsul la 
„Cartea negrăt. Vom continua mai târdiu 

critica cărţii lui Szilâgyi Farkas: „Nagy- 

Enyedi pusztulăs“. 

ra
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Incendiarea și devastarea Aiudului 
îm 1849. 

Se dice şi spune pretutindenea în ţera 
nostră, că Secuii, seu mai bine primarii și 

pârgarii ore-cărei comune secuiesci, fiind 

adus şi dat pe mâna lor un om 6re-care, 
care a comis o călcare de lege, numai de 
cât Pau spândurat, apoi s'au aședat la masă, 

ca să-l judece. 

Tocmai aşa o păţirăm' noi, adecă eu 
și Prodan, preotul gr. eat. din Majina, Vice- 

prefectul Iancului, cu istoria Aiudului. 
Prima dată am fost declaraţi ambii 

ca. autorii acelui incendiu și desastru, după 
aceea a rămas! să fiă declarat de „Herman- 
stădter Zeitung“ la mortea sa numai Pro- 

dan ca Herostratul Aiudului) și apoi, după 

ce-și spălară toţi gurile şi-şi tâmpiră con-



184 

deele în 41 ani, a venit Szilagyi Farkas, 

popă reformat din Aiud, s5 declare pusitiv, 

că nu Prodan, ei Axente e adevăratul He- 

rostrat, 

Fiă cum va fi, atâta satisfacţiune şi 
mulțămire avem, că decă nu amândoi, cel 

puţin unul din doi a fost spândurat fiind 

nevinovat, şi cei ce lau spândurat pănă a 

nu cerceta cu de-amăruntul causa, sunt 

taxaţi de Szilagyi de culpeşși, mincinoşi şi 
clevetitori. 

Să cercăm, nu ne vom sci scâte şi 

noi de sub grava osândă, ce ni-e dictată 
de Szilăgyi Farkas în opul său „Nagy- 

Eyed Posztulăsa 1849, tipărit la „Vokil 
Janos în Aiud la 1891. 

Inainte însă de a vede, ce a scris 

acest lucefer al patriotismului maghiar și 

zelos popă!) al: reformaţilor creștini de 
limba maghiară, română și săsescă. Să scim, 
că el a fost născut din Cekelaca, părinţii 
săi au fost proprietari nobilă, şi că el în 

-1) Scriind în limbagiu curat românesc, asr fi 
trebuit să dic preot; der ai noștri numai la ai lor 

le dic „părinte“, reformaţii și luteranii sunt „D-nu 
Popa.
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1849, când a dat năpastea preste Aiud 
era acolo la bunică-sa,. 

Avem, deci a face cu un băiat; de 

15—18 ani, care în nâptea de 8spre 9 
Ianuarie, când sa început incendiarea Aiu- 

dului a fost acolo, şi de-atunci pănă la 
1891, în 43 de ani a tot studiat și cules la, 

poveşti şi documente, că să probeze, că nu 
Prodan, ci Axentie e urditorul, incendia- 
torul şi devastatorul. Aiudului. 

Scim toţi, că Profetului Moise i-au 
trebuit 40 ani, ca să disciplineze pe cona- 

ţionalii săi, încurcându-i în sus şi în jos, 
în drepta și în stânga în pustiă, pănă să 

pieră cei b&trâni, cară trăiseră în Egipet 
Humai cu cepă şi usturoi — aiti — pănă 

să-i scotă ca să reia, să reocupe Chanaanul, 

care-l părăsiseră ai săi sub comanda lui Iosif, 

şi cu tote acestea, ei tot mai mănâncă pănă 
în diua de astădi atâta cepă și usturoi, 

încât nu pot șede şi petrece cei mai deli- 

caţi lângă ei. Și credem că, deşi lui Szilagyi 
Farkas ia trebuit cu 3 ani mai mult ca să 
compileze şi edea istoria încendiărei etc. 

Aiudului, decât lui Moise, ca să trecă pe 
Evrei peste pustie, totuși, precum nu i-a
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succes aceluia, să desveţe pe ai săi dela fo- 

losirea cepei şi usturoiului, așa nu i-a suc- 

ces la popa nostru a arăta cu documente 

cel puţin cu circumstanţe concludătore, cine 

a fost autorul acelui teribil desastru. 

Autorul pustiirei Aiudului, spunându- 

ne la începutul cărţii sale celei de 364 pa- 

gine octav mare, tipar forte frumos, că 

Aiudul sa înființat (Keletkezet) în seculul 

al 13-lea în urmarea unei colonisări săsesci, 

cari au fost în parte mare agricultori și 

industriari; cum la 1564 sa ţinut la Auid 

primul sinod, care a primit reformole fă- 

cute de Luther şi Balvin și aşa a fondat 

biserica maghiară în Ardeal; cum Bathori 

Gabor la 1613 a înălțat Aiudul la rang no- 

bilitar, eră Ralkotzi II la 1658 a eliberat 

pe locuitoră de purtarea greutăților publice 

(Kozterhek), ridicându-i la rang de nobili; 

cum mai încolo Apafi Mihai în 1662 a 

adus dela Alba-lulia, şi aședat în Aiud co- 

legiul lui Bethlen Gavrilă și cum, după 

acesta, se aședară mai multe familii pen- 

tru crescerea copiilor în Aiud; cum, în fine, 

acest orăşel a, crescut mereu şi orăşanii 

(polgârok) prin frecarea cu nobilimea sau
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„ridicat şi cultivat, mai cu s6mă după ce se 
fixă şi scaunul episcopatului reformat la 
Aiud, unde s'a tras și resedința comitatului. 

Aceste trei institute, adecă colegiul lui 
Bethlen, scaunul episcopului şi al comita- 

tului, au și înfluințat aşa de mult, încât 

Aiudul pe la 1833 du:ea prima rolă a idei- 

lor (eszme) lui Secsenyi Istvan. In 1838 sa 

inființat Casina, care atunci era a 3-a în 

tOtă Transilvania, eră la 1848 puţin lipsia, 

să nu fiă mai bine situată, decât tote ce- 

ielalte. ” 

In Aiud a propus. vestitul Koteles Sa- 
muiel filosofia, Carol Szâsz oratoria, juris- 

prudenţa și teologia; Aiudul avea tipografiă 
și moră de hărtiă și era centru elemente- 

lor reformatâre în Ardăl, aşa că la 1848, 
când află, că patria, e în pericul, şi tesaurul 

public gol!), nobilimea cu orășenii împreună 

au sărit întrajutor și măestrul zidar Jenei 
Istvan singur a depus pe altarul patriei 

12,000 fl. împrumut; din Aiud și din Co- 
mitat sau dat 17,323 A. bani buni, una 

1) Pag. 10 „midân elhangzot hogy a Haza 

veszedelembe van 6s az Orszăg Kincstâra tires“ ete.
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sută punți de argint, 171 orășană şi D-ne. 
jupânese dat'au 760 fi., Cassa orașului 200, 

o societate (abună semă a cismarilor. Aut.) 
100 d. Afară de acestea, mulţi cai şi victualii, 

comitele suprem br. Kemeny Istvân dărui 
15 punți de argint. 

În primăvara anului 1848 a trimis gu- 

bernatorul la Aiud un batalion de Săcui 

(cari sau distins la, Mihalţ, Aut.) der aceştia 

“încă în 19 Iulie același an, plecară la câm- 
pul de ră&sboiu contra Sârbo-Croaţilor, cară 

nu-i așteptau cu mânile gâle, (ca Mihăl- 
țianii. Aut.) In locul acestora veni preste 

vară o companiă de Carolferdinand, căpi- 
tan Novâk (Croat maghiarisat. Aait.) In 16 

Sept. 1) se adunară Olachii la Blaşiu și în 

adunarea, care țini pănă în 26, deciseră, 
că se desfac de guvernul maghiar, că for- 
meză gardă naţională deosebită, că nu dau 
recruți la Kossuth, și generalul Schurter, 
care luă parte în acea adunare, îi asigură, 
că vor căpăta 10,000 pusci (ceva mai pu- 
ține decât căpătaseră Maghiarii şi Saşii cu 
6 luni înainte. Aut.) 

W Noi scim, că la 14. — Aut.
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Inainte de acestea în Aiud se organi- 
sase garda naţională (nemzet-ăr), care totă 

primăvara, şi preste vară eserciase, pe locul 
târgului de vite. La. acestă trupă se ală- 

tură mai târdiu o însemnată parte a nobi- 
limei proprietare. Se mai formase și o gardă 

frumâsă de călăreţi din orăşianii aiudani şi 
din nobilii comitatului, mai târdiu se for- 

“mară corpuri mai mici şi de ferani. 

Profesorul Zeilk Miklos a format o 

companiă de vânători, din Studenţii cei mai 
aleși, de 80 feciori, cari exersau pe dslul 

Căpâlnii. - 
Așa erau de însuflețiți, organisaţi şi - 

armaţi Maghiarii din tote părţile ţerei, când 

am început a ne face noi lănci, de dorul 
cărora, începură a fugi nemeșii dela sate şi 

a-se concentra în Aiud. Așa ne spune popa 

Szilagyi din propria experienţă, că părinții 

săi, cari locuiau în Cekelaka pe. la începu- 
tul lui Octomvre 1848, pachetând câte ceva, 

au plecat cu el împreună la Aiud. Pănă la 

Noşlak (Nagylak) au mers în pace, der 

apropiindu-să de hotarul acelei Comune, 

niscai-vagabundi („koborlo“) de Români le 
eşiră în cale, şi încercară să le încungiure
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căruţa, der tatăl său observând periculul, 

ce-i ameninţa, plesni și porni cei 4 cai în 

fuga mare, şi aşa le succese a scăpa din 

ghiarăle Românilor şi a se refugia la Aiud. !) 

Etă prima minciună, cu care prindem 

pe un popă calvinesc. Nu a-ţi scăpat D-le 

Szilagyi, de lăncile vagabundilor de români 

cu fuga celor 4 cai, cum ţi-ai închipuit 

d-ta, ci pentru-că primul ordin, ce am dat 

eu -a fost următoriul : 
Frate centurione şi fratilor români ! 

Armele n6stre sunt pentru ţinerea 
păcii și a liniscei publice şi private, nu 
pentru turburarea acestora; - şi să sciți, că 
îndată ce va trăi cineva r&u cu arma sa, 
se va lipsi de aceea, - 

- Drumurile sunt, diua-nâptea slobode 
pentru fiă-cine, nimenea să nu fiă oprit sau 
arestat nice diua nice nâptea, dâcă va 
merge omenesce şi nu va supăra pe ni- 
menea. 

Pers6na, casa, proprietatea, şi averea 
fiă-cui e sântă și nevătămată, să nu cuteze 
a să atinge de dânsa, şi fiă-care e datora 
o apăra după putință. | 

9) „Atyâm a veszely lâtâra j6 4 lovât sebes- 
vâgtatâsba inditotta, ez âltal sikeriilt kărmeik. kă- 
ziil menekiilniink“ etc. pag. 11.
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Pentru aceea, sunteti datori a fi cu cea 
mai mare luare aminte, ca să nu se întâm- 
ple nimica, c6 ar călca su cel puţin ar 
v&tăma, vre-una, dinti'aceste. - 

Biaşiu, 5/17 Oct. 1848, 

Al vostru credincios 
Ioane Axente Severu m. p. 

Prefect Leg. IL. prim. 

Organ naţional N. XXII. 

Decă nu ar fi avut, şi nu ar fi ob- 
servat cu punctualitate Românașii mei acest 

ordin, să fi avut tatăl d-tale 6, seu 8 cai 

la, trăsură și nu ar fi scăpat de lancea Ro- 
mânului, seu dâcă ar fi chiar sburat, ca 

paserile ceriului, încă ar= fi tras unul din 

acei „cobirlăi“ un foc asupra D-vâstră, 

pentru-că erau instruiți, că la vedete să fiă, 

tot-deuna unul doi cu arme de foc, ca să 

potă da semnal, ceea ce de sar fi întâm- 
plat, d-ta care te arăţi atât de minuţios-în 
scrierea, ce ni-ai dat, nesmintit că ai fi în- 

semnat, pro majori vestri gloria. 
Exă cumeă drumurile au fost libere, 

şi nu a fost cineva împiedecat, su oprit 
în calea pe care a plecat, o probeză, fără 

ca să vrâi, chiar d-ta scriind la pag. îl: 

"„Az enyedi gălnapi vâsâr October 1848
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„nepesebb volt mint valaha: megtelt a 

„Vâros menekiilăkkelt, a 

Ore toţi aceștia au scăpat cu fuga? 

Dela 5 (17) Sept. când am dat eu ordinul 

produs mai sus, pănă la 16 Octomyvre sunt 
trecute 30 de dile, pacea și liniștea publică 
nu au fost turburate din partea Românilor, 
numai după ce ai voștri spândurară pe 
Simonis și Vas. Papp la Târgu-Murășului 
în 12 Octomvyre. şi pe Baternai în 15 Oct. 
la Cluşiu, a-ți turburat tot voi liniştea 
spăimântându-vă de urmările acelor spân- - 
durări, nesocotite s6u îndeplinite cu calcu- 
lul de-a ne terorisa, a-ţi turburat tot voi, 
die, liniștea, alergând ca cei luaţă de minte, 
la Aiud, Cluşiu, 'Tergu-Mureşului, înpinșă și 
mânață de mustrarea consciinții caxe vă 
spunea, că a-ți păcătuit. 

Binevoitorul lector să fiă cu răbdare, 
să nu să supere, că nu descriem numai de- 

„cât catastrofa Aiudului, ci pentru publicul 
cel mare, care nu cunâsce istoria, Şi înce- 
putul mişcărilor dela, 1848 datori ne cre- 
dem a atinge unele date şi fapte, fără de-a 
căror cunoscere nu sar înțelege și nu şi-ar 
pute face o .ideiă clară de cele ce s'au pe- 
trecut mai târdiă.
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Tot la pag. Il ne arată Szilagyi, că 

aiudanii îngrijaţi de cele ce sar pute în- 
tâmpla, anume ca nu cumva massa, mul- 

ţimea (t5meg). de români, aţiţață de dorul 

de a răpi și mori, să se arunce asupra 

Aiudului, au cerut dela comisarul guver- 

nului din Clușiu ajutor, care a şi venit la 

timp, pentru-că în 20 Octomvre Prodan, 

v.-prefeot; şi comandantul taberei românescă 
dela Măjina, în vecinătatea Aiudului, ceri 

în scris, ca oraşiul să “i se supună lui, 

pentru-că de nu se va supune, din mijlocul 

Cimiteriului, care domineză orașiul îl va 

pustii. (Adecă cred ei că asta e a doua 

minciună popeseă. Prodan va fi pretins nu- 

mai ca, orăşanii, gardele cele formate în 

primăvară etc. să depună armele, cum a& 

avut şi el, ca şi noi toţi prefecţii ete. or- 

din dela comitetul de pacificaţiune. Ce să-i 

faci însă scriitoriului maghiar? el nu pote 

merge nică-odată pe brazdă, ci trebue să 

facă în totă brazda. 10 greşi). 
Inainte de cererea lui Prodan, guver- 

nul maghiar, care sta în acel timp în le- 

gătură cu comanda gânerală ces. reg. din 

Sibiiu, a mijlocit de sau trimis 2 companii 
13
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de milițiă înpărătescă la Aiud în 19 Oct, 
er în 21 mai veniră 50 -de husari grănițeri 
din scaunul Arieșului cu căpitanul Baum- 

garten, și vre-o 420 gardiști dela Turda şi 
Scaunul Arieșului. Acestă mică trupă cu 
gardele — pedestre și călări — dela Aiud, 

dimpreună cu vânătorii — (Vadâsz-esapat) şi 

cu 2 tunuri atacă în 23 Octomvre tabăra 

românescă dela Măjina — sub comanda, lui 

Prodan — și fără, vărsare desânge o împrăş- 
„tă. Atâta, scrie popa, eră eu „protopop“ mai 

adaug, că trupa cea arătată mai sus de 
peste 2000 gardiștă și militari împărătescă 
a făcut și altă bravură, a incendiat şi pre- 
făcut în cenușă nu numai Măjina lui Pro- 
dan, ci și Cacova — altă comună curat to- 
mânâscă! Ore nu se va fi format din acest 
cas fără 'socotelă și cu plan de-a terorisa 

„idea de răsbunare şi incendiare a Aiu- 
dului ?) 
- Eu nu afirm așa ceva şi las pe popa 
Aiudului, precum și pe tot binevoitorul lector 
să crâdă ce va crede, cum s'a putut, însă 
ca o trupă așa de numărbsă s5 alunge alta 
şi mai numărâsă fără vărsare de sânge? Și 
decă au fugit mocanii lui Prodan ca ie-
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purii alungaţi de ogari, pentru-ce au in- 

cendiat ai lui Baumgearten: Majina? pentru 
ce au alergat cale de-o 6ră pănă la Cacova 
şi au incendiat; şi prefăcut în cenuşă şi pe 

acesta? Pănă nu ne va da vre-un răspuns 
clar-d-nu Szilagyi, noi vom erede-că numai 

în urma unei resistenţe a Românilor şi trân- 

tire la pământ a câţi-va gardiști, seu hu- 
sari alieni, au incendiat aceştia Măjina, şi 

persecutând- pe Români cari în fuga lor 

vor fi mai tras câte un foc au incendiat 

și Cacova, 
După acestă tristă bravură a treia di, 

în 95 Octomvre, tot acestă trupă seu bri- 
gadă mă atăcă pe mine şi pe Todoran la. 

Sâncraiu și Ciunbrud, der aici nu se mul- 
tămi numai să ne împrăștie fără vârsare 
de sânge, ca pe cei dela Măjina, cine 

omori 36 de Omeni — cu ei, tribunul To- 
doran la Bagău — și v.-tribunul Los. Barna 

la Sâncraiu, d&r nu 300 cum scrie Szilăgyi. 
“Ceea ce e a 3-a minciună popsscă, şi ade- 

vărul e, că cu cei doi comardanţi, cădură 
numai 36 bărbaţi neputincioşi, ca nu 

au fost buni de fugă. Frumos e, însă că 
trupa maghiară retrăgându-se nu incendiă 

| 13%
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Sâncraiul şi Ciunbrudul, unde a avut v.-co- 

mitele Pogâny Gy5rgy şi comitele suprem 
br. Kemeny Istvân mici proprietăți, şi care 

le-am fi putut incendia noi, de am fi dorit. 

a fi aşa viteji ca ai lui Baumgarten. Cum 

a petrecut în 28 Octomvre acestă trupă la 

Cricău, am vădut la alt loc; destul că după 

acestă „lăsare de sânge verde“, Aiudanii 

avură pace pănă la 8 Noemvre, când fuga 
(cea ruşinosă și fără părechiă în istoriă) 

la Tergu-Mureșului a celor 8000 ostaşi ma- 

Shiari şi săcui, arătându-se generalul îm- 

părătesc Gedeon și dând vr'o 10—12 focură 

de tunuri, puse capăt în  Noemvre şi apă- 
vării Aiudului. _ 

Pănă la datul de 8 Noemvre îndată 

după perderea bătăii dela Cricău sau îm- 
prăştiat în Aiud pe strade de mâni necu- 

noscute, tipărituri cari vestea — hirdettek 

— apropiata, sfărîimare — koborlăsât — a 

Aiudului, der miliția şi orășenii au stat: 

gata de apărare, cu tote acestea în mare 

chin şi în mare grije şi supărare au trăit, 

Aiudenii, deși astfel de faime humoristice 
era neîntemeiate, totuşi de multe ori se 

bătea, toxinul — trăgea clopotul în o dungă
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— și orăşenii alerga la collegiu cel gol, la 

altarul bisericei și la casele minoriţilor — 

calugări papistași — de-şi ascundea victua- 
liele de ale mâncărei, așa trecură qilele 

pănă la 8 Noemyre când împrăștiându-se 

ostea maghiară dela Târgu - Mureşului o 

parte se trase în săcuime, eră alta la Clușiu. 
Corpul de săcui dela. Ernot ce era să vină, 

în ajutorul Aiudului, grănicerii români îl 
împrăştiară —- szetszortăk — și dela Cluşiu 

a venit ordin, că totă puterea ostășescă, din 

Aiud să se tragă spre. aperarea Cluşiului. 
In aceea di, 8 Noemvre, comandantele 
Mikes Kelemen și prefectul comitatului br. 
Kemeny Istvân au dat o proclamațiune 

prin care învita pe loctitori, ca cei ce vor 

s6 se mântue, să se alăture la armată, 

acâstă proclamaţiune a venit pre neaștep- 
„tată; pentru că mai nainte nule era iertat 

orășenilor a se depărta, şi a-și ascunde 

"câte ceva de tema invasiunei Românilor, 

a fost clar că guvernul constrins fiind, a 
fost nevoit a abdice de apărarea Aiudului, 

și a-l lăsa în prada Românilor. 
Sălăgenul nostru — aşa trebue că a 

fost numele moşu-său — ne spuse la pag.
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10 a „Pustulașuluit, că după ce plecă în 19 

Tulie batalionul de săcui spre câmpul de 

răsboiu, a venit la Aiud.o companiă de 

Carlferdinand cu Novâk, eră la pag. 12 
ne arată, că pănă ce mai dura legătura. 

de guvernare cu comanda ganerală din 

Sibiu, după 20 Octomvre, mai veniră la 
Aiud 2 compănii de trupe împărătesci-regesci | 
— Mai încolo ne spune, că după ce brigada. 

lui Baumgarten împrăştiă fără vârsare de 

“sânge lagărul lui Prodan dela Măjina, cele 
2 compănii de soldaţi împărătesei au fost 

chiămate din. Aiud la Alba-Iulia — der că 
compania . comandată de Novăk a luat 

parte la atacul dela Sâneraiu-Ciunbrud, nu 

ne spune, şi decă Reverenţa Sa în cali- 

tate de popă reformat nu e dator a se 
spovedi și a spune adevărul, eu ca creştin 

adevărat nu o pot face acesta, ci cată a 

spune, că feciorii acelei compănii, aprâpe 

toți Români, după ce au vădut cum se pe- 
trec lucrurile, a doua di, în 26 Octomvre, 
fără scirea și voia căpitanului Novak şi în 
contra amenințărei lui Baumgarten cu gardii,. 
și tot feliul de voluntară şi husazi ai lui, 
concentrându-se la locul de quardiă a ora-
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şului și umplându-și în faţa a tâtă lumea 

puştile sub comanda  sergentului - major 

plecară spre Alba-Iulia, unde şi ajunseră în- 

tregi, așa mi-a spus mie în tomna anului 

curent acestă istoriă la 90 Octomvre în 

Șiola Ioan Dop cantor şi proprietar în acel 
loc, care-mi enară ceea ce le vădui cu ochii 

"şi petreci însuși, fiind unul din feciorii 
acelei compănii, —. şi decă Szilagyi nu 

vre a ne arăta acesta, nu-l putem inculpa 

de mincinos, îi vom dice numai, că i-a 

plăcut a face o săritură ca iepurii, cari 
cât sunt de amăriţi fac multe asemenea 

sărituii, ca să le pierdă copoii urma și se 
incurce pe vânători. Încă o probă că sân- 

gele nu se face apă, sânge românesc era 

în cei 120 ostași, și ei nu voiau să verse 
sângele fraţilor lor. Şi dacă iertăm acestă 
lipsă de acurateţă şi sinceritate d lui Szi- - 
lâgyi, nu-i putem ierta a patra minciună, 

spunându-ne la pag. 14 că grănicerii români 

au împrăștiat, au alungat corpul săcuilor, 
ce plecaseră dela Agyafalău pe lă Jernot 
în ajutorul Aiudanilor. !) - 

) Az Enyed fedezetere sietett szekely cesa- 

patot, Radnothnâl szetszortâk az olâh hatârorOk.
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G. Barițiu care descrie în părți alese 

vol. Il. pag. 320 pe larg convenirea sâu 

ciocnirea, cu Zsombori la Târgu-Mureșului 
şi atacul asupra celor 8000 ai lui din par- 

tea împărătescilor conduşi de generalul Ge- 

deon, ne spune, că acest general detașase 

la stânga corpului său pe căpitanul Kalch- 

berg cu două escadrâne de Cheveaulegers 

şi o companiă de Leiningen, acesta fiind 

linia cea mai depărtată de centru armatei 

care era în Mirașteu, şi ne putând crede 

că dela, acestă liniă din aripa stângă a ar- 

matei lui Gedeon” va fi rătăcit vre-o com- 

panie două de grăniceri români, ca s5 bată 
și alunge cele 4000 de săcui cari plecaseră 

dela Agyakfalău, şi după- cum ne arată 

Vas. Moldovan la pag. 98, prefăcură pănă 
la 0 Decemyvre 100 comune românescă și 

săsesci în cenușă. 

„Secuii, cari se formase în 6ste pe 

loc, sau împărţit in patru părți, fiă-care 
„parte numărând peste 4000 de 6meni, și 

„au plecat cătră Reghin, cătră Târgul-Mu- 

„reşului, cătră Blaşiu și cătră Iernut. Pe 

„unde au pătruns, au prefăcut sate în ce- 

„Duşe, au comis omoruri şi jafuri horibile,
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„Şi numai în regiunea Mureșului au devas- 

„stat şi prefăcut în prav şi cenușa 9 sate 
„românesci. Că ce lucruri horende au putut 

„comite aceşti 6meni, se vede de acolo, că 

„din 18 Octombrie şi pănă în 20 Decem- 

„vrie, au fost arse şi devastate de ei mai 

„mult de 100 comune românescă și săsesciă“, 

Neputând deci presupune şi crede că 
ax fi rătăcit pe la lernot grănicerii români, 

cum rătăceu Vadăsz şi „tyuk csapaturile 

D-vâstră, caută să recunoscem, că pe cele 

4000 de săcui le-au. alungat dela Jernot lo- 
găranii români conduşi de Mikes — fără, 

Râri „„prefectul meu loan 'Tes- 

lovan (Tacit). . 
N'are să ne fie ruşine D-lor, nici nouă, 

nici voăă, că am fost surprinşi, împrăștiați, 

alungaţi şi bătuţi, au fost surprinși mari, 

vechi și faimoşi comandanţi în diferite lo- 

          

cură și campanii. 
Ce minune decă Baumgarten a sur- 

prins în 23 Octomvre pe Prodan la Mă- 

jina şi pe mine şi Todoran în 25 la Sân- 

craiu şi Ciunbruă, şi ca un feliu de revangiu 

ai noştri au surprins în 7 Noemvre pe ai 

„voştii la Acintiş și Jernot.
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Românul dice, că nu e păcat a mâneca 

-—'de dulce — dar e păcat a fura. Eră eu 
dic, că e mai mare păcat a minţi, decât a 
fura când, furăm _păgubim un singur 'om : 
seu o familiă, când minţim, înşelăm pe tâtă 
lumea, şi o aducem în pericol de a-și perde 
nu numai averea, dar și vița, pentru ce 
să ne ascundem greșelele ce le-am comis, 
din. nescienţiă şi să ne tot lăndăm, indu-: 
când pe următorii noştri în erdre şi sti- 
mulându-i ca mâne poimâne, împinși de glo-! 
ria nostră închipuită să începă să comită 
și ei asemeni erori. Ehrlich, dice Nâmţul, 
dauert am lăngstens, și românul dice: 

- lăcomia, mănâncă omenia, — să nu lăco- 
mim D-lor a ne arăta mai mari viteji de 
cât am fost, ea să nu inducem posteritatea 
în ispită — şi indusă în ispită să păţescă 
mai mare ruşine de cum am păţit noi. De 
ar mai trăi preotâsa dela, Qisteiu, a părin- 
telui ]. Hulea, — fiica: Protâpopului Ghe- 

„rasim dela, Acintisiu, va sei spune cu mai 
multă, vârfă,, cum să petrecură, lucrurile, 
der ea a trecut din vi€ță, cred însă că au 
rămas altele și alţii, cari de nu vor fi mai 
fricoși: decât iepmii i mă vor ţine în cuvânt. 

4
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Der lăsând theoriele să ne întorcem să ve- 

dem ce să mai petrece la Aiud. 
După ce popa nostru ne arată cum 

au plecat şi fugit cea mai mare parte a 
locuitorilor maghiari din Aiud — cei 600 
români au stat locului — şi nu sau oprit 
unii pănă la Cluşiu; cum 6menii lui Iancu 

au cuprins în 11 Noemvre, cu „să trăiescă“ 

Aiudul și au incendiat Vinţul, omorând și 

11 locuitori, cari nu voiră a să depărta 

dela casele -lor de groza Românilor la pag. 

20 ne spune: | 

„A Ianku tâborânak keresztiil vonulăsa 

alkamăval Enyeden gyikolis, nem fordult 

el. A tâmerdek ember sok marhât 6s măs 

nemii €lelmi cezikkel emesztett meg...“ 
(Cum adecă aţi pofti nici să nu mă- 

nânce, proşti au fost, că nu a beut vr”o 20, 

30 buţă de vin). i 

Pe cât e autorul aci de sincer, în es- 

punerea sa pe atâta să preface a nu sci, 

că-nu Iancu, ci Moga Lozsi, și nică el ci 

mocanii ce-i comanda el în avangardă, 

aflând în Vinţ o mulțime de români morță 

aruncați de Maghiară în nisce gropi de var 

și i înecaţi acolo diavolesce, apoi şi trupuri de
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ale unor preoți românescă înfierate şi ciun- 

gărite au incendiat Vinţii, căpitanul Gratze 

a raportat, că nu Românii, ci Maghiarii 

i-a dat foc când se apropiau Româniit). 

Sa putut şi una şi alta, decă Vau incendiat 

Românii îi excusă ordrea, ce le-a căşunat 

aspectul celor omoriţi și ciungăriți, aruncaţi 

ca niscari câni în gropi de var; dâcă lau 

incendiat în fugă săcui din Vinţ, ei au făcut 

acesta ca să oprescă pe Români şi să-i țină 

în loc, ca s8 nu-i potă persecuta și des- 

brăca de tot ce avea, luându-le boii cei fru- 

MOȘĂ cum nu se mai găsesc în tot Ardelu 

cu carăle încărcate cu femei, copii etc. etc. 

ete, E teribilă acestă fugă! să ferescă D-deu 
pe următorii noştri de ce nu unea ferit 
pe noi! 

După ce Iancu, Gratze și Moga sau re- 
întors dela, Turda cu 6menii cei conduseră 
pănă acolo, a venit garda săsescă din Sa- 
beşiu de garnisonă, (acesta însă nu vreaa, 
ni-o spune D-l Szilagyi, ca să nu-şi strice 
pretinia cu șogorii) o spunem însă noi, 
pe cari ne dâre de pretinia, ce o vedem 

?) Vedi raportul Iancului pag. 9.
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între D-lor! Ce ne spune D-lui, e că pe 

polgărokat a. folyton, jăvă, menă szâsz €s | 

olâh — s'ar putea să rămână Românii ne ono- 

vati — felkel6k gunyoltăk, piszkolti, foszto- 

gottak fenyegettek, de nem 6ltek meg, mit 

annak tulajdanitani, hogy a novemberi &s 

decemberi napokan rendesen csâszări ka- 

tonâk is kepesztek Enyed hely orseget..... 

Să fiă cu iertare D-le popă, der asta e 4 
seu a 5-a minciună, mă dau legat și las 

să mi-se taie capul decă, după depărtarea, 
companii lui Novac pănă la retragerea lui 

Vardener în 29-31 Decemvre a mai căl- 
cat vre-un picior de soldat împărătesc în 

Aiud, şi mă prind pe capul meu, că după 

întorcerea Iancului dela Turda a mai tre- 
cut vre-un despărțământ de români fiă și 
numai 12 feciori cu un decurion prin Aiud. 
Nu D-l& numai garda săsescă despre care 
numai ţin minte cine a scris, că a venit 

fraţii ei din Sabeş şi Mediaş de au dus cu 
carăle averile şi mobiliele Aiudenilor gar- 
diști și fruntaşi, cari au fugit cu gr. Mikes 
şi br. Kemeny la Turda şi nu sau oprit 

pănă la Clușşiu. 

Da D-le Szilagyi da, de 3 ori șideo
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100 ori da au spart casele, granariele,. ce- 

lariele — pivnițele — au luat, au dus tot 

ce au aflat în ele:ne având stăpâni, dar 

“cine? D-ta dici că Sasii şi Românii — eră i 

eu die că nu, nu, nu. Ci hoţii D-le, hoţii 
cari n'au moralitate, şi naţionalitate, acei 

“hoţi, cară au scăpat s6u iau eliberat Gratze 
comandantul glotaşilor lui Iancu, ai lui 
Szentivany dela Orăştiă, ai lui Solomon din 
Haţeg, sub conducerea lui Hidvegyi, ai lui 
Bacile dela Alba-Iulia, ai lui Martianu Popo- 

viciu dela Sabeșiu în număr ds 20.000, acei 
hoţi închiși şi arestați pănă atunci de 2, 

3, 5 şi pote 10, 12 ani, înpreunându-se cu 
alți hoţi pre cari Justiţia maghiară — ca, 
tote Justițiele — i-au făcut scăpaţă după 
maxima „die grossen Diebe lăszt man lau-. 
„fen, und die kleinen sperrt man ant a- 
ceştia d-le popă, şi d-lor Banfi, Mikes, 
Kemeny, și câţi, Nalaţesci, Pogănesci și 
Kiminesci, !) au fost meșterii carii au de- 
prădat casele etc. ete. ete. Aiudanilor fu- 
giți, nu Sasii și Românii. Apoi între aceştia, 

1) Românii die „Kiminya 6re nu-şi vor & luat 
originea dela Chimin din care facem supa la 
betegi etc.
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cred, eu, că Maghiarii din Aiud cei r&- 

maşi acasă lipiți de săraci, cară au știut 

cine, ce, și unde are, au jucat rola de 

"conducători. In 2 cuvinte, după ce a cădut 

s6u picat calu cel frumos la pământ. Un- 

gurii din Aiud cei rămaşi lipiţi și sleiți de 

săracă cu Sasii cei bogaţi i-au luat frânele, 

şi elementele, şi pielea, apoi au venit Ro- 

mânii de i-ai tras poteovele cu dinţii. 

Nu le serii și spun eu acestea, le-a 

spus, și scris insul popa Szilagyi — Farkas 
dela pag. 20—22, încheind cu: €s a kăz- 
hiedelmen az Enyeden akkor âllomâsozott 

szâsz nemzetăroket amaz emlek szerzesben, 

ăltalăn igen hibâsoknak mondjat. „Hiba“ 

cea mai mare era, că Saşii au deșertat și 

ales ce a fost mai scump în museu şi bi- 

bliotecă, dscă nu a avut grije și minte 

Kemeny cel sfătos, să le trimâţă tote acestea 
îndată după bravura dela Măjina, Sâncraiu 

ete. la Cluşiu, şi” aică să adevereşte „că în 

tot răul e şi ceva bine“ de nu ar fi scos, 

dus şi înstrăinat; Saşii acele pretiose obiecte, 

le-ar fi aruncat, mai târdiu în foc cei ce 

incendiară mai târdiu Aindul, ne sciind
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câtă valdre au, așa însă au rămas, şi rend 

pe rând vor eși la ivelă. 

Cumcă între cei ce sparseră casele, 

celariele. şi granariele celor fugiți, au fost: 

şi Maghiarii ne spune şi D. Szilagyi la 

pag. 74. „Szegyenerzet miatt pirul6 arcezal 
jegyezem fel, hogy Enyed videke magyar 

“nemzetis6gti parasztsâgânak egy tirdâke 

szinten reszt vett a gyalizatos munkâban. 

Rabolt €s syujtott, mint az olăhok, sâ 

fâjdalom, adatok vannak kezeim kozătt, 
melyek hitelesen bizonyitjak, hogy talal- 

tatott kozottiik olyan bestia is, a ki. gyil- 
kolt“, 

D-sa însă nu cuteză a-și acusa pe po- 
poranii săi, ci incusa numai pe cei din giu- 
rul Aiudului, apoi una din cele 9 demne 
anume: Anica Vâradi ne arată lămurit pag. 

49 a broşurei nostre, că capul, seu vătavul 

celor dela Benic, cari ar fi omorît ps bă 

trânii, femeile şi copii, ce au rămas în 
viaţă după lupta dela Cricau, a fost Is- 
trate, și Kerekes Marton, deci D-le Szi- 
lagyi, decă Românii au fost hoţi şi tâl- 
hai apoi nică Maghiarii nu au fost cu 
crucea, în sîn. Noi însă şi ai noștri o spu-
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„ mem verde, că am comis, omoruri și câte 
un miserabil sa întins la bunul altuia — 
der voi, ţineţi strîns la maxima: şi fe- 
cistă nega moraliștii susțin; că nu se i&rtă 
păcatul, pănă nu se reîntârce furatul, eră 

! eu dic: că nu se pote îndrepta omul pănă 
nu-și cunâsce greșala, prin urmare fiind-că, 
voi nu vreți a recunâsce, că a-ţi greşit, nu 
e speranță în vecii vecilor de îndreptare. 

Să ne însemnăm bine ce scrie Szilagyi 
la pag. 21 la care vom mai reveni. „A 
„Bethlen f6iskola gazdag 6rem-6s psnzgyiij- 
ptemenytâra mâr 1848 November €s Decz. 
„hOnapjăban cesaknem teljesen kiiiriilt a 
pEiiirites munkâjât, pedig nagy reszben a 

„helyărsegen lev6 szâsz nemzetărăk vittek 
»veghez“, adecă collecţiunea cea bogată de 
numismatica și bani încă în lunile Nov. 

și Decembre aprâpe tâtă a fost golită și 
încă în cea mai mare parte de gardiștă 
Sași, — sunt Omeni cari afirmă că obiec- 

tele cele scumpe ale astronomiei şi de fisică 
bine pachetate au plecat spre fundul — să- 

sesc — szâsz făldre. — Lui Prodan i-a ples- 

nit în cap, ca să aducă pe familiele celor 
părjoliță în Măjina la 23 Octomvre — să-i 

Î
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"aşeze cu purcel cu vițel cu capră şi tote 

sdranţele în. locuinţele rămase gole de cei 
ce fugiseră; la Turda, şi collegiu cel mare 

areformaţilor. în locuinţele cele galante ale 

profesorilor! Românii, cari nu erau din Mă- 

jina și cară nu se ţineau de gardiști prada 

“mereu şi sub cuvânt de amiciţiă cerea să fiă 

lăsaţi să între în grânarie, în celarii şi că- 
metă, cerând bani înprumut fără obligaţiune 

ca să nu-i mai dea nici odată înapoi. (Vedi 
pag. 21 din cartea lui Sz.) | 

Noi credem că cei ce cerea să fiă lă- 

sați în grânanie, Cămeri şi Celării au fost 
hoţii despre cari am vorbit mai nainte, eră 

cei ce au cerut bani împrumut au fost Ro- 

mânii şi Ungurii iobagi cari neavând unde-și: 
duce și vinde bucatele, purcei, viței etc., 

cană îi cumpăra și consuma gardele și oră- 
șauii cei fugiți, şi având lipsă de sare, 
opinci, — de care pârtă din graţia mag- 
naţilor şi unngurii — și de câte un piep- 
tărel ca să nu piâră de frig, era siliți să. 
câră bani împrumut. (Ce mai testimoniu de 
moralitate ne da ilustrul popă fără ca să-i 
fi trecut prin minte, că-l vom sci preţui 
după cum să cuvine!)
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„Chiar şi Prodan a cevut dela unul al- 
„tul -câte o bute de vin „a jovâbel“ mai cu 
s6mă din celariul Episcopului ref. Antal 
Jănos vin vechii escelent din delu Bucerdii, 
care-i place la măria sa — nagysâgos — 
prefectului“. Bre! da beţiv a trebuit să fiă 
bietul preot românesc dâcă a beut 6l atâtea, 
buţi de vin în 60 de dile, hei der vedi că 
el venea la Aiud din locuinţa. popi reformat 
dela Feleiud, pe care nu 0 incendiaseră ai 
lui Baumgarten în 23 Octomvre, în care lo- 
cuia regulat, vene dic la Aiud cu statul 

"său major — târzskara — prin urmare a, 

“putut bea dela unul şi dela altul câte o 
bute afară de cele ale lui Antal! 

Stai pe loe domnule popă, și ne spune 
pănă mai trăiescă, din cine a fost compus 
statul-major, a Iui Prodan, de care nu poţi 
trăi aprope nică întrun capitol al cărţii 
D-tale, ai grije să nu mori în păcate, 
deși reformat -mărturisesce-te, sâu arată-ne 
cu limba de mârte numele membrilor ace- 
lui stat-major! Pănă să faci însă onorabi- 
litatea ta acssta, află, dela mine, care-s mai 

competent în materiă — de sărăcie nu stat- 
major — cumcă nici eu, care am fost mai



bine organisat, decât toţi prefectii români, 

nici Iancu nu am avut polimă de stat- 

major!. 
Prodan a avut lângă sine pe un Vag-. 

ner — fost pănă la 1848 spiţer-apothecar — 

care nu seiu cum a ajuns în lagărul și spi- 
marea sa, sciu însă că nică un servicii şi 

mai puțin de cât acesta nici o onâre nu 
i-a făcut. lancu a avut pe căpitanul ce... 

Tvanoviciu, eu pe locotenentul Mihai Novac 
de adlatus pănă la 20 Ianuarie 1849. 

Ecă tot statul- major al nostru. Scie-vă 

D-deu ce cuagetați, ce minte purtaţi, 

ce planuri aveţi, de nu scrieţi lucrurile 

exact, cum s'au petrecut, ci vă place să le 
înflați, încurcaţi și travestiţi, ca nici voi 

înşi-vă să nu le mai credeți, de și să dice 

că cine “minte, să minţă aşa, că chiar „dân- 

sul să cr6qă de jumătate“. Dâr destul, pen- 

iru că mi-se revoltsză tote simțurile când 
aud şi văd cele ce propagaţi cu un zel 

demn de cause mai bune! 

Int'aceea organisându-se magistratul 

din nou — după depărtarea din 8 Noem- 

vrie — sub presedenţia lui Hanc Ioseph, 

refugiații începură a să reîntoree, pag. 93,
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Cum au cutezat a se reîntorce D-le Szil- 
agyi Farkas, decă dela 8 Noemvre pănă 

la 30 Decemvre, când depărtându-se gene- 
valul Vârdener și gardiștii saşi, acest ge- 

neral a încredințat paza securităţii publice 
„lui Prodan — decă dic în acest timp 
ptolyton fojt a rablăs măs czimek alat“ 
— pag. 2. 

Unde vă e capul, cum de vă contra- 
diceţi la tot pasul? 

Destul că întorcerea, celei mai mari. 

părți a refugiaților pănă la jumătatea lui 
Decemvre era îndeplinită, și locuitorii a 

căror case împrejurul castelului fură des- 
coperite !) şi le acoperiră cu paie, şi să 

aședară în ele așa, că „December kăzepibe 

kăriil a văroson a polgâri €let nemi len- 
diilletett kezdet venni“, aşa der tot nu au fost 

așa de turbaţi şi ucigători — gyilkos — Ro- 
mânii, cum ne-au arătat mai sus D-l popă 

Sz. Cum se prinde omul cu vorba lui!? 

Intre cei pe cari i-a prins dorul de-a 
se reîntârce de sărbătorile Crăciunului acasă 

5) De magistrat înainte de 8 Noemvre de 

frică, ca nu aprindându-se în urma unei bătăi să 
ardă şi biserica cea mare şi trumosă, 

je
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— la Aiud — a fost şi familia popii Sz,, 

ps care Eppul cel bătrân, Antal, de împre- 
ună cu tote familiele ce erau încortelate în 

colegiul ref. din Cluşiu, le visita în tote dile, 

și care înainte de plecare le-a rugat: „Ne 
menyen haza Enyedre leânyom, ha mâr itt 
van, bâr mit is irjanak onnant — se vede 
că în Aud era raiu pământesc (?) —. „az 
a Vâros veszelyben forog vârja, itt ledves 
fiat Sândor Eleket, vejst Szilâgyi Kâroly,. 
mert 6 Bem hadseregtvel holnap holnap 
utân“ — cât erau de bine informaţi — „bisz- 
toson Kolozsvărra €rkeznek, ne tegye ki 
bizonyos veszedelemnek 5n magât, leânyok - 

 unokait — Sz. Farkas. — 

Reflexiunile bătrânului Epp. nu a fo- 
losit nimica. — Bunica lui Sz. a voit să 
vină acasă şi a şi venit, ă 

“Cel mai tînăr din familia Zsigmond 
Latzi a găsit un cărăuş, care pe 24 De- 
cemvre s&-i ducă la Aiud, der acesta curând 
a adus căpara!) înapoi, dicând că de i-ar 
da 500 fl. tot nu ar merge acum la Aiud. 
Așa Zsigmond îndată a căutat alt, cărăuş 

1) Noi dicem arvună şi arvon, Bănăţenii î însă 
primi celloni lui Praian die căpara. — At.
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— chirigiu — cu care familia în 99-94 

între lancerii români, cari să întorceau dela 
Ciucea, armaţi, au plecat spre Aiud, — ce 

Omeni de omeniă a trebuit să fiă acei lan- 

- ceri, că nu a supărat de loc acesta onorabilă 

familiă, că de o ar fi supărat numai cu un: 

cuvânt, ar fi scris Sz. cu 2, 3 pagine mai 

mult și așa ne spune pag. 25: „binye, ve 

putetz duce“, J6l van mehetnek, nem bântot- 
tâk, meg ki sem raboltâkt. Incă o probă, 

că Aiudul după 8 Noemvre 1843 nu Pau 
prădat Românii logărani, ci hoţii și tâlharii 

Români, Maghiari, Sași, Țigani etc. fără deo- 
sebire de naţionalitate! Aci urmeză o ca- 

racteristică, ce nu să ţine de obiectul nos- 

tru, însă pentru publicul, care nu cunosce 
„pe Maghiari numai după nume şi din au- 
dite o decopiem din cuvânt în cuvânt, cu 

o mică oglindă, în care să vaqă cetitorii 
cum sunt Maghiarii. Etă-o: „Szekerestink 

„Tordân leitta magât, amugy isten igază- 
„ban, s Enyedig. — 2 poște şi jumătate 
„20—22 chilometri — folyton az Istentinket 

_m6s a kereszten megfeszitett Krisztusunkat 
„szidta, hogy miert tudott 5 olyan koldus 

„neppel, milyen mi vagyunk; ilyen idâben
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p— fig 220 — după Sz. 240 — n6hâny 
„rongyos, forintokert utra indulni“. 'Prebuie 
cuiva mai mult, ca să cunâscă cu cine avem 
de a trăi şi a face noi Românii Ardeleni 
şi Ungureni, der ca să o cunscă tâtă lu- 
mea, pentru că totă scie românesce!) să 

o traducem: „Cărăuşul nostru în Turda, sa. 
în: &tat în tot înțelesul cuvântului și pănă 

-la Aiud ne-a înjurat — suduit; — de D-deu, 
de Cristu cel erucifipt, de ce a putut fi el 
așa de prost să plece la cale cu niscari 
calică flămendi, cum eram noi, pentru uis- 
cari flor ni sdrenţioşi“. „Când am ajuns, 
„serie Sz. dimineţa jumătate îngheţați în 
„Aiud, Sândor Josef, la care am tras, ne-a 
„primit cu Jacrimi în ochi dicând, că faptă, 
„mai neprecugetată un am putut comite, 
„ca aceea, venind în un asemenea timp la. 
âiud, unde vieţa omului nică pentru o 6ră 
„nu era sigură“ pag. 95. 

Vedi bine că pentru cei ce exerția- 
seră totă vara cu tobele şi puştile în tergu 
boilor şi pe delu Căpâlnii, şi prefăcuseră în 

') In 1854 când conveniră 3 armate împă- 
rătesci în Valachia, sciți cum să înţelegeu gregarii 
Rusi, Turci și austriaci? în limba româna. — Auf
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cenușă Măjina, Cacova, răstumară la pă- 
mânt pe Todoran și Barna nu cu 300 Ro- 

_mâni, cum scrie Sz. ci numai cu 36, cum 
scim noi. Nu era secura vieţa nici pentru 

o ră, dar cei ce nu era compromiși cu 

asemenea fapte trăia întrun fel de plăcere, 
cum am vădut mai sus pag. 24 cu „len- 
diiletti. 

A doua qi de Crăciun (unguresc în 
26 Dec.) începuse a veni la Aiud soldaţi aus- 
triască în despărţăminte mai mici, şi a treia, 

di însul Ferdinand Vardener cu pedestrime, 

cavalerie şi câte-va tunuri. 

Miliţiă mai slăită, mai sdrobită. — 
kimeriilt — decât acesta la rari ocasiuni se 
pote vede — şi tot va frecat cum se cade 

la Sibiiu, Ocna ete. — s'au întâmplat casuri 

de a picat călăreţul mort cu cal cu tot 

în mijlocul stradelor. o 
Oştitea asta numai pănă în l-a Ian. 

1849 rămasă la Aiud, din descuragiul — 

abaterea — şi graba cu care se. mișca s'a 
putut veds că e debelată, ceea ce a doua 
di am şi aflat positiv, încă şi acea că la 

“Turda a venit trupe unguresci, și ora eli- 

berărei Aiudului — de sub domnia împă-



218 | 

„ratului — a sunat, ba se vorbea chiar că 

trupele maghiare au şi plecat dela Turda 
- paserea mălaiii viseză. 

In cele din urmă, după mai multe 

desilusiuni a început a domni grija ș și ama- 
văciunea, | 

Ă şi fost pentru ce, pentru-că înpre- 

jurul Aiudului, au început a se aduna Ro- 
mânii din munții cei mai de-aprâpe şi păr- 
ile Mureșului sub conducerea lui Axentie 

| şi Prodan, din nou şi în mai mari. masse. 
Ce mai fantasiă! noi adecă, cari am 

mers la Hoidin în 3 dile prin plâiă şi no- 
roiă, şi ne-am reîntors odată cu Vardener 
prin: vânt, fortună, ninsâre şi în urmă 
trig de pica cheveaulegerii morţi cu cai 
cu tot pe strade, și cari după astfel de 
strapaţie abia apucasem a ne încălgi, în- 
trăma și schimba cămeşile de pe noi, cară 
nu primeam nică un crucer plata, şi afară 
de săcul profunt nici o zamă, nici o fier 
tură, ci trăiam numai cu puterea, cu care 
a înzestrat Mama natură pe Român, — 

„așa curând să ne fi putut întorce în masse 
mari de pe Secaş și Târnava-mare la ma- 
lurile Mureșului? Pr6 e bâcană D-le Sz.
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Despre Prodan și Mocanii lui nu pot dice 
nimic, pentru-că el după încenuşarea Mă- 

jinei etc., nu a făcut alta, decât s'a preum- 

blat dela Măjina. — Cu statul său major 

din condeiul sec al lui Sz. — la Aiud şi a 

beut mai multe buţi de vin cum am vădut 

că ne arăta Sz. mai sus, — dâr cât despre 

mine și ai mei desfid, nu numai pe Sz,, 

d&r pa. tâtă suflarea omenescă de a. pute 

proba aşa ceva; și asta e a B minciună a 

popii Sz. şi ca să se convingă toți ceti- 

torii acestei critice, cât e-de ușurel și fără, 

pic de consciinţă şi cunoscință a lucrurilor, 

se vedem cum ne comunică o proclama- 
ţiune ce o ar fi trimis comitetul — de pa- 

cificaţiune — locuitorilor din părţile Terna- 

-velor şi a Mureșiului. 

„D-lui Căpitan Mojsza- Orăştenu“ !). 

“Ordinaţiunea dela prefect şi dela Comitet - 

e următorea: „Tinerilor! — ifjak — adunați- 

vă în lagăr, plecaţi înpărțiți în trei părți. 

Mai întâiă plecă numai a treia parte pro- 

vădută cu cele de lipsă — cu lancea și 

1) In Cluşiu, Aiud, Sângătin sân în ce loc 

D-lor? Aut.
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pâne golă, luată de acasă pentru 5 qile — 

cam la 2 săptămâni plâcă a doua parte ca 

să schimbe pe cea dintâi, și așa. şi după 

“alte 2 săptămâni plscă a treia parte. 'Tre- 

bue să se tragă sârte, care despărțământ; 

să” plece mai curând, fiți gata, bine îm- 

brăcaţi și provisionaţi, că nu sciți ora. 
când veţi pleca, să pote că sărbătogile: 
Crăciunului le veţi petrece la vetrele VOS-, 
tre, der ce, şi cum va fi nu scim. — Că: 
pitanul trebue să mergă fără întârdiare—? 
și un car, care să ducă bagagiul!) voii 
serie când trebue să plecaţi. 

Apoldu de jos (în comitatul Ternavei 
mau) 3 lanuar 1849 (după călindarul nou) 

Moisza Jenazsia 
tribun“, 

Decă le-ar fi scris acestea un preot: 
românesc, care pănă la venirea Șagunii 
studia 6 luni, trecă ducă-se! Der să le serie 
un popă calvinescu, care pănă a se popi 
a trebuit să studieze 12 ani și să nu scie 

1) Pâte că alţi pretecţi să f primit asemenea. 
proclamaţiuni, eu însă nu — apoi cară nu am avut 
nici unul. — At,
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că Apoldul e lângă Miercurea în comitatul 

Sibiiului nu al Târnavei mari e plusquam 
superficialitate, și de nu am fi cunoscut, 

pe Moise Tariase — nu Ienaszia — cum scrie 
Şz. şi nu am sci „că el a fost original din 

Apoldul românesc, nu am fi putut înţe-- 
lege ce ne comunică Sz., care cn acâsta 

însuși arată că nu a fost exact când a 

scris la pag. 26, că îndată după ducerea - 

scu trecerea armatei imperiale sau adunat 
Românii de pe munţi și jurul Mureșului sub 

conducerea lui Axentye și Prodan în jurul 
Aiudului“ etc., și cu proclamaţiunea să bate 

peste gură, arătând că la 3 lanuar sa dat 

numai ordin de-a se pregăti pentru cen- 

tralisarea cea mare. Mare e răutatea unor 

Omen! . “ 

După ce d-l Sz. ne arăta-se mai sus, 
<ă cea mai mare parte a refugiaților, între 
care şi onorabilitatea sa, să reîntorseseră la 

Aiud pag. 24. La pag. 97 ră o serintesce 

scriind: „mint megelăzâleg emlitettiik !) 

„az intelligens osztâlyhoz tartazo ferfalk a 
phovemberen tărtent kivonulăs utân csak 

') La ce loc, la care pag. Domnule? — Aat,
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„kevesen tertek visza Enyedre“, și ne arată, 

că Br. Kemeny Denes, Zeik şi Szâsz Karoly 

era la Dobriţin, Bânfi Miklos, Kemeny Ist- 

vân, Antal Jânos Epp — şi alți 14 nota- 

bili pe care noi nu-i: mai argtăm cu nu- 

mele cum face Sz. erau la Cluşiu. Eră Zeik 

Josef şi 4. Domocos, Intz6di Samu, Sândor 
Elek, Gyarmati Samuel și alţi fruntaşi ai 
Aiudului erau în 6stea maghiară, 

Nică tineret capabil de a purta arme 
nu era la Aiud în acel timp, prin urmare 

“la timpul catastrofei lipsea din Aiud toţi 
aceia, în cară era concentrată puterea fisică. 

“şi morală. Apoi €ră ne mai spune: „Nem 
igen volt akkor Enyeden mâs mint mâr - 
„hajlott, €lletlorban, lev6 ferfiak, ngk es. 
gyermekek“ pag. 29. Și sciți pentru ce în- 
drugă asta a 6 minciună? pentru ca, să pro- 
beze, că cei 4200 locuitori ai Aiudului eu 
totă nobilimea din comitatul “Albei-Iuliei, 
care să refugiase cu ocasiunea târgului din 
16 Octomvre 1848, cum vădurăm mai. sus, 
totă asta mulțime de maghiari înfocaţă nu a. 
cutezat a se opune şi a se apăra de Români, 
şi după ce însul să rușinâză de cele, ce 
ne spune Sz. esclamă: „Ne iteljetek, hogy
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__ me iteltessetek“, nu judecați ca să nu fiță 
- judecaţi. . 

După ce a preparat Sz. pe cetitoră 

cu 0 asemenea fineţă tendenţi6să, ne mai 

arată unele calamităţi familiare, să apucă 

cu mânecile resfrânte să ne arate cum s'a, 
început catastrofa, şi adecă cum Vardener 
înainte de a pleca din Aiud în n6ptea. de 

31 Decemvre 1848 spre l-a Ianuar 49 în 
înțelegere cu Prodan care în acea n6pte a 

dormit în Aiud pentru că altmintre rar să 
întempla ca să facă acâsta — de dragu 

Aiudenilor. — In acâsta nâpte — fides pe- 
nes auctore — a, încredințat Vardener pază 

— feliigyelet — Aiudului lui Prodan şi au 

conscris amândoi — cam greu de credut, 
că un general austriac să şadă la masă cu 

un popă românesc îmbrăcat cu cidrecă, 

țundră şi căciulă adecă Vardener cu Pro- 

dan au conseris 40 de bărbaţi mai onora- 

bilă din oraș, ca a doua di să-i prindă și 
ducă arestaţi la Sibiiu, ceea ce cu 20 sa 

“şi întâmplat, apucând ceilalți 20 a se as- 
cunde și lua frunde ?n buze — cu asta, oca- 

siune Sz. ne arată în notă, că un anume 

Tanya, lanos, servitorul casinei maghiare
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din Aiud, pe care-l chema și Casino Ianos 
a condus pe soldaţii lui Vardener a doua 

di pe la casele conscrişilor ca să-i aresteze. 

Din asta causă și fiind că cu ocasiunea, de- 

vastărei Aiudului şi el să făcuse tribun -— 

la Sz. să fac, crese şi să înmulţesc tribunii 

ca bureţii în postul Sâmpetrului, toţi Ti- 

gănoii, cari purta haine albastre sunt tri- 

buni — și prin urmare că tribunul a luat 
și el parte -activă la devastarea Aiudului 

Pa prins I. luhaz căpitanul călăreţilor în 

primăveră la 'Teuşiu şi ducându-l la Ba- - 

rabanț în tabăra maghiară acolo la puşcat, 

şi fiind că primul glonț, care La nimerit 

în corp nu a cășunat morte, bietul om cu 

glonțul în corp „tiszta magyar kiejtsssel 

ekep szolott: instâlok meg egyet“, adecă sa 

rugat în curat espresa limbă maghiară să-i 
mai tragă încă un glonț, — am tradus acesta 
notă a lui Sz. ca să vadă fiă cine cum 
Sz. et Comp. considera pe toţi albastrii şi 
mncoșii de tribuni, cum se omora şi îm- 
puşea Omenii fără cercetare şi judecată, și 
cu câtă presență_ de spirit a fost un ser- 
vitor român în ora omorirei sale. Eu cred, 
că de ar fi fost bietul Casino Ianos vino-
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vat cu devastarea Aiudului etc. şi ar fi 
furat sau răpit averea cuiva, el nu sar fi 

ţinut prin Teuş în gura lupilor, ci sar fi 
tras şi el la munte, unde sau tras mulţi 

păcătoşi fără voiă, cară au comis omoruri 
şi furturi eredând, că așa e voia și porunca 

împăratului de ceea ce mam convins în- 

sumi, trecând din Ciumbrud în 10 Ianuarie 

spre Păjida, la Salinele Uiorei, cum să va 

vedea în memoriele mele. Arătându-ne Sz. 

cum, și în ce chip au scăpat cei 16-20, 
orăşeni de perchisițiunea lui Tanya și cum 
au plecat între baionete, cei pe cari au putut 
pune mâna 19 la număr, soldații împărătesci, 

Sz. serie: „Prodan meghitt kăziil, nem fogtak 
el senkitt, adecă dintre Omenii încredințaţi 

ai lui Prodan nu au prins pe nică unul. 

Acestă circumstanță probeză hotărît !) că la 

compunerea, listei de cei ce era să fiă prinşi 

şi el a avut parte, — „neki is râsze volt“ 

mai nainte ne spusese că lista o făcuse 

Vardener cu Prodan, şi acum ne spune, că 

1) Eu deduc hotarul dela trancesul hOteur= 

înălţime, adecă vârful delurilor, cari mărginesc pro- 

prietăţile comunelor.
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a avut. numai şi el parte, ce să credem? 

Ecă ce: Lista cea ominosă după tâtă pro- 

babilitatea a făcuto căpitanul c. r. Graize, 

care dela 8 Noemvre 1848 pănă la 31 De- 

cemvre a. a. a stat în Aiud cu gardiştii 
Sași din Sabeș și ca comandantele pieței 

— terparanesnok, platz-comando — a avut 
prea deplină ocasiune a afla şi cunosce su- 

fetele şi purtările Aiudamilor mult mai 

exact decât Prodan, care locuia în Feleiud 

şi venea numai din când în când la Aiud,: 

și când venea nu se interesa de ce vorbesc 

şi vor a face Omenii, ci numai îşi ducea, 
dela unul altul câte o bute cu vin, nu. 

avem însă ce să facem tote relele, să aruncă 

în capul hoțului de păgubaş. - : 
| Îndată ce an eșit ostașii împărătesei din 
Aiud, Prodan cam cu 100 — pâr szăsz em- 
berrel — de 6meni a cuprins Aiudul! E, hei! 
dWapoi unde e mulțimea de Olahi, cari să 
adunaseră mai sus, de sub munţi şi părţile 
Mureșului sub conducerea — vezerseg --- 
hui Axintye şi Prodan D-le Sz.? aşa der 
ea a fost numai în capul D-tale! 

Aşa acei 100, fiă şi 200 de Gmeni sau 
aşedat la capetele stradelor, casă nu între
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şi să se depărtese nimenea din oraș — ce 

minune, că nu s'au apucat să spargă ca- 
sele, camerile, celariele cum ne arătaţi mai 
sus, pănă erau gardiştii Saşi cu Gratze de 

- “pază în oraș! 

După-ce au ocupat Românii orașul, 

Prodan a chiămat la sine, (nu a chiămat, 

aia poruncit să vină magistratul oraşului) 
— aci:ne spune că Prodan a avut două 

sălaşe în Aiud — ca toți hoţii — nu ne 

arată în care sălaș a primit magistratul, 
noi credem că nu a poruncit Prodan magis- 

tratului s& mergă la el, — ci magistratul — 
de frică bucuros — sa dus nechiămat și 

fără poruncă la Prodan, decă Vardener i-a 

încredinţat odată paza orașului și a consti- 

tuit de comandant al pieţei. Așa ar fi cur- 
sul natura] al lucrului. Ei, der asta ar fi 
fost prea mare micșorare pentru magistrat 
și Sz. nevoind a serie exact a comis a 

șeptea aberaţiune. Fiă cum va fi fost, des- 
tul că Prodan sa presentat — pe sine, ca 

comamdantele pieţei şi cu glas apăsat a re- 
comandat magistratului şi orașenilor să fiă 
credincioși împăratului, la care îi juraseră 

„credinţă — sub comanda lui Iancu-Graţze 
16
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"în 11 Noemvre încredinţându-i că în ase- 
menea cas, nică orașului, nici ostaticilor 

ce-i luase Vardener nu li-se va întâmpla 

nici o supărare, adăugând, că în cas con- 

trar, nu stă bun pentru nimic. S& ne în- 

semnăm bine aceste cuvinte fiind-că vom 

reveni asupra lor. | 
A mai spus asemenea, Prodan ca s& 

stăruim să înceteze “omorurile, ce se comit. 

asupra Românilor la Turda de despărță- 

mintele maghiare, Aiudul acum a fost for- 

mal predat Olahilor și sa putut conta la 
armerea catastrofei în totă 6ra, care, decă 

a mai întârdiat, e de-a se ascrie lui Prodan, 

căruia, Vardener i-a dat înviaţiune — uta- 

sităs — ca să _cruțe şi apere nenorocitul 

oraș, pentru care Prodan era Gre-cum şi 
moralminte obligat, având în oraş mulţi 
cunoscuți şi prietini. 

In l-a Ianuarie 1849 nu sa ţinut ser: 
viciă d-decesc în biserica cea din cetate, 
ceea ce nu obveni de 400 ani — când cu 
Tatarii? — singură acestă împrejurare arată 
în ce stare a fost atunci Aiudul. 

Pe stradele orașului era linişte ca în 
mormânt — siri csend — diua și nâptea.



229 

despărțămintele — csapat —- lui Prodan um- 
blau pe strade fără a supăra — bântani — 

pe cineva. Patrulele de nâpte nu încetară 

pănă în ajunul Catastrofei: Furt, rapt — ra- 
blăs — în acest ţimp nu sa întemplat. 

Cu învoirea, lui Prodan sa organisat şi 

o gardă fără arme de orășeni, cu un cu- 
Vânt totul părea, că prefectul ia în serios 

promisiunea, ce a dat magistratului, „că 

pănă va fi el comandant al piaţei, pănă 

atunci Aiudul nu va fi supărat“. Forte bine! 

Der acesta promisiune a fost condiționată 

de ţinerea credinței jurate Impăratului și 
de reținerea celor dela 'Turda şi de pe Arieș, 

dela omorirea şi uciderea olahilor — de 
care popa nostru de și popă, astă dată a 

mitat. Eră decă n'a uitat nu vrea să ne 
“mai spună, ca cu atâta mai mare putere 

35 ne potă inculpa!!? 
D-l Sz. după ce ne arăta ce linişte şi 

ordine domni în Aiud pănă la 8 Ianuarie, 

ne arată cu fală cât de curagiose erau co- 
conele — cismarilor — în acel timp, cum 
anima ele pe bărbaţii şi fii lor și-i îmbăr- 
băta ca să mârgă să ia parte la sfătuirile 

ce se ţineau în oraş, așa cât: „fordul el6 
16%
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eset igen gyakrant, adecă sa întâmplat: 
forte dese casură, îr care D-na casei — hăzi 
asszony — cu atâta putere reiepta, împingea. 
pe Olahii armaţi, cari le deschidea uşa — 
cerând mișeii de ei o bucăţică de pâne, - 

„de nu găsea ușa pe care au întrat!), Apoi 
să te mai miri şi să nu pricepi de cinea 
fost Aiudul incendiat și făcut ruine!? 

Da! da! scrie Sz. „Megbrisztek ni 
biiszkeseg5ket, nem csak a katastrofât, meg-- 
elăzăt napokan“. Decă au fost așa superbe, 
ceea ce nu să șade la cismărese; apoi a- 
şi plătit'o mai rău decât ângerii din Bibliă, 
cari au voit a să înălța peste scaunul lui 
Dumnedeu și pe urmă au cădut în fundul 
iadului. . 

In a doua și a treia di după anul 
nou, & fost tot liniște, ca în mormânt. In 
Aiud, Prodan însoțit de adjutantul său 
Vagner — astă-dată fără torzskar — ambii 
pe cai albi, adecă am greșit, nu însoţit, ci 
urmat de Vagner adecă nici urmat, der: 
petrecut — lkisâreteben — ca un împărat — 

1) A hâz asszonya oly erelylyei utasitottă. | 
ki băzâbol, hogy az az ajtot, melyen, betolakodott. 
alig talălta meg. pag. 34.
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venea în tote dile dela Feleiud, unde avea 

cortelul său ordinar — ră am greşit, nu 

quartir, ci fohadi szâlâs. De! Decă vrea. 

aşi bate joc Sz. de noi, să ridem şi noi un 
pic de fineţa sa. Aşa-der Pr. petrecut de 

Vagner veni în tote dile din Hauptquar- 
tir-ul dela Feleiud la Aiud. — Ce mai tsr- 

parantenok! ce mai comandant de piaţă să 

comande în Aiud și să locuiescă în Fele- 
iud, nu departe, dâr nu unde comanda și 

nu e destul atâta, ci s8 vină şi să tragă 
“la Crişian faur — kovatsmester în Aiud, 
unde avă salașul — der, prăpădit oma, tre- 

buit să fiă unul din cești doi popi, unul, 
care la pag. 32 în nota cu 2 stele ne arată 

că Pr. a avut la Aiud două sălaşe unul la. 

Gajzago, şi altul la Sebesi și acum îl duce 

la un brav Român și bun meşter Crișianu, 
ră celalalt popă ca-un-al doilea Monte- 

Cristo să presentă în tote 3 quastirele rând 

„pe rând „risum teneatis amici“, de asemenea 

istoriei ! - 

Să fi seris Sz. devastarea Aiudului îna- 
inte de Dumas pe Monte Cristo, ţi-ar veni 

a crede, că marele poet romanţier al fran- 

cesilor şa împrumutat; subiectul dela popa



232 o 

Sz. al compatrioţilor noștri. Oră, oră, ori 

Vardener a constituit pe Prodan coman- 

dantul pieţei Aiudului, și atunci ar fi tre- 

buit să-l întroducă în locul şi locuința că- 

pitanului Gratze, ori popa Sz. își bate joc 

nu numai de un popă Valach prostuţi, ci 

de toţi: cetitorii săi spunându-le, că de 

câte-ori venia Prodan la Crisianu „hol ren- 
des fâhadi szâllâsa volt“, pag. 34, de atâtea 

ori magistratul orașului şi-a ținut de da- 

toriă să se presente înaintea lui și să-l 

pinevente. Unde? în căsuţa faurului Ori- 

şianu! Aşa să trăiesci D-le Sz.! Alta mai 

bâcănă, pag. 35 ne spune, că curând după 

cele ce ni-le arătă, că se petrecură în cele 

3 dile „esak hamar veszhirek indultal, 

faime — nu una — mai multe să r&spân- 

diră din cele mai bune cercuri — karok — 
române, — ce fel de karok D-le, ale jăleri- 

lor Români din Aiud? să răspândiră adecă 
faime, că în fine e lucru hotărît, cum că 

devastarea Aiudului să va întâmpla la Cră- 

ciunul Valachilor, — faima, a fost mincin6să, 
dicem noi, deorece faptul s'a întâmplat după 
Crăciun, -— acestă faimă mai îutâiă a pornit 

din casa preotului gr. cat. Molnar Sândor,
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spunând preotesa acestuia în 3, ori 4 Ia- 
nuarie lui Kerekes, și Veres Susana în se- 

cret — bizalmasan — și cu buna inten- 
țiune. Acuși, acuși au început a spune la 

ureche acesta şi Valachii din Aiud — însuși 
Sz. a audit ducând vântul — suttagatni — 

acesta faimă! Inceput'au a vorbi şi Olachii 

din ţinutul Aiudului. Anume Păişian Va- 
silie din Lopadea românescă, a cercetat pe 

Butyka Iosef industriar în Aiud, şi i-a dis: 

„Domnii mei — pâte- dragii — fugiţi înco- 

trova, că avem poruncă dela Akszentye ca 

38 pustiim oraşul“. D'apoi Costya — rân- 
daşul lui Sândor Iosef le-a spus chiar în 

vomânesce: „dâmna drage, pentru D-deu 

mergecz de aics unde-i puteţ merge, că Aiu- 

dul peste puţină vreme ardye“. Sz. şi de astă- 
dată ca şi mai sus cu Molnăresa, nu scie 

în 3, s6u în 4au spus Costya acesta glumă, 
cum spun multe servitorii cei limbuţi și 

drăcoși. 
În 5 seu 6 Ianuarie D-na Varadi Laslo, 

venind dela Alba-Iulia și trăgând la Fehsr- 
vări Iosef a primit a doua di o scrisâre 
dela doctorul cameral Intze Mihai din Alba- 

Iulia, scrisore, în care-i spune, că să se



„depărteze din Aiud cu ori-ce preţ, pentru 

că devastarea acestui oraş e hotărită şi 
- preste câte-va dile va și urma. Pag. 35. 
Ore dela Axente sâu dela, Prodan, Balinţ, 
Butsnu, să fi aflat Intze, Dr. de medi- 
cină, om serios şi forte vădut să fiă aflat 
lucrul acesta, despre care scrie cu atâta 
positivitate.  Notaţi bine stimaţi lectori! 
Că Intze locuia în cetate, adecă în for- 
tăreţa Albei, ușă de uşă cu comandantele 
fortăreței, apoi decă a, sciut şi scris âces- 
tea Dr. Intze Domnei Vadadi, solgăbirăița 
şi pote ruda seu amica pentru ce şi-a, spus 
Sz. ete. etc. carul în pietrii să-i facă pe 
ai săi şi pe toţi cei ce vor ceti cartea, lui, 
că eu sunt adevăratul Herostrat? Pare-mi-se 
numai ca să-i cumpere fraţii săi cartea cu 
2 f., pentru-că să fi soris adevărul nu o 
ax fi luat nică Hantătarul!!) Alta chiar cu 
come: pag. 36 ne arată, că reîntorcându-se 
Gânya Iânos, cociarul — Vizitiul — lui 
Towmnai Mihăly dela Blașiu, unde a fost dus 

  

5 Vadadinenak azt irja, hogy Enyedrăi me- 
nekiiljân minden âron, mert ezen Văros eipusz» 
titâsa el van hatârozva 6s a pâr napra a pusztitâs 
be is fog kOvetkezni. Pag. 85.
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cu bagage de-a oştirii lui Vardener, a în- 

ceput a povesti pe faţă, că el a vorbit în 

Blaşiu cu prefectul : Akszentye, care în 5 

Ianuarie i-a spus lui, cum-că peste 3 dile 
va face seu preface Aiudul în cenușă. „Enye- 

det hârom napok multăval hamuvă teszemt. 

Vai de capul meu da ușoră minte crede 
Sz. că am purtat, der ce să-i faci, el nu 

scie, ce scrie, pentru-că în urmă la alt loc 

scrie: Axentye okos ember volt. 

Tote aceste faime aducea pe bieţii 
orăşeni la desperațiune, și Prodan a fost 

adese-sri întrebat şi cum să dice interpelat 

ca să le spună, decă sunt adevărate acele 
faime şi el provocându-se la celea ce le 

spuse Magistratului la 1 Ianuarie, că pe cât; 
timp vor fi credincioşi împăratului nu vor 
fi supăraţi de nimeni, ba ce e mai mult, 

la o ocasiune s'a jurat nu numai pe ondrea 
lui de prefect, —nu era numai vice-prefect 

— ci şi ca preot, pentru acâsta, sărutând 
pentru mai mare încredere pe presidentul 
călugărilor minoriți, Viskotzi, care-l între- 

base unde s'au stirnit și de unde au venit 
acele faime — vom sci mai târdiu.— Prodan 
le-a negat cu buna credință, nesciind că:



aceste sau hotărit în cercurile Olahilor la 
Blașiu, la care el nu a luat parte, şi despre 

-care nu a fost nici încunosciințat. Perfide 
a trebuit să fiă cercurile cele nu din Blașiu, 
ci numai din capul popii Szilagyi Far- 

_kas, decă nu a încunosciințat pe - Prodan 
de hotărîrea, ce au luat. Der mai mare per- 
fidiă e a scrie aceste după 48 ani fără vre-o 
mărturiă viuă s6u mârtă, fără vre-un docu- 
ment în scris din vre-o gazetă seu scrisâre 
privată. Să se aducă în mai multe cercuri 
— karok — românesci o hotărire aşa de 
teribilă, așa de funestă asupra Aiudului cum 
a adus Ore când senatul roman asupra Car- 
taginei dicând Cato: „Ego autem censeo 
Charthaginem eșse delendami, și în 48 de 
ani de când s'ar fi adus acea hotărire nu- 
mai Sz. singur singurel, care atunci să afla 
în Aiud, nu în Blașiu, pe lângă totă pră- 
pastia, ce exista atunci între Aiud și Blașiu, 
să o potă afia şi să aibă nerușinarea de-a o 
propaga! 

Asta nu e perfidiă, decă oa scris, 
ci o adevărata, infamiă D-le Szilagyi!!! „Es 
ist nichts so fein gesponen, was nicht 
"kommet an din Sonent, a scris un poet Ger-



237 

mamnilor, nu e nimica așa de ascuns ca să 

nu €să la lumină. Aserţiunea acesta a fan- 

tasii D-tale are lipsă de probe ca s8 o: 

potă crede cetitorii. Arată-ni-le decă le 
ai!? Continuând în aiurările sale Sz. scrie 

pag. 37: „Prodan în acel timp nu era po- 

pular la Români nu se încredea în el, și 
de aceea i-au şi îngropat onorabilitatea 
curând“. Bine că a scăpat cu atâta şi nu 

ă pățit'o cum eră să pățescă. br. Kemeny 
Istvân al vostru la 'Turda, când a scăpat; 

ca prin pene din mânile vitejilor voştri! 

Der dimpreună cu Sz. s& ne conti- 
nuăm lucrarea: „Acele faime a adus în dilele 
de 4—5 Ianuarie pe toţi orășenii în miș- 

care — mozgăsba — în urma cărei sa; 

hotărât ca toţă locuitorii, bărbaţii mai cu 
s&mă, să părăsescă oraşul. A și plecat Veres 

Balint advocatul în a cărui locuinţă să luase 
acea hotărîre cu alți 18 inşi în acea di la. 

Turda. Şi Omenii lui Prodan nu le-a stai 

în cale. Ce e mai mult, pănă la Turda nu 
i-a supărat (mămăligarii Aut.) de Olachi“. 

Ore cum de sa schimbat treba în 3 dile 

cum de acei Olachi, cari pănă la 1 Ia- 
nuarie ocupaseră orașul şi nu lăsa pe ni-
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menea să între şi să esă — acum i-a lăsat, 

nu pe unul, ci pe 18 inși? Să le fi dat 

Prodan pașaporte, nu putem crede, cu atâta 
mai vârtos nu, că atunci ne-ar spune Szi- 

lagyi şi acâsta cum ne spuse că magistra- 

tul alerga la Prodan ca să-și facă ondrea 

de câte-ori venea la Aiud. Prin urmare Sz. 

s6u acum, su mai înainte. a mâncat; neş- 
pălat, a opta, oră. Der la obiect: 

In acea di — 5 — după amedi sa 

ținut și la casele oraşului o adunare mare 

la care au luat parte şi membrii magistra- 

tului — să înțelege fără scirea, şi presenţa 

Terparantsnokului Prodan. — În acesta să 

hotărî ca a doua di —6 — să plece o de- 
putaţiune la Turda ca să râge pe Baronul 
Englofstein, Colonelul honvedilor, să sisteze. 
omorurile ce le comitea aceştia contra Ola- 
chilor, pentru că de nu, — Aiudul va, cădea 
jertfă măniei —. boszu — Valachilor şi pe 
cei 19 ostatici pe cari i-au luat în 1 Lanua- 
rie cătanele împărătescă îi vor ucide. Acesta, 
a fost înțelegerea publică, însă cea secretă 
și adevărată a fost, ca să râge pe Czetz 
Colonelul de honvedi să vină să mântuiescă 
Aiudul, în care domnea, „siri esend“ linişte
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<a în mormânt. -Mulțămim D-le Sz. de acestă 

descoperire nu că noi nu o am fi cunoscut 
pănă acum, ci pentru că nu o puteam scrie 

cu documente la mână. De deputaţi au fost 

“aleşi Horvâth Istvân notarul orașului, pro- 
fesorul Vajna Antal, Basa Mihâly, Zoltân 
Jânos, şi Lukăts Agoston. Tot în. 5 lanua- 

rie a ţinut ședință şi sfetnicii Bisericei re- 

formate, hotărind ca să ducă archiva și 

preţiosele vase ete. de lipsă pentr rugă- 
ciunea D-lui la Biserica luth. și să le în- 

eredă sufleterului Keul Istvân. 
La deputaţii aleşi mai sus, sa înădit 

a doua qi mai mulţi orășeni 20—25 de 
își, pe lângă cele 2 căruțe ce fusese toc- 
mite pentru deputaţi sa mai presentat vr'o 

5—6, în tot căruţul — seu cum dic unii 
căruță — au luat loc, 3—4 omeni înarmaţi 

cu arme precum avea ei atunci.t) Unde 
era atunci comandantul pieţei, prăpăditul 

de Prodan? „Fără cea mai mică pedecă“, 
cei din Bucuresci ar serie, fără a-le pune 

cine-va bețe în râte 6 vorbe în loc de una 

n Hărom nâgy ember foglalt helyet fegy- 
verkezve olyan fegyverekel a milyen nekiink akor 

volt. Pag. 38.



240 

şi bună — au ajuus la Turda în nedubidsa. 

speranță de-a căpăta oștire maghiară, 6menii 
lui Prodan nu au împiedecat nici astă dată 

pe acești alergători precum nu împiedecară 
nică consultările lor — nu Deu eu că Pro- 
dan bea la vin din -butiele, ce le cărase 

dela unii alții din Aiud!! — aifâcile est 

satiram -non scribere — greu mi-e şi mie 
a scrie atâtea adevăruri propagate de Sz. 
der caută a fi esact. Ozesz a primit forte bine 
pe Aiudani, der le-a răspuns: "Mi pare forte 
rău, der nu vă pot ajuta, având orâin dela 
Bem să nu mă mișc din Turda.!) Eu cred, 
că s5 fi mers acea deputaţiune la colonelul 
August în Alba-lulia şi să fi arătat grija 
şi frica ce- cuprinsese pe Aiudani, nu sar. 
fi întors nemângăiaţi, eh, der afară de Hor- 

-văth şi Zoltan ceilalți odată 18 cu Veres, 
și acum 20—25 cu deputațiunea nu sau 
mai întors, ci alergând la Cluşiu au dat 
petițiune prin br. Kemâny Istvân la comi- 
sarul Bedthy a, cărei resoluţiune negâtivă. 
sa primit numai în 9 Ianuarie, când ardea. 
orașul, — mare minune, cum a putut veni și 

  

1) Igen sajnâlom az enyedieket etc. pag. 39.
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trece posta cu acea, resoluțiune la Aiud, 
când acesta ardea și era peste 20,000 qi 

- doue-deci mii de Olachi pe tâte stradele 
lui, cum ne spune tot Sz. pag. 49. 

Ah D-le Sz.: decă ar fi fost atunci în 
oraș 20,000 Olachi pe stradele Aiudului nu 
ar fi putut fi dusă primită şi conservată 
acea, resoluțiune pănă acum, €ră decă aşa 
ceva e cu neputinţă, atunci afirmarea D tale 
de 20,000 ca şi a, lui Kemeny Istvân din 
„Cartea cea n&gră“, cu 30,000 Valachi la 
Gerbu contra lu: Hatvani sunt pure fan- 
tasii şi D-Voâstră nu vă daţi s&ma de cele 
ce scrieţi, care om cu mintea întrâgă cu- 
noscând locul cel stiîmt dintre Abrud și 
Cerbu — precum şi cele 4 strade principale 
ale Aiudului va putea crede, că să fi fost 
colo 30,000 şi aici 20,000 6meni, cari să se 
potă mişca, umbla şi bate, pune scu a se 
feri de foc fără să se pârjolâscă (?!!!) și 
calce unii pe alții, fiind învingători, er nu în- 
vinși și persecutați. — Precum alta-i strălu- 
cirea sorelui şi alta a lunci, așa una e, ce 
“spunem şi scriem noi, și alte multe de tâte 

şi mărunte sunt cele ce le îndrugaţi voi. — 
Precum o fiâră sălbatecă, vădându-se încun-
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giurată de tâte părțile — Aiudul era des- 

chis şi liber de tâte părțile proba cei 18 

ce plecară la Turda cu Veres în 5 şi de- 
putaţiunea cu cei 20—25 în 6 lanuarie — 

cârcă totul ca să scape. Așa au cercat Aiu- 
danii şi la Czetz şi la Beâthy şi la Prodan 

linguşindu-l, pag. 40, pe care în timp nor- 
mal nu Var fi crestat niminea, una însă nu a- 

făcut adecă, „să câră graţiă dela Akszentye“!) 
destul de rău, de o ar fi cerut, oarf și 
avut, cum au avut'o Turdenii în 2 rânduri. 

Câţi-va dintre eei ce se duseseră la Turda 

au cereat în 7 Ianuarie tote mijlocele ca. 
să ajute -Aiudului — ca să dea ocasiune la. 

incendiat, die su. 

In adevăr au adunat 70-—80 arme de 

toc, şi vr'o 25—30 de inşi între cari Dezs6 
Mozsi, Dezsă Ferentz, Todor Miklos, Nagy 
Zsiga, pachetând — armele — a plecat în 

7 în direcţiunea Aiudului. 

Scopul lor a fost ca armele să le con- 
trabandeze — csempeszek în Aiud, să le 

împartă la orășeni — enyedi polgârok — - 
și așa să formeze 0 mică gardă naţională. 

5) Hogy a kegyelmet Akszentyetâl kerje.
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Der acest plan nu le-a sueces, pentru că. 
Axentye a plecat cu tabăra sa în acesta 
di la Blaşiu, şi între Vinţul de sus şi Aiud 
au âmblat pe drumul țărei tari despărță- 
minte de Olachi.1) Stai să ne înţelegem 
niţel D-le Sz. Deputaţiunea cu cei 20, 25 
a plecat dela Aiud în 6 Ianuarie, cei ce a 
r&mas în 'Turda au adunat — Oszeszedtâl: — 
cele 70 - 80 arme de foc în 7 Ianuarie. Pare 
că ar fi cam greu a aduna în o singură di 
de iârnă, care e numai de 9, 10 dre 70-—80 
de arme, ale pacheta, şi a și veni cu ele la 
Aiud, pare că ar fi fost prea din semă 
îără, ca, Omenii cu care aşi fi plecat eu în 
1 lanuarie din Blaşiu să ajungă în acea 

"di de i&rnă să âmble pe drumul ţărei între 
Aiud şi Vinţ, 42—45 chilometrii depărtare 
de Blașiu și victoria, ce ne spune Sz., că 
au raportat/o Olachi la părăul dintre Miris- 
lău şi Lopadea română, deşi destul de fru- 
m6să și onoratore pentru ai noştri, nu mi-o 
pot. ascrie şi număra la ale mele; luăm 
cu tote aceste act de tâte câte ni-le arată 

  

1) Eyed kăzvetlen kozâlibe s a Felvintz €s 
Enyed kăzătt vezetă orszâgaut, kârnyekân erâs 
k6ml6 csapatak jâxattak. Pag. 40. 17
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d-l Sz. la pag. 40 a cărții d-sale şi le 

vom combina cu cele te vor urma, fiind 

aceste mărturisiri” forte preţi6se. şi decidă- 
tore în causa, ce o contraveisără. 

Arătându-ne Sz., că caravana ce a 

plecat în “7 lanuarie cu cele 'T70—8V arme 

“de foc, a fost întâmpinată la părăul Miris- 
lăului de Gmenii lui Axintye, — cari în 
acea di erau în Blaşiu — nu unde visază 

Sz. şi spunându-ne, că din acea caravană 
„numai 2 cară să putură străcura la Aiud, 

-apucând celelalte fuga spre Turda, ne spune, 

— ca să mă facă pe mine de minciună — 

că asta a fost ultima încercare, ca Aiu- 

dul să se potă apăra cu arme. Vom vedea 
la locul seu, că nu. 

Dela pag. 40-49 d-l Sz. ne arată cât 

de trişti erau Aiudenii cum nu dormeau tâtă 

noptea, cum îşi ascundeau ce avea mai de 
preţ prin grajduri și celarii, cum stăteau cu 

legăturile de haine a mâna, ca în cas de 

lipsă să potă fugi, cum unii mişei spăriau 

lumea strigând noptea: „că ardei — tiiz 

„van — eât era de rău, că servitorii ma- 
ghiară să duseră la satele lor, eră cei de 

român nu voiau să se angajeze, și cei ce
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să tocmiseră nu stăteau peste nopte la casele 
Domnilor și depărtându-se sera reveneau di- 
minsţa beţi. Și în urmă că și în 7 Ianuarie 

-» Sau dus 6 bărbaţi din Aiud încungiurând 
drumul — pe care venea cele 70-80 de 

arme — și era ocupat de Gmenii lui Ak- 
sentye! — aci Sz.-s'ar părea exact, decă 

ar fi adevărat că 6menii cu care aș fi ple- 
cat eu în 7 Ianuarie tot în acea di din 

Blaşiu, în care au plecat cei 6 din Aiud 
ar fi putut sbura să li-se pună în cale şi 

-s&-i silescă a merge pe căli lăturişe (2!) Ce 
mai minte de om şi scriitor! Der, ne tre- 

dim la, 8 Ianuarie a doua di de Crăciunul 

românesc !). Să pare că pe Sz. pănă la 1891 
când a tipărit Nagy Emyed Pusztulâsa nu 

Va părăsit spaima și frica să nu scie ca 

popă, că Crăciunul -românesc cade la 6, a 
doua . di la 7, și numai a treia di la 8 Ia- 

nuarie. Acâsta di — serie Sz. o putem asă- 

măna cu turburarea albinelor de a căror 

coșniţă să atinge o mână alenă. Mai iute 
decât un fulger a apărut pe la 8 6re dimi- 

nâţa Nemes luvon fiul preotului gr. cat. 

  

1) A gârăg keletiek Karăcson măsodik nap 

pag. 42, . as
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din Hopârta şi Groza Istrâtye !) tribunii, 

sub a căror conducere sta 20 de omeni de 

ai lui Akezentye armaţă cu puşti şi lănci 

pe cari după port (costum) sau cunoscut, 

că nu sunt de ai lui Prodan, der din ta- 

băra, lui Axentye?), der dâcă vor fi fost 

din a lui Munzatt, de pe la Cricău, Benie 
“locul nascerei lui Istratye, care după 

1849 fi arestat 28), cum va fi? Pentru că și 

Românii din sus şi din jos de Aiud pârtă 

ţundre sure — ca, și ai lui Axentie cei din 

câce de Mureş, şi numai mocanii albe. Acei 

omeni ai lui Alkszentya a stat câte-va mi- 

“mute în piaţă și au întrebat de primar și 

magistru de cortele al orașului, neaşteptând 

însă venirea acestora!) şi despărțindu-se 

în 4 părți, plecară de-odată pe cele 4 strade 

) Dâcă e adevăr acesta, atunci aceştia ă 

fost trimiși de airea. Istraty e din Benic nu a fost 

tribunul meu și Nemeş fi numai căpitan. — Aut. 

2 Să scie, că toţi locuitorii munţilor din ju- 

vu Abrudului, aurarii, pârtă ţundre scurte, şi albe, _- 

ră cei dela ţera seu câmpiă sure şi negre lungi. 

3) Vedi pag. broș. 49. 

1) Era frig de 22 gr. nu putură astepta pănă 
să se dichisescă aceia. — Aut.
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principale ale orașului şi începură încorte- 

larea, luând pe lângă sine GOmeni din oraș 

care-i conduce!). Vădând orășenii acesta sau 
“spăriat şi au hotărît să plece cu toţii la 

Turda, der Henric Viskotzi presidentul că- 
lugărilor minoriți sa pus în calea lor și 

i-a rugat să nu se ducă. 
La pag. 44 eră să încurcă rău popa 

nostru, pentru-că pe de o parte ne arată 

că cu tâtă stăruința lui Viskotzi, totuşi vr'o 
15—20 inşi au plecat pe călă lăturișă la 
“Turda, fiind-că drumul ţării îl ţineau Tri- 

bunii lui- Akszentye sub inspecțiune „mert 

Axentye tribunyai a Tordăra vivă orszăg 
utat, feliioyelet alatt tartotiăk — și îndată 

după aceste serie: Cătră seră sosește dela 
Turda Malnasi Josef cu vro 8 orăşeni 10 
lângă sine, între cari era Kerekes Samu 

şi Veres cu 2 căruţe, cari dela Turda pănă 
aprope de Aiud la Mureșul mort pe hota- 
rul Aiudului a venit nesupărați. — Apoi 

bine D-le Sz. unde au fost tribunii lui 

Axentye de nu i-au oprit în drum? Ce mai 
galimatias ai mai scris! 

3) Ce âment e cum se cade au fost acei tri: 
buni ai lui Sz. să fi fost ai mei ar îi început cu 
pușcături. — Aut,
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La Mureşul mort însă le 16să acestor: 

2 căruțe cu 8—10 orăşeni niscari tribună 

inainte şi oprindu-i le cer puşca, pravul 

de puşcă și sabia, — der neaflând de aceste 

la prima căruță îi dau — tribunii — dru- 

mul, în a 2 căruţă însă află tribunii arme, 

der nu-i supără -— nem bântattăk — ci le 

die mergeţi acasă, „de seră vin 9000 Olachi 
în oraşul vostru, daţi-le sălaş şi de mâncare“. 

— Din acesta poveste, care Sz. o scote 

din notițele lui Malnasi s8 vede, că tribunii 

lui Axentye au fost Omeni prea cum se 

cade, gardiştii, honvedii, Săouii şi toți dn- 

kentesii maghiari nu a dat, nu a întâlnit 

Român armat să nu-l împuşte de 106, şi pe 

loc, şi totuşi noi suntem taxață de barbari, 

sângeroşi, incendiatori etc. și ei de viteji! 

In 8 Ianuarie chiar şi Sz. trimis de 

bunica sa a âmblat de câte-va oii prin 

„piață, a vădut şi'el pe tribună cu căciuli 

negre de miel şi cu săbii, cari băteau c6s- 

„tele cailor, d&r Olachi nu a văduț — olă- 
hokat nem lăttam — pag. 45—46, pentru- 

că așa, crede Sz. cum că treba încortelării 

a luat'o dela, un timp înainte magistrul de 

cortel — szăllâs-mestere —- care pănă sâra
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a și terminat, — şi despărțământul ce ve- 
nise la 8 ore diminâţa sa dus pe la amiadi 
la Ciumbrud la cortelul principal — fâhadi 
szăllăs — pentru că Prodan i-au reieptat 
— visza utasitot. — Ânger din cer să se 
scobore pe: pământ, şi nu ar putea scote 
din tote aceste ce e adevăr, şi ce e năs- 
cocire, fantasmă, minciună! Cei ce vor fi 
vădut vre-odată cum să bate şi să sbate 
pescele scos din apă şi pus pe uscat, 
pot să-și facă o ideiă de tote câte 

“le spune Sz,, 6ră cei ce nu au vădut; peşti 
vii pe uscat, nu vor pricepe nici-odată cele 
scrise de Sz. Și unora şi altora vă voii 
arăta eu adevărul mai târdiu. Acum să mai 
vedem cum le mai îndrugă bietul Sz, 

Intraceea Prodan venind pe la 9 âre 
la Aiud, magistiatul felicitându-l Va rugat 
ca să întrevină la Axentye să nu vină la 

- Aiud cu marea sa de 6meni, care cu totă 
probabilitatea vor preda, vor incendia, şi 
vor omori pe orășeni, ceea ce Prodan a 
şi promis, arătându-le că Axentye nu are 
drept a trece și lucra în prefectura lui, și 
că Românii au mari interese de Aiud pen- 
tru că în Aiud îşi vând, ce au de vândut,
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şi cumpăra cele. ce au de cumpărat, după 

care asecurare, sutaşii oraşului au însciin- 

țat pe locuitori să fiă odihniţi, că nu vor 

f supărăţă de loc. Probabil, scrie Sz., că 
Prodan a scris lui Axentye ca să nu trecă 

cu tabăra sa la Aiud, pentru că el nu va 
suferi asta. Aci să svircolesce rău Sz. să 
afle oră seris'a, Prodan lui Ax. seu ba — 
şi eu] asigurez pe onore, că nu mi-a scris. 

Destul — continuă popa — că sâra 
pe când încortelarea Gmenilor lui Axentye 
trebuia, să fiă îndeplinită, vine dela Ax. 

o scrisore de cuprinsul următor: „Domnule! 
Cei . 6000 Omeni, cari ar fi trebit să vină 
la Aiud, de-ocamâdată rămân în satele ve- 
cine, prin urmare fraţii Aiudani nu'au pen- 
tru ce aștepta. Xeverus Axenti praefect. 

Decă un popă reformat dela Aiud, pe 
care-l înalță și ridică pănă la al 3-lea Cer 
cu cultura și civilisaţiunea, ai săi, e așa de 
mărginit în cunoscinţele sale, şi așa de uşu- 
rel în: scriptele sale, încât — ca și Kemeny 
în Samuel Bâlinth — nici numele unui coui- 
ducător — vezâr — despre care afirmă și 
serie 366 pagine mari ca să-l pâtă declara 
de incendiar şi ucigaș, — dâcă, die, un popă



_ CC 251 

„dela un centru de cultură maghiară nu cu- 

„nosce, nu a vădut acea scrisâre de mâna 

mea, subserisă cum am vădut la proclama- 

ţiunea, din 5/17 Septemvre, apoi ce ideiă, 
să ne facem? Ce să mai dicem? Cum să 

mai. înțelegem povestile lui? „Xeverus“ de 

ce nu „Severus“ ? Pentru ce nu cutezaţi a sta, 

faţă, şi a căuta în ochii lui — că doră nu 
vă va mânca de vii! Canibalu şi maghiaro- 

fagu de el!!!? | 
- Serisârea lui Ax. pag. 47 a venit sera 

după 6 6re și primarul Hank, care-l aștep- 

“tase dela 4 ore ca să-l primâscă și bineven- 
teze la capătul oraşului, vedând că nu vine, 

“îndată a dat prin sutași de scire orășeni- 

lor, despre acesta, ca să fiă odihniţi. Și magis- 

tratul cu fruntaşii a mulţămit lui Prodan pen- 

tru că a mijlocit acesta, de care lucru Prodan 
s'a bucurat şi i-a primit cu bună voinţă. Pănă 

să se întâmple acestea coconele fierbeau, fri- 

peau, ca, să aibă cu ce ospăta pe sărăntocii, 
ordinarii de 6speţi — hitvâny. — Unele din 
ele şi-au procurat hajne românesci, ca în 

cele din urmă să-și mântuie viaţa cum vor 

putea. Bărbaţii ridicau steguri negre-galbine 

şi albe — în locul călor tricolore pe cari
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le văduseră căpitanul loan Neagoi şi vice- 

tribunul Ioan Hulea după amiadi. Alţii nă- 

vălea asupra lui Prodan ca să le dea seri- 

sori de „salvus conductust. Acestea însă nu 

plătiră o cepă degerată înaintea 6menilor 
lui Ax., cară cu puţine excepţiuni au lovit 
în cap pe cei ce le aveau. 

In acea di despre sera a sosit —.be 

vonult -- în oraș statul major a lui Pro- 

dan dela Feleiud, un ciopor negru de popi. 
Intre ei au fost prefectul Butyan şi preotul 

din Roşia Simon Balint, în care era o inimă 
crâncenă ca şi alui Ax. Pe timpul cât ținte 
cina a urmat mai consultaţiuni în cortelul 
lui Prodan, apoi sau preumblat — pe un 
frig de 22 grade nâptea, (? Aut.) — în strada, 
Vartzeg în sus și jos. Ce vor fi desbătut 
nu să scie, der să pote presupune din o es- 
clamaţiuiie a lui Prodan, care a disto în 
casa Crişianului : „Bater de nu aşi. f născut! 

Numărul locuitorilor fără collegisci îl 
putem pune sigur la 5OCO, între aceştia, 4200 
Maghiari, 2009 Saşi şi 600 Olachi. Din nu- 
mărul de 4200 al Maghiarilor, cari erau în- 
rudiță, încuscriță și de o tendință, politică 
cu Sașii, ca la 6—800 de locuitori ai Aiu-
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dului, unii erau în armata maghiară alţii re- 
fugiță, der lipsa acestora o suplinea nemeșşii 
fugiți acolo din Comitat, sigur, 300 la nu- 

măr. Taberele ce stăteau sub conducerea, lui 

Ax. şi Prodan să pot socoti cam la 16000 

pag. 49. In 8 Ianuarie cam la 3900, 4000 

de 6meni nearmaţi — fegyvertelen ember — 
am isbit în Aiud necomputând pe Olachii 

din.loc, cari le-au servit de conducători, 

dascăli — nâveltek — fostau destule lu- 

cruri de furat şi de cărat cu tote că cele 2 

compani de gardă săsescă, şi garda Olahă ro- 
mân6scă, — care nu a exsitat numai în capul 

cel gol a lui Sz. — în Noemvre și Decemvre 

cele mai preţiose mobile le-au fost decimat 

— dijmuit -— binişor — kemenyen. — 

Cumeă mai tâte câte le înşira Sz. 
pănă la acest punct, sunt luate din vânt, 
şi cumcă omul cu mintea întregă nu va 

crede! nici odată, ca să fi venit Buteanu 
din Zarand cu 6menii lui rău îmbrăcaţi, 
cari cutriera tot ăţera umblând cu spete de 

țesut, pânza în spate, ete. Să fi venit în un 

ger de 20, 22 grade cale de 140—150 chi- 
lometrii, cât e dela Baia de Crișiu pănă în 

Aiud. Nu eu trupe regulate, ci cu glotași,
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cari mergeau în lagăr numai de bună voiă 

şi. fără plată şi să facă acesta în săr- 
bătorile cele mai plăcute ale Crăciunu- 
lui, nu pote să o cer6dă nici popa.Sz,, 
care a scris așa ceva după informaţțiunea 
sodalilor lui Crişianu, cari au servit la masă, 

şi cari nu au avut de unde cundsce pe 
Buteanu. Eră cu Balint e şi mai bocană. 

Ca, să plece dela Roşia de munte în ajunul 

Crăciunului, să-şi părăsescă biserica şi cre- 

dincioşii săi, cari la astfel de sărbători nu 

vin cu mâna gâlă la sânta Biserică, ci aduc 

şi ei ca şi cei 3 Crai: aur, smirnă, tă- 
mâie, prescuri, colaci — nu cosonaci — şi 

alte daruri pentru preoţi și cântăreţ şi să 

facă 114 chilometrii, neavând ordin dela 

comanda generală seu comitetul de pacifi- 

cațiune, €răși numai 6meni fanatici o.vor 
crede, cari una văd şi alta cred, una sciu 

şi alta scriu, cum cer interesele lor. 

Şi deci au făcut acești zeloşi prefecți 
ai Românilor cu — s6u fără 6menii, ce-i 

conducea, atâta, amar de cale pe un ger de 

20, 24 grade, cum serie Sz. că era; cum de 

nu sau repedit din Aiud pănă lă Ciumbrud, 

— fOhadi salașul lui Axentie, ca să-l vadă
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pe acesta, care fiind la centru, avea în mâ- 
ile sale tote firele mișcărilor de trupe 

împărătesci, kossuthiane şi românesci ? Să-l 

vadă, să-i spună și lui între 4_ochi, ce a 

consultat și determinat ei la cina şi masa, 

ce le-o dete faurul Crişianu. Da, da, şi să 
afle dela acesta cum mai merg şi stau lu- 

crurile în ţeră, neputându-le sci și cunâsce 

ei acestea în crepăturile munţilor la Roşia 
şi Baia de Criş! Hei d-le Szilgyi puţin 
şi rău cunosci d-ta 6menii și apucăturile 

lor! In timpul de plină pace, încă ar fi 
alergat cei 2 prefecţi, ca se vadă pe colle- 

gul lor la Ciumbrud, depărtare de !/, 6ră, 

în loc de-a se preâmbla în sus și în Jos 

pe Vârtzegutza,! 

Tr 

Catastrofa. 
Fiind poporaţiunea încunosciințată prin 

„_Sutaşii orașului, că ostea lui Axentie nu 

vine la Aiud, partea cea mai mare scăpată 
de marile îngrijiri aștepta o nopte liniștită, 
în care să se odihnescă de nesomnul înde- 
lungat. Mulţi s'au şi desbrăcat, ceea ce de
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“mult nu făcuseră, şi sau culcat. Au fost 

însă şi de aceia, cari nu sau liniştit nici 

în urma scirilor primite din partea sutași- 

lor. Aceştia s'au retras. peste-nopte parte 

"în mănăstirea minoriţilor parte la popa lu- 

teran Stefan Keul, la loan Răduţ, un co- 

merciant român onest, alţii au alergat la 

locuinţele Saşilor mai cunoscuţi. 
Dedrece să credeau în mai mare secu- 

ritate la, casele minoriţilor, şi având încre- 

derea în stariţul mănăstirei Viskoezy acolo 

Sau'retras cei mai mulți. Îndată după 8 
cre sâra era linişte în oraş. Pe strade abia 

„puteai vedea câte un om. Nâptea era, forte 

senină, der grozav de frig (94 R.) Zăpada 

cea albă marea cu lucirea ei, lumina, lunei, 

ca un cuvânt n6ptea din 9 lanuarie 1894 

era atât de luminsă, încât puţeai cunâsce 

omul chiar şi din depărtare. Chiar şi îm- 
prejurarea acesta a fost spre nenorocirea, 

Aiudenilor. Pe când lociiitorii oraşului se 

liniștiseră în noptea cea fatală, și Prodan 
ținea sfat cu statul său major, inagistratul 

orașului a dat o cină îm onorea dlui Pro- 

dan și a statului său major pe spesele ora- 
şului în locuinţa faurului Crișan. La acestă



    cină au luat parte următogii:-,  FHânk jude, 
Stefan Horvath notă; Tiso Gzy stariţiul, 

Petru. lanosi advocat, Vasilie Kodra și 

„Vasilie Nâk; cești doi din urmă plugari de 
rând. Din provincie erau următorii: Simion 

Prodan prefect, Simeon Balint protopres- 
biter din Roşia, Vasilie Tuhotu preot în 

Galda, Nicolae Crişan preot în Sântimbru; 

Ioan Crişan, preot în Giomil, Petru Cosma 

tot preot, Dumitru Cacuţetelu oficer în sta- 
tul major şi prefectul Buteanu de o inimă 

mai blândă. 
Decursul acestei cini Markovici, ca 

martor ocular, di-l povestesce în următorul 
mod: Cina dată în ondrea lui Prodan, s'a 

"început de timpuriu. Atâţia au participat, 
încât maveau toţi loc Ja mesele întinse, 

așa că, cei ce erau gata cu mâncarea să 

scula, că să facă loc altor noi veniţi, era 

ca. un târg. Ospeţii întruna, veniau şi mer- 

geau. Câte un grup să retrăgea în câte un” 

colț al odăilor, unde să consfătuia în as- 

cuns. De-odată să audi din mai multe părți 

următorea întrebare : „Aici e d-l Acsente 2% 

la cară cuvinte Prodan şi mulți alţi sau 

sculat dela masă, au eşit afară, unde au
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“-vămas mai mult timp, probabil sau sfă= 
tuit. 5 

Axentie n'a întrat în locuința lui Cri- 

şan, de aceea cu ocasia acesta nici nu 

Pam v&dut. După ce reîntorcându-se aceia, 

” cari alergară înaintea lui Acsente conver- 

saţia la mese a devenit mai vidie. Cu mare 

sgomot strigau să trăiască nația română, 

protopopul Balint și alţă! Prodan era totă 
sâra neliniștit şi deprimat. Domnii din Aiud 

întuna îl rugau, s6 nu lase, să se întâmple 

vrun năcaz, la ce el şi alţii Români au 

"răspuns încurajându-i, să nu se t&mă. Cina 

Sa terminat curând. Domnii din oraş şi 

cea mai mare parte a 6speţilor sau depăr- 
tat cam pe la 10 ore, numai Prodan şi cu: 

vro câți-va inşi r&maseră la masă bând 
Uniștat. - 

„Pe când decurgea sfătuirea căpete- 
niilor valachilor pe atunci Prodan a ocu-. 

"pat capătul uliţei Sânt-erainlui cu străji, pro- 

vădute cu arme mai tari ca de obicei, pe 

lângă aceea a dispus ca din o parte a ta- 

berei sale postate la Felceiud, s8 se retragă 

în Aiud vro câte-va sute de Gmeni, cari. 

asemenea, erau provăduţi cu arme; pe aceş-
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tia i-a postat în curtea cârciumei Sisak din 
faţa cuartirului lui. 

Pe când decurgeau acestea, locuitorii 
Aiudului dormeau. La capătul strădii Sânt- 
craiului să audiau cam pe la 8 ore mai în- 

tâiii o convorbire vidie și imediat după 
aceea câte-va împușcături. Straja lui Pro- 

_dan, care era postată, acolo respinsese vr'o 
câți-va Ormeni înarmaţă aparţinători de ta- 

băra, lui Axentie, — pe cari îi conduse. tri- 
bunul Salca și cari cu tot preţul voiau să 
între în oraş. | - 

Acest fapt a fost începutul catastro- 
. Omenii lui Axentie, cari fură respinşi 

să  rotraseră ia Ciumbrud și încunosciinţară 
pe conducătorul lor despre cele întâmplate. 
Acesta audind acestea dete îndată îndru- 
mări, să tragă clopotele în Ciumbrud şi 

Sâncraiul să dee alarm și -să adune lagărul 
pe ghiața Mureşului. . 

Tot în acelaş timp a trimis cursor 
călăreți în comunele Hopârta, Ciugud, Bă- 
gău şi Lapădea-ung. să- alarmeze și aceea 

parte a- taberei, care era postată acolo ca și 

aceştia, imediat să plece la cuartirul gene- 
ral la Ciumbrud. 

1$
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În urma, acestei îndrumări răsunau clo- 
potele în comunele învecinate, sunau tobele 
şi Românii înarmaţi alârgă la locul desti- 
nat cu o larmă infernală. Natural, că 6menii 
din Ciumbrud şi Sâncraiu sau adunat mai 
în grabă şi s'au aședat pe ghiaţa Mureşu-: 
lui — așa cum sa putut — dedrece aceste 
comune au fost mai aprope -de destinatul 
loc al adunării. 

După-ce i-sa raportat comandantului, 
că cea mai mare parte a taberei s'a adu- 
nat, Acsentie a apărut înainţea taberei pe 
un cal mare murg, a espus pe scurt cele 
întemplate la capătul, Aiudului, după aceea. 
a pus, să jure tabăra, că cu oră-ce preț va. 
întra în oraş. 

Caracteristică i procedura acelei părţi 
a taberei lui Axentie, care să află. în Lo- 
padea-ung. Acestă aripă a taberei constătă- 
tore cam “din 2000—8000 de âmeni pe cani 
îi conducea un re care fost soldat din 
ținutul Blașiului, încă a plecat la miedul 
nopței din Lapade cătră Ciumbrud, în 
“urma poruncei primite din partea coman- 
dantelui suprem. Pănă ce au ajuns la co- 
muna Băgău, Aiudul ardea deja. Vădând.
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omenosul conducător, că Aiudul arde, a 
înțeles îndată, că pentru ce au fost coman- 
-daţi omenii de sub -comanda sa la Cium- 

brud. l-a ţinut în loc şi în scurte cuvinte 

le-a, spus ce-i aşteptă” decă vor merge mai 
departe, după aceea declară, că el nu va 

merge mai departe, pentru că nu-l lasă ini- 

„ma șă ia parte la un fapt așa de mârşav, 
cine are voie pote merge, el însă să reîn- 

torce la Lopâde. Acest onest om şi cu el 
toți ceilalţi s'au reîntors la postul lor şi 

Wau luat parte în noptea primă la faptul 
sângeros, îndeplinit cu devastarea Aiudului. 

Mare pagubă, că nu pot indica nu- 
mele acelui într'avăr uman om, nu pentru 

că nică acela, care mi-a comunicat acest 

-cas pătrundător, nu mi-la putut numi. În 

decurs de 42 de ant îi sa șters din me- 

'morie numele acelui om. | 
Așa-dâr Axentie a jurat pe Gmenii 

săi, că cu ori-ce preţ vor întra în Aiud. 

O procedură acesta, unică şi caracte- 

ristică naturei lui Axentie. 
El a prevădut ceva, ge eventual Var 

pute împedeca în ducerea îndeplinire a pla- 
nului său de predilecţiune, „pustiirea Aiu- 

18
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dului“. De resistenţa din partea Aiudului 
waveu să se tâmă, căci dâr acest oraş în- 
twatâta era în ghiarele a celor două tabere, 
cată să aflau în înmediata apropiere a lui, 
în cât din partea acesta n'avea să se “temă 
de nică o opunere seridsă. E vădit căa 
cugetat la alte pedeci. 

Numai două au putut fi pedecile ace-. 
lea, una, că-6menii săi, redeșteptându-se- 
în inima lor în ultimul moment simţul cel 
bun amorţit, vor denega la capătul Aiudu- 
lui ascultarea și că nu-și vor băga capul 
în munca, cea murdară, a unei pustiiră atât. 
de mari. 

Acesta servesce spre ondrea 6stei lui 
Axentie, că conducătorul ei a putut să pre- 
supună posibilitatea acestui fapt. Cu drept: 
cuvânt a și putut presupune acesta, : 

'Păranul român n'a fost atunci şi nică 
adi nu e, sedus de neconsciențioşii săi con- 
duestori, a fost ațâţat la un r&sboiti civil 
nimicitor contra națiunei maghiare. Cea- 
laltă, mai -verosirmilă, şi mai seridsă pedecă. 
a vădut'o Axentie — în Prodan, 

E evident, că Prodan mai târdiu nu. 
a tost de acord cu acea nisuinţă, că Aiu-
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dul cu ori-ce preţ să fiă nimicit, şi că 4000 
de locuitori maghiari, nearmaţă şi nevino- 
vaţi să fiă ucişi. Nici față de aceea nu mai 
încape îndoială cum s'a decis Prodan să 
nu lase 6stea lui Axentie, să între în Aiud, 
abstragând dela promisiile repeţite, ce li-s'a, 
făcut Aiudenilor în privinţa acesta nici 
pentru aceea, pentru că intreg țărmul drept. - 
al Mureşului, aşa şi Aiudul în timpul dis- 
posițiunilor comandei generale din Sibiiu 
stătea sub comanda lui Prodan. Așa der 
Axentie, care era comandant peste ţărmul 

stâng al Mureșului n'avea nimic ce căuta. 
în Aiud. Dedrece cu tâte acestea voia să 
se vâre în Aiud, a călcat în sfera de ac- 
tivitate a lui Prodan, o procedură, care 
cu drept cuvânt a trebuit să supere pe 
acest om, decă avea numai atât simț cât un 
grăunte de mac, ceea ce Axentie însuși a 
recunoscut, că Aiudul era sub comanda lui 

Prodan, fiind-că era situat pe teritorul 
acela, care era sub comanda lui. 

Am convingerea firmă, că Prodan — 
dâcă ar fi depins numai dela el, — n'ar 

fi lăsat tabăra lui Acsente să între în 8 Ia- 

nuarie în Aiud. Căci strajele -lui aședate în
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capătul stradei Sâncraiu, după. cum mai 
înainte vădurăm a-și respins cu arme una 

din avangardele. taberei lui Aocsente, €r din 

Feleiud â tras în Aiud o cetă puternic 

înarmată, ca acesta, să-i stea în tot mo- 
mentul la disposițiune și dâcă e de lipsă 

la un câs de forţare, s6u la o oposițiă cu 

armele să pâtă răspunde. | 
Dâr acesta în 8 Ianuurie n'a mai pu- 

tut'o face. Tabăra, care era sub comanda 

lui acum numai depindea de el. Nu într'a- 

tâta, ca pe vorbele lui să se angajeze se- 

rios la -o respingere a ostei lui Acsente 
dela porţile Aiudului. - - 

In contra lui Prodan, în momentele 

din” urmă sa pornit o agităţiune seriosă 

chiar în propria sa tabără. Aşa să esplica 

multele consultări, ce sau ţinut în 8 la- 

nuarie cătră seră în locuinţa lui Prodan. 

Așa se esplică, ca şi Simion Balint, pro- 

topop de mare valâre, cu tâte că erau săr- 

bătorile Crăciunului a ostenit dela Roșia 

în ţinuturile. Aiudului, ceea ce de sigur, 

că nu sa întâmplat ca se influinţeze în 

acel sens asupra lui Prodan, ca să nu apere 

Aiudul. Protopopul Balint n'a fost un ast-
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tel de om. El a crescut în şcâla lui Acsente; 
sa ţinut de acestă șeolă — nu e adevărat. — 

Așa să esplica supărarea neobicinuită, 

a lui Prodan, ce să putea observa la el în 
7 şi 8 Ianuarie. Vădând cursele, ce să ţes 

contra lui — şi că agitatorii în 6rele din 

urmă “îi smâncese din mână acele mijloce 

cu cari ar putea apăra Aiudul în contra 

lui Acsente, a putut fi causa, că în casa 
unui dintre cei mai intimă Omeni ai săi, 

onorabilul Nicolae Crişan să esprime cu- 

un dureros suspin următorele: „Mai bine 

nu aș fi născut“, 
Afară de aceea Prodan nu era omul 

acela, care să fi avut destul curagiii și pu- 
tere morală, ca între împrejurări estraor- 

dinare să potă lua o resoluțiune estraor- 
dinară, s6u să încerce ceva estraordinar; 

ci din contră, era un ast-fel de om, care 

ușor să frângea sub greutatea piedecilor, 

om, pe care-l răpesce şi-l duce cu sine 

ori-ce curent. S8 cugetăni pe lângă aceste 
încă şi aceea, că acest nefericit şi de tot 
nediseiplinat. om era conducătorul unei 

horde” setose de pradă şi aţițate contra 

nemului maghiar şi că ast-fel de om nică
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nu avea de loc voiă să între pentru Aiud 
înt”o luptă cu arme contra fraţilor săi ro- 
mâni ! 

Axente de sigur sciea, că mai mulți 
chiar dintre menii lui Prodan au înfluințat 
asupra lui în defavorul Aiudului. Lucrul 
acesta nu s'a pornit și nică m'a decurs fără 
scirea lui. 

Der aceea nu a sciuto de sigur, că 
Prodan în momente decisive nu să va îm- 
bărbăta şi nu-i va opune resistenţă în. ca- 

„pătul Aiudului, ca; ast-fel &menii lui la ve- 
derea acestora de noii să se sparie şi în- 
tun mod rușinos de nou să oia la să- 
nătâsa,. 

Aceste a fost causele, că Axente şi-a 
pus Ostea sa pe ghiața Mureșului” să jure 
coutra Aiudului, 

Fără de acestea întrega procedură a 
lui ar fi fost o procedură de comediant, — 
da, da. de ar fi procedat cum serii D-ta. — 
Dâr Axente atunci hotărît n'a făcut co- 
mediă! (nota autorului.) | 

După ce tabăra română aședată pe 
ghiața Mureşului sa obligat la, provocarea 
comandantului său, cu jurământ, că va în-
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tra cu oră ce preț în Aiud, în şirurile ace- 

leia să audi: „Dâmne ajută!“ După aces- 
tea tumultul sălbătăcit, în parte: mare pe 

lângă conducerea tribunilor preoţi şi în- 
vățători a plecat spre Aiud. 

Axente n'a. venit cu ei. El a rămas 

în Ciumbrud la cuartirul general. —. Şi-a 
spălat mânile ca Pilat — ba își spăla pi- 

ciorul ce il strucise calul. — Precum năvălese 

valurile murdare ale unui rîu, ce a eșit 
din alvia sa şi a sfărimat zăgazurile, așa a 

năvălit acestă mulțime de 6meni dinspre 
Ciumbrud în timp de n6pte în contra ne- 
fericitului oraș, care sedus și liniștit prin 

promisiunile cele viclene ale conducătora: 
lui — Aksente, — 

După ce 6stea a ajuns în capătul uli- 
ţei Sâncraiului, aci sa despărțit în două. 

O parte, și anume cea mai mare, grosul 
taberei a pornit pe drum spre drepta 

şi prin dosul grădinei „Văradi“, unde de 

present să află gara, spre nord a năvălit 
în oraș pe după „mâra din jos“ încât sa 

putut fără sgomot; şi Va atacat din partea 

acesta; - | 

Cealaltă parte mergea pe strada Sân-
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craiului, asemenea fără sgomot. Străjele lui 

Prodan, vădând, că să apropie întrega ta- 

bără a lui Axente, îşi părăsiră locul de 

pază. Au dispărut, dâr unde, nu să seie. 
Probabil, că le-a luat tumultul cu sine. Ata- 

cătorii întm'atâta s'a ferit-— încă pănă acum — 

de a face sgomot, încât Românii, cati lo- 
cuiesc în capătul stradii Sâncraiului au ob- 

_servat numai după scârțăitul încălțăminte- 

lor cum năvălesce pe stradă o însemnată 
câtă de Gmeni spre centrul orașului. 

Când grosul atăcătorilor a ajuns în 

partea, spre nord dela Alszeg — numele 

unei strade — a aprins o zidire în vecină- 
tatea morei din mijloc. 

Asta a fost prima aprindere. 

După aceea să începură tot în acestă 

parte a orașului împușcăturile, spargerea 

porţilor, jăfuirile și urletele; ţipetele în- 

| grozitore ale celor atacați, vaetele; cu un 

cuvânt o larmă atât de infernală, la audul 
căreia îngheţa sângele în om. 

Se începi o dărîmare atât de teribilă 

o vărsare de sânge, de care nu sa mai po- 

menit în patria nostră de pe timpul Tata- 

rilor. -
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După focul din Alszeg a urmat altul 
în strada Sâneraiului, după acestea aprin- 

derea caselor lui Griinfeld și Czinege de 
adi din magyar utea. 

Ă Acestea s'a întâmplat n6ptea la 6rele 

11. — In centrul orașului pericolul Pau 

observat -mai de timpuriu cei cari san fost 
“strîns în mănăstirea minoriţiilor, 

Martori oculari, dintre cei cană au fost; 

acolo şi trăese şi adi, ast-fel predau lucru: 
Deja în rele de sâră sau adunat în 

residenţă atâţăi 6meni, încât nu mai aveau 

loc. Ast-fel unii dintre bărbaţi au fost si- 
liă a sta alternativ pe coridorul cel închis 

— la temperatura de 24% — 
Aică se mișcau, conversau și observau 

drumul despre Ciumbrud. Cu ceva înainte 

de 10 6re sa audit din partea acesta în 

tăcerea nopţei un;sgomot neobicănuit. N'a. 

fost aceea, nică împușcături, nici zberături, 

ci altceva, un sgomot închis, adânc și ne- 

obicinuit. — Zuraitul căruţelor ce veneau 
dela Turda. — Se consolau unii pe alţii, ca 

tabăra română din Ciumbrud face vro miş- 

care — nâptea la 240 ger — pe teritorul 
oraşului nu-i nică un pericol. Despre teme- 

/
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rile lor nică n'a încunosciinţat” pe cei din 

odăi, nevoind a-i intimida, şi mai mult pe 
cei spăriaţi. 

Acest sgomot neobicinuit şi curios a 

durat vr'o 10—15 minute — pănă a întrat 

în curțile lor cei dela Turda. — Noptea 

la 11 6re s'a descărcat vro câte-va pusci 
în Alszeg. După acesta a urmat tot acolo 

larmă şi strigăte. Nimeni nu sa mai în- 

doit, că nu-i pericol în oraș, despre care 
-a însciințat; îndată pe preoți şi între ei pe 

președintele Viskoczy. 

| Pănă când au eşit preoţii afară, în 

Alszeg ardea deja. 

Vădând Viskolzy acestea fuge, pe scară 

în Jos şi să depărtă din mănăstire. - Unde 
şi pentru ce sa depărtat, n'a sciut atunci 

nime, nică m'a întrebat, pentru că la ve- 

derea focului şi la audul_ sgomotului sa 

iscat o mare vălmășală şo teribilă panică. 

S 

Cine a putut ajunge mai curând la clopo-! 
tele bisericei le-a tras, să se deştepte lo- 

cuitorii şi să scape. După vro câțe-va mi- 

nute veniau deja cei ce fugeau din piață 

spre curtea mănăstirei. Puterea, atacului era 

“în Magyarutea. — Strada ce duce spre
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Clușiu, — Acestă stradă cu câte-va minute 
după iscarea tumultului şi a pericolului s'a 
împlut în tâtă estinderea ei cu 6meni stri- 
gători și pușcaţi. Mai mare decât strigătul 
și împușcăturile a fost adeea, ce a causat, 
Zângănitul ferestrilor şi bubuitul porţilor. 

Audind Grmenii acest sgomot horibil, 
sar din pat, cei ce sau deșteptat mai de 
timpuriu tiedese pe cei cari durmiau mai 
adânc; iau cu ei cele mai preţidse averi 
ale lor și ca și când ar fi pierdut firea 
fug prin odăi înedce și încolo. Unii nu-şi 
găsesc hainele, pe cari cu mare îngrijire 
le-a pus în apropierea lor, când sau cul- 
cat, cu tote ca aceleă erau lângă ei. Mulţi 

„lăsându-și hainele de iernă, îmbrăcaţi în 
vre-o zdranță s6u, chiar și fără aceea, es 
din locuinţele lor şi dâcă cumva nu-i îm- 
pedeca ceva, fug cătră pădui. In învălmă- 
șela aceea, teribilă să pierd mem-rii fami- 
liei unii de alții, şi su nu .se mai revăd 
seu să întâjnese numai după lungi şi ne- 
spuse suferințe și lipse în vre-un colţ al 
țerei. Unii abia să depărta câţi-va paşi de 
locuința lor şi tâlharii şi dan năvală în ea. 
Alţii fug fără rost pe strada, care era deja



  

7 

oma ii 

plină cu Valachi înarmaţi. Pe acești neno- 

rociţă îndată-i . puşcă seu îi străpung cu 

lănci, seu îi omâră cu săcură, cu fureoe, 

su cu măciuci. Pe care-l puşcau eră feri- 

cit, că nu se chinuia; der aceia, pe cari îi 

străpungeau cu lăncile seu îi omorau cu 

măciucă, trăgeau de morte dile întregi în- 

tre nespuse chinuri. Mulţi sunt loviţă de 

dambla de frică, cad și mor la moment, 

pe alţii îi apucă nevoile, femei împovorate 
nase înainte de vreme în locuri: ascunse 

s6u pe zăpada cea îngheţată. o 
"Pe mulţi bărbaţă şi femei i-a desbră- 

cat mai de tot şi după aceea i-a silit între 

risete sălbatice, ca goi “cum erau să fugă, 

să scape. Au fugit și au scăpat și așa, 
In n6ptea. primă a catastrofei incen- 

diul nu s'a răspândit încă în oraşul întreg. 

Au avut-atacatorii atâta minte ca să go- 

lescă întâiii casele, granariele şi grajdurile 

şi numai după acea, să aprindă edificiile. 

Nici chiar uciderea n'a luat mari dimen- 

siuni în primele ore ale atacului. Mare a- 

fost însă frica și amețiala. Toţi Aiudenii 

cugetau la sortea cea tristă a Maghiarilor 

din Zlatna şi pola Munţilor. Să temeau, nu
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cumva să se repeţescă acele înfiorătâre 
“lucruri, cari sau întâmplat acolo. Faptul 
acesta a stârnit în inimile atacaţilor ne- 
spusă frică și încurcătură. 

e 

După ce am v&dut cum a descris Szi- 
lagyi Farkas, popă, reformat şi om bătrân 
incendiarea şi devastarea Aiudului, cum 
acel om ușurel, mă inculpă pre mine fără 
nică un documat seris—, fără a vrea a cu- 
nosce crescerea, mea morală şi ideile sănă- 
tose esprimate și publicate în circulariu 
d-to 5/17 Sept. 48 înainte, de fuga tatălui 
său la Aiud produsă la pag. 190 acestei scrieri 
şi tote acestea fără a-și lua ostencla de a 
urma faptele mele până la 1891, când îşi 
tipări cartea „pustulaşiului“, fără a voi — a, 
mă urmări la Blașiu, în munți, în Cenade, 
Alba-lulia, Orestia, Sibiiu, Cricău şi a 
cunbsce faptele mele înainte şi după ca- 
tastrofă, m8 denunţă, mă declară: de „au- 
torul acelei Catastrofet. 

Ei, bine D-le Szilâgyi!-D-lor baroni 
și toți. câți credeți şi scrieţi acesta! Ce
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interes, ce motiv? ce plan? aş fi putut ave 

ca se urdesce şi să îndeplinesc acesta? Tâte 

D-lor, în natură au mersul, cursul, și causa. 
lor, scim pentru ce e lumină şi întunerec, 

pentru-ce e cald şi rece, pentru-ce sunt; 

dile lungă şi scurte, scim că pănă şi co- 
pilul ţăranului care şade pre vâtra casei, 
și face turn din tulei desbrăcaţi de bom- 
bele de cucuruz, care-l sfarmă tatăl-său 
seim dice şi vedem că şi acel copil de 2,3 
ani are un plan-în lucrarea sa, şi acel 
plan e: ca sculându-să în picidre, după ce 
a terminat turnul, şi luând un altu tuleu 
în mână și aruncându-l seu svârtindu-l pre 
acesta, asupra turnului, se bucura vădând 
cât e el de meșter și câtă putere are dea. 
strica în secundă, ce a zidit 6re întregi! 
o copilă de 2, 3 ani, are o papusiă, o 
înbrăca, o peptenă, o desbrăca, o culca, 6 
legăna, o scâlă, 6r o înbrăca, o bate, o 
tânteşte ete. tote au causa, motivul, -pla- 
nul lor, ea, ca şi fratele ei, să deprinde Ja 
lucru își caută distragere, și mișcându-se 
lucrând, sângele circuleză în vinele ei și 
nu se îngraşă, ca să tot dârniă. Apoi dacă, 
şi Copiii, seu jocurile copiilor au causa, mo- 

>
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„tivul, şi planul lor, ce causă? ce îndemn?. 
ce plan am trebuit să am eu, ca-să dau 
eui-va ordin să incendieze Aiudul? Părinţii, 
fraţii, moşi de strămoşii mei, nu au fost 
în brazda, Domnilor, ca aceştia, să-i fi bătut, 
maltratat, seu” asuprit în o formă Gre-care? 
Eu am studiat în Blașiu, şi Sibiiu, nu am 

„avut vre-o certă. vre-o neplăcere cu col- 
legii mei, din potrivă am fost frate de 
cruce cu Szentivany, Menosagi, Farkas etc. 

Ordin, cum ar vr6 să credă unii, dela - 
generalii şi comandanții înpărătescă, nu an 
avut, și desfid pre toţi scriitorii şi politicii 
magyari, de a putea proba cu argumente, - 
și documente așa de fine ca să pâtă trece 
prin urechile acului, că eu, că noi toţi 
prefecţii, tribuniă, comitetul, am fi fost con- 
duși, cumpăraţă, de „Camerilăt, adecă cum? 
ku, și de înpreună cu mine 11 Clerici spă- 
riați și desgustați de moralul, şi purtarea 
Epplui Lemeny, a rectorului Raţ cu Anica 
sa, a Cipariului, cu fata Ghiuladei, a cărora 
vi6ță scandalosă ajunsese a fi cântată, pre 
strade și afișată pre păreţi: „Ghiuladea și 
Anica. — Mută_sfatul la Vlădicat. 

-Noi cei 12 carii în urma continuărei,
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“şi deciderei proceselor contra Rectorelui și 

Epplăr în 1846 de înpreună cu. profesorii: 

Barnuţiu, Boer, şi Moldvai, ne-am pierdut; 

cariera, pentru care ne pregătiserăm 13—14 
ani, şi profesorii, cari erau dați pe mâna 

judeţului criminal, — de curte, de cance- 

Javia Transilvaniei, s5 ne A demis a ne face 

instrumentele acelei curţi ? acelei Camerile ? 

Un Barnuţiu, un Boer, instrument? Un 

” Iancu copil de om pntred de bogat să se 
fi bucurat de o punguliţă de galbeni, daţi 
de Camerila, care pote să fie tot ce vrii, 

numai darnică nu! Rău ne-aţă studiat, şi 

"mai rău ne judecaţi, der tot omul judecă 
pre altul după sine. Voi credeţi că şi noi 
ne întorcem mantaua din cotro suflă vân- 
tul, ca voi și ai Camerilei, astădi Andrasi 

e spânzurat în efigiă, mâne e ministru un- 

gurese, şi poimâne ministru înpărăteso! 
Nu suntem așa de elastici domnilor! 

Avem altă fire, cu dauna şi perderea nos- 
tră, suntem „constanți“. Nici eu, nici Brad, 
nică Mastianu, nu am voit a priimi dela 
Br. Vay în 16 Octob.-1848 câte 10000 A. ca 
să dăm drumul celor 7=—=8000 de 6menă carii 
se aflau atunci în Blaşiu sub conducerea
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n6stră, nice Nicolae Solomon, altă 1000 cu 
care Va îmbiat Bem! Un singur bărbat 

„care însă nu fusese n6oș de ai noştri — 
şi-a schimbat politica în 20 ani de 3 ori. 
Noi toți ceilalți, cu Barnuţiu și Şiuluţ în 
frunte, am trăit şi mai trăim fără a să pute 
apropia vre-o camerilă_ de noi. 

Astădi seu mâne, să vină Carol cu 
cureanii şi ostașii lui, care — dice-se — au 
făcut aşa bună impresiune, și 'bucuriă mare 
Imp&ratului-Rege şi Principele nostru, să vre 
cuprinde şi uni Transilvania nâstră cu Ro- 
mânia lui, noi am protesta, şi de am ave 
putere ne am şi bate în contra lui, tocmai 
cum am protestat în 15 Maii 1848 la 
Blașiu, şi în urmă ne-am bătut în contra 
uniunii vâstre ! 

Așa am fost şi suntem noi bătrânii! 
Tinerii au progresat, ei cer mai mult, «ei 
vor federaţiune, ei vor ca Banatul şi părţile 
quondam numite „adnexaet să se unâscă 
cu Transilvania. S8 le ajute D-deu lor, decă 
nu ne-a ajutat nouă carii am credut, că 
Transilvania e menită dela natură, să fie 
părete despărțitor, între România, Ungaria 
şi Austria, s6u Rusia; care va domni peste 

| 19%
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Bucovina, da, piete despărțitor în tocmai 

cum e Elveţia între Italia, Francia şi Ma- 

rea, Germanilor. Așa cu 3 naţiuni, 3 limbi 

și 6 confesiuni tote egal şi ca ochiu cu 
ochiu asemenea îndreptățite. 

Și acum d-le Szilagyi, după ce cred a 
fi demonstrat, că eu nu am putut avea hică 
0 eausă, nici un motiv; îndemn su ordin 
pentru a incendia Aiudul, după ce voi 
toți, cu încenușarea Cacovei , Măjinei și 
a 100 alte comune; După ce aţi culcat la 
pământ doi tribună cu 36 Românași la 
Sâncraiă şi Ciunbrud, după ce aţă spân- 
durat la Jernot 36 Români, -la Târgu Mu- 
reșului alți 2 tribună, la Cluşiu un prefect 
şi un protopop bătrân de 60—70 ani ȘI 
încă un protopop a cărui fiu era mare ma- 
ghiaron Ture —  archivariul lui Lemeny, 
care sâria şi coresponda cu popii şi proto- 
popii români 'în limba maghiară, cum vom 
arăta la memorii. — După ce însele cocâne 
şi Jupânesele vostre au împins, şi bruscat, 
pe nerușinaţii Olachi, carii le deschidea ușale, 
de nu au vădut pe unde au întrat; după 
ce ați călcat jurământul de fidelitate, ce 

„ați depus în două rânduri în mânile căpi-



tanului Gratze și generalul Vardener, du apă 
ce, ați audit în 8 dile de-a rândul, și via 
scris Dr. Intze espres dela Alba-Iulia, că 
Aiudul are să se pustiască, după ce aţă în- 
bătat și pus paravan la ochii lui Prodan, 
de via, lăsat să formaţi o gardă fără arme. 
După ce aţi plecat la 'TPurda în 3 rânduri 
mârmaâţă care cu ce aveaţi pag. 38%. După 

“ce. vaţă reîntors. dela 'Turda, în 2 rânduri 
20—25 inși armați prima dată cu 70—80 
puști, | 

Altă-dată eu 2 cară unul fără, şi al- 
tul cu arme. După ce se concentrase la, 
Aiud 3900—4000, Gmeni nearmaţi, pag. 49 
dică d-ta — eră eu sciu, -că toți aveau în 
străiți câte um pistolași, și fiind că d-ta nu 
ne spuni. de unde--au venit cum au eșit din 
pământ acei '3900—4000 de 6meni, și dacă, 
nu scii, să ne spui, crede-vei, ce-ţi voiu 
spune eu, care voiu și proba spusele mele? 

Ei bine, acele 3900-4000 pe cari eu 
îi reduce la 3—4C0 erau Români, Unguri 
și Țigani fugiți de- furia cu care înce- 
puseră fraţii, consângenii d-tale, a spân- 
zura, a ucide pe toţi Românii cari nu aveau 
ochi buni în capul lor, şi destul moral ca



să nu fi dus dela curţile domnescă părăsite 

de domnii lor câte o. vâtă de car, un fier 
de plug, o săcure, o cosă, vre-un vițel, 

purcel şi alte obiecte de acestea, seu ce e 
şi mai nostim, să-nu le fi cumpărat cu bani 

buni dela curtenii, servitorii domnilor, carii 

se aflau în 6stea lui Kossuth, sub comanda 
lui Mikes, Banff, Teleki, Katona, 'Pzetz şi a 
humanului Bem, care însuși spăriându-se de 

cele ce audia şi vedea că se petreceau în 

jurul său, a dat proclamaţiunea ddto Cluşiu, 
27 Decemvre 1848*) care interdise (opri) 

aspru acele spânzurără, şi omoxriri fără a le 
putea împiedeca,. de tot. 

Acești nenorociţă, acel. ușurei, cară aut 

cumpărat obiecte de furat au fost cele 

3900—4000 ax d-tale seu 3—400 ale mele, 

cani fugiseră, cum am arătat, după ce Tzetz - 

venise la 'Durda și Bem alergând şi sco- 
țând pe Urban-la Bucovina, se întorcea 

triumfătoriii la Tergu Murășului, vădendu-se 
luaţi între 2 focuri luând lumea în cap, 

au alergat, au fugit, fără cap seu fără plan, 
şi s'au oprit în cârciumele cele multe din 

*) Vegi: Okmânytâr az 1845—1849 Kăvări 
Laszl6, ete. Pesten Rath Mor 1861.



O81 
“Aiud, unde tot. a cincea casă e cârciumă, 
" Aceştia au tiebuit să circuleze în 7 și 8 Ia- 
nuarie pe drumul Vinţ—Aitid aceştia a tre- 
buit să se împotrivescă celor 10 cară în- 
cărcate cu T70—80 arme de foc, cară veniau 
dela, "Turda, și. din cană numai 2 au stră- 
bătut la, Aiud, eră celelalte -sau reîntors 

“înapoi, pag. 40. 

Pentru că eu şi ai mei, am făcut, ca 
buni creștini, diua de Crăciun pe la casele 
nostre, a doua di de Crăciun ne-am con- 
centrat la Blașiu și a-treia di, în 8 Ianuarie 
am plecat la Aiud. | 

In raportul, ce Pam dat eu despre opera- 
țiunile mele- prima dată comandantelui for- 

- tăreței Alba-Iulia, mai târdiu împăratului, 
obvine cu adevărat data plecărei nâstre, 5Ia- 
nmarie, adecă în ajunul Crăciunului românesc. 
Acestă dată însă nu e esactă, ci copiatorul 
raportului -meu a greșit, copiind 5 în loc 
de 8, ceea ce cred eu, că d-nul Dr. Major 
advocat în Lugoş, d-nii Beniamin Fiilep, 
I. Strajianu şi Filea din Blaşiu precum și 

alți bătrâni români și maghiari din Petreni, 
Beţia și Lapadea ungur. ar putea rectifica 
lucru, care d-nul Szilagyi având soți şi co- 

+
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"legă popă reformaţi în câteși trele comu- 

nele, l-ar putea îndeplini mai ușor decât 
mine, și alții, | 

Acest dat de 5 a. trebuit s& inducă, 

în erdre pe Szilagyi, când serie că între - 

7-—8_circula Gmenii lui Axentie între Vinţă 

și Aiud şi că în noptea de 7 și 8 Ianuarie, 

tot Gmenii și tiibunii mei, atacară între 
Mirislău și Lopadea rom. precum, și la Mu- 

vășul mort pe cei ce veneau cu arme dela 
Turda. 

Domnul Szilagyi cu mult mai am- 

„bițios și mai nesincer, decât să vrea a spune. 
lectorilor săi, că s'au servit în descrierea 
incendiărei Aiudului de raportul meu, dar 

cei ce vor ceti și combina bine aceste 2 
scrieri se vor convinge pe deplin de ceea, 

ce afirm eu, atâtă numai că Szilagyi în loc 
„de a spune că cei veniți cu arme dela. 

Turda, sau opus și ciocnit cu căpitanii 

mei Niculiţa Spalnaceanu şi Salca, ne arată 
că gardiștii lui Prodan ar fi făcut acesta, 

ceea, ce om cu minte nu pote să credă. 

Distanţa locului dela Blașiu la Aiud, 
e de 6—7 ore, 29 chilometri. Ce aşi fi fă- 
cut eu în cele 3 dile din 5 pănă în 8 Ia-
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nuarie? unde ași fi. putut ţinea în ger de 
24 grade 38 — 6000 . men concentrați gata 
de atac? 

Să nu se scape din vedere, că 6menii 
cei comandam eu, deși erau conscriși, îm- 
părțiță în batali6ne, centurii, şi aveau. toți 
comandanții lor, nu erau plătiți, nici ei nică 
conducătorii lor. Tribunii, vicetribunii, cen- 
turionii, ei veniau la, lagăr chiămaţă cu ade- 
vărat, dar nu de poruncă; ci numai de 
voiă bună. Apoi ce om cu minte îșă va lăsa 
casa, nevasta, și copii să Jălescă, în diua de 
Crăciun şi el să ia de bună. voie delul și 
diumul de-alungul ca să mergă la lagăr? 
Stabilită fiind neputința de a fi putut pleca 
eu în 5 Ianuarie din Blașiu cu 3 - 6000 
Omeni spre Aiud, și că noi numai dimineţa 

„la 7 re, în 8 Ianuarie am plecat din-Blaşiu, 
e răsturnată totă povestea lui Szilagyi de 
circularea Gmemilor lui Axentie. în diua de 

7-8 Ianuarie pe drumul între Vinţi și 

Aiud. Și e probată asefțiunea mea, că acei 
nenorociți călători erau cele 39 — 4000 pe 
ca îi vede Szilagyi cu 40 ochi la 8 Ila- 
nuarie în Aiud pag. 49, înainte dea fi 
venit, ai mei și ai lui Prodan în jurul Aiu-
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dului, acei Omeni veniseră grupuri-grupuri, 
de câte 10—20 inși,- așa cum merg 6menii 
la târguri de ţsră, unul seu mai multe 
grupuri de acestea a trebuit să fi poposit 
Şi odihnit în nâptea de 7 Ianuarie la câr- 
ciuma dela părăul Mirislăului, care audind 
zaruitul căruțelor acelor 20—295 de Aiudair 
ce venia cu 70—80 arme de foc dela Turda, 
vor fi bușdit din cârciumă, vor fi tras câ- 
teva focuri. din - pistele, de care viteji ce 
venia, dela, 'Purda spăriându-se a luato la 
sănătâsa,. | - 

Cumcă Nemeș Iuon, fiul preotului er. 
cat. din Hopârta a fost centurion, e ade- 
vărat, dar e adevărat și aceea, că a fost 
un beţiv, și destrăbălat, din care causă 
fusese şi degradat, dar oră cum ar fi fost, 
nu el nică colegul său Istrate George, au fost; 

“trimiși de mine. „pentru pregătirea de cor- 
tele la Aiud, ci Ioan Hulea vicetaibunul 
din Henig și Ioan Neagoi, căpitanul din 
Brosteni, la, care noi destul de mari ŞOvI- 
niști, îi schimbaserăm numele în Neagu — 
credend că Neagoi e cuvânt maghiar — 
nesciind atunci că esistă muntele Negoiu 
şi Domni „români cu acel nume, _pe aceștă
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doi tineră cari aveau cai mai buni, iam tri- 
mis eu în 8 Ianuarie pe la 8 dre diminâţa, 
după ce am trecut Târnava mică peste 
ghiaţă la Petreni — Peterfalva — și mia 
pătruns jelița cea ascuţită “de pe 'Târnavă 
în tot corpul și așa mi-a stîmit idea, de 
a nu rămânea cu. Gmenii prin cocidbele să- 
tenilor din Băgău, Ciumbrud, ca să peră 
de frig, ci a twece cu ei pentru o nopte 

„la Aiud unde pot fi mai bine scutiţi de 
gerul cel de 22—24 grade. 

Dacă acești doi centurioni ar mei ple- 
„cară numai la 8 ore din Petrenă după ce 
5 speriasem eu de frigul ce mă cuprin- 
sese pe mine, ei nu putură fi în Aiud de- 
cât pe la 11—192 re, cu atât mai vârtos . 
nu, că ei avură instrucțiunea, că pănă la 

Ciunbrud să alerge în fuga cailor, dar din 

“ Ciunbrud să ia cu sine 20—30 de pedestrii 
armați cu puști, lănci, și numai cu aceștia 
să trecă la Aiud pentru a spune Prima» 
rului să pregătescă cortele şi bucate pentru 
6000 6meni, ceea ce s'a şi făcut de sutaşii 
orașului, nu -de trimișii mei cari avuseseră 
și misiunea de a se informa de ce putere 
armată dispun Aiudanii şi pe când aşteptă
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pe Tzetz, ca să vină cui armata, maghiară 

dela "Turda, 

Acum după ce am arătat la pag. 78a 
acestui răspuns și critică, cum a alunecat 

și cădând calu cu mine, mi-a strucit picio- 

rul la Beţia ungurescă, a cărui durere şi 

cură - mă făcu să contramand încortelarea 

în Aiud, și să rămân în Ciunbrud. Aș putea, 

fi dispensat de a mai întinde vorba despre 

rămânerea seu trecerea mea la Aiud și dacă 

„Szilagyi, nu ne-ar spune şi iștorisi cu tâtă 

seriositatea, cum după ce a. bătut, și re- 

ieptat Omenii lui Prodân pe ai mei, con- 

duși de tribunul Salca, cum în: fine eu spă- 

riat de vitejia mocanilor lui Prodan am lă- 

sat, adecă nu am lăsat, ci ordinat.să se 

bată alarm, să se tragă clopotele la Ciun- 
brud, Sâncraiu, și la tote bisericile, cum în 

fine am dat ordin ca toţi cei 6000 omeni, 

ale căror mâni și piciore abia vor fi apucat 

a se desmorți de gerul, frigul și crivățul cel 

subțire ce străbate prin tote hainele, dacă 
nu sunt de piei de berbece, lup, valpe ete. 
35 iesă dela, căldură şi să alerge să se pos- 
teze pe ghiața Mureșului unde să se fi și 

postat cei din Ciumbrud şi Sâncraiu mai
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curând decât cei din alte părți, pag. 53. Câtă 
şi ee fantasiă !! 

Decă nu ne-ar spune mai încolo tot 
Sz. cum cei 3000 de 6meni încortelaţi la 

Maghiarii din Lopadea ungurescă a căror 
comandante honest, nu a voit cu nici un 

preț să trecă Mureşul ca să devasteze Aiu- 
dul, decă nu ar fi scris Sz.: Aceste fan- 

tasme, nu am mai încerca — şi osteni buna. 

voință a -lectorelui cu scriptele nostre. 
Așa însă vrând nevrând caută a restabili şi 

încă cu documente adevărul nu pentru per- 
s6na, nostră, ci pentru că adevărul, adevăr 
să. fiă și adevăr să rămână. 

Decă stradele, s6u strada, principală 

a Ciumbrudului Walungul Mureşului ar fi 

așa de strîmtă, cum sunt cele mai multe 
strade in Bucuresci, fiă trecă, ar mai fi 

putut da ordin un comandant beat, seu 

ușurel cum se vede a fi- Sălăgenul nostru, 

că. cele 6000 să se astrîngă pe ghiaţa Mu- 
reşului. Der strada aceea e așa de largă şi 
lungă, încât fără dor şi pote, pe acea stradă 

să pot; concentra totduna 6000 6meni cot 

la cot stând, unul lângă altul, ca să pâtă 

fi juraţi a miedul nopţii să între cu pu- 

7
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terea în Aiud. Stând însă acesta, afirmaţiune, 
ceea ce se pote vede și astădi, ce causă 
aş fi putut 'avea eu, ca să dau un ordin 
așa de fantast, mai ales că eu crescut în 
Blașiu unde la fundul grădinei baciului 
Pavel Morariu curgea şi mai curge Târnava, 
cunosceam şi sciam, că în -tot-dcuna fă cât 
de frig rămân locuri unde nu îngheţa, apa 

„nică odată un fel de canale numite Șupel- 
viţie. Eu, care în 1846, 1847 find specu- 
lant de bucate, trecusem de deci de ori 
Mureșul peste ghiață la Mihalţiu, Drom- 
bariu, și odată chiar și la Aiud, eu, care cu. 
nosceamn aceste șupelnițe, şi cate ajungând 

_noptea la Ciumbrud nu avusem timp de 
a cerceta re nu sunt astfel de șupelniţe 
pe. Mureș, unde era să-mi concentrez cele 
4-—6000 de omeni, să comit o astfel de ne- 
buniă să ne espunem a fi înghiţiţi de o 
asemenea șupelniţiă. Da apoi, decă voii 
produce și tipări atestatul Primarului, no- 
tarului, Juraţilor şi popâiei reformate din 
Ciumbrua, ce va mai dice d-l Sz.? Eecă 
acel atestat: Copie Nr. 6. 

„Subserișii în numele comunităţii n6s- 
tre Ciumbrad facem cunoscut; cărora să
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cuvine, cum:că, când sau întâmplat arderea, 

Aiudului, Domnul  Axentie Seveiu fostul 
prefect, a fost. în satul nostru în casa vă- 

duvei Szakats Sari Domnul n'a fost nici 

decât în Aiud, ba ce e mai mult și pe 

Omeni i-au oprit ca să nu mergă acolo, şi 
atâta au fost de âmărit şi de supărat vă- 

dând acea nenorocire, cât mai plângea, pe 

toți Ungurii câţi veneau dela Aiud la densu 
îi primea, le da pasuri, poruncea să li-se 

dea quartire şi alte trebuineise. Despre 

care lucru dăm acesta adeverinţă în cu- 

noscința sufletului și a deregătorii nostre, 

şi suntem gata la ori-ce întemplare și cu 

„jurământ. 

Dat Ciumbrud “1850, 30 Sept. 
“Hârceaga Samoilă jude, Morar Peti, 

Kâblea Gergel, Szakats Sari, MHârceaga 
Lica, Popa Angelu, Meszaros Nicodim, 

Moga Zenobiu, jurat şi notariu“. 

-Din acest atestat vede ori cine că 
eu ni am trecut la Aiud, și. că nu numai 

nu am fost cuprius de vre-un sentiment de 

- ură seu ră&sbunare, ci am fost prea supărat, 

ŞI ce e mai mult am oprit pe ai mei de 

a trece și ei la Aiud, unde le ardea inima
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ca să msârgă, pentru că Aiudul și Sămăr- 
tinul având temnițe — închisori — mari 

în care să ţineau,sute de criminali erau ves- 

tite de rigorea cu care erau tractaţi acel 

nenorociţă, aşa încât pănă în diua de as- 
tădi să mai aude în gura poporului nostru 

afurisenia și blăstemul: „mânecate-ar temnița 
Aiudului!“ Nu am jurat pe nime d-le Sz. 

ca s6 mârgă la Aiud, ci am trebuit să-i 

ameninţ cu glonţ pe cară vor cuteza a pă- 

răsi lagărul şi a deserta, der nici nua 
desertat, şi că nu a desertat proba e că în 

10 Ianuarie, îndată ce ne veni scirea: că 

un ciopor — Osapat — de oştire ungu- 

rescă a trecut la Salinele Uidrei și respin- 
gând pre ai noştri a cuprins acele Saline. 
Indată am plecat eu cu 1210, pe la Pajida, 
Procopi6 cu Salca cu 500 pe la Vinţ, am 
bătut şi isgonit pe acel ciopor luându-i 
3 cară cu bagaje și făcându-le 13 mosţit). 

De-aș fi lăsat, eu pre cele 3000 cari-i 
avem la disposiţiune şi săi fi jurat ca să 
pustiescă Aiudul nu le-ar fi trebuit 4,5 
dile, ci mult 2, 3 re. 

1) Vedi Românen der Osterreichisehen Mo- 
narchie pag. 105—103. — Aur,
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Dar apoi, dacă ar fi drept cum serie 
“Szilagyi la pag. 49, că cele 2 tabere a lui 

Axentye şi Prodan făceau 16000 la cari sa 
mai adăugat 39-—4000 alţi 6meni ne armaţi 

carii veniseră în 8 Ianuar la Aiud, decă 

die, sar fi năpădit acestea 20,000 din fan- 

tasia lui. Sz. asupra Aiudului, care nu avâ 

decât 950 — 1000 de case şi 5000 locuitori 
pag. 49. le-ar fi trebuit 4—5 dile ca să 

incendieze 1000 de case și să omâre vre-o 
sută două Maghiari? 6meni? cum spune 

Sz. că au făcut! 

La mocanii lui Moga nu le-a trebuit 
„decât 3 re și la moţii lui Iancu tot atâtea, 

ca: să facă tablă rasă din Vinţi şi s8 dis- 
trugă Abrudul şi la cele 20,000 ale lui 

_Axentye şi Prodan pre cum şi la alte mii 

ale lui Birlea, Repede, Butyan le-a trebuit, 
-o săptămână ca s6 execute un ordin dat 

sub obligaţiunea jurămâutului. — Amărâţi, 
și neputincioşi Omeni a trebuit să fie cele 

'20—30,000, care mai în urmă au resistat, 

bătut, şi făcut pre viteji atâtor comandanți 

magyari să nu mai varță calea pre care 
veniseră! Decă aș fi jurat eu pre ai mei fie. 

pre ghâţă, fie pe uscat, ca să trâcă să pâr- 
” 20
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jolâscă Aiudul, şi ar fi îndeplinit ei. acest; 

ordin dat cu jurământ, — ași fi păţit şi eu 

ca Berzentzei vostru la Reghin în 1—2 Nov. 
1848, ași fi rămas fără 6meni, cară încărcân- 

du-se de pradă, bani, haine, viguri de pânză, 

şi postav, pelării de zachar ete. ete. ar fi 
alergat cu prădile, la casele familielor lor, 

cum făcură Săcuii lui Berzentzei. După ce 
însă am-avut la disposiţiune pre toţi acei 

Omeni și lăsând în locul meu pe tribunul 

I. Major cu 50 feciori la Ciumbrua, am ple- 
cat cu 1200 eu, şi cu 500 Procopie, a 2 
di, la Saline. E pe deplin probat, că nu eu, 

nu ai mei au fost cei ce an incendiat şi 

devastat Aiudul, și cum că nu; o probeză 

tăcerea lui Sz. care întemeindu-și tâte aser- 
iunile pe spusele şi informatiunile unor 
martoră oculari, pe care ni-i şi arată cu 
numele, nu arată nici el, nică vre-unul din 
martorii săi, pe vre-un ungur, seu român, 
cu numele din Pajida, Ciumbrud, Băgău, 
Sâncraiu, 'Tâmpăhaza, VUifalău, Lornţ; 
Mișcreac: ete. ă, căror locuitori toți au fost 
în lagărul meu, şi așa, fiind, decă ar fi fost; 
în Aiud, orăşianii Aiudani, iar fi cunoscut; 
și ar&taţ lui Szilagyi, ca.să potă proba mai
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„cu verosimilitate cele ce le scrie. Apoi că 
orăşianii Aiudană au cunoscut tot-dsuna 
pe locuitorii din acest ţinut, cari le sapă 
cucuruzul, le secera grânele, le cosese li- 
vedile, le cultivă viiele cele multe şi fru- 
mâse, du un cuvânt: cari se întârnă în 

„tâte dile în Aiud, și-și au Domnii, gazdele 
creditorii, nu e lipsă să o probăm şi arătăm 
noi, e sciut şi cunoscut de toți. Singur pe 
un om din ai mei îl arată Sz.: că a fost în 
Aiud şi acesta e preotul gr. eath. din Tem-: 
păhaza, Nicolae Maier, der acesta nu a in- 
cendiat, nu a devastat, ci scăpat cu viâţă 
pe un bătrân căpitan, amenințat din par- 
tea unui tribun cu morte. Sz. însă care 
arată la pag. 78 a cărţii sale acâstă faptă 
de humanitate, a unui preot român, cată 
s6 ne dee și aici o palmă, spunându-ne că 
preotul nostru, smăncind cu puterea, pușca 
din mânile tribunului a rupt'o pe spatele 
aceluia. Miserabil tribun trebue să f fost 
acela, care vădând un preot rom. cu barbă 
albă să nu-l salute (1?) ci să lase ai lua un 
amărit de preot, cum a, fost Maier, nu nu- 
mai arma, din mâni, ci să-i şi măsure spina- 
vea cu ea, — şi după ce sa rupt , patul
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puştei să nu-i tragă o palmă părințelului 

să nu mai vadă cu ochii şi să-şi urmeze 

prada! Rău cunsce Sz. Omenii, patimile și 

aplecările lor. _ 

Și ce e şi mai rău e, că popa Sz. 
vede în tot 'Țiganul cu haine albastre, un 

tribun, așa, că de sar pune cineva s8 nu- 

mere pe toți tribunii, câţi îi induce el, în 

şi la incendiarea Aiudului ar sedte un le- 
gion. Nu a fost nici unul adevărat tribun 

din câţi arată Sz,. ci hoţi! fugiţi și scăpați 
din temnițele Aiudului, Sămărtinului și cur- 
teni de la curţile marilor” proprietari, cari 
lipsind dela moşii stăpânii lor, au furat, 
prădat, ce le-a fost încredinţat lor, eredând 

că aceia nu s8 vor mai întorce la moșiile 

lor, şi acum fugind de răsbunarea stăpâ- 
nilor se da de tribuni!?- Eu am avut 10, 

der: unul era la Tâmpăhaza, 3 cu mine în 

Ciumbrud, 1 la Lopadea ungurescă, 1 la 

Uiâra, unul la Noșlac, 2 pe la Acintiş şi 1 
la Blaşiu, der nică unul în Aiud şi desfid 

cn punerea, s6u repunerea capului mew, de 
a putea proba cineva, că vre-un tribun de 
sub conducerea mea a incendiat, prădat, 
omorit, decât faţă în faţă ceea ce am făcut. 

v
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şi eu. Nu a fost nici un suflet din cei 
cu cari venisem la Aiud, cari să incen- 
dieze omoră şi devasteze.!) Forte bine! 
Dax vor răspunde adversarii: „Tu ai ordi- 
nat cortele și mâncare pentru 6000 6meni, 
ai contestat, şi luat în ris, şi bajocură pe 
Sz. cu cei 8000 dala Lopadea a rămas tri- 

“bunul I. Major în locul tău cu 500, a tre- 
cut Procopiu şi Salea cu 500 spre Vinţă şi 
tu ai mers prin Pajida la Salinele Uidrei 
cu 1200 scă te-am prins, €că ești un pu- 
pază!!! ecă 38)0 de aj tăi carii cu cele 
39—4000, carii veniseră în 7—8 Ian. la 
Aiud, şi cu grosul trupelor lui Prodan, care 
isbiră sera în Aiud cum ne spune Sz. pag. 56,2) 
carii incendiază și devastază Aiudul. 

„Aşa ar fi fost, decă nu ar fi cum sciu 
eu, și vor sci şi alţii, carii au condus, vre- 
una companiă, batalion, brigadă seu corp 

de armată, — şi nu numai armată, ci şi 

partid alb, negru, roșiu, verde, sâu liberal, 
şi conservator, — scim, su cel puţin ar» 

  

3). Vedi raportul în „Die Romănen der Os- 
terreichischen Monarchie. Pag. 98—105. 

3) Felenyedră! egy er&s feeyveres, csapatat, 

vont be Enyedre etc. pag. 56.
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trebui să scim, cum tot 'Țiganul își laudă 

ciocanul lui, Cum fie-care general, seu cap 

de partid, pre ai săi îi ridică când vrea se 

speria cu ei pre adversari, seu îi micșo- 
reză când a păţit o rușine, s6u a mâncat 

vre-o bătaiă dela Adversariu! — Aşa şi 

eu, credând pe de-o parte, că la chiă- 
marea mea din 6 Lanuar, ce am dat-o în 

urma ordinului Căpitanului din Mediaș la 

cei 6 comandanţi de batalione, cu carii fu- 
-_sesem la Hoidin şi Ciucea,. în luna trecută, 

15—27 Decembre 1848 se vor presenta cu 
toți Omenii conseriși şi obligaţi a veni la 
lagăr; şi cxedând, că; de şi nu erau acei 

6000 presenţă dimineţa în 8 Ian. în Blaşiu, 
vor veni și ne vor urma la Ciumbrud. Am 

ordinat la primariul Aiudului cortel şi mân- 

care pentru 6000 omeni, mai pune şi min- 

ciuna cu care sunt îndatinaţi, comandanții 
tupelor adversarie, a se înşiela unii pre 
alții, mărind, seu mieşorând, după înpre- 
jurări numărul, Omenilor pre cari-i conduce, 
— şi cum-că eu m'am-folosit, de-o ast-fel 
de apucătură în ordinul cel duseră I. Negoi, 
și |. Hulea la Aind o probeză Proclama- 
ţiunea ce am dat eu în 28 Decemvre 1818



297 

C. V. din Ciumbrud la ai mei, 6că acel 
ordin-proclamațiune pe care o pote vede 
în original tipărit cu litere cirilice, fie cine 
când va pofti la mine: Braşov, Strada pos- 
tăvarilor N-ru 10. 

„Fraţilor Centurionă şi Români! 

Naşi fi credut nici odată, să fiți aşa 
de neascultători cum sunteţi, trebue să 

sciți, că neascultarea e cel mai mare păcat 
pe lume, D-deu pedepsi pentru neascultare, 
tot nemul omenesc ! S'au scris pentru globe, 

pentru pădure !) şi bucate, en credem că 
după porunca asta... să vă întreceță cari 

de cari a aduce pâne mai multă, să nu 

pătimescă 6menii în lagăr de fome..... 

Omenii de acasă vor trăi cum vor pute 
însă cei din lagăr să aibă cele trebue, cei 
din lagăr vă apără pe voi, şi voi să nu în- 

grijiți nici de mâncarea şi nutiirea lor? 

Acum vă poruncesc din nou, ca în 2t de 

3 

1) Inainte de a pleca la Hoilin dădosem po- 
-runcă, că: nefiind proprietarii de păduri la. moşiile 

lor, ci fugiţi şi arestaţi la oraşe, să se taie și ducă 

lemne din respectivele păduri ca şi mai "nainte, 

dându-se obligaţiuni în scris, că se vor plăti lem- 

nele după încheierea păcii. — Aut. _
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cssuri. fie-care -Genturion, să înplinâscă tote 
poruncile câte sau dat, și anume: Omenii 

să vină la Lagăr, toți cei scriși pentru 

spediţiunea dela Hoidin, cu bucate, câte 

vor pute aduce, carii-vor ave voiă, să slu- 
„Jescă pănă la sfirșit, vor căpăta plată, ca 
fiă-care militar. Fie-care om care are arma 

sa, scu împărătescă va trebui să vină cu 
ea, seu să o d& altuia. 

= Cine nu va asculta de una din cele 
mai mici, din acestea va suferi globă de 
12 fl. şi 25 la spate. 

Vă die încă odată la toţi câţi au cai | 

să vină călări. Şi dacă nu vor fi numai cei 

doi carii s'au orînduit să fie la fiă-care sat, 

anul să vină la Lagăr. 

Ciumbrudiu, 28 Dec. 1848. 

1. Axentiu Sevevu, 
pref. leg. primarie“. 

Din acest ordin se pote ved6 cum-că 
cei conscriși pentru spediţiunea dela Hoidin 
„cu totul 6000 meni nu veniseră nici ju- 
mătate, despre o parte fiind gern de 22—94 
grade şi Omenii fără haine bune de î€rnă, 
despre altă parte, fiind sărbătorile Orăciu-
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nului în care tot Românul petrece mai bu- 
curos ja casă şi cu familia sa — prin ur- 
mare, dacă, cu tâte aceste, am ordinat cor- 
tele şi mâncare pentru 6000 6meni am fă- 
cut-o, numai, ca să afle Tzetz dela Turda, 

„ care credem că are să vină de înpreună cu 

Bem să cuprindă Alba-lulia, și să se facă 
domn și preste munții noștri şi augind, că 

în Aiud se află o putere așa de mare să 
mai amâne vre-o Qi două plecarea sa, şi 

s5 vină ai noştri dela Sabin, „Alba-lulha 

să-l bată şi respingă de unde venise. 

Rămâne deci constatat, că nice eu 
personal, nice 6menii din Lagărul meu nu 

am incendiat Aiudul şi ca cele ce le-am 
seris eu la 1849 în Raportul tipărit în „Die 
Romănen der 5sterreichischen Monarchie“, 

care sa publicat în a. a. la Viena în tipo- 
grafia lui Carol Gerold & Sohn!) escris exact, 

ȘI sincer, coprindând în puţine cuvinte o 
istoriă, precât de scurtă, pre atât de tristă. 
Eu nu voiu, nice nu pot inculpa pre ci- 
ne-va, destul că mă pot apăra pre -mine și 

? Vedi acel raport la pag. 98 — a cărţii in- 
dicate aici. 
7



“pre ai mei, chiar cu datele ce ni-le oftere 

d-l Szilagyi, care la pag. 44 ne arată ca 

în sâra de 8 Ianuarie a venit Malnasi dela 

Turda; cu alţi 8—10 lângă sine, între cară 

Veres și Kerekes “Samuel, cu 2 căruţe unul 

fără, altul cu arme pre cari întânpinându-le 

tribunii lui Axentye la mureșiul mort — 

holt maros — din sus de Aiud au lăsat să 

trecă cu arme cu tot în pace la Aiud. 

_Eh bine, așa ceva nu se pote crede! 

Trebuie însă să se scie şi credă ca acești 

doi tribuni ai lui Sz. era căpitanii centu- 
rionii — nu tribunii — mei Ioanu Nicu- 
liţă şi Ioanu Spălnăcenu, din Hopârta şi 

“ Turdaș, cari fiind situață aprâpe de Cium- 

brud au isbit pe la amiadi în ace! loc, aș- 

teptându-mă pe mine cu grosul lagărinilor, 

_şi eu, îndată după sosirea în Ciumbruăd, 

i-am însărcinat, că cu 6menii lor odihnită, 

cari nu făcuseră 28 chilometrii, cum fă-. 

cuserăm noi venind din Blaşiu, să trecă 

la Aiud şi să patroleze pe marginele dru- 

mului — ca să nu-i pâtă căem vre-o ca- 

valeriă ce să aștepta dela Turda — şi să 

prindă ori-ce convoii etc. ar întâmpina, 

venind dela Turda, ceea ce sa și întâm-
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plat venind — după cum mi-a raportat mie 

JI. Spălnăcenu — nu 2 căruțe cum dice Sz., 

ci Il cu 6meni armaţi şi apucând a trece 
10 din acele căruţe la Aiud, le-a succes a; 

prinde pe cea din urmă, pe care dimpre- 
ună cu 14 puști și 7 Omeni o aduse Spal- 
nacianu la Ciumbrud, rămânând Nicoliţă 

cu :Omenii săi s8 persecute pe celelalte 10 

căruțe, din care dându-se jos cei ce veni- 

seră dela Turda — probabil cei ce fură 

spăriați în nâptea trecută între părăul Mi- 

răslăului și Lopadea rom. — şi dând fo- 
curi asupra menilor lui Niculiţa, cari îi per- 

secuta, sa încins o mică ciocnire în urma 

cărei omenii lui Niculiţa incendiară o şiră. 
dă paie şi 3 căsuțe, ca să se apere şi scape 

de focurile ce le trăgea de nou veniţii Aiu- 
daui dela 'Turda, — acesta fu ciocnirea. 
despre care scrie “Sz. la pag. 56!) că sa 

- întâmplat între Gmenii lui Aksentye și gar- 
diştii lui Prodan — ce gardiştă d-le Sz.7 

afară de Iancu, noi ceilalți prefecţă ete. nu 

am avut nică un gardist! — Acesta cioc- 

O Hisz a Sz.-Kirăly utza vegen €lhelyezet 

&szes esapata az Axente eld csapatât onnan vissza 

15 iiszte
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nire avu loc pe la 8 ore sera, — când 

aprindând 6menii centurionului Niculiţa pa- 
iele şi cele 3 căsuțe, şi vădând eu focul 

din ferestra casei unde ședeam cu piciorul 

în apă rece — am dat ordin căpitanului 

de vânători - Procopiu, eare era încoitelat 
cu mine la un loc, să trimită un despărță- 
mânt din vânătorii săi, să mergă în ajuto- 
rul emenilor lui Niculița și să-mi aducă ra- 
port cum din ce causă s'a întâmplat incen- 

Jiul, — Procopiu a trimis pe ajutorul său 
Simeon Salcea, care fiind din Sâncraiu, nu 

era, ostenit şi mâncat de frig ca noi, — și 
care cam pe la 10 ore din nopte îmi ra- 

portă cele ce am arătat deja. 
După care eu pe de o parte am scris 

îndată, colonelului Lozenau, care să află în 

vecinătate la Bucerdea, cu o brigadă, ară- 

tându-i starea lucrului, pe de alta, am în- 
sărcinat pe Salca să mai ia lângă cei 150 

vânători alți 150, şi să mergă ca să stingă 

focul. Reîntoreându-se Salca la Aiud a fost 
întâmpinat cu salve de ghiulele încât a fost 
silit a-și împărți Omenii și a străbate prin 
foc bine întreţinut din tote părţile la lo- 
curile unde -ardea paiele şi cele 3 căsuțe,
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eu nu sciu positiv nu pot inculpa pe ni- 

menea, cred însă că în urma acestor salve 
date din partea Aiudanilor asupra alor lui 

Salca și răspunse de aceștia sau iscat larma 
cea mare despre care serie Sz., că sa au- 
dit din dealu Mihalţului. Tot în urma aces- 

tora să vor fi deşteptat omenii lui Prodan, 

cari veniseră în acea seră cu grosul la 
Aiud î) și pe cari acesta — în ger de 24 

grade — îi aședa sub şopron la ospătăria 

vis a vis de casa Crișianului unde se afla 
cu câţi-va mai petrecând la masă, — pote 

şi.pe sub masă, e greu a începe cina etc. 

la 6 re sera.-a continua pănă la 12 n6p- 
tea fără să se întâmple așa ceva. 

Să vor fi deşteptat şi cele 39 —4000 

dela pag. 492) și vădând că nu mai e cap 

şi D-deu de a mai rămânea în Aiud ne- 

voiţă fiind a fugi mai dâparte, le va fi spus 

iustinetul conservărei de sine, să se provi- 

sioneze cu ceva bani, haine şi de ale gurei 

1) Felenyedrâl egy er6s fegyveres esapatak 

vont be Enyedre. Pag. 56. 

2) 1849 Januax S-ân mintegy 39—4000 fegy- 

vertelen embert rohant be Enyedre. Pag. 49 N.- 

Enyed Pusztulăâsa.
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pentru drum, ca să potă face acâsta, vor fi 

scos pistolele ce le aveau îni traistă vor fi 
tras focuri, vor fi spart ferestre, uşi, dând 
şi incendiând case, șoprâne ca să se potă 
provisiona, tot cam aşa vor fi făcut şi mo- 

canii dela Cacova şi Măjina' pe cară lăsân- 
du-i la 23 Octomvre 1848 Aiudanii cu Banff 

Baumgarten etc., fără case şi locuinţe, îi 
înstalase Prodan -prin casele celor ce au 
fugii și părăsit Aiudul, eșind și apucând 

fuga cătră pustiul lor, s& vor fi jucat cu 
un chibrit, să lase și ei de pomenire ce- 

nușă în urma lor, cum făcuseră cei pome- 
viți mai sus, cu ale lor! Eu nu afirm aces- 

tea positiv, dau numai cu socotâla cum e 
firea 6menilor. 

Fie cum va fi fost, atâta stă şi o 
mărturisesce, și popa Szilagyi, că 6menilor 
mei le succesă a potoli focul pus la 8 6re 
sera, și a face liniște în oraş, așa că pe la 
12 ore din nopte se audi bătând orologiul 
din turnul bisericei reformaţilor, şi era, li- 
niște deplină.!) Ba ce e mai mult, D. Szi- 

') Hogy az olâh csoportokat? keriiljem, az utza. 
kăzepsn haladtam . . . iigyelve jobbra, balra, Holt- 
testet nem. iâttam 6—8-nâl tăbet. Tiizet sem 3—4. 
teleknel tâbber pag. 62.- 63. ”
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Jigyi ne arată la pag. 62-—63, că trecând 

dânsul pre acel timp după 12 dre — prin 

strada, principală, wa vădut decât 6—8 ca- 

davre, şi foc nu a vădut de cât la 3—4 

locuri, ce e mai frumos se apropiă de dân- 

sul un Român, şi-l face atent să nu plângă, 

„_pentru-că, plângând pote să-l simţă vre 

un alt seu mai mulţi Români şi să-l omore. 

Mai observând şi reproducând şi cele ce le 

scrie d. Szilagyi la pag. 61, cum-că incen- 

diarea în 9 Ianuarie a fost peste tot ora- 

şiul şi în 10 a ajuns la punctul suprem, ŞI 

că: dacă în 9 Ianuarie ar fi venit din ori-ce 

parte, vre-o oştire magyiară, seu înpără- 

tescă, câl puţin 8 din 10 părţi ale orașiu- 

_Iui ax fi rămas neconsumate de foc;!) cred: 

a & arătat şi demonstrat ca numai întru 

atât pot fi inculpat: pentru-ce am însărei- 

nat pe Centurionii. I.. Niculiţa, şi I. Spăl- 

năcenu să trecă Mureşiul şi să patroleze 

pe lângă drumul ţărei spre Vinţ, ceea ce 

) Az 6getes 6s gyilkolâs 9-kân vâlt altală- 

nossă, 6s 10-6n 6rte el a tetâpontot, ba 9-6n, akâr 

magyar, akâr csâszări esapat jân a vâros meg- 

mentâsâre Enyed akkor meg nyolez-tizedet megte- 

hetet volna menteni pag. 61, N. Enyed Pusztulâsa.
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și de nu ași“ fi sciut, că între arda și 

Aiud e o circulare desă şi că de acolo vin. 

căruţe. cu arme şi Omeni fără de arme dar 
bună de a purta arme; pentru a nu mai fi 
surprins ca, la 25 Octobre la Sâncraiă, am 

fost dator -să o fac. | | 
Mai mă pote inculpa tâtă lumea; 

pentru-ce nu am trimis a doua di, diua nu 

ca noptea . trecută, .pe Procopiu cu toţi 
vânătorii săi 500 la număr; ca să oprescă, 

să pună stavilă incendiăriler ulteridre, —, 

nu am făcut, pentru-că vădend pe Colo- 
nelu Lozeran, că în urma scrisdrei mele, 

nu se mișcă, să mergă în ajutoriul Aiudului, 

ba, încă s'a bucuraţ că arde acel cuib de 

ultramagyari am credut că totul se petrece 

cu scirea și voea generalilor împărătesci, 
şi așa nu am cutezat a le strica planul! 

Cu cele ce leam estras pănă aici de 

pe 73 pagine a cărții lui Sz. precum şi cu 
examinarea şi critica lor, cred, că am făcut: 

destulă lumină, asupra incendiărei şi devas- 
tărei Aiudului. Antorul cărţii: „Nagy Enyedi 

Pusztulâsa“ continuă, scriind cu pâna muiată 
în, otrava su veninul de care fiind cuprins, 
vrea cu tot -deadinsul să împle pe toţi lec-
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torii săi, ca, toţi aceștia să se uite cu ochi 

veninaţă asupra Românilor, să-i înjure,- să-i 

urască, să-i persecute pănă din colo de 

mormânt, ceea-ce el popă fiind, îi stă forte 

rău şi nu i-să pote ierta de loc, nu, pen- 

tru-că spune, şi scrie mai multă fantasiă, 

decât realitate, şi să contradice la tâtă pa- 

gina. Lăsând cele multe, și mărunte la o 

parte, şi învitând pe cetitorii cari cunosc 

limba magyiară ca în loc de romanțe nem- 
ţesci şi românescă mai bine să. cetescă, 

cartea lui Szilagyi ca să vadă pănă unde 

pâte merge ura lui și a lor lui în contra 

nâstră, şi că noi şi ai noștri mică odată nu 

se vor puts înțelege cu 6meni de credința 

lui Szilagyi voii mai produce, şi pune în 

Arederea, cetitoriului bun, următorele: | 

La, pag. 52 ne arăta Szilăgyi, că ma- 

gistratul oraşiului Aiud a dat o cină în 

ondrea lui Prodan, la care a luat parte şi 

popa Balint dela Roşia precum şi Buteanu 

prefectul Zarandului la 8 Ianuarie în casa 

lui Crişian faurul. 

Eră la pag. 74 pe temeiul informa- 

țiunei lui Vadadi Gergely, mare proprietar 

şi om cum se cade la Șară — pe care-l 
i 21
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cunosc şi eu — ne spune că Buteanu nu- 

mai în 7—8 Ianuarie sera au ajuns cu 6s- 

tea lui din Zarand la Gârbova 1). 
-Decă nu ne-ar fi spus la pag. 92 ca: 

„& vacsora korân vett veget“, adecă cina 

se termină de timpuriu, am putea crede, 

că ajungând Buteanu la Gârbova mai de 

vremicel, sa repedit la Aiud, ca să ia parte 

la cina — imaginată de Szilăgyi și dată 

în căsuţa cea mică și strimtă a Crişianului 

— vede și pote pricepe ori cine, că de ar 

fi dat magistratul cină în onorea lui Pro- 

dan, o ar fi dat în ospătăria orașului, a 

Colegiului, seu în a lui A. Lazar, unde 

trăsese la Il Noemvre Iancu și cum ne 

spune Szilăgyi, se certă cu Kezsedi Jânos 

faimosul musicant, peniru ce nu-i trage şi 

lui hore ca la Domnii magyar 2) Domnule 
Szilagyi! eu cred, că nu magistratul, ci 

Crişianu flind a treia di de Crăciunul ro- 

mânesc, va, fi dat o cină lui Prodan, care 

) A Rorâsbânya vid6ken iitkâzet utân..... 

Butyân is meg indult tâborâval Enyed videkere 

s Januar 1—8 erkezet Orbora. Pag. 14. 

> Vanku a A. Lazar bormeră hâzâban mu- 
«sikâltatta magât, pag. 16.
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va fi oficiat în acea sântă di liturgia în 
locul lui Molnar, care speriat de purtarea 
alor voştri a fugit la Alba-Iulia, şi aflând 
de acesta Hank, s'a, dus, cum mai merg şi 
astădi nechiămați mulți de-ai voştri -la, pe- 
trecerile românesci, ca să petrecă gratis, 
fiă-vă pre la nas! Mai e de notat, şi ținut 
minte cu câtă superficialitate scrise Sz. şi 
aceea, că mai sus la pag. 49 pune numărul 
Omenilor mei şi a lui Prodan la 16000-+-4000 
fără arme, ră la pag. 74 scrie de 6 — 8000, 
ȘI numai decât la pag. 75 scrie: că acea 
mare anulțime de .25—30090 6meni au stri- 
cat în câte-va dile tot ce a didit cultura, 
în 150 ani. De aici înainte ne arătă Szilâgyi: 
rând pre rând cum sau îmbuldit cele 
30000 — în un orăşiel cu 1000 case — 
pre tote stradele, : cum au incendiat; casă 

de casă, cum au prădat tot, şi tote, cum 
Jupânesele și jupânii «a să scape cu viaţă, 
se înbrăcară cu haine românescă! — re 
“de unde le vor fi luat? — şi cum unii fu- 
giră la pădure, alţii în alte părți, cum unii 

fură mântuiţi de alți Români mai omenoși, 

cari îi protegea. Cum unii bărbaţi oră- 

şieni aiudeni, cazi sciau bine românesce se 
. - 01%
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da de tribuni ca să pâtă apăra pre copii 
dela ţiţă — ori ca se potă fura şi ei ală- 
vurea cu Românii şi Saşii cum ne arată la 
pag. 75. Scrutând bine cum se dice „sine 
ira et studio“, și conbinând un cas cu al- 
tul, o întâmplare cu alta, se vede că cele 
mai multe casuri de omor sau făcut din 
răsbunare în contra Domnilor magistrați, 
proprietari, comercianță și industriași, cari 
pănă a acel timp au fost tirani, asupritori, 
mâncători,. cămătară ete. aşa ar fi atacat 
Omenii conduși de preotul Repede casele 
minoriţilor, cerând ca aceștia să extradee 
pe măcelarul Bartha Ferentz, spunând că: 
decă-l vor estrada la, ceilalți nu li-se: va, 
întâmpla vre-o supărare, dâr — pe acesta] 
omoriseră Românii din Cetea des de dimi- 
neță în acea di!) — abună s&mă Bartha, 
va fi cumpărat în credinţa, dela Cetenii şi 
Stremţenii mei, purcei, viței etc. le va fi 
mâncat și păpat în cărți tote aceste şi ne- 
putând plăti Românilor i-au plătit aceș- 

„tia lui. 

  

1) Bartha, Ferentz meszârost kârtek ki iger- 
vân, hogy azan esetben, ha ezen egyent ki adjak az ott levoknek megkegyelmeznek. Pag. 82.
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Pe Vajna luăszlo proprietar mare în 
Lorinţ au căutat anume, și scoțândul din 

tjactul superior —- unde erau mai mulţi re- 

fugiţi — Pau omorît — pote pentru că le 

va fi resplătit munca și lucrurile ce i-le 

făcea gratis cu câte 25 de aluni — astfel 

de omoruri provoecară înşii Aiudanii, cari 

şi în acea, tristă și teribilă stare nu se predau 

nu lăsau să li-se fure şi distrugă ce aveau, 

ci să apărau, cât şi pănă ce putea, ceea ce 
de și e demn de tâță lauda, nu fi lucru 

de Omeni cu mintea întregă. Intre alţii vom 
cita pe Kovâts Istvân funcționar de comi- 

tat, care fiind petrecut seu urmărit de un 

Român în loc de a-l ruga şi înbuna, dând 

peste un par și apucându-l, lovi pe Ro- 
mân în cap de se răsturnă mort la pământ !). 

Ce urmare va fi avut acâsta bravură a lui 

Kovâts, Sziligyi nu ne spune, der și-o pote 

închipui şi cugeta fiă-cine. 

Dsr decă ne, arată Sz. o mulțime de 
casuri triste, ne arată pote fără ca să vre, 

și unele înălțătore de suflet, așa ne arată 

| » Iti... gyorsan kezebe ragad egy doronzot 

6s olyan fitâst mâr kiserâj6nek fejere, hogy az egy 

hang nâlkiil lerogyik. Pag. 83.
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la pag. 81. Cum un tribun a scăpat și mân- 
tuit de morte familiele Gajzago, Lukâts, 
Ungerpek şi. altele, care s'au fost. adunat 
la un loc şi pe care tribunul rugat fiind | 

le petrecu la Feleiud și nu le mai supără 
nimenea ! 1) 

Asemenea ne mai arată Sziligyi că: 
un alt tribun cu, Papp Antal a salvat vicţa, 
a 40 persone apărându-le cu câţi-va lan- 
ceri — de hoţii de tote limbile — și du-. 
cându-le la Meșcreac la casele lui Borne- 
misza, unde le-a şi tractat cu mâncare des- 
tulă şi câștigându-le ţunâre ca să nu pi€ră 
de frig, a doua di le-a petrecut pănă la 
Alba-Iulia. Aceste ar fi tote fârte frumâse 
și ar pune în altă lumină purtările tribu- 
nilor, decă Szilăgyi cu cunoscut'ai bonbo- 
miă nuar adăuga, că pentru acesta a pri- 
mit Papp Antal, dela Papp Jânos 60 de 
sfantz şi dela Dâmne câte un inel 2. Ce 
dici părinte Antonie? Eu sciu, că mai 
trăieşti în Gioagiul de sus, nu cumva ai 

') Nem îs bântotta Sket senki. Pag. 87. 
5 Elfogadott Papp A. 'ezen szolgălatăsrt 

Papp Jânostâl 0 eziist huszast &s valamely n6t5l 
egy arany gyiiriit. Pag. 89,
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putea spăla acestă, pată, de pe fruntea clerului 
și naţiunei române!? — Sânţia ta ești da- 

tor să ne luminezi nu numai despre acesta, 
ci despre acea ca Sânţia ta ai spus lui Sz. 

că eu am incendiat Aiudul. S5 pote una 

ca asta? Consideră-mă pe mine de preot 
şi mărturisesce-te să nu mori ca „calum- 

niator (!) mei et populi mei“. 

„_Decă popa Szilăgyi tracteză aşa de 
frumos- cu preoţii românesci, cu tâlharii de 
Valachi, apoi el nu cruță nică pe Saşi și 

chiar pe martirul lor încă-l da prin tărbă- 

celă. Cine nu va crede şi cine pote crede 

să deschidă cartea lui cea de 361 pagine 
la pag. 'T5 să cetescă: „Voltak a tămodo 
Olihok soraiban Balâzsfalva videkerâl vald 
szâszok is jelentekeny, szâmmal. Ezek is 

Hemenyen delgoztak. Meg egy Roth nevii 

papjok is szakitott magânak anyi idăt hogy 
ez alkalommal Enyedre fâradjon s itt gya- 

lăzatos modon garâzăilkodot. Săt a meg- 
rohanok €s rablok soraiban csâszări rendes 

gyalog katona is talâltatott“. Pag. 75 N. 
Enyed-Puszt. Historiă nu glumă! aşa vedi! 

apoi dâcă ar fi fost așa, nu ar mai rămânea 
nici d îndoslă, că Aiudul Vau incendiat că-
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tanele împărătescă, și popa lutheran Roth, 

care cum scim noi era în acel timp admi- 

nistrator — făispân — la Cetatea de Baltă 
cu Moldovan bătrânul canonic dela Lugoş 
pe care la onorat Împăratul — rege — 

asta tomnă cu întrebarea, unde e Eppul 
vostru, şi spunând — că nu au, iute, de 
grabă şi cavaleresce le-a denumit pe Radu! 

De și desculpână pe Roth şi pe că- 
tanele împărătesci, şi afirmând că Szilăgyi 

„more patriot nu numai nu spune adevărul 

ci chiar însultă o naţiune mică, şi o armată 

mare şi făcând acesta ne îngreunăm posi- 

țiunea nostră; cată a declara: că totă po- 

vestea lui Sz. e numai poveste cu coda, 
_ceea ce ar fi popa Roth. . 

Cumsă vre-unul, su mai mulţi Sași, 
şi vre-un desertor, sen bolnav militar ră- 

mas în Aiud de stea lui Vardener să va 

fi vădut în Aiud în acel timp, nu neg, 
afirm însă, că precum o rândunică nu face 
vara așa un Sas fiă și 20, şi tot atâţi sol- 
daţi nu fac, nu se pot lua de jelentekeny 
szâmma și csâszâri rendes katona. 

De altmintrea Szilâgyi se jâcă cu 
seriptele și asertele sale ca pisica cu şore-
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cele, pe care decă Va prius şi strîns odată 
bine în dinţi îl lasă €ră să fugă și apoi 
sră îl prinde, eră-l lasă şi decă vede, că 
nu mai mișcă îl întorce cu laba, îl isbeşte, 

îl aruncă şi numai după aceea îl mănâncă, 

Mai nainte a lăudat pe Maier, pe un tribun 

fără nume, care a dus câte-va familii la 

Feleiud,: apoi pe Pap Antonie îl și laudă 
și-l şi calumniază și pe Roth îl înfundă 
în noroiă, uitând, că mai nainte a lăudat 

pe cei 200 Sași Aiudani cu Keul al lor! 

Așa la, un loc laudă, și ne spune, că 
Românii au fost Omeni buni, honesti cu 
fiica lui D-deu, şi că numai tribunii au 

fost adevărate hiene, ca şi cum tribunii nu 
ax fi fost Români, ci vio limbă străină din 

Apocalips! Apoi eră „Prodan derek ember 
volt“ — şi tot a luat dela Czirner şi dela 

alţii atâtea buţă de vin și D-deu mai scie 
câţi florini. 

Eeă aşa scie scrie Sz. istoria. Mă bu- 

cur că cel puţin despre mine nu pâte spune, 
că am dus şi cărat buţi de vin, miei dela, 

Aimdani şi dela Eppul Antal a lor, nică dela, 

alți proprietară, şi-mi pare rău, că decă nu 

pote spune, că am luat şi bani dela cine-
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va, nu spune, că am împărțit mulță la cei 

ce fugeau din Aiud şi să opreau şi umbreau 

sub protecțiunea mea, tribunilor şi Gmeni- 

lor mei, a căror număr ni-l arată la pag. 

262 a cărţii sale, a fi fost de 6—700 suflete !) 

pe care voind ai prăpădi şi omori în Aiud, 
scăpând şi fugind de acolo, i-am scutit, 

Adumbrit şi dăruit şi cu bani după ce i-am 

lăsat fără casă, masă şi locuinţă. Da afuri- 
sit şi mare Mefistofeles am trebuit se fin 

eu, ca pe unii să-i jăfuese şi omor, pe alții 

să-i apăr şi dăruese! Cel puţin Szilăgyi 

așa. să nevoesce să arate la lume, | 

Nu scin deâcă e drept ceea ce ne spune 

cineva în” „Cartea nâgră“, cumcă lancu ar 

fi dis în Alba-Iulia Doctorului Knâpfler: că 

„s8 fi fost el la 22—95 în Auraria, incen- 
diarea şi devastarea ei nu sar fi întâmplat; 

der aceea o cred, că să fi fost eu în 8—9 

în Aiud nu i-sar fi tras cuiva un fir de 

păr din cap, chiar şi de nu mi-ar fi dat: 

magistratul masă şi cină ca lui Prodan. 

) Ezen kosâgelkben — Ciumbrud şi Sâncraiu 

— vegre, szânfogatokra telepedett, fel a mint 6—" 

szâz fâre tehet egesz menekiili tâmeg s folytat- 
tâk utjokat Tâvis fele. Pag. 262.
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Deâcă incendiarea și devastarea Aiu- 
dului o aș fi esecutat eu, în urma unui 
conclus luat în Blașiu, de care a sciut și 
cocișul Ganya, a lui Tornai Mihaiu (pagina 
36) şi a spus în gura mare la toţi Aiudanii, 
cum de nu a sciut de acest conclus pro- 
fesorul Maniu Gabor din Blașiu? Să fi scris 
și poruncit tatălui său comerciant în Aiud 
să-şi strămute marfa la Feleiud ssu dscă 
din 5 Ianuarie, când a avut audenţă la mine 
Ganya pănă în 8 fiind sărbători, nu a pu- 

tut să fi fugit și D-lui, cu Orişianu, cu Ră- 
duţu și alți Români mai de D-ne ajută de 

acolo, nu să rămână se fiă prădaţă şi omo- 
riți acolo. S'ar fi putut aduce un asemenea, 
conelus ca să nu aflo-de el compatrioţii 
din Manarade, Hususeu şi Cinade, să aver- 
tiseze pe marii comereianţi ai lor, cum fi 

Graef, Zirmner, Ungerpek ete. etc. etc., ca 
să fugă și deserteze din Aiud? Cine cu- 

nOsce legăturile ce le-au avut Sasii, şi le 

vor avea tot-dâuna, nu va crede una ca 
acesta, ! 2 

Cu atâta mai vârtos nu, fiind că in- 
duce în povestea sa historică la pag. 159 

pe Rosetti, Bolescu — Golescu — Bolliac
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loan Ghica, şi D. Brătianu pe un preot 

tînăr și unul bătrân, dimpreună cu un alt 

boer patriot. din România, cari veniseră 

la Blaşiu ca să desmânte pe Românii 

ardeleni de-a se bate în contra Maghiari- 

lor î). Şi ce e şi mai cu cormne, că fiind toţi 

acești boeri la cină la Axente, când era, 

să se scâle dela masă primi Ax. o serisore 

sigilată dela G. comando din Sibiiu a că- 

vei cuprins era: Fiind-că trupele maghiare 

dela Cluşiu vor a merge să cuprindă fortă- 

reţa Alba-Iulia, fiind Aiudul un punct stra- 

tegic, acesta trebue devastat2). Cu devas- 

tarea e încredinţat prefectul Aksentye. 

După comunicarea acestei scrisori s'a 

continuat consultarea mai departe şi sa 

  

') E ho 2-ân Româniăbol Rozetti, Bolescu, 

Bolliac, Ghica luon €s Brătianu D. vezetesâk alati 

4ll6 magyar barât român pârtnak, egy bukaresti 

reg pap, egy fiatalabb pap etc. jelent meg Balâzs- 

falvân.... az erdălyi olăhokat a. magyarokkal kib6- 

kitse.. Pag. 159. 

5 Vaesora vâge îel€, &jfăl koriil tutâr 6rke- 

zet N.-Szebenbil.... Miutân Enyed a Gyula-Feher- 
vări vârat ostrom ală venni... szândekoz6 magyar 

seregnek hatalmas tâmpontja lehet, ezen vâros ha- 

dâszati szempontbâl el kell pusztitani. Pag. 159— 160-
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hotărit cu 925 contra 7 voturi devastarea. 

Ca să vadă stu să prindă cu mâna chiar 
orbii, că totă istoria, ce o scrie Sz. pe 56 

şire mai lungi decât ale nâstre e o poveste 
fără de ruşine. Trebue să scie totă lumea, 

că Ioan Ghica în acel timp era în Constan- 

tinopol, Goleseu la Veneţia, Rosetti prins 

la "Turci, loan şi D. Brătianu la Paris, sin- 

gur Bolliac rătăcea pe la Pesta, Cluşiu şi 
Braşov t). Cum s'ar fi putut ca Ax. primind 

cu stafeta un ordin așa de mare însemnă- 

tate să-l supună unei consultări şi desba- 
teră. Ordinul nu se discută, ci numai se ese- 

cută. 'Tote aceste ni-le spune și scrie Sz,, 

după, informaţiunea, unui om, care a luat 

parte la acea consultare, şi care i-a comuni- 
cat sub roza acea historiă, şi nu Pa îndreptăţit 

a-i arăta numele, ce păcat, că Sz. a scris 

historia devastărei Aiudului înainte de 1897, 

că vădând seu cetind ce face Banffy cu se- 
cretul epistolar în dietă, ne-ar fi arătat și 

el numele 'aceliii brav om şi cu un denun- 

ciant mincinos am avea mai mult. Când 

vei avea d-le Szilâgyi 3 bani în 2 pungi 

  

1 Vedi Ioan: Ghica amintiri din pribegiă.
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poftesce la Blaşiu, caută și vedi însuţi casa, 

în care dici, că am cinat 33 de inși la 2 

Ianuarie cu cei din România, acea casă 
mai stă și acum, tot pe fundamentul de 
atunci. În ea necum mese și scaune pentpu 

33 persone mari, der nici 20 copii de scolă 
nu încap, decât stând unul lângă altul ca 

sardinele în “cuthii de pleu. Eu nu aveam 
nici casă, nică masă, ci foloseam cele 2 că- 

suțe și de locuință și de cancelariă, de bu- 
cătăriă, bucătar s6u bucătărâsă nu era nică 

pomană, mâncam pe unde ajungeam aprope 

ca Noe din bibliă pe latul sapei, voi ne 

înălțaţă, ca să aveţi de unde ne trânti! 
Decă Ax. a fost aşa de circumspect, 

încât a, sciut instrui pe ai săi, ca trecând 

pe strada Sâneraiului, să nu incendieze ca- 

sele jălerilor români? Cum de a fost așa 
de mişel şi hăbăuc să uite, de Omeni ca 

Man, Orișianu și Răduţu? Eeă așa să prinde 

şi cade în grâpă cel ce sapă gropa altuia! 
Multe sunt casele şi familiele românescă în: 

Aiud, la care, şi în care au găsit; fugarii şi 
înspăimântaţii maghiari Aiudani nu numai 
scăpare, der şi întreținere honestă şi cu 
Jertfa de sine, şi alor sale. Noi însă credând
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că nu au făcut Omenii noștri acele fapte 

ca să fiă lăudaţi și că pote astădi la mulți 

le pare rău de ce'a făcut, nu le mai înșir, 

voiă spune numai ceea ce ne arată şi Szi- 
lăgyi la pag. 135. 

Cumcă de nu ar fi fost, Românii Aiu-. 

dani aşa de humani și iubitori de 6meni, 
cum au fost, sar fi omorit încă pe atâţi 

Maghiari, câţi ni-i arată la pag. 145 pu- 
nendu-i ca popă şi paroch al locului după 

32, 35 ani de popiă la 70—80 de capete! — 

puţin preţ are viața 6menilor înaintea ono- 

rabilităţii sale! — Decă e periculos a se juca 
cineva :cu focul, şi Sz. să jocă cu viaţa 

Omenilor ca copii cu bicăgeii, decă nu pu- 

tem ţinea în viață Omenii, nu trebue nici 
să-i omorim, şi decă i-au omorit cineva, 

nu trebue s& ascundem, su mărim şi du- 
plicăm numărul celor omoriţi. Nu e tot una 

10—80, cu 7—8 fiă şi 20—30, decă Sz. ne 
arată cu numele 25 domne, domnişore și 

servitore, pentru ce nu'ne arată și numele 

celor 70—80 bărbaţi? Pentru că nu au fost 
atâţia, şi vrea numai să ne înegrescă îna- 

intea lumei și să provâce răsbunarea alor 
săi asupra nâstră. Nu vă mai osteniți Dom- 

,
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nilor a aţîța focul aprope stins, sub. spuză, 

mai bine fugiţi, feriţi-vă de el, ca să nu-l 

aprindeţi înainte de a fi stins perfect! 
„Cu acestea am estras și îndreptat unele 

aberaţiuni şi aiurări a popi Szilăgyi scrise 
şi ilustrate pe 361 de pagine de 2 ori mai 

mari decât ale nâstre, destulă muncă şi de 

o parte şi de alta fără vre-o răsplată, adecă 
fără a putea,'sci limpede și curat, cum sa 

continuat incendiarea făcută fără: scop de 
r&sbunare, stu pedepsire a Aiudului, din 

partea, Gmenilor lui Niculiţa, incendiare. 

care a durat; pănă la 15 Ianuarie 1849 când 
încă mai fumega câte-va case şi vr'o câţi- 

va Români eșiau din ruinele acelor case îu- 

cărcați de prădi, şi cu buţi pline de vin 

pe saniele lor! Mișei! ticăloşi! şi prăpădiţi 

GOmeni au trebuit să fiă cei 30,000 Români 

ai lui Szilâgyi, dscă în 7-8 dile nu a pu- 

tut căra totă marfa, de prin 7—10 prăvălii 

şi vro 500 de case şi să spargă fundul bu- 

ţilor nu ca să bea vinul, ci numai să fure 

“ cercurile ete. Probă invederată e, că Sz. nu 

a vădut nici odată 30,0C0 la un loc, nici 
ideiă nu are decât pot mânca, şi bea cele 
30,000 îm 8 dile. Ce să facem, așa i-a con- 
venit şi aşa a, scris!
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Dela pag. 252 înainte autorul nostru 
să frământă să afle nu cumva incendiarea 

şi devastarea Aiudului, s'au făcut din con- 

clusul și sistemul strategic al generalilor 

austriacă, atâta dice: e sigur, că armata lui 

Vardener — despre care dice, că s'a otră- 
vit, fiind-că a fost ameninţat să fiă tras în 

judecata; militară pentru pierderea dela Ciu- 
cea — nu sa dus la Sibiiu, ci în tot tim- 

pul cât a ţinut devastarea a stat împreju- 

rul Aiudului la Mihalţ, Bergin, Alba-Iulia 

şi împrejur și în 14 Ianuarie a ajuns la 

Ciumbrud, Băgău şi Lopadea ung. sub co- 
manda colonelului Schwarzenau, care în 

nâptea de 14—15 Ianuarie a primit 3 sta- 

fete una, că Vindischgraetz a cuprins Pesta 

şi a isgonit pe. kossuthiani, alta că Bem 
în 13 Ianuarie a isbit în Târgu Mureșului 

şi are să mergă la Sibiiu, după a cărei pri- 

mire a şi dat ordin de plecare. 
Cu ocasiunea acesta un despărțământ 

de soldaţi cu un căpitan au alergat pe la 

" Feleiud “ca să adune pe refugiţii Aiudani, 

care reîntorcându-se de acolo și trecând 

prin Aiud a dat peste 5 sănii cu câte 2 boi. 
încărcate cu buţă pline de vin şi alte obiecte, 

22
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vădend acesta oficerul a început a înjura. 
şi dise în românesce: soldaţilor „puskâtzi 

"să prea înţelege, că soldaţii nu au „pușcaţi-lt, 
— dâr Românii au fugit în tâte părţile, şi 

_cătanele - au dus vinul şi celelalte. obiecte 
la Ciumbrud, împărțindu-le la, refugiţi. — 

Mergând încet cătiă Ciumbrud le-a. 
eşit înainte — cătanelor și refugiţilor strinşi 
în Feleiud — Istratye Groza căpitanul lui 

» Axentye 1) cel mai sângeros și mai înfri- 
coşat om, care cu ocasiunea catastrofei a 
omorît cu propria mâna, — pe cine? — 
Acesta voind a saluta pe oficerul, cu care 
conveni — să întâlni — îi întinse mâna, 
der audind cum refugiţii îl înjura, dicându-i: 
„Călăule! 'Tu ai omorit pe tatăl meu! Tu 
ai ucis pe bărbatul meu! Pe fratele meu! 
Firea-i afurisit monstrule !“ Oficerul audind 
aceste șa tras repede mâna dicână, că nu 

| 1) Am vădut la pag. broșurei 49 pe văduva lui 
Seres, care scrie, că Istratye era uu hopşitar la alt loc 
îl face Sz. fial unui dascăl şi tribun, acum e nu- 
nai căpitan: egy Enyedi kăzânsâges ember. Pag, 
261. Eu nu am avut căpitani de peste Mureş, acolo 

„a fost Prodan târparanesnok, Gmeni ca Groza nu. 
a tost suferiţi în lagărul meu, D-le Sz.! — Au.
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e soţ — târsa — unui călău şi a poruncit 

s&l înhaţe pe Istratye soldaţii, cari apu- 
cându-l de gât peste care undula niscai 

plete blonde, au dat pe sub acestea de pun- 

guliţe subţirele pline cu galbini de furat, 

— cari îi culeseră de la gâtul lui. — Ce 
au făcut cătanele cu galbinii şi cu calul 

lui Istratye, nu ne spune Sz. şi ne spunân- 
du-ne credem, că ne spuse o frumosă po- 

veste! — ne spune însă că pe Istratye le- 
gându-l cu mânile la spate și înboldindu-l 

cătanele —  Carlferdinandi români, cari 
câte-va minute înainte nu voiră s& puște 

în cei cu buţile de vin — cu patul puști- 

lor îl duseră în temniţă la Alba-lulia. Am 
estras' aceste, ca să se scie cu câtă uşu- 

rinţă și vrășmăşiă ne tracta pe noi, nu nu- 

mai Maghiarii, ci chiar şi oficerii împără- 

tescă. Dela pag. 264 înainte Sz. tracteză 

despre venirea unei trupe maghiare dela, 

Claşiu, Turda pentru mântuirea Aiudanilor 

sub comanda lui Pereczi, la 17 lanuarie. 

Din acest tractat scris pe 25 pagine 

mari pe noi ne pote interesa, cum au sur- 

prins acea mână de Omeni 250 honvedi 

pedestrii şi 94 chveaulegeri — kress — 
E 99%
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italiani cu Pereezi, la cari mai târdiu sau 
adaugat încă câţi-va călăreți, cari nu s& 

țineau nică de 6stea lui Bem, nici de'a lui 

Tzetz, cu alte 250 honvedi mare parte Ro- 

mâni din ţinutul Oradia mare.) Cu aceste: 
trupe veni comitele suprem Br. Kemeny 
Istvan, Vesseleny Ferentz, Szilvâsi Miklos, 

Zeyk Miklos profesorul Zeik Caroly 2) Toldi 

„Lajos, Miksă Elek, Paget Jânos, şi mai 
mulţă alţi „f6 urak*. Am însemnat numele 

acestor bărbaţi resoluţi cu curagiu şi de- 

terminaţă, ca să-i cunoscă și ai noștii şi la 

timp de nevoiă să-i scie imita! 

Cu asta ocasiune mulţimea de Aiu- 

dani în frunte cu Bartok Carol, B. Ferentz 

şi Veres Pâl era gata să omoră pe Baro- 

nul Kemeny Istvân, acusându-l de trădă- 

tor, şi numai cu copilul de 13 ani, autorul 

') Măsnap csak ugyan meg îs jâtt — Br. 

Kemeny Istvân — 950 honveddei Nasy-Vârad kâr- 
ny6kerăl valo fiuk voltak kăsztiik szâmos român.. 
Pag. 265 N. E.P. 

2) Zeik-anii, ar fi s8 fiă familia românescă, 
dela comuna Zeicani în Haţeg, care cuvânt ro- 
mânesc unii filologi îl deduc dela latinescul „Dei-- 
canisit. — Aut;
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acestei istorii, avi noroc de scăpă cu viaţa 
alergând băiatul la Baronul Kemevy Far- 

kas, care prândia la masă cu câţi-va oficeră 

de honvedi, și venind cu toţii în grabă la 
hotelul Biasini. După ce le succese a prinde 

pe Bartok Kâroly şi a-i smulge pușşea din 

mână, cu care vrea să împuște pe Kemeny, 
încet Pe încet se Liniști turburarea, — a 

zaj. 

Din acâsta istoridră un bun politie 
și Judecător nepărtinitor, ar pute conbina, 

că prefectul — Foispân — Baronul Ke- 
mâny Istvân a fost causa incendiărei și a 
tuturor relelor, ce an avut loc la Aiud și 

împrejurul lui, Cacova, Măjina, Sâncraiu, 

Băgău, Cricău, Benic şi Şard. 
De un re care interes ar fi pentru 

noi și descrierea cum a venit, cum s'a îm- 

părţit, cum a surprins acea trupă pe Ro- 

mâni prin case și celarii, unde petrecea, 

cânta şi juca, cum a găsit în apropierea 

podului o şiră de paie, cu care aruncându- 

le aprinse în furci pe ferestri în casele și 
celariele unde petreceau Românii, bând și 

cântând i-au sufocat și nădușit cu focul și 

fumul și i-au silit să iesă afară, ca să-i
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potă prinde și omori, așa că singur la un 
loc în 17 Ianuarie au aflat Românii din 

Aiud. 28 cadavre de Români!). Asemenea 

să întâmplă la casele lui A. Rederberger și 

celarul lui Bakk Janos, — mas pinzoekbe is 

talâltak făldreszeg Olăhokat pag. 275 — cari 
au plătit cu viţa ospăţul de mai înainte, 
e nehez munka az egesz ej folytân tar- . 

- tott“, adecă acea muncă de stirpire a ţinut 
totă noptea, — şi noi credem, că acei 500 

honvedi cu 150 călăreți au omorit în acea 
singură n6pte mai mulţi Români, Sași, 

Unguri şi mai ales 'Țigani corturară, cari 

să ţin cu câte 20, 30 corturi pănă în diua 
de astădi la Teuș, decât aceştia în 9 dile 

începând din 8—11 Ianuarie și în asta cre- 
dință mă susţine şi Szilagyi, care după ce 

ne spuse mai sus și ne arătă cu numele 

25 femei şi T0—80 bărbaţi omoriţi neaoși 
Maghiari Aiudani, la pagina 291 după în- 

formațiunea lui Mazsăk Hugo, pe care o 

crede mai probabilă îl pune la netto' 800 

de suflete! Și e supărat foc pentru ce ma- 
gistratul dela 1849—50 nu a făcut îndată 

3) amuaris IT-ân az Emyedi Olâhok 23 ha- 
lottat szâmlâltak meg. Pag. 214. N. E. Pust.
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catagrafia dispăruţilor, care atunci îndată 
Sar fi putut, der acum nu se mai pâte face. 
Daţi-mi D-lor administraţiunea comitatului 
Albei inferidre, şi a orașului Aiud, numai pen- 
tru 10—15 dile pe mâna mea şi vaşi arăta, 
că se prea pote; magistratul însă şi voi toți 
nu ați voita o face ca să se scie, că „Dra- 
cul nu e așa de negru cum îl fac &meniit, 
fiind-că, de ar fi aflat Guvernul, Impăratul 
şi tâtă lumea, adevăratul număr al dispăru- 
ților, nu v'aţi mai putea da de-a râta, stri- 
gând: luaţi-l de pe mine, că-l omor! 

Der fiă numărul dispăruţilor 150—800 
atâta stă si e limpede şi curat, că în acest; 

număr au figurat mai mulți Nemagbhiari. Mai 

stă, că Aiudul nu a fost așa de ruinat şi- 

topit cum voiţi a arăta voi, şira de paie 
ce a găsit'o trupa lui Pereczi la 17 Ianua- 
rie în Aiud, masa la care şedea majorul 
Kemeny Farkas cu câţi-va oficeri honvedi, 
hotelul lui Biasini la care trăsese Br. Ke- 
mâny Istvân cu cei 10—15 cavaleri și pe 

urmă maieriştea colegiului unde se con- 
centră trupa ce venise dela Clușiu, Turda 
ete: după ce termină cu omorul și prinsul 
Nemaghiarilor află la Szăts Andrâs, „teli
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pinezeât“ și „teli kamarăti pag. 271, adecă 
celarul și cămara de bucate așa de pline 
încât s'au săturat cele 6—700 de honvedi 
cu tot atâţi Aiudani, pe cari i-au găsit vii 
în Aiud şi prin pădurile din jur, singur un 
lucru nu s'a găsit! Vre-un Aiudan, care să 
apere pe Românii cei beţi și cu plosce nu 
cu arme a mână, cum au apărat în 9 dile 
aceştia pe Aiudanii, cari au tras la ei! 

Ore care suntem mai humani şi care 
mai barbari? 

Sar mai putea afla, şi bine stabili un 
lucru, cum-că, decă am' jurat eu pe cele 
6000 de &meni în nâptea de 8—9 Ianuarie 
ca să trecă-și devasteze Aiudul, şi am lă- 
sat ca să se prăpădescă, am fost nu numai 
mișel şi de nimic, ci și mare prost; dâcă, 
nu am orânduit; un post de vr'o 40—50 de 
Omeni cel puţin la părăul şi cârciuma Mi- 
rislăului, că cel puţin să dea aviso celor 
ce trebuia să lucre la, devastare în tâtă, se- 
curitatea acesta, o puteam tace având la, 
salinele Uiorei, cum scrie Sz., 500 grăniţeri 
Români. şi 15—920,000 Români armață sub
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comanda mea. Decă nu am făcut'o e probă !) 
cel puţin verosimilă, că nu eu, ci alt cine- 

va a fost Herostratul Aiudului, și ca să 
mai dau o probă, cât am fost eu în tot 

timpul de îngrijat pentru bună starea 6me- 

nilor mei dau aici la lumină un circular. 

Rtă-l : 

"Ar. 144—1848. Pref. Leg. I primarie. 

„Judecilor, Juraţilor și Cen- 

„pturionilor săi! 

„Fiind-că se află forte multe vite, 
„parte perdute, rătăcite și înstrăinate, parte 

„luate de Unguri furate și Jăfuite în satele 

„numitei Prefecturi; să demândă. mai sus 

„numiţilor Judecii, Juraţă şi Centurioni, ca 
„să spue subordinaților săi; să nu cuteze 
„a înstrăina, a pitula, a beli seu a vinde 

„vruna.din ast-fel de vite sub nici un pre- 
„text, pentru-că ori care ar cuteza a face 

„ast-fel de fapte; se va îndatora a plăti 

__1) A 20 olasz lovas, 6 Dânes Lajos szâzada 

a megbomlot tâbor ellen rohamra indult, de Pe- 

reezi Gket csak hamai, viszarendelte, nem tartvân 

czâlszeriinek, hogy egy maroknyi magyar, fegveres 

eră 15—90 ezer embert iildozâbe vegyen. Pag, 284.
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„vita omului păgubit cu preţul, carei va. 

„judeca 7 (șepte) bătrâni ai satului, afară 

„de aceea va plăti b fi.m. ce. la sat pentru 
„pedepsă, €r omul, care va afla vita per- 
„dută să o oprescă la Judele satului şi adu- 
„când T martori aceștia vor jura înaintea 
„administratorului, a prefectului, a tribunu- 

„lui seu a inspectorului şi atunci numai va 
„căpăta vita înapoi. Cu ocasiunea acssta 

„să face tuturor sătenilor cunoscut, cumcă 

„de un timp încoce a început a domni co- 

„lera şi în sănătosa nostră Transilvania 

„(Ardeal). Bâla acesta, după cum arată, 

„doctorii, nu e lipici6să ca ciuma; ea însă 

„pote omori şi prăpădi mulţă Gmeni de nu 

„să vor putea păzi. Drept aceia în lipsa 

„doctorilor și ale foilor publice vă scriem 
„trăţesce: | 

pl. Fiă-care om să nu-şi schimbe în- 

„tru nimic traiul vieţii obicinuit pănă acum. 

„Il. Aşa să se brodescă, cât să nu fiă 

„nici-odată cu rânza g6lă seu flămând. 
pIll.. Nu strică vinarsul cu izmă, din 

„care pote gusta cineva mai de multe ori 

„pe di; multă piparcă strică. Aceste sunt 

„de ţinut înainte de a-l lovi. colera, &ră
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„când simte, că are amețeli seu îi vine să 

„torne, are cârceituri la rânză, atunci să 

„i-se frece bine palmele şi talpele piciore- 

„lor, fără ca să le ude cu scuipit seu mu- 
„rătore ; i-se pun 2 cărămidi bine încăldite - 

„a spate şi la burtă și i-se dă teii de 

„ismă seu harbateiii. — Cei cari umblă pe 
„la oraşe își pot cumpăra zahar și picături 

„de-a lui Hofmann, căci și aceste luate cu 

„măsură pot folosi mult, mai mult însă fo- 

„losesce, d&că nu-i frică de coleră, şi nică 
„trebue să-i fiă. — Acesta la fiă-care sat 

„să o decopieze şi să o cetescă la săteni. 

„Imeât pentru moşii, fiă-care să r&- 

„mână în starea ma: dinainte de Dumi- 

„neca după Rusalii, când sau vestit şter- 

„gerea iobăgiei, pănă va hotări Dieta Ţării 

„despre sârtea tuturora“. 

„Dat Teiuş 12 Aug. n. 1849. 

„LI. Axentie Severu m. p.“ 

Dece cerculare de cuprinsul mai sus 

au fost trimise prin tote comunele Prefec- 

turei Legiunei I primarie. 

| Primele cerculare au fost trimise „cu 

grabă la: Sâncel, Biia şi Spini primit 1
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August v. Sânmiclăuş, Căpâlna, Sântămăria, 

Feisa, Tătârlaua primit 2 August v. Cră- 

ciunel, Făget, Chezler, 'Tăuni, Lodroman, 

Lunea, Hussusău primit 3 August v. Glo- 
goveț 4 August v. 

„Al doilea cercular a fost trimis la: 

Ciufua, Tiuriu, Obreja, Mihalţ, Colibi, Ber- 
* ghin a fost primit în 1 August v. Beșineu, 

Tău, Ohaba, Roşia săc. Broşteni, Păuca s'a 
primit în 2 August v. Presaca, Bogatu, 

Alămor sa primit în 3 (15) August!) şi pe 
urmă să o aducă judele din Alămor eră la 
noi. Axente m. p. Alămor, 5 August sa 

vestit şi sa trimis îndărăpt“. 

Ca să vadă și să se convingă, nu nu- 

mai Szilăgyi, der toţi adversarii mei şi ai 

noștri, ce fel de 6meni am fost noi prefecţii 
și tribunii, ce crescere am avut şi ce mo- 

ral am' profesat, voii produce aici ultimul 

* cercular din câte am dat en dela îl Sep- 

temvre 1848 pănă la 19 August 1849, 

Etă acel cercular scris cu litere ci- 
rilice: 

1) Pe dosul cercul aruluieste scris: „S5 şi-o 
decopieze fiă-care notar, să o cetescă mai de multe 
ori la menit.
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Nr. 178— 1849. Pref. Leg. I primarie, 

„Judecilor, Juraţilor, Căpitanilor 

„tuturor Românilor. 

„Fraţilor! 

„Lupta, care se încinse între noi și 

„Maghiari acum un an, să pare că să pre- 
„curmă. Suferințele ambelor părţi sunt aşa 

„de mari, încât nu le pote cineva vorbi 
„nică scrie. Omoruri, aprinde şi crudeli- 

„tăţi făcură- unii mai mară decât alții. Nu-şi 

„pot imputa! N'are după ce le părea rău! 

„Acum e anul şi timpul să încetăm dela 
„celea de mai dinainte. Să lăsăm răsbu- 

„nare, să gândim cum să trăim în pace cu 

aceia, cu cari avurăm răsboiă“. 
„Drept aceea vă provoc în numele 

„lui Dumnedeu şi a doi împărați?), în nu- 
„mele și pe on6rea naţiunii române. 58 în- 

„cetaţă cu totului tot dela vrășmăşii şi ti- 

„rănii. Dscă mai găsiţi recruți şi cătane 

„unguresci prin păduri rătăciți, desarmaţi-i, 

„daţi-le pâne în traistă, un călăuz și dru-, 

„mul... Cu atâta mai vârtos, că după ce 

1) Daâi împărați a căror oștiră se întâlniseră 

atunci la Deva.



336 

„Ungurii peste tot se împăcară cu împă- 

„ratul, de-acum înainte e păcat a omori 

„Unguri și mortea cu morte să va răsplăti. 

| „Şoimuşoiă 19 (7) Aug. 1849. 

„IL. Auxentiu Severu m. p.* 

Şoimușul, s6u satul din care am scris: 

şi espedat acest circular în tote părțile 

munţilor şi comitatelor dela Deva în sus, 
e un sat românesc aprope faţă în faţă cu 

Deva, peste Mur&ş. In acest sat ajunsesem 

pănă la datul de mai sus arătat, mergând 
“dela Alba-lulia pe malul drept al Mureșu- 

lui în aripa dreptă a trupelor împărătesci- 

rusescă sub comanda lui Liidertz general 

şef al acelor oști în Transilvania, în a că- 

rui mână după depărtarea lui Bem, depuse- 
seră cea mai mare parte a ostașilor lui Bem 
armele și fură făcuţi prinsoneri. Nu vor sci 

preţui nici-odată adversarii noştri cugetul 
espres al meu din acest circula, în care 

dic Românilor mei, că nu numai să înce- 

teze dela. tote hostilităţile contra adversa- - * 
- rilor noștri, ci celor ce i-ar prinde prin 

păduri să le dee pâne în traistă și un că- 
lăuz ca să-i seâţă din păduri la vr'un drum.
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și întrebându-i încătrău vor să mergă, să 

le arete drumul, ca să mergă fiă-care unde 
doresce. Şi fiind-că nu am dis să-i dee nici 

pe mânile Rușilor, în cară apucaseră cei 

"vre-o 6—7000 de sub comanda lui Bem, 

nică pe mânile împărăteştilor, cari ajutaţi 

de oștile împărătesci-rusesci, cuprinseseră, 
totă Ungaria şi Transilvania. 

E semn învederat, că atuncă mai cre- 

-deam într'o bună înțelegere frățescă între 

noi şi Maghiari, ceea ce astădi nu mai cred. 
Poftiţă domnilor, mai sbieraţi şi um- 

pleți tote diarele cu calumniile vostre. Mai 

dice-ţi-ne, că am fost tăciunără, ucigași, 

barbazi şi doritori de sânge şi devastări. 

Decă am sciut eu ţinea 800 de fe- 

ciori, decă nu cu de tote, cel puţin cu pâne 

şi mălaiă uscat 5 luni de dile la munte 

fără a fi primit afară de cele 2000 fl. dela 
Administraţiunea din Blaşiu dela alt-cineva 

daţi seu daruri alți bani şi victualii. Decă 
în cele din urmă m'am îngrijit chiar și de 

sănătatea întregei „prefectură, apoi ori-cine 

pote crede, că aș fi îngrijit şi de viața pă- 
cătoşilor, cară ar fi incendiat şi devastat 

Aiudul din ordinul seu porunca mea!
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Pentru a putea înţelege cum „Pereci“ 

reîntorcându-se cu 700 Aiudani strînși din 

te părțile la Turda, cu care ocasiune mă 

alungă pe: mine şi 2 compănii de grănițeri 

dela Vinţ ar trebui să mai scriu o. istoriă 

întregă şi să repeţese cele ce le-am scris: 

deja la memorii, a căror publicare va de- 

pinde dela primirea acestei critice și răs- 

puns, pănă atunci notez, că comandantul 

acelei trupe Pereci, pare-mi-se a fi armean, 

eră sufletul ei a fost căpitanul Danciu, care 

cu Românașii săi dela Oradea mare a ţinut 

sus şi tare! stindardul libertăţii maghiare, 

amăgit fiind de a crede, că aceea e pentru 

toți! Ore de sar mai repeţi odată ase- 

menea scene, tot așa ar urma cei dela 

Oradea mare şi jur? 'Terminând, stă a re- 

cunâsce cu destulă părere de rău cum că, 

a doua catastrofă dela 26 Iulhe 1849 a fost. 

urmarea 6menilor mei. După ce noi ne-am 

bătut în 925 Iulie cu o trupă maghiară în- 

cepând dela 5 re dimineţa, și pănă la 12 

din di, şi am împins acea trupă dela Gura 

Ampoiţii pănă la rîpa roșiă dela Șard de 

prin tufe şi de pe Bermezeu aşa încât acea. 

trupă reterând, a lăsat la prăvăria din Alba-
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“Tula tote provisiunile, ce le avea acolo la 

Barabanţ, precum și 12 cară cu morţă, şi 
un mare număr de răniți şi în fugă tre- 
când Mureșul au incendiat podul după sine 

ca să nu o pâtă persecuta Iancu care, 
eram eu). | 

După acesta luptă și victoriă am tri- 

mis eu pe căpitanii Iulian şi loan Muntenu, 

„cu 2 companii de feciori şi 2 cară, ca să aducă, 

sare cu ori-ce preţ dela Salinele Uiorei, sare 
de care am dus noi lipsă şi dor de 2,3 
luni și am suplinit'o cu prav de puşcă, pen- 

tru că înainte de a ne trage la munte în 
29 Mart. 1849, de bucate, grâu, cucuruz, 

ovăs, am sciut a ne provisiona, der de sare 

nu ne-am adus aminte şi așa am dus mare 
lipsă nu numai noi der toţă locuitorii mun- 
ţilor fiind încungiuraţă din tâte părţile, pe 

la eşirea căilor şi cărărilor din munte de 
trupe kossuthiane, așa pentru a răspunde 

acelei lipse și pentru a ne provedea cu 
sare pentru venitor, am trimis acele 2 cară 

ca să pâtă străbate la Saline şi reîntorce 

în tacte le-am dat drept apărare cele 2 

') Vedi: „Die Rominen der Ost. Monarchie“. 

Pag. 144—41, , 
- 23 
7
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compănii cu 400 feciori, cari a 3 di în 29 

Iulie sau şi reîntors la locul destinaţiunei 
lor, fără însă de a ne raporta comandanții 

lor, că ar fi întâmpinat vre-o oposiţiune, 

seu ar fi-avut vre-o luptă cu cineva; şi 

decă pot fi unele fapte sângerose, ce ne 

arată Sz. că a comis acea trupă adevărată 
și anume, că Aiudanii văd6nd, că se apro- 

piă cele 2 compănii ale nostre, și de astă- 

dată au fugit în tote părțile și a rămas 

orașul pustiu, şi că acea trupă afară de aceea, 

că a omorit 14 omeni cea mai mare parte 
bătrâni, sa apucat și a risipit şi împrăş- 

tiat tote crucile de grâne, care erau sece- 

rate, aşa încât Aiudanii rămaseră şi pe anul 

1850 fără pâne. 

Apoi trebue să scim, că feciorii din 

cele 2 compănii erau aprope toți din satele 

de. pe linia Mur&șului, începând dela Căpud 

în sus, lipsind acești feciori 4, 5 luni de 

dile dela casele părinţilor, le va fi avs inima 

să mai vadă pe ai lor, şi să afle cum și ce 

an pățit în atâta amar de timp? - Să vor 
fi turișat dela compănii cu scirea, voia și 

fără de aceste.a căpitanilor din 'Teuş, unii 
feciori de o parte ca să-și mai vadă pă-
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rinții, fraţii etc., de alta, ca să se preme- 

nescă cu cămeși curate și întregi în locul 

celor purtate în 5 luni de dile şi murdare, 

apoi aflând dela ai lor cum au fost pușcaţi 

și aruncaţi în Murăş părinţii și fraţii lor 

la Uidra, de „trifoiul“ Kemâny, Pogany şi 

Boer Feri membrii verbirosâg-ului. Nu ne - 
va prinde nici o mirare, decă-și vor fi răs- 

bunat omorul părinților contra celor 17 de- 
nuncianți, cari au fost causa omorului pă- 
rinţilor lor. Eră că aceștia au fost denun- 

cianţi, ne face să presupunem etatea lor 

— ptâbbnyire 60 even feliili korban“ — cea 

trecută de 60 ani. | 
Incât pentru risipirea şi împrăștiarea 

crucilor de grâne, din care causă ar fi ră 
mas Aiudanii fără pâne, d-l Szilagyi a ui- 

tat la acest loc, ce a scris la pag. 343. 

Az enyedi hatâr ez esztendâben kii- 
lSnăsen gazdag aratăssal keesegtetett.... ete. 

Pogâny Gyărgy lâtvân, hogy az arataăsra.... 
senki sem kizeledik.... ezzel is Jakab Karoly 

szolgabirot bizza meg ete. 

Am vădut mai sus la pag. 167 cum 
că vice-spanul Ribitzei în Zarand şi vice- 
comitele Pogâny Gy5rgy la Aiud „au arat,
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şi sămănat cu robota pământurile lui și 
ale Aiudanilor; la acest loc vedem, că acest 
din urmă a şi secerat grânele Aiudanilor 
tot asemenea; prin urmare e lucru natural 
că secerătorii vor fi eşit, cu s6u după 6menii 
şi feciorii noştri, deși vor fi luat plata. lor, 
că doră așa ne învaţă s. scriptură, că e 
vrednic lucrătorul de plata sa. Aceştia însă 
nu vor fi împrăștiat, ci vor fi încărcat pe 
cară și vor fi dus acasă, ce vor fi putut 
cu graba. Feciorii mei nu die ba, vor fi 
împrăștiat vre-o clăditură două de fân, parte 
-ca să dea la cei 8 boi dela carăle cu sare 
și caii căpitanilor, de mâncare, parte ca, 
să dormă şi ei o npte pe aşternut mâle, 
că dormiseră 120 nopţi cu capul pe pietră, 
cu prefectul și căpitanii lor împreună! 

Ca să terminăm cu referatul nostru 
în scurt şi în estras a întregei cărți a lui 
Sz. am mai avea să luăm la analisă și îm- 
burdăm și cele ce le mai serie dela pag. 
350—161 sub rubrică cine a fost făptuito- 
rul cel mai de frunte în 1849 la devastarea 
Aiudului, Prodan seu Akszentye Severu? 

Insă după ce ne spune, că la început 
soriitorii maghiari excipiind pe Kemeny
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Gabor legă devastarea Aiudului de numele 

lui Prodan şi pe Akszentye Sever îl făcea, 

scăpat — „futini engedtekt — îndată la pag. 
351 ne spune, că acum după 4l ani de 

cercetări, cu suflet curat — nyugot — se 

pote spune: că nu Prodan, ci Akszentye 
Szever e „a (6 biinăst — capul păcătoşi- 

lor, seu cel mai păcătos, — du-te muiere 

în pace credinţa ta te-a mântuit!.. 

Ca să probeze amicul nostru acâsta 
mare osândă, pusă pe capul meu, aduce 

mai multe vorbe, de pe stradă și combi- 

națiuni curidse în felul lor, der la punct 

3 îmi dă un atestat așa de frumos, încât 

a meritat să-i dic mai sus amicul nostru, 
şi adecă serie 3 Tabără!) trupa, care ste- 

tea sub comanda lui Akszentye, în așa mă- 

sură depindea, de voia lui, încât de nu ar 

fi voit el devastarea Aiudului, a bună semă 

nu sar fi întâmplat. 
Mulţămind d-lui Sz. pentru acest ates- 

tat îl asigur, că tocmai fiind-că Gmenii de- 

  

3. Akszentyetăl a vezetese allat âll olâh 

tăbor annyira figât, hogy ha Enyed pusztulasât 6 

nem akarja val6, €s atâbor Enyed ellen bizonyâra 

nem indult volna meg.
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pindeau aşa de tare de voinţa mea espresă 
și cred că și probată e afirmațiunea mea, că: 
nu a trecut nici unul și nu a luat parte la 
«devastare, pentru, că Salca pe care Pam tri- 
mis eu de ajutor 6menilor lui Niculiţa să 
ajute ca să se stingă focul şirei de pais şi 
celor 3 căsute, ce le incendiaseră 'menii 
lui Niculiţa, după ce fă primit în capătul 
stradii Sâncraiului prin o salvă de glonţe 
din partea Aiudanilor, după ce străbăti 
cu tote acestea cu vânătorii noștri, — cară 
erau mai aleși, și mai disciplinați decât ori- 
ce altă trupă regulată — în oraş,-şi res- 
tabili întru atâta ordinea încât autorul, audi 
cu urechile sale, când bătă: orologiul din 
turnul bisericei 12 6re şi pută veni plân- 
gând de-alungul stradei magyar utza pănă 
la ai săi, să reîntorse cu 6menii cei co- 
manda la Ciumbrud ?). 

Prin urmare incendiatorii Aiudului au 
fost hoţii şi tâlharii români, maghiari, ţi- 
gani și puţini saşi, ceea ne arată la mai 

  

1) Vedi: „Romănen der ăsterreichischen Monar- 
chie“. Pag. 105,
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multe locuri și Szilâgyi!), cari sub păza 

gardiștilor din Sabeș comandantul pieței 
c. r. căpitan Gratze sau năpustit din tote 

părţile asupra Aiudului cu cei 39—400 de 
refugiţi din tote părţile de frica furcilor şi 

a răsbunărei nesocotiţilor. magnați şi tot 

felul de proprietari maghiari; 

Raportul s6u documentul, la care am. 
provocat mai sus conţine: „Nach mitternacht 

„sah man Ajud nach allen Seiten in Flam- 

„men und meine Tribune berichten mir, 

„dass Sie nicht mehr îm stande wihren des 

„furehtbaren Elementes Meister zu werden“. 

Din contextul acestui concept se vede 
că, seu eu, care Pam conceput numai în 

Septemvre, seu culegătorul, care Pa pus în 
presă în Decemvre 1894 a scăpat din ve- 

dere „die ich neuerdings zum auslschen 

„comandirte mir berichteten“, prin urmare 

') Penz adjâtok.. olâh €s magyar nyelven. 

Pag. 67. Nota nagy gyanu hogy az egesz rablo csapat 

magyar parasztokbâl âllot, esakhamar egy czigâny 
âllitott bs kezibe vâres lândsâval, 6s igy szolott: 

menyek iszom mâg egy keveset. de hamar vissza 

târek, hogy lândsâmmal megăljek  mindnyâjokat. 

Pag. 220.
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acest text ar fi trebuit să sune: După mie- 

dul nopții se vedea flacără în tâte părțile 
Aiudului, şi eu, dând ordin din nou tribu- 

nilor — Procopiu, Albini, Muntenu — să 

meârgă s8 stingă flacările, aceştia mi-au re- 
portat, că nu sunt în stare de-a mai putea 

domina s6u potoli acele flacări. - 

D-l Szilăgyi provocându-se la răspunsul 

ce am dat eu la comitele 'Teleki în 1890 

pag. 8 în care ca şi în raportul adese-oră 
menţionat, am afirmat: că colonelul Lozenau 

era în Bucerdea pe vorba sâu spusa lui Va- 

dadi Gergely dice, că Lozenau era în Obreja 
şi numai la 10 Ianuarie 1849 a trecut dela 

acest loc la Bucerdea, chiar așa să fiă, acesta, 

nu probeză, că eu nu aş fi făcut raport 

acelui brav colonel, despre cele ce începu- 

seră a se petrece la Aiud. Nici ca acesta, 
dâcă ar fi dorit a alerga în ajutorul Aiu- 
dului, nu ar fi putut veni dela Obreja mai 
ușor și mai curând, decât dela . Bucerdea 
— peste dealul cel mare, mare — în aju- 
torul Aiudului, ci probeză numai, că, stu 
scirea, ce o aveam en despre Brigada lui 
Lozenau, nu era exactă, seu Vadadi Ger- 
gely — more patrio — a spus lui Sz.o
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laudă g6lă; atâta ne spune şi Szilăgyi cum 

să: spunându-i căpitanul Apfler lui Loze- 
nau, că arde Aiudul, i-a răspuns, „sciu bine 

că arde“, probă învederată, că raportul meu 
apucase a fi comunicat colonelului înainte 

de a căpitanului. 
Altmintrea, nu sciu, ce să cred și să aleg 

din scriptele lui Sz. pentru că la pag. 59 

ne spune, că Vadadi Gergely — cadetul — 

nu era cu Lozenau la Obreja, ci numai cu 

compania regimentului Turski, de cate se 

ţinea el la Mihalţi şi că larma, pușcătu- 
rile 1) şi vaietele Aiudanilor, să audeau din 

dealu Zarieșului departe de 21:5 chilo- 
metiii „eredeat judeus apeles, adecă eredă 

cine va, vrea, de ar fi fost pușeătură de tu- 

nuri ar mai trece povestea, der pușcături 

de pistele cum avea, hoţii şi fugarii seu fu- 

%) En, monâja Vadadi Iânuâr 9-6n &jjel Mi- 

“Raltz falvân. voltam, hol Turezki ezred egy sză- 

zada — nu o brigadă -— alomâsozott. Miutân Enyed 

kigyult 5-5d magammal kimentem a Zeries te- 

tăre... &s onnan nztiik Enved 6gesct, j6l hallatt- 

szott ide Enyedrâl egesz 6jjelen a kiabălăs, jajgatâs, 

lăvăldăzes, dângetes, kutyâk vonităsimak lârmâja. 

(Mihâltzfalv aEnyedtâl 215 Km. tăvolsâgra fekszik). 

- Pag. 59.
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găriții noștri, e greu şi peste putință de 

credut apoi să se fi audit lătratul cânilor: 

la. 215 chilometrii, nică Vadadi, care e. 

bun vânător, nu o pote crede, și decă am 
adus'o eu înainte, am făcut'o, ca să avem 
o probă mai mult, cui câtă ușurință scriu 
compatrioţii noștri historia. 

Dela pag. 354 „Sălăgânul“ nostru serie 
Biografia lui Prodan, Papp Antal, Butyân, 
Bălinth Simon, Birlea Peter, Repedje Nyiku- 
l4j, Nemes Juvon și alui Akszentye Szeveru 
seu loanne Raț Baciu, multe sunt de dis, de 
negat și îndreptat la biografia fiă-cărui din 
aceștia, la care datoni sunt să pună mâna și 
umăru toță câți au cunoscut pe vre-unul din 
ei ce sciu. Eu voit arăta la memorii de astă- 
dată, spun numai, că Nemes din locul acesta,. 
nu e tot cel, despre care ne spuse Szilăgyi 
că se presentă cu G. Istratye ca să facă. 
cortele la 6000 fecionă, ci acest Nemeș, e 
cel ce mă scâsă pe mine în 25 Octomvre 
dela masa Dâmnei Pogany şi în 7 Noem- 
vre mi-a adus vin din celarul lui Kemeny 
la Ciumbrud, ori cât de hoț şi ucigaș cum 
scrie Sz. a putut să fiă acest fost căpitan 
— nu tribun — al meu, eu nu mă lapăd



349 

de el, spun numai atâta, că el, după ce 

ne-am organisat noi după 1 Decemvre 1848 

din nou, și am conseris și chiămat în lagăr 

numai unul din cei ce era doi în o casă 
seu pe o moșiă neavând frate seu fiu bun 

de-a purta arma nu a fost conscris nu a. 

luat parte la spediţiunea Hoidin — Ciucea, 

mici nu a fost chiămat la paza țărmurului 

„Mureșului la 7—8 Ianuarie 1849. Prin ur- 

mare decă a fost el la Aiud în 8, 9, 10 Ia- 

nuarie decă a prădat, omorât etc., nu pote 

cădea răspunderea pe mine, pentru că nu 

mai exa sub conducerea mea, ci liber era 
să mârgă. unde vrea şi pentru faptele lui 

bune, rele nu eu, ci Administraţiunea ci- 

vilă, Popa Georgiu Manu sar putea lua la. 

răspundere. 

Eu sciu numai că, acest Nemeș — ne 

nemes — a avut 2 moșii, una dela tată-său 

şi alta dela, socru-său, după muiere, şi Do- 

bai proprietarul locului îi luă cu putezea, 

discreționară o moșiă, și în loc de-a o da 

“altui iobagiu, cum era dator să facă potri- 

vit cu legea, o int și încorporă cu a să, 

ceea ce la, constat viața, ce i-o luară Roșşie- 

nii în 21 Octomvre cu ocasiunea desarmărei-
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La cele ce privesce biografia mea re- 

Aectez numai următorele : 

“Szilăgyi afirmă la- mai multe locuri a 

cărţii sale, că pe mine m'a vădut unii și 

alţii din Aiudani în acele dile în Aiud, în- 

tre altele scrie la pag. 200, că părinții săi 

mă cunoștea și mă vădură trecând cu alți 

călăreți spre Aiud în 9 anuar! Voiu să 

sciu, că de unde? de când? în ce timp? şi 

loc? făcură părinţii lui Sz. și toți sodalii 

Crişianului, câte babe şi bulendre pe care 

le arată cu numele cunoscință cu mine? 

fiind-că eu numai în 1846 odată și în 1848 

a doua ră pe un ger de 22—24 grade, 

când nu âmbla nine pe strade am fost în 

Aiud ca să arăt colonelului Remes, că nu 
pot să-i împlinese ordinul cel primisem în 

27 Decemvre dela el?). 
Din 14 Septemvre 1848 pănă la 8 

Ianuarie 1849 comunicaţiunea între Aiud 

şi Blaşiu, locul stabil al meu, a fost între- 

ruptă, Aiudanii mau venit să mă vadă, și 
eu nu am avut nică un dor și zor să-i văd 

*) Vedi: „Romiinen der Ostr. Monarchiet. 
Pag. 102.
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pe ei! Așa deră de unde mar fi putut cu- 

nosce ? 

Noi prefecţii, triburii, vice-tribunii 

semne distinctive la gulere, la mânecă, pă- 

lăzii, căciule nu am avut, âmblam fiă-care: 

cu ce am âmblat pănă la 14 Septemvre și 

eu pe timpul devastărei Aiudului eram îm- 

“brăcat cu haine românescă ordinare; cioreci 

albi de pănură de 4-50 cr. cotul, țundra 

sură ce o luasem cu 8 fi. m. ce. șerpar — 

curea chimir — de 2 fi., căciulă de 5 fl. 6că 

tot costumul meu, în acest costum nu m'a 

putut cunâsce nică o babă, nică o bulendră, 

moşnegi şi viteji de ai lui Szilăgyi. Istoria 
- însă a celor 3 călăreţi dela pag. 200 a lui 

Sz. totuşi e adevărată, însă nu eram eu în- 

te ei, ci era Procopiu comandantul vână- 

torilor, tribunul Albini dela Cutu şi I. Mun- 

tâhu dela Băgău, pe cară îi rugasem et să: 

trecă la Aiud, că un fel de patrolă să vadă 

„ce se petrece acolo, și să-mi spună și mie 

care încă nu puteam pune piciorul și scă- 

rița în urma raportului, ce-mi făcură acel 

3 tribună. Am afirmat şi afirm eu, că Aiu- 

dul Vau incendiat și devastat hoţii imter-
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naţionali şi refugiţii din părțile Cluşiului, 

"Turda, Târgu Mureşului, Vinţ etc. 

, 

'Terminând, mulțămesc D-lor loan Micu 

“Moldovan pentra împrumutarea documen- 

telor, la care am provocat, D-lor profe- 

sori Vas. Goldisiu, care a tradus catastrofa, 

dela Auraria — Presaca, şi Dr. ÎI. Bunea cu 

Nicol. Bogdan, cară a tradus” cele 16 pag. 

„Catastrofa Aiudului“ dorind ca scriptele 

mele să fiă considerate și apreciate ca o 

doctrină s6u prelecțiune, din care să înveţe 

toți, cei ce trăiesc în astă îngustă patiriă, 

ce să facă și cum să se porte. Rog pe bunii 

cetitori să primescă lucrarea mea, tără pre- 

judecată și să o judece „sina ira et studio“ 

cu atâta mai vârtos că, ea nu e productul 

vre-unui plan precugetat, de-a instrui seu 

proba, ceva, ci e numai o lucrare defensivă 

care nu ar fi vădut nică odată lumina, dilei, 

decă adversarii noştri ar fi scris. lucrurile 

petrecute obiectiv şi exact, ceea, ce cred a 

fi arătat eu cu totă cunoscința reale per- 

sonale și întemeiată chiar pe scriptele ad- 
-versarilor.



„Dea: 
După mine copii cu D-deu și dreptul 

nostru înainte! Adevărul, dreptatea, și ondrea 

să fiă treimea, la care să ne închinăm, pe 
cară s8 o profesăm și pentru care să ne lup- 

tăm pănă la cea mai de pe urmă picătură 

de sânge!
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Atacul lui Baumgarten în contra lui Prodan, 
incendiarea și încenuşarea comunelor 
rom. Măjina şi Cacova, surprinderea lui 
Axente și Todoran la Sâncraiă căderea 
acestuia și a vice-tribunului Barna cu 36 
lagăreni, Desastrul acestui căpitan-ma- 
jor cu ai săi în 28 Octomvre la Cricău 
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"Deșertarea Aiudului, retragerea trapelor 5 
” kossuthiane și a celei mai mari părţi 

din locuitorii maghiari la Turda și Cluşiu 
dempreună cu 40.0 săcui, ce veniseră 
dela Agyakfalau în ajutorul Aiudanilor 

pănă la Ernot, de unde îi alungară la- 
g&ranii Români sub conducerea lui Mi- 

ches și a vice-prefectului 'Peslovan —- 
Tacit — 198 

Intrarea, lui Iancu cu căpitanul Gratze la 
11 Noemvre în Aiud, Incendiarea Vin- 
ilor, venirea Gardei săsesci din Sabes 
la Aiud, instalarea locuitorilor din Mă- 
jina și Cacova prin Prodan în locuinţele 
părăsite ale Aiudanilor, neorânduidla 
prada, furturile câte s'au comis sub 
durata acestui timp, pănă la reterarea 
lui Vardener dela Ciucea la Aiud . ., 203 

Reorganisarea magistratului, reîntârcerea 
retugiţilor dela Cluşiu şi Turda. Insti- 
tuirea lui Prodan de căpitan al piaţei 
în locul căpitanului Gratze, ridicarea, 
de 19 ostatici din fruntașii orașului şi 
depărtarea lor cu stea generalului 
Vardener-la Sibiiu, convocarea din nou 
a lag&ranilor români, faimele sinistre 
despre incendiarea Aiudului, neodihna, 
locnitorilor, scrisârea D-rului Intze din 
Alba-lulia, arstând ca secură și posi- 
tivă devastarea Aiudului. Trimiterea 
unei depitaţiuni la Turda ca să câră
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de arme pe furiș la Aiud. Circularea 
Smenilor lui Axente în 1 Ianuarie între 
Aiud şi Vinţ, Respingerea unui convoiă 
cu arme între Mirislău și Lopadea rom, 
în nâptea de 7 Fanuarie de 6menii lui 
Axentye . . 212 

Grija şi neodihna Aiudanilor, facerea de 
cortele pentru 6000 6meni ai lui Axente, 
la 8 lanuarie 1849 contra - mandarea, 
acestui ordin prin altul de „Xeverus 
Axente prefect“, venirea, lui. Prodan la 
Aiud, cina dată de magistrat la casa 
faurului Crişianu, la care a participat 
prefectul Butyan din Zarand, Popa 
Balint dela Roșia și alți popi şi plugari 
"Români, dimpreună cu Hank primarul 
orașului ete. consuitările acestora asu- 
pra sorții Aiudului . , . . . . . 944 

Catastrofa s6u descrierea — ala Virgilius a 
Trojanilor — iucendiărei şi devastărei 
Aiudului prin 25—30,0C0 Români juraţă 
Și trimişi de Aksentye pentru acestea 
tradusă de Dr. Bunea și profesorul 
Bogdan . . ec... a 

Critică amănunţită a acestei descrieri poe- 
tice - tragice - fantastice a lui Szilâgyi, 
lipsă de motive și probe .materiali a 

scriptelor lui Sz., Atestatul primării dela 

Ciumbrud, Ordinul tipărit din 28 De- 

Şt
 

EL
I
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cemvre 6. v.. din care se vede, că eu 
nu am avut 600: 6meni în n6ptea de 

8 spre 9 Ianuarie în Tâmpăhaza, Cium- 

brud, Băgău şi Lopadea ungurâscă și 

că nu am avut ordin din vre-o parte 

a incendia și devasta Aiudul . . . . 24% 

Rămâne deci constatat, că Aiudul nu l'am 

incendiat nică eu, nici Gmenii mei, ci 

mulțimea de hoţi internaţionali, cari 
dela 11 Noemvre 1848 se încuibaseră 
acolo, sub domnia Gardiștilor Sași cu 

căpitanul Gratze, precum şi de refugiţii 
Români din părţile Clușiului Târgul 

- “Mureșului în urma venirei oștilor kos- 

suthiane şi crudelităţilor, ce comitea 

marii proprietari etc. şi decă nu am 

dat ordin ca ai mei să stingă focul și 

înceteze devastarea, nu-s de inculpat, 

fiind-că nici generalii împărătesc, nu 

au voit să facă acesta . . . , . „ . 99% 

Cina dată lui Prodan, participarea lui Ba- 
linth, Butenu și a mai multor preoţi 

rom, precum și a primarului Hank, la 

acea cină critică. Numărul devastato- 
rilor ridicat la 25—30,00C, persecuţiunea, 
celor notaţi cu fapte rele şi provocarea . 
și aperarea acestora . . , . , . .. 307 

Mărinimitatea, cu care unii tribuni, preoți 
ro 1 ânesci, şi locuitorii români din Aipd 
au primit în casele lor pe Aiudani, cum
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i-au apărat, de furia devastaterilor, cum 

au împărţit cu ei tote câte avea şi cum 

în contrast eu acestea au prădat Sașii 

din ţinutul Blaşiului, dimpreună cu “ 
Popa Roth al lor, ba chiar şi soldaţii 

împărătesci, critica acestor afirmaţiuni, 

cu care Sz. nu pâte inculpa şi pe Ax. ll 

Conbaterea afirmaţiunei cum că Aiudul ar 
fi fost incendiat ete. din un conclus, ce 

s'ar îi luat în Blașiu în 2 Ianuarie la, 

cina, ce a dat Ax. la 33 persâne între 

cari au fost și 1 boieri din România 

Rozeti, Golescu, Bolliac și Brătianii, or- 

dinul primit de la comanda generală, 

prin care era însărcinat Ax. cu pus- - 

tiirea Aiudului, critica și răsturnarea 
acestor afirmațiuni şi proba că: decă 
AX. ar fi fost însărcinat cu acesta, el 

ar fi îngrijit ca fruntașii Români din 

Aiud să fiă cruţaţi 6ră Sasii, cari au 
legături în tâte părţile, ar fi aflat de 

acest ordin și ar fi prevenit pe fraţii 

lor din Aiud, ca să nu fiă masacrați 

alături cu maghiaii . . . . . . . LE 
Numărul celor omorâţi, cari ar fi fost duplu 

de n'ar fi apărat Românii pe cei ce 

alergă la ei, mișei au trebuit să fiă cei 
25—30.000 Români, decă le-a trebuit, 

î—8 dile pentru a incendia 5CO case 
și a prada averea din 7—$3 prăvălii. 

In timpul incendiărei armata împără-
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t&scă a stat în apropierea Aiudului și 
numai în 14 Ianuarie a venit la Cium- 
brud, Bagău și Lopadea ung. cu oca- 
siunea. acesta un despărțământ a aler- 
gat la Feleiud, a adunat pe Aiudanii, 
ce i-a găsit fugiți acolo și aducându-i 
la Ciumbrud, i-a trimis cu sănii de pre- 
iunctură la Teuș şi Alba-lulia, dim- 
preună cu Groza Istratye, pe care-l 
arestară , . .., . ema 821 

"Venirea, căpitanului Pereci, cu 500 honvedi 
„Şi 40—50 călăreți la Aiud, urmat de 
mai mulți magnați, pentru a aduna, de 
prin păduri şi ascunsuri pe fugiţii Aiu- 
dani, încercarea mulţimei Qin Aiud de 
a omori pe Br. Kemeny Istvân, masa- 
crarea Românilor, pe cari aceste trupe 
îi aflară în Aia, bând, cântâna și ju- 
când, a căror număr a bună semă a în- 
trecut pe al maghiarilor, Aiudul pănă 
la 17 Ianuarie nu era așa de rău devas- 
tat cum serie Sz. . .. . ., „825 

Două proclamaţiuni ale lui IL. Axentiu Se: 
veru cătră centurionii și primarii ro- 
mâni pentru a proba, că de ar fi dat 

„el ordin de incendiarea ete. Aiudului 
ar fi îngrijit de vedete, că cei ce in- 
cendia și devașta să nu-potă fi surprinşi 
de trupele adversarilor şi omoriţi, cum 
fură de ale lui Pereci. . . . , . . 330



Tiupta, și victoria dela Gura Ampoiţii în 25 

Iulie,. alungarea insurgenților peste Mu- 

răș, deschiderea fortăreței Alba lulia 

“şi recunbscere, cumeă cei ce au trecut 

_ la 26 Iulie 1849 prin Aiud şi au mai 

prădat şi omorât 14 capete de om au 
fost în adevăr 6meni de sub comanda 

mea, eu însă nui i-am trimis pentru 

acesta, ci după sare, la salinele Uidrei 

unde informându-se cum au fost îm- 

pușcaţi ai lor 600 la număr de tribu- 

nalul Săngiurilor, drept răsbunare pote 

că au comis asemenea crudelități . . 

Probe cumcă Aiudul Van incendiat, prădat 

și devastat hoţii internaţionali, cari se 

adunară la Aiud din Il Noemvre sub 

presidiul gardiștilor Sași și căpitanul 

Gratze și se înmulţiră cu cei 89—4000 

cari veniră în $ Ianuarie fără arme la 

Aiud după cum scrie Sz. Dâcă Lozenau 

în 8—9 Ianuarie nu a fost în Bucerdea 

ci Mihalţiu seu Obrejia nu e probă, că, 
“eu nu i-ași fi reportat şi nu Paş fi ru- 

gat -s5 vină în ajutorul Aiudului, și că 

e peste putinţă că larma, puşcăturile 

și lătratul cânilor din Aiud, să se fi 
audit în nâptea de 8-9 Ianuarie pănă 
în vârful Zarieșului depărtare de 23—5 
chilometri . 1. cc... . 
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Biografiele lui Prodan, Butyan Balinth, Bir- 
lea Repede, Nemes și Aksentye de Sz. Nemes nu- 

mai era sub comanda mea, nu pe mine ci pe Pro- 

copiu cu Albini și Munteanu îi vădură unii Aiu- 

"dani în 9 Ianuarie mergând si venind din Aiud 

aceştia însă au mers acolo trimiși de mine ca să 

vadă, ce să întâmplă şi să-mi facă raport, în urma - 

căruia am afirmat totâcuna cumcă Aiudul a fost 

incendiat de hoţii internaţionali şi s'a topit cu 

scirea, voia comandanților împărătesci şi neputinţa 
lui Czetz. 

Pe mine nu a putut să mă cunâscă Aiudanii 

pentru că din It Sept. 1848 pănă în 11 Noemvre 

<omunicaţiunea a fost întreruptă între noi, și, noi 

prefecţii tribunii nu aveam semne distinctive, după 

cari să fi putut fi cunoscuţi. Mulţămind' celor ce 
mi-a venit în ajutor pentru îndeplinirea acestei 

lucrări, provoc pe toţi bunii copii, că pentru ade- 

văr, dreptate şi ondrea naţiunei române să lupie pănă 

la cea mai de pe urmă picătură de sânge. 

Auctorul, 

  

    Sen   

  

SEO asa 

  

VERIFICAT 
2017      
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