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2~ 50 de ani 
~p 

r aU implinit la 13 Februarie, 
niciun parastas şi fară ni; 

ti altfel de pomenire, 150 de I 
de când şi;a jertfit vieaţa I 
mniţa din Alba;Iulia, spân~ 
ndu~se cu nojitele dela 0-

" acela care a fost dintre 
a . torii rascoalei moţeşti dela 
ni~ cel mai aprig: GHEOR
r~ CRIŞAN. Şi se implinesc 

in 28 Februarie, 150 de ani 
. d au fost zdrobiţi la Alba
cU roata ceilalţi doi condu~ 

ci ai răscoalei: HOREA ŞI 
I ŞCA. 

I aci la aniversarea sfârşitu~ 
1 lui Crişan am uitat să 
r enim in bisericile noastre 
I martirul care şi-a pus singur 
l' t zilelor în beciul temniţii 
l/aă nu i se smulga la jude

mărturisiri cari ar fi 'ngre
cumplita soarte ce îi aş

pe supravieţuitorii raz
a, arii. ungureşti. să fim ma~ 
'loi la înalţimea datoriei. 

~ 
fim mai la datorie decât 

'a!itatea, care n'a avut grijă, 
li '-o ştia demult ca vine anul 

enirii, să facă sa ramâna 
a amintirea aniversarii ceva 
~r~c ,i folositor pentru Moţi: 
le~ pildă să lege cu drumuri 

~
e fier VaşcăuI, Gurahonţului, 

ul. Deva, să faca pe unde 
I voie de drumuri o şosea 

t
el în amintirea lui Horea, 

. 'n amintirea lui Cloşca, 
: . intr' a lui Crişan, sa înfiin, 
1 şcoli de lemnărit şi de 
'a 'cultură, sa adune 'n insti, 
I~ potrivite lor pe bieţii co, 
lfde Moţi ce cerşesc pela por-
7 'străine din Arad, din O, 

şi din tot lungul şi latul 
" să se 'ngrijească de Moţii 

I nizaţi, şi altele, şi altele, 
. toate se puteau face ori, 
I de mare e strâmtorarea bă, 
'~că a ţarii. 

f
' fim mai la datorie decât 
" ,,:ere prin apelul sau ofi, 

, tatea, care s'a mulţumit sa 
I 'ndrumari ca să se explice 

ate şcolile din ţară Însem 
!~tea zilei, şi ca să se faca ltastase in bisericile româneşti 

capitalele de judeţe şi 'n 
dtn satele cari au partiei

~ h la revoluţie. 
,",u-atât cât o cere apelul 

a. nu ni,am facut datoria. 
ând peste faptul ca apelul 
te să dea loc la lucruri ne
'te, deoarece nu in tot locul se 
dacă. satul respectiv a par, 

pat sau ba la răscoală, să 
re,amintim că Horea, Cloşca, 
C~an şi toţi ştiuţii sau ne~ 
pţti eroi ai rascoalei de-acum 
~ de . ani, şi toţi mucenicii 
~ au suferit martiriu româ, 
~. i~ . timpul rascoalei sau 
~~ rascoala, nu", numai ai 
~iilot din şcoli, ai satelor ce 

r ~ :,U participat la revolu, 
Ş1 al românilor din capita-

fromonlorile lolitice ~in Un~HriH 
-Iuţeful .:opilului leriLil E.:L.Lardl TiLor 
in .:oolra lui BelLleo, ,i alle lu~ruri OOS· 

liUIe din Tieafa polili.:ă IDagLiară-

o ciudată "înfrăţire" 
româno-maghiară 
In ziarele nErael,; Hirlap" şi 

"Aradi KozlOny· din 19 at, s'a 
putut citi o uluiloare relatare a unei 
serbari u~a dat-o la Radna cereNl 
coral rOlUano-catolic, adeca magbi ar. 

Zvârcolirile cari se tin lant în facute 'a contra lui Eckhardt la 
politica maghiară dela pactuj ruda sa Horthy, a fost că Eck
dela Roma încoace, au ajuns hardt şi-a dat demisia din postul 
într'o fază nouă şi foarte nos- de prim·delegat al Ungariei 
timă. . . Ia Geneva. a denuntat pactul 

Se ştie in ce chip brutal I s'a ce-l avea cu G om bas pentru 
inchis de cătră laUfundiari lui aducerea unei legi electorale 
Eckhardt drumul spre fotoliul reactionare, şi a pornit o cam .. 
ministerului de interne, dându-i- panie cumplită in contra fostului 
se vot de blam pentru modul cum prim-ministru Bethlen, din pricină 
a reprezentat Ungaria la Gene- că acest", amenintat prin coali
va în procesul Marsillei, şi anu- lizarea anunfată a agrarienilor 
me din pricină că Eckhard. ca lui Ekhardt cu generalul Gam';:' 
Să-şi mascheze in fata vulgului bOs să-i fie transformati partiza
cârdăşia c~ p~terea, se apucase nii din partidul guvernamental 
să facă agitatie pe chestia agra- . 
ră, care in Ungaria e cel mai In a 4-a roată la cărufă, se fă-
intangibil tabu. Urmarea acestui I .c.se 'n contra hti purtătorul de 
vot de blam şi a demersurilor I cuvânt al latiiundarilor. 

Bethlen descris de Eckhardt 
In lupta aceasta Eckhardt me· 

najase în chip foarte compromi
fător pe generalul Gombos, iar 
Gombăs, care guvernează cu 
partidul lui Bethlen, n'a găsit de 
cuviinfă să ia lui Bethlen nicio 
apărare in contra sudălmilor lui 
Eckhardf. 

Şi iată ce a spus, Între altele 
(reproducem după n.rul din 19 
crt. al gazetei sale "Vj Ma~ 
gyarsag"): 

Copilul grozav al pseudo-agra. 
rienilor a inceput protestând că 
Bethlen. cu ai săi, pe cari ii-a 
predat acum patru ani lui Oăm

Situatia devenise foarte ciu. bas total compromişi, şi cu sis-
dată. temui său, se încăpătinează să 

Gombas s'a gândit s'o clarifice se menţină 'Ia suprafată, când 
printr'un interview dat spicărului locul IH de muH în criptă. 
dela postul de radio, spunând A vorbit apoi despre pactul 
de-o parte că nu va face nicio electoral ce·1 făcuse cu Gomb5s. 
reformă agrară, ci numai cârpeli spunând că a voit să servească 
pe ici pe colo, iar de altă parte cu el democratia (oho!), şi să in- • 
anuntâ1'!d că dacă agrarienii (par- I Iăture un regim politic care de 
tidul lui Eckhardt) vor continua I 15 ani a dat Ungaria pradif 
atacurile 'n contra ramurei beth- I corllpllel şi cartelurllor. 
lenlste a partidului guvernamen- • 
tai, se va vedea nevoit să le 
replice energic. 

La declaraţiile acestea Eck~ 
hardt a raspuns Dumineca tre; 
cuta printr'un ne mai pomenit 
atac dat lui Bethlen in adu, 
narea populara ce~a ţinut~o la 
Senteş. 
' ... as ... tlI:l% s. 
cată. Datoram toţi câţi ne~am 
desrobit la 1918, recunoştinţa 
cea mai profundă martirilor 
de;acum 150 de ani, deci fără 
consideraţie că nu mai suntem 
pe băncile şcolii ca Sa ni se 
explice însemnatatea zilei, şi 
fara consideraţie că n'am fi 
intr'o capitala de judeţ, să ne 
'nchinam toţi dela un capat al 
ţarii la altul ziua de Joi,. 28 
Februarie, memoriei lui Horea, 
lui Cloşca, lui Crişan şi luptă~ 
torilor lor, şi fiecare preot sa~ 
şi soeoată o datorie sfânta să 

In legăturA cu aceasta a spus 
că sistemul electorii al Jul Be
thleu rivalizează cu cele mal te-
rorllte sisteme electorale ale 
Ungariei antebelice, ,1 ci .Be
thlen Ştefan n'ale indreptdţirl sd 
lacd polltlcd 1n laul pana c(Jnd 
nu se vor fi sanctionat crimelt 
electorale CI s'au comis, sau p(Jnd 
ctlnd dtlnsili (Eckhardt) nu va ft 
dat in judecatd" (pentrucă ti tn
vtnueşte pe Bethleu de aceste 
crime). 

In cei 25 de ~ani de teroare ai [u: 
Djaz, dar dupăce s'a sfârşit cu 
această domnie, au Izbucnit UIta 
dupd alta 25 de revolulil. Ace· 
laşi porflrism, dupd care nil 
poate veni decât prdpddul, dom 
neşte in Ungaria de 15 ani, da':' 
torltd lui Bethlen ,t pal tld!dut 
zis unitar pe calt l-a· dat pt. 
mâna lui Gambăs. 

Când a plecat BethJen dela 
putere, a spus că a lăsat Iara 
refăcută, consolidată. .Cum a 
pus·o 'n ordine - a continuat 
Eckhardt, - 'pot să spun urmă
toarele: Când a plecat in anul 
1916. prim-comisarul Lfgii NaUu 
rilor Smith, bugetul fării era de 
560 de milioane coroane aur. 
Distinsul prim-comisar oa dase 
sfatul să nu sporim cheltuielile 
şi să nu facem datorii in străină
tate. La plecarea lui Bethlen, 
contrar statului lui Smith, bugE". 
tul ajunsese să fie de 980 de 
milioane. dar s'a mai dovedit că 
peste aceasta s'au mai cheltuit 
in timpul guvernării lui Bethlen 
sute şi sute de milioane. La sfa
tui ce ni s'a dat ca să nu fa
cem datorii externe, răspunsul 

regimului a fost. că In timpul 
domniri '"4 Bethlen pari'l
dtlar"''' instituţiunile au 
contractat mai multe impru
muturi decttt toat6 natiuneo 
maghiar6 In 'ot timpul de
la .A..rpad pdn6 la 1924. ft 
c6 Ungaria a devenit cea 
ma' Indalorata ţar6 depe 
globul pdmttntesc·. 

.Nici nu mal vorbesc - a 
spus apoi Eckhardt - despre 
consecintele ce le-a avut sistemul 
Bethlen in domeniul moral. Voi 

S'a jucat o piesa magbi ara de 
teatru, "Gi41 Baba", in care au tj~ 
gurat Între a~ii urmatorii: De~, 

lean Iazsef, Aruni Sândor, De~, 

lean Borişca, Vigyikân Manci, Vi~ 

gyikan Piri şi &gya iancu, Intre 
orcbestanţie pomenit unul Szirb 
ianes. 

Promiscuitatea aceasta revoltă, 
toare, datorită careia ni,a lost dat 
cu alt prilej sa 'Vedem numele De~ 
helean intre membrii comitetului or~ 
ganizaţiei rddnam a partidului 
maghiar. dainuie la Radna nu iik 
ieri, de-a lalta eri , Sub minca Din.
fraţirii", a fiinţat acolo În anii 
trecuţi o societate de unguri, . de un-
gurizaţi şi de români ne 'n toak , 
minţile, care dedea mbeiri cu pro
gram unguresc şi cu piese in cari ~ 
pareau pe scena husari ungureşti 
ce uitau apoi sa se desbrace dupa 
reprezentaţie de uniforma prorocci~ 
toare. 

Se 'Vede ~ dracul şi,a vârît um::işi 
coada in Radna, şi ~ povesua re
voltatoore a societaţii "infraţitoare" 
se repetă sub o alta lirma. Sub fi" 
ma Tomano-catoliai, 

Şi, ca şi 'n anii trecuţi, când s'au 
găsit români cu răspundere sa 'n
curajeu asemenea "infr~ire·, ni-a 
fost dat sa citim in "E"Wyi l-Rr· 
lap" şi 'n "Aradi KOzlOny, ca a, 
daos la li.stll figuranţilor din pros~ 
ramul serbării, o alta' listâ de li 
guranţi, din elita românească a 
Radnei. 

S'a ales adecă dupa serbare 
.miss Radna-Lipova 1935" (iaraşi 
această poveste a miselor 1), şi din 
juriu ni s'aratâ că au făcut parte 
(deci ca au înct"ajat nedorita "in, 
Irăţire" cu prezenţa lor): dona dr. 
Valeanu, nevasta de avocat, d-na 
Oprean, nevasta de controlor finan, 
eiar, d~na Lugojeanu, nevasta de 
inginer, d~na Antonescu. nevasta de 
notaT, şi dona Buzneanu, nevastă 
de judecător. 

N'avem, fireşte, nimic de zis ca 
cineva 'nvitat special, in calitate de 
reprezentant al wmi oficialitaţi sau 
al ",,'unei .mcietaţi româneşti, să 
participe la o petrecere minoritara. 

face însă o propunere: ca demnă Asemenea participari sunt indatinate 
recunoştin1ă fată de acest regim inca depe vremea ungurilor, in 10; 
de 10 anii să·1 obligăm pe Şta- calităţile cu populaţie beteroglota, 
fan BethJen rd S'. 'ngfOape în Invitaţiile acestea sunt pe~alocuri 
Panteon aldturl de 10sl1 Vas! socotite chiar o obligaţie. 
[fostul ministru al sdndtdllt şi Dar aci se schimbă cazul, Unde 

in România Mare nişte români ~e 
prim-ministru ad·./ntuim In tJm- figureaza 'n comitetul partiJului 
pul lut Bethlen, despre core s'a magmar se scakimbdesc pe scend 
ardtai la procesul reunt al fO$- in piese ungureşti, în port. ungu~ 
tului subStcret"r Drehr ctJ a co- Tese, in limba ungureasca, şi mai 
mis ca preot, flaude peste fraUde a.magese .sp~NJ,:est Iei. ~ pierzan.i~ 

, ŞI pe alţ~ tJnen romam nesocotiţi 
la ministerul Sdndtdtll # ocroti- pe cari nu m-a lost dat până aci 
rUor sociali, - n. tr.] După l, să..j 'vedem desfigurândlHe ca artişti 
cele ce le-a făcut, să nu mai I cU neam turanic, orice român con,.. 
caute s'ajungă prin lnterpuşi in ştimt are datorja ~u ~1:'~i s~ bo!~ 
fruntea tărU·. ~te~ esemenea. It nf:~",e, CI $ o 

lmpJeckce cu 0T1« mi J loaa. . . 

• d~. judeţ, . ci sunt ai ţării 
~egt.. Intre răscoala lor . şi 
b:e desrobirea' deta· 1918 e 
~ tnai strânsă. legatUră." Să
lnţa ce,a radit· la '1918,:- a 
It mai cu seama atunci arun, 

: cheme lumea la un parastas, 
iar casele culturale la o adu, 
nare de comemorare. 

Pe urmă a vorbit de situatia 
In care a lăsat BethIen . tara a· 
cum patru anj, după zece ani 
de guvernare. Un străin i-a scris 
lui Eckhardt atunci, că Ungaria 
rămâne fără cap dacă pleacă 
Bethlen. La ceeace Eckhardt l-a 
răspuns că domnia lui Bethlen 
a fost asemenea aceleia a lui 
Porfira Diaz din Mexic; la fel a 
fost şi in Mexic linişte de mormânt 

Eckhardt a vorbit In contlnuare S' _::.J::' L,' ,. - • • fr" H 

.a 1lUUUJUWlm ,".sa ca .'" atlrea 
despre .llnl,teade lanltor care aclasta dela Radna apare pentru 

Ur.m~(Uă in pa,. 8. .dtima data la orizont. 
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Răscoala dela 1784 
Am rdmas În amintirea tuturor Ioan Lupaf' preşedintele LfgU , vom speria pe domni, nu va fi 

roml1nllor, ca un Izvor de puteri Ant/revlzioniste din Transilvania, bine de noi,.. Iar florea Cosma 
Intreu re'mprospc'llate pentru lupta cd ni-a dat tn vtderea aniver- din Gârbău, de pe moşia conte
'n contra apasar" strdinuJul tu- Idrll de-acum ° istorie a IeVo- lui Grigorie Bethlen, spunea no
ranlc, rdscoala dela 1784, cuno- Iuliei lui Horea scrisa pe 'ntelesul bilului Szent-P<il, că vor trebui 
scatd sub numele de rascoala lui obştesc, cu date noud adunate de scoşi domnii şi Ungurii din fară 
HOlea. Amănuntele ei, decurgerea prin diferite arhive, şi sltuatel in deoarece .tara este a noastră. 
ei, lunt insel cunoscute destul de cadrul istoric al secolului, aşa ca a voastră e Tara Ungurească şi 
puţin, sau macar nu-s ştiute atât sd fie pe deplin inteleasd mişca- în scurtă vreme vă şi scoatem 

răsculaţi, fiind el omul ruşilor şi 

trăind in conflict cu Austria. al 
cărei consul Raicevich putu să 
audă din gura lui, că nil SI te· 
me de fmpdratul dela Viena. Dar 
interventia austriacă la Poarta 

otomană a determinat pe 
vizir să Interzică Domnii 
Pricipatele Române incuVii, 
vre-unui aju10r sau adăI\ ă 
seama celor refugiati peste p I 
in timpul răscoalei." ' 

"Tuth ihr das" 
de suficient preedt ar. impune-o rea MOfiIor llil Horea. noi de aici-, Conştiinta că ei Un principal punct misterios 
Insemnatatea covârşJtoare a ace- Cartea d-Iul profesor Ioan Lu- sunt stăpânii acestui pământ În- in chestiunea răscoalei lui Horea 
slei sculăli a Moţ/lor, Afard de paş, apdlută In biblioteca Istoricd cepea deci să fie rostită din nou este atitudinea împăratului Iosif 
Icrlerile reslele despre aceasta a .Astre'· prin jertfa d-Iul di- in chip ameninţător ca şi inainte al Il-lea. 

," Punctul acesta rămâne . I 
rios, Nu se ştie ce legă galb 
'ntre asta şi intre fap,. ai 
împăratul n'a lăsat pe ee 
Cloşca şi Crişan să fie i rdscoa/4, din manuale sau din rectof al socletdlli .Mlca- [0411 cu două decenii. Răsculatii au răspândit in toate 

diferite publicaţII. avem despre P. G;gu,.tu, are titlul: u Rls- "Domnii feudali, înspăimâtati de părtile ştirea că împăratul i-a 
revolutill lui Horta o carte do- coal. t II" • nil o r din aceste manifestări ale tăranilor, dat pe nemeşi şi pe toti ungurii 
cumentald' de mare p,eI, dela Transilvania la 1784". n'au întârziat a incunoştiinta pe din Ardeal pe mâna lor, ca să cu· 
1884. a lui Nicolae Den8'Ufianu, Recomandând-o /lecalul romdn guvernatorul de atunci al Tran~ rete Ardealul de ei. Horea spu
dar luarea aceasta apdrlild cu ştiutor de carte, ti ardtdm aci, sil\1aniei, baronul Samuil Bru.. nea că are hârtii împărăteşti cu 
prilejul centenaru[ui rdscoalel e pe scurt. cuprinsul, pentruca şi ckenthal, că iobagii nu vor să i asemenea Îndemn. Că avea hâr
asfdzl din cale o"ară de rard, pând când Jl01 ceti.o. cetitorii asculte si refuză a·şi implini da- ,tii cari nu trebuia s'ajungă 'n 

'J' toriile de robotă de când s'au f mâna ungurilor, s'a dovedit a· 

de tribunalul nemeşiIor din iu 
tul Alba, ba n'a lăsat nici L.a 
de fală la interogări un d ni 
al guvernului. nemeşesc . oa 
biu, ci i a dat pe mâna 1 ' t. 
ofil~ri~ cari . să·i asculte ~ond 
mal mare ta mă. ~oşc 

putl1ndu'"se găsi abia la bibllote- noştri sd cunoascd 'ndeajuns fap- înscris la oaste. Acesta a dispus poi când :I.au prins: intâia sa 
cUt mal de seama, Putem fi tele istorice ce le vom prdznui la a se publica prin toate satele, grijă a fost să le dea pradă fo
deci. recunoscători marelui istoric 28 Februarie. că a fost revocată conscripfia eului· E însă Îndoielnic că impă-

Din· împrejurările acesttte şi 
din faptul că Horea a SPUlt b 
reu la judecată că nu UI 

declaratii decât impăratului, > tul 
Densu,ianu atras cocnlu~cari 
.. impăratul discuta se cu pati 
prea adânc chestiunile rei pe : 
lor sale cu privirela Transilv ai t: 

militară, deoarece se făcuse fără ratul i·a dat în.demnuri de~acest 

Spiritul vremii din care s'a născut revolutia I şt~rea guvern~~ui, şi a î.mpăratu: ~~I~dP~~~~ J~~ c:u~~ a:ă~~e~~~ 
, ., , '. lUI. Dar făr~nJl n au V~lt să !Rai pe nemeşi in grija lui, că-i stânge 

Răscoala lUI Horea n a fost toata mpdrallo, şi dupăce ne- dea crezămant acestei publIca- el, i-ar fi spus: • thut ihr das 1- _ 
un lucru Izolat, nici În timp şi meştl unguri 1 se 'mpotrivesc, tiuni, sototind·o un simplu şiretlic "facefi-o voi asta." 
nici geograficeşte.'· dizolvd parlamentlll şi nu-l mal al nobililor, obicinuiti a induce 

Totaşa cum e o strânsă legă- convoaccl pând la moartea sa, poporul in rătăcire. Spuneau că 
tură între ea şi intre istoria ro- hola,ind ,legi urbariale cu dela ei afară de împăratul nu vor să 
mănească de mai apoi, culmi- sine pulere. mai asculte de nimeni şi în ho· 
nând În desrobh'ea dela 1918, Vine apoi epoca lui Iosif al tărirea lor de a nu se mai in
ea are' legături cu istoria. tran- doilea, impăratul drept, Iubitor toarce la starea de iobăgie, a
silvană de dinainte de ea, şi se de popor, visător la reforme de- menin/au ca, pardsJnd, Transi/. 
incopcie în miş.cările ce erau În mocratice, cunoscător temeinic vania, 11l»" trece cu to~ii în 
alte părti ,ale impărătiei austri- al sortii vitrege a ţ~răn!mii din Ţara Româneasclt. In comuna 
ece.' Are. apoi' legaturi cu. ro· desele .. sal.e căIăt~rl1 pr.IR Iară. Silvaşul de jos, când li s'a pn. 
nrânlt, din Moldova, şi din Iara Tărann y pn~d cura). Iosif le as: bUcat ştirea despre revocarea 
Romaneascd,,1 trebue subliniat cu~tă pasurlle .la fata loc~lui, ş~ conscriptiei militare, în prezenta 
ace'! 'lucru: pnmeşt~ la, Viena deleg~fl .de-al Căpitanului Richardt şi a dregă-

D. praf. Ioan Lupaş Începe in- lor, cart. s~ ntorc cu făgadumtele torului Andrei Zeyk. tăranii in
şirarea lucrurilor de dinainte de cele mal .. I~bucurăto~re. cepură a vocifera cu inverşunare 
răscoală dela trecerea ArdeaJu· . NemeşlI, In ~o~ Să:Şl fi cu~oscut ameninlând că. daca nu vrea 
lui de sub turci sub austrieci, Ca mteresul, au. In.asprlt iob~gl~. Au imparatul sel le dea arme, vor 
şi 'n alte părti, lumea n'a fost făcu.t iob,aQI ŞI pe acel dmtr~ putea ei primi destllie din altă 
prea Încântată de această tre- Motl can ave~u.o s!are ~al pam, dela aUe Impărdţii-. 
cere. N'au fost - numai ro- bună, ca oamem liberi, şi li-au 
mânii ci nici Înşişi saşii şi un- sporit birurile, zilele de lucru, 
gurii hncă' o dovadă În contra ba i-au oprit să-şi mai aducă 
revizioniştilor dela Budapesta, singuri bucate din câmpie, silin
cari caută temeiuri istorice pre-- du-j să cumpere dela negustori 
teniiilor lor asupra Ardealului). nemes-eşti pe pret Îndoit. 

Prilejul rlscoalel cu biruri grele, cu abuzuri 50)· 

Austriecii au venit În Ardeal 

dăteşti şi ,cu prigoană în contra JmpreÎ'JrăriJe arătate au creat 
l1ecafolicilor. Noul regim s'a In- in Transilvania un spirit revo
ceput deci cu·o răscoală. Şi incă: lutionar, care n'aşteptă decât 
a: saşilor (a celor din 'Braşov), I momentuJ, prilejul. 
A urmat răscoala tărănească a Prilejul J·a dat conscrierea mi· 
lui francisc Rakoczy (1703 1717). litară. 
]a care au participat şi multi ro· 
mâni; răscoala aceasta, de lungă 
durată, a luat fnsă mai apoi un 
caracter naţional unguresc şi 
nemeşesc. S'au Început apoi miş· 
cările cu caracter religios, răspuns 
la proselitismul catolicizant al 
noii stăpâniri: la sârb! răscoala 
arădană, cu participări româneşti 

" şi cu plecări fn Rusia, a Jui Se
ghedinal din Peclca; la români 
mişcările ortodoxe în contra 
unirii, cu frământări ce au tinut 
mereu până la n6l, şi cu legă
turi cu Principatele Româneşti şi 
cu Rusia, ce vor putea fi apoi 
observate şi la răscoala lui Horea. 
A venit apoi~ după revolutia că
lugărului $ofronie din Cioara, o 
revolutie ortodoxă în tinuturile 
Bistritii, la 1163, şi pe urmă, in 
anul 1164. una săcuiaSCă, repri
mată de nemeşii unguri .. ', ' 
"Tocmai·în acealtel l'rtme se 

'ncep miţedri Iărăne,tll'ictorloase 
in Boemia. Impărăteasa ,Maria 
1 trtsta le Vede ntvoltă sa Jnceapll 
o politica de reforme agrare ln 

Se răspândise în legătură cu a· 
ceasta ştirea, in vara anului 1785, 
că-i poruncă 'mpărătească să se 
facă toti tăranii soldati grănlceri. 
şi ştirea a fost primită cu o nes
pusă bucurie, nu numai pentrucă 
soldalii grăniceri aveau o soarte 
mai bună, ci pentrucă odată a
junşi să poarte armă, românii 
visau să pună capăt domnilor şi 

'n general ungurilor. 
Cităm: 
~ând se întorceau dela Alba 

Iuliei spre casă, cetele tăranilor 
iri credinta naivă, că ar fi şi de
venit ostaşi, aşezau câte o bucată 
de pânză roşie în prăjină, În 
formă de steag, Începând a vorbi 
fără sfială. că vor impărti in 
curând moşiile nemeşiIor şi vor 
alunga toată ungurimea din fară 
indată ce vor primi arme dela 
impăratul. Un iăran din Sâcămaş 
spune că până la Sân-Mihai vor 
primi arme şi vor tăia capetele 
Ungurilor _cea, napii-" AltuI dÎlt 
Telna (Oh. Pădureanu)' ameninta 

-pe un nobil cu vorbele: "'până nu 

LegAtarUe rA8c~
Iei ca Principate
le KomAneştf 

Se vede şi dincele citate aci, 
că Motii lui Horea îşi făcuseră 
unele legături peste granită. 

In drumurile sale pela Viena, 
Horea intrase '11 legătură cu so· 
cietatea secretă .Frătia de cru
ce" , care lucra cu ruşii şi cu 
Principatele Româneşti. Se ştiu 
legăturile lui dela Viena cu un 
Căpitan Mihail Popescu, incre
dintat cu misiuni secrete la 
Viena atât din partea ruşilor cât 
şi din partea fostului domn al 
Moldovei Alexandru Constantin 
Mavrocordat. Acest Mihail Po
pescu, urmărit mereu de autori
tăti dar fără să·1 poată găbui 
fiindcă şi-a pierdut urml spre 
Moldova, a fost in timpul revo
lutiei în Muntii Apuseni, şi pe 
sabia lui jurau Căpitanii făcuti 
de Horea. A mai fost urmărit 

in toate părfile, dar fără Să-I 

afle, un altul care-a trecut în 
timpul revolutiei pe-aici: un rus 
misterios, Salis. 

Cităm din această parte a 
cărtli d·lul profesor Lupaş: 
, "La Viena se temeau de un 
eventual amlstee al Moldovei sau 
al Munteniei tn aceastd răscoald. 
Şi însus- impăratul Iosif~ aflând 
că Mihail Popescu este un ,om 
periculos, ~ dispus arestarea lui, 
dacă s' ar Întâmpla să se mai 
Întoarcă în Transilvania;-

'"Domnu)' Moldovei s'ar fi ~im' 
tit indemnat să sprijinească pe 

tă ~ 

Izbucnirea răscoalei ce 
fişal 

şi a deslăntuit după cele i u5trl La 28 bctomvrie 1784, intr' o 
zi de )oi, Gheorghe Crişan se 
afla la târgui dela Brad. Tăranii 
s'au adunat in jurul lui ca să-] 
roage să se pună 'n fruntea lor 
ca să meargă la Alba.Iulia după 
armele ce li 5' au promis, Crişan 
Ii·a spus să se adune Dumineca 
viitoare, In 31 Oct., la biserica 
din Mesteacâm" câte 4-5 din 
fiecare sat. 

La Mesteacăn, in ziua de 31 
Oct., au luat hotarirea să plece 
la Alba-Iulia după arme, şi au 
făcut jurământ pe crucea de 
aur ce ar fi dat·o lui Horea 
impăratul. Li s'a arătat o seri· 
soare dela impăratul, cu poruncă 
să nu mai facă servicii nobiJilor 
ci numai imparatului. 

Subprefectul Zarandului, Holla
ki, aflând de cele întâmpla te, şi-a 
trimis la Mesteacăn oamenii ca 
să prindă pe agitatori. Dar lu
mea o lUase spre Alba·luJia. 
Luni seara erau la Curechi, 
când i-au ajuns doi primpretori 
cu soldatii. Aceştia au Împresu
rat casa unde era Crişan. dar 
lumea a năvălit pe ei cu bâte şi 
cu· pietre şi a omorît pe a
mândol primpretorii. 

focul se iscase deci, mai 'na
[nte de a·1 fi voit Motii. 

Odată iscat, nu l-a mai putut 
nimic opri. CrIşan n'a pregetat 

plate revolutia. A doua zi, .Iuli 
a fost adunare generală la ma: 
rica din CurechI, şi au ple con, 
dată la curtile nemeşeşti' " ( 
Crişcior, Ribifa, Brad, el' 'ma 
timp de 5 zile. ZăranduJ' \lOrl 
era În mâniJe resculafiIor. !tari 
bilii t cari au putut scăpa, lna\~ 
refugiat la Deva, Ia Ara",\a ': 
Bănat, sau În părţile nordiaM' ave 
Ardealului. In contra celor HOT~ 
Deva, apăraţi de grăniceril' i~ră[ 
mâni sub comandă austriaca, ~l SE 

dat un atac care a fost in SP! 
Cei căzuti in prinsoare au re I 

condamnati de judelul nem 
la moarte, şi au fost el( 
cu o cru;;:ime Înspăimântă l' 
(in 8 Nov.), "incât cei o' laf ~ 
se îmbulzeau să ajungă cât • 
repede sub ascrutişul pal ranit 

ă d . l' I -ell spre a sc pa e prlVe I~ ea 
fiorătoare a uciderii celorla tomhl 

. . I ne 
varăşl al or." hotd 

Atâfată şi mai mult de as' Iru , 
mele acestea, răscoala s'a apoi, 
tins până cătră Alba· Iulia, Ucal 
Ciucea şi jos pe Murăş pân; ea io 
Şoimos in judetul Aradului, Acest 
părţile ClujuluI era in f tem; 
I~ranilor răsculati un ungur voi 
format, Ioan Iarai. Nu li ra ~ 
dovezi că săcuii incă de' 
aşteptau să se 'ntindă răsc 
'n contra nemeşilor şi la el .. 

A doua fază a răscoalei 
Până aci armatele Împărăteşti la Tibru armistitiu cu tri. 

nu se prea amestecau în contra oastei împărăteşti. Grşşala .,~ 
răsculatilor, încât Mofii vedeau în fost de-o parte că intor'" . 
aceasta că 'mpăratu-i cu dânşii. se pela vetre, au pierdu!, ~ 

Cum insă tocmai in această elanul dela inceput şi au : '~$l 
vreme împărătia era incurcată putinţă o~tilor impirăteşti să.: ~~ 
într'un răsboi in Olanda, Iosif al nainteze şi să·i incercue, jar ... ': I~] 
1I·lea trebuia să pacifice repede altă parte că au pierdut pr ':' ,~~ 
tara, şi a dat oştirii poruncă să de-a atrage pe bihoreni S ~, 
intervină. S'a incercat întâi o săcui, cari de-abla·i aşteptau.', :~~i 
'mpăciulre prin episcopi. Dar coala s'a localizat astfel, şi !~~ 
răscuIatii au dat pretutindeni a... s'au reinceput la sfârşitul lui . .. 
celaşj răspuns: n. plecam la ca.. emvrie ostilitătile, răscula~lt~' 
sele noastre pâna mar este In mal erau În ofensivă ci fl1~ 
Ardeal picior de ungur! . fensivă, şi dUPătU?tecrân~~ 

Incepând apoi armata să-i în.. ş'au văzut incercultl şi-autr . 
cercuiască, răsculajii au făcut I să se plece, ,dupăce fmpă 
greşala de care au avut apoi să Iii-a pus în vedere amnestif, 
se căiască, incheind la Brad şi l Urmrazi ÎII pag_ 3. 
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Sfârşitul trist al 
l!!.: mandanţilor răscoalei 
1111 
l~păce răsculatii s'au intors Crişan fără' legături cu numita 
le ,Ia Crăciun, în satele lor. societate, a avut aceiaşi purtare 

şi Cloşca s'au retras în energică ca in tot timpul răscoa
ScorăcetuJui, iar Crlşan a Iei, căreia el i·a fost factorul 

it de iei colo aproape o principal. N'a ajuns însă să de
,ca săi se pieardă urma. clare tot, fiindcă şi-a puş capăt 

. pus pret pe capul lor. 300 zilelor înainte de·a i se termina 
ă galbeni. Ademenili cu aceşti instructia. 
p, • ai lui Iuda, şapte gornid A fost totuşi şi el condamnat 

lecat trimişi de comanda Prin sentinta ce i &' a adus, s'a 
U iacă să găsească locul de hotărît să-i fie tăiat capul şi sa 
~ iu a] comandanţilor răscoa- fie pus in feapă in fata casei 
1 L.au descoperit luându-se sale din Cărpiniş, iar corpul să-i 
l, nişte urme lăsate in zăpa- fie despicat in patru parti, cari 
! oaspătă de un credincios şă se pună pe roate, o parte la 
: . Horea, şi ajungând la la- Bucium. alta ]a Brad~ ,alta la 
~unde stăteau la foc Horea Mlhăleni. 
poşca, au fost po~titi creşti- Horea şi Closca, dupăce întâi 

t~e şi fără vreo ~an~ială să au fost purtati in 12nluri prin It la foc să se ~~alzeasc~. sate, ca să vadă lumea că-s prinşi, 
· , un ti.mp, gor~kll a~ sănt .. fiindcă toată lumea spunea că-s 
I, tul lUi Horea şl.al lUI Cloş- liberi şi vor reveni ca să rein
*ari st,ăteau jos, i~au tr~ntit ceapă la primăvară revolutia.-
· ' pate, Al-au legat, .şl.apoi l-au au fost condamnali la 26 febru
~ mana ~o]da~tlor •• Ho_re~ arie ca să fie zdrobiti cu roata, 

! .al p~tut. sa r~ca . atai: sa,şl şi au fost eKecutati Luni, in 28 
ta d!n san sCrlsonle ŞI să le februarie, în fala a 2515 tărani 
ce m foc. aduşi cu mare silă din 419 sa te 
rişan, a fost pri~s ma~ apoi. ca să ia eKemplu. Intâi a fost 

· uslrel au. fost Intemmtati la rupt cu roata Cloşca, cu vreo 20 
. ·Iulia, ŞI ~nchetatj in. ce~ de lovituri. în timpul zdrobirii 

· . m.are taina de trei ~flterl, cărui preotul care i .. a împărtăşit 
,c,onducerea colonel~lu~ ~an- şi li-a luat testamentul, a leşinat, 
,1, om de altfe! ~epa.rhmtor. A fost apoi executat Horea ca-

ramas dovadă ca Imparatul a 'A 
llOfuncă să fie astfel făcută re 8 mers ]a locul de osandă 
Itarea, ca să nu se dovedea- .fără nicio schimbare, tu inima 

~ amestecul cuiva de peste 'ndrăsneafă"; după un martor 
Jni\ă. Intre. întebările ce lis'au i-au frânt cu o lovitură fluerul 
Iii, a fost ŞI acea~ta: ce legă. drept. apoi l-au dat lovitura de 
~o~~:aŞul CClu tar,lle r~mâneşdti? gratie asupra pieptului; după aU 

oşca, egali, se ve e. tIA _. A 

I jurământ, după obiceiul sod- ~ar or ocu ar msa l-au dat 10 
Ipi secrete .. frătia de Cruce". picioare patru lovituri. apoi 8 .. 9 
~ sp~s nimic. Au tăgăduit la lovituri în piept, ca Să-şi dea 
rre mtrebare ce H se punea. suflarea mai repede. 

~meşii voiau să repete isprava lui Werboczy 
~eli sfârşitul acesta .cllmpiit gliei şi punându-I la birUIt de 
iU1 Harea, Cloşca şi Crlşan ti cart sa nu se scape niciodata. 
lIâne pe sll}let, imparatul Iosif N()1J1Ji1 din judttul hllniedorli 
II-lea s'a dovedit pâna la ca-
! om drept şi bun. A schimbat au cerut astfel imparatului sa 
Inchisoare pedeapsa cu moar- pedepseascd cu mOatte pe toji 

1 hotarUcI de judetele nemeşilor rdzvldliţit şi scl scoaid pe români 
liru ceilalll capi al rtlscoalel din. loculilt lor stramoşeşti. inu
apoi, la 25 Auzust 1785, a tân.du*l in Bucovina şi aducând 
bUcat patenta pentru desfiln- in locul lor colonişti S,,,vi. Tot 
'ta iobdglel in. TransUvan/a. astfel ceruse sa fie mutati un 
~cesta i a lost rdspunsul la nobil din &liaJ. Nobilii din Vin
stematele cereri ale nobililor, ţul de Jos şi din Vurpar cereau 
~ vota. sa Itpeie ceea ce ItI- sd se dea ordin ptntru ddrâma
itra tnaintaşU 101 in cânfe dupd ,ea tuturor collbelor din paduri. 
icoala lui Doja, câNd dieta Cel din judeţul Alba aM cerut sa 
neşl101 a hotdlil sd fe pe- I se dtcimeze locutlolii salelor rds
'Sftl neam de neam, ;,1 Iitcii I culate (adeca sa se omoare tot 
:Uor, toţi iobagii, u2ându-i I al zecelea om). 

Executarea lui Horea şi Cloşca 
i I . . 
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Capii răscoalei 
Hore. 

Numele ade't'ărot i-a fost Va
sile Nlcola Ursu; i s'a zis Horea 
pentrucă era un pasionat cântă
reI de hore şi de doine. S'a nă
scut În AJbac pela 1730, avea 
deci 'fI eo 5-4 de ani in vremea 
revolutiei. Inainte de 1779 petre
cuse vreme mal indelungală in 
Ciucea. la un unchiu al sotieI 
sale Hina. 

Era de statură mijlocie, sub
tire. cu păr castaniu, cu mustata 
roşiatică~ cu fată oV61ă şi cu nas 
ascutit. Puda suman negru, im
podobit pe margini cu cusături 
vinete; in timp de iarnă purta 
cojoc de oaie şi căciulă neagră. 

A făcut la Viena patru căIăto. 
rii. intre anii 1179-1784, şi Il 

lost primit de impăratul in trei 
rânduri (1780, 1782, 1784). 

Ştia nemteşte. După un dOCll~ 
meni publicat de P. S. S. Epis 
copul Ciorogariu. citea atât de 
bine elin aulorU nemti (ceea ce 
e cam pulin verosimil) încât nu
mai Klopsto(k 1 se părea greu. 

A avut doi copii: pe Ioan (n. 
1765), care a luai parte la dis· 
coală ca vicecăpilan, şi a fost 
apoi exilat dimpreună cu alU ră

sculali In părtile sudice ale Ba
natuluf, şi pe Luca (1768). care 
a trăit in Mtiierii Sibului şi a 
murit la 1839 in l'ârslă de 71. 

Ioan Clo,e. Adlm Sabl, Ioan 'Sava, Adam 

Era tovarăşul nedespărlit al lui Pago, tOltrel din Bala de Ctiş; 
Horea. şi I--a insoUt in trei rân- (Adam Plga şi-ar fi laat ia' 
duri la Viene, fiind _ se pare _ timpul rbcoaJei titlul de VICE .. 
initiat ca şi Horea la socielateli COMITE. filndcl rămăsese coml
.Frotia de Cruce-. Avea 30-40 tatal fărl funcţionari administra
de ani. Numele adevărof ii era tlvj) 1010 Golcea. loao Saclu " 
Ioan Oargă. Era din Cărpini, şi Oănllil Todorranu, tastrel din 

avea o stare materiulii bunişoarii. Brad. 
In revolulie li avut rangul de Dintre ţaranii cu rang de ca· 

'ficeciipitan. , prarl sunt IIminliţl: 
Era de statură mică. indesată Iacob Topa, Al1ghel al Man-

finefăcută, cu fdta plină, brunetă: clalul" A.nghel al lui Tlloş, tUI
mai mult rotundă. părul castaniu trei din Albac. l&pas Galdb din 
inchis, mustata. brună roşiaticii; Riul, Mart, GheOJghe allol Cos
vorbea peltic. umbla şi sia drept. tin, Gheorghe al 1111 Corm~ş, Ba~ 
Un nobil ungur spunea că 6Ve/i na Corcht Ş şi Ioan BAdAu, toti 
privire de Ugru. .. dlo Sdedfura; UriU U;bar, din 

Vidra, jurat de HorIa; Petru 
Gheorghe Cri,an Vesa din Câmpenl, Simion MA-

AI treilf.a comandant 61' răs- mAlfgA, Ioan Miclea, Ioan Sularce. 
coalei. dar la fapte ostăşeşti in- Ioan Bogdan, Ioan Tlufanu, Pa
tAiul. era din Vaca. fiu al lui ve) Tluşaou ,1 CirUI Sucla 
Petru Oolrla, şi s'a numit după (Toader) toli 8 dIn Mogol (prl
moortealafălui său Oiurgiu, fiindcă mII 5 nDmiţl de Cloşca, ultimII 
trăise la ~oşul stiu după mamă. 3 recunoscuti de popor) Ignat 
la preotul Giurgiu dm Slrapli- Damlao, Pttruţiu Macovel şI Vi .. 
Bulzeşll. IU GavrIIl, tu.tret din Muşca, na-

Avea vârsta de 52 de ani şi mlţl de HorIa; Sântlon Pavenu, 
infălişlir€a unui bărbat energic, Onu Pavenu ,1 Petru Neagu,. 
sever, mândru şi impunălor. Ca tustrel din m1Jntele Glurcuta, DU

fost militar. a adus in rtiscoală miU şi jurati de Horea; Lapu 
experientă ostăşească, Implinea I Rocean şi Ursu, ambii din Bre
roJu~ ~~ ~om~n~8nt in ~ărand. şi zeştl. Ioan Vlnea din Halallş. A
lua InJl18.bve fara consialulre cu lexe Tanase din Ptiriş. 
Horea ŞI cU Cloşca. carj operau 
mai adeseori in mun1ii Abruddui. .- -, .' • . b Q b V .... 

COIDandan'ii lo«:aIi tom~mDrareB . reu~lutiHi 
Gheo' ghe Il lui Nlator, Pre

otul . Gheorghiţă, ambII dia 
Albac, Nlcola, Flordl Junca Ni
cola, Nuta Todea al lui ŢIUI. 
Teodor LIUT, tufilrel dIn Râul 
Mare, Ion VirtAo (nu!D1t de 
Horea), Ilie Barlo, Filip Drăgota, 
tustrel din PonorEl. Unu Şoldeş 
din Sdcdtura, Nicolae PIe,l, Va
sile Olergla, Nicolae Tafe, JgA 
Crangul, toti patru din Sedtişoa
ra,' Petra GOil, Iacob Todea, 
Toma OHgor, Pavel Boco, TuBa 
Nicol., Petru Nlcola, toţI 6 dIn 
Vidra, Dumltl ,1 jurati de Horell; 
Teodor Serlndef, Teodor ScoIca 
din CampEnl (numiti de Horea). 
Avram N.rlţl şi IOad Calda dIn 
Sohodol, numiti de Horu; 10ln 

IobagI a, Teodor Catura " ROI
tie Florla, tostrel din Bistra, na
mlţl de Horel; Petra Ollil ŢlcA 
dIn B/stTa. ilie Siotu din varşJ, 
Toma Petraţă din Muşca, tnUirlt 
de Horea, David Ona Surdu din 
Mllşea, SamoU Marti, nobil din 
Abrud, Ioan Blro din Ro~ia; Va

sile Bodorola, Teodor Faur ,1 
VaslIIe Todor, taatrel din Baia 
de' Arieş, IOOiŞ MămălJgl, Ilie 
Ştdu, Iacob Ghlurcă ,1 Savu 
Trlfl, toţi patru din Mogoş, nu
mIt' de Horll, Vaallle Marlan, 
ODa Barba, NIcolae Barbu, ODUţ 
Ungureanu, Ioan Tlmlrla, Vasl
lIe jlnarlu, Lula Btlrle, GavrIIl 
StirIe, Slntlon Marlan şI Ioau 
ChirllA, te ţi zece dIn Mogoş, cA
pitani reconoscutl de popor; Io
nuţ Dandea, din Bucium. Nlcola 
Forde din Ponor, Solomon h
pu " 10ln Muntean .mbli din 
Vu/pdr, Drlgoia Rote.~ Ionel 
SIclrelna şi Ser.flm GOlnţl, 
tuatrel din COrn a, looaşca dIn 
Vintul de jos, Bada, din Crlcdu 
(afirmativ de Ilaţlonalltate ma
ghiarA), Simion Bog01la, Ioan 
Serela, ambII din Scllciua~ coml
tatul Cle), Ioan Iăra' din .san
Qeorlll.l 1rdlcdulul. Obeorghe 
Nlcu!- laa .Cberec~. dia· .Val" 

Simion Ferenţ din Vale, Ghe
orKhe Marcu din Crlsdof, dls
trlctuJ Zărlodalnl, Toml Berna 
din Vaca, Buzdugan din Vaca, 
(un om fOlrte curajos), Ioan Faur 
din 1omnatlcu, Vaalle Sglrcla 
din SdJl#t Abrud, lHe Dăneat 
din Oelu, toti aceşti 6 din urmA 
numi,. de CRIŞAN (O. Marca şi 
T. Berna la fOlt cel mal miri 
clpitanl ai Zarandulul. dupA 
Crtşan) Mlcu]a (Nicalae) Blbarţ 
din BIajeni. Gheorghe Adam din 
Criscior. Popa COitla din CrJs
clar, recunoscut de popor, IOla 
Lacadu din Zam, Arad, IOln 
Lupeoclu din Pttriş, jud. Arad. 
Ioao Mana din Jlte.u, jud. Arid, 
Uraa RJblţl (Stinljo) din CtTbJ, 
Toma Micula din SaUşfe (Za
rand), Gheorghe BriIllşcanu, 10ln 
Lapedatu, Trlpa Grozavu şi Ioan 
Tămaşa, toti patra dIn Sclvârşin, 
Jancu Celmageaou, din Conop. 

Pe lângl aCt'ştla mal 1'lOt po
menIti in monografia ungureascl 
• lui Pavel Kozma delpre coml
tatal Zarandulal: 

la HI~8-lulia 
Pe lângă par astasele şI test:· 

vltăţlIe şcolare ce se vor face 
Joi tn amintirea revoluţiei lut 
Horn, ,'a hotarit ca Icest mire 
eveolment din vleaţa românilor 
ardeleni IA fie sărbătorit In lun. 
Mai, la Alba-lidia. iu cadrele aDei 
Impozante mlnlfe.tatiunJ, ce va 
fi pusă sub patronajul M. S. Re-, 
gelui. 

Se va lutocmi o broşuri po~,' 

pulară despre marea mltlcare re
voluţionară dIn 1784- 85, ,1 vor 
fi Icoate Jatr'o edltfe noul chi
purile conducătorilor martiri ·al 
acestei mlşcArI: Horn. Cloşca 
şi CrlşlD. Atât broşura, cat şi 
tlblo~rlle cu figurile legendartlor 
eroi vor fj distribuite populatiei 
dIa manţli Apuseni. 

la Capltall le va organIza o 
expoziţie cu toate mărturiile 

păstrate de litorle in legături ca 
revolutia lui Horea •. 

. ., . Horea fi. Cloşca . 
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Sentinta prin care au fost condamnati Horea şi (Ioş 
T exlul lalinese: al senlintei l'raducerea românească a textului latin 

In criminali pro:e,>su contra 
Hora alias Nicula Ursz dictum 
€X N1gy Arilnyos orlunQum, in 
M. Tranniae Ppatu annmUl11 cir· 
citer 54 non unitum, uKoratum 
et Fbcalis Dominii Z'lJathnensis 
lobb3giollem, (lE'C noa contra 
Ktoska laon tX KelpenY~:J plriter 
in M. Ppatu Trannia<?, annorum 
circiter 30, non unitum, uxora· 
turn et eius anteJati fiscalis 00-
minii [obb 19ionem EKcelso Caeo 
Regio ad Inguisltionem disturbio· 
rum, populique legalem inviatio· 
nem clementisshne ordinata Au
lica Comissio in conformitate al
tissimae ordinationis pro justa 
declaravil: 

Ql10d HOla alias Nicula V,SZ 
dlctas, cum ilie non ob5tante eo, 
quod omRia iIIa gravissi:m. cri· 
mina, quae iHi comunit;;:r impu
tantur et de Q'Jibus juratis om
nique exceptione m~ioribus tes· 
nous cOllvictu; est, constanter 
negaref, et quidem in hocce M. 
Tranniae Ppatu circa exitum an· 
ni proxima praeteriti 1784- ivei 
maxime in Cottibus: Hunyad, 
Zarand et Albensi eKorta dÎ5tur
bia conteKuerit, congregatorum a 
se tumultantium in fronte se col
locaverit, (iIlisque minores duc
tores seu propnos consultores 
constituerit) et partim per se, 
partim per SU03 fidos sibi adhae· 
rentes in mandath de de rit : ut 
ex unaQuaque rusticana lobbagi· 
onali DORlo unlts armatus se ilIi 
adjungat, eumque srquatur, ac 
tatiter unitis viribus cunctos in 
Magno hocce Ppatu Tranniae 
eKistentes Magrtates. nobiles ci
vilis item et inferioris conditio 
nis Ungnos exstirpandos, eorum 
bona expilanda, aedlfida cum 
omniblls facultatibus veI penitus 
in cineres redigenda veI totaliter 
depopulanda. talimodo tandem 
pro lobbagionibui nationis Vala
chicae minorem contributionum 
proestationem exstorq uendam. 

Ad securfu; sceleratum teme
rariumque hunc finem assequen· 
dum nefarius hic Hora scele<;,ti· 
ssima media ut coram est adhi· 
buit, si quidem iUe sibi hJmao 
gium fidelitatis a muItis homini
bus deponi, taliterque principalem 
Celsitudinem sibi vindicare proca
ci declaratione populum addu
cere et dementare praesumpsit, 
assecurando se se ah Altissimo 
Throno ad exequendum suum 
propositum litferarHs documentis 
provisum, vigore quorum ab Ulo 
patefactae ordinationes in effec
tum deduci oportere. quin imo 
ut nequissimum suum scopum 
etiam ssimo religionis signo pal
liaret plenamque popuH con fi
dentiam in se atraheret, ilIis 
crucem aureatam monstravif, ad
;ecfis minis unumquemque se·. 
sequi aut sibi morigerari recu
santem anfe suae ipsius domus 
portam Palo affigendum. domum 
vero in dneres redigendam lore. 

Cum ergo nefanus fticce de
menta tor talimodo populum in 
pleRam rabiem seditionemque ad
d!lXlsset. uberius iJlis declarare 
praesumpsit: tit apropinqltanti~ 
bus Caeo-Regiis copiis se in suo 
proposito turbare quaerentibus 
campanis impetus signum detur. 
quo vicinae comunitates audito 
statim fortiter se defenderent. 
mllU mit iti in pagum afiquam 
irruptionem facere sinereRt, con
sequenter nee Principi oec D-nis 
terrestribus censum aliqqem prae
starent. 

fum fodinarllm in quas se nobi- In procesul criminal urzit contra de a scăpa de cruzimile ce se Horia şi Ioan Cloşca - i 
les aliique cives hungari eum suis lui Horia, care altminteri se nu· făceau - să se înVElească cu tate de tiCăloşi tulburătorij III 
facultahbus se se giassanti cru· meşte Micula Urilu, născut in fân şi paie, să le dea foc şi astfel de cutezantă, a liniştei şi 
dt!htati subtracturi recepissent. Albac, in M. Principat al Tran· sa fie nevoiţi sau să-şi pără· rantei publice, înşelători rad 
foeno. stramineque obducerent, silvaniei, cam de vreo 54 de ani, sească ascunzişurile sau să fie pi de frunte. ca unii ce el 
ea succinderent, taliterque e03 neunit, căsătorit şi iobagi al bu· inabuşiţi in chipul cel mai mişel. stigat norodul la omoruril 8 
aut eas deserere, aut miserrime nului fis~al dela Zlatna.; şi _în I . Doas~m.en~a Ioan _ C\?şca~ care I mai inf_rj~oş~t~, l~ arderi' . ca 
suffocari cogerentur. c?n.tra lut I,?3n Cloşca. dl.n Car- I ŞI el t~gadUla. c~ ~ncapătanare I toare ŞI JăfUIrl Violente. 

Kloska Juon parittr, qui non PUlIS. tot In M. Prmclpat al, toate crlme!e savarşlte, totuş fu S'au facut vinovati a 
minus omnia patrata scelere Tramilvaniei, cam de vreo 30 convins cu martori vrednici de depsi cu moarte atât pen iti 

constanter pernegat, fi de dignis ani, neunit, căsătorit şi iObagi al credintă şi jurati că a fOjt corn· fricoşatele crime săvârşi!t VI( 
juratis testibus tamen convictus susnumitului domeniu fi scai. plice de căpetenie.Ia toate tulbu- înşişi, cât şi pentru cele DC 
est, quod omnium in huÎus Ppa- Comisiunea de Curte, ce inalta rănle atâtate de Horia in judetele: de popor. b 
tus Cottibus Hunyad, Zarand et curt~ regească prea îndurat o Hunedo~ra,. Zăra~d, şi A~ba. din Aşadară aceşti doi, Ho IDt 
Albensi per Hora excitatorum e~n.-tlse ~el"!t~u .anchetarea tu}b~- ace~t P!mClP~t, ŞI In, sfarşlt, - redit Nicula Ursu şi Ioan 27 
tumultuum complex praecipuus rarllor ŞI liniştirea poporulUI. m dupa marturisirea altuI răsvrătltor pentru aceste farădelegi 
fuerit fmeque. horum e~ndem se: confor~it.1te cu ~reaînaltul ordin, co~nteresat, a corifeului Gheorghe de ei, prin cari s'au ară dr

l 

cundum fassionem comteressah declara de adevarat: Crlşanu, acelaş (Cloşca) a tinut sunt nu numai nişte afuri~iF I 
tu~ultuantis pariler antesignani Că Horia, poreclit altcum Ni· adunari ascunse împreună cu ci şi tulburătorii păei ;i ă. 
Krtsan Zzurs, s.ecum una et cum cuta Ursu,. -:- deşi el tăgădueşte dân:ul, (C~i~a~~) şi ~u Horia,. a publice, - în conformil ac 
Hora ~onvenhcula celebrasse I cu stato,rmcle t~ate acele prea· savarşlt _ )af~JrIle ŞI devastarile Constitutia criminală. d inl 
c?mI!lum assensu c~mclusas ~x· • grele. crl~e ~e 1, se p.un, de co~ - hotărtte ,In d: com~n acord Maria Therezia art. 62, rl 
pllah~nes, depopulahones nomm· mu~ In carca ş! ca~1 5 au do- - . anume: In C;ampem, Lupşa, la răscoale şi tulburari . (.1 
anter an Topanfalva. Lupsa, Offen- vedlt cu martori mal presu, de Bala, Musca, Cmău, Roşlat A- 90 despre lotrie ud 
banya. Muksa, Magos, Krako, orice îndoială - ca adeca spre brud şi în 'mai multe Jocuril pe -' .• ~ ani 
Verespatak. Abrudbanya et plu- sfârşitul anului de curând trecut lângă aceste pubJicând poruncile d Sa. fie duşI. l~ md~un~;;: r 
ri.bus in locis in effectum d.edu- } 784 a urzit tUl:burările isca te lui Horia şi amenintările lui: că e. J"frzare ŞI !n1 ace a~ o: '1 

Klsse, praeterea promulgatlone mtru acest M. PrÎncipat al Iran- mUlţimea ce nu va voi să asculte ra u t~e e ă can e ~u I~ ag 
mandati minarumque ab Hora silvaniei. mai cu seamă in ju- de el va fi trasă in par şi se va t se ~~ng cu. r?3 a, In ri 
dictaţarum; plebzm ducţum eius detele: Hunedoara, Zarand şi ped<>psi cu arderea caselor, şi de.la pICIoare ŞI tn~ă ~al uln 
sequi nollenfem PalIo a.fflgpndam, Alba de jos; că s'a pus în fruntea iarăş dând poporului răsvrătit lUI Ioan ~Ioş~a a~ol l~l . li 
Domorumque cambustlone puni- tul tmrătorilor pe care el Singur conducători mai mÎl i, deasemenea c?rie alhl!un:erl sf ZIC~ Nlc:ul~ e j 
endam, nec non substernendo îi adunase (a ales pentru ei şefi fiind cap şi urzi tor al acestei ŞI n c. I~U ace a s se" • 
tumultuanti plebi minores ducto- mai mici, ca sfetnici pentru răscoale, s'a făcut vinovat de del~ viata la moart~; ~ el 
res parimodo omnium per conci· sine) şi parte în persoană parte toate uciderile sălbaticet de toate punle lo~ s~ s~ tale In. 

tatam turpiterque del':lsa~ ple- prin i~crezutii săi a. P?rundt: ar~er!le. de to~te jafurile şi des-- ~ape~ele ŞI ptartll.e corpulUi 
bem patratorum crudehum mter- ca de fie care casă faranească pOIefile cumplite ce le-a făcut ~ag. p:. roa e ~I s~ se a 
fectionum, combustionum, expiJa- de iobag să se alăture la dânsul norodul răsculat şi amarnic în. lan~a {alte t ~u~hce dm ~c Prff 
tionum immaniumque dessolatio· un om înarmat şi să asculte de şelat; s'a făcut vinovat mai cu curl a e Pc: rlel, un.e ŞI- cal 
num, ut caput factionisque au· el, ca astfel, cu puteri unite să seamă atunci când a silit cu prm,s. cr~zlm~a mt ~I cu . ItI 
thorem reum sese reddidisse, stârpească dintru acest Mare forta pe parohul ne unit din Lupşa Iar lnlO!.e e ŞI ma ee .să m 
praesertim tunc cum Lupsensem Principat al Transilvaniei pe toti Petru Iancu, să ia cu sine sfânta ~roa1?e. m locul de plerza:. al 
non unitum loci parochum Petru magnafii, nobilii precum şi pe ce· cuminecătură a bolnavilor din pa. e aiCI. gal 
lank vi eo coegit ut ilie sacro tatenii unguri de stare mai de jos, rohia locului aceluia şi să o ducă Aceas.ta s~. hotăreşte fan 
sanctum mor.ibundorum viaticum să le răpească averile. să prefa· cu această adunătură de oameni drepţ ŞI cuvuntă ca peL IDC 
e loci parochta levare, illud cum că in cenuşă sau să devasteze şi tâlhari până la Cricău' această să fIe pedeapsă merlta~ 
impia et latrocinante hominum de tot (compleei) clădirile cu taină el fără indoială a' batjoco. pentru. alti semeni ai lor, e~os 
face u5que I<.rakko deportar~ de- toate olatele. apoi în chit)ul a· rit·o, când s'a folosit de ea in ingrozitoare.. .1laan 
buerit, quod ilie absque dublo in cesta să stoarcă pentru iobagii executarea înfricoşatelor sale cru- Alba Carolma 26 Febr.ipcum 
executionem suarum. immanium de ~ati~ne !omână plătirea unei zimi şi 'n ingrozltoarea inebunlre L. S. rprel 
cru?elttatum, d:testabllemqu~ po· dări mal mici. . ~ a po~orului. Prefect corn.: Antonlu 1a4 afi 
puII dementahonem sacnlego Pentruca să alungă cu atat Mal cu seamă deci el însuş • m. ~Ige~ 
modo dehonestavit et profanavit. mai sigur la înfaptulrea acestui ~ , 

Principaliter ergo ipse Hora et scap criminal şi prea Îndrăzneft 
I<loska Iuon ceu praesumtioni afurisitul de Horea a întrebuin
neffarii turbatores publicae tran- fat mijloacele cele mai bleste
quilitatis securitatisque concitato- mate - precum se ştie. Căci 
res, seducfores, primarii ductores. a cutezat a face ca multi oameni 
ad turpissimas neces, horrendas să.i jure credinfă şi astfel a·şi 
exussiones, violentasque expila- atribui drepturi de Domn; a cu· 
tiones incltatores et propter per tezat a înşela (a abate) şi a ine
se ipsos et per plebem perpe· b.uni .pop.orul cu declaratia neru
trata scelera et maleficia sibi şmata, cand el asigura, că el 
poenam capitis adsciverunt. pentru implinirea planUlui său 

a ( 
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III ergo duo Hora, alias Ni- are la l!lân~, dela ~reaînaltul 
cula Ursz dictus, et Kloska luon Tro.n scriSOri an temeIUl ~ărora 
ob patrata ista f1agitia, quibus o.rdlpele. ~ate de el se cu~me să 
se nonmodo neffarios latronest fie Imp'hn!te~ ba ce. e • mal mult 
sed etiam publicae pacis et tran- ca sa*ŞI c.aştJge dephn Increderea 
quilitatis turbatores decJararunt, p~P?ruluJ, le arăta o cruce a
in conformitate Theresian. Cri. U~lt~;, la acestea adause ame
minalis Constitutionis articulo m~ta~I, că tot omul care nu va 
60-0 de latrociniis: VOI s~ .. l urmez~ sau să asculte 

de dansul va fi tras in par la aşa 
ad solitum suplicii locum de

ducantur, ibidem illis. et Quidem 
imprimio I<loska Iuon, deinde Hora 
alias NJkula Urs dicto, membra 
per fotum corpust rota a pedibus 
incipiendo confringantur faUterque 
de vita ad mortem promoveantur, 
corpora dein eorum in 4-or par· 
tes dissecentur, capita et corpo
ris partes secus vias publicas in 
fllis patriae locis, in quibus vei 
maxime suam exercuerant cru· 
delitatem rotis contexentur, corda 
vero ef intestina hujati suplicii 
10co inhumenfur. 

Et hoc Quidem Uiis in poenam 
pomeritam, aliis vero eis si miii-

poarta casei sale, iar casa lui li riD 

prefăcută in cenuşă. ! d 
Dupace dar acest afurisit in~ In 

şelător, in chipul acesta, a im·CTIŞI 
pins poporul la turbare şi adevă. cllII 
rată rascoală, a cutezat a le - .' I Dlda 
dedara mai dinadins: că apro- Cloşca în temniţa din Alba-Iulia ~uras 
piindu-se oştile împărăteşti, cari ",. f umblă să,) împiedece in propu- u sat, ..... fJA\W. b II uS

' Ar ........... t .·0 .f.ra ~ 
sul său, să se dea semn de a- AII L A epllD 

~~~eieri~ecţ~~g~~z~ndcl~~~:~~~I:~ pe li igii nfirevizionL at~1 
cesta să se apere bărbăteşte, să Comitetul central al ,.POII ale, ei vor Inslta in mod ,astel 
nu lase nici un ostaş să intre ANTlREVIZIONISTE ROMANEM bif asupra suferlnlelor neID~e pA 
in vreun sat - prin urmare să invită comitetele regionale şi ju· ite pe care le, a suferit p4evOlh 
nu del! nici un fel de dare, nici defene, precu~ şi toate secJiunlle român timp de o mIe de .Prlnd 
Principelui nici Domnilor pămân- şi suhsectluntle comunale din In- partea tiraniei maghiare ~ S 
teşti. Ireaga t8ră, 88 participe in mod rând astfel propagand; ~e al 

Quemadmodum ergo audaci bus in exemplum ef abominatio
hac imp~gnatio .. e et commissa, nem justa et aequo pronuncia
exstil'patione cunctorum Ungare- 11 tum est 
rum per plebem immanes crude- :. 
Iltates, ut Ppatul notum est, per- Caroltnae dle 26 Februar. anni 

In acest Chip norodul dUJlăce efectiv la serbările oficiale orga· cu care revizionismul' " ~c.A P 
I s'a incredintat această indrâz· nizafe de gulemul tArii pentru lismul maghIar lucrează tt acel 
neată navală şi stârpirea tuturor comemorarea a o suf O. cincizeci mente la" subminarea M. ela 
Ungurilor, a făcut cruzimi cum- de anJ dela martiriul lui. Horea, lului. ~e c& 
plite, precum ştie intreg Princi- Cloşca şi Crjşt1n, şi să dea cu • s" JIt I AR t Mw<'1 
patul - totuşi acest blestemat acest prUej cel mal puternic ris. - . - ~ ~" Pi 
corifeu Horia fu convins mai pe puns revizionismului maghiar, care Se"ti.ţil P,.o"."ţa#6 ,,~ltoll 

petrafae sunt. uberius famen 1785 I.. S. 
sceleratus lste Antesignanus 
Hora ;uraHs lide dignis testibus 
COnvictU5 est, in coRtiniis Vere&
patak mandatis commisisse, 
quatepus orificia (lngressus) eia-

larg prin martori jurati şi vred· Incearca si arunce uitarea peste Ira 1 ... Hor-ea fi ClofeoLăatll 
ee •• Antoniu. lankovles m.p. nici de crezut că lângă Roşia a c~lmele sbârşJle in trecut impo. fOBI eom""ictlI6 dtt- 14f.rŞt. H 

poruncIt ca intrările băilor de tnv8 poporului român. .' fuor Peln Herltl di" 'Ifell 
Din Foaia p. minte. inimi, literaturi 

Nr. 45 anul 1862 pUblicat de pe ori· 
glnal de L Moldovao (U$.). 

acolo, unde se retrăseseră no- Acolo unde reprezentantii "Lf.. TiJl",tJclt'u _ 4 ... eIPU""'e 
bUii şi alli cetăţeni unguri dim· gll Antirevizlonlste M vor lua cu- d-8t1le 1 se 
.preună cu averile lor, cu gândul 'flotul In cadrul serbm-ilor oflcl- • . • 784 
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Informotii noi or.H~one ~es~re R~u~lutiH lui H~reH 
.. 
~. , 

i 
. (Fragment) de Eduard~. GtJv4nescu 

)ril Ia comltatut Arpad încă din lai ca să elibereze pe tăr~nll 
,şi ra anului 1784 se produce un tnch!şl in temnitele din Arad şi 

! ddent foarte caracteristic pen- in acelaş timp să redactt'ze o 
;i1. stnea de Iplrlt a tărănlmll petiţie catre Impăratul, in ace
, . ~a ua prrllldiu al răscoalei laş sena. 

Ivea să Izbucnească i!1 Ca aceite condItII il dădeau 
.II dramul. Andrei Forray se lapuse ma .. , 

:n Vice-comite al Aradului era şi peste 7 zile împăratal 10iU II 
It' et oei nobilul Andrei Forray. dădea des]t>garea şi ţăranU in-

bătrân de vre-o 70 de aal. chişi erau eliberati din inchlso-
J IDt~o sată calduroasA d~ vară, rIIe Aradalul. Oeaaemenea ,1 

21 laUe 1784. vice-comitetele Icela care-l duseseră pe vlce
I drel Forray se afla]a cona- comite in pădure şl-l ţInuseră 

:â J IAu dela Săvârşln, când Vt- ca ostatec, erau graţlatl şi in 
.II i mii malţl tăranl, spunând afară de orice asaprirl peDale. 
il aduc pe un tâlhar, legat cu iată, dar, un foarte caracte
la iolle 1. spate. Abia incepuse rlstlc epIsod, care Iasă să se 
r ce.comttele să facă ancheta, intrevadA shrea de nemultumire 

ud alte grupari Dumeroase de care era şi in cuprinsul acestal 
'! aol, din comanele vecine Hun- comltat arAdan. 
'o; or, Oăvijdla, Dambrăvl.ta, In aceast! atmoiferă IzbucnI 

agr. şi din târgui Rada. 10- dar, răscoala lui Hore. in zilele 
n· Ti in carte ,I-i Ipuseseră no- de 31 Octomvrle la Mesteacăn, 
ai ului Andrei Forray că el IU fI II 1 Noemvrle ]a Curechi, 

II CI să-I ia cu dânşil in pă- I sate ce apartineau de comltatul 
.ll e.A,a se şi intâmplă. 11 duseră I Zaraodulul, Doit dela 6 Sept. 

el ,1 il cerară vlce·comlteta- 1 1784 cu a] Hunedoarel. 

Raportul lui şt. Hollakl 
Prima veste mal amănanţUI, 

care o primea Coogregat1a 
IIlltatolal Arad despre ince

l tnl mlşclrH ]ul Horea, era 
gul şi patetical raport al lu 
1111 Holla kl, subvlce-comlte al 

, lod a] al E ua document foarte 
: ~~os, fJlndcl oe dă aaele a
tcfaante necanoscute loci, un 
lpcument Inedit. Ştefan Hollakl 
foprecum arată N. Deoşuşelnu, 
I 
~ afla la cartea sa din HAI-
ilgel, Ivând ca oaspeţi pe 

oDaJ şI baronenla de Io
a, elnd Ise comunică vel
. Izbacnlrll răscoalei. El trl .. 
e In grabă trei pretorl la 

burărlle se iatlnseră dlntr'odlltă 

,1 Ştefan Hollochl era el insuşl 

silit să plece in mare grabă la 
Arad, unde sosea, tmpreunA ca 
alţt nobllf, probabil ia zilele de 
!) Iau 6 Noemvrle. De-aici din 
Arad, unde le găsea refugiat, 
el adresează adunarII comitatu
lui ară dan aceat foarte amănun
ţit ,1 Interesant raport, din care 
extragem următoarele InformaţII 

pe care el insu,lle avea - după 

cam ne spane - dell Gheorghe 
To Ok - protopopa] plăşU Ba
tenl. Raportal lui Ştefan Hollachl 
e din 8 Noembrle 1784, e scris 
intr'o stilistică suficient de defec-

teacăn, unde se tlnuse adu.. tUlsă pentraca şi trada cerea să 
a din bIserică sab pre,lden-
lai Crlfln, unal dintre fran- Infere din aceastA cauză, dar ne 
I laa corifeU rascoalei. Dar dă .ceste date despre intimplA
Dlmentele se preclpltari, ta]- I rIIe premergătoare răscoaleI. 

Inceputul răscoalei 
.. La sfârşitul lunei August 

ila faceputal Inl Septemvrle, 
pA cum locuitorii loblgl al 
il m1lltor comltate din Tran .. 
,vania a'au aruncat cu o una
nA dorintă la luarea Irmelor, 
t aşa au făcut, adunAoda- ae, 
lirloll din pomenitUl c~rc 
rand şi s'au tngrljlt ca să fie 
Ieri şi ]1 olite de preoţII şi 
IcăIII lor (- per Popas IUOS 
Dldascalos); Intr'adevăr el 
rataser! că leea tnrolare au 
eri folositoare lor şi cA a fOlt 
eplloltă după tnştlintarea mi
ri a Comandel lapreme a 
ulelor, conform cu vointa 
raslel Sale Malutătl: Acum 
le plreau IIni,tlte, când sosi 
!VoltoraJ Relcrlpt r~gal pen
prinderea tnşdătorulal ca au
t Salii ,1 a olmenllor lai; fi 
icI pebuaacestul Reserlpt re· 
acel toşelltor şi emllarU ]ul 
I cAlltaU cu stărulntA atat de 
e, cIt ,1 de subalternII pre
,1 Pi!rceptori, l'au latlmp]at 
ltoarele:- . 

latlD deocamdatl raportul 
$t. Hallaehl pentru • da ur
llrtle precizAri: Inro]are. la 
e se flcu tn vlr. ,1 tOlmna 
1784 pentru crelarea de re. 

glmente grălllcereştl, cum se tn
tlmplase ,1 pe vremea Mariei 
Tereza. Comunele·· româneşti, 
care intrau tu acest confinlu mi
litar. primeau arme şi scApau 
10 acela, timp de obilgatllle 10-
baglale fată de noblll, H Jrea s'a 
folosit de această recrutare ca 
aA-,! inarmeze taranU ,1 să pre
găteasci rAscoala; de-alei a re
zaltat confuzii autorltăttlor ia 
prlzlofa toarmărll lobagllor, con
fuzie pe care o semnalează Şt. 
Hollachl. . 

InşeUtorul Salls - "Salls 
leductor· - a fOlt un avento
rIer venit din SUezla prusllnă. 

Era un om de de o Itatură micA 
,1 alcatA, cu faţa Juolureaţl şi 

palidă, de vreo 38 de ani. No
mele săa adevărat era Ignaz 
Krlstlln Herzog, Iar cel fals, de 
Iuliu_ Ignu SaUl de S.Ifeld. 
Venlle ra Transilvania io 1784 
,1, dapA ce strlDlese o mare 
lumA de bani, trecuse fn Turcia, 
sah cuvântul cA le doce sA 
campere arme, dar na s'a mai 
fntorn niciodată. 

Pe acesti II clatau pretorll ,1 
perceptorll flacalal ca 11-( prindA 
tn Traasllvanla ,! ta cele dintI.' 
zile a rbcoaIel. Horea a lost 

confundat cu acest aveaturler unu fi jumătate p. meridian, au Congr.gatia ari-
S:tlls, urmărit de mal multA atacat pe nobUn aflători fo Crl,- danA citre Cansi-
vreme. 

In continuarea raportului săa, 

A. Hollachl dă alte date despre 
creşterea răscoalrl şi devastările 

I ce sau petrecut. EI scrie: "in 
satul Mesteacăn, care tloe de 

tior, cu mare Igomot ,1 scotând liul Loc atenentia •. 
strigăte amenintătoare ,1, val Sezlzată desigur şi pe alte cii. 
durere r după cam am patut &l congregaţta comltatulol Arad se 
tnteleg din relatiile prlmlte pInA intrunea a douazI. Ia 9 Noemvrle, 
acum, pe un pretor - anume f lab preşedlotla bătrinulul vlce
pe G ibri el din Crlscior ,1 pe comite Andrei forray, şi toştllota 

prlntr'an ampla raport, Consl
ilai Locotenenţlal ş' Regal dela 
Buda, despre Isbucnlrea revolu
ţiei şi cerea tn acelaş timp aju
toare impotriva tăranilor din 
Transilvania, care trecuseră cu 
răscoala lor ,1 pe teritoriul coml
tatalui arAdao • 

Se arată utfel tn acest raport 
Ined:t al comltatulul că un na
mAr de 2000 de bArbati se strin
Itseră tn jurul agltatorulal. Se 
enumAră apof prădăc!unfle ,1 In
cendlerlle comise, ,i se anuntă 
deasemenea venirea unor noblll 
fugari la Arad, tmprepnă ca Şt. 
Hullachl. C. Informatie nODi se 
arati că lutoritAtlle arid.ne eraa 
deja CODsteroate de ,tirea răs
coalei din Transilvania, din co
mltatul Zăraaduluf, când Il le 
aduce o alta şi mal terIbilA: 

Răscala(U pătrunseră şi pe (e
rltoriul comitatuiui Arad. 

CRIŞAN 

ŢăranII răscolati au pAtruDI 
fo comlt.tul nostru, venind 'din 
Zlrlnd, io ziua de Oumlnecl 7 
Noemvrle. EI au ghlt aici o at
moderi prielniCă şi tărAnlmea 
arldaoA gata de nvoltă, aşa du

acelaş cerc al Zaraodulul, un 
aproape amăgitor la 31 zi a JunII 
trecute (adlc. O:tomvrJe) adu
Dând pe tăranl, afirma ci el in
suşl a fOlt trlmea de Impăratul. .. 
şI pe aceştia ti .tâtue la Im
potriVire faţă de stăpânll lor pro
prletarl •• şi pentru o mal mare 
credlDtl a Ipuselor sale, e] le 
arAti o cruce de aur sau, mal 
degrabă, aarltA, primiti, - după 
cam spunea - dela Malestatea 
Sa ImpărAteasA ,1 tn sfârşit pen
tru ziua următoare (adică 1 ale 
carentei (Noembrle) l-a chemat 
ta satul veciaCurech!, dease
menea din cercal Zărand, -
atât pe locuitorii atancl pre
zentt acolo, cât şi pe altii al 
tataror satelor. prlo Intermedial 

altul, pe comisarul Bel., dea_e- pi cam reeşea şi dlo lemnlflca .. 
menea din Crilclor. I-.u acope- tivul Incident dlo lalle 17ts4, cn 
rit intr'o groapă cu pIetre .roo- dacerea in pădure a vlce-coml
eate pelte el, omorinda-l; ,1 telul Andrei Forray. 

I I In raportal da citrA COD sl-
pe doi orfani al decedata al Jle, ilai Regii dela Buda, vice.co-
fost vlce·comlte de Sebeoy, l-aa mUele scrie, fDtre altele: .... a
omorât chIar la lAnul mamH. cum prin dov~zl slgare şi prin 

De.alcl, o plTte venind ta 101ă,1 experienta noastră, am 
Mlhăl1enl, la aumltal D. Clllzar, i aflat că răscoala (Arăneasci a 
Iar alta ta Brad pe ll.ugl pră-1 ajuns deasemenea ,1 ia. acest 

" comltat; adleă acea drOjdie -
darea cuelor nobillJor fi a boltII collurles _ s'a imprlşt1at to trei 
unul Armean. prăvălllle argusto- plr'I, doul părţI aa nAvAlit prin 
rll.'r greci - rămlnlnd latacte, alte late valahe, aflltoare In co .. 
după cam le poveste,te; - ,1, mltatele vecine: Iar a treia, prlo 
pe lângă distrugerea lucrarilor satul Zam, pe unde adică e tre

cerea spre Ungaria şi m II ales 
pe care nil le patela lua, au apre acelt comltat, unde l!lva-
arun::at io stradă Ipre a-I devora dând a trell a ars, iar pe o 
câinii, pe Nicolae, fost pretor in crâşmArltă germană a omorit-o 
Brad, Icotlnda-I-se mărnataeele şi total a prAdat. Apoi acum to 
ca cuţitul· ,1 pe vAdava lui Ungaria atAcând primul sat Petrlş, 

, a dIstrus castelul familiei Szal-
acutorl. Albert Rtblczel, dapl ce, inci bt k şi deasemenea • prefă:ut io 

"AceastA amiglre a locuitorilor tn via ti, fusese desbrlcati de cenDşe, impreună cu toatt pro
fllod adusă a doua zi Ja caDoş- cimaşe; pe predlcatoral Con- prletltel, hambarul fi grajdurUe. 
tinta celor mal apropiaţi pretorl. feslunll Calvlne, aşezat pe llo- De-aici, ioalnta.od spre satul ve
acell.la fIInd Informaţl mal dl- gă aceea comană (de.umenea) cln aşeut pe malul Mureşalul, a 

.,t prAdat cartea nobilă a familieI 
oalnte ca si meargă pentru prlu- 1· aa omorit. Lengel, .Who.re totacolo şi • 
derea in,e1ătorulul Salls şi a Mal târziu, adzlad la satul prefăcut-o tn jAr.tec, de bnde 
emlsarlHor lai ,1 crezând el cA Rlblţa, in târgu]-Bala de Crl, ,1 lodşl doamna proprletAreasă 
aceata este insuş! aveoturleral I satele Lunca, O.!la, HăImaglnl abia a putut sA fogA in cămaşe. 

I I I • d ala I Mare Hălmăgef, A+ncea, Otvoş Pe armă lasind in satal Tok:, lIa vreun om a. u, s au Il , t acolo deasemenea a ars curtea 
biserică ,t chiar J-aa prlDli fa ,1 Pleşcnt., au omorit Intran famllfel Leugel. panl ro pr~zent 
Curechi (dupA cum f!gădulle); chip ael~glalt nu namal pe DO- DU a tnc~tat farfa, ci pAtrunzâod 
dar firi de un rezaltat fericit. bfllf, Intâlnltl 'n cale, IIU pe fa- panl la tirgal SAvâr,'n, după ce 
căci pe când voiau d-I dacă, garII de orice stare ,1 la prldat Itrajlle cu Casia Rt'gală a mlne
la ItrigAtul aceJullnşeUtor unde orişice fel de bunurf; dar na s'aa lor .(a fojg1t pe)ste dM re, dlnă Ba-

, bll uat, mu tlm~a a at pra flă-
mal inainte nlciunu] sau foarte temut ca fiecare carte a ao 1- cirllor' cart!!a dlal conslt,er An-
puţini (tăranl) apăra Ieri, pe or- lor şi orIce dăduse ca recoltă de drel forray şi tot ce a strAns 
mă malllmea lor intr'uo numAr cereale sau de fAn dlo anul a- dia tinereţea 8.1. tncrpând, cu 
atAt de mare ,1 ca atat: furie eesta Sia din anii trecuti şi cel mal clOltit cavâat. impreunA 
I.a atlcat pe el ioşişl (pe pre- toate clădlrllt', mii prelal de ca toate mobllele ,1 prodasele 

. 1 I cimpulUi; apoi curtea familiei 
tori), tu cit, ceHalti fugind. pe orice tlraale. să e distrag prin K.szooy dia TotvărAdla pe 
doi pretori, dlnda-I JOI de pe foc ,1 pară, II le tmprişUe ,1 armA curtel dia OădŞdll,' CA
cal, I·aa ucis tntr'ua mod crad, si le prefaci ia aerum, tmpre- pruta., Bârzlva şi altele. pAoi la 
lovlndu-t cu pietre, Becuri ,1 cu Doi ca distrugerea mea ,1 a ta. tAr~ul RadDaŞI Llpova, acum ca 
bAte Iar pe trei soldati aduşi taror proprietarilor prea .!garl Icela,l cruzime le.a ars, le·a pri-

• • t « dat şI It-a prefAcut In rai ne. 
acolo p~ntru a da 'latol' preto- ,1 prea crudă. Intr'adevAr .ceasta (drojdie) a, 
rllar, l-au sfAşlat aproape. M Acelta este caprlnsul langulal ameninţat cA na vrea si foceter:e. 

Aceastl Ingrozitoare tugedle raport.1 101 Şt. Hollaeht. Ca pani ce DU va pătrunde chIar şi 
fIInd lermlnată - .conUnui ra- incheiere, el roagi eoogrrgat'a la Arad ,1 aici deasemenea va 

tii 1 Şt H li hl- I I comltltulul Arad .1 t. mAsurile dl.troge total, prin fllcirl. prla 
por au. o oe -, ma .. Ivatoare pentru • peveal - mlcelurl, din cruzime. 
malţl adanbda-Ie a doua zi din Icrle el - la dl.tragerea tohlA Aceattt c~atl _ contlnai ra
tOlte pArtUe, au tlDut afat ca aA a nobilllor fi a aeaobUUor an- portul _ creşte dlq zi In zi tot 
porneucA tmpotrlva aobUUor ,1 gurl-, botlrttA .Bub jurAmint de mat malt, fiindcA Vahllbllaeeatul 
ni dupl malt timp, pe la ora cAtre "'ranU rbrAtttl-. camltat deuelDen~ ,'au unU ca 
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Informatii noi ară~ane ~es~re Re~olutia lui Horea l 
(c ..... a" din pa,_ 5.a) 1. 15 Nodmvrle, Iar la 17 Noe... lII.rl, e.erglcl ,1 repmlvl, ,.- Im '.cepo! .1 localm l,e •• tA Ofl ImprA,tl.tl prla IIte, ~~ 

el, fntr'uonumlr mare; şi nu se intrunea conllliui comltatllhl tirzia deocamdata, spre enerva- barbar A ,1 neplăcută reglune.- aduii tot la Arad. I 
eate de mirat cA au loat .edoşl IrAdao. 10 faţa pericolului ce-I rea nobllilor ,i • celor dela Arad Rindurile ce le-am citat mal sai IItAltfei - precl~elZA con ' 
Itlt de uşor, deoarece acel con- ameninta nobllU dela Arad le 10 clzal noatra. reflectA io acela, timp ,1 groua gatla arlldaDă. - noul III ~ 
ducitor necunolcut le arAti o adresari colonelului dlo Cetate, La 2 zlle după primirea ordl- noblllmll maghiare, dar ,1 Iplrltul mii rAmlne, -- tOltl pleb~1 
Icrlsoare semnatA ca litere de comandantul reg1meotalul Wfir- oalal dela Buda. Congregaţla ari- el Ingult, intolerant ,1 trufa, cu lahi fIIod rbvrăttti ,1 acum 
aur şi apunea ci el I fost trl- temberg de dragonl, ruglndu-I danl le 10trunea ,1 rlbpllodea, • care prIvea Ipre nenorociţII 10- murând pretutindenI, - nicio 
mei ia namele prea tnalt al Im- ca 6A Da plece ca rtgi- la 17 Noem. sollcltind cu multi bagi valahi' tere, nicio actiune chiar p 
păratulal; promitea libertatea ,1 mentul dIn localitate ia Ha- stArainţă UD Iprljln militar, care, Dar teama cea mare a autori- a pa ne hotare răutăţII el ,1 e 
deplina sca ti re! de dări tmpre- nat, fn comltatal Tor o o taI. efectiv, lIplea to acele zile. Ea tAtilor angure,tI dela Arad, era tlnea in frâu.. t~j 
unA ca dlltrugerea total! I no- dupA cam era hotArit, sau .ca arAta ci ţăranii arAdlnl s'la u- ca rheoala acealta li ou le co- la aceste tmprl'Jurlrl I ' 
blllmll, a Ungurilor chiar nenoblll cel puţla O trapA constând dln- nit ca cel veniti din Tranallva- boare ,1 la câmpie. ande le gA- ordinul Con'iIIulat R( galim 
.In stAr,lt a toturor Catolicilor ,1 truD numAr de vreo 50 de IOa.. ota, 8ub cavântol ci aceasta ute leau tntlolele domenII ale mag, SUdl, din 22 Noemvrie, prin ,:: 
• Reformaţllor.. daţi Il fie a,ezatA la hotarul porunCI prtalnaltl fmpArAteucă. naţilor ,1 nobllilor maghiari. pr~ Vlcf-comltele Aradului era (11 

Vlce.comltele cerea protectia dinspre Transilvania, ta satele .Acest popor oeclopllt - lerle CtHn şi cutelele lor, pIIne de a· Intat ci domonl conte Anton. re 
cI~meot! a Implrataluf, precum noastre de marglne~ clt ,'Ia coogrrgilţla Aradolul. •. nu ca si vaţn ,1 comori, strinle depe kovlcl era delt'gat cu cerce (3, 

,\ luarea unor mburl militare câmpIe, până ce aceută flaclrl apere averile domnilor proprle~ spinarea lobagl1or valahi. riscoalel, ia aHt.te de loall eo~ 
pentra apărarea Doblllmil dia a~ va fi potoUti... cAei este teamă tari, pe Jolul ,1 pAmântul cărorl .latr'adevăr - .crle Iceat ra- miur rl'gal, impreanA CII g. 
cut comltat. Nobllll dlo Arad le ca nD cumva supuşII Transllva- trila. de care era apărat, era a· port dia care am cUat mal lUI - raiul baron PaplllL 
refugiazA In Cetate .f, dupA aUe nlel, intre care de-altfel a Izbac- jatat; ci, mai deirabl. e] iOlu,1 e primejdie ca prăpădul Icesta Indati după Dumlrea la, ou 
lDforma+lll.tlm cX satele germane, nit această rbcoalA, obaervâad a ars hambarele, a dlstrnl to- ai na rislpeaac! toate ,1 la ,el, A k 

.,. il t ld J d li tele . lan ovld Ieria cltretut 
de pe malai Itâcg al Moreşulul, re ragerea so .ţl or, 10 noo &ci tul, latr'un cavânt, a fOlt mai uode pânl acum e mal mare docerea comlt.tulal arAdau, . 

primiserA ordine ca aA se fDar- fie draşl la acelea,1 Ispltirl ilU crud. decât ar fi trebuit si fie transportal de grlne şi de tot 
hl I I • Noemvrle. dia Timişoara f' 

mue şi aă păzeascA zlaa ,1 c ar ma mar. Tarcul ca duşman al numelui de felul de produse pe do~ellme 
In cont 'nuar" vlc"'comltet·le mal totlo..... că, dupi informatiile primII 

Doapt• .. , fi lod oata pentru orlşl- ' ... ,,,,-.. Crea:tl'n CAci Da era destul cA .. " 
... B ., • autorltătlle militare .ră&vr . 

C.. ev.ntu"'lltate. Iratl ci .dacă armata ar fi a· a prefăcat In cenaa:e fnseşl ca, Semne de Delinlşte le vedeau 
.. .. .. ă I (b d h'" plfbe Irc acum gânduri mal va, 
In acele zile de grolzl şi de şezlt a hotar e vor a e 0- lele ,i castelele domenlale. dar ,1, aici, la cimple: "Cicl Obitr-

I . d tii) t ,1 ehi ar le refotoarce acaa,\ 
oeslgurantX pentru moblllm.. tarn Ja. e a a , acell. ar pu- 11:.1 hambar.le pivnl+-le morile vlm acum eli ,1 prAdărl .'ag Jn-

il o.; Y .. , ... , , pectA ordinea; in cOD8ecloţ~ .' 
maghiari, Coogrega11a Aradulai tea ai opreasci ,1 eşI rea locui- distUeriUe de bere ,i raehia le-au tâmplat şi ci plata fân!llul depe coala ioshl dând indărăt. t 
prime,te adresa guvernului Ma- torilor noştri spre Transilvania distrus prin foc. Au devastat grA- domeniul Boheity a fOlt Juată. 

şi tntr·r-~ ac-Iela la al noştri Oblcrvlm ci VaJ"hlt "e adunx de primejdie eate mal 'pe!: 
r-lal Prloclpat al Tranltlv""lel, W ..... .. dlnll· parcurile de vâ"at !!itI pl" •• a 

.. aU ~,,, t T .- Deaceea el Invita conducere Df! 
datA tn zlaa de Il Noemvrle şi orice h:găturl Intr'un cuvint. clnelt; au prAdat ,1 au ars locu- in cete. ţin sfaturi IIcanae, sDnt mltatalul II .e abţină .de: en1 
1784, dela Sibiu, ,1 semnată de CAcf attfel~ după cum am obaer, lnţele chiar ,i ale lervltorUor do- in DumlrArl Deintrerupte. zăbo- pllcarea torturilor şi a altOi 
baronal Samnel de Bruckenta', vat din contlnaele dispOZitII mal menla]l ,1 ale lacrătorlJor cato velc si le ocupe de domenll' 

'- , dep,e corporale· ,1 chiar 
prin care ac."ta tDştlln+a pe loalte. Ilogura primejdie e ca a· llcl car. fUI.cer x aduşi ca mari care toate trebuesc considerate 

... • • ... • coodamnarea deltcventllor, 
Arldanl .a Izbucnit pe neaştep- ceuti riscoall locală IRA DU fie osteneli şi cheltuell tn rtgiuoea nl'ireşlt ca tot atatla pt,i Ipre Asemenea dispoz\+11 bl 
.·te fn "Deie loc"rl ale Comlta- dăanltoare chiar ,1 eiatulal .ceea sălbatici t at pri ilill rAlcoali t 
s- ..... ; o e ve' toare fa+a de rlscolatl, ev 
talul HUDedoaref, unit cu Za.. tntrell... din acel tinut aa fost devutate, Astăzi perceptoruJ Cusel ,'a Ve nelu ~al de lOi. d~la 1 
raudal ,1 In Alb, de JOi. rls- Aşa le vAita vlce-comitele Ara- toate banurlle acomodate pentru intors fări tncaslrl; doi pandurl Ele 11:1 au explicat'la ,1 lU,' • 

coala, plebei valahe, 'nlotltă de dulul, zApăclt de Illşte even\- folosul ,1 popa al cXIAto il r tocalatorl aH fost al gaţr de Y 
I I II r Ci, .. UD, ziml1e comise de nobllll" une!, 

fapte grozave vloleote". Guvernal mente care·1 liurprloleserl şl-1 • , Illot In ceDate; tatr'aUt, ci to către locuitori din fntreaga plasA torhl+lie uogurea:tI. ca la e să 
trlnltlvXnean, deal luase ,ane]e desorientuerl. MI,carea lui Ho- Intindere de zece mtl Iti TotvXrAdla ,1 drept I d I t y 

a y e pr a er - il U e a Q- iaU chiar la Arad, unde' utel 
rnisarl militare, le temea fota,1 rea fod, - opritA an moment torlul nostra, oa e loc ande ci- cua le-a fOlt cODtu.at aceatora di 
ci mulţimea, rllvltltl, opritA să prin incheierea armlstttiolui dela Iitorul, negUltoral Iau comer- cu declaratIa formalI a locuito. Noemvrle trlbunalnl crlmlc' 
, "gX fn muntI .x nu~,1 del"hld x 12 Noemvrle, contlnaa totuşi aA clant I abi t x ,1 fi f r']o V 1Xtl t Ib ti t I revizuire, lub prrşfdenţla 

.. a • il .... D m O an ia- a ele u- 1 r: • om p el con r u • ne comltelat Aodrei ForriY Id' UIW 
calea in vreuu chip .spre plr- le Întindă, producând to lumea glal fmpotrlva asprlmll vremii. şase săptAmânl, dar na UagurUor,econ. 
tne SIăvltului Rt'gat.1 Ungariei iobli!gllor români o mare .gltaţle sau sA· ,1 adlposteascl vitele. I.r pe armă. nici ,(Jugllrllnr nici acea .0rlbllA leatlntA," cum În ' 

,1 .. tfel II aducă acela,i ruInA lofleteucă. In judetul Arad mi,- ChIrurgul comltatu]ul, localnd in altora.. mt-Ia In,I,1 autorii el, prin c . niL 
,1 acolo·. e clrea aceaata cuprinsese toatl acut ţinut, a fost lipea de toatl In fata uDel asemenea ltirl de de tAranlarAdaol, mai ales P ,ta 

Dia ac·ste conlldera+!uol, au- partea răsărltelol până la Radnl, Il t tii bl de sate - erau condamD .. • - averea Ş ni ramen e ela c; c ar spirit ,1 I .gltaţlel tiranilor din· t 
Varnu) Tranlllvaniei comunicA a.dicA reaianea maotouA pAnă 1 I x I f t fX ti i moarte prla tragerea In tu : 

... Il! , pr m .. r a a os pre aCU n tntreg comltatal Arad, congrega- em. 
dl'spozltla .ca plAbea valah X iu marginea clmplel. Spaima in- Bl 1 C t Il Il C viu la frADgerea pe ro ati, t' 

t .. II ceOUŞl". ser ca a o cor, care tia raga onlmal Locotenentlal ' el 

rllivritltX III nu Il'oogll 10 a"ele tre DobiU era mare ,1 el ae te- Iii d rea P" r1Jg sp"n'"urXtoart, U"r 
Q a CJ.. era a ogara n Icea reg aDe e deJa Buda .pentru ca ai DU fie .... &o CI .. 

pirtl. ci si fie opriti acolo·. meiU ca rilcoala 51 ou ajungi munte. a fost pridat.. Intreagt diitrul acest fntreg comltat de prin tlierea capului ca pal e. 
Con.IUal locot·n~ntlal ci regal to posUI, unde pagabele ar fi d bA 1 t I bl rt il 

.. t... fii Id biE d po oa Ş orna e e le c au flacările prlmejdloa&(': 110 ,1 .) O parte din aceat matem 
dela Bnda rAftp"ndea la 12 Nn- ost, ma COOl era I e. e f t j f It It I ) 

.. v- _ OI e ti t, a are e, Imvonu cele vecfop, ca dragonII r~glmeo. cut subiectul a două conferlnţt 
-mvrle 1784, cODgr"gatl-l .rx_ -luni Il Irit el aIJbtllf din co- hi I ] f t tit U 1 ă d' ... " ... a C ar, Icaune e au OI s r CI e talal de WUrtemberg II DU plece la Diversitatea popu ar In 

dane. arlt*nd că ml,c_rea Ivlt ll mltltul Cliongrad. Ia pasti dar, t d It I tii' b'l Vid Munt- la .... r~urll ..... 1-
, <1. el , aa eVtn nil ,za I e ase. e deta Arad la Uj-Pets, la Toron- ' ". "' .. D .. UUI 

in comlt.tal ZX-and, merit! toată pe Tiu. luaseră o IntreagA serie I A f t cută; alta, la inaugurarea cleI" 
ou sacre nu auma c aa 0& 'pn- tai, unde urma IA fie la 22 No-

atentia, din cau"', proxlmltXtl1 de mburi pentra pretntâmplna.rea comunicări din ac\astă iarnă l 
t .. el lAI ă Xtl I I cate ca mâIni sparcate. dar erau emvrie. cI li rAmlal mal de- tutului Social Sel ţia Banat-

comltatalul Arad de acele locarl. or c re r livr. r , aceste dlapo- f I it I t 1]1 1 t A Il o oa e, n m ocu .. r z spre parte aici. din Arad. 
10 acela, timp tnsA, Con.ltlat z1111, cuprlDlie in 17 puncte, le b .. d fi dl 1 I t ţi I A a ea pe r.n ecare o e e, Deaumenea o cohorUI~ care I 

regal dela Bada 1,1 exprima comun cau , congreg. e ra- ca dlntrua VII obllnuit. 
regretul ci DO • fost Informat la da lui. prin raportul ca d.ta de 

22 Noemvrle 1784, din Seghedln. In IfAr,lt ce lacra Ingrozitor ,1 
tlmp# spre a fi putut dispune Suot anele mAluri fOllrte ln- oeaman a mal fOlt fAptult1 nici 
miaurtle necettare, ImpreunA ca pentru trupurile morţilor, a,ezlte 
Comandamentul general al Ar- teresante, dar intrucAt na privea 

dl t Ar d ]] pentru vecie tn crlpte, na It-a 
matelor. Deaceea c.r-. Il fie rec au. DU e vom enu· .. .. I ltll I I foat tngAduitA odihna, ci ele au 
informat despre orll:lce fntlm- mera acum, c ca a a ocu e , 

Y in alt loc. fOlt aruncate afară dia mormln ... 
plue. printr'un curter special. tele descbile ,1 au rămll nein-

Pe când noblllmea maghiari 
Pe de .ltl parte Congrtliţla era aşadar tntr'o mare fierbere gropate." 

Ed. 1. Oavdn 

Arldalul era aouoţatA ci a'au ,1 dlapGfati ,t fnlu,1 Conslllui DupA o atât de lungă Utllnle 
dat dispozitII ca general al Kop- Locotenen,laL dela Boda era tn- scriitorul uugar dela Arad ift a~ 
penzoller dela Tlmlşoar,~ 10 cltnat apre luarea unor draatlce dluia Indignarea Il revoltati: 
lot~legere cu vlce·comltele An.. mAsuri de reprellune Impotriva - Ploi acolo adi ci I mers 
drel forray ,1 cu cODtele laDko- ţăranilor români răscul_tl, Viena, IndrAzneala lupuşUor Impotriva 
vlcl sila mlsarlle necuare pentm dimpotrivA" m'Difelta aD spirit ItAplnUor lor: acestea le-a fA· 
preintimpinarea dezordJoelor.' In.. mal paşnic şi sta tDcl In espec- cat strAloul valah nobUn]ul aD
chelnd, Con.mul rtgal recom.an- tativl. gur In Patria .. r (hac feelt alle-

n/1l() 

da: .ca rD comltat IA le Pb-

I 
llUpirltul IOIl~ 11" deapre care nlgeoa Valacbal, NobJli HODgaro 

trne dela Iloe pacea, ordinea val vorbi mai JOI. DU era gri- In lua Patria 1). 

f
" Iu,punerea poporului fatl de bit IA rbpundi la, ml,carea. to- ŞI fosemna mal dep.,te: "Şi 
auct oOlrl ,1 fatl de dl.pozlţllle blgnor ca mllurl aspre ,1 crade deaceea acam Dlmlc na ne-a mii 

regale ,1 publice; deuemeaea cum flculerl nobllll uDgarl, care rAmas, decit ca si plingem 
ţoate corespoodenţele elandeaUne la Deva, _ Ipre exemplu _ a- soarta noutri. care nlclodatl au 
,1 ~aDlflle la.pecte, II, fie elleatrl totr'aD mod Infloritor se va mal putea imbonAtl,ţl " si 
IDterzile-. '. aa numlr de 56 de ţArini prl~ pomenIm de aceea vreme d.nd , 

Ordinul a fOlt' primit la Arad loolerl, Deaceea, Interventia mi.. tloi ~ prlmll QobUl ,1 catolici -

Horeaîn temn.iţa. din Alba~Iulia 

nep 
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juna cutitul la oei 
"'" 

A fost arestat' un fost ministru ... 

1,~mHni, urmoti DiI~o ouocotilorl 
f 

Agenţiile telezraftce au anunţaf 
la 19 ert. ed a fost arestat tn 
Iugoslavia fostul mlnlstfu iugos'" 
lav al pddurUor ş' mille/or, ln 
vremea din armtl depatat al ~cup
cinei, dr. Nicola Niklcl. 

aproape nimic, # se va 'nleleel! 
de ce: .Naaehitz" t tare ,1 mare 
şi 'n Romfinia, prin sucursala sa 
.Lomaş". E 'n orlu caz mal 
Iare ,t mal maTt dec4t tn Iu
goslallia, fIIndca la noi fraudele 
de sute şi sute de milioane CI 

I-aa fost descopt,lte au fost mu
şamalizate de parca nici n'ar li 
lx/ltat, iar amenda de 280 de 
milioane l-a fost redusd la zeu 
milioanl, in vreme CI! In lugo
slallia conductftQ sucursalel t 
aproape de un an in puşcQrit, 

iar acum a lost trimis ,a·j lind 
tovdrdşie la ,deoare inSUlt uit 
fost minlstfu. 

:I~ere,l nUIUerus rOIUanus in toale profesiunile - Arestatul t amestecat dlmpfe
una ca a/II poLJticianl in frustra
rile de fise şi 'n alte afaceri urlie 
ale socletdlli de exploatdrl !ores
tlere • Naschltz· , caTe-,l are de 
furma centrald In Elvetia, dar 
In realitate t-O locietate evreo
maghiard din Budapesta, ande-,I 
are centrala efect/lld. 

el d t 'd ~a dată de . A ex. Val a, 
II ~od in contra strainilor şi a 
:10 " • . • Iritari or cart au ajuns sa ne 
P! ~e in toate instttuţiunile şi 
ti f"1 • _te pro eSlUnt e, are un ra, 

din ce în ce mai puternic 
OI imile româneşti de pretu, 

!ni, datorită 'mprejuriirii că 

D~i din Bucureşti, treziţi la 
I realitate de inimosul Ion 

IU bţa, au sărit bătrâni şi tineri, 
etbeosebire de coloare de par, 
III 

tid. să ceară cu cea mai mare 
energie aplicarea acelui numerus 
romanus cerut de d. Vaida Vo 
ievod şi din motive politicianiste 
respins de comitetul partidului 
naţional,ţărănesc: adecă a unei 
masuri, egală cu procentul celor de 
altă limbă, după care să se facă 
pnmJrea neromânilor in slujbele 
de stat, in profesiunile libere, in 
şcoli şi 'n toate manifestările de 
viaţă din ţară. 

g ~Io,iunea ayoc::af.lor 
,~oul de llfov (Bucureşti) 
eJut adunări măreţe în a
'~' chestiune, votând urmă, 
I moţiune, cu care s'au 
II·' t până acum avocaţii 
{f • din Iaşi, din Cluj, din 
i ~va. din Arad şi din multe 
A,~raşe: 

~!.~ Mo1iune 
te· 
n perativul conştiinţei de 
!l" ne porunceşte să ieşim din 
!trenţa şi apatia de pana a# 
~Implinirea idealului naţional, 

tu care atâţia dintre noi au 
~at, n'a constituit decât rea~ 
~ c.tdrului in care urma. să 
~e puterea de creaţie ana, 
~dominante. Dar, în vâltoarea 
'. de după război, sub po
,tunei vieţi mereu mai aspre, 
te Soi recunoaştem, cu nesfiir~ 

{

rere, că romanul a scăpat 
, din mâini in ţara roma; 

'unde ~ţi. intor~ p~ivirea: . i~ 
economica sau m ~'Iaţa SPin' 

in fum;ţiu"ile de stat sau in 
Punik libere, i" toate ramurile 
~itate, românul este cO'I'ârşit, 
~.t, sărăcit, umilit, de straini 
·tmi. 
~tei situaţi uni am hotărit 

,hmcm capăt prin mijloace 
.Ie. 
kile nu sunt nici imuabile, 
~eme. 

Ele ies din consensul unei ge
neraţii şi sunt perfecţionate de 
generaţiile următoare, dacă nu 
mai corespund nevoilor şi aspira~ 
ţiHor prezentului. 

Viaţa naţiunei nu poate fi in' 
cătuşată in forme legislative ne~ 
corespunzătoare şi o intocmire 
constituţională de promovare na, 
ţională se cere realizată; iar' tra
tatul minorităţilor din 1919. tre~ 
buie interpretat şi aplicat in spi, 
ritul intereselor conştiinţei naţio, 
Dale. 

In lumina acestor principii, 
pornim lupta pentru valorificarea 
elementului românesc, in cadrul 
profesiunei noastre, după criterii 
ce se vor stabili la timp. 

Vom reda Baroului Român 
structura etnici de care e lipsit 
,restabilind vechiul echilibru rupt 
de avalanşele eterogene, 

Dela inceput aşezăm prin ur
mare problema pe un plan gene, 
raI, stabilind antinomia intre na~ 
ţionaI. şialogen, minorităţile de 
rasă. limbă sau religie, (inclusiv 
evreii din vechiul regat) urmând 
să fie reprezentate in corp, in ra, 
port cu importanţa lor numerică irJ 
stat. 

Confraţi Români Creştini din 
toate Barourile Ţării, vă cerem să 
vă organizaţi fără Întârziere într'o 
ăsociaţie generală, - pe ţară, . ~ . va 

~ dis«:u'rs IDull «:oIDenlal 

al d-Iui Tilulesf:u 
f prilejul plecării din Roma
t ministrului la Bucureşti al 
Iatliei Von Schmidt, ministe, 
ostru de externe a dat re~ 
ntantului Germaniei un de, 
la care d. ministru de ex; 
N. Titulescu ,1 rostit un 

ti mult comentat in ţară şi 
ăinătate, vorbind despre ra
riIe de prietenie româno
Ine şi spunând Între altele: 

!'Ilem dornici de pace şi con~ 

" ca cooperaţia internaţională 
~gurul mijloc petltru a o asi
n mod fa'l'orabil. 

credinţă, va promitem, d-le ministru, 
să ne gândim la domnia voastră ca 
la bunul meşteşugar din primul ceas, 
de care îţi aduci intotdeauna aminte. 

lmi permit să ridic paharul meu 
în sănătatea Excelenţei Sale cance, 
larul Reicbului, pentru prosperitatea 
marei d''I'oastre patrii şi pentru feri
drea d--voastre personală." 

Ministrul german a răspuns 
mulţumind şi arătând uriaşele me
rite ce şi le,a făcut d. Titulescu 
prin activitatea . plină de succes 
ce-o duce pentru cimentarea pă, 
cii in lume: 

ClCeea facem tlrarea (ea mai •• _'''~.''''' __ .11111'''.''''''''~ .......... I11.; ... $ ..... -.-..... " .. ,t 

Abonamente: ca din negaciaţhmile actual
in curs să poată ieşi o inţe
generală satir/ăcătoare pentru Pe un an 130 de lei, pe o 
)arţi1e În cauză" ~i care, aşe, jumătate de an 70 de lei. 

y Pentru 1ărani ,i muncitor. 
:galitatea de drepturi in ca- 90 de lei pe an, 50 de lei 
I natural, adecă egalitatea de pe jumătate de an.' 
~t~ in toate regiunile geogra- Auţorităţi, instÎtuţiun~, ,jn-
1, Jmpieăice pentru multawe1nC tr.pnn~e~l. 5~O ~. I,e.o 
irea Eur p . .' b . 1 I Autor .• taţ, ,. msbtuţlunl stl
. o ei m ta ere rwa e: teşti cazine 200 de lei.. ' 

>J.ua aceea, pe care instinctul Ab'onamentul se plite,ta 
ne ponmceşte s'o aşteptăm cu inl:llnte. 

care să constitue nucleul marelui 
front unitar naţional de măine, 
cuprinzând toate profesiunile li~ 

bere şi ramurile de activitate ale 
acestei ţări, sub deviza: NU~ 
MERUS ROM ANUS: 

Urmaţi exemplul 
avocaţilor 

Exemplul dat de avocaţi 
trebue urmat de toale cor
poratiile româneşti din fară. 

Despre scandalul Izbucnit a
proape acum un an în· Itlldlu,a 
ca fraudele de sutt de milioane 
de dinari ale societdlll acesteia 
budapestane, la noi nu ,'a sCTis 

...,' ee '*' 

Când vom ajunge şi noi bletU 
sil 'nvilţdm niţtI din drafostea 
de lard a s4rbUol? 

a ~ • • ~,,~ • .. ' usse • Aceeaşi covârşire a stră· 
inului, de cele mai multe 
ori duşman statului român, 
este pretutindeni. In toate 
domeniile ro mânuI e In că
le ca t. covârşit~ dat la o 
parte, ca să se îmbuibe cei 
de altă lege. 

O - S.., • In a«:UIIDe 

Jobăgia aceasta, care a· 
meninlă viitorul neamului, 
nu mai poale fi tolerată. 
Să ne adunăm rândurile 

ca să o înfrângem până nu 
bate ceasul ultim. 
", .-. •• a c*" ,..-.-
Rotariştii şi 

francmasoneria 
In ziarul catolic "Nemzeti Uj, 

sag" din Budapesta s'a publicat 
la 16 crt. un articol despre rota~ 
rişti, al lui Nyisztor Zoltan, refe
ritor la legăturile acestei organi
zaţii internaţionale cu masoneria. 
Nyisztor desminte pe cei ce tă~ 
găduesc existenţa acestor legă~ 

turi, spunând că convocarea in 
Mexic a viitorului congres m~n~ 
dial al rotariştilor dovedeşte cu 
prisosinţă că asociaţia Rotary are 
legături strânse cu organizaţia 

anticreştină a masontlor. 
u ., b4 ... 

Nu sunt autorităţi 
la Târgu-Murăş ? 

Un cetitor venit dela Ta.rgu~ 

Murăş ni-a predat un afiş in co, 
lorile Ungariei: roşu,alb,verde, 

prin care se face reclamă pe toţi 
pereţii din Tg. Murăş tirgului in, 
ternaţional ce va avea toc la Bu, 
dapesta intre 3-15 Mai. In par
tea de sus a afişului e scris cu 
roşu: "Budapest"; la mijloc e un 
tânăr ungur, in roşu, alb şi ver, 
de, cu o roată pe umar (roata 
"unităţii naţionale" a lui Gom, 
0(5), iar de desupt legenda 'n 
româneşte şi ungureşte: "Târg 
internaţional," etc, 

Propaganda aceasta roşie-albă, 

verde nu se mărgineşte la atât. 
In localurile din Târgu~Murăş se 
face clientelei socoteala pe afişe 

de,ale targului budapestan, date 
spre acest scop localurilor de o 
firmă Revesz, care organizează 

partictpările din Săcuime la nu, 
mita exibiţie mai mult iredentistă 
decât comercială a Budapestei. 

Intrebăm autorităţile din Târgu
Murăş: Cum n'au avut până a, 
cum ochi să vadă,să 'mpieclece şi să 
sancţionezc Îndrăzneala aceasta? ..... , ... -.. ~- .a, 

Liga Antirevizionista din. ju
detul Trei Scaune şi-a ales ur 
mătoarea conducere: Preşedinte 
dr. Ioan Roşu, vicepreşed. dr. 
Romulus Olteanu, secretar di· 
rectorul şcolar Ilie Marinescu. 
casier păr. Iuliu Păstrăv. mem' 
brii păr. Iosif Popovici. dir., de 
liceu Petre Marcu şi Prof. G 
Dumitrescu-Doru. 

.. 
Ziarul .Neam"Ul Nostru· din 

Sfanfu Gheorghe arată in norul 
din 17 ert. că reparându-se bi
serica protestantă din satul Cer
natul de jos (jud. Trei-Scaune) 
şi deschizându·se cu-acest prilej 
bula crucii depe turn in care 
ctitorii obişnuesc să pună câte·o 
Însemnare, s'a găsit un perga
ment în care sta scris că bise
rica s' a făcut in anul 1467 şi 
era ortodoxd. La deschiderea 
bulei eraU de fată notarul satului 
Nicolale Baiu Crăciun şi prima
rul David Timaru. Deşi erau 
aceste mărturii, preotul ungur a 
făcut pergamentul dispărut. 

.. 
Tribunalul Judetului- Trei

Scaune a dat cA,Ug de 
cauzl latifundiarului Mikes 
Armin, dându-I °napol o 
mare parte din meşiile ex
propriate. 

Sentinta a alarmat pe toli 
romAnii ImpropieUlrlW pe 
moşiile latifundiarului, cari 
se vld primejdulti 8l fie 
dati afarA din loturile pri
mite prin reforma agrarl. .. 

Citim Cit stupejacţie tn n-ful 
amintit al ziarului .Neamul 
Nostru·, ctl fn Sfântu-Gheorghe 
s"au maghiar/zat In anul trecut 17 
familii româneşti. 

Ce.am ajuns, Doamne, in anul 
al 16-1ea al desrobl,iJI 

• 
D!n acelaşl ziar: 
Lat/fund/arul Mlkes Armin are 

restante de impozite de trti mi
lioane, şi nimeni nu s'a/lnee 
de el. 

* 
"Gazeta Ciucului'"' ne desfăi· 

nue in n-rul din săpfămâna 
trecută un lucru care s' ar părea 
extraordInar: 
. In alegerile comunale recente 

..... n .. __ n'a .. v, 
TOT ROMiNUL DE BINE CITE'TE ZIARUL 
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~ .... "'.. C4IIlII'IW ......... ,...... III'UU, ....... 

'7 ,.... .... MW~ _____.,...,... -.-........ ....... ............... -..-..... 

din Săcuime, preotii unguri a~ 
cerut femeilor să jure că nu se 
vor culca cu barbatii lor dacă 
nu vor vota cu partidul maghiar. 

fapta aceasta a preotilor par
tidului maghiar e ne mai 1» 
menită, totuşi nu-i de loc de 
mirare. Nu e nici intâia nici ul· 
tima oară că auzim despre is
pră vi de are acestor preoti cari 
nu le pot fi inspirate decât Je 
Satana. .', 

, Cazul destăinuif de .Gazeta 
Ciucului-. fie că săcuiencele au 

, ascultat de preo1ii diavolului, fie 
că nu i-au ascultat, pune din 
nou in discutie căsătoriile mixte, 
făcute de unguroaiceJe dela 0-

raşe din indemn budapestan. 
După destăinuirea aceasta se 
explică multe din abdicările fo
tale ale nenorocifilor de români 
cari s'au incăltat cu asemenea 
unelte ale iredentei maghiare 
'ţI' !A A' ,,"'. $ 

AII A 

rOIOan 

pierdut 
La Budapesta a 'ncetat la '16 

crt. din vieaţă o figură populară 

a capitalei maghiare, pictorul şi 
sportsmcnul Miltiade Manno. in
structor 'sporti,' '-cu rang de că~ 
pitan la Academia militară, cari· 
caturist al ziarelor budapestane şi 
prieten personal al generalului 
Gombos. 

1 s'a f.icut o 'nmormântare din
tre cele mai pompoase, fiind in 
gropat de preotul grecesc din 
Budapesta Koffas. 

"Budapesti Hirlap" din 17 crt. 
arată ci se trăgea dintr'o distinsă 
familie grecească (citeşte : macedo~ 
română, şi coroboreaza cu nu~ 

mele Manu din onomastica ro
mănilor macedoneni), stabilită la 
Budapesta din secolul trecut. A 
avut un frate, Leonida, deaseme, 
nea sportsmen vestit. Soră~sa e 
măritată cu profesorul de limba 
engleză de1a Universitatea din 
Budapesta Arthur JolIand. 

It 'A'. aa $ , ... 
La Societatea Turaulcă d n 

Budapesta s'a tinut O conferinta 
de alarmă despre ceangăii din 
Moldova, a lui Lukinich Frigyes.. 
Un artist Fl. Sohy a cânhd cân. 
lece ceangăieştl, iar profesorul 
ŞI. Sonkol, a IInul o confelintl 
despre . muzica ceangălJor dIn ~ 
România şI ti lurarilcttoi' i:l7ri R" ~ 1 
sia t 

• 



"S~ldafi.i T rianoDului." 
O pusti Janka pe granil_ romAne •• ol,l. Bltania 

ZIarul • Universul- 8 arătat la 
21 crf. o nouii uneltire ungurească 
'n contra României: existenta 
unei puste Janka pe grenita din
spre Arad a Ungariei, in holarul 
safuluf românesc subjugat B81a
'ania, unde s'a organizat sub 
conducerea unui m8ioF originar 

din Timişoara care are la "oi 
,,,de ap"opio'Je ,,, /Iosl.'" tie 
fIIa,e '"semlllJ'Ja'J-, un lagăr 
pentru dezertori djn armata ro.. 
mânească, momiti dinadins ca 
să dezerteze şi raspliititi pentru 
aceosfo cu un premiu de 30 de 
penga, iar daci aduc cu ei şi 

arma sau haionela cu ind~ nu 
premiu de 50 de pengo. 

Dezerloril sunt triati În Jagărul 
acesta Hmp de 8 zile, apoi sunt 
trimişi la diferite unifăji militare, 
unde alcătuesc sectii separate, 
sub denumirea "armata Trit!
nonului lll

• 

Uneltirea aceasta a fost dolă 
În Yileag de un dezertor, care 
văzând foamea la care sunt ex
puşi in Ungaria aceşti "soldati 
ai Trianonuluilll

• a preferat să se 
'ntoarei 'n România şi să·şi pri
mească pedeapsa pentru neso
cotinta că a dezertat. 

INFORMA ŢIUNI 
Rugăm pe onoratii res

tanţleri să inţeleagă că un 
ziar nu se scoate cu vânt 
d cu parale grele şi cu 
trudA, deci să binevo
Iască Să-şi facă datoria, 
achitându-şl abonamentul. 
Vom fi altfel siliţi să~1 
facem să fie arătaţi cu 
degetul. 

Fiindcă unii dintre a
bonaţH cari primesc ga
zeta de astă toamnă gre
şesc şi trintit numai a- I 
bonamentul dela 1 Ia
nuarie inainte, ti rugăm 
Să-şi tntregească abona

_"'$$.~"'.""""h.l(fIII"""""$""."'''''''''''''S_''''IIIjI •• '''~_.''",_.ţ_ ... ,~iPIII"JIiII",_."' •• III· .. nlttn_ .. a". mentul, iar pe cei ce işi 

Dela Liga Antirevizionisfă din judetul Severin 
platesc abonamentul de 
aci 'nainte, să achite odată 
cu abonamentul pe anul 

La caslnoul din LUioj s'a ti- I formaţlt s'aa dovedit indlspensa- 1935 (pe-un an sau pe-o 
Dut IlJele trecotC!', .ub preşlden- ~ bile fiecArui român ia lupta '0 jumătate de an) şi dato-
tia d-Jul colonel Romul Holdea, contra revlzloni,tllor. ria depe luntJe din anul 
o şedinţă foarte populatA a sec- • trecut, socotita la 15 Iei 
tiei judeţene a Ligii Antlrevlzlo- Tot sAptAmina trecuti .'a pe lună. 
niste, botirându-Ie 'Il amiDont constltalt In judt!(al Severin lec- '" 
programul de munci pentru Ia- tia LigII Antlrevlzlonlste din AlJonaţii "oşlr; di" ArlJa 
oile vIItoare. Sa decl& II se faci Batt!,t1, având pre,edlnte pe d. sau cari IJ. treburi la ArlJd 
o intind actiune prin toate 1- inv. Petre Curaţlu, vlceprrşed. pe lşi pot plăti abonament.i 
.odatille culturale din judrt, d CAII n OJ I I Iti trlm ittnda-II-Ie coofrrentiarl ,1 • ma on s e, ecre ar pe la IJdmi"istraţitl ./twfll.i, 
material Informativ. Comitetul. d. Ioan Manteanu ,1 casier pe d. ,,, st,. Nicu FilipescfI 30 
cerut sectiilor din judel să faci Ilie CerOelca. Constituirea "a: Stlfl la d. Milof la Librtj~ 
o vie propagat1di pe.tru .Gazeta ficut In cadrele unei !nAlţitoare I ritl Dieut:ltlnă ai" .tr. 
AntlltllutDRttsttr, ale tarei In- lerbArI a tioeretulul din sat. Eminesc •. 
_ ...... t .. n $ ...... .,," an4 ~ CfIIfJ, AA.... "..! • 

Un prelat papal 
care frustrează fiscul 

Precum arată in n~rul din 23 I 'Venit an.w de 93.750 lei, când 
crt. ziarul "Universul-, comunita, I in realitate are din imobilele 
tea bisericii romano--catolice din comunităţii, al căror uzufruct i-a 
Cluj a fost amendată pentrucă a fost cedat lui, venituri de mai 
frustrat fis eul cu impozite pe muJte milioane. 
clădiri in valoare de două mili-- Inşelăciunea e dovedita. Fiind~ 
oane de lei, iar de altă parte un că acelaşi Hirschler s'a obligat 
avocat, Ştefan Klumak, fiul iostu-- faţă de comunitatea catolici, pen~ 
lui jurisconsult al comunităţii b.. truca s'o despăgubeasci de nişte 
sericeşti romano~ catolice din Cluj, pagube de zeci de milioane ce i 
a făcut denunţ în contra prelatu~ le~a cauzat cu un Imprumut în 

Olanda, să~i dea anual din uzu~ 
lui papal Hirschler, şeful comu, fructul imobilelor un milion şi 
nităţii roman~catolice clujene, ci doq.ci sute de mii. De unde, dacă 
a inşelat fiscul, declarându~şi un n'are decât 93 de mii pe an? 
- ~ . ;şa ..... est ... as"'" a'tA .""Z L ..... un an 

Indrăznelile ungureşti 
dela Chişineu 

Cbişineu-Criş, 23. - Este cât se : ciaţii este condusă exclusiv in 
poate de dureros şi de revoltător, limba asiaticului Arpad, deşi aso.
că românul e şi azi batjocorit în ciaţia are şi membrii români. Aşa 
ţara lui, precum se 'ntâmplă bună~ cum e condusă azi această cor
oară la Corporaţia meseriaşilor din I poraţie, e un focar şi un cuib de 
localitate. Este rovoltător şi inex~ itedentişti. 

plicabiJ, ca un Czister care în Un alt caz sfidător. E acel al 
1918 a denunţat bolşevicilor unde servitoru1ui dela judecătorie -
e ascuns protopopul român al Fruge.a - care la numirea sa în 
Chişineului Dr. Dimitrie Barbu, această funcţiune era de religiune 
ca să pună mâna pe el şi să~1 ortodoxă română, dar era căsă~ 

maltrateze, acum să vină şi să torit cu o unguroaică, iar Ia câţiva 
spună. ci ~românii de azi nu sunt ani după ce fusese numit, şi~a 
capabili să conducă. corporaţia părăsit legea româneasci şi a tre~ 
meseriaşilor şi trebue să mai cut la romano--catolici, maghiari
treacă multă vreme până vor fi zându-se cu totul. 
vrednici şi capabili de această Apoi nu-i asta batjocură la a~ 
conducere". Aceste cuvinte au dresa ţirii din a cărei pâine tră~ 
putut ieşi din gura unui membru ÎeŞte ? 
marcant al acestei corporaţii, şi De-acestea se pot petrece la 
inci şi consilier comunal, ales noi, in Chişineul tradiţiei româ~ 

pe listă româneased. Şi no~i mai neşti pistrată pe vremuri cu atâta 
puţin ciudat să. fie lăsat preşe- dârzenie.· Grănicerul 
dinte peste corporaţie unul ca 
Boroş, care a dat afară pe casierul 
român al corporaţiei, înlocuindu·l 
~u un minoritar despre care se 
afirmă că n'are nici cetăţenia ro
mână. Administraţia acestei --DS-e 

....... a IMI dan 

Se dau mari proporţii come
morării ce va avea loc Joi la Ti
mişoara.' iniţiati de d. prefect 
Niltor. 

I D. prof. Ioan Lupaş, pre
t şedinfele Ligii Antirevlzionisle 
I din Ardea), a tinut Dumi~ 

necli la Târgu-Muriiş o con
ferintii intifulatft: 'II Doi re
voluţionari, împăratul Iosil 
al II·l~a şi Horea"', in amin
tirea răscoalei Motilor. 

• • 
10t Dllminted a fost o come

morare a rdseoaltl la FiJeiJral, 
a· dtspa,ţdmârzlllJul .Astrel-. A 
1I0rbit d • prol. Romlll Rtbreaml, 
Iar tlellii llceullii au TeCI tat Il au 
etinlal cântece Datfitlu. 

'" 
La Bucureşti a fost distrusă 

săptămâna aceasta de un foc nă
prasnic librăria de cărţi perverti~ 
toare a lui Ignat Herţ. Ce n'au 
avut grija să facă legile româneşti 
a făcut.-o in sfârşit bătaia lui Dum~ 
nezeu. Prăvălia de imoralităţi a 
negustorului Hertz nu era asigu~ 
rată, - dac.i-î adevărat ce spun 
unele ziare. 

* 
Primăria Budapestei şi-a infiin~ 

ţat o nouă parohie maghiară gre
co-catolică, supusă episcopului 
Miklosi dela Haidudorog. Insta~ 
larea noului paroh s'a făcut Ia 17 
crt_ (Cf. "Uj Magyarsâg", 17. Il). 

* 
Au incetat din viaţă săptămâna 

trecută alte două personalităţi ro~ 
mâneşti,generalul medic Macri~ 
descu, veteran dela 1877, şi profe, 
sorul universitar Peretz. 

* 
Consiliul de război din Cluj a 
condamnat Ia un an inchisoare 

pe propietarul ungur din Micola 
Tanos Laszlo, pentrucă scria şi 

populariza poezii iredentiste, 

* 
Aplicarea legii conversiunii a dat 

rezultate foarte ciudate. Dintre de~ 
bitorii agricoli cu mai puţine de 10 
bectare nu s'au folosit de modalita~ 

tile de plata fixate de legea din 7 
Aprilie 1934 decât 3 la sută, adecă 
81.280 de inşi, şi-anume it?arte pu
ţini din Basarabia şi Bucuvina. 

Tiparul Tipografiei DleceZ8lle Arad 

Săpfămâna , 
In tarA I Mişcarea porni/d de d. Al. 

Voivod pentru stăvilirea cu/rop/rU minoritare aTf 
mai mare ecou In opinia IJublictl. Cele mai multt 
rourl din fard s'au pronunţat deja pentru numeru! 
manus, cert1nd parlamentului s'aducd legi In ! 
acesta. 

. Parlamentul discutd noua lege a cooperaţiei. 
S a incheiat la Inceputul sdptdmdnil un noa < 

tract cu Skoda, scotdndu-se dm contractul vec, 
seamd de comenzi pentru uzinele din fard. 

SAptAmina exlernl a adus turburări în 
t~va sate slauone şi bosniec~ din Iugoslavia, zv 
despre o compleciare a guvernului unguresc, zv !R.i 

desmintite apoi despre concentrări germane la gr .~ 
dinspre Austria şi altele despr~ concentrar~a CI 

corpuri de armată italiene la granita austriacă, 
tot mai mare îr.l.cordare în politica engleză, slăbi 
tuaţia guvernului. zvonuri despre un început d~ . 
volutie în Cuba (America), şi mereu stăruitoare 'ea p 
că se va înc~pe războiul între Italia şi Abisinia. -

Italia a trimis noi trupe în Africa, în urma şi-a 
tului că Abisinia a refuzat să-i primească con' ăjd 
(d~spăgubirj băneşti pentru morfile 'ntâmplate şi 
tru cheltuielile avute cu concentrările, şi apoi re ţa , 
rea trupelor abisinien~ cari au ocupat o zonă ne. lu 
Situatia se mentine foarte încordată. Agentiile ului 
reşti au adus zvonuri despre începuturi de răzVI' str, 
în unele colonii africane francezl? dă c 

Răspunsul Germaniei la invitar~a Iranco-en ă, 
ca să adere la paclul ai~rian şi la pactul oriental utu 
mulfUmi! pe nimeni. G~rmania s' a declarat parti e d~ 
a unui pacl aierian, dacă i s~ dă egalitate, dar nil tele . 
să şfie de padul oriental. S'au făcut presiuni ti . C 

ei toată săptămâna, dar fără rezultat. se 1 
mijl 

"anM~ ______ "~""'~ __ ~""~"~ 

frământările lolitice ~in Unl~~ .i~ 
(Continuare din pag. I-a) pe 

e In Ungaria, ,1 care Da lolo.e,te Jatlfundllrl şl.lu dat du . nist 

decit SOCietAtII pe actiuni care ex· partidul P8eUdo-tlrloel:~: tevizi 
ploateazl lanatoralt apoi despre Eckhardt, Iar latlfllnd[lr oveu 
faptul cA 'n timp ce se exportă unt celelalte gruplrl de opo să fi 
ta Aeglla fărl ca să se aco- sărit de-asemeaea IA I .. r -' 
pere din vinzarea lai nici chel- BethleD. rferă 

tulelIIe de traosport, tArAnimea . In declaratiile date zlarf'Ceeaş 
magblară pIere de foame. vreo 30 de oameni pOll~unguI 

Sfâr,ltul discursuluI Eckhardt rAspunde Jul Eckhardt ci budi 
a fost o .vertlzare, la legiturA cu ţan, cu .gltatla sa, fetr' . fie 
acuzatla ce I-o aduce tabAra revolutie, tocmai atancl c ubapl 
bethlenl.tA ci impinge ca aglta- pau UngarIei chestiuni bel 
tia sa poporul uugareae tntr·o epoca le, ta fata cArora II 
nouA prApastie asemenel aceleIa bue.ă fie mal unitară el' 

dela 1918. Eckhudt a atru a- când. 
teotla cA proletarlzarta continua Se aşteaptă rAspuosal 
a IdrU na poate d.ce la nn 011 da aceator Itacarl aduoa ·tim i 
sfârlit decât kl o no.a rellolulle. joritarllor. !â~ 

Cotlnolnd aceasti avertIzare Revolta del. Tim 
a Jul Eckhardt, al doilea vorbl- duboazormeJl· de • 
tor dela adunarea din Sente,. . ta 
dt!putatul Ulaln, a spus: In toiul acestor ha d 

a v, enit dela Haldubi eanţaaoll "Vom scula satele, vom scula 
pe zdrenferoşl, şi-apoi o sa lIada meny (comund mare . eUle 
(cel de sus) cint rdmtirze deasa. propierea Dobrifinul' sau 

veste alarmantd: 4o,românt~ 
pra. Hura 1 daca v'a trebultlupta. cu d 
apoi lIa diJm lupttI}1II (citAm din flâmdnz,' au atdcat m;:ru~ 
.Pesti Hlrlap'" din 20 11). rta ş/ sau incalerat cu ele rOl 

I publlcd. 
Acelaşi Ulalu, rhpunzâod u- Intâmplarea dela şi is 1 

oul articol scrii in contra lui boszormeny e ardtall ţinut Pd 
Eckhardt de preşedlnttle Aca- Eckhard ca un averh 
demfel Maghiare Albert Berze- ca agitatia sa a şi' 
vlczy, a .pas el Benevl.:zy are sd deie roade nefaste. 
dela Socleiatea m'ghllrA gene- Ziarele au scris in . 
ralA de cărbuni tantieme ele 50 fard cu aceasta cd ns .ao.şl 
de mII de peng5 (aproape un face in contra agitah. titult 
milion şi jumătate de Iei), Iar EckhJrdt demersurJ' tetul, 
Bethlen .re dela lOC. Uricanl30 ruda sa Horthy. 
de mII de peng6 (tret sferturi 
de milion). Mal are Betblen 50 
de mU de peoK6 pe au del. e
dltara ,Atheneum lll ,1 dela zia
rele sale. 

Rumoare. din 
lum.. politicii 

Atacurile dela Senh~, au pri
cinuit fn lumea roactfonarllor ~ o 
enervare ne mal pomeniti. Doi 

"Pesti HIIlap" din 15, mescu. 
pUblicat bilanţul dept anDl eşte i 
al poşlel maghiare. aralOt, 
alteltl ca rau transportat : ! 

nali şi la cetitort de pesll ~ a sp' 
ni/d 334 gazete unguriscă a 1 

5.950785 tXemplaf,. .. a avu 

• de greşe 
Posturile de radio din e 

na IU 8?uf 8nul trecut . ~S~:l 
ehoneU. I'~; .... pu: 

a rorni 
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