ISTORIE
CONTEMPORANĂ

RAPOARTE ŞI MEMORII
PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIILOR ŞI GARZILOR NAŢIONALE
ROMANE DIN COMITATELE SATMAR, SALAJ, BIHOR ŞI ARAD
(DECEMBRIE 1918-MARTIE 1919)

După patru ani de război imperialist, în toamna anului 1918, Imperiul austro-ungar, înfrînt pe toate fronturile şi incapabil să mai rez'iste
valului mişc~1ilor de eliberare naţională, care-l erodau din interior, se
pră;buşeşte.

Pe harta Europei apar noi realităţi pontice, statele naţionale Cehoslova.cia, Ungaria şi Austria iar o parte din teritoriul fostei monarhii
dualiste intră în componenţa Poloniei renăscute, Italiei, Iugoslaviei şi
României, prin voinţa liber exprimată a elementului etnic major1tar.
Adunarea de la Alba Iulia d'in 1 decembrie 1918, prin votul celor
1228 de delegaţi aleşi şi în prezenţa a peste 100.000 de români adunaţi
în cetatea primei uniri politice a tuturor românilor înfăptuite cu peste
trei secole mai înainte de Mihai Viteazul - consfinţeşte unirea necondiţionată a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu patria
mamă. Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alha Iulia constituie,
astfel, actul de naştere al statului naţional unitar român.
Jocul de interese divergente şi combinaţiile politico-diplomatice ale
marilor puteri învingătoare au întirzlat însă, cu aproape cinci luni,
procesul de preluare a administraţiei (imperiului) de autorităţile româneşti in toate ţinuturile locuite de români.
Linia demarcaţională ·provizorie cu Ungaria, aşa-numita „linie Diaz'·
- stabllită în 13 noiembrie 1918 la Belgrad şi modificată ulterior, în mai
multe etape, la cererea legitimă a guvernului român - arăta Ioan Erdelyi, ministrul plenipotenţiar al Consiliului Dirigent pe lingă guvernul
ungar, în memoriul său adresat lt. col. Vix - şeful misiunii interaliate
la Budapesta prezintă „inconveniente regretabile", deoarece „împarte naţiunea română din Ungaria şi Transilvania in două, fapt care îngreuiază opera de organizare şi renaştere atît de importantă în această
perioadă de transformări istorice ...
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Impărţirea în două a naţiunii române din Ungaria şi Transilvania produce în mare măsură o perturbare a unităţii de guvernare, produce dezorientare şi agitaţie şi în rîndul maselor ... Situaţia creată astfel şi susţinută de condiţiile armistiţiului poate deveni izvorul unei adevărate
tragedii a poporului român din Ardeal şi Ungaria. Pentru a se eivita acest
pericol şi pentru a se crea o situaţie mai clară, Consiliul Dirigent din
Transilvania şi Ungaria işi permite să vă roage a binevoi: ... să modificaţi linia de demarcaţie sau să se precizeze teritoriile ce trebuiesc asediate
de aliaţi, conform intereselor naţiunii române".1
O serie de rapoarte ale consiliilor şi gărzilor naţionale române şi
ale ofiţerilor români cu misiuni de informare în teritoriul românesc neeliberat - documente aflate în arhiva Marelui stat major al armatei
române - aruncă o lumină nouă asupra realităţilor economico-sociale,
etnice şi politice din comitatele Sătmar, Sălaj*, Bihor„ şi Arad în perioada decembrie 1918-martie 1919 - perioadă mai puţin studiată, dar
nu lipsită de interes pentru înţelegerea justă a procesului istoric de desăvîrşire a unităţii naţionale a poporului român.
Rapoartele exprimă adeziunea entuziastă a maselor populare din
comitatele vestice faţă de istoricul act de la Alba Iulia, dar şi adînca îngrijorare şi teamă. a românilor din aceste comitate, că linia demarcaţională
se va permanentiza şi că armata română - prima instituţie naţională
in teritoriul eliberat, chemată să apere şi să garanteze unitatea şi independenţa României întregite îndelung şi cu încredere aşteptată, se
va opri la E5t de Munţii Apuseni. Este concludent în acest sens raportul
înaintat de lt. Gheorghe Patachi Văleanu din comitatul Sătmar către
M.C.G. român la 5 decembrie 1918: „despre spiritul ce stăpîneşte sufletele intelectualilor români şi ale ţăranilor s-ar putea scrie cărţi întregi.
Toţi intelectualii s-au ridicat ca un om şi luptă demn pentru înfăptuirea
idealului naţional: pentru unirea cu România. Ţăranii mai simpli şi mal
pr3ctici se declară în toate comunele că fac parte din România Mare;
ei nu fac comhmaţii sofistice ca şi intelectualii; de acea masa aceea mare
de ţărani este mult mai însufleţită şi mai demnă. E o emulaţie între ·cele
două părţi şi fiecare vrea să fie mai românească. Cunosc intelectuali de
la ţară şi ţărani care prevăzînd prăbuşirea fostului Imperiu habsbut'gic,
expres nu şi-au vîndut bucatele ca să aibă ce să dee armatei române
cînd va ajunge acolo. Ţăranii aşteaptă pe „curcanii" români ca ovreii pe
Mesia. Spun că se aude că armata română suferă de lipsă de alimente
şi se miră că nu vine la ei, dnd cel mai sărac dintre ei poate să scoată din
iarnă 10 cătane de a craiului român. In ţara Oaşului (17 sate) voiau să

* Din ianuarie 1919 linia demarcaţională în Sălaj prin Hodod, Băseşti,
Chilioara, Hereclean, Panic, Aghireş, Şeredei, Pria, Măgura Priei, răminînd în
teritoriul neeliberat cercurile Crasna, Simleu şi Tăşnad - subordonate administrativ con-iisarului guvernamerutal din Carei.
** Vezi pentru detalii suplimentare şi: 1918. Bihorul în epopeea Unirii, Oradea, 1978, doc. 97-264.
I Arhiva M.Ap.N. M.St.M., fond Mi. dos. 2179, f. 282-284.
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Rapoartele şi memoriile oferă, de asemenea, informaţii preţioase
despre: 1. constituirea şi organizarea co~slliilor şi gărzilor naţionale române; 2. activitatea febrilă desfăşurată de aceste consilii şi gărzi pentru
realizarea mult-aşteptatei uniri, in pofida .greutăţilor multiple cauzate de
situaţia economică grea de după răziboi şi de atitudinea contradictorie a
unor conducători politici locali, speriaţi de avîntul revoluţionar al maselor; 3. raporturile - la început cordiale, de colaborare, mai ales în domeniul aprovizionării şi asigurării ordinei publice - din ce în ce mai încoroate cu consiliile şi gărzile naţionale maghiare datorită atitudinii rigide a noilor autorităţi de la Budapesta faţă de revendicările naţionale
legitime ale populaţiei române majoritare din aceste comitate vestice.
Raporturile cu ·guvernul revoluţionar maghiar se degradează vizibil
după stabilirea liniei demarcaţionale provizorii ·pe axa MUlilţilor Apuseni
- începînd din Ianuarie 1919 pînă în 16 aprilie 1919 - pe un traseu
ce coboria spre Sud de la Vest de Sighetu! Marmaţiei prin Cicîrlău, Hodod, Hereclean, Aghireş, Ciucea, Ciuci pină la Zam în Valea Mureşului,
cînd „comitate neaoşe româneşti - după cum nota ziarul Patria, în articolul „Să se mute linia demarcaţională" - au rămas separate de noi şi
românii din Sătmar, Sălaj, Bihor şi Arad, care ating cifra de aproape un
milion au fost lăsaţi pradă unei stăpîniri duşmane. "3 Aceste comitate sint
invadate de trupe regulate şi de voluntari - în Sălaj, Sătmar şi Bihor
trupele sint .formate din veterani ai fostelor regimente austro-ungare din
Transilvania, care dezorientaţi şi fanatizaţi de o propagandă antiromânească iresponsabilă, neînţelegind sensul adînc revoluţionar al transformărilor istorice în curs, se refugiaseră la Vest de linia demarcaţională
provizorie şi constituiseră aşa-nwnita divizie secuiască comandată de rol.
Kratochwil - trimisă să menţină linia demarcaţională.
In aceste condiţii, incidentele provocate de trupele maghiare de-a
lUJilgul liniei demarcaţionale şi în teritoriul neeliberat sint aproape zilnice.
Românii - semnalează mai multe raporate - sînt înrolaţi cu forţa în
armata maghiară şi siliţi să lupte împotriva fraţilor eliberatorI; consiliile
şi gărzile naţionale române sînt desfiinţate cu forţa, populaţia civilă e terorizată, iar fruntaşii politici locali sînt siliţi să se refugieze in teritoriul
eliberat. In unele localităţi se intreprind adevărate expediţii de represalii
soldate cu atrocităţi regretabile. Referindu-se la stările de lucru din cele
patru romitate neeliberate încă, nota de protest înaintată guvernului maghiar la 7 februarie 1919 de Consiliul Dirigent arată că: „Se înrolează tinerii români 'în armata maghiară şi se dezarmează gărzile naţionale cu
concursul trupelor regulate trimise atît cu trenuri blindate cit şi cu trupele neregulate, în cea mal mare parte „secui". Oraşele şi satele rămîn
fără nici o apărare. Soldaţii unguri jefuiesc şi bat populaţia pe care n
2

3

idem, dis., 2154, f. 121-125.
„Patria", an I, nr. 7 din 9/22 februarie 1919.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

C. Grad

510

supun unor suferinţe de nedescris, o determină să depună jurămînt faţă
de steagul maghiar, ucid pe cetăţeni ... Ţinuturile Arad, Bihor, Sătmar,
Sălaj trăiesc sub o permanentă teroare". Pentru a pune capăt acestei stări
de lucruri „Consiliul dirigent se vede obli.gat să garanteze interesele
românilor în modul cel mai eficace posibi1" 4 •
Cererile de intervenţie grabnică a armatei române se înmulţesc, iar
oplirea ei pe linia demarcaţională artificial !fixată - Antanta ignorînd,
iniţial, realităţile etnice din Transilvania şi părţile vestice e greu justificabilă în ochii sutelor de mii de români ameninţaţi să-şi vadă aspiraţiile legitime de unitate naţională·, compromise. Din raportul întocmit
la 5 mar·tie 1919 de dr. Dumitru Lascu, insărcinat de ibiroul II de informaţii să însoţească pe col. Trousson în ancheta sa privind atrocităţile com'ise de trupele maghiare în Bihor - sarcină ce n-a putut fi dusă la bun
sfîrşit din cauză că, fiind condamnat la moarte de autorităţile maghiare,
se crea suspiciunea imparţialităţii sale - aflăm că avocatul Gheţie din
Şimleu i-,a comunict într-o convorbire purtată în biroul preşedintelui
Consiliului Dirigent, Iuliu Maniu, „consternarea românilor din Sălaj din
cauză că „armata română în loc să înainteze se retrage" şi din cauză că
nu a putut de a se înrola în armata noastră ... deşi numai judeţul Sălaj
dispune de cel puţin 10.000 de soldaţi". 5
1n contrast cu situaţia din teritoriile neeliberate, în comunele recent
eliberate de pe Valea Bradului (Solnoc Dobica) „se mai vedeau arcurile
de triumf de pe cînd intrase armata română" - arată raportul înaintat
de slt. Ioan P. Lazăr către reg'imentul de vînători de munte." Am vorbit
cu ofiţerii români care au văzut bătrîni plîngind de bucurie, fără să .poată
spune un cuvint. Liniştea e desăvîrşită, siguranţa publică e menţinută de
gărzile naţionale . . . jandarmii unguri, poliţia şi alte autorităţi au fugit" - notează acelaşi raport.6
La 7 martie 1919 guvernul român a fost informat că în ziua de 26
februarie 1919 Consiliul Suprem al Conferinţei de pace de la Par"is a confirmat hotărîrea Consiliului Militar Interaliat de a stabili „limita de ocupaţie românească, linia ferată care urmează calea ferată Satu-MareOradea-Arad, fără a permite românilor să ocupe aceste oraşe care aveau
garnizoane franceze". 7 Această linle nu era considerată ca limita maximă
revendicată de· România şi recunoscută de Antantă în 1916 8 , lăsînd Conferinţei de pace latitudinea fixării traseului definitiv al frontierei cu Ungaria.
Nerecunoaşterea hotărîrii Conferinţei de pace de către guvernul revoluţionar maghiar condus de Alexandru Garbai şi avind ca ministru de
externe pe Bela Kun, guvern format la 22 marfie 1919, după demisia
guvernului Karolyi, incidentele violente provocate de trupele maghiare
Arhiva M.ap.N. - M.St.M., fond Mi. dos. 2179, f. 310.
idem, dos. 2154, f. 38.
6 ibidem, f. 44.
7 România în primul război mondial, Ed. militară, Bucureşti, 1979, p. 442.
8 Eliza
Campus, Din politica externă a României (1913-1947), Bucureşti
1980, p. 122.
4

5
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şi agravarea situaţiei românilor din teritoriile neeliiberate, au obligat armata română să treacă la contraofensivă în ziua de 16 aprilie 1919 şi
să respingă trupele maghlare pînă la Tisa.9
Armata română şi-a îndeplinit astfel, misilllilea eliberatoare, punînd
capăt unei situaţii nefireşti, generatoare de mari pericole pentru unitatea naţională.
Rezultă, credem, din documentele prezentate aici, faptul incontestabil că acţiunile diplomatice şi militare iniţiate de guvernul român la
sfîrşitul anului 1918 şi începutul anului 1919 ca şi, dealtfel, participarea României la războiul împotriva puterilor centrale în anii 1916-1918
- au avut un caracter just, conferit de interesele naţional-istorice legitime ale întregului popor român.

CORNEL GRAD

ANEXE:
REZUMATELE DOCUMENTELOR
Documentul nr. 1
Budapesta, 10 decembrie 1918. Memoriul lui Ioan Erdelyi, ministrul plenipotenţiar al Consiliului Dirigent· la Budapesta, adresat lt. col. Vix şeful misiunii

interaliate de la Budapesta, enumeră consecinţele dezastruoase ale convenţiei de
armistiţiu de la Belgrad din 13 noiembrie 1918 şi cere modificarea liniei demarcaţionale conform intereselor naţionale româneşti.
COMIT ATELE SAT MAR §I SALAJ
Documentul nr. 2
Cluj, 5 decembrie 1918. In raportul său, slt. Gheorghe Patachi Văleanu, ag. 42,
informează

M.C.G. român despre: situaţia din comitatul Sătmar (oraşele Baia-Mare,
Carei); organizarea şi funcţionarea consiliilor şi gărzilor naţionale
româneşti
maghiare; raporturile dintre ele; entuziasmul ce a cuprins poporul
român în lupta pentru realizarea idealului naţional; constituirea vicariatului naţional român al Careiului prin desprinderea de episcopatul greco-catolic de Hajdudorog a 46 de comune româneşti; propaganda antiromânească, desfăşurată de
aristocraţia maghiară din Cluj; :incidenWl delia Someşeni.

Satu-Mare

şi
şi

Documentul
Sătmar,

nr

3

informează M.C.G.
român despre: situaţia populaţiei române din oraşul Satu-Mare; pr1m1rea generalului Berthelot; propaganda antiromânească, inclusiv răspîndirea zvonului că în
România a izbucnit revoluţia.

19

decembrie(?)

1918. Locotenentul Radu Ioan

Documentul nr. 4
Carei, 10 ianuarie 1919 st.n. Locotenentul Radu Ioan informează M.C.G. român

despre cele observate în Carei

şi

localităţile

din partea de Nord-Vest a

judeţului

9 ibidem, P. 444; vezi şi C. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea
României. 1916-1919. Ed. a II-a, Bucureşti, 1925-1927, p. 406-407.
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Sălaj (Tăşnad,

Hodod, Babţa, Bicaz, Borla). Se relatează despre: încercarea de arestare a preotului Gavrilă Carsai din Babţa şi maltratarea fiului său, sublocotenent în
garda lllalţionaJă cormmailă; arestarea preobuil!Ul Băilliban d'in UruirmM; Luarea Cili forţa
în armada :nJalglh.imă; scăderea moralu.Lui unor conducători looa!Li daltoriltă întîrnierii
cu care înainta armata română şi propagandei desfăşurate de guvernul maghiar
prin presă.
Documentul nr. 5

Raport f.d.

şi

loc. Databil ianuarie 1919. Se relatează discuţiile dintre preotul

un căpitan secui care l-a informat pe I.L., din era1ire, despre
intenţiile ofensi~ ale armatei maghiare împotriva ţinuturilor locuirte de români I.L.
recomandă ocuparea (eliberarea n.n.) Sătmarului şi Sălajului pentru a dejuca planurile

militar român I.L.

şi

guvernului maghiar de reducere a elementului etnic românesc prin metode represive.
Documentul

nr.

6

Tdşnad, 10 februarie 1919. George Julete membru în Consiliul naţional român
cercual Tăşnad aduce la cunoştinţă faptul că în cerc se fac înrolări forţate atît
a românilor cit şi a ungurilor, împotriva armatei române. De teama represaliilor, oficianţii români şi-au părăsit posturile.

Documentul nr. 7
Oradea, 12 februarie 1919. Ludovic Totu, cleric de Oradea, informează Consiliul Dirigent despre situaţia românilor din Sătmar după sosirea trupelor secuieşti.
Consiliul este avertizat că, dacă armata română mai intîrzie, ţăranii exasperaţi
îşi vor face singuri dreptate, răsculindu-se împotriva bandelor înarmate care nu
recunosc nici măcar autoritatea guvernului maghiar în numele căruia „apără" linia
demarcaţională provizorie.
Documentul

nr.

8

Carei, 17 februarie 1919. Romulus Marchiş, preşedintele C.N.R. cercual Carei,
aduce la cunoştinţă lui Ioan Erdelyi, ministrul plenipotenţiar al Consiliului Dirigent
la Budapesta, arestarea protopoPului Demetriu Coroianu, învăţătorului Iosif Cosma
şi proprietarilor George Filip şi George Molnar din Santău; informează despre
demersurile intreprinse pe lingă Mih.B.ly Makray, comisar guvernamental în Carei.
Documentul

nr.

9

Oradea, 19 februarie 1919, Teodor Mureşa.niu, soorebar al C.N.R. cercual Tă4nad
informează C.N.R.
nad şi refugierea

comitatens din Oradea despre: dizolvarea cu forţa a C.N.R. Tăş
tuturor fruntaşilor români; maltratarea preotului Petre Cupcea
din Supurul de Jos; înrolarea forţată a tinerilor români; omorîrea notarului cercual
N. Rob din Baria şi activitatea antinaţională a învăţătorului Mureşan din Vez-endiu.
Documentul

nr.

10

Budapesta, 21 februarie 1919. Gheţie Victor, student jurist din Şimleul-Sil

vaniei,

informează

pe ministrul

plenipotenţiar

Ioan Erdelyi despre: comportamen-

tull. trupeilOr maghiare diln Şimleu, comandraite de manorul Gyuirosiits; percheziţion&"ea

casei din Bădăcin a Clarei Maniu; arestarea şi apoi eliberarea, la insistenţa comandamentului român din Zalău, a vicarului Alexandru Gheţie; recrutarea forţată a
românilor măsurile represive împotriva celor ce sînt bănuiţi de activitate naţio
nală romtmc•asc.:i.
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Documentul nr. 11
Budapesta, 28 februarie 1919. Romulus Marchiş, preşedintele C.N.R. cercual
Carei, raportează despre: arestarea preotului Graţian Matei din Andrld; demersurile pentru eliberarea protopopului Demetriu Coroianu şi a proprietarului Glieorghe
Molnar din Santău.
COMITATUL BIHOR
Documentul nr. 12
Cluj, 11 decembrie 1918. Agentul nr. 48 raportează M.C.G. român despr~: situa-

Bihor după Adunarea de la Alba-Iulia;
adeziunea entuziastă a beiuşenilor la hotărîrile istoricei Adunări;
2.- constituirea, organizarea şi funcţionarea C.N.R. şi G.N.R. din cercul

ţia judeţului

1. -

•

Beiuş;

3. - nerecunoaşterea de către guvernul din Budapesta a Unirii cu România
luarea jurămîntului de credinţă către statul ungar de la toate autorităţile comitatense cercuale şi comunale;
4. - starea economică îngrijorătoare a comitatului;
5. - trecerea rămăşiţelor armatei lui Mackensen prin Oradea;
6. - relaţiile dintre G.N.R. din Oradea şi garda maghiară;
7. - propaganda antiromânească;
Se fac referiri tangenţiale la situaţia explozivă de pe valea Someşului intre
Cluj şi Satu Mare.
şi

Documentul nr. 13
8121 ianuarie 1919. Agentul 47

raportează M.C.G. român despre-: constituirea,
şi activitatea C.N.R. şi G.N.R. din Oradea şi din cercurile Aleşd,Ceica,
Beiuş şi Vaşcău; raporturile dintre C.N.R. şi G.N.R. cercuale şi C.N.R. comitatens
din Oradea; raporturile cu autorităţile maghiare; pătrunderea în C.N.R. şi G.N.R.
a unor elemente carieriste, care consideră oficiile publice ca privilegii de fa-

organizarea

milie.
Documentul nr. 14
8112 ianuarie 1919. Agentul 47 raportează M.C.G. român despre: situaţia politică
a Bihorului după destrămarea monarhiei austro-ungare şi întoarcerea soldaţilor
de pe fronturi; revoltele din satele bihorene cauzate de nemulţumirile adînci faţă
de autorităţile administrative corupte - notari, jandarmi - şi unii preoţi profitori
de război; campania de teroare dezlănţuită de guvernul din Budapesta împotriva
populaţiei de la · sate, soldată cu împuşcarea unor aşa-zişi instigatori din Beliu,
Groşi, Şiad, Beiuş, Cîmpanii de Sus şi de Jos, Si~iştel; propaganda contra unirii,
desfăşurată de agenţii guvernului maghiar răspîndiţi prin sate; situaţia militară,
inclusiv mobilizarea generală ordonată de guvernul maghiar.
Documentul nr. 15
VaŞcău, 14127
Vaşcău informează

ianuarie 1919. Adrian P. Deseanu, preşedintele C.N.R. cercual

Consiliul Dirigent că de la 1 ianuarie 1919 administraţia maa fost înlocuită cu administraţia românească în întreg cercul. C.N.R. din
Oradea n-a avizat preluarea administraţiei. Cere instrucţiuni pentru a se şti orienta
în noua situaţie.
ghiară

33 -

Acta

MVHÎ Poroli&HDIÎI -

1181

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

514

C. Grad
Documentwl nr. 16

Oradea, 5 II 1919. Copie. Sublocotenentul Petru Cepleu raportează că jandarmii
unguri s-au întors în comuna Vad şi au luat măsuri de desfiinţare a C.N.R. şi
G.N.R. comunale. Cere de la C.N.R. Orade.a îndrumări urgente.
Documentul nr. 17
Oradea, 7 II 1919. C.N.R. din Oradea şi Bihor comunică lui Ioan Erdelyi despre
situaţia politică a românilor din Bihor după
cunoştinţă ~a prin Oradea a căpitaTIIUluli

venirea unităţilor maghiare. Aduce la
englez Ponuneroll.

Documentwl nr. 18
Oradea, B februarie 1919 st.n. C.N.R. din Oradea şi Bihor informează Legaţiu
nea română din Budapesta despre situaţia gravă creată o dată cu întoarcerea jandarmeriei şi trupelor maghiare care, sub pretextul restaurării ordinii, terorizează
populaţia română. Plingerile n-au nici un rezultat, autorităţile declarîndu-se neputincioase să facă faţă situaţiei.
Documentul nr. 19
Budapesta, 12 februarie 1919. Ioan Erdelyi aduce la cunoştinţă generalului
Traian Moşoiu arestarea în gara Oradea a sublocotenentului român Iancu Simion
şi demersurile infructuoase pe lingă comenduirea maghiară din Oradea.
Documentul nr. 20
Budapesta, 21 februarie 1919. Comisarul regal Ioan Erdelyi comunică ofiţerului
de legătură pa, Ungă lt. col Vix: arestarea sublocotenentului român Iancu Simion
in Oradea; reclamaţia lui Gheorghe Filip şi a Anei Cupcea referitoare la arestarea
şi deţinerea protopopului Petru Cupcea din Suipurul de Jos sub acuzaţia că ar fi
chemat, printr-o telegramă cifrată, trupele române.
Documentul nr. 21
Oradea, f.d„ probabil luna februarie 1919. Comanda Gardei naţionale române
din Oradea şi Bihor raportează despre siguranţa publică precară din Oradea şi
Bihor, înşirînd o serie de samavolnicii, maltratări şi atrocităţi săvîrşite de trupele
maghiare în mai multe localităţi din comitat. Se cere intervenţia de urgenţă a armatei române.
Documentul nr. 22
Oradea, 4 martie 1919. Adresa C.N.R. din Oradea Mare şi Bihor către Ioan
Erdelyi, comisarul regal la Budapesta referitoare la situaţia disperată a românilor
din Oradea şi comitat.
COMITATUL

ARAD

Documentul nr. 23
Arad, 10 ianuarie 1919. Agentul 47 raportează M.C.G. român despre: situaţia
politico-militară în comitatul Arad; cauzele care au provocat revolta soldaţilor; încurajarea expediţiilor de represalii intreprinse de „batalioanele de oţel• contra
populiaţiei române; viziita generalulu•i Berthelot J.Ja Arad şi [ncidentul provocat d·e
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maghiari în piaţa centrală a Aradului; înlocuirea batalioanelor de oţel cu unităţi
regulate - regimentul 33 - care utilizează aceleaşi metode teroriste pentru a stă
vili lupta românilor pentru unitate naţională.
Documentul nr. 24
Arad, 20 ianuarie 1919 st.n. Căpitanul Rişcuţia, comandantul G.N.R. din' Arad
şi comitat,
numărul şi

raportează despre: situaţia militară a oraşului Arad şi a comitatului;
dotarea unităţilor maghiare; constituirea, organizarea şi funcţionarea găr
zilor române şi maghiare; raporturile dintre ele.
Situaţia politică e caracterizată drept explozivă. Se cere ajutorul armatei române. In anexă se raportează despre încercarea lt. col. Korner, comandantul gărzii°
maghiare din Arad, de a dizolva G.N.R. din Chişineu.

Documentul nr. 25
Arad, 12 februarie 1919. Extras din memoriul C.N.R. comitatens Arad către
popoarele Antantei. Se arată că, în faţa valului de violenţă provocată de trupele şi
gărzile maghiare, C.N.R. comitatens nu poate rămîne indiferent şi a luat măsura
de a informa opinia publică internaţională despre situaţia reală din comitat. Sînt'
inşirate o parte din atrocităţile care au dus la moartea a 182 de români.
Documentul nr. 26
Budapesta, 21 februarie 1919. Ioan Erdelyi comunică maiorului Potopeanu procesul verbal luat Lucreţiei Barbu! despre maltratarea tatălui său, George Ionescu,
notar in Ciuci şi avizul telefonic din Arad despre arestarea căpitanului Rişcuţia,
comandantul G.N.R. comitatense şi a vicepreşedintelui C.N.R. comitatens, Iustin
Marşieu.

1.

M€MOIRE

Le conseil national maghiar, forme par Ies membres du parti parlamentaire
de Karolyi, le parti radical maghiar et le parti socialist maghiar-ainsi compose exclusivement des membres de la nation maghiare a declare a l'occasion de son formation decidement - pretendu sans aucune arriere-pensee - qu'il se base exclusivement sur les principes de Wilson, surtout en ce qui regarde le droit d'autodetermination des peuples. Il a declare que vivant de ce droit-c'est pourquoi il appelle
exclusivement Ies fils de la nation maghiare a la consolidation - il reconnait sans
condition d'autodetermlnation de toutes les nations qui vivent sur la territoire de
Hongrie et de Transylvanie, ce que veut dire aussi, qu'il en tire toutes les consequences de ce drolt.
Du sein de ce conseil national forme ainsi a ete fonde le gouvernement de
Michel Karolyi, qua a prete serment au roi Charles IV, comme son representant
de toutes Ies nations de Hongrie et de Transylvanie.
Mais le roi Charles IV, a releve sur demande, le gouvernement de son serinent-suivant la constelation politique de alors et ce gouvernement r.eleve ainsi
envers le roi et envers to\ltes Ies nations du pays a pase son serment dans les
mains du conseil national maghiar avec quel acte il a prMe serment exclusivement
a la nation maghiare.
Apres ces precedents la nation roumaine d'Ardeal et de Hongrie voulait elle
aussi vivre de son droit d'autodetermination en fondant avec l'aide des corporations
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de toutes Ies classes sociales le conseil national roumain investi de l'exercice de
tous les droits souverrains de la nation et du pouvoir administratif et executif.
Le gouvernement de la nation hongroise n'a pas meme tente de preter serment aussi dans Ies mains du comite national roumain, par quoi il a aussi exprime, qu'il ne se considere que faisant partie seulement de la nation maghiare,
par consequence il a exprime de cette maniere aussi son point de vue, qu'il veut
respecter Ies droits des autres nations qui vivent dans le pays. Au moins juridiquement c'est la signification de la procedure mentionee du gouvernement.
C'est pourquoi la nation roumaine d'Ardeal et de Hongrie a pris avec angoisse connaissance des negotiations menees entre M. le general Franchet d'Esperay et le gouvernement de la nation maghiar, - le resultat des quelles tut
le traite d'armistice separe.
Deja par le fait que le traite condu d'une part par M. le general Franchet
d'Esperay et d'autre part par le gouvernement de la nation maghiare avec l'effet
de droit pour toutes Ies nations de Hongrie et de Transylvanie, la nation roumaine etait mise dans un etat d'inquietude et de douleur, car le gouvernement
- comme je viens de mentloner - ne representait que exclusivement la nation
maghiare.
Mais la nation roumaine est specialement atteinte - ă câte de ce moindre
mal transitoire, nous l'esperons - par son inconsideration principielle dans cettes
conferences, au temps que la nation roumaine est convecue que sur la base du
droit a l'existence nationale et l'autodetermination elle a le droit de disposer
sur Ies territoires habites par son peuple.
De cette inconsideration provient aussi !'inconvenient que le conseil national
roumain meme jusqu'aujourd'hUi ne connait pas le texte autentique du traite
d'armistice, puisque le gouvernement maghiar jusqu'ă maintenant n'a publie que
le projet d'armistice, mais il n'a pas publie le texte dAfinitif signe apres le bien
connu avertisaement du M. Clemenceau:
En outre j'ai l'honneur de mentionner Ies inconvenients regretables crees
par le traite d'armistice comme suit:
1) La ligne de demarcation jusqu'â laquelle le territoire doit etre evacue
par Ies troupes maghiare divise la nation roumaine de Hongrie et de Transylvanie
en deux, par quel fait l'oeuvre d'organisation et de la renaissance si importante
dans le tempt present de transformation historique, est rendus difficile.
La division, meme provisoire, en deux de la nation roumaine de Hongrie et
de la Transylvanie produit une perturbation dans la plus grande mesure dans
!'unite de regir et produit de desorientation et de trouble dans le peuple aussi.
Cependant l'administration unitaire du peuple est indispensablement necessaire
si l'on veut empecher Ies tendences anarchistes et si l'on veut prevenir la dissolution de l'ordre incendiee par Ies bandes ennemies et favorisee par l'incertitude
de la situation.
Cette affirmation est documente aussi par le fait, que certains commandants
de l'armee serbe qui ont occupe le territoire evacue, ont interdit au peuple roumain de s'occuper des affaires politiques et des problemes territorials du peuple
roumain, en Ie mena<;ant meme avec des repressailles et des dispositions preventives.
2) La disposition concernant l'evacuation de ce territoire est trop generale,
et par consequence donne occassion . â des interpretation et des discussions diverses. Car i1 n'est pas precise, si ce territoire doit etre evacue par Ies troupes
maghiares seulement, ou bien aussi par celles des roumains. Au moment que le
peuple roumain, sur la base du droit d'autodetermination a regagne la faculte
d'action libre, il a fait des demarches necessaires pour former sa propre armee
et instituer de troupes necessaires pour soutenir l'ordre public. Dans chaque commune se sont formees de gardes nationales et dans les centres plus importants
de troupes regulieres qui sont ă la disposition du conseil national roumain. C'est
seulement par ces gardes nationales et par ces troupes qu'il a succes de mettre
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fin aux revoltes serieuses et de moyer dans son etat embrionnaire le courent
bolchevique, ce que le gouvernement maghiar n'avait pas la possibilite de la
faire. La disposition generale mentionnee laisse un large espace â l'interpretation,
si aussi ces gardes et troupes ont â quitter le territoire evacue. Par ce fait la
nation roumaine arrive d'etre traitee comme ennemie d'entente; elle n'a pas ses
organes necessaires tandis que, selon le texte publie par le gouvernement maghiar,
Ies maghiars ont le droit de soutenir des troupes de gendarmes et de police• dans
un nombre illimite. Ce qui signifie mettre le peuple roumain de ces territoires
â la discretion de la force brutale du gouvemement maghiar sans scrupule dans
ses procedcs envers la population roumaine.
Par suite de cette disposition qui n'est pas claire, Ies troupes serbes qui sont
entrees dans Ies territoires d'entre Tisa et Maros, ont desarme Ies gardes nationales et Ies troupes regulieres roumaines - de plus, ils ont desarme aussi Ies
troupes regulieres rouq:iaines qui avaient la seule destination de passer par le
territoire evacue pour aller â Arad, comme partie integrante de l'armee roumaine formee pour la soutenance de la paix et de l'ordre sur le territoire evarnc.
Ces circonstances desastrueuses sont ag.gravees par le fait que l'armee allemande
du general Mackensen se trouve encore aujourd'hui en Transylvanie, justement
sur le territoire evacue et paraît d'avoir l'intention d'y rester en s'arrangeant et
continuant de commettre des exces et de faits de violence.
3) Selon le texte publie par le gouvernement maghiar l'administration sur
tout le territoire d'Hongrie-ainsi aussi sur le territoire evacue restera la meme
aussi pour l'avenir.
Cette disposition de l'armistice etait evoquee avec energie par le gouvernement maghiar, comme argument contre Ies pretentions de la nation roumaine
de prendre dans leurs mains pacifiquement l'administration sur le territoire de
la Transylvanie et Hongrie, habite par Ies Roumains. En face de cet argument de
caractere international, l'affirmation de notre droit historique et naturel, base sur
le fait de notre existence et de la force que nous representons que-comme je
viens de la dire, est la seule qui pourra maintenir l'ordre, a reste sans resultat.
Ainsi par cette disposition la marche normale de l'administration du pays
est periclitee, puisque le gouvernement maghiar depourvu de l'autorite necessaire
dans Ies territoires roumains, non peut pas mener Ies affaire publiques, beaucoup d'employes maghiars ont meme quitte leur offices sur Ies territoires habites par Ies hongrois. Et tout de meme on denie aux roumains la cession du
pouvoir public dans tout sa plenitude. C'est pourquoi naissent naturellement de
divers conflits et de troubles, le resultat desquels est le massacre des roumains
par la gendarmerie, milice et bandes maghiares qui, ayant dans leur mains Ies
moyens officieux et les voies ferees, apparaissent facilement pour trouver partout de pretextes pour faire use des armes contre la population roumaine (J6zsikafalva, Ileana, Beiuş, Tovis, Sibiu).
Ainsi la situation cree et soutenue par Ies conditions de l'armistice peut
devenir la source d'une veritable tragedie du peuple roumain d'Ardeal et d'HongriQ. Pour eviter ce pericle et pour creer une situation plus claire, le conseil dirigent de Transylvanie et de Hongrie prend la permission de vous demander de
tres bien vouloir:
- mettre â natre disposition le texte autentique du contract d'armistice;
- intervenir aupres du conseil de guerre des alliees, pour que â l'occasion
du renouvellement de l'armistice l'on considere Ies ci-dessus exposes, et par consequence de ne pas permettre des negociations du gouvernement hongrols concernant tout le territoire de la Hongrie sans le consentement de la nation roumaine de Hongrie et de Transylvanie;
- ne pas considerer la nation roumain de Hongrie et de Transylvanie, comme
nation ennemie des alliees et par suite â clarifier aussi dans le contract d'armistice les relations de la nation roumaine;
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- modifier la ligne de demarcation, ou â preciser les territoires qui doivent
assedies par les alliees, conformement aux interets de la nation roumaine.
Veuillez Monsieur le Lieutenanrt-Colonel agreer, l'expression de mes sentiments les plus distingues.

~tre

Dr. Jean Erdely

Ministre plenipotentiaire du Conseil
dirigent roumain de Transylvanie et Hongrie.
Budapest le 10 Decembre 1918
Arhiva Min. Ap. N.-M. St. M. fond M.1, dos. 2179, f. 282-284

Traducere:

MEMORIU

Consiliul naţional maghiar, format din membrii partidului parlamentar al
lui Karolyi, partidul radical maghiar şi partidul socialist maghiar - astfel compus exclusiv din membri ai naţiunii maghiare - a declarat cu ocazia formării
sale. cu hotărire pretinsă fără nici o rezervă, că se bazează exclusiv pe principiile lui Wilson, mai ales în ceea ce priveşte dreptul la autodeterminare al popoarelor. El a declarat că dată fiind existenţa acestui drept, recunoaşte fără condiţie autodeterminarea tuturor naţiunilor trăind pe teritoriul Ungariei şi al Transilvaniei, ceea ce înseamnă că şi el suportă toate consecinţele acestui drept, de
aceea el îi cheamă în mod exclusiv pe fiii naţiunii maghiare la întărirea edificiului naţional.
Din sinul acestui consiliu naţional astfel format, a fost fondat guvernul lui
Mihaly Karolyi care a depus jurămînt regelui Carol al IV-lea, ca reprezentant
al său pentru toate naţiunile Ungariei şi ale Transilvaniei.
Dar, regele Carol al IV-lea a dezlegat, la cerere, guvernul de jurămîntul
său urmînd constelaţia politică de atunci - şi acest guvern, dezlegat astfel
faţă de rege şi faţă de toate naţiunile ţării şi-a depus jurămîntul în mîinile consiliului naţional maghiar, act prin care el a depus jurămînt exclusiv naţiunii
maghiare.
După toate aceste fapte, naţiunea română din Ardeal şi Ungaria voia şi ea
să trăiască conform dreptului său la autodeterminare, înfiinţînd cu ajutorul corporaţiilor tuturor claselor sociale Consiliul Naţional Român împuternicit cu exercitarea tuturor drepturilor suverane ale naţiunii şi cu puterea administrativă şi
executivă.

Guvernul naţiunii ungare nici n-a încercat să depună jurămînt şi faţă de
Comitetul Naţional Român, fapt prin care el a dat să se înţeleagă că se considera ca făcînd parte numai din naţiunea maghiară, in consecinţă, el şi-a exprimat
astfel punctul de vedere conform căruia voia să respecte drepturile altor naţiuni
care trăiau în ţară. Cel puţin din punct de vedere juridic aceasta este notificarea pr·ocedurii menţionate a guvernului.
Iată de ce naţiunea română din Ardeal şi Ungaria a luat cunoştinţă cu
mare îngrijorare despre negocierile purtate între Dl. general Franchet d'Esperay
şi guvernul naţiunii maghiare, tratatul de armistiţiu separat fiind un rezultat al
acestor negocieri.
Prin faptul că tratatul încheiat pe de o parte de D-l general Franchet
d'Esperay şi pe de altă parte de guvernul naţiunii maghiare cu efect de drept
pentru toate naţiunile Ungariei şi Transilvaniei, naţiunea română se afla deja
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într-o stare de nelinişte şi durere, căci guvernul - după cum am mai menţio
nat - reprezenta exclusiv naţiunea maghiară.
Naţiunea română, însă, pe lingă acest rău mai mic, trecător, sperăm, este
atinsă mai ales de desconsiderarea sa principială în cursul acestor conferinţe,
în timp ce ea este convinsă că, pe baza dreptului la existenţa naţională şi la autodeterminare, are dreptul de dispoziţie asupra teritoriilor locuite de poporul său.
Din această desconsiderare provine şi inconvenientul că nici pină a,.c;tăzi
Consiliul Naţional Român nu cunoaşte textul autentic al tratatului de armistiţiu,
căci guvernul maghiar n-a publicat pînă în prezent decît proiectul nu şi textul
definitiv, semnat după binecunoscutul avertisment al lui Clemenceau.
Mai mult, am onoarea de a menţiona inconvenientele regretabile create prin
tratatul de armistiţiu, după cum urmează:
1. Linia de demarcaţie pină la care teritoriul trebuie să fie evacuat de către
trupele maghiare împarte naţiunea română din Ungaria şi Transilvania în două,
fapt care face dificilă opera de organizare şi renaştere atit de importantă în
această perioadă de transformări istorice.
Chiar provizorie, împărţirea în două a naţiunii române din Ungaria şi
Transilvania produce în mare măsură o perturbare a unităţii de guvernare, produce dezorientare şi agitaţie şi în rîndul maselor. Cu toate acestea cîrmuirea
unitară a paporului este indispensabil necesară dacă se vor împiedicate tendinţele
anarhiste, dacă se vrea prevenită destrămarea ordinei incendiată prin bandele
duşmane şi favorizată de situaţia incertă.
Această afirmaţie este adeverită şi de faptul că anumiţi comandanţi ai armatei sîrbeşti care au ocupat teritoriul evacuat au interzis poporului român să
se ocupe de afaceri politice şi de problemele teritoriale ce-l priveau, ameninţîn
du-1 chiar cu represalii şi dispoziţii preventive.
2. Dispoziţia privind evacuarea acestui teritoriu este prea generală şi în
consecinţă, ea dă naştere unor interpretări şi discuţii diverse. Căci nu se precizează dacă acest teritoriu trebuie să fie evacuat numai de trupele maghiare sau
şi de cele româneşti. In momentul în care poporul român, pe baza dreptului la
autodeterminare a cîştigat din nou libertatea de acţiune, el a făcut demersurile
necesare formării unei armate proprii şi instituirii trupelor necesare pentru menţinerea ordinei publice. In fiecare comună s-au format gărzi naţionale şi, în centrele mai importante, trupe regulate aflate la dispoziţia Consiliului Naţional Român. Numai prin aceste gărzi naţionale şi trupe a reuşit el să pună capăt gravelor
revolte şi să înece, în stare embrionară, curentul bolşevic, ceea ce guvernul maghiar nu avea posibilitatea să facă. Dispoziţia generală menţionată lasă loc Interpretării dacă şi gărzile şi trupele aveau de părăsit teritoriul evacuat. Naţiunea
română ajunge, astfel, să fie tratată ca duşmană în acordul încheiat; ea nu-şi
are organele necesare, în timp ce, conform textului publicat de guvernul maghiar,
maghiarii au dreptul de a sprijini trupe de jandarmi şi poliţie în număr nelimitat. Ceea ce înseamnă a pune poporul român de pe aceste teritorii la discreţia
forţei fizice a guvernului maghiar, fără scrupule în maniera de a trata populaţia
românească.

Ca urmare a acestei dispoziţii neclare, trupele sîrbeşti intrate pe teritoriile
dintre Tisa şi Mureş au dezarmat gărzile naţionale şi trupele regulate româneşti
- mai mult, ele au dezarmat şi trupele regulate româneşti a căror singură destinaţie era de a trece prin teritoriul evacuat pentru a merge la Arad, ca parte
integrantă a armatei române formate în vederea susţinerii păcii şi ordinei pe
teritoriul evacuat. Aceste împrejurări dezastruoase sînt agravate de faptul că armata germană a generalului Mackensen se află şi astăzi în Transilvania, chiar pe
teritoriul evacuat şi pare a avea intenţia de a rămîne aici pregătindu-se şi continuînd să comită excese şi fapte de violenţă.
3. Conform textului publicat de guvernul maghiar administraţia pe fntreg
teritoriul Ungariei - şi, de asemenea, pe cel evacuat - va rămîne aceeaşi, chiar
şi pe viitor.
Această dispoziţie a armistiţiului era energic evocată de guvernul maghiar,
ca argument împotriva pretenţiilor naţiunii române de a lua în mfini, în mod
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paşnic, cîrmuirea pe teritoriul din Transilvania şi Ungaria, locuit de români. Faţă
de acest argument cu caracter internaţional, afirmarea dreptului nostru istoric
şi natural, bazat pe existenţa noastră şi forţa pe care noi o reprezentăm, singura
- după cum am mai spus - care va putea menţine ordinea, a rămas fără rezultat.
In felul acesta, prin această dispoziţie, mersul normal în administraţia ţării
este periclitat, căci guvernul. maghiar, lipsit de autoritatea necesară pe teritoriile
româneşti, nu poate rezolva treburile publice, mulţi funcţionari maghiari pără
sindu-şi chiar oficiile din teritoriile locuite de unguri. Şi totuşi, li se refuză românilor cesiunea puterii publice în toată plenitudinea sa. De aceea se nasc, desigur, diferite conflicte şi frămîntări, avînd drept rezultat masacrarea românilor
de către jandarmerie, miliţie şi cetele maghiare care, dispunînd de mijloace oficiale şi de căile ferate, îşi fac apariţia cu uşurinţă găsind peste tot pretexte pentru a folosi armele împotriva populaţiei româneşti (J6zsikafalva*, Ileana, Beiuş,
Tovis•, Sibiu).
Situaţia creată astfel şi susţinută de condiţiile armistiţiului poate deveni
izvorul unei adevărate tragedii a poporului român din Ardeal ·şi din Ungaria.
Pentru a se evita acest pericol şi pentru a se crea o situaţie mai clară, Consiliul
dirigent din Transilvania şi Ungaria îşi permite să vă roage a binevoi:
- să ne puneţi la dispoziţie textul autentic al contractului de armistiţiu;
- să interveniţi pe lingă consiliul de rbboi al aliaţilor pentru ca, cu ocazia
reînnoirii armistiţiului să fie luate în considerare cele expuse mai sus şi, în consecinţă de a nu permite negocieri ale guvernului ungar privind întregul teritoriu
al Ungariei, fără consimţămîntul naţiunii române din Ungaria şi Transilvania.
- să nu consideraţi naţiunea română din Ungaria şi Transilvania ca naţiune duşmană Aliaţilor şi, drept urmare, să se clarifice şi în contractul de armistiţiu relaţiile naţiunii române;
- să modificaţi linia de demarcaţie sau să se precizeze teritoriile ce trebuiesc asediate de aliaţi, conform intereselor naţiu!J'ii române.
Primiţi,
D-le locotenent-colonel, exprimarea sentimentelor mele cele mai
înalte,

Dr. Ioan Erdelyi

Ministru plenipotenţiar al Consiliului
dirigent român al Transilvaniei şi Ungariei
Budapesta, 10 Decembrie 1918
Arhiva M. Ap. N. - M. St. M., fond Mi, dos. 2179, f. 282-284.
• Belis; respectiv Teiuş. n.n.
Traducerea aparţine t.oV'arăşei profesoare Doina Călinescu

2.

RAPORT -

SATMAR

Agentul 42

1. La Baia Mare sunt cele mai importante băi de aur din Ardeal şi după
cite am aflat numai băile acestea sunt exploatate azi. După informaţiile culese
la faţa locului am aflat că acolo muncesc zilnic între 3 şi 6 mii de muncitori.
Topesc aurul şi-l trimit la B-pesta prin Sătmar. Linia ferată Baia Mare-SatuMare ar trebui făcută impracticabilă. Cu mijloacele de lipsă aş face-o şi cu consimţămîntul M(arelui) C(artier) G(eneral).
Sunt în Baia-Mare două gărzi duşmane românilor - una ungurească şi una
sionistă venită din Şimleul-Silvaniei. Dar nici una din ele ,nu prezintă motiv
de a fi luată în serios. Ocupaţiunea lor este brigandajul. Inşişi ofiţerii unguri din

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Rapoarte

şi

memorii priv.ind

gărzile naţionale

în

Sălaj

(1918-1919)

521

Baia-Mare, ba chiar comandantul jandarmilor - un .zt. a mărturisit că garda
ungurească este o bandă de mişei, a văzut el cu ochii cum au împuşcat pe un romdn
paşnic din Cavnic. Jidanii sînt fricoşi şi laşi. Pe 17 gardişti jidani i-am dezarmait, fiindcă aru pretJirns să le arăt Vre--0 legitimaţie. L-am izbilt pe unU[, 'lluin.du-i
arma şi cu patul i-am zburătăcit pe ceilalţi. Românii au o prea slabă gardă, dar
au o mitralieră care predomină oraşul. E aşezată pe un colţ de stincă lingă partea cea mai populată a oraşului. Au ajuns şi acolo săcuii dar ăştia fluctuează
după împrejurări.
2. In oraşul

Sătmar încă au format românii o gardă românească ca şi în
Baia-Mare, dar tot ca şi aceasta nici cea din Sătmar n-are arme şi chiar dacă ar·
avea, gardiştii pretind soldă, ca şi ungurii, care-i destul de mare 15-20 de coroane
la zi. Românii n-au ntici armie, Tuici. banii. Ungurii au o gairdă a lor oare-i terorizează şi pe unguri şi pe români, dar mai ales pe români, constituită din 1200
trupă cu 50 ofiţeri şi 7 mitraliere. Intre fruntaşii români şi între jandarmii unguri din Sătmar s-a născut un acord provenit din teama românilor de garda ungurească şi din motivul că jandarmii unguri nu vor să părăsească oraşul, deşi au
primit ordin de la Ministrul de Război din B-pesta. Spun că au familii în oraş
şi au cerut de la sfatul român să le garanteze că armata română nu le va face
nimic, cînd va veni acolo şi că de vor vrea să treacă apoi în Ungaria, o vor putea face
cu familiile lor cu tot nesupăraţi de armata română. Li s-a promis.
3. In Careii Mari e gardă de vreo 600 de oameni pentru oraş şi alta de 200
apărători ai liniei ferate Carei Zalău. Aceşti apărători se pot găsi prin cîrciumile din Carei, dar pe linia ferată erau soldaţi secui din al 24-lea (regiment) care
fac gardă aproape pe toată linia ferată Jibou - Zalău - Carei. Tot aşa Jibou Baia-Mare. Aceasta din urmă încă ar trebui stricată ca şi linia ferată Baia-Mare Sătmar şi atunci aurul ar rămîne în băi statului român. In Carei ungurii sînt
înarmaţi şi cîţi gardişti atîtea arme au, mai -au şi 3 mitraliere şi erau în aştep
tarea altor 5 mitraliere din Debreţin. In Careii Mari nu există gardă naţională
română.

4. Fiind arestat în Cluj am putut auzi cu urechile mele din conversaţiile
celor ce mă ţineau sub baionete că ar fi avînd o gardă naţională maghiară de
2.300 de oameni, 800 de ofiţeri, 400 de mitraliere, 16 tunuri plus 12 de la nemţi
Mai au un regiment în Felegvar_ (partea de N(ord) sub comanda lt. col. Hevessy.
Batalionul I sint unguri, bat. II sînt săcui. Aceştia sînt de o vitejie clasică. Pretind de la comandant să-i ducă să se bată cu românii (armata română) s-o pră
pădească. Acela abia poate să-i calmeze pe vitejii săcui spunîndu-le că ei nu sînt
o armată regulată şi disciplinată şi s-ar face de rîsul lumii dacă ar provoca armata română care în disciplină întrece oricare alta. Aşa se mulţumesc cu scandalurile de pe străzile Clujului, unde comit acte patriotice hătind pe cei ce poartă
tricolorul român, fie ofiţer, soldat sau civil. Le-am relatat acestea şi biroului de
informaţii de pe lingă Legiunea română din Cluj, care are gardişti 200-300 şi
200 ofiţeri.
Despre spiritul ce săpîneşte sufletele intelectualilor români şi ale ţăranilor
s-ar putea scrie cărţi întregi. Toţi intelectualii s-au ridicat şi luptă demn pentru
înfăptuirea idealului naţional, pentru unirea cu România. Ţăranii mai simpli şi
mat practici se declară în toate comunele că fac parte din România Mare; ei nu
fac combinaţii sofistice ca şi intelectuaiii, de aceea masa aceea mare de ţărani
este mult mai însufleţită şi mai demnă. E o emulaţie între cele 2 părţi şi fiecare
vrea să fie mai românească. Cunosc intelectuali şi ţărani care prevăzînd prăbu
şirea fostului imperiu Habsburgic, expres nu şi-au vîndut bucatele, ca să aibă
ce să dee armatei române, cînd va ajunge acolo. Ţăranii aşteaptă pe „curcanii•
români ca ovreii pe Mesia. Spun că se aude că armata română sufere de -lipsă
de alimente şi se miră că nu vin Za ei, cînd cel mai sărac dintre ei poate să scoată
din iarnă 10 cătane de-a craiului român. In ţara Oaşului (17 sate) voiau să facă
republică ţăranii, pe un primar să-l facă împărat şi acesta în calitate de împărat
să-i predee pe toţi oşenii Craiului român, că ei au încredere numai în el.
Un fapt de înalt spirit de naţionalism s-a petrecut la Careii Mari, unde ţă
ranii, preoţii, învăţătorii şi alţi intelectuali din cele 46 de comune tre'cute sama-
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volnic la episcopia de Hajdudorog (despre care un document din 1806, pe care
protopopul de Baia-Mare, l-a predat episcopului V. Hossu de la Gherla spune că
e locuit de „antiqui valahici"), l-au detronat pe episcopul Miklossy, s-au constituit în „Vicariat naţional român" - fără' calificativul de gr. catolic. Pe baza
aceasta s-ar putea face şi unirea religioasă a celor 2 confesiuni române grecocatolică şi greco-orientală. S-a anunţat Vaticanul care a delegat pe nunţiul papal
din Viena să se ocupe cu afacerea aceasta.
A fost înştiinţat, ca şi episcopul Miklossy, şi guvernul maghiar, şi Perzian
de la Culte a intrat în tratative cu Vicarul naţional român (din mila poporului,
fiind aceasta un titlu din domeniul ad-tiv (administrativ) bisericesc român!) Romulus Marchiş din Careii Mari. Perzian nu era contra separării românilor de
către episcopia ungurească din punct de vedere naţional, dar ruga pe vicarul
român să facă parte canonică din integritatea epwihiei de Hajdudorog. Dl. Marchiş i-a răspuns că ce s-a făcut, s-a făcut din voinţa poporului şi că Vicariatul
face parte din România Mare şi în privinţa aceasta nu poate sta de vorbă, decit
cu autorităţile româneşti de la Sibiu. L-a refuzat pe Perzian şi ca să meargă cu
rămînînd neatinsă
el la Nunţiatura din Viena pentru o înţelegere oarecare integritatea canonică a Hajdudorogului.
In Cluj am fost arestat şi ţinut între baionete 24 ore. Acolo am aflat că contesele şi baroanele unguroaice, femei şi fete, vor jertfi tot ce au ele ca să poată
salva - iarăşi - integritatea statului maghiar. Fac propagandă prin ofiţerii, soldaţii şi poporwl român, trimiţînd agenţi îmbrăcaţi ca preoţi, ofiţeri, soldaţi cu
tricolor romdn între români, ca să-i convingă că unirea ar fi un ce păcătos, monstruos. Dar cu toate acestea se zice că în Bihor ar fi făcut prozeliţi mulţi împotriva Unirii Ardealului cu România.
Am relatat faptul acesta Biroului de informaţii de pe lingă Legiunea română din Cluj; aveau cunoştinţă de acest lucru.
Lingă Cluj la Someşfalău (Someşeni) am fost de faţă la începutul atacului
de către 200 de ung(uri) împotriva a 40 de gard(işti) români. Avînd cartuşe puţine
şi negăsind altă armă am fugit la Cluj, cerind ajutor, dar n-au putut să dea.
Dimineaţa am pornit încoace şi în tren se vorbea că ar fi fost omorîţi 70 de români în Someşfalău şi Apahida de unguri.
Din Cluj, 5 Decembrie 1918

S. Lt. G. P.
Arhiva M. Ap. N. -

3.

Văleanu

M. St. M., Fond. M. 1, dos. 2154, f. 121-125.

RAPORTUL 2

In 19 Decembrie am ajuns în Baia Mare, unde de la personalul de serviciu
al trenului au şi ştiut că suntem ofiţeri Români; au telefonat în tot oraşul şi in
Sătmar ca să ne urmărească. In 14/XII ne-am suit pe tren şi fără ştire eram urmărit de un caporal de la garda maghiară pînă în Sătmar unde au trebuit să mă
legitimez, m-am legitimat cu acte Ruseşti, pe urmă am aflat un subofiţer care
m-au cunoscut de la Regimentul 5 de inft. La întrebarea comand. de gardă ce
caut pe aicea i-am răspuns: „Am venit din Rusia şi acum trebuie să mă demobilizez•. Trebuia acum să mă demobilizez o am făcut şi asta şi am primit prema
de demobilizare 1800 coroane, rămînea ca restul să-l capăt cind vine ofiţerul intendent, am primit un act de legitimare şi am fost liber.
Am aflat în oraş că populaţia română este foarte terorizată atît de armata
săcuilor cît şi de civili, nu li se dă voie să poarte tricolorul Român, dacă iese
un român cu tricolor pe stradă şi încep a-l persecuta nu numai că fl iau, fărlJ e
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bătut. Tot la fel e cu limba română; îndată ce (i)eşti auzit de un ungur că vorbeşti în limba română face observaţii şi înjură. Chear cu două zile am fost silit
să vorbesc magheară cu (R)omânii. Duşmănia mare ce o au faţă de naţia Română
o am văzut-o cu ocazia primirei generalului Berthelot în Sătmar„ Românii ca
să(-i) facă primirea cit de grandioasă (s-)au pregătit cu toate ţeremoniile şi cind
au intrat în oraşul Sătmar cu muzică şi steaguri Romdneşti, au fost aruncaţi cu
pietri şi împuşcaţi; cinci Romdni din comuna Jivani au fost greu răniţi de armele ungurilor. Steagul român au fost luat şi partea roşie au rupt(-o) şi au împălrţit pentrn unguri soţiaJ.işlti şi pusă lia. aapeilă, iar re9tuil căl>eat in tină.

Toate aceste (s-)au luat în procesul verbal care se află la Sfatul dirigent în
Sibiu.
In Sătmar şi în Carăi Mari populaţia română e agitată contra armatei române.
Propaganda săcuilor: că armata română este prost echipată, nu are ce minca
şi că dezertează de pe front acasă. Se lăţesc zvonuri că în ţara românească e revoluţie.

Români care sînt mai mult în contact cu ungurii nu mai cred că va
şi că armata Română o să ajungă şi pe acolo, aceştia sunt
Români din Sătmar şi Carăi Mari, mai cu seamă în Carăi Mari unde şi românii
spun că „Roman vagyok de magyar erzelmii'. Populaţia română de pe la sate
e plină de erutuziiasm le împ1irurea marelui vis şi ~teaptă fără rabdare anruaita
Mulţi

fi o Românie mare

română.

Lt. Radu Ioan
Ag. 66
Arhiva M. Ap. N. -

M. St. M., Fond M. 1, dos. 2154, f. 124.

Raportul 5 din 20 ian. 1918 st. n.

4.
Informaţi

uni

I. Militare.
In 20 ianuarie 1919 st. n. am plecat din Bala-Mare în comitatul Sălaj la comuna Ceu (Szilagy Ceh) de unde am luat direcţia Carăi Mari, asta o am făcut
din cauză că între Baia Mare şi Sătmar cu data de 14 ianuarie au încetat să circule trenurile.
Am ajuns în comunele Hodod (Hadad), Bogdand, Babţa (Bikacsafalva) erau ocupate de un Batal. de unguri cu un efectiv de 650 de oameni. Comanda o
are Aichler căpitan fost la Regimentul 2 infanterie. Materialul de oameni este
din Regtul 32 honvezi şi 24 tot honvezi cu 17 mitraliere.
In Tăşnad am aflat 4000 de oameni toţi din Regtul 32 şi 24 honvezi bine
echipaţi cu 22 de mitralf.ere. Două tunuri de calibrul 7 cm. Am observat că Tăş
nadul e ca un fel de centru de instrucţie unde îi adună pe cei noi mobilizaţi de
prin Carăi Mari şi partea nordici! a judeţului Sălaj. Materialul de război îl capătă
din Sătmar; în 21 le-au sosit un vagon de arme, un vagon de muniţie şi B tră
suri cu efecte militare. La Carăi Mari aici îi îmbracă pe noii mobilizaţi, ii înarmează şi îi trimit aşa cum îi prind cite 2; 3 sau 4 oameni la centru în Tăşnad.
Notă marginală: Inaintea oraşului Tăşnad, Szekeres•, Sărmăşag şi Borla
(Balla) şi-au făcut tranşeu, l-au prevăzut cu sîrme ghimpate.
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II.

Ocupaţie militară

De la centrul de instrucţie Tăşnad se împart numai în comitatul Sălaj de
exemplu Batal. din comuna Hodod (Hadad), Babţa şi Bogdand. Intrarea în comuna românească Babţa: In dimineaţa de 23 ianuarie au intrat un grup de 25
oameni unguri sub comanda alor 3 ofiţeri, au înconjurat casa preotului Carsai
care era la biserică, au intrat în casă şi pe un băiat al lui sublt. Carsai Găvrilă
l-au insultat, l-au bătut şi s-au hotărît că dacă nu dă toate armele care se gă
seau la gardă va fi spînzurat. Au făcut o percheziţie în casă ,au găsit 10.000 de
coroane, le-au luat, au bătut garda română, au făcut un jaf, o rechiziţie şi pe
urmă l-au căutat pe preot ca să-l ducă cu ei; preotul era în biserică, i s-au avizat de către oameni şi s-a refugiat.
Un grup bandă de 250 de oameni, 3 mitraliere au intrat în comuna Bicaz,
au început să bată mai mulţi români, femeile de teama brutalităţii au fugit din
sat, au fost petrecute cu foc de arme, toată comuna Bicaz a fost silită să se refugieze.
Au ordin de la Batal(ion) şi la centru ca pe inteligenţa română să o aresteze.
Aşa pe protopopul din Unimăt (Ujnemet) l-au luat cu ei, pe Băliban, casa i-au
jefuit, iar pe familie au pus cea mai mare batjocură. Forţează un număr de unguri şi chear de români să intre în garda lor, aşa că de prin comunele Hodod,
Bogdand şi Bicaz încă au dus.
Merg ţăranii de pe comune la pădure ungurii din bănzi îi împuşcă şi-i pun
pe fugă fără cair, iiaT carul şi vite!le le rămîn lor Jia băln:IJiJe de umgiurl..
Trec ţăranii în comune ungureşti, sunt taxaţi cu 10 cor. şi jefuiţi.
Pe toate comunele pe unde umblă bănzi de unguri cînd merg îndărăpt duc
cu ei bucate şi trăsuri.
III. Situaţia materială a Românilor din ţinuturile acestea este bună, au de
toate cele.
Moralul a căzut după brutalităţile făcute de bănzile ungureşti aşa că suni
Români încă în comitatul Sălaj care nu mai cred că o să fie România ma.re,
dacă-i spui, zice: „ştie D-zeu ce va fi".
Ajung jurnale ungureşti revoluţionare, tipărite în Sătmar şi trec şi pe la
iei, aşa că să află (...)• şi situaţia mizerabilă cu bănzile ung(ureşti) mai citesc şi
jurnale ale Sătmarului Unguresc, devine demoralizant de tot.
Am găsit preot în teritoriul ocupat de armata română care cu toate că e
ordin şi de la episcop nu aminteşte pe M. S. Ferdinand I, aminteşte conzlllul şi
garda naţională pentru că vede situaţia de acolo şi au început să nu mai creadă.
Jurnalele la ei nu ajung. Româneşti fără ungureşti.
Nr. 66.
Arhiva M. Ap. N. - M. St. M., Fond Ml., Dos. 2154, f. 126--128.
• Lectură aproximativă. Scriere defectuoasă
u Text ilizibil.

RAPORT

5.

Domnul I. L. preot militar român din armata Austro-Ungară, care din îndin Sibiu a parcurs tot Ardealul şi a trimis indirigent, în călătorie spre casă în comitatul Săt
marului în tren a convenit cu un căpitan săcui care văzîndu-1 în uniformă de
preot militar l-a întrebat: „Aşa e că. eşti popă?", la care preotul a răspuns că
„Da"! La întrebarea căpitanului: „De unde eşti"?, preotul a răspuns: „Sînt din
comitatul Cic"! „Aşadară eşti săcui"?. A răspuns preotul: „Sînt săcui". In modul
acesta a făcut preotul prietenie cu căpitanul şi a petrecut zile întregi în Nagy
credinţarea Consiliului dirigent
formaţiile cîştigate Consiliului
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Karoly (Carei). Numele căpitanului nu a cutezat să-l întrebe, ca să nu devină
suspect.
Pe baza prieteniei acesteia a aflat de la căpitan următoarele: Divizia secuiască care în prezent are garnizoana în Sătmar, Carei, Dobriţin şi jur, împreună
cu soldaţii maghiari concentraţi în Oradea ma.re, Bichiş Ciaba, Gyoma, Arad şi
jur pregătesc pogrom în contra tuturor locuitorilor români din Ungaria şi Transilvania şi mai cu seamă în contra inteligenţei: preoţi, avocaţi, etc. Căpitanul şi-a
exprimat părerea ... •. Avocatului Barbu din Sătmar eu cu mina mea îi voi scoate
maţele" a spus căpitanul.
Pogromul vrea să-l înceapă în Sătmar şi Sălaj. Divizia săcuiască tratează
cu guvernul maghiar să-şi dea învoirea. Preotul a fost martor ocular cînd căpi
tanul săcui a pertractat trei zile cu Makray, comisarul guvernului din Sătmar
şi precum a observat preotul s-a înţeles pe deplin aşa că putem zice că guvernul
se va învoi. Dar dacă nu se va învoi sunt hotărîţi să pornească ei de la ei în colaborare cu regimentele 2, 18, 21, 32 (Budapesta), 37. Decum guvernul se învoieşte vor porni imediat după primirea ordinului. Dacă nu se va învoi guvernul,
atunci puţin mai tîrziu. Observ că sunt bine echipaţi.
2. Guvernul maghiar petractează cu Ucrainienii ca în momentul cînd vor
începe Ungurii, să pornească şi Ucrainienii acţiunea, intrînd în Basarabia.
3. Socialiştii şi comuniştii lucrează din răspUteri pe teritoriile româneşti.
Ardealul e plin de agenţi bolşevici care împărţesc proclamaţii în care se provoacă soldaţii să-şi omoare ofiţerii şi să nu lupte pentru ciocoii oprimători.
Bolşevicii aşteaptă din Rusia la primăvară mase mari (vorbesc chiar de
milioane) în contra armatei române pe care o vor spulbera în conlucrare cu muncitorii de la minele de cărbuni, căi ferate, poştă şi toţi amploiaţii maghiari.
In consecinţă trebuie ocupat imediat Sătmarul, Sălaj, Bichiş Ciaba ca nod
de căi ferate.
·
Altcum ne vom trezi că toată inteligenţa va fi masacrată. Totodată în urma
ocupării să se treacă administraţia în mina românilor.
Dacă nu se va asedia imediat acele ţinuturi, atunci pe lingă masacrarea
inteligenţei, maghiarii vor înrola pe toţi tinerii români ca să lupte în contra
armatei „ciocoilor".
No= 60
Arhiva M. Ap. N. • expresie

6.

M. St. M., Fond. Ml., dos. 2154, f. 320.

indecentă

RAPORT

Vă aduc la cunoştinţă cum că în cercul nostru Tăşnad se fac foarte mari
terorizări stringînd pe oameni să meargă sub arme fără excepţiune de virsti, îi
silesc cu cele mai mari terorizări, cu arme, ii string laolaltă şi pe români şi pe
unguri şi li ameninţă cu statar dacă nu se vor prezenta mai departe. Un locotenent Vecsey din Tăşnad a zis în faţa la mai mulţi inteligenţi din Tăşnad că
toţi românii trebuie spinzuraţi şi a susţinut şi în faţa protejatorului. .Aşa că fiind
atit terorizaţi, de la banca „Vulturului• oficianţii îs nevoiţi să-şi lase posturile
acolo şi pină acum s-au dus directorul Oros Vasiliu şi Cupşa Domitian, care mai
departe n-au putut să rămină nicidecum că au fost ameninţaţi pe stradă că-i vor
omori. Şi românii din sa41e toţi se cutremură de lucrurile ce le fac ei; şi trico-

lorul unde-l văd îl rup de la ei şi ii bat; şi e nesuportabilă tratarea a tot ce e
român.
Dat în Tăşnad 1919 Februarie 10.
Georgiu Julette
Membru în Comitetul Român Dirigent din ...
Arhiva M. Ap. N. - M. St. M„ Fond. Ml., dos. 2179, f. 560.
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7.

Sibiu
Raport despre

Copie
atrocităţile

comise de bandele

săcuieşti

fn comitatul Sătmar
'
, I

Aşezarea bandelor săcuieşti retrase din Ardeal la Sătmar lnseamnă inau~
gurarea unei ere de terorism brutal pentru românii pacinici din Sătmar. Abia
sosiţi în Sătmar au şi început cu ameninţări contra intelectualilor din oraşul
Sătmar, îndeosebi a membrilor Consiliului Naţional Român Comitatens. Secretarul aceleia dr. Ilie C. Barbul numai cu pericolul vieţii putea ieşi la stradă.
Sublt. Vasile Anderco din Botiz a fost huiduit şi pălmuit pe stradă, findcă purta
la chipiu rozetă tricoloră. Ţăranii care veneau miercurea la tirg erau pălmuiţi,
bătuţi cu tuşu, ameninţaţi cu împuşcarea. Preoţii români erau huiduiţi ca (şi) cîinii
de cuteza{u) să se arate pe piaţa oraşului Sătmar. Părintele din Borhid (Szamosborhid) în 9 ianuar st. n. a fost huiduit (... )•.
In zilele memorabile a (le) călătoriei generalului Berthelot prin Sătmar,
(românii) au fost atacaţi de săcui, bătuţi şi împrăştiaţi. Preparandului stegar Traian Pop i-au spart capul cu baioneta, pe alţii i-au rănit la braţe, în piept, etc.
Nu s-au îndestulat însă cu atîta că au făcut oraşul Sătmar un loc de terorism nemaipomenit pentru bieţii români, şi făceau excursii şi în satele învecinate ca:
Jidani, Doh, Mădăraşi şi Culciu Mare, răspîndind groază şi spaimă în populaţia
pa.cinică. Cel dintîi lucru le era că goleau buţile crîşmarilor şi apoi începeau a
face „ordine" între bieţii români. Dinaintea unei astfel de trupe „inspirate• a
trebuit să se refugieze şi părintele Ioan Puşcaş din Culciul Mare şi Vasile Barbu
din Necapoi. Terorismul susţinut de aceste bande s-a potenţat în măsură teribilă, cind guvernul republican maghiar a hotărît apărarea liniei demarcaţionale
de la Ardusat şi Cicîrlă·u. Ca lighioanele cele sălbatice s-au năpustit asupra
satelor româneşti. din jurul Seiniului. In ziua de 30 ianuarie st. n. au sosit aceste
bande la Seini. Primul lucru li-a fost c-au făcut o expediţie în fruntaşa comună
Pomi unde între cele mai nespuse terorlsări au coborit steagul românesc de pe
turnul bisericel. La întrebarea preotului on. Peti-u Gherman că la a cui comandă săvîrşesc această nedreptate, au răspuns că la a lor proprie. Pe comandantul
gardei naţionale Emilian Iacob l-au căutat pe moarte, numai cu ma.re osteneală
i-a subces să se refugieze dinaintea hoardelor acestora fanatizate de conducătorii
lor şovinişti. In ziua următoare au apărut şi cu mai mare putere la Pomi voind
să deţină pe toţi agitatorii români. Tinerii clerici şi prepa.ranzi din Pomi numai
cu pericolul vieţii au putut scăpa dinaintea furiei lor. Au pretins apoi extrădarea
armelor: 150 puşti, 50 mitraliere, 400 granate de mină şi pînă la extrădarea acestor arme au deţinut pe tinerii studenţi Ioan şi Augustin Gherman, fiii preotului
local, precum şi pe preparandul Vasile Barbul, pe cari între bătăi şi huiduieli
nemaipomenite de brutale i-au excadat la Seini. Aici au fost trădaţi călăilor
fără milă, cari două zile şi o noapte i-au torturat în chipul cel mai barbar. Indeosebl pe tînărul student Augustin Gherman l-au bătut incit a căzut leşinat la
pămînt ( . .. ). In urmă i-au ameninţat că-i vor puşca de nu vor denunţa pe cei
cu armele. Schingiuiţi de moarte l-au excortat la Pomi, unde stau internaţi sub
paza lor. Din Pomi şi~au continuat calea în satul învecinat Borleşti unde părin
tele C. Tirnovean s-a refugiat de groaza lor la fraţii din Ardusat. Vitele şi porcii
i le mină săcuil, casa parohială o devastează (... ). Cea mai de frunte şi plăcută
distracţie şi-o află în a vina preoţi români. Aşa că situaţia lor e insuportabilă;
in ziua de 5 februarie 1919 au apărut 6 bandiţi săcui la părintele din Borhid, pretinzînd între ameninţări să le predee steagul românesc; nu l-au crezut, ei au cerut cheile bisericii româneşti, răscolind toată biserica;• în urmă convingîndu-se
despre adevăr, au inarborat pe turnul biserlcll româneşti steagul naţional maghiar
producind consternare şi scandal in populaţia română şi ia!Ltfel a.mărită. In 30 iianruerie
fiind ziua de tirg în Seini au reevirat cu forţa de la mulţi români porci graşi,
galiţe, ouă, parte în cinste, parte pentru preţ bagatelă. Pe kg. de porc l-au reevirat cu 3 coroane, producind astfel pagube considerabile populaţiunii din jur.
Acestea sunt numai fragmente sporadice din nenumăratele barbarisme şi volnicii.
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comise de bandele trimise de guvernul maghiar să subţină „ordinea" în comitatul Sătmar. Volniciile comise se ţin lanţ. Intelectualii români îşi salvează viaţa
refugiindu-se cu mari pericole şi greutăţi în teritoriul ocupat (eliberat n.n.); pînă
ce lumea civilizată serbează azi triumful libertăţii naţionale şi individuale, românii sătmăreni îndură martiriul cel mai ruşinos şi trăiesc sub un terorism barbar, căruia nu-i găseşti păreche în întreagă istoria războiului mondial, atît de
bogată in ai!Irooiltăţi şi terori; astfel se prezinltă liiberliart:Je'a promisă de guvernul
republican maghiar. Nu e departe timpul cind furiei bandelor săcuieşti or să
cadă jertfă vieţi româneşti. Terorismul acesta e insuportabil. Ţăranii, de-i va
apăsa mult acest jug blăstămat, după zisele lor, îşi vor face vînt pentru scuturarea acestui jug ruşinos de pe grumazul lor. Mult timp nu vor răbda. Autorită
ţile maghiare nu ne apără nicidecît (.. .) din contră sînt indicii sigure că le stau
într-ajutor întru toate, cari astfel ei se joacă cu viaţa (... ). Pentru a scăpa populaţia curat românească din jurul Şimleului şi întreg comitatul Sătmar, pentru
a preveni izbucnirea răscoalei românilor înverşunaţi contra călăilor acestora fără
simţ de umanitate, este lipsă ocuparea de urgenţă a teritoriilor locuite de românii
din întreg comitatul Sătmar.
Aceste întîmplări parte le-am văzut însumi, parte mi le-au narat cei implicaţi, parte martori oculari şi sum gata a întări adevărătatea lor şi cu jurămînt.
Oradea Mare, la 12 Februarie n. 1919
Ludovic Totu
Cleric de Oradea Mare
Arhiva M. Ap. N. - M. St. M., Fond Ml, dos, 2179, f. 555-556.
• expresie indecentă.

RAPORT

8.

ln ziua de astăzi s-a raportat Consiliului naţional român cercual din Carăii
Ma<rj dli111. comuna Tasnadszănt6 - (Salnltăiu), comiitaitul. Să!JJa,jilJhlft, prin pCJSe50MJ:l
de acolo Ioan Filep următoareLe:
Soldaţi săcui sub conducerea unui locotenent au deţinut în 16 noaptea pe
posesorul George Filep, apoi în 16 1. c. dumineca pe la miazăzi pe venerabilul
protopop paroh din Tasnadszant6 (Santău} Demetriu Coroian, pe învăţătorul Iosif
Cosmuţa, pe proprietarul George Molnar şi pe toţi patru i-au excortat la Tăşnad
între baionete. Pe stradele Tăşnadului i-au maltratat, raportorul plingînd i-au
spus cum au pălmuit săcuii pe venerabilul protopop bătrîn, Demetriu Coroian;
cine ştie ce maltratări au mai îndurat deţinuţii de atunci?
Deoarece guvernul maghiar 3 cercuri pretoriale din Sălaj, anume a Tăşna
dului, a Crasnei şi a Şimleului, cari nu sunt asediate de trupele române le-au
ordonat sub iurisdicţiunea comisarului guvernial al comitatului Sătmar, Mihai
Makray cu sediul în Carăii Mari, am intervenit la comisar pentru eliberarea
deţinuţilor şi pentru tratarea humană cu ei.
Comisarul a promis că face cele mai urgente dispoziţiuni pentru deţinuţi;
însă neavînd încredere nici în promisiune, sau că dispoziţiunile, cari doară comisarul guvernului le-ar face, nu vor avea rezultatul dorit, fac acest raport domnului Ministru pentru de a lua măsurile de lipsă la locurile competente, ca deţi
nuţii să fie imediat puşi pe picior liber.
Carăii Mari la 17 Februar 1919
Consiliul naţional român
cercual Carăii Mari

Romu.I. Marchi4
preşedinte

Arhiva M. Ap. N. -

M.

St.~··

Fond Ml, dos. 2197, f. 562.
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De la
Consiliul Naţional Român cercual
Tăşnad, comitatul Sălaj

9.

Raport
Cătră

Consiliul Naţional Român ·din
Oradea Mare

Tăşnad, refugiat de 4 săptămîni dinaint.ea
răspîndiţi în Tăşnad, am onorul a vă justifica:
1. Consiliul nostru prin forţă a fost dizolvat iar membrii din consiliu persecutaţi şi ameninţaţi cu moartea. Preşedintele dr. Coriolan Steer a fost silit a
să refugia de la adunarea de la Alba-Iulia, părăsind totul.
Subscrisul în 20 ianuarie st. n. alungat fiind de săcui la recomandarea domnilor maghiari din Tăşnad, cu gloanţe ba chiar rănit, părăsind familia şi averea
imobilă în valoare de 30-40 de mii de coroane.
V-preş consiliului, preotul Domiţian Cupşa şi familia după ce a fost cercetat
de săcui în toată regula în 22 ianuarie părăsind totul, s-a refugiat.
Tot cam în acel timp fiind căutat spre a-l spînzura, lt. Ioan Matei, înv. Supuru de Jos, comandantul gardelor cercuale Tăşnad, în locul căruia a căzut jertfă
dl. Petru Cupşa prot(opop) Supurul de Jos care a fost deţinut şi maltratat aşa
că azi zace greu rănit în spitalul orăşenesc din Dobriţin.

Subscrisul ca secretar al cercului

maltratărilor

soldaţilor

săcui

Tot atunci au jefuit biserica gr. cat. rom. din Supurul de Jos, nimicind totul,
casa parohială.
Au maltratat familia D-lui: protopop Anton Băliban din Unimăt.
Inteligenţa română din cerc e sub controlă din partea săcuilor cari se folosesc de toate uneltele pentru a-i t.eroriza.
Acum de 2 săptămîni umblă sat de sat pentru a forţa feciori români să
meargă la luptă cu ei în contra românilor; aşa în urma terorizărilor comune întregi sunt silite a-şi părăsi căminul strămoşesc, căutîndu-şi refugiul.
S-au refugiat dl. Vasiliu Oros dir. „Vulturului", aşa că atit institutul cit şi
familiile preoţilor şi învăţătorilor sînt lăsate la voia întîmplării.
Terorizările sînt la culme, poporul disperat. Ce va fi D-ne?
tot

aşa şi

Oradea Mare la 19 februarie 1919
Cu

toată stima,
Mureşanu

Teodor

înv. secretar
P.S. Afară de cercul Tăşnad în comuna Borla - Sălaj secuii au omorît
pe notarul cercual N. Rob. In comuna Vezendiu com(itatu) Sătmar înv. Mureşan
şi familia D-sale un fiu absolvent de prep.(arandle) şi o fiică a sa tot absolventă
de prep.(arandie) să dau pe faţă de sprijinitori ai ungurilor, denunţînd orice
mişcare românească şi pe înfăptuitorii aceleia.
Arhiva M. Ap. N. - M. St. M„ Fond, M-.., dos. 2179, f. 433

Ministrul plenipotenţiar al
Consf.liului Dirigent român
Budapesta, 3222411919

10.

RAPORT
Săcuii

de la grupa lui Gyurosits cutreeră satele din jurul Şimleului sub prearme, jefuiesc satele şi fură; aşa în 18 Le. vreo cîţiva săcui sub
conducerea unul subit. s-a(u) prezentat la d-na văduvă Clara Maniu din Bădăcin

text

că caută
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(Szilagy Badacsony) şi-au pretins 2 arme; necrezîndu-se în cuviintele d-nei sub
pretext de a căuta arme au răsturnat şi au căutat tot cvartirul. Arme se înţelege
n-au aflat. Cazurile aceste se repetă tot mereu. Tot aceşti oameni au reţinut
şi pe vicariul Dr. Alexandru Gheţie din Şimleul Silvaniei. Cazul acesta a fost
insinuat comandamentului român din Zalău, de unde s-au luat măsurile de lipsă
şi la insistenţa lor a fost eliberat.
De prezent ţin asentări pe toate liniile şi-i silesc pe români să se înroleze.
Românii fug prin păduri, foarte mulţii s-au insinuat la Zalău, unde s-au şi înrolat
la români. Pe preoţi ii şicanează, cei mai mulţi s-au refugiat deja. Poporul e agitat, în tot momentul aşteaptă sosirea românilor. Noi suntem izolaţi, suntem sub
controlă: ni s-a spus din partea comandamentului maghiar, maior Gyurosits, că
pentru orice mişcare sunt responsabili vicariul Dr. Gheţie şi Dr. Aciu din Şimleu.
In tot momentul (se) aşteaptă represalii din partea săcuilor. Cvartirele lor încontinuu le cearcă sub pretext că în cvartir la ei sînt neresponsabili. Că cu ce
barbarii proced săcuii, amintesc cazul care s-a întimplat duminică după masă.
O femeie fiindcă a cutezat să zică că e româncă a fost străpunsă în cap. Documente amănunţite n-am putut aduce cu mine. In Carei (Nagy Kâroly) am fost
vizitat că nu cumva duc documente cu mine; spre norocul meu documente n-am
adus cu mine.
Gheţie Victor m.p.
stud. iurist.
Dl. Aciu l-a chemat pe Gyorosits ca să vorbească în chestia unui parlamentar care să meargă la Zalău. ln batjocură Gyurosits a întrebat că şi acuma ţine
la România Mare, la ce răspunzînd cu da, l-au împuşcat. Glontele a nemerit şi
pe subl. Măşcan,
Gheţie Victor m.;p.
Adnotare pe verso:
D-lui maior Potopeanu
D-le Maior,
Vă alătur sub. A un raport in copie o nouă
Binevoiţi a face demersul de lipsă la dl. Vlx. ·
Nu sper nimic, dar noi să ne facem datorinţa.

dovadă

a

sălbăticiei

turanice.

B-pesta 21. li. 1919

Ioan Erdelyt - ministru plenipotenţiar al
Consiliului Dirigent român Budapesta.
Arhiva M. :Ap. N. -

M. St. M„ Fond. Ml„ dos. 2179, f. 327.

11. Nr. 3318/919

Raportul
Constltului

Naţional

Romdn din

Cară(

Mari

ln 22 1.c. după amiazi la 3 ore a(u) intrat la preotul Graţian Matei din Andrid 10 jandarmi şi i-au făcut cercetare de casă la un ordin primit. lnsă că de
la cine au primit ordinul n-au spus. Pereheziţia a durat 3 ore, toate celea au vizitat şi icoanele le-au descompus. După ce au terminat cu cercetarea l-au deţinut
şi l-au excortat la Dobriţin. D-na, soţia preotului deţinut a venit la Carei Mari
ca să se intrepună la comisariul guvernului, asemenea şi Consiliul Naţional Român s-a întrepus însă pină în 27 l.c. fără rezultat.

34 - Acta Mvsel Porollssensls - 1981
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Pentru deţinuţii din Tasnadszant6, (Santău) despre care a fost raport, anume
pentru Dl. protopop Demetriu Coroian şi pentru posesorul Gheorghe Molnar, ca
să fie puşi pe picior liber s-a pretins din Dobriţin depunerea unei cauţii cite de
IO.OOO coroane, care sunt şi depuşi la oficiul de dare din Dobriţin.
Budapesta la 28 februarie 1919.
preşedinte

Arhiva M. Ap. N. -

a Cons.

Romul

Marchiş

naţ_

român din

Carăi-Mari

M. St. M., fond. Ml., dos. 2179, f. 327.

RAPORT NR. 1

12.

Nr. 48
Către

Marele Cartier General

-

Serviciul

Informaţiilor

-

Am onoare să vă raportez următoarele:
Beiuş, 9 decembrie st. n. 1918
1. Deodată cu adunarea de la Alba-Iulia la care au participat şi delegaţii
beiuşenilor cei rămaşi acasă au ţinut serviciul divin, implorînd ajutorul lui D-zeu
asupra hotărîrilor de la Alba-Iulia şi au declarat solemn in biserică că întreg
Bihorul doreşte unirea cu România.
2. Sfatul naţional român din Beiuş este cel mai bine organizat din întreg
comitatul. Preşedinte este Dl. avocat dr. Ioan Ciordaş. Membrii sint toţi români
care locuiesc în Beiuş.
Acest „sfat" ţine în fiecare seară şedinţă în cari se desbat pînă în cele mai
miel amănunte toate chestiile de interes public. Iar pentru chestiile de interes
comun cu ungurii sunt două comisii exmise din sinul ambelor „sfaturi" (român
şi unguresc).
3. Garda naţională română din Beiuş are 60 de oameni cu 50 de arme (din
care 20 primite de la garda ungurească din Oradea Mare şi cari in 5. XII. au fost
cerute înapoi cu ameninţarea că de nu vor fi restituite, va merge din Oradea
un detaşament care le va sechestra).
ln fruntea gărzii e Dl. locot. dr. Voştinar cu 12 ofiţeri.
Garda ungurească acum se formează. Are numai 15 oameni cari fac serviciul împreună cu românii la gară. Garda e plătită de cetăţenii din Beiuş, din care
cauză nu se poate spori, ba e de temut că va trebui chicu- redus numărul, din
cauza lipsei de bani. Din aces' motiv conducătorii români sînt foarte îngrijoraţi
pentru viitor, în cazul cînd armata română ar înitîrzia încă mult.
Ce priveşte „sfaturile" şi „gărzile" de la sate am puţin de spus.
Sfaturi sunt, dar n-au nici o viaţă; din cauză că ţăranii nu prea iau parte
la ele. Căci lor un singur lucru le trebuie: pămînt, şi pînă nu li se va da ei spun
că nu vor crede vorbelor ce le spun conducătorii din sat. In satele din apropierea
Beiuşului profesorii din Beiuş au mai ţinut conferinţe, prin care le-au dezvoltat
interesul faţă de cauza naţională şi în aceste sate a şi reuşit să înjghebeze şi
gărzi mai mici, dar fără arme, căci acestea la. români lipsesc cu totul!
In satele mai depărtate însă garde nu sunt deloc, fiindcă nu e cine să le
organizeze din cauza cheltuielilor enorme împreunate cu transportul.
4. In Beiuş funcţionează încă jandarmeria. Numărul jandarmilor creşte cu
cei concentraţi din provincie. Acum sunt 16 foarte bine înarmaţi şi plătiţi cu
20 coroane la zi ca şi gardiştii unguri. In 7. XII. au primit 4 mitraliere de la
Oradea, cu ce scop nu se ştie. Fiind provocaţi să le trimită înapoi, au refuzat
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nu sunt în siguranţă contra bandelor de hoţi (lucru care nu e
bande puternici nu sunt, decît doară pretinsa
armată din

aşa

Oradea).
5. Propaganda în contra unirii se face în mod intens printre populaţia de
la sate. Agenţi plătiţi de „Magyar Propaganda Egyesiilet" (Uniunea de Propagandă Ungurească) din Pesta care e susţinută de guvern - merg la sate, împrăştie printre popor manifeste, pe cari le explică. Aceştia sunt susţinuţi şi ajutaţi în munca lor de evreii de la sate, de cari poporul din aceste părţi durere! - ascultă foarte mult.
Alăturat am onoare a vă înainta un atare manifest găsit la un ţăran din
satul Negru, unde am mers in ziua de 8. XII. pentru a urmări activitatea propagandistului tipografului Riţ.
.
Cea mai mare pedecă fiind conducătorii poporului .(preoţi, învăţători, advocaţi) împotriva lor se îndreaptă săgeţile otrăvitoare ale propagandiştilor. Şi nu
fără efect.
In satul Holod populaţia pusă la cale de către evreii şi funcţionarii de la
gară au dat foc în ziua de 5. XII. nutreţului de pe domeniul episcopesc român,
iar protopopului român i-au spart ferestrele. Iar cind au mers ofiţerii din Beiuş
pentru ca să înfiinţeze garda pentru susţinerea ordinii, au fost scoşi din sat cu
forţa între ameninţări ale populaţiei că de vor mai cerea să intre în sat, vor fi.
o moriţi.
6. Guvernul din Pesta nu recunoaşte hotărîrea marei adunări de la AlbaIulia. Se vede aceasta şi din ordinul ce l-a dat prin organele administrative (fiş
pan, solgăbirău, primar) tuturor funcţionarilor de stat de a presta pînă în 13. XII.
jurAmînt nou de credinţă şi fidelitate către noul guvern, obligîndu-se a păzi integritatea şi independenţa Ungariei.
Am onoare a vă înainta în copie autentică acest ordin împreună cu tradu-cerea:
Traducerea ordinului ministerial referitor la jurămintul cerut de la funcţionarii de la antistia comunei Beiuş:
Copie. 8900/elz. sz. Către prefectul judeţului,
'\tVă rog să binevoiţi a scoate în 2 exemplare modul de jurămînt comunicat
mai jos şi după iscălirea lui a mi-l trimite: „Eu... jor că voi fi credincios Ungariei, independenţa ei absolută o voi apăra-o din toate puterile, voi servi binele,
libertatea şi propăşirea poporului din Ungaria. Aşa să-mi ajute D-zeu•. De la
toţi amploiaţii de stat care sunt sub ordinele D-voastră, veţi lua jurămînt cu
text identic prin şefii lor, observind că şi amploiaţii din provincie pot face şi
declaraţie de jurămînt in scris. Mai departe vă rog ca şi de la primul funcţionar
din judeţul încredinţat D-voastre să luaţi jurămintul de mai sus şi să-l provocaţi
în numele meu ca să ia jurămîntul şi de la amploiaţii dependenţi de el. Amploiaţii de la cercurile administrative pot face jurămîntul prin declaraţie in scris.
Pentru luarea jurămlntului de la primărille comunale subprefectul sA dee ordin
prim-pretorilor (administratorilor de plasă).
Ministru de interne
Nr. 3686/1918
De la Prim-pretorul cercului Beiuş. Către toţi d-nil notari şi către antlstia·
comunei Beiuş. Funcţionarii şi amploiaţii vor face jurămînt în scris, pe care mi-l;
veţi înairuta de urgenţă.
Beiuş

1918 decembrie 6, ss. ZIH, prim-pretor
Nr. 1195/1918
D-lui ajutor de primar Simion Polenaru, Beiuş
Vă rog să binevoiţi a conchema pe ziua de 13 a.c. pe
tru a ne consfătui asupra chestiei de mai sus.
Beiuş,

1918, dec. 7.
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7. In comuna curat ungurească Tărcaia (Torcany) toţi oamenii au arme
de altfel ungurii preste tot locul au căci li s-a împărţit - şi - se spune că
mai multe mitraliere şi tunuri. Lucrul acesta nu ştiu sigur, cînd voi putea vă
voi comunica cu siguranţă. Sînt atît de duşmănoşi faţă de români incit nu încearcă nimeni să le intre în sat.
8. In întreg comitatul e lipsă mare de petrol, sare şi încălţăminte. Alimente
(griu, secară, porumb), sunt pînă la recolta viitoare. Nu s-au făcut încă sămănă
turi de toamnă aproape deloc.
Scumpetea în general e extraordinar de mare.
Intrucît cel mai mare pericol pentru românii din Bih0r vine de la Oradea
Mare şi întrucît însumi trebuie să trec pentru a aduce raportul, am onoare a vă
raporta toate lucrurile aflate în Oradea Mare şi Cluj.
Oradea Mare, 10 decembrie 1918.
1. In 9. XII. a trecut rămăşiţa (cca. 800 dP. oameni) Regimentului nr. 32 de
honvezi spre Cluj, unde se concentrează întreg Reg. de unde va merge spre Dej.
2. Germanii sosesc mereu şi pleacă spre Szolnok. Aici în palatul episcopului
latin Szekenyi este cartierul lui Mackensen, care şi-a asigurat armata că nu va
pleca pînă nu-şi va trimite toţi soldaţii acasă.
In Oradea sunt cca. 30.000 de oameni. Toţi şi-au păstrat armele. Altceva
vînd tot. Au alimente destule. Relaţiile dintre ei şi unguri sînt paşnice.
3. Gardă română este dar dispare în marea de unguri. Garda ungurească
după spusele d-lui comandant al gărzii româneşti, maior Herbay poate să aibă
vreo 4.000 de oameni, dar nu prezintă pericol, căci sunt mare parte adunături de
pe străzi.
Mai mare pericol prezintă „garda roşie• condusă de agenţid lui Rakovsk.i
- care este în Pesta - deoarece creşte foarte repede şi azi are vreo 800 de oameni
şi au 20 mitraliere şi 4 tunuri.
Nu auzi prin Oradea nici vorbă românească, a-ţi pune tricolor înseamnă să
abzici de la viaţă; aceştia ţin în teroare pe toţi românii din Oradea şi Bihor, pe
cari spug.ei, că-i vor omorî pe toţi cînd se va apropia armata .română, deoacece
ei au ch~at-o.
Tocmai din acest motiv românii din aceste părţi roagă cu insistenţă armata
română să grăbească ca să-ii asigure şi să-i scape din această situaţie precară sau
dacă nu poate să intervie pe lingă armata franceză ca să ocupe Oradea, unde
ungurii au devenit atît de agresivi, incit nu poţi nici să spui di eşti român.
Zilnic sosesc transporturi de refugiaţi din părţile unde înaintează armata română.

Cea mai mare parte a lor sunt evrei. Aceştia lăţesc cele mai grozave minciuni despre armată. Aşa, spun că românu înrolează pe toţi secuii in armata J.o.r,
că pe cei veniţi de pe. front îi dezbracă pentru a-şi echipa soldaţii săi, cari sunt
zdrenţuroşi şi d"eSCulţi, că pe cel care nu se supune la recrutare 11 omoară in l>ă
tăi, apoi il internează, că armata rechiziţionează tot. Prin aceste minciuni aţlţă
pe oameni şi mai tare şi e foarte de temut cel se va ponii un pogrom fmpotriwa

românilor din aceste

piirţi.

De aceea cred că trebuie luate măsuri grabnice împotriva unor astfel de
zvonuri tendenţioase.
5. Am afla,t de la un ofiţer venit din Dej că acolo sunt 3 Q&t. a 500 de oameni cu 30 de mitraliere şi 7 tunuri.
Cluj, 11 dec. 1918

D-l căpitan Savu de la Legiunea română din Cluj mi-a comunicat urmă
toarele:
1·. In Lăpuş ra fost o oioonilre între secui şi iromânii ce s-au adunat penit.ru
a afla hotărîrea de la Alba Iulda. Au fost '14 morţi şi 50 de răniţi.
2. Senatul secuiesc a oferit un premiu de 4.000 cor. celui caire va lua jos
.tricolorul de pe edificiul senatului român.
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3. Despre organizarea armatei secuieşti am aflat de la un ofiţer ungur ur„Zilnic se înfăţişează 300--400 de oameni, între cari sunt şi mai bă
trîni de 40 de ani, aşa-i de mare însufleţirea. Haine şi bani avem din abundenţă.
Avem ordin de la guvern să apărăm linia demarcaţională. Mureşul îl apără ungurii de pe pustă iar Someşul, secuii. Regimentul cel mai bine organizat e cel de
husari nr. 2. între Jibou şi Someş-Odorhei. Pe malul stîng al Someşului spre Szinervaralya (Seini) între Jibou şi Sălsîg sunt: 1 bat. de la Reg. 24; 1 bat. de la
Rcg. de vînători nr. 28; 1 baterie de la Reg. de artilerie nr. 35; 1 bat. de la Reg.
62 şi 2 comp. de la Reg. 82. întreaga etapă Dej - Sătrnar se împarte în 3 părţi:
Dej - Jibou; - Jibou - Sălsîg; Sălsîg - Sătmar.
Magazinele de alimente - a spus mai departe ungurul - le avem în Zalău şi Hodod. Etapele constau din patrule de siguranţe şi garde care toate stau
la dispoziţia comandamentului din -Cehu-Silvaniei.
4. In 11. XII. au trecut peste Oradea "5.000 de seoui înarmaţi spre Cluj, care
împreună cu Huedin şi Oradea sunt centrele de concentrare ale celor 5 contigente mobilizate din ordinul guvernului din Pesta.
Nădejdea clujenilor este în moţii din Munţii Apuseni, cari ard de nerăb
dare de a se vedea în Cluj.
Arme s-ar putea cumpăra cit de multe dacă ar fi bani.
Şi aici ca şi în Oradea şi Beiuş conducătorii sfatului şi gărzllor roagă să li
se vie în ajutor, fără de cari nu prea pot face multe. Roagă mai departe pe şefii
armatei române să le dea instrucţiunile de lipsă, fiindcă aşa sunt dezorientaţi privi tor la planurile armatei pe care doresc să o servească cu trup şi suflet. Să li se
comunice tot aceea ce aşteaptă armata de la ei. Doresc să fie consideraţi ca făcind
parte din armată şi să se facă legătură dintre aceste legiuni şi Marele Cartier General prin curieri speciali, cari să aducă rapoartele lor şi de aici să ducă ordinele.
Călătoria pe tren e mult periclitată din cauza bandelor înarmate cari urcă
la cite o gară mai mică şi jefuiesc publicul. Trenurile personale din Cluj încolo
sunt întimpinate cu focuri de armă incit publicul călător e în groază nebună. Cu
trăsura apoi nu se poatl! călători, căci la toate marginile de păduri sînt hoţi, îndeosebi în apropierea oraşelor în ţinuturile ungureşti. Românii pină acum în prea
puţine locuri sint atinşi de bolşevism.
Sta.rea economică în general e mulţumitoare. Pe primăvară va trebui însă insistat ca oamenii să samene pămînturile pe care în toamnă le-au lăsat pîrloagă
din cauza revoluţiei. Vitele s-au împuţinat grozav dar de jug tot mai sunt. Cite
sunt, sunt frumoase căci IllUtreţ este din belşug. Parte mare din cartofi şi napi au
rămas pe cîmp.
In întreg comltatul Bihorului şcolile sînt închise pină la finea lui ianuarie
din cauza gripei spaniole care blntule în mod îngrozitor. Sunt familii fntregi care
s-au stins în urma acestei epidemii.

mătoarele:

Arhiva M. Ap. N. -

M. St. M., Fond. Ml., dos. 2154, f. 93--97.

8/21. 1. 1919
13.

RAPORT DESPRE OBGANIZABEA ROMANILOR
DIN COMITATUL BIHOR
I. Oradea Mare

In absenţa d-lui dr. Aurel Lazăr, în fruntea C.N.R. comitatens stă dl. CoPap, directorul de la Bihoreana.
Comandantul gardei naţionale comltatense, fără cerc de acUvitiate şi chiar
neexistente este dl. maior Herbay.
Activitatea C.N.R. din Orade se mărgineşte in rolul de (intermediar) intre
consiliile naţionale româneşti din sediul cercurilor şi autorităţile ungureşti de Ia
riol~n
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comitat, lucruri referitoare îndeosebi la alimentaţia publică şi ordinele trimise de
vanneghie subalternilor săi. Ca document servească actul alăturat aci în copie,
prin care C.N.R. din Vaşcău este anunţat că oficiile administrative de aici încolo
vor sta în corespondenţă oficioasă cu comitatul. Această măsură apare ca paradox
după ce odată C.N.R. din Vaşcău a preluat imperiul?
C.N.R. din Oradea Mare nu are serviciu serios de informaţiuni. Rapoartele
sale către Consiliul Dirigent şi le alcătuieşte pe baza informaţiunilor culese din
presa jidano-maghiară.
II.

Aleşd

Populaţia română din cercul Aleşdului este ţinută sub teroare de bandiţii regimentului 21 de săcui. Preoţii şi învăţătorii, care au scăpat în viaţă, sunt refugiaţi prin satele mai îndepărtate. Vezi copia no=2.
De vreo organizaţie românească nici vorbă nu poate fi, cită vreme acest
(cerc) stă sub pumnul ameninţător al săcuilor.

III. Ceica
Vecinătatea acestui cerc cu Oradea Mare permite ca agenţil unguri, trimişi
din Budapesta, să-şi poată desfăşura cu înlesnire activitatea păgubitoare nouă.
ln fruntea mişcării antiromâneşti stă proprietarul ungur Korda Bandi.
Situaţia se agravează şi prin ţinuta nehotărîtă şi neromânească a C.N.R. din
Cei.ca.
Astfel se explică faptul că PoPOrul nostru din comuna Holod - prelucrată
de agenţii unguri, a îndepărtat de pe zidirea bisericei româneşti steagul naţional
român. Acel steag, ce înainte cu cîteva săptămîni a fost ridicat în acordul imnului „Pe-al nostru steag e scriis unire".
Dintre gardişti jumătate stau sub influenţa agenţil~ unguri. Oa dovadă despre aceasta este faptul, că garda română din Vaşcău încunoştinţată despre prezenţa
a 2 agenţi comunişti din B-pesta a excurs la Ceica spre a-i deţine şi excorta la
Vaşcău, pentru a fi cercetaţi. Gardiştii demoralizaţi din Ceica au ajutat agenţilor
duşmani să scape din localul unde erau închişi peste noapte. Cu pamflete adnexate aci no=3 este plin cercul. Este cel mai demoralizant cerc din comitatul Bihor.
Oare d-nii de la C.N.R. din Oradea nu găsesc de bine a interveni aici, spre
a se salva ce se poate, pină nu-i tîrziu?
Intelectualii de pe la sate sînt legaţi de mîini prin ofranda primită de la statul maghiar, sub titlul ajutor de războii

IV.

Beiuş

Preşedintele C.N.R. dr. Ion Ciordaş advocat,
advocaţi cîţiva comercianţi şi industriaşi.
C-dtul gardei naţionale loc. dr. Ion Voştinar.
licher şi 2 mitraliere.

membrii: profesorii de la liceu.
Garda

numără

50 de arme Man-

Cercul are 44 de C'Ol!TllUme. Dl1111lre acestea abiia. 5 au organizare nouă (cons.LlJi.ul
rural). Celelalte se conduc tot după forma veche, cu antistle şi reprezentanţă comunală.

nii

Nu se poate justifica ţinuta şovăitoare a
faţă de interesele poporului român.
Enumăr aci cîteva rezultate păgubitoare:
1. Oficiul de dare din Beiuş, după ce a

C.N.R. cercual. Prea

menajează străi

anticipat pe 3 luni leafa funcţionari
lor, a transportat la Oradea Mare 2 milioane coroane.
Numai după acest fapt a constituit C.N.R. controlor la acest oficiu de dare.
Prea tîrziul
2. Jandarmeria. ungurească la retragerea sa din cerc a plecat cu un tren de
16 vagoane încărcate cu alimente, mobilier, erecte de mic echipament, bocanci.
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şi muniţiuni. C.N.R. din Vaşcău anunţat a trimis la Beiuş o gardă
Această gardă românească deţine şi desarmează jandarmii în gară şi
procede la descărcarea armelor şi lăzilor cu muniţiune de pe vagon, necesare pentru gardclc româneşti. Preşedintele C.N.R. dr. Ciordaş se înfiinţează la gară în
societatea cîtorva jidani şi unguri de la C.N. unguresc şj ordonă extrădarea acestui material jandarmilor. Posibil, să aibă aceştia cu ce împuşca populaţia română
desannată.
3. Acest consiliu îşi dă prea mult zel în apărarea intereselor episcopatului romano-catolic şi neunit, faţă de populaţia română de la sate care s-a aprovizionat
cu lemne de foc din pădurile dominiale. Fără a lua în considerare jertfele aduse
de popor pentru apărarea lor, Je ia preţuri horibile. Are poporul tot dreptul cînd
exclamă: „Nu sunt mai buni domnLi noştri de la Consiliu, decît străinii".

arme, mitraliere

puternică.

4. ln Beiuş este o intreprindere pentru fabricarea rachiului cu un capital de
5 milioane. Este proprietate jidovească. Jidanii încă din vară aJU cumpărat recolta
de la femei pe un preţ de nimica. Bărbaţii reîntorşi de la război au denegat predarea prunelor cu preţul de astă vară. De aici o mulţime de procese. Preşedintele
dr. Ciordaş se întrepune la C.N.R. din Beiuş în favoruJ. întreprinderii jidoveşti.
Avocatul dr. Ioan Ciordaş preş. C.N.R. din Beiuş este mare acţionar la această
intreprindere.
ln urma controlului slab în cerc se strecoară agenţi ai p·ropagandei ungureşti. Astfel în Beiuş s-aJU prezentat la comandantul gardei loc. dr. Ion Voştlnar
3 agenţi: Kornstein, Auerbach şi Veg să li se permită a ţinea o adunare populară
în Beiuş, unde să-şi spună ideile democratit:e comuniste. Cererea li s-a refuzat şi
au fost provocaţi să părăsească oraşul.
Anexez aci cîteva pamflete de care se găsesc multe pe la oamenii de la sate.
Din cele expuse este învederat că la domnii de la C.N.R. din Beiuş primează
legăturile personale interesului mare românesc.
V.

Vaşcău

Cercul Vaşcăului este printre cele dintîi organizaţiuni naţionale de pe ţinutul
fostei Ungarii. Preşedintele C.N.R. părintele protopop Adrian P. Desseanu în şe
dinţa din 18 decembrie st. v., 1 ian. 1919 st. n., provoacă moţiunea prin care cercul
Vaşcăului se declară independent de vechea administraţie ungurească. Destituie din
funcţiunii pe ooi de ldmbă străii.nă, !ilar de 111a pri:m,pretar (d~ origine român) şi notarii
comunelor ia jiurămînt de fideUtate către Consiliul Naţional Român Dirigent din
Sibiu. Poşta, căile ferate şi judecătorie - au rămas şi pe mai departe în legătură
cu restul statului ungar.
Disciplina în acest cerc este exemplară. Chiar şi cele mai îndepărtate cercuri,
în anumite cazuri, recurg la „Garda română" de aici pentru restabilirea ordinei.
Acest cerc este unul dintre cele mai dotate de natură. Are mine de aur, aramă,
fier, bismut şi multă piatră de marmură. Minele de bismut şi aramă proprietatea
unei mari întreprinderi din Germania, au instalate maşini în valoare de peste 3
milioane coroane.
ln acest cerc sînt 3 mari întreprinderi de exploatare a pădurilor în Lunca
Băiţa şi Sudrişi. Bineînţeles în posesiunea jidanilor.
Bogăţia munţilor, frumuseţea locului, curiozitatea izvoarelor, (un izvor intermitent ca la Adelsberg) atrag anual o mulţime de vi:zdtatori străini.
Populaţia este aprov:izionată cu alimente, îmbrăcăminte şi material combustibil. Ar putea provede cu alimente un regiment de soldaţi. lncepe a se :resimţi lipsa
de sare şi petroleu. Aceasta din cauza întreruperii comunicaţiei pe linia Oradea
Mare - Cluj.
Astfel sc prezintă cea mai nouă formaţiune de stat de la poalele muntelui
Bihor, care aşteaptă contopirea la Ţara Mamă.
Organizarea şi conducerea înţeleaptă dar totodată şi mină de fier să datorează valorosului român părintele protopop Adrian
P. Desseanu, preşedintele
C.N.R. ajutat de învăţătorul Coroiu, ajutorul de administrator de plasă dl. Neagu,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

C. Grad

536
comandanţii

gardelor de secţie şi rural, locotenenţii Petru Popovici şi Gavra, co-

mercianţii Maxim Nonu, fondatorul băncii „Şoimul• şi Alexandru Coroiu.
Faţă de acţiunea desinteresattă a acestor amintiţi, este de condamnat ţinuta
nedemnă a dir. de bancă Ovesa şi a advocaţilor Ciurda1,iu, Popa şi Mihali.
ln timpul din urmă, populaţia română începe să fie impacientă, din cauza
încetei înaintări a armatei române. Această intîrziere dă anză la fel şi fel de năs
cociri: că românii nu vor ocupa Oradea Mare, ba că armata română să retrage,
să evacuează Clujul!. ..
Ordinul C-dtului gardelor naţionale ungureşti din Ardeal adnexat aci în
copie prin care să dă de ştire preluarea comandei asupra gardelor româneşti din
comitatul Bihor şi Arad şi să reinsrtalează jandarmeria şi administraţia ungurească
- a produs o adevărată panică în popor.
Tjpurile cu mai multe feţe, în vederea schimbărilor eventuale îşi încep acţiu
nea murdară în contra românilor care întreaga lor viaţă au fost tot atîţia fari luminoşi în mijlocul poporului.
Intre astfel de împrejurări şi la ştirea că din Oradea Mare se pregăteşte o expediţie de 500 de săcui în contra Vaşcăului, este natural că „Românii de bine aş
teaptă sosirea armatei române cu o îngrijorare pînă la desperare•!

Observare
Unde consiliile naţionale sunt coippuse din bărbaţi devotaţi cauzei naţionale,
lucrurile merg bine. Dimpotrivă, unde acestea sunt alcătuite din tipuri
dubioase, acolo porţile organizării naţionale stau larg deschise, pe unde îşi fac intrare tot felul de curente arutiromâneşti. Cu toate acestea tipurile cunoscute şi acum
ar voi să acapareze oficiile publice pentru dînşii la care fac pretenziuni ca şi la
anumite privilegii familiale.
In unele comune am întîlnit băieţi de 19-20 ani, comandanţi de gardă şi în
această calitate, judecători poporului. Aceste păpuşi de popi şi nepoţi de membri
în consiliu comitatens toţi sînt candidaţi la posturi de administratori de plasă ş.i
viitori ofiţeri de jandarmerie.
idealişti,

Arhiva M. Ap. N. -

M. St. M., fond Ml, dos. 2154, f. 142-145.

8/21 ianuarie 1918
14.

RAPORT GENERAL. SITUAŢIA POLITICA ŞI MILITARĂ
IN COMITATUL BIHOR
Situaţia politică;

cauzele revoltei

Cînd s-a produs procesul de destrămare a armatei austro-ungureşti, soldaţii
români reîntorşi de pe frontul italian, cei mal mulţi şi-au găsit gospodăria ruinată.
Notarul satului cu toţi argaţii lui şi jidanul, care în timpul războiului au
speculat populaţia întrebuinţind pe seama lor atît avutul public, destinat pentru
ajutorarea populaţiei lipsite, ba chiar avutul particular, sub cuvînt că aşa cer trebuinţele armatei au trebuit să părăsească satele româneşti, dinaintea furiei poporului.
Şi preotul român, interesat în administrarea păcătoasă a materiilor destinate
populaţiei: alimente, ajutor de război în numerar n-a fost cruţat de această
pedeapsă. Astfel preotul unit din Beliu Vasile Plaştina, care şi-a însuşit cu notarul şi administratorul de plasă ungur întreg stocul de zahăr, apoi săpun, făină şi
porumb a fost izgonit din sat, iar casa a fost devastată în contul datoriei neîmplinite către popori
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române

La ţipătul administraţiei ungureşti izgonită de populaţia de la sate, guvernul
din Budapesta a trimis în contra populaţiei de la sate faimoasele „companii de
oţel". Acestea sub cuvînt că vor să restabilească ordinea publică, s-au dedat la
adevărate masacre în contre sătenilor. Victimele erau de obicei astfel de indivizi
dintre ţărani, a căror mărturie era păgubitoare administranţilor unguri de la comună.

Conform actelor alăturate aci au fost împuşcaţi:
Nicolae Matioc din comuna Beliu
cercul Beliu
Gheorgihe Tole din comuna Groşi
} comiibaltul Bihor
Matei Brundişi din comuna Siad
Gheorghe Cucu din comuna Beiuş
Ilie Cismariu din comuna Cîmpanii de Sus
Atanasiu Pele din comuna Cîmpanii de Jos
Sofroniu Baicu, Tedor Pele, Gheorghe Pele, Ion Pele, Alexandru Zoica, Maxim
Zoica, din comuna Sighiştel, cercul Vaşcău.
Soldaţii

jefuiesc

populaţia

Pentru întreţinerea expediţiilor de pedeapsă să rechiziţionează de la ţărani:
griu, porumb, fin, vin.
Se provocau dinadins mici transgresiuni care erau pedepsite cu amenzi în
numerar.
Agenţii organizaţiei

de

propagandă maghiară

Au plecat companiile ungureşti au rămas însă agenţii organizaţiei de propaclin Budapesta, care de maJi. îniai1rute inumdaseră înlbreg teritoriul l.oouiit de
români. Aceştia sub diferjte nume: soţialişti, bolşevici, comunişti, lucrează din răs
puteri la demoralizarea poporului neştiutor de pe la sate.
Mijloacele de acţiune ale acestor agenţi sint : banii cu care se cumpără în
primul loc, ţăranii cu ceva trecere la sate; apoi mulţimea broşurilor şi afişelor în
care se defaimă dominaţia română şi îndeamnă populaţia să nu recunoască uniirea
făcută de adunarea naţională de la Alba Iulia.
Din aceste(a) alătur aci 7 neamuri: 3 în româneşte, 3 ungureşti, şi o hartă.
Efectele păgubitoare nouă se observă în ţinuturile aproape de Oradea Mare.
Astfel în cercul Ceica s:tăpînul situaţiei este ungurul Korda Bandi.
Faţă de puternica acţiune a agenţilor unguri, Consiliul român din Oradea
tace, nu opune nici o rezistenţă, este chi&'1 nepăsător.
Face impresia că aceşti domni îşi aşteaptă mîntuirea de la ,alţii şi demnităţi
în „România Mare" ce va să vie.
gamdă

Exemplu de demnitate

Din acest comitat de jale, cercul Vaşcăului apare ca un glob de aur al as:liiind trupele române la mari distanţe, în ziua de 19 De- cembrie 1918, inimosul român, protopopul Adrian P. Deseanu, declară teritoriul
Vaşcliului desfăcut de sub administraţia ungurească. Introduce în administraţie
limba română oa limbă oficioasă. ~lătură din administraţie elementele străiI).e
iar de la cei de origine română ia jurămîntul de fidelitate către Consiliul Dirigent din Sibiu.
Acest teritoriu românesc este bogat în aur, argint, aramă, fier, bismut şi piatră
de marmură. Toate aceste bogăţii aparţineau unei societăţi din Germania. Instalaţiunile de la mină ating cifra de 4 milioane de coroane. Ungurii iau măsuri de
represalii.
piraţiilor româneşti. Incă
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Situaţia militară

I

Pînă la 31 Decembrie 1918 pe teritoriul comitatului Bihor se găseau numai
trupe neregulat'e „batalioanele de oţel", compuse din cele mai detestabile elemente
ungureşti, duşmane fanatice ale românilor. Plata la zi 100 de coroane.

Corpul

săcuilor

Cu ziua de 1 ianuarie 1919 se organizează „primul corp de săcw•. Acest corp
alcătuit din regimentele ungureşti 21, 37, 4 şi 3 numără un efectiv de 10.000 dl'
soldaţi din contigentele 16, 17, 18 şi 19. Soldaţii sînt angajaţi cu plata de 100 co
roane la zi.
Dispune acest corp de tot felul de arme şi are mari stocuri de muniţiWlt
Acest corp operează în contra trupelor regale române pe linia Oradea Mar"
şi Cluj.
Guvernwl din B-pesta

In vederea unei
zarea

acţiuni

mobilizează

mai mari guvernul din Budapesta a ordonat mobili-

generală.

Românii din zona de operaţie sînt recrutaţi forţat şi trimişi în contra fraţilor
din trupele regale.
Populaţia română dln această zonă este supusă Ia torturi nemaipomenite. Nu
sunt cruţate nici copilele de şcoală. Adnexul este alăturat aci.
Un român care încearcă să treacă prin Oradea Mare este expus la pericolul
morţii. Locotenentul Selişteanu şi 2 studenţi au fost înşfăcaţi pe stradă şi duşi.
Li s--a pierdut urma.
Armata română va înregistra multe şi simţitoare pierderi cauzate de unguri,
printre rîndurile românilor de pe acest teritoriu.
Agentul 47

Arhiva M. Ap. N. - M. St. M., fond Ml, dos. 2154, f. 137-139; doc. semnalat de
Gh. Unc în: Unirea Transilvaniei cu România, 1 decembrie 1918, Ediţia a II-a,
Bucureşti, 1972, p. 548--549.

15. Consiliul
17/1919

Naţional

Român din cercul

Vaşcăului

Consiliului Dirigent
Sibiu
'=->"111'\.0l~F.ffe.!'.--. .. 1\4.j-.rJt.„• ~~·

In 1 Ianuarie a.c. - dind ascultare sentimentelor noastre am preluat imperiul
pe teritoriul cercului Vaşcău. Am făcut aceasta ca să întărim credinţa poporului
român în viitorul nostru, să creăm o atmosferă curat românească, atmosferă unde
să nu poată străbate nici un fel de curent păgubitor intereselor noastre româneşti.
Elementele străine din administraţie au fost delăturate iar de la primpretorele
Dezideriu Templean şi notarii de origine română am luat jurămînt de fidelitate
către !naltul Consiliu Dirigent din Siibu.
Am introdus limba română ca limbă oficioasă. Pentru că nu mai puteam sta
in legăbură nemijlocită cu autorităţile ungureşti de la comitat am intervenit la
C.N.R. din Oradea Mare şi Bihor cu rugarea ca să mijlocească între noi şi autorităţile co111itatense, avînd afaceri comune în ce priveşte: alimentaţia poporului cu
făină, sare, petrol; apoi po:rta, căile ferate şi judecătoria.
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C.N.R. din Oradea Mare însă în loc de sprijin ne ridică obstacole. Aşa
ne pofteşte să reluăm contactul cu autorităţile administraţiei ungureşti. ln
încurajare un membru marcant din CI. comitatens a afirmat că „preluarea
riului în Vaşcău este o faptă scandaloa.săM.
Cu onoare vă rugăm să binevoiţi a lua măsurile necesare, pentru a
..-rienta în noua noastră situaţie.
Vaşcău

Consiliul Naţional Român
din Vaşcău

secretar
Petre Avram
Arhiva M. Ap. N. -

539
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C.N.R.
loc de
impene

şti

la 14127 ianuarie 1919
Adrian P. Deseanu.

president

M. St. M., fond Ml, dos. 2154, f. 108.

16. Copie -

C.N.R. din Vad. Bilet oficios. Raportez că jandarmii retraşi din
Vad, din nou s-au reîntors. După cum sunt informat din partea jandarmilor, ei au primit o ordinaţiune de la ministerul maghiar de război ca să dezarmeze .toate gardele române. Regimentul de honvezime nr. 21 din dealul Craiului mă
ameninţă prin telefon, că ei cu putere vor desfiinţa C.N.R. şi G.N.R. din Vad şi
vor înfiinţa C.N.M.(aghiar). Prin telefon nu pot vorbi cu Oradea deoarece nu-mi
permit, pentru că la centru e un ofiţer maghiar. Imediat prin curierul acesta să-mi
daţi indrumări că ce să fac? cauza e urgentă! Pe aicla stăm foarte rău şi prost.
Eu nu pot să mai locuiesc în Vad, deoarece sunt ameninţat. lndrumări urgente
cer. Imediat. Vad la 1919 1129. Petru Cepleu sloc. Oradea Mare la 5 II 1919.
~omuna

Pt. conformitate
C.N.R. din Oradea Mare
Arhiva M. Ap. N.

17. Consiliul

Naţional

~

şi

Bihor

M. St. M„ fond Ml, dos. 2179, f. 463.

Român din Oradea Mare

şi

Bihor

Res. nr. 7/1919
Domnului
Dr. Ioan Erdelyi
Mandatarul plenipotenţiar al
Consiliului Dirigent fn Budapesta

Pentru împrejurările politice de azi e încă tot actual raportul politic accludat
sub 1 şi prezentat la timpul său la Consiliul Dirigent în Sibiu şi la Comanda trupelor române în Cluj .
. Cătră toate acestea mai putem să adăugăm faptul că vicecomitele comitatens
în 31 Ianuarie st. n. l-a şi instituit pe protopretorele Beliczay Andor, desti.tuind
din post pe protopretorele român Beşan.
ln contra acestei proceduri a protestat în.treg cercul Aleşdului, adeverit prin
actele aici sub 2 accludate şi Consiliul comitatens, dar fără rezultat, că protopretorele Beliczay cum înţelege glasul .timpurilor de azi se manifestă din actul aici
accludat sub 3.
Situaţia mili.,tară şi a gardelor române s-a agravat. ln Beiuş a(u) intrat în
29 Ia111ua:rlie 19·19 lSlt.n. tirupe regulare U111gureşti, caii a:llirmaJtive susţin ldnâa demar-
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caţională şi ar avea astfel o menire strategică. Sunt esmişi din partea comandei
militare din Szegedin (Szegedihonved Keriilebi parancsnoksag). Propi:iarninte menirea li-e însă, să dezarmeze gardele româneşti, ceea ce s-a şi întîmplat confoi:m
raportului accludat sub 4. Afară de aceea, soldaţii acestei trupe jefuiesc şi maiti:atează în fel şi chip, publicul românesc, aşa că tot jurul e sub cea mai mare
tei:oare.
In Holod trupa ungurească comandată pentru serviciul la gară, comandaţi
fiind din Arad (Vasut bisz.tositc orszeg) au dezarmat garda din Holod, l-au deţinut, maltratat, bătut şi escroşiat pe camandantul gardei pe stegarul Ioan Mangra, după cum adevereşte actul· accludat sub 5.
De altfel în privinţa militai:ă dă desluşiri raportul Comandei gardei naţio
nale, accludat sub 6.
Indeosebi vă atragem atenţiunea. asupra actului accludat sub 7 cerind ca
acuza adusă românilor din Bratca să fle desminţită la locurile competente.
Peste tot situaţia românilor din Bihor e insuportabilă. Românii în toate locurile: pe străzi, pe drumuri, la gară, în cafenele, în oficiile lor, ba chiar în casele
lor private, sunt expuşi la fel şi fel de insulte şi maltratări din par.tea ungurilor,
dar mai cu seamă din partea soldaţilor săcui şi unguri. Cînd apoi ne adresăm
autorităţilor ungureşti cerind satisfacţie pentru insultele şi atrocităţile concrete,
toţi şi totdeauna îşi declină responzabilitatea şi competinţa zicînd că nu le stă
în putere a lua demersuri recerute, flndcă făptuitori sunt oameni fără organizaţie
şi responze.bilitate, aşa că în faţa tuturor insultelor şi atrocităţilor fără margini
stăm fără nici un ajutor.
Vă aducem la cunoştinţă citeva cazuri concrete accludind actele de sub
numerli: 9, 17, 20, 21, 22, 24, 33, 44, 73, 103, 111, 119, 203, 273, 275, 278, 287, 288,
341, 343, 390, 403, 437, 542, 565 ddn a.nul 1918 şi 9, 27, 29, 35, 159, 334, 342, 343,
350, 378, 387, 396, 400, 422, 431, 438, 448, 460, 461, 484, 488 din anul 1919.
·Datele sta.llistice le-am urgiat la ambele Consistoare şi imediat ce vor fi
gata le vom trimite prin curier.
Inainte cu clteva Zlile a trecut prin Oradea Mare căpitanul englez Pommerol,
pe care l-au întimpinat numai ungurii, căci noi nu am avut cunoştinţă despre
sosirea lui. Aşa se vede că autorităţile maghiare intenţional a(u) vO'it ca domnul
căpi·tan să fie nwnai unilateral informat. Vă rugăm că dacă în viitor veţi avea
cunoştinţă despre trecerea ăstor fel de comisii prin Oradea Mare să ne avizaţi din
bună vreme ca să-i putem informa şi noi.

Oradea Mare la 7 februarie 1919 st.n.
secretar

Cons. naţ. român din Oradea. Mare
Bihor

şi

Rezoluţie

Preşedinte

Coriolan Pap

3095/1919

D-le comandant, vă transpun 64 de plingeri asupra atrocităţilor comise de
bandele şi trupele maghiare cu rugarea să binevoiţi a face demersul de lipsă la
misiunea franceză şi a pretinde pe baza acestora fixarea liniei demarcaţionale aşa
ca populaţia română să scape de măceluri(le) ce-o ameninţă din partea maghiarilor în tot momentul.
Binevoiţi a transpune aceste documente în copie autentică comandei superioare din Sibiu.
Budapesta 12 II 1919.
Dr. Ioan Erdelyi, comisar al guvE'rnului
regal român

Arhiva M.Ap.N., -

M.st.M., fond Ml, dos. 2178, f. 294-295.
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18. Nr. 142/Pros. 1919
Consiliul Naţional Român Comitatens din Oradea Mare constituit deodată
cu consiliul naţional maghiar la izbucnirile revoluţiei, au conlucrat in deplin
acord pentru restabilirea siguranţei publice şi economice, prin înrnnţarea gardelor şi alegerea sfaturilor săteşti. Chestiile de ordinea siguranţei publice şi economice, a dezbătut-o în şedinţe mixte, execu.tînd fiecare Consiliu hotărîrile aduse
prin organele sale. lnţelesul era să se respecte reciproc dreptul de liberă dis~
punere naţională a fiecărei naţiuni, în ţircumscripţia comunelor sale şi cu eliminarea politicei. lnţelegerea aceasta a dat bune rezultate la început. Ga.rdele ţineau
o ordine exemplară în comunele rurale iar sfaturile săteş.ti îngrijeau conştiinţios
de trebuinţele economice. Tot omul era la locul său.
De cind a tăbărît însă miliţia asupra comitatului nostru s-a răsturnat ordinea publică şi nu mai este sigur nimenea de avutul şi viaţa sa, anume pe linia
numită strategică. Indeosebi s-au făcut vinovate de atrocităţi, trupele ardeleneşti
cunoscute sub numele colectiv de săcui, care asediază linia de la Oradea Mare
pină la Ciucea, maltratînd pe preoţi unde pun mina pe ei. Ştiu că cazurile de
atrocLtăţi cad în sfera competinţei de judecată a forurilor civile şi militare dar
acelea ating şi biserica de sub jwii.sdicţiu.nea conzistoriului nostru orădan, care e$1;e
expus pîngăi:irilor şi maltratării preoţim.ii.
Toate cazurile nu le am la mînă, pentru că o bună parte a preoţim.ei s-a
refugiat în toate părţile, dinaintea primejdiei săcuieşti, părăsindu-şi bisericile şi
poporul a rămas în multe locuri fără îngriji·rea sufletească!
1. Preotul refugiat din Bratca (Baratka) Stefan Domokos în 15 ianuarie a
fost devastat, mîntuindu-şi, prin fugă în munţi, viaţa, de unde abea s-a putut
strecura cu primejdia vieţii pe trăsuri în Oradea Mare. La jalba acestuia s-a
ordonat anchetarea mixtă din partea delegaţiilor consiliului român şi maghiar din
Oradea. ln decursul cercetării s-au dovedit toate acuzele preotului de neadevărate.
Prinşi cu fapta din partea maghiară s-a cerut dovedirea, că soldaţii au comis
acelea vandalisme la instigarea poporului revoltat contra preotului lor.
Şi comanda Regt. 21 de honvezi staţionată în Bratca execută această investigaţie aşa fel, că prin dobă au chemat pe toţi oamenii, care ar avea ceva plînsoare contra preotului pentru exagerări (... )* ori ar fi avut alt năcaz cu el să
se prezinte la casa comunală. Pe credinciosul Petru Popa deoarece ştiau că a stat
în proces cu preotul l-au citat şi au luat protocol ou dinsul. Omul a fasionat că
a avut proces sumar cu preotul, dar l-a pierdut faţă de preot, altmintrelea nici
n-a fost nici nu este în duşmănie cu preotul. Omul însă a denegat iscălirea protocolului, zicînd că nu corespunde adevărului. In 10 februarie a fost apoi escortat
şi bătut pînă a iscălit protocolul.
Credinciosul Teodor Martin s-.a prezentat la comanda unde a fost cinstit
cu scaun în credinţa că-şi va părăsi preotul. Cînd însă a spus că a venit să
înştiinţeze că patrula pusă să păzească casa preotului a furat şi nimicit stupii
preotului iar contra preotului n-are nici o plingere, a fost alungat afairă.
Femeia Ana Popa de 70 ani pentru că a zis: „săracu popa. ce făcură din
casa lui" a fost respletită cu .un granat a.runoat pe fereastră în casa ei care explodind a rănit-o la picior, pe care a trebuit să-l amputeze medicii din spitalul
comitatens al Orăzii Mari.
Comandantul detaşamentului din Bratca este vicecolonelul Hubai, ca.rele
prin această procedere face investigaţii în chestii bisericeşti, vătămînd autonomia
bisericii şi instigind poporul contra preotului în aceste zile săturate de spirit
explOZ:iv.
Tot acest colonel a interzis tragerea clopotelor la biserica din Bratca şi aşa
morţii se înmormîntează fără clopote şi fără preot.
2. ln Bulz (Csomohâza) soldaţii au intrat în biserică cu înjurături ducindu-şi,
o mitralieri. în turn, iar în biserică şi-au aşezat carnea, adecă au făcut magazie

* text ilizibil.
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din biserică, ameninţînd că la îndepărtarea lor din comună nu va mai rămînea la
loc turnul bisericii. Preotul şi soţia lui care e învăţătoare s-au refugiat la Oradea Mare.
3. In Suncuiuş (Varsonkolyos) 4 soldaţi săcui în luna decembrie la ora 1
noaptea au intrat în casa preotului de acolo Ion Boţoc şi au cerut de mîncare.
Le-a dat. Punîndu-şi puş.tile pe masă şi două granate pe scaun şi preotul toată
noaptea a stat sub teroarea lor. La trei zile după aceea iar au venit 7 săcui seara
lya orele 8, le-a dat şi acestora mincare, s-au dus cu prescurile înfipte în baionetă.
In ziua următoare şi a doua zi iarăşi au venit după mîncare, le-a cumpărat cu
judele comunal o oaie cu 160 cor. şi o măsură de cartofi le-au dus fără a le
plăti. In 11/24 ianuarie 7 săcui au venit la casa preotului sub pretext că fac
percheziţie de arme. Dinaintea acestora a fugit în pădure. După ce s-au depărtat
săcuii din comună dînsul s-a întors în sat unde a aflat de la Laxar Todor şi
soţia judelui Gavril Ianc că unde a aflat de la Lazar Todor şi soţi judelui Gavril
Ianc că săcui.i au cetit de pe o listă numele său, a judelui Gavril Ianc, a tutorului
Gavr.il Svab, Teodor Groze, Gavril Coboc şi Petruş DimLtrie juraţi şi Lazar Teodor,
membru în comitetul naţional român, întrebînd unde sunt aceştia, pentru că au
să-i puşte. Aceştia aiu plecat cu ce-a mai fost pe ei către munţi, lăsîndu-şi familia în groaza desperării şi avutul în perire. La toate acestea au de martor pe
sergentul Nicolae Popoviciu şi servitoairea Maria Petra, care stă în Oradea Mare
unde cu mare greutate şi-a adus şi familia cu care tînjeşte fiind despoiat de tot
avutul, iar credincioşii fără preot, în groaza săcuilor.
4. In Mezătelegd (Tileagd) la 3 Februarie între orele 5-6 d.a. doi săcui
înarmaţi sosiţi cu automobilul intră în casa protoprezbiterului Alexandru Muntean,
după ce în 29 ianuarie încă încercaseră alţi 3 săcui să-l prindă, unde îi luară
soţia şi copila la interogatoriu că unde este protopopul. Familia i-a succes a aviza
pe protopopul care era la casa comunală, de unde a venit cu notarul şi garda
naţională locală. Aceştia au aflat pe săcui cu revolverele pe masă, cu granatele
la brîu şi cu puştile răzimate de masă.
In tractul protopopesc sunt afaceri de cercetat şi sa.nat. PrQltoprezbiterul nu
le poate împlini ci stă ca rob închis în casa sa, cerind permisiune a-i da voie să
se mute la Oradea Mare, altmintrelea trebuie să pribegească.
5. In Solyom (Şoim) preotul George Vereş urmărit de soldaţi unguri sub
pretext c-a voit să arunce podul cu o bombă; a trebuit să pribegească din sat.
6. In Fugyivasarhely (Oşorhei) la 15 Ianuarie făptui.tori
necunoscuţi au
spart noaptea uşa bisericii şi au scos din ea steagul românesc păstrat acolo pe
care l-au sfîşiat şi acăţat de un pom din marginea satului. ln seara zilei de
Crăciun au spart ferestrele preotului. In 2 (doi) Februarie afirmative preşedintele
sena,tului militar din Oradea Mare venind în comună cu garda roşie din Oradea
au ţinut la locuinţa preotului o percheziţie. Seara la orele 9 şi un sfert a spart
cineva fereastra, după ce pe la orele 6 trecu un glonte prin curte pe dinaintea
dînsului. In 5 Februarie 3 soldaţi unguri traseră la orele 1
d.m. 2 gloanţe trase
prin fereastra casei sale, pe care i-a văzut un jandarm vis a vis de dînsul. A
trebuit să se refugieze din sat.
7. In Săcal {Kos6szakal) un gardist a strepuns pe preotul Vasile Bodor, tn
calea de la Homorogul unguresc unde a săvîrşit funcţiuni bisericeşti. Probabil nu
va mai putea vorbi, perzîndu-şi puterea de a-şi învîrti limba.
8. In Margine (Szeltall6) gard.iştii roşii au intrat în 3 Febr. in casa preotului Alexandru Mărcuş şi după ce i-au furat tot avu.tul (albituri şi de ale alimentării) l-au bărtut de zace în pat.
9. In Suiugd (Szunyogd) soldaţii au dus cu forţa steagul românesc, învăţă
torul de acolo Pantolic Bugariu numai cu fuga a scăpat din mîinile lor.
10. In Bogeiu (Bozsoly) la 8 Februarie soldaţii au ucis pe învăţătorul de
.acolo, Vasile Filip.
Cazurile sunt anunţate şi la Consiliul naţional român care a cerut anchetarea lor prin comisia mixtă, dar cu consecinţe ca cele de sub p.(unctul) 1 prin
cari instigă poporul contra preotului.
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Remediul cerut aici e dar zădărnicit de ostilitatea comandanţilor, drept ce
ne adresăm către D-Voastră de a interveni la guvernul ungar pentru scutirea
bisericilor de pîngăriri şi a preoţimei de maltratări, ca să poată împlini funcţiunea pastorală fără de care desfrîul bolşevismului poate pune în flăcări întreg_
comitatul.
Oradea Mare la 26 Ianuarie/8 Februarie 1919
Roman Ciorogariu

vicar episcopesc
Rezoluţie

Vă

3242/1919

transpun acest raport.

Binevoiţi

a face demersul de

lipsă.

Dr. Ioan Erdely

B-pesta 22 II 1919

Comisar regal,
Ministrul plenipotenţiar al
Consiliului dirigent român Budapesta
Arh. ,M.Ap.N., -

19. No. 3093 -

M.st.M., fond Ml, dos. 2179, f. 296-299

şi

309.

919
D-lui general

Moşoiu

Domnule Comandant!

Din Oradea Mare de la Consiliul Naţional Român în 12 l.c. la 11/45 h. de la
d-l dr. Egri advocat a sosit următoriul comunicat telefonic:
In 11 Februarie s-a prezentat soţia d-lui Iancu Simion sublocotenent în armata
·regală şi a raportat că pe bărbatul ei în 11 Februarie 1919 p.m. la 5 ore în
Oradea Mare i-au deţinut 3 soldaţi înarmaţi sub conducerea unui al 4-lea soldat
maghiar.
Dl. Iancu Simion s-a legitimat că e sublocotenent în armata regală română,
însă totuşi l-au: deţinut O să fie considerat ca ostatic.
Oons. Naţional Român s-a pus în legătură cu comandamentul militar maghiar din Oradea Mare şi anume cu maiorul Dudkay. Răspunsul a fost: deţinerea
s-a înfăptuit la ordinul Erdelyi Kerilleti parancsnoksag (comenduirea cercuală maghiară pentru Ardeal) pentru că ei au căpătat ordinul, că toţi soldaţii şi ofiţerii
din armata română să file deţinuţi cari apoi se vor considera ca ostatici.
Consiliul Naţional Român a protestat la comenduirea maghiară însă pretextul
nu a avut niciun rezultat. Oficierul deţinut de gărzi este la comenduirea gării
din Oradea Mare.
Vă aduc la cunoştinţă cu observarea că am făcut demersul de lipsă prin d-l
maior Potopeanu la misiunea franceză.
Vă rog să primiţi asigurarea consideraţiunii mele profunde.
Budapesta la 12 Februarie 1919
Ioan Erdelyi

Comisar al Guvernului Regal.
Arhiva M.Ap.N., -

M.St.mj., Fond. Ml., dos. 2179, f. 299.
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.20. Comisarul general al României pe

lingă

Ofiţerul

Din Oradea Mare

de

legătură

comunică

misiunea

aliată către

român, maior Potopeanu

C.N.R.:

1) In 11 II 919 st.n. s-a prezentat la C.N.R. din Oradea Mare soţia lui
Iancu Simeon, fost locuitor în Oradea Mare, subloc. în armata regală romănă şi
a raPortat că pe bărbatul ei în 11 II 9119 după amiaz la ora 5 l-au reţinut patru
soldaţi maghiari, deşi dînsul s-a legitimat în ordine.
C.N.R. s-a pus în legătură cu comanda militară maghiară din Oradea Mare,
.anume cu maiorul Dudkay, care a răspuns că deţinerea s-a intîmplat la ordinul
„Erdelyi Keriileti parancsnoksag" care zice că toţi ofiţerii şi soldaţii din annata
romănă să fie deţinuţi şi consideraţi de ostateci. Numitul locotenent de prezent
se află la „Stations Komando" din Oradea Mare.
2) In 11 a.Le. s-a prezentat la mine d-l Gheorge FHep şi Ana Cupcea pro·t.opropeasă clin~ de Jos şi a înwn1lalt urmăltoairea plinsoaire:
In 25 I a.c. a trecut un tren cu soldaţi maghiari de la fostul regiment
honved 32 Dej staţionat de prezerut în Tăşnad - din Tăşnad spre Simleul-Silvaniei. In timpul cit a stat trenul în gara din piaţă vreo 100 de soldaţi înarmaţi,
dezVOil!tîndu-se în Linlie de foc .aiu inro111jur81t biser'i.ca gr.oat.rom. ~ casa preoţească şi (.... )• au intrat în casă. Cancelat"ia parohială au distrus-o aruncînd tot
ce a fost înăuntru, afară (. ...... )• iar din locuinţă au furat albiturile (... ). •
Injurînd au pretins cheile bisericii iar 3 punînd baionetele la pieptul preotesei au pretins încontinuu înjurind „Olâh papot" să-l dea afară. Preoteasa numai aşa au scăpat di.n miinile lor că au spus servitorii că dînsa încă e servitoare
streină dar preotul că întimplător nu a fost acasă.
Soldaţii maghiari cu jaful cîştigat apoi s-au depărtat. Nu mu1t după aceea
in 5 II 1919 cînd protopopul s-a reîntors de la înmormîntare acasă, I-au aşteptat
jandarmii şi l-au deţinUJt, ducîndu-1 la Careii Mari. Preoteasa l-a însoţit. Ordinul de deţinere a venirt de la regimentul de honvezi 32 staţionat de prezent în
Tăşnad. După o noapte petrecută in cazarma ja.ndairmi.lor, pe paie, pe preoteasă
au expediat-o de acolo, care s-a dus nrumaidecît la comanda reg. 32. şi a întrebat
de ce i-au deţinut bărbatul.
Răspunsul: Poporenii din jur au distrus linia telefonică şi ca aceasta să
.nu se mai în,timple în viitor protopopul Cupcea va fi luat de ostaltic, fiind cunoscut că poporul îl iubeşte, dar de s-ar înct.împla totuşi ceva, vor purcede faţă
·de el sta.tarla!. Apoi trimit pe preoteasă acasă să grijească de telefon.
Preuteasa merge în 6 la Ca.răi-Mari la comisarul guvernului maghiar, care
.avizează telefonic protopopului Cupcea. Aceasta nu s-a întimplat ba din contră
îl duc Ia Dobriţin, unde au fabricaJt in contra lui un alt acus, şi anume că înitr-o
telegramă fictivă comercială aici redată:
Dr.

Meseşan

Intre

Simleu

Dloşida (probabil

Derşida) I

şi

Acâş

copiii au pierdut porci. Ii

cău

tăm.

Subscris
Inv. Mate".
Ar fi chemat trupele române.
Explicare. Telegrama e scrisă de mina lui, cac1
care de fapt a avut afaceri cu Dr.

·ştie ungureşte şi

învăţătorul din loc
Meseşan l-a rugat

• cuvînt ilizibil.
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D-na a fost împreună cu dl. Filep şi reprezentantul Legaţiunei la min. pres.
republicii maghi.aire, Berinkey, unde s-a predat oazul şi s-a făcut protest însă
despre ancheta promisă şi eliberarea lui nu am primit nici o ştire.
Plingerea e subscrisă de D-na Augusta Pteanc născ. Cupcea şi Gh. Filep.
<1

Budapesta la 21 Febr. 1919
Min. plenipotenţiar al ·cons. Dirigent
Budapesta
Arhiva M.ApN. -

M.St.M„ fond Ml, dos. 2179/f. 482

şi

483.

21. Comanda Gairdei naţionale române
din Oradea Mare şi Bihor
Exh. Nr. 6
adj. 1919

DESPRE

SIGURANŢA

RAPORT
PUBLICA DIN ORADEA MARE

ŞI

BIHOR

Populaţia

din Oradea Mare şi Bihor, atît inteligenţa cit şi ţărănimea trăiesc
tînguiesc vi.aţa în continuă groază teamă şi spaimă.
Jafuri, atrocităţi, maltrartări, bătăi brutale, ba chiar şi omoruri din partea
trupelor maghiare aici concerutrate sunt aşa zicînd zilnice.
Plingerile şi jalbele din partea noastră cătră forurile maghiare crezute competente, sunt de prisos; numai promisiuni şi amînări, dar vindecairea şi ajutor un
căpătăm de la nime{ni).
Nici nu putem descrie starea tristă şi acelea suferinţe în care ne tinguim
viaţa. Dintre nenumăratele atrocirtăţi şi maltratări din partea ungurilor suşternem
şi îşi

următoarele brutalităţi:

Gărzile naţionale române, înfiinţate
guranţei bunurilor private şi comune, in

numai pentru susţinerea ordinei şi sicomunele locuite de români cu învoirea
guvernului maghiar, în cea mai mare parte a comitatului trupele maghiare le-au
dezarmat şi desfiinţat, fără ca să ne avizeze ca pe comandamenrt recunoscut şi
din partea lor.
Aşa s-au desfiinţat garda naţ. rom. din cercul Aleşd a căruia comandant,
Dr. Stefan Venter a fost silit să-şi părăsească sediul, fiind ameninţat cu moartea.
Cu ocaziunea dezarmă.cei gardei din Holod, comandantul gardei, stegarul
Ioan Mangra fără nici o vină a fost deţinut şi ma1tratat, ce o pUJtem dovedi
prin atestat medical (visum repertum).
Asemenea au dezarmat maghiarii, garda română din Beiuş, a cărei arme
comandantul trupei maghiare le-a împărţit între locuitorii maghiari ai comunelor Tărcaia şi Feneş cari sunt recunoscuţi ca piz~i şi ucigaşi ai poporului
român şi cari astfel terorizează populaţia română, mai ales pe prezidentul Consiliu.lui român de acolo - Dr. Ciordaş.
In cercul Marghita au bătut săcuii pe plutonierul major Vasile Chiş în
modul cel mai brutal şi sălbaitec, despoindu-1 de toate rufele.
La gara din Oradea Mare populaţia română e expusă zilnic insultelor susamintite a.tit di·n partea soldaţilor maghiari cit şi a amploaiaţilor căii ferate
maghiare. Garda maghiară de la gară e numai privitoare acestor atrocităţi fări
să intervină.

35 - Acta Mvsei Porolissensis - 1981
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Ce priveşte siguranţa publică în Oradea Mare şi Bihor nu~i deloc asigurată
de cînd sunt pe teritoriul comitatului trupe maghiare aşa numite regulare, care
sunt numai nişte bandiţi. Iaită un exemplu:
Femeia Marie Bara din Ha.ieu venind cu un car de lemne la Oradea Mare
în societatea unui băiat de 8 ani, a fost împuşcată din partea alor 4 soldaţi maghiari numai pentru aceea că a fost româncă şi a vorbit româneşte, fără să fi
vorbit cu ei barem un cuvînt.
Dispoziţiile şi ordinele comandei G.N.R. nu se pot înfăptui, deoarece forurile
maghiare ne împiedică.
Trupele maghiare, cari sunt resfia'aite pe teritoriul comiita.tului, mai ales în
cercurile Vaşcău, Beiuş, Ceica, Oradea Mare, Marghita şi Aleşd terorizează şi jefuiesc populaţia într-un mod insuportabil.
Fiind gărzile române dezarmate nu avem mijloacele ca să putem reZ:.ista
şi ajutora populaţia contra jafurilor şi jefuitorilor, prin urmare locuitorii sunt
expuşi şi pe mai departe la astfel de abuzuri.
Rugăm deci să binevoiţi a interveni la forurile cornpeterute române ca cit
de curînd să fim eliberaţi şi scutiţi de astfel de neplăceri, căci forurile maghiare
sunt neputincioase faţă de aceşti bandiţi.

Comanda Garclei
din Oradea Mare
Arhiva M.Ap.N. -

22. Consiliul

naţionale

şi

române

Comandant

Bihor

M.St.M., fond Ml, dos. 2179, f. 442.

Naţional

Român din Oradea Mare
Ministrului

şi

Bihor

plenipotenţiar

Budapesta
Avem onoare a vă transpune actele 287 din 1918; 566, 656, 671, 686, 690, 695,
699, 702, 703, 707, 712 din anul 1919. pentru adeverirea atrocităţilor comise din
partea maghiarilor în contra populaţiei române d1n comitatul Bihor.
Situaţia politică e foarte critică, populaţiunea românească e viu periclitată
in fiecare moment aşa că trebuie să vă rugăm, ca de urgenţă să binevoiţi a
dispune la forurile competente ca si.tuaţiile anarhice din Bihor să se sisteze momentan.
Toată Oradea Mare e plină de refugiaţi români din cerc, cari de groaza
soldaţilor săcui, cari au năpădit deja întreg teriitoriul comitatului Bihor, au
fost siliţi a-şi părăsi casa, lăsîndu-şi tot avutul in prada soldaţilor maghiari.
Vă rugăm cu insistenţă oa să dispuneţi şi în privinţa aceea ca atrocităţile
comise să se ancheteze din p&itea unei comisiuni mixte la care să ia parte un
mmis special al D-voastră, ori al ·Antantei, căci după cwn v-am fost deja raportat
comisia de anchetare azi înfiinţată nu îşi poate îndeplini misiunea din motivul că
autorităţile maghiare împiedică şi fac iluzorie munca acestei comisii de anchetare.

Oradea Mare la 4 martie 1919
Consiliul naţional român
din Oradea Mare şi Bihor
Arhiva M.ApN. -

M.St.M„ fond Ml, dos. 2179, f. 486.
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10 ianuarie 1919

RAPORT GENERAL PE LUNA IANUARIE
POLITICO-MILITARA IN COMITATUL ABAD

SITUAŢIA

Cauzele

cari

au

provocat

revolta

soldaţilor

Notarul cu întreg serviciul administrativ de 1a sa.te, cu proprietarul şi jidanul, cari sub durata războiului au devenit odioşi înaintea populaţiei, prin o serie
nesfîrşită de volnicii precum:
- sistarea ajutoarelor de război;
- constrîngera la muncă pe seama notarilor şi proprietaru1ui pe un
preţ de nimica;
- specule cu alimente destinate populaţiei nevoiaşe,
- dimpreună cu jandarmii revocaţi de guvernul din B-pesta s-au concentrat în oraşul Arad, dinaintea soldaţilor români reîntorşi de pe
front.
Maghiaro-jidanii

îşi formează gărzi

proprii

Elementele de la sate mai sus amintite încurajate de guvernul maghiar şi
cu capitalul bancherilor jidani au format în Arad un batalion de apărare
cu un efectiv de 1500 de bandiţi.
Membrii acestui batalion, recrutaţi din cele mai detestabile elemente de
pe pusta ungurească, la început erau angajaţi cu soldă de 60 Cor., azi primesc la
zi 100 coroane.
Autorităţile comitatense, sub cuvînt că voiesc să restabilească ordinea publică trimit pe la sate, din acest batalion al „gardei. de oţel• cite un detaşament
mixt de cite 50-100 soldaţi jandarmi şi jidani. Aceste expediţii să prezentau
pe la sate cu lista celor proscrişi, pe cari îi execut.au în faţa sătenilor. Semnificativ e că proscrişii erau toţi fruntaşi cu trecere în faţa poporului român.
In fine, populaţia română pe lingă că era ţinută sub teroare era şi jăfuită
de bandiţii gairdei de oţel.
La păşirea energică a Consiliului Naţional comitatens din Arad, la guvernul
din B-pesta, aceste bande retrase de la sa.te, s-au stabilit in oraşul Arad.
Din acest batalion o parte a fost trimis să facă paza liniilor ferate şi a
oficioanţilor unguri, iar grosiul a rămas în Arad. Aceştia, pe lingă actele de violenţă, îndreptate zilnic împotriva populaţiei române, jefuiau depozitele de alimente şi efecte ale statului, înmagazinaite în vagoane, cu a căror pază erau

susţinute
naţională

încredinţaţi.

După rechemarea „ga.rdelor de oţel", buna
de consiliile şi gardele naţionale rurale.

rînduială

la sate a fost

susţinută

Generalul Berthelot în Arad

In ziua de 16 Decembrie 1918 organizaţia maghiaro-jidană a înscenat cunoscutul incident de steag, căruia i-a urmat măcelul, prelucrat dinainite. O dovedeJte aceasta fapbul că în ziua măcelului, la un semnal au fost închise toate
prăvăli:ile iar mitralierele au început a trage deodată, din toate străzile asupra
românilor, cari să refugiau de pe piaţa principală a ora.,ului; revizorul de Arad,
Dr. ·R8sk6 a declarat înaintea învăţărtorului Paul Dîrlea-Ienopolea, că primirea
generaltilui francez, nu va merge tocmai aşa de neted. Pe clnd piaţa principală a
oraşului era stropită cu sînge românesc, damele maghiaro-jidane de pe balcoane
îndemnau haita turbată asupra românilor. „Ucideţi-i, ucideţi-i să nu mai rămînă
nici unul!"
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Măcelul în contra românilor din 16 Decembrie a fost un act de răzbunare a
nolarilor jandarmilor şi jidanilor izgoniţi de la sate. Să evidenţiază aceasta prin faptul
că cele mai multe, victime au fost găsite la distanţe kilometrice de la centrul oraşului, unde s-a declarat incidentul. Ţăranid au fost luaţi la ochi din par.tea asupritorilor, astfel ţăranul din Covăsinţi a fost împuşcat de loc. de honvezi Adorjan
(nainte Wittemberger) Mikl6s, băiatu~ jidanului scos din Covăsinţi de soldaţii
români - lingă malul Mureşului. I s-a.u furat 15000 (coroane) ce avea asupra lui.
ll deplîng 9 copii.

Sîrbii

cooperează

cu ungurii contra românilor

E de observat că pe cînd românii se refugiau dina.inrt;ea urgiei călăilor săi,
sirbii de dincolo de Murăş să întreceau cu ungurii în a trage cu mitralierele asupra
lor, asupra româlllilor coreligionari!
După acest incident a ur.mait o săptămînă vînătoa.re în contra intelectualilor români; astfel: vicepreşedinrtele C.N.R. comitatens Dr. Iustin Marşieu, a fost
atacat de soldaţii gardei de oţel şi bătut în trenul electric, între Rad.na şi Arad;
advocatul Dr. Petre Opre numai cu pericoll\ll morţii a scăpat dinaintea maghiarilor turbaţi, lăsindu-se de pe vîrful unei zidiri cu 3 caJturi, pe sirma de la parafulger; travestit a putut fi transportat la Sibi·u.
Pentru prinderea, respective uciderea învăţătorului din Curtici (Arad) Mihail
Dragoş, s-a pus un premiu de 5000 coroane.
Dr. Miclea redactorul de la „Românul• avertizat la timp, a putut a se refugia din Arad.
Batal{ionul) de jaf

să

descompune

Maghiaro-jidanii spăimîntaţi de faptele lor criminale şi de frica retorsiunei
din partea francezilor, desfiinţează batalionul de jaf.
Soldaţii acestui bataldon pleacă din Arad La 26 Dec. 1918 ducînd prada furată de la români intr-un tren de 25 vagoane. ln comuna Bătania (Cianad) şi
Mak6 au aranjaJt adevărate bîlciuri pentru a-şi desface prada.
Regimentul 33 maghiar: în locul batalionului de jaf desfiinţat să organizează la Arad, regimentul 33 maghiar. Acest regiment cu un efectiv de 3000 soldaţi este recrutat din contigentele 16, 17, 18 şi 19. Comanda·ntul regimentului
precwn şi ofiţerii instructori sunt tot aceia, care mai înainte comandau batalionul
de jaf. Lozinca lor este „Extirparea elementului românesc•.
Tunuri, mitraliere, arme, granate

Acest regiment dispune de arme
:z.i 100 coroane.

şi muniţiuni

din

belşug. Soldaţii

primesc pe

Gardele române sunt desarmate de reg. 33 maghiar

In zLua de 12125 Ianuarie 1919
lion al regimentului 33 maghiar şi
Murăşului plnă la Zam.

pleacă dilll
dezarmează

Arad cu un tren blindat un batatoaite gardele române de pe valea

Incidentul înarmat de la Zam

ln ziua de 13/26 Ianuarie 1919 acest batalion
localitatea li teu şi Zam.

atacă
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Regimul de teroare reinstalat

Locul gardelor române îl iau jandarmii unguri, iar cel al consiliilor rurale
vechea administraţie cu nota.eul ungur în frunte. Deodată cu aceasta să reîncep apoi prigonirile în contra populaţiei şi îndeosebi a intelectualilor români de
la sate.

Actual românii din comitatul Arad itrec prin cele mai grele încercări:
- agenţii ungurilor din B-pesta îşi desfăşoară nesupăraţi activitatea în mijlocul populaţiei noastre de la saite;
- iar de altă parte i.nltelectualii noştri sînt expuşi la cele mai nepomenite
torturi. Fiecare zi îşi (are) victima sa. Notarul ungur îşi înltimpină jandarmul cu
întrebarea „Hany hideg?" adecă - „ciţi ai trimis pe ceialaltă lume?"
Agentul no. 47

Arhiva M.Ap.N. -

M.St.M. -

24. Comanda Gardei

naţionale
şi jur

fond Ml, dos. 2154, f. 140-141.

române

din comitatul Arad

RAPORT

Arad, la 20 ianuarie 1919 st.n.
STAREA MILITARA

a. Trupele maghiare
ln 16 I statul trupelor maghiare a fost următorul: Compania 1, comandant
Horak - 184 oameni; Compania 2, comandant, căpitan Bernstein - 159
oameni; Compania 3, comandant căpitan Radig - 204 oameni; Companiile 1, 2
şi 3 sint încazarmate in cazarma honvezilor de infanterie; Compania 4, comandant
căpitan Kratzer 178 oameni; Compania 5, comandant căpLtan Gemeşi 174
oameni; Compania 7, comandant căpitan Tesits - 152 oameni; Compania 7, comandant căpitan Megliei s-a dizolvat, Compania de mitraliere ,comandant
căpitan Meisel 8 mitraliere şi 51 de oameni; Aceste ultime companiL sînt încazarmate ln cazarma husarilor. Trupa de ştab, căpitan Wilk - 214 oameni în
strada Weiter Janos. ln total - 1316 oameni.
Compania nr. 7 e dizolvată, se vorbeşte că şi companiile 5 şi 6 se vor
dizolva.
Soldaţii din contigentele 1899-1900 sunt eliberaţi pe timp nelimitat. La
„Flugplatz" se află 3 plutoane de trupă de „sappeur"-i.
Artilerie sînt 12 tunuri cu calibrul 8 şi 15 cm. Statul: 18 oficeri şi 70
căpitan

soldaţi.

Aeroplanele ce au fost în Arad şi acum sînt învagonarte la gara din Araa
au stat sub paza francezilor, un timp anumit, dar acum iar se află sub pază
maghiară.

In 16 I a venit o depeşă de la Budapesta că toate automobilele
ce nu sunt în funcţiune să fie expediate la Budapesta. (..... )
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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b. Cardele maghiare
Cu învoirea francezilor s-au format din nou gardele maghiare care pot fi
mobile. Sunt plătite şi îmbrăcate bine de guvernul maghiar, pe · cînd gardele
române nici solda nu o primesc oum se cuvine.
Comandantul gardelor maghiare din comit.atul Arad şi jur e loc. col.
şi

Korner.

In oraşul Arad au permisiunea să formeze 320 oameni, iar în jur, dupâ
neccsitaite.
Statul gardelor maghiare azi e următoriul:
In oraşul Arad cam 100 de oameni
In comune şi cercuri cam 300 oa.meru..
Gardele aceste sunt puse numai în puncte straitegice.
Afară de garde mai sunt şi toate comunele ungureşti şi de al,tă limbă aşa
numiţli „polgarok", cari nu sunt plătiţi de la guvern, ci de la particulari.
Din zi ce trece ungurii formează tot garde noi şi în formă agresivă faţă de
români.
Ieri s-a prezentat la mine comandantul gardelor maghiare Ioc. col. Ktirn.er şi
m-a provocat să desfiinţez garda română din oraşul Chişineu - centru românesc
cu vreo cîţiva jidovi şi maghiari - una dintre cele mai bune şi disciplinate gărzi,
cu mOJtivul scris în, copia ală,turată.
c. Cardele române

Comitatul Arad e împărţit în 12 secţii şi anume: secţiile Arad, Boroşineu,
Borossebiş, Chişineu, Pecica, Mariaradna, Hălmagiu, Tîrnova, Şiria, Nădlac, Chitichăz, Birchiş.
Fiecare secţie are un comandant şi un adjutant. In fiecare oraş secţional
se află o g&'dă mobilă de 20-40 oameni. Gardele rurale au 7-15 oa.meni. Suma
totală a gardelor române din comit.atul Arad şi jur e cam 120 ofiţeri
şi 1700
gardişti.· Se schimbă foarte des numărul.
Sunt în o stare foarte grea deoarece de o parte nu primesc nici solda
regulat, multe garde nu au primit pînă acum nimic, de altă parte agitaţia ungurilor şi a bolşevicilor şi aceea că pentru gardele maghiare se jertfeşte tot din partea
ungurilor, sunt îmbrăcaţi foarte bine, şi ungurii gardişti au putut trăi bine din
jafuri.

II. Starea

politică

comuniştilor din Budapesta a trimis în 14 I la Arad 8 agenţi ca
soldaţii &'ădeni pe paclea lor (....) Demonstraţia oare era să se facă
în 15 I nu le-a reuşit, căci au fos.t împrăştiaţi de către trupele franceze. După
ce nu şi-au atins scopul au vrut să desminţească lucrul, că nu au voit să facă
demonstraţii (. .. ) ci au vrut numai: să elibereze nişte oameni închişi la casa
oraşului (... ) cu ocazia raz.iei făcute în săptămîna .trecută de poliţia din Arad.

Partidul

să

ciştige

In 15 I ungurii de la gara Arad (un ofiţer maghiar cu numele Bugyu) au
luat de la un ţăran român un steag tricolor împachetat pe care dînsul l-a cumpărat pe seama comunei sa.le şi l-au ars, pe ţăran l-au bătut. In urma i·ntervenţiei
noastre, s-au restituit omului spesele, dar nici un fel de altă satisfacţie nu
am primit.
Românii sunt într-o stare foarte agirtaită. Pe de o parte duşmăni.a ungurească, pe de altă parte purtarea nedemnă a sîrbilor, teama că visul nostru a
unirii nu se va împlini (... ) toate acesitea sunt de nesuferit ca niciodată. Singura
scăpare e ocuparea ou trupe române. Vă rugăm veniţi, pînă nu va fi prea Urzi u. Altcum se fură şi prăpădeşte tot.
Comanda G.N.R. din comi.tatul Arad
jur - căpitan Ri.şcuţia

şi
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comit.atul Arad şi jur
E. nr. 501/1919.
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Chişineu

On.
Consiliului

naţional

român comitatens

Arad la 20 ianuarie 1919
Ieri în 19 I la 12 ore s-a prezenltat la comanda gardelor de sus comandantul
gardelor maghiare din Arad, lt. col. Ki:irner însoţit, de un ofiţer maghiar şi m-a
provocat ca să des:fil.inţez garda românească secţională din Chişineu, una din cele
mai disciplinate şi bune garde ale noastre din tot comitatl\ll, care deja a luat
forma de jandarmerie. Loc. col. Korner motivează mal intîi provocarea sa prin
aceea că s-ar fi înţeles mai demult cu fostul comandant al gardelor române loc.
col. Serb. Răspunzîndu-i că înainte de a decide un caz aşa important, trebuie să
mă pun în legătură cu cons.i.liul naţional român. Loc. col. Korner îmi aduce la
cunoştinţă că e.IJ a primit ordin de la Budapesta să pună în centre, gardele lui
proprii. Apoi în prezenţa ofiţerilor din cancelaria loc. Traian Popa, loc. Ioan
Martalogu, cap. Alexandru Drăgoi, cap. Barbu
şi
în
prezenţa
ofiţe
rului lui maghiar ne amen.inţă cu forţa, dacă noi de bunăvoie nu ne desfiinţăm.
Protestez cu cea mai mare indignare contra purtării loc. col. Komer, care ne
ameninţă cu forţa bI"llltală şi ca continuare vărsări de sînge. Rog Consiliul naţional
român comitatens oa să binevoiască a lua dispoziţiile necesare la comisal'ul guverna.mental Vărjâssy şi la comandantul trupelor franceze şi, dacă e cu putinţă să
fiu provocat şi eu la toate pertractările oe vor u.nna în cauza aceasta şi în toate
altele cazuri ceea oe priveşte garda.
In t.impui absentării mele (4 zile) provocaţi fiind de loc. col. Korner s-a
dat ordin nu ştiu de cine, fără învoirea mea ca să (.....)*
Azi în 20 I 1919 s-a prezentart la mine comandantul gardelor maghiare loc.
col. K6rner şi a zis că numai din eroare a vodrt desfiinţarea gardelor române din
oraşul Chişineu, fiind informat greşit de nişte oameni maghiari de acolo.
Se înţelege că procedura aceasta s-a intîmplat din cazul acela că domnul
preşedinte al Consiliului naţional român a intervenH în mod energic .
Căp. Rtşcuţia

20 I 1919

Arhiva M.Ap.N. -

25.

M.St.M., fond Ml, dos. 2154, f. 29-32.

Memoriul
Consiliului Naţional Român comitatens din Arad elitre
popoarele Antantei despre situaţiunea actuală a românilor
din comitat
Extras

Consiliul naţional român a comitatului Arad, pe deplin conştiu de respunderea sa faţă de cele 240.000 români pe cari îi reprezintă în deplină cunoştlnţl
a suferinţelor acestei populaţiuni, nu poate trece ce vederea nizuinţa zilnică a
guvern.ului şi autorităţilor maghiare, ca opiniunea publică din striinltarte să fie
sedusă şi în special poporul român să fie prezentat într-o coloare absoluit falsl
• documentul degradat.
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neadevărată. Atunci cînd acest consiliu are cunoştinţă despre moartea a 182
români din comitat, ucişi de maghiari de la 1 Nov. 1918 pînă azi, cind ziarele
noastre redistreau.ă zi de zi bandi1tismele cele mai bestiale din toate părţile comise
faţă de inteligenţa şi poporul. român rtot atunci gaze.tele mari ale popoarelor
culte din apus - şi din prevederea guvernului maghiar, cari dispunind de mijloacele materiale de lipsă, a umplut străinătatea cu raporturi şi agenţii săi aceste ziare reproduc în deplină ignoranţă a stării faptice veşti nemaipomenite
despre pretinse abuzuri săvîrşite de români.

-5-

Dintre gardişti maghiari aplicaţi penrtru asigurarea staţiunilor căii ferate
din Curtici şi .cărora le este strict interzis să plece înarmaţi în comună, ca.re
este lOCl.llÎtă de români, la 25 Ianuarie 1919, patru inşi, dintre dînşii şi un sergent
turmentat, pleacă către comună şi întîlnesc în cale pe gardistul român cu numele Ma.rU.n Chemi, care ii întreabă că cu a cui pennisiune intră în comună
înarmaţi? Unul dintre gardişti cu numele Kohut se dă în vorbă cu numitul, apoi
peste un timp de 15 minute se întorc la dînşii şi ceilalţi gardişti unguri: sergentul
Szekely îl înjură pe gardisbu.l român, întrebîndu-1 că oare şi dînsul face serviciul
la garda română? Răspunzinld acesta cu da, un gardist ungur îl loveşite în cap
cu puşca la ce gardistul român voeşte să se depărteze, dar gardistul maghiar
Kohut îl împuşcă din dos, aşa că gardistul român Chemf cade mort la pă
mint.
Actul C.N.R. Nr. A,

-6In 22 decembrie 1918 în comuna Păuliş trei jandarmi maghiari însoţiţi de
25 voluntari maghiari a şcoalei de ofiţeri din Lipova, calcă cu forţa casa lui
Teodor Rus locui.tor român clin Păuliş fără orice motiv şi fără a-l întreba ceva,
îl împuşcă pe bietul om în casa proprie.
Actul C.N.R.
-

~

7-

In noaptea de Silvestru unguresc 1919 gardişti maghiari din Micălaca nouă
de maghiari dau din petrecere salve către comuna română Micălaca veche şi
anume la înălţimea omului perutru a face stricăciune. Gloanţele au trecut prin
fereastra locuinţei văd. Marta !leac, apoi prin poortă în curtea lui Theodor Todosie şi Costa Birău, terorizînd pe locuitorii români şi periclitîndu-le viaţa.
locuită

Actul C.N.R. A1

-8Ambroziu Boar a fost unul dintre locuitorii români de frunte din Curtaoher
om avut şi cu vază. La 4 Noembrie 1918 i se reîntoarce feciorul din Rusia şi numitul pleacă cu carul la via sa proprie din Mocrea pentru a aduce un vas de vin
pentru ospătarea feciorului reîntors. La întoarcere pe drum îl opresc gardişti
unguri din Mocrea, îl bat fără motiv, apoi n duc la casa comunală unde este
bătut din nou, caru1 şi vinul i se confiscă, iar pe el la aparenţă îl eliberează, dar
la marginea comunei Mocree îl împuşcă, omorîndu-1 fără vină.
Acrtul C.N.R. As
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In Februarie locotenentul român Ştefan Neamţu în călătoria sa de la Arad
Borossebes, sosind la această gară, este deţinut din partea ostaşilor unguri
de aci. Sergentul major maghiar îl strigă: „ai să urmezi imediat, ln fine ai ajuns
în ghiarele noastre tu valah murdar şi sălbatec şi mişel, acum nu · ai să mai
scapi viu din mîinile mele." Oficierii maghiari în loc să reţină pe ostaşi de la
insultarea unui oamarad al lor, îi mai instigă pe aceştia, ba îl insultau şi dînitii,
insultîndu-1 prin înjurături, cari nu se pot nici reproduce.
către

-

33 -

In 23 Ianuarie 1919, soseşte un tren blindat încărcat cu soldaţi maghiari pe
la orele 2-3 p.m. în hotarul Siriei. Trei vinători: Teodor Baba, George Siclovan
şi Teodor Văgălău ţărani ·români de acolo, văd numai cînd trenul se opreşte
Ştiind ·că faptul va avea ceva W"IJlări, o iau la fugă, la ce apoi soldaţii maghia.ri
împuşcă fără nici un motiv după dînşii, zdruncinind un picior a(l) neferidtului
Teodor Baba, care cade jos la pămînt, la ce ceilalţi doi se opresc locului ca să
nu o păţească şi dînşii. li ajlllJlg apoi maghiarii: un sublocotenent, un sergent
şi cîţiva soldaţi de rlnd pun baioneta in piept şi le răpesc cu forţa întreagă muniţia
şi puştile, neuitînd nici chiar vînatul aflat la el în straiţă.
La 5 Februarie 1919
împuşcă fără

36 -

soldaţi maghiari
ostaşi români

orice motiv patru

de la staţiunea căii ferate Soborşin
din regat.
Actul C.N.R. Aa1

-38-

In comuna Varu garda maghiară sub pretextul unei percheziţiuni caznice
în locuinţa locuitoarei române de acolo w numele Cristina Taloş a că
murit pe front şi o străpung fără nici un motiv. Au rămas şi aici
capii orfani.
Actul C.N.R. A 42

pătrunde
rui soţ a

-40-

In comuna Bredu. Maghiarii înconjură casele locuLtorilor români pentru
ca nimenea să nu PoStă scăpa. şi încep apoi a jefui. Casa lui Ambruş Ioan a Lupuţului, Ioan Gavrilă a Paraschivli, Alexandru lui Ilion şi Clementina Popa a Benului a(u) fost devastaite total şi au străpuns şi vitele numiţilor.
A(u) împuşcat cu această ocazil•'l.e pe români Ioan Marian şi Alexandru
Grecu (a) Spătăriţll în urma căror(a) a rămas o familie numeroasă şi orfani ln
rruzeria cea mai mare. Tot aici a fost puşcat Gavrilă Bălănean asemenea român
în ambele picioare aşa că azi este invalid şi cu rtotul neputincios.
Actul C.N.R. Au
-41-'

In comuna Brusturi au ucis pe ţăranul român de acolo Geru-ge lui Gheţe,
de 5 copii din unicul motiv că nevorbind altă limbă decit cea românească,
nu ştia răspunde pentru a fi înţeles.
Actul C.N.R. A46
Arad, în 12 febr.uarie 1919

tată

Arhiva M.Ap.N. -
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26. 3229 a/1919
Ministrul

plenipotenţiar

al Consiliului Dirigent
român Budapesta

Dr. Erdelyi comisar general al armatei române cătră dl. maior
de legătură pe Ungă misiunea aliată din Budapesta.
Am onoare a vă transpune procesul verbal luait cu doamna
Barbul şi avizul telefonic al d-lui Luca de la „Românul" şi vă rog
a face demersul necesar la locul competent.
Primiţi, d-le maior, expresiunea deosebitei mele stime.

Potopeanu,

ofiţer

Lucreţia dr.
să binevoiţi

Budapesta la 21 II 1919.

.•
3229 b/1919
Din Arad ne

comunică

Dl Luca în 21 II 1919

ln Arad au deţinut la porunca comandantului gardei maghiare pe căpitanul
român Rişcuţia, comandantul gardelor române din Arad şi comitat. L-au escortat
I.a puşcăria din Seghedin.
Am intervenit la comandantul francez, general Courqueaux, dinsul a răspuns
însă cd el nu se amestecă în lucrurile acestea!
Pe vicepreşedintele C.N.R. comitatens din Arad dr. Marşeu încă l-au deţinut
însă ·nu l-au escortat la Seghedin, ci ulterior 1-a.u eliberat sub pază severă.
In Şiria (VHagos) au deţinut pe bătrînul adv. Dr. Hotăran şi l-au dus la
puşcăria din loc. Pe femeia d-lui şi pe fiul său medic Dr. Hotăran i-au omorît
trupele maghiare.
~
_
- - In· Chişineu~de°ţinut ~bătrînul ~dr. Popoviciu Şi._ ad;'.Tu1 ··Dr. Popescu.
Budapesta la 21 II st.n. 1919
Aviz telefonia din Arad preluat de dl. Enea Grapini

secretar:
3229 c/1919
Procesul verbal luat în 21 II 1919 st.n. în Budapesta la „Legaţiunea română
a Consiliului Dirigentu.
Doamna Lucreţia Dr. Barbu! (din Budapesta VIII, str. Baross 88) s-a pre7.entat şi a înaintat următoarea plînsoare: Părinţii doamnei Lucreţia Dr. Barbu!,
George Ionescu, notar în comuna Ciuci (Halrnagycsucs) din oomitatul Arad au
fost atacaţi duminică în 16 II 1919 de cătră b3111dele maghiare înarmate. Punînd puşca la baionetă la pieptul tatălui său, l-au provocat să-i predea banii.
Dl. Ionescu fiindu-i viaţa ameninţată a predat toţi banii şi cei ai comunei, mai
muMe mii de coroane, mare parte ajutoarele oamenilor săraci şi a invalizilor. Pe
sora doamnei, Mărioara Ionescu de 19 ani a dus-o garda roşie la locuinţele lor
unde o ţin din H5 II prinsă. Gardiştii roşii ce au făcut cu dînsa nu se ştie.
Gardiştii maghiari vorbesc că o va duce la Seghedin.
Budapesta la 21 II 1919
Arhiva M.Ap.N. -

LUCREŢIA

M.St.M., Fond Ml, dos. 2179, f. 300.
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RAPPORTS ET Mi!:MOIRES CONCEBNANT L'ACTIVITI!:
DES CONSEILS ET DES GARDES NATIONALES ROUMAINS APPABTENANT
AUX COMJTATS DE SATMAR, DE SALAJ, DE BIHOR ET D'ARAD
(Dl!:CEMBRE 1918-MABS 1919)
(Res u m e)

La liigne de dernarcation provisoire etablie par l'armistice de Belgrad le 13
novembre 1918 (la ligne „Diaz") et ulterieuremerut modifiee par plusieurs etapes
(ă pairtir du janvier 1919 jusqu'au 16 avril 1919 elle passait par Sighetu! Marmaţiei,
Clclrlău, Aghireş, Ciucea, Ciuc!, Zam) a isole artificlellement les comitats occidentaux de Sătmar, de Bihor et d'.Arad - en.tierement et celui 'de Sălaj - partiellement, des territoires rournains unis ă la Roumanie.
\ar consequence, le processus de translation de l'administration dans Ies
mains des autorites roumaines, conformement ă la Decision de 1'.Assemblee Nationale d'Alba-Iulia du l~r decembre 1918, a ete retarde jusque dans la deuxieme
moitie du mois d'avril 1919.
Les documents ici presentes ont pou.r objet des rapports et des memoires
des oonsei!s et des gardes naitionales et des officiers roumains informaiteurs de
ces quatre comitats.
Les rapports tout comme Ies memoires, expriment non seulement l'adhesion
enthousiaste des masses populaires des comitats occidentaux vis-a-vis de l'acte
historique accompli ă Alba Iulia, mais aussi leur profonde inquietude et crairute
que la ligne de demarcation provisoire deviendrai>t permanente et que l'armee
roumaine - la premiere institution nationale dans le territoire libere appelee ă
defendre et ă garantir l'unite et l'independance de la Roumanie unifiee-longuement attendue et avec confiance - s'arreterait ă l'Est des Carpates Occidentaux.
Leo; rapports et les memoires - documents se trouvant dans Ies archives du
Grand ~tat-major de l'armee roumaine - offrent, aussi, des informations precieuses sur: 1) la constitution et l'organisation des conseils et des gardes nationales rownalnes; 2) l'activirte febrile deployee par celles-ci en vue de la realisation
de l'Union si longuement attendue, malgre Ies diffioultes multiples dues ă la
situatlon economlque bien difficile d'apres la guerre et ă l'attitude contradictoire
des certains chefs politlques locaux, effrayes par l'elan revolutionnaire des masses;
3) Ies rapports avec Ies conseils et Ies gardes nationales magyars, bien cordiaux
au debut, de collaboration surtout dans le domaine de 1'approvisionnement
et de l'assurance de l'ordre publique~nsuite de plus en plus tendus ă cause de
l'atti·tude rigide des nouvelles autorites de Budapest envers Ies revendications nationales legitimes de la population rownaine, majoritaire, de ces comitats.
Les documents relevent que Ies quart:re comitats avaient ete envahis par des
troupes magyares, regulieres et de volontaires, par des agents qui faisaient de
la propa.gande conitre l'union avec la Roumanie, et, touit, cela, simulrtanement
avec l'installation d'un regime qui terrorisait la population rownaine et Ies chefs
politiques locaux.
On remarque, finalement, que dans la plupart des rapports et des memoires
etait sollicitee l'intervenrtion urgente de l'armee roumaine afin de mettre un terme
ă cette situation artlficielle generatrice de grands dangers pour la cause de l'unite
nationale.

In lucrare
M.Ap.N, M.St.M. loc.
-

am folosLt următoarele prescurtări de lucru:
Ministerul Apărării Naţionale.
Marele Stat Major.
locotenent.
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