CONSILII ŞI GARZI NAŢIONALE ROMANE IN SALAJ ·IN ANUL 1918
CONTRIBUŢII DOCUMENTARE
Asemenea celorlalte comitate din Transilvania şi părţile vestice
aflate încă sub stăpînirea austro-ungară, şi în Sălaj începutul lunii noiembrie 1918 a fost marcat de izbucnirea aproape instantanee a revoltelor contra autorităţilor imperiului în plin proces de disoluţie (jandarmii,
rrimarii, notarii, perceptorii), a profitorilor de război (comercianţii, arendaşii) şi a aristocraţiei maghiare stăpînitoare a mii de hectare de pă
mînt, a unor castele impunătoare (cum era cazul marilor domenii din
Gîrcei, Jibou, Şimleu, Cehu Silvaniei, Zimbor, Sînmihaiul Almaşului,
I Iida etc.).
Astfel procurorul regal din Zalău, speriat şi neputincios în faţa generalizării tulburărilor provocate de soldaţii întorşi de pe fronturi, raportează Comitetului administrativ al comitatului Sălaj la 10 noiembrie 1918 că: „In zilele apropiate, astfel şi în comitatul Sălaj, ca, în
g-eneral în întreaga ţară, îndeosebi în urma apariţiei violente a soldaţi
lor întor:?i acasă, ordinea publică a fost în întregime tulburată. Atacurile
impotriva vieţii şi averilor oamenilor s-au abătut în aproape fiecare comună, dintr-odată şi în aşa mare măsură, că forţa publică pentru siguranţă, existentă la dispoziţie, s-a dovedit insuficientă pentru a împiedica
delictele ce se repetau zi de zi. Aceasta din cauză că făptuitorii mulţi
milor de ':lelicte încă în mare parte nu sînt descoperiţi şi prinşi. Din
cauza lipsei de forţă publică corespunzătoare, cadavrele locuitorilor că
zuţi victimă asaltului, notarul cercual din Sîg, un jandarm (tot din Sîg),
Crăciun Ghereş din Mal încă nu au putut fi disecate".t
In faţa furiei maselor populare, notarii - instrumentele cele mai
detestate ale autorităţii în descompunere - s-au refugiat din comune
în centrele de plasă, sau în comitatele vecine. Rapoartele înaintate Comitetului administrativ, comitelui suprem, precum şi vicecomitelui comitatului S;11aj în cursul lunilor noiembrie şi decembrie 1918 de către
primpretorii pla.se1or Zalău, Şimleu Silvaniei, Jibou, Cehu . Silvaniei şi
Crasna menţionează, fără excepţie, această situaţie, solicitînd ajutoare
grabnice.
Cel mai sugestiv dintre documentele redactate de către autorităţile vremii,
elaborat sub impresia nemijlocită a evenimentelor, ni se pare raportul vicecomitetului Sălajului, Ti:iri:ik adresat la 13 noiembrie 1918 Comitetului administrativ
comitatens 2• Cu nedisimulată şi amară nostalgie, vicecomitele evocă perioada
imediat premergătoare lunii noiembrie 1918: „Cit de liniştită şi· paşnică a fost •si1 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj Comitetul administrativ, dos.
IX-26/1918, f. 24, apud: I. Tomole, Lupta românilor din „Ţara Silvaniei" pentru
drepturi politice şi făurirea statului naţional unitar român (1905-1918), Cluj-Napoca, 1985, p. 177-178.
2 Arh. Stat. Sălaj_ fond Prefectura jud. Sălaj Comitetul administrativ, dos.
1--173, f . .;4-57.
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publică a comitatului nostru la începutul şi mijlocul lunii trPcute! (DM}
evenimentele care purt·au în sine tristeţea prezPntului ':'i nPsiguranţa viitorului
naţiunii noastre, au răşturnat, putem spune, pe neaşteptat~ liniştea publică, ordinea
Şi siguranţa personală şi de avere··. Căderea guvernului WPkerle cons~atf1 vicrcomitele - a dat semnalul izbucnirii „revoluţiei, care a ;i'\.sturnat ordinea ':'i domnia legii". La aceasta ·au contribuit, în primul rîncl, „inifitarii înarmaţi, c!Psfrînaţi
şi înăspri\i de război", care, începînd din ziua ele 2 noiembrie l!HB au pfll'O:isit i!'l
ma<;[1 unităţile lor şi s-au îndreptat cu primul tren spre casă, antnmînd în drum
- după expresia vicecomitelui - „prostimea", adică populaţia sf1r[1cită ~i nemulţumită ele război, la comiterea unor „excese": ·atacarea ':'i împărţirra aVl':·ilor publice şi particulare, alungarea autorităţilor corupte.
Astfel, - se relevă în raport - în plasa .Jibou au fost „jefuite" 22 c!Ppozite
de cereale, moşia l:îaronului Wesselenyi din Jac !;'i, totodată, ~u fost atacate -1 birouri notariale. ln urma acestei revolte generale 31 de mari proprietari ~i toţi notarii s-au irefugiat. Nici în plasa Cehu Silvaniei situaţia nu era mai bună: 16 dl'pozite şi mai mulţi proprietari cunoscuserf1 furia mulţimii; toate autorităţile administrative în frunte cu 1primarul, ameninţat!' cu moartea, fugiseră. In pla-;a
Crasna, populaţia şi'-a revărsat minia, omorin.d pe ndtarul cercual din Sîg şi pe
un jandairm, şi, la f<'l, pp un om din Mal, jC'fuincl depozitPle ele cereale şi ..furîncl"
90 OOO de coroane aparţinînd, in mare parte, statului. Peste tot, la Pecei (unde
jandarmii au împuşcat doi oameni), Stîrciu, Ratin, populaţi·a şi-a făcut singurii
dreptate, iar în comuna Crasna „militarii şi o parte a ţărănimii au lttat puterea
(în mina lor)". In plasa vecină, Şimleu Silvaniei, depozitele din 9 comune au fo~t
jefuite şi apro!!iJe toţi notarii a\l fost alungaţi. Şi în plasa de reşedinţă, Zăl'8U, s-au
comis „excese": la Mirşid, Gir.cei, Dobrin, Slncraiul Silvaniei, Archicl, Treznca au
fost atacate de gloate depozitele de cereale, pivniţele şi grajdurile marilor propnetari; „cea mai moare parte a notarilor sJau refugiat".
Cuprins de furie neputincioasă in faţa mişcărilor revoluţionare, vicecomi tele notează c~i „aceste jafuri şi prădări şi cele întimplate pe lingă acestea, faţă
de mulţimea militarilor înarmaţi şi a prostimii ataşate de ei, au fost imposibil de
împiedicat". Ca urmare a acestor fapte, aproape 551!1 vagoane de C'C'reale (rezerva
pen1!ru aprovizionan•) au fost jefuite, aşa incit, peste 2-:1 luni, situaţia comitatului
Sălaj, care „Pste deja îngrijorătoare, poate deveni' catastrofală". Nici nu se putPa
vorbi de strîngerea unor noi cantităţi de cereale în condiţiile cinci „nu exisrf1
administraţie comunală". Aşa că, vicecomitelP, „păţit·', se gîndeşte cu groaz;·1 :a
viitor, prezicind că „in primăvară o să ne ·răfuim cu revoluţia foamei". E:-mgPrîndu-şi propriile merite, vicecomitele raportează că s-a zbătut zi şi noapte, luîncl
măsuri pentru continuarea funcţionării administ1<1\iPi şi calmarea spiritelor. l n
acest sens, acesta arată că s-a înfiinţat Consiliul Securităţii Publice a comitatului
şi erau în curs de înfiinţare şi în plase asemenea consilii. In primele zile ale lunii
noiembrie 1918, "în toiul revoltelor, autorităţile au adresat un „apel către locuitorii comitatului in interesul înţelegerii reciproce şi a apărării siguranţei personale şi de avere".
La 19 noiembrie 19'18, primpretorul plasei Crmma raµorta 3 comitelui suprem
al Sălajului că situaţia în plasă este dezastruoasă, autorităţile comunale fiind C'a
şi inexistente. Documentul menţionează C'ă din 10 notari comunali, numai unul (cel
din Horoatul Crasnei), se reîntorsese la postul său, în timp ce despre alţi notari,
refugiaţi la începutul lunii, nu se ştia nimic, întrudt nu indicaseră noile domicilii
iar cel din Meseşenii de Jos refu~a să se mai întoarC'<"i. eerînclu-şi pensioniarea pe
motiv de boală. l\letivul real al acestei pensionări precipitate nu este greu de
ghicit. De altfel, această molimă lovise subit majoritatea corpului notarilor clin
comitat. Do-.nadă că teama notarului din Meseşenii de Jos era justificatf1, este faptul
că nici s1:1iplinitorul lui fostul cancelist local - numit în grabă de prim-pretor - nu a fost lilsat de populaţia comunei să-şi ocupe postul. ln trei comune
(Ban, Sîg şi .Stirciu) populaţia luase cu asalt oa:ncelarile no1arial~, dU.l,_;trlugfod
mobilierul şi arzînd toate iactele. In această situaţie, primpretorul se vede nevoit
să recunoască resemnat că ordinul imperativ al autorităţilor comitatense, de reorganizare urgentă a administraţiei comunale, n-a putut fi executat, întrucît nu

;j

Idem, Comitele suprem, administrativ, dos. 4228/1918, f. 1.
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~.v<>a pe cine numi în cele 9 posturi vacante de notari. In lipsa acestora, primpretorele se mulţumea cu activitatea anemică desfăşurată de subnotarii nerefugL1ţi din Crasna, Cizer şi Plopiş.
Primpretoru! !Plasei Jibou menţionc•ază speriat că populaţia localităţilor
Creaca. Some~ Odorhei, Cuceu. Bălan -'Î Năpradea a jefuit „sediile oficiale. rechiziţiile şi arhivele", iar la Cuceu, Bălan şi Năpradea, încăperile oficiale. cit şi
loC'Uinţele no11arilor, ~u 'fost .di~Lruse în a~'l măsuiră incit iactivibatl"a nu se va pulea
relua înC'ă multă vreme'.
Ctmoscînd starf'a de> totală nesiguranţă carf' stăpînea comunele, nic-i unul din
fo~tii notari, sau din cej, nou transferaţi nu doreau să preia vrf'Un oficiu administrativ, deoarece aceasta însemna asumarea unor riscuri imense, inclusiv piercterea vieţii. A'.>a că, cei mai mulţi, invocînd starea precară a sănătăţii, solicită
ccmcedii „pe un timp mai îndelungat".
Acelaşi fenomen era semnalat şi de primpretorii plaselor Şimlf'U Silvaniei
(20 noiembrie 1918)5 , Cehu Silvaniei (22 noiembrie 1918)6 şi Zălau (28 noiembrie
1q13l 7 . La unison, primpretorii 'Constată disoluţia autorităţilor comunale şi cercu:lle, ~olicitînd dispPraţi forţe de ordine, fără de care reinstalarea notarilor nici
nu pra de concE'1out, întrucît nici unul dintre ei nu mai îndrăznea să se opună de
unul 5ingur, fără forţă armată, vulcanului in erupţie al revoltelor generalizate
In plus, primprctorele plasei Cehu Silvaniei (plasă cu populaţie preponderent românească) adaugă un fapt ce înainte ar fi fost de neconceput: în unele localităţi
româneşti, populaţia nu mai acceptă decît notari de naţionalitate română, sau care
să cunoască hinr limba română.
Din cele 72 de notariate cercuale ale fostului comitat Sălaj, numai în primele zile ale revoltelor, 30 de notari au trebuit să părăsească satele în faţa atacurtlor ţăranilore. Sintetizînd informaţiile din documentele vremii, despre primele
zile de după izbucnirea mişcărilor revoluţionare din noiembrie 1918, rezultă că
-;-au rdugiat, 'alungaţi de furia maselor populare radicalizate. notarii, împreună
cu familiile lor. din următ1:oarele <localităţi ale plaselor: Zalău (C.ristur-Criserli, Co5ei, Treznea. Vioşod, Borla, Săirmăşag, Chreşd, Mi'rsid, Românaşi, Budumi)n; Şim
leu Silvaniei (Pericei, Bobota, Uileacul Şimleului, Carastelec, Leşmir, Marca. Halmă')d, Ilişua, MăieriŞte, Boghiş, Nuşfalău)1°; Crasna (Valcăul de Jos, Cizer. Meseşenii de Jos, Stîrciu. Bănişor, Vîrşolţ)ll; Jibou (Creaca, Bălan, Gîlgău Almaşului,
Someş Guruslău, Năpradea, Someş Odorhei, Domnin, Cuceu)12; Cehu Silvaniei
(oraşul Cehu Silvaniei)1 3 •
Alexandru Adu, rememorînd atmosfera „fiPrhinte" a lunii noiembrie 1918,
observă cu îndreptăţire că: „In luna noiembrie 1918, valurile revoluţiei s-au abă
tut şi asupra Săl1 ajului. La îndemnul soldaţilor, ţăranii asupriţi s-au năpustit si
a[ci asupra asupritorilor lor. Au fost alungaţi numai a5upritorii, reprezentanţi-i
regimului oligarhic, nedrept, e:>qploatator şi opresor, din toate punctele de vedere"14.
4

Idem, f. 9-9v.
Id<'m f JO
Idem:
:-! ..
1 Idem, f. 12.
e I. Kovacs, în AllA, 1-2, 1958-HJ59, p. 335.

~
G

r:

9 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj Vicecominte, dos. 3607/1920,
f. 4, apud: I. Tomole, op. cit., p. 186; numărul de bază corcC't al dosarului 16005/
1918, menţionat greşit de I. Tomole în lucrarea sa (p. 183. 18:1, 186. 188, 190) este,
in urma cercetării registrelor seriale de arhivă de la Prefectura jud. Sălaj, 3607
din anul 1920.
1o Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj
Subprefect, dos. 3607/1920,
f. 3, apud: I. Tomole, op. cit., p. 183.
11 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj
Subprefect, dos. 3607/1920,
f. 5, apud: I. Tomole, op. cit., p. 184-185.
12 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj
Subprefect, dos. 3607/1920,
f. 6, apud: I. Tomole, op. cit., p. 188.
1a Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj
Subprefect, dos. 3607/1920,
f. 10, apud: I. Tomole, op. cit., p. 189-190.
14 Al. Adu, Şimleul sub 1Jinie demarcaţională,
Tiron Albiani, Douăzeci de anf
de la Unire, Oradea, 1938, p. 315.

m
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Cu forţa unei stihii dezlănţuite, revoltele s-au propagat în întreg Sălajul,
măturînd totul în cale: autorităţile locale, moşierimea, elementele burgheziei rurale îmbogăţite de război etc., participanţii la acest proces înnoitor, revoluţionar,
declarînd - cum a fost cazul în pretura Crasna - că „de acum înainte ei vor
dispune acolo"1 5 •
Senatul N'aţional Român din Cluj şi Consiliul Naţional Maghiar din Cluj înregistrează zilni:: plîngerile autorităţilor comunale şi ale celor venite clin Va!Pa
Someşului despre mersul „revoluţiei", privită ca un cataclbm CP. sfărîmă orclinPil
şi „armonia" socială. Astfel zi1arul Kolozsvari Hirlap din Oluj, înrtr-un articol intitulat Anarhia în satele ardelenets, descrie în culoni sumbre situaţia revoluţ.io
nară din zona Jibou-Cehu Silvaniei, calificînd-o drept „groaznică jefufre şi pră
dare", ca o „rătăoire" a „locuitorilor sntf'lor înapoiate", care, chipuri!<'. ,.au înţeles greşit timpurile de azi şi cred că acum urmează comunismul". Cităm în
întregime IPa!:lajul de început al numitului articol: .• D.in mai multe părţi alP Ardealului, de la o zi la alta sosesc ştiri la Consiliul Naţional <lin Cluj despre groaznicele jefuiri şi tîlhării. In sate ca şi în comunele şi în oraşele mai mici se dezintegrează ordinea şi ajunge la putere anarhia. In urma distrugicrilor, bunuri în
valoare de un milion de coroane, hrană şi îmbrăcăminte, ajung inutilizabile.
Gloata înfuriată, ce nu poate transporta, aruncă pe stradă. Drumurile care
duc spre munţii înzăpeziţi aL Arde'alului sînt a::operite ou grîne, porumb şi alte
cereale. Locuitorii satelor înapoiate au înţeles greşit timpurile de azi şi cred {'r1
acum urmează comunismul".
Articolul enumeră, în continuare. aceste „grozăvii". Astfel, la Some~ Oclorhei „soldaţii sosiţi acasă de. pe diferite fronturi şi din lagăre au răsculat populaţia şi gloata s-a ridicat împotriva conducătorilor satului. Au pătruns forţat la
notar şi l-au obligat să dea cerealele rechiziţionate pentru plasă. Notarul împotrivindu-se, oamenii au iatacat magaziile şi le-au prădat. Recolta a fost împ[trţitr1
frăţeşte între ei. După care au plecat la primar unde erau depozitaţi cîţiva hectolitri de cereale. Şi pe acestea le-au luat. După ce au jefuit cooperativa, au urmat
la rînd proprietarii privaţi. Pretutindeni au devastat gospodării!<' nroprietarilor de
pămint şi au comis cele mai mari 1acte de vandalism". In •satul vecin, Şoimu~.
„jefuitorii români au început munca" la calea ferată. Toate depozitele şi încăr
căturile aparţinînd societăţii feroviare au fost jefuite: „Ceea ce nu le-a fost de
folos şi n-au putut transporta, iau distrus". „Intre timp - notează cu indignare autorul articolului - jefuitorii s-au înarmat şi astfel înarmaţi au pornit spre 'Comunele vecine într-un turneu de jaf". Astfel la Domnin, „proprietatea model a lui
Florian Cocian a fost distrusă cumplit", iar la Năpradea, „renumitul castel Diiry,
a căzut victimă prădătorilor ...
Oamenii icSterizaţi au atacat şi proprietatea lui Ioan Aron Lazăr şi au distrus-o
în întregime".
In satele de sub Meseş, revoltele au debutat la 4 noiembrie 1918, iavînd drept
cauză imediată comportarea hrăjpăreaţă a consorţiului negustoresc evreo-maghiar
din Zalău, care avea monopolul producerii ţuicii (articol tradiţional, ele hază, în
zonă n.n.) în d~stileri'a proprie instalată intre S.'lilele Bocl·ia şi Buciumi - clup<'1
cum relatează, pe larg, protopopul Vru;ile L. Pop din Sîngeorg:iul de Meseş în raportul său înaintat Consistoriului arhidiecezan din Blaj: „Sosind acasă de pe fronturi
ostaşii şi aflînd că pe roada lor de prune a pus acel consorţiu mina cu reevirarea
rodului, şi în crîşme neaflînd vinars, ::Iţiva ostaşi, foşti prizoniPri b Rusia, din
Bodia, coînţeleşi cu ostaşi din Buciumi - care aduseseră ~i cîteV'a arme - merseră la vinărsărie şi alungind pe jidanii ispravnici, o luar(ă) sub stăpînire, pusăr(ă)
dintre :i patrule înarmarte„. şi merglind vestea deGpre marele cvant ele vinars, apoi v<:>niră la vinărsărie cu grămada: ostaşi şi femei cu vase din Buciumi, S(în)georgiul de
Meseş, Răstolţul Mare, Agrij şi BcxHa impărţiiră vinarsul între sine (între ei -n.n.),
cum şi materialul de scînduri al edificiului etc. şi puşc:înd în aparatele de fiert
şi zdrobindu-le toate, cu vase pline şi morţi beţi vreo 50 de ostaşi apoi se întoarseră la Buciumi şi aprinzînd cu puş::ături care au nimerit în(tr-)o ladă de chi-

neşti

iş Szilagy-Somly6 din 7 noiembrie 1918, apud: Relaţii agrare şi mişcări ţără
din România, Bucureşti, 1967, p. 260.
1s Kolozsvari Hirlap, nr. 278 din 2Q noiembrie 1918.
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l>rite „Consumul" şi jefuindu-l total, apoi au jefuit prăvăliile, pe crtşmari, magazinul comunal în care erau recvirate bucatele, au zdrobit atelierul cancelaria notarială, nimicind protocoale şi scrisori, au jefuit pe notar, au spart şi băut vinurile din celarul „Silvaniei", - voiau a zdrobi registrele şi tot ce avea banca românească „Silvania".
S-au mai purtat rău ilJOporul gr. ort. din Treznea care încă a jefuit curţile
~i pe notar l-au alungat, pe care încă ostaşi din Zalău l-au disciplinat, puşclnd şi
<·~cortinei o ceată ... "1 7 •
Drept cauză prinaipală ia acestor revolte, extinse cu repeziciune în întregul
\inut, .sint invocate - cu dep1ină justPţe - ablllzurile deşănţate (comporittare insolPntă, dosiri şi însuşiri de bunuri publice, rechiziţionări masive motivate artificial drept necesităţi de război - , refuzul de 1a dlistribui ajutoarele mater<j,alJ.e cuveni te celor îndreptăţiţi, batjo:orirea familiilor celor plecaţi pe front etc.) ale. autorităţilor comunale (primarii şi notai1ii) copii fidele ale putredului aparat centiral
austro-un~ar, Jntrat în iremediabtl declin, faţă de populaţia sărăcită de războiul imperialist. ln acest sens, raportul mai isus amintit consemnează: „In întreg ţinutul
nostru poporul a fost cu cea mai mare necruţare, încă faţă de notari şi primari
şi cu drept cuvint, căci aceştia sub război au făcut averi mari pe toate căile, la
împărţirea ajutoarelor pentru familiile ostaşilor, la reevirări, împărţirea de făină,
petrol şi zahăr au fost necuviincioşi, parţiali şi lacomi. Un notar din sat {Fel·
~bszek / Sîg n.n.) .de lingă Crasna, cind ·s-au căi.t femeile, qă flămînzes: du
pruncii, le răspundea „e primăvară, mergeţi la cîmp şi paşteţi", - ostaşii veniţi
•tcasâ auzind acest lucru, l-au dus la cimp, l-au dezbrăcat şi i-au spus să pască,
şi apoi cu zbiciuri minîndu-1 să-l adape, în urmă l-au omorît.
ln Buciumi, c:i s-a dat foc de s-a jefuit „Consumul" încă de vină a fost primarul şi notarul, căci fără a cere învoirea noastră a acţionarilor, au stors de la
reprezentanţa comunală decis, ca articlii alimentaţiei daţi de la stat din „Consum"
sc.t se împartă la popor prin primar, şi ostaşii aflînd, că şi acasă au buţi de spirt,
petrol 'ii făină fină, şi că mai este şi petrol şi zahăr în magazin la „Consum", da.r
11 u-1 împart, l-au aprins şi jefuit ... ".
Identică era situaţia şi în lo:alităţile din estul şi sud-estul actualului judeţ
Sălaj, care
aiparţineau
comitatelor Solnoc-Doboca (actualele comune PoianaHlen::hii, Rus, Gllgău, Ileanda, Letca, Băbeni, Zalha, Lozna, Cristolţ, Gkbou şi
Surduc) şi Cojocna (actualele comune Hida, Sînmihaiu Almaşului, Cuzăplac, Zimbor, Almaş, Fildu de Jos şi Dragu).
La lleanda, spre exemplu, în pofida îndemnurilor stăruitoare la „linişte şi
ordine- ale cunoscutului fruntaş naţional român, mare proprietar şi om de finanţe
din zonă, membru al C.N.R.C. - Teodor Mihali, ţăranii din localităţile aparţinătoare
plasei au atacat m"iri:le proprietăţi din comun.ăl8.
Consiliul Naţional Maghiar din Cluj a comunicat Senatului Naţional Român
din aceeasi localitate, că după informaţiile primite, la Hida, în 5 noiemb:rie 1918, a
izbucnit „revoluţia", solicitînd în acelaşi timp, 4 ofiţeri, care „să-i apere pe marii
proprietari de acolo"" 19• lntr-un ra,port ulterior, din 8 noiembrie 1918, expediat de
câtre sergentul Aurel Dumitraş Senatului Naţional Român din Cluj, se adaugă in·
formaţia că în aceeaşi localitate Hida „boltele sint jefuite, poporul este ~narmat
~i am inteligenţa maghiară, cit şi cea română, este periclitată ... Pretenţiile ţă
ranilor sînt ca pămîntul şi avuţia să fie toate împărţite lor"20.
Ţăranii români şi maghiari din Sînmihaiul Almaşului au atacat castelul contelui Dessewffy, devastînd totul; provocînd o pagubă - cum estima respectivul
conte în plingerea adresată Senatului Naţional Român din Cluj - de mai multe
milioane coroane (cca 160 q de griu, 10 q de turte de ulei, 535 de porci şi mai
multe sute de vite)21.
ln Sfă~·aş - localita'te mixtă româno-maghiară - , moşierul lodal Szentivănyi
a organizat un detaşament de represalii ~i l-a ascuns în curtea conacului, lansînd
17 Arh. Stat. Alba, fond Mitropolia gr. cat. română de Alba, Iulia
din Blaj, acte înregistrate, nr. 5996/19111.
18 L. Vajda, în Anale de istorie, nr. 5, 1957, p. 15:1-154.
19 C. Enea şi L. Botezan, în Acta MN, li, 1971, p. 347.
20 idem, p. 340.
21 idem, p. 347.
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apoi zvonul că îşi Jichidează averea, prin impărţir<>a cerealelor la ţ;1.ranii di11.
satele înconjurătoare şi v'înzarea restului bunurilor mobile şi imobile. Cînd ţiira
nii, români şi maghiari, înşelaţi ele acest zvon intPrt>sat, s-au adunat la con<•r ':'i
au intrat în eurte, detaşamentul as:uns în interior a deschis Jocul, ucigînd doi „[1teni şi împrăştiindu-i pe ceilalţi2 2 •
Pentru localitatea Zimbor. un dorumPn~ n'<lactat la 26 decembrie Hll8 consemnează: „Notarul comurfal <1 fo.91: cîtPva zile refugi,at, da:· l-au adus o deputaţiune
acasă de :au stabilit ajutorul .penrt.ru <ista'ii din 4 ~·ate ale cercului 160.000 cor., apoi
din alte 100 OOO cor., nu ştiu sub ce 11itlu, la fiecare :::-î'te 360 cor. Notarul e acum aici,
dar afară de lucrările de împărţire a banilor nu lucră nimic. Sînt toţi şcolmii în
grev.-i. Scriitorul notadal - un român de trc•abă - mai isp1·[1veşte CJ.1te ceva"""·
In zona Gîrbou, <lupă cum relevi'i un articol din Românul din 7 ianuariP l <J19,
sătulă de promisiuni, „ţă:·t1nimea exploatati1 dP pe domenii.:<• mari baronc~':'ti ':-i grofeşti a căutat, ca în primul rnonwnt „,-1 „e ':'l'Uture de lanţurik robiPi c•conomice.
A răsuflat mai liber şi săltînd ele bu:urie a început a-şi realiza visul dt' a avea
„pămint". A voit ca dintr-o dată să parcl'leze întinsPle domenii ... i să 1111rJart:'1 fră
ţeşte şi apoi s[1 uite trecutul ... Poporul exploatat de nădri"1garii ele la oficii. a r~P
zut că a sosit momentul s(1 se scuture de ci, a început a-i lua la întrebări pentru
faptele trc'cutului, ba voia să iee în stăpînire toate oficiile şi pe edificiul justiţiei să înfig[1 ~teagul tricolor',. . Nu trebuie• să C'Xp-lic că mai puternic a fost
curentul prim socialist, care a zguduit din temelii organizaţia veche feudalistă_
In vederea acestei idei sooiaUJStle s-a miş:at dinl'r-oclartri tot poporul din jurul
Gîrboului, sate întregi au năvălit spre G1rbou"~ 4 •
In aproaipe toate localităţile cornitatului Sălaj, ca şi în satl'le clin fostele comitate Solnoc-Dobîca şi Cojocna, in perioada noiembrie UH8 - ianuarie 191~1. ~:1tenii au devastat pădurile' statului, comunei sau ale marilor proprietari, fări""i nici
o teamă de represalii. Aces~ aspecte sînt semnalate în numeroasele rapoarte
expediate autoriti"1ţilor comitatense. Astfel, societatea anonimă „Silva", într-o
adrPsă trimisă la începutul lunii noiembrie 1918 Consiliului Naţional Român din
Cluj arată că ţăranii român'i şi maghiari :au început să dPvasteze pădurile din localităţile Rus, Gîlgău, Ileanda, Poiana Blenchii. Valoarea pagubei era evaluată la
3 milioane coroane25 • In lo~alitatea Fîntinele, locuitorii au devastat „pădurile clin
hotarul acelei comune, care sînt proprietatea oraşului Cluj, tăind lemne fără cumpăt, filră a întreba 1pe cineva, cu atît mai puţin de a le plăti"26. Tot fără aprobare, se aprovizionau cu lemne din pădurpa ·contelui Bethlen Odon şi locuitorii
din Ugruţiu27. Drept urmare, Liviu Micşa, preşedintele Consiliului Naţio
nal Român al comitatului Solnoc-Dobîca, cerea autorităţilor militare să ia.
măsuri pentru oprkea devastării pădurilor, deoarece „se fac pagubl' însemnate,
clar şi pentru r;i în unele comune sînt puţine păduri, iar da:::ă şi acdea se puţinesc, peste unu-doi ani, oamenii pot ajunge f[l!l'ă lemnele t1,ebuincioase"2ll. Pe·
teritoriul plasei Hida, din ordinul 1primpretorului plasei29, jandarmii de la două
posturi patrulau prin comune, avînd ordin ~•i confişte lemnele găsite la ţ:1rani,
aceasta avincl drPpt scop oprirea continuării devastării pădurilor.
Nici puţinele întreprinderi industriale (mine, fabrici) exisknte pe teritoriul
comitatului Sălaj n-au fost ocolite de valul revoluţionar ce cuprinsese localităţile
rurale. Astfel la mina de cărbuni Bobota „muncitorii care n-au fugit, au, spart
magaziile" 30 ; la mina de ~ărbuni Lupooila: „de cî-nd a izbucnit revoluţia lucri1;rile·
:!'2

Idem, p. 352.

P. Abrudan, în Acta MP, :1, 1981, p. 501.
Românul, an. VII, nr. 47 din 25 dec. 191817 ian. 1919, p. 13.
5
2 C. Enea şi L. Botezan, în Acta MN, 8, 1971, p. 351.
26 Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului So}nocDcbîra, dos, 8, f. 110-111.
27 C. Enea şi L. Botcz<m, în Acta MN, 8, 1971, p. J51.
28 Arh. Ministerului Apărării Naţionale Marele Stat Major, fond nr. :::210.
dos. 487, f. 323.
29 C. Enca şi L. Botez·an, în Acta MN, 8, 1971, p. 351.
30 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. S<ilaj Vicecomite, dos. 16796(/'1918,
apud: I. Tomole, op. cit., p. 175-176.
23
24
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••u inceta1t. Cele aparţinătoare societăţii au fos11 rechiziţionate, iar cărbunele a fost
lranspor~at la gara din Jibou. Muncitorii minerii. anterior au jefuit conducerea minei,
:1 u devastat b1rourile, au ars socoţile şi arhiva, conducerea minei cu familiile abia
~-a putut refugia. O parte din mobHier a fost dLstrus, iar o pairUe dus. Muncitorii iau
p:1r[1sit locurile de muncă fără să anunţe pe nimeni" 31 • Iar la mina Tihău „muncitorii în timpul revoluţiei au jl'fuit pe aren<lw;;, care abia s-a putut retrage lăsînd
lDlUl acolo ... Muncitorii au preluat proprietăţile minei" 32 • Aceeaşi si!tuaţie era şi la
mina din Crislolţel. Pentru „a supraveghea mersul lucrului şi susţinerea ordinii",
!llcotenentul Petru Bosz, 1reprezenitan Lul Ministerului de Război, cerea Consiliului
National Român al comitatului Solnoc-Dobica „absolvirea de servidu" şi înlocuirea
lui· cu iun ofiţer român 33 • De asemenea, văduva Vla:siUca Dlieş se plînge acelui.aşi consiliu că: „doi soldaţi maghiari din Jibou ~i v.reo 16 muncitori înarmaţi de la minele de acolo au str:ăbă·"lmt noaptea în casa ei, 11-au dus pe ·soţul ei şi în hotarul co111u11ei, împu~cindu-1, l-au îngroi,at„" 1, cerind anchetarea cauzei.
Raipoartele înaintate Comitetului Central al Astrei de către autorităţile comunale în anii Hl21-1922, la puţini ani de la consumarea „revoluţiei" - cum
invariabil sînt numi·Le în doc."Umentele de epocă revoltele de masă din noiembrie
1!118 împotriva rămăşiţelor stăpînirii austro-ungare menţionează că peste tot
„:·evoluţia" s-a stins datorită intervenţiei gărzilor naţionale locale sau a celor din
localităţile vecine şi în multe cazuri datorită propagandei pacificatoare desfăşurate
de intelectualii loculuP;;. Este de remarcat că în prima parte a lunii noiembrie
H118, obiectivele imediate ale gărzilor naţionale române şi maghiare erau identice;
reinstaurarea şi menţinerea 01·dinei publice, grav tulburate. Incepind de la mijlocul lunii noiembrie, direcţiile de acţiune ale. consiliilor ~i gărzilor naţionale române nu mai concordă cu cele ale consiliilor şi gărzilor naţionale maglhiare, devenind, de fapt, totalmente opuse.
·
Deşi slăbiseră în intensitate, amplele mişcări cu caracter revoluţionar din
toamna anului 1918 - locul revendicărilor sociale, prioritare la început, fiind luat
de revendicările cu caracter naţional ;precis conturate - totuşi, şi în lunile decembrie 19111-ianuarie 1919, autorităţile comitatense aflate pe picior de plecare,
după actul de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, mai semnalau sporadice revoi te cu caracter social-economic. Astfel, vicecomitele Sălajului, într-un raport
din 11 decembrie 1918 arăta: „Desfrînarea şi anarhia aceea fără limite, care au
atacat prima parte a luni'i trecurt;e, aş.a-zus făTă pedeapsă, ordinea obciială şi securitatea personală şi de avere, în a doua parte a lunii (noiembrie 1918} au pierdut mult din tăişul şi din amploarea lor, în aşa fel, că la începutul acestei luni a
început să se restabilească liniştea relativă în majoritatea comunelor comitatului.
Dar despre ordine normală nici azi nu se jpoate vorbi, ba chiar, nişte elemente
iwastîmpărate ale unor comune numai cu puterea armei sînt ţinute in friu. Anarhia cea mai dezlănţuită a fost în plasele Crasna, Zalău, Celiu Silvaniei şi Jibou,
pc cind în plasa Şimleu Silvaniei mai puţin .. , "3G,
31 Arh. Stat. Maramureş, fond Inspectoratul Geologic-MiniL'r Baia Mare, act.
289/1919.
J2 Idem;
în urma unei telegrame primite vicecomitele eomitatului Sălaj
trebuia s~t ia măsuri pentru păzirea minelor din Bobota şi Lupoaia (cf. Arh. Stat .
.Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj Comitele suprem, administrativ, dos. 74/1919,
1. 29-30).
33 i\rh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Homân al comitatului SolnocDobîca, dos. 3, f. 15v.
:n Idem, f. 23v.
3 ;; Arh. Stat. Sibiu, fond
ASTHA, cota judeţului Sălaj, nr. 852/1922, apud:
P. Abrudan, în Acta MP, 5, HHll, p. 4D0-505.
3 u Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sttlaj Comitetul administrativ, dos.
l-173/1919, f. 58; şi protopopul Vasile L. Pop, ca exponent fidel al micii burghezii
rurale, evocînd perioada 4 noiembrie 19111-20 ianuarie 1919, se plîngea Consistorului arhîdierezan din Blaj: „De la revoluţiunea de 4 nov(embrie) încoace o sini.:ură zi am avut cei din "acest ţinut de sub poalele Meseşului în care am căpătat
tărie sufletească a suporta amarul vieţii ziua proclamării Unirii Ardealului cu
Ho:nânia - iar celelalte zilL' le-am trăit tot în dureri, spaime şi alărmare, că in
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In acelaşi sens, primprocurorul comitantes, intr-un raport din 12 dt>ccmbrie
1918, înaintat Comitetului administrativ, specifica următoarele: „deşi a trecut o
lună . . . de cînd populaţia comitatului cuprinsă de fierbere, care în multe locuri
a primit caracterul de răs~oală, izbucnind în violenţe, distrugeri ... mare parle
deja sfirşite, dar şi 'în zilele recente, însă numai sporadic. s-au săvîrşit delicte mai
mari şi mai grele, încă nu se :poate vorbi despre calm, dPspre restabilin•a ordinii
de drept şi consolidarea siguranţei publice.
Agitaţii ... după rapoartele sositl>, s-au petrecut şi în aceste zile în comunele
Păuşa şi Bogdana de dincolo de Munţii Meseş" 37 • Procurorul recunoaşte deschis cC1
revoltele din noiembrie 1918 luaserii o aseml'nea amploar<• incit cde mai multe
„dintre delictele săvîrşite, {'('le mai mul:" sînt în a:;."l fel cC1 <·s~ 1nculpatii marPa
parte a populaţiei a cite unui sat, chiar ~i frmei şi copii au luat parte şi la sule se
ridică numărul vinovaţilor".
Şi totuşi, ca şi cum nimic irPparabil nu s-ar fi întîmp:<it pentru •soarta Ungariei istorice {constituirea Consiliilcll' Na\ion<ilt• Homânt'. ;1 Gf1rzilor Naţionali•
Române, şi, mai ales, l\Jarea Adunare NaţionaU1 u<· la Alba Iu'i<1 ca:-e µroclama~<!
la 1 Decembrie 1918 Unin•a nccondiţionatii a Transilvaniei cu Homânia) unii funC'ţion:a'I'i !ni fostl'i administraţii la nivel de plasă şi comitat - totlalmenlte derutaţi
şi incaipabili s[1 înţeleagă ~i să ac~epte evenimcntPle revoluţionar<' în rnpidă şi implacabilă desfăşurare, se legănau incă în iluzia reîntoarcerii „vremurilor bune de
dinainte de război". Cu toată precaritatea ~i insecuritatpa căilor de comunicaţit·.
o febrilă, dar inutilă corespondenţă (utilă doar pentru istoriografi<'. ca documen tl'
de epocă - n.n.) continuă, în ambele sensuri între diversele oficii administrative centrale, comitatense, de plasă şi comunale. Ca ~i cum pl'ntru răm<i~iţ<'IL•
ruginitei administraţii austro-ungare n-ar fi început numărătoarea invcrsr1, apropiindu-se inexorabil de zero, se mai făceau propuneri fanteziste de pacificare, dP
întărire a forţelor de ordine şi de reinstalare a autorităţilor comunale, cvl'ntu<il
prin transferarea celor care se compromiseră iremediabil, în anii războiului, în
:tocalităţile mai îndepărtate, unde faptele lor r€1J)robabile erau mai puţin cunosculC'.
Zbaterea era zadarnică. Nici una din măsuri (de !apt, paleative - n.n.) nu puteau
cîrpi şi menţine un sistem perimat ce-şi trăia ultimele ceasuri. Uriaşul mc~ani-sm
'administrativ-poliţienesc, atH de lăludat înainte pentru eficienţa lui de inspi~·aţie
pretins germană, măcina, aidoma unei mori în gol, lipsindu-i elementele de execuţie şi, mai ales, imboldul lăuntric de a întreprinde ceva viiabil.
Cu un optimism forţat, vicecomitele prezenta măsurile luate şi primele rezultate ale acestora pentru re11mnerea' pe picioare a administraţiei ccrcuale ~i
comunale: „A.stfel, am reuşit .să !transferăm corpul notarilw in a~ fel, c-<l astăzi
numai în 9 notariate cercuale nu sînt notari şi anume: în plasa Crasna 3 şi' în plasa
Ji'bou în 6 nortarJate cercuale. In 21 de C<YJ"Cur'i conduc 13 notari cercuali, refugiaţi
în primele zile ale revoluţiei, care s--au întors după cîteva zile, funcţionarii de la·
notariate, ajutorii de notari sau suplinitorii dt> notari; în 29 de locuri funcţionemr1
notari vechi, care n-au părăsit locurile lor, deci este greşit ~u tendenţioasă afiTmaţia ziarelor Pes~i Napl6 :;;i Az Est că Î'r1 comiitralt numai 4 notari funcţioneazr1.
Cele înserate, de asemenea şi desconsiderarea şi suspiciunea veşnică faţă de administraţie, după credinţa mea, nu numai· că au jignit ad!înc, dar jignesc pe nC'clrept şi în continuare, demnirotea corpului funcţionarilor ve~hi şi încf"!'caţi ai
comitatului, pus în faţa mizeriei şi obosit, în timpul războiului, cu muncile 1pe~te
măsură, pînă la surmenaj. O bună parte sînt aşa de amărîţi, că în oricarP clip[1
fie::are ar da bucuros sf'rviciul lui pentru unul mai capabil. Şi dacă corpul funcţionarilor a rămas
pe loc, a făcut-o numai pentru !aptul ca s[1 rămînă crl'dincios,

nov(embrie)-20 ian (uarie) ~atele noaS'bre au stalt sub 'llerorul m.işcil<Jr rl'into:r~i
din Rusia îndopaţi de idei bolşeviste, care nu r<'spcctau biserica, s-au purtat ostil
şi fără respect faţă cu preoţii, ba necruţînd nici inteligenţa, zirînd că „jos cu domnii, pămfntul vitele, porcii să se irnpartă şi de la ţăranii mai cu stare ... " (cf.
Arh. Stat. Sălaj, fond Protopopiatul gr. C'at. Buciumi, dos. 5, f. 25).
37 Idem, fond Prefectura jud. S~aj Comitetul administrativ, dos. JX-1918,
f. 25, apud: I. Tomole, op. C'it., p. 194.
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tn detrilmentiu1 intereselor lui personale şi materiale, la tradiţiile milena:re ale
bietei patrii pieritoare ..."38.
Din tabloul ilustrat mai &us, rezultă, credem, cu puterea faptelor că marile
revolte 1SOciale cu caracter revoluţionar din toamna anului 1918 au C\JIPrins întreg
Sălajul, aproape ins'l:lanitaneu, în aşa lfel incit puţini dinrtre cei vinovaţi de explo.îtarea fără scrupule a maselor populare în cei patru ani de război şi înainte au
scăpat nepedepsiţi de furia populară, izvorită dintr-un adînc şi legitim sentiment
ele justiţie so::ială. Desigur, aceste fapte au fost calificate de autorităţile vremii
drept grave infracţiuni contra prqprietăţii şi autorităţii. Drept urmare, timp de
Hproape doi ani (noiembri:e 1918~aprilie 1920) instanţele judecătoreşti (judeţene şi
de plasă) au cercetat şi judecat sute de oameni (uneor,i chi.air1 sate .[ntregi). implicaţi în cele întimplate atunci. Din aceste dosare, ce numără mii de pagini, .se
reconstituie, filă de filă, un tablou cu adevărat impresionat prin amploare şi detalii ce nu puteau fi surprinse în rapoartele iniţiale ale autorităţilor. Redăm sumar numai cîteva dintre aceste fapte petrecute în localităţile menţionate în do::umentele analizarte anterior. Astfel, loouitorii saitelor Archid, Coşei şi Chilioara
erau învinovăţiţi în bloc de devastarea co1111Pletă, la 4-5 noiembrie 1918, a fermei
<lin Ch~liOOLre, aparţinînd contelui Degenfeld Miksa di!l1 Hodod 39 ; 25 de lo::alnici
(bărbaţi şi femei) din Huseni, la 5 noiembrie 1918, au atacat şi devastat moşia lui
Weinberger Kalmăn, din hotarul Şimleu! Sillvaniei, luînd de acollo 47 de vite şi
270 de oi 46 ; 87 locuitori din Boghiş, români şi maghiari, au devastat la 7 noiem·
brie 1918 proprietatea lui Ketely Istvan din localitate, provocînd o pagubă de
15.222 coroane 4 '; în Sici, 14 săteni au jefuit, la 7 noiembrie 1918, caisa lui Valentin
Cîmpan, însuşindu-şi bunuri în vaiooire de 4.448 coroane 42 ; 91 de localnici, în ziua
de 6 noiembrie 1918, au atacat şi devastat domeniul statului şi proprietatea particulară a administratorului respectivului domeniu, Karacsonyi Gyula, din Măi€·
rişte 43 ; 22 de locuitori (bărbaţi şi femei) din satul slovac Făget au atacat la 5
noiembrie 1918 locuinţa primarului şi depozitele de cereale şi petrol, împărţind
totul celor lipsi ţi 44 •••
lxl 9 aprilie 1920, prin Decr<"tul-LPge nr. 1547. toate aceste fapte au fost nmnistiate4~, cu excepţia omorurilor4 6 , încetinel urmările penale.

CONSTITUIREA

ŞI

ACTIVITATEA C.N.R.
SALAJENE

şi

G.N.R.

Pe acest fundal istoric agitat s-a desfăşurat procesul de constituire a
consiliilor naţionale şi a gărzilor naţionale, atît române cit şi maghiare.
Inainte de a reconstitui acest proces, considerăm necesar să facem cîteva
precizări, care vor clarifica credem - informaţiile şi afirmaţiile, uneas Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj - Comitetul administrativ, dos.
1-173/1919, f. 59v.
:w Idem, fond Tribunalul judeţPan Sălaj, dos. 83/1919.
40 Idem, dos. 310/1919.
41 Idem, dos. 61/1919.
42 Idem, dos. 11/1919.
•3 Idem, dos. 18/1919.
44 Idem, dos. 17 /1919.
4
~ C. Ham·angiu, Codul general al României, Legi uzuale, vol. IX-X, p. 301:
„ ... beneficiază de amnestia prezentului Decret-Lege toate faptele săvîrşite pe timpul războiului mondial, şi sub dominaţiunea ungară, austriacă sau rusă pînă la
Unirea cu statul român a teritoriilor foste sub dependinţ·a acelor dominaţiuni şi
aceasta fără distingerea intre militari şi civili".
441 Arh. Stat. Sălaj, fond Tribunalul jud. Sălaj, dos. 1742/1918 şi 1748/1918.
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ori contradictorii, din documentele epocii şi din unele lucră·ri istoriografice apărute pînă în prezent.
Astfel, pe de o parte, în opinia autorităţilor maghiare şi a unui mic
număr de fruntaşi români legaţi prin interese economice de oligarhia
stăpînitoare maghiară şi speriaţi de radicalizarea socială a maselor populare în direcţia desfiinţării de jos în sus, pe cale revoluţionară, a instituţiilor şi relaţiilor social-politice existente aceste consilii şi gărzi erau
menite să restaureze „ordinea şi armonia socială" şi, totodată să prevină
izbucnirea unor noi revolte de masă care ar fi „tulburat" siguranţa personală, a proprietăţilor publice şi, cu deosebire, a celor private. Prin urmare, aceste organisme trebuiau să d0vină, în intenţia autorităţilor, un
fel de auxiliare provizorii ale autorităţilor administrative şi jandarmeriei
locale neputincioase în faţa seismului revoluţionar ce izbucnise din „senin", propagîndu-se instantaneu în toat[1 Transilvania şi Ungaria. Ră
dăcinile acestui fenomen primenitor, esenţialmente revoluţionar, erau
puse pe seama unor influenţe conjuncturale, de import, şi nu pe seama
unor :cauze social-economice, naţionale şi politice interne, care solicitau o rapidă şi radicală rezolvare.
Pe de altă parte, românii transilvăneni şi majoritatea fruntaşilor
politici ai acestora vedeau în aceste consilii şi gărzi (române) instrumentele democratice, absolut indispensabile pentru preluarea puterii politice în toate regiunile locuite de români şi pentru garantarea realizării
idealului naţional, îndelung visat şi acum atît de apropiat: Unirea cu
patJ"ia mamă 47 •
Aşa se explică de ce, la începutul lunii noiembrie 1918, rămăşiţele
autorităţilor maghiare, îngrozite de amploarea revoltelor sociale şi naţionale şi incapabile să întreprindă ceva, au permis încurajînd chiar
- constituirea consiliilor naţionale române şi a gărzilor naţionale române,
asigurîndu-le unele fonduri din bugetele comitatelor şi distribuindu-le
o oarecare cantitate de arme. Cînd, însă, în perspectiva Marii Adunări
Naţionale de la Alba Iulia, rolul @.N.R. şi G.N.R. devenise clar pentru
toţi reprezentanţii vechiului aparat politico-administrativ al fostului regim, s-a încercat, cu: palide re.zultate, împiedicarea prin diverse mijloace, inclusiv prin forţă, a constituirii unor noi C.N.R. şi G.N.R. şi
dizolvarea celor existente. Concomitent s-au luat măsuri pentru constituirea a urgenţă a gărzilor naţionale maghiare în localităţile cu populaţia mixtă sau preponderent maghiară şi dotarea lor cu
armament.
Această schimbare bruscă de atitudine a generat o serie de incidente între
C.N.R. şi G.N.R., de o parte şi C.N.M. şi G.N.M., pe de altă parte. Astfel,
în urma unui incident între sublocotenentul Alexa Ilieş din Fodora şi
Garda Naţională Maghiară din Ileanda, înfiinţată la începutul lunii noiembrie 1918, C.N.R. comitatens Solnoc-Dăbîca decide în şedinţa din
12/25 noiembrie 1918 înfiinţarea unui „detaşament al gardei" în lkanda. Totodată, se cere C.N.R. din Ilcanda să intervină la Consiliul Naţional Maghiar din localitate ca garda maghiară „să se desfiinţeze, fiind
47 Vezi în acest sens „Declaraţia Consiliului Naţional Român Central" din 18
octombrie 1918, precum şi punctele 4, 5 şi 8 din directiva-program „Spre orientare" din 3 noiembrie 1918.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Consilii

şi

gdrzi

naţionale

române în

Sălaj

în anul 1918

479

ţinutul românesc" (subl. ns.)48. Oricum, respectiva gardă nu avea
11il'i o îndrituire să intervină în vreuna din localitătile din zonă, aflate
111 totalitate sub conducerea C.N.R. cercual şi G.N.R. din Ileanda (or1:11nizată în detaşament cercual).
Trebuie să specificăm faptul că unii reprezentanţi ai fostului reJ!im, mai ales primpretorii plaselor, au intuit încă de la început că, nici
111tr-un caz, C.N.R. şi G.N.R. nu se vor supune autorităţilor maghiare şi
1111 vor contribui, ica unelte inconştiente, la salvarea statului milenar maghiar de pe toboganul prăbuşirii iminente, ci, dimpotrivă, vor lupta
pPntru accelerarea acestui proces. In acest sens, primpretorul plasei
( 'rasna, în raportul său confidenţial înaintat comitelui suprem al comit atului Sălaj, arăta: „Am raportat ... că Munthiu Nicolae, domiciliat în
~imleu Silvaniei, pe baza însărcinării Consiliului Naţional
Român, a
anunţat verbul oficiul meu, că va organiza în comunele populate de
românii din plasC:-1, consilii naţionale române şi gărzi naţionale române,
fapt despre care organele mele superioare au deja cunoştinţă. Eu am
l'Xprirnat deja atunci îndoielile mele că, sub titlul de mai sus, o să se
desfăşoare o propagandă antimaghiară în rîndurile românilor
cu stare
sufletească agitată. Această îndoială a mea nu era chiar fără temei, ci
este justificată de situaţia, că . . . la 20 a lunii curente, a ţinut o adunare populară la Bănişor, şi la această adunare a afirmat că rromânii deja
au luat puterea în Transilvania, şi că pc baza aceasta ei dispun. Deci,
dacă se primesc dispoziţii pentru înrolarea în armată a tinerei generaţii,
să nu se satisfacă aceste dispoziţii"89.
Procesul de constituire a C.N.R. şi G.N.R. din Sălaj (în limitele actuale), a debutat în primele zile ale lunii noiembrie 1918, imediat după
constituirea Consiliului Naţional Român Central şi apoi a Consiliilor Naţionale Române Comitatense Cluj-Cojocna şi Solnoc-Dăbîca, cele mai
active consilii comitatense din centrul şi nordul Transilvaniei. De remarcat că, în localităţile din fostul comitat Sălaj, cu excepţia plasei Jibou, a existat o perioadă de expectativă - circa o săptămînă - generată de o oarecare confuzie în legătură cu subordonarea acestor noi
organisme: e.N.R.C. sau Senatului Naţional Român Cluj? Chiar şi după
înfiinţarea la 10 şi 11 noiembrie 1918 a C.N.R. cercual Şimleu şi, respectiv, C.N.R. al comitatului Sălaj, cu sediul în Zalău, se mai cereau
lămuriri în legătură cu această problemă. Abia după 12 noiembrie 1918,
lucrurile s-au clarificat deplin - în sensul că toate C.N.R. şi G.N.R. comitatcnse se\ subordonau numai C.N.R.C. de la Arad. După această
dată, activitatea de constituire a C.N.R. şi a G.N.R. va decurge în ritm
accelerat în întreg comitatul, continuînd întreaga lună decembrie şi prima decadă a lunii ianuarie 1919.
In localităţile sălăjene aparţinînd fostului comitat Solnoc-Dobîca,
acest proces a debutat în 5 noiembrie 1918, la două zile după difuzarea
apelului circulară al C.N.R. comitatens din Dej. Redăm, în continuare,

lot

411 Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului Solnoc-Dobîca, dos. 3, f. 13.
49 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj Comitele suprem, administrativ, dos. 74/1919, f. 21.
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integral, cele 5 puncte ale respectivului apel-circulară 50 din 3 noiembrie 1918, semnat de biroul consiliului comitatens, în frunte cu Liviu
Micşa, care trebuiau îndeplinitei „fără întîrziere şi cu toată conştiin
ciozitatea": „1. Să instituiţi un Consiliu naţional românesc comunal din
atîţia membri cîţi aflaţi de potrivit după împrejurările din comuna Dvoastră. Consiliul să-şi aleagă apoi Biroul: dintr-un president, unul sau
doi vicepreşedinţi şi unul sau doi secretari. Despre constituirea Consiliului şi alegerea Biroului să binevoiţi a ne aviza momentan. 2. Consiliul
comunal, în frunte cu Biroul său, va avea să îndeplinească toate îndrumările primite de la Consiliul Naţional Românesc Comitatens şi de la
Consiliul Naţional Românesc Central, şi să rezolve toate agendele, ce vor
cădea în sfera sa de acţiune. 3. In primul rînd se impune datorinţa mare
şi urgentă, ca să grijiţi de susţinerea ordinei obşteşti în comuna D-voastră şi de siguranţa personală şi a averii tuturor locuitorilor fără deosebire de neam şi confesiune. Astfel numai ne vom putea afirma ca
popor matur şi element de ordine înaintea marelui Areopag al lumii,
vrednici deci de dreptul de liberă dispunere peste soarta noastră. 4.
Vă conjurăm deci, să împiedicaţi cu toată forţa orice încercare de tulburări, jafuri, devastări, pustiiri, silnicii, etc. Nime(ni) să nu se facă judecător în cauza sa, ci orice neîndreptăţire l-a ajuns în
trecut, ori va
întîmpina în viitor, să se adreseze, pentru repararea dreptului violat,
prin Biroul Consiliului D-voastră la noi. 5. In scopul de a preveni orice
tulburare, orice crimă: „să înfiinţaţi fără zăbavă o gardă naţională română din membrii de încredere şi cît se poate de numeroşi. Garda naţională să păşească momentan în acţiune, de cîte ori ordinea obştească,
siguranţa personală, ori averea oricărui particular, precum şi averea oricărei corporaţiuni e ameninţată".
De notat că apelul-circulară al C.N.R. comitatens din Dej era un
rezultat imediat al directivei-program „Spre orientare", semnate tot la
3 noiembrie 1918, la Dej de 1către Teodor Mihali - membru al C.N.R.C.
de la Arad, privitoare la necesitatea înfiinţării de urgenţă a C.N.R. şi
a G.N.R. comitatense şi apoi a celor comunale: „4. In fiecare comitat să
se constituie un consiliu naţional român comitatens (C.N.R. corn.) afiliat
Consiliului Naţional Român Central, prezidenţii şi delegaţii acestor consilii naţ(ionale) rom(âne) comitatense dimpreună cu Comitetul Partidului Naţional Rom(ân) vor avea să formeze Marele Consiliu al naţiunii
române din Ungaria şi Transilvania. Fiecare C.N.R. (Com(itatens) să înfiinţeze de urgenţă în toate comunele comitatului secţii comunale ale
C.N.R. Com(itatens) 5. Din sinul acestor C.N.R. Com(itatens) va fi exmis
după trebuinţă şi conform împrejurărilor un număr corespunzător de
membri, care vor lua dispoziţiile trebuincioase spre asigurarea ordinei
publice, a siguranţei vieţii şi averii publice în acord cu exmişii organizaţiilor similare ale altor neamuri ... 8. Interesul nostru este să ne gă
sească ocupaţia (eliberarea n.n.) iminentă organizaţi pînă în comune, spre
a ne putea dezvolta activitatea recerută spre paralizarea oricăror influenţe duşmănoase cauzei viitorului neamului" 5 1.
5D

>1

Idem. fond Protopopiatul gr. cat. lfoanda, dos. l/a, f. 2.
Idem, f. 1.
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IPa Someşului, au avut loc succesiv, şi în celelalte zone ale Sălajului,
aduriări

solerrme de constituire a C.N.R. şi a G.N.R. .
Aceste. adunări de constituire erau, de. regulă, convocate şi prezid~lte de intelPctualii locului (învăţătorul, preotul, avocaţii sau studenţii
n'întorşi acasă în momentul prăbuşirii vechiului regim), din proprie
iniţiativă sau la îndemnul unor delegaţi ai C.N.R. comitatens, care se
deplasau din localitate în localitate şi. impulsionau, prin prezenţa şi experienţa personală, procesul de clarificare şi coagulare a intereselor naţionale româneşti, 'iar în unele cazuri, aceşti „exmişi" ai C.N.R. comitatens
luau măsuri ad-hoc de reorganizare, conform instrucţiunilor centrale, a
G.N.R. şi G.N.R. deja constituite. Printre cei mai harnici „exmişi" enumerăm pe: Nicolae Munthiu, Coriolan Meseşian (din partea C.N.R. Şim
Jpu Silvaniei), Aurel Hetco (Jibou), Iulian Andrei Domşa şi Valer Vicaş
(Zalău), Alexandru Vaida şi Iuliu Vaida (Cehti Silv~niei), Eugen Lazăr
(Letca), Petre C. Micu (Ileanda), Tit Necşa (Chizeni), Nicolae Coste, Ioan
Moldovan, Ioan Mureşan (Dej - pentru localităţile de pe Valea Some~ului), slt. Ion Cotîrlă şi slt. Buteanu (C.N.R. Cluj) şi .Vasile Caba (trimisul C.N.R.C.).
Asemenea cazuri n-au fost rare şi ele demonstrează greutăţile şi incPrtitudinile începutului de drum, dar, în acelaşi timp, şi avîntul patriotic ce cuprinsese toate localităţile cu populaţie românească din această
parte a ţăr1L
Din informaţiile documentare, p~ care le deţinem pînă în prezent
rezultă că primele localităţi din judeţ în care s-au înfiinţat C.N.R. şi
G.~.R. au fost Ileanda şi Gîlgău pe Someş. Astfel, la 20 noiembrie 1918,
Victor Pop. - pr~torul din Ileanda, anunţa C.N.R. comitatens din Dej,
prin avocatul Iosif Boca, că, în localitate, s-a constituit, la 5 noiembrie
1918, consiliui naţional local în următoarea componenţă: avocat Victor
Pop - preşedinte, preot Valer Cosma - vicepreşedinte, proprietar Alexandru Bude - secretar, şi 15 membri nenominalizaţi 5 2. In aceeaşi zi,
C.N.R. Ileanda a înfiinţat G.N.R. comunală din 28 membri (127 soldaţi şi
un ofiţer), coordonată de Senatul Naţional Român din Cluj5 3 •
La 8 noiembrie 19i8, Ioan Goron, anunţa C.N.R. comitatens din
Dej că: „Locuitorii români din comuna Gîlgău (pe Someş)· în adunarea
ţinută în 5 nov. st. n. 1918 şi-a ales următorul Consiliu Naţional Român
local: Gavril Micu, paroh ort. român, - prezident; Gavril Goron jun.,
(•conom, - viceprezident; Ioan Goron, candidat de preot, - setcretar;
consilieri: George Viman, Gavril Goron, paroh. ort. român, Mihali Lar,
C9.nstantin Silaşi" 5 4. 1n ceea ce priveşte înfiinţarea G.N.R. locale, Ioan
G.oron menţionează că aceasta „a întîmpinat greutăţi de neînvins în lipStl . de arme" şi de fonduri băneşti. Numai după ce primpretorul plasei
52 Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţion·a1 Român al comitatului Soln.ocDoblca, dos 2, f. 73.
53 Ibidem; în lucrarea 1918. Gărzile Naţionale Române din Transilvania, semnată de Gheorghe Unc şi Augustin Deac (Bucureşti, 1979) se face specificarea greşită a datei (18 noiembrie 1918) înfiinţării G.N.R. din Ileanda (p. 84).
_
54
.
Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului SolnocDoblca, dos. 2, f. 70.
·
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Ileanda a pus la dispoziţia C.N.R. local suma de 6.000 coroane s-a putut
înfiinţa garda 1ocală, formată din 20 de oameni, care au depus jurămin
tul după „formularul C.N.R.C.". In încheiere, secretarul Ioan Goron, cere
„îndrumări urgente" pentru clarificarea situaţiei surselor viitoarelor fonduri băneşti, deoarece „gardiştii nu vor să mai serveasc[1 fără plati1 şţ
în cazul acesta anarhia va fi desăvîrşită".
Conform aceluiaşi raport din 8 noiembrie 1918 şi în Poiana Blenchii
s-a constituit, în aceste zile, C.N.R. comunal în următoarea componenţă~
„Vasile Zoată - prezident, Vasile' Rus - viceprezident, consilieri: Joan
Bunet, Vasile Mada, Teodor Graur al lui Petre, Toma Graur"55 . Se face
menţiunea. că „Nici unul dintre membrii consiliului nu e cu destulă
carte", şi este, deci, recomandabil ca „instrucţiunile de mai mare însemnătate din partea consiliului comitatcns să fie trimise pe adresa C.N.R.
Gîlgău.

Dr. Cornel Pop, raportează la 3 decembrie 1918 Consiliului Naţional
Român al comitatului Solnoc-Dobîca, că la 8 noiembrie 1918 în localitatea
Lozna, în timpul sărbătoririi hramului bisericii, „s-a făcut sfinţirC'a steagului nostru naţional, confecţionat de dna preotC"as[1 Ludovica Pop".
Apoi, după ce s-a dezvăluit poporenilor, adunaţi în număr mare la biserică {„aproape tot poporul din comună"), situaţia „mai nouă" a momentului şi „ţinta ce urmăreşte poporul român, în tactele imnului naţit>
nal - Deşteaptă-te române", mulţimea a mers la şcoală unde, după citirea apelului-circulară a1 C.N.R. comitatens s-a ales C.N.R. local format
din 9 oameni (preşedinte - dr. Cornel Pop, 2 vicepreşedinţi: Pahomiu
Po.E_ - preot şi Dumitru Andreica, 3 secretari: Alexandru Popan, George
Anâreica şi Ioan Pocol al lui George şi 3 membri de increder<': Iosif
Irimuş, Dumitru Pocol şi Alexandru Irimuş 56 . Apoi, menţioJ}l('ază documentul, s-a înfiinţat C.N.R., formată din 14 oameni, - cărora, ultc•rior li s-au mai adăugat doi. Atît membrii consiliului, cit şi gardi~tii
„au depus jurămîntul cu mina pe steag"s'.
Tot în primele zile ale lunii noiembrie 1918, fără să putem preciza
data, s-au înfiinţat C.N.R. şi G.N.R. - mai întii la nivel de comună,
apoi la nivel cercual - din Gîrbou: „Poporul de aici şi din jur inieă s-a
organizat prin adunări poporale, alegînd consilii comunale şi unul cC"rcual"58. In încheierea articolului din Românul („Mişcarea revoluţionur[\
56

Idem, f. 70v.
Idem, f. 94.

lniiinţarea C.N.R. şi a G.N.H. din localităţilP Lozna şi Preluci
este menţionată în ziarul Românul (an VII, nr. 41 din 16129 decembrie 1918, p. 3)~
„Comunele Lozna Mare şi Preluci asemem•a n-au rămas mai prejos de vecinil~
lor. Cu solemnitatea posibilă s-a sărbătorit sfinţirC'·a steagurilor frumoaSC> româneşti. Serviciul divin l-a săvîrşit părintele A. Sîngeorzan. A vorbit desprP însPmnătatea zilei d. dr. Cornel Pop; a urmat apoi alegerea Cons(iliului) Naţional (Homân) local şi a Gardei Naţionale (Române), care ·a depus jurămîntul cu 'însufleţire
C.N.R.C.".
" 7 Arh. Stat Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului SolnocDobica, dos. 2, f. 94v.
5 s Românul, an VII, nr. 47 din 25 dec. 191817 ian. 1919, p. 13; din
Tablotil
despre gdrzile naţionale care au funcţionat in cuprinsul judeţului, întocmit
jn
1920, subprefectul judeţului Solnoc-Dobi<';;i, în raportul înaintat Consiliului Dirigent, notează că G.N.R. din Gîrbou a funcţionat în perioada 4 noiembrie 19Hl-l!>
51;
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in Ciachi-Gîrbou") se menţioneazi'1: „Consiliul funcţionează în localul
1m•turei şi a introdus în oficiu limba poporului (subl. ns.). Adunări populure se ţin des. Mai impunătoare a fost cea ca ocaziunea sfinţirii stindardului tricolor. Consiliul comitatens din Dej a binevoit a trimite din
sinul său pe dl. loc. Ioan Moldovan cu 20 de .gardişti. Prin ţinuta sa
<h~mnă de un legionar şi prin vorbirile sale a adus poprul român într-un
dan de însufleţire. Bărbaţi, femei, şi bătrîni, tot poporul a început a
li1crima de bucurie, uitînd necazurile trecutului. Poporul a petrecut
apoi de la biserică Steagul pînă la locul gardei, cîntînd cîntece de vitejie.
<:arda locală apoi s-a constituit în detaşament pentru întreg cercul. Ne-a
mai cercetat subloc. Buteanu de la garda din Cluj şi subloc. Micu de la
~arda din Dej, adevărat apostol, care pc jos a umblat satele de-a rîndul,
immfleţindu-le". Dintr-un raport nedatat, aflăm că în fruntea C.N.R.
('ercual Gîrbou au fost ale..-:;i: dr. Victor Munteanu - preşedinte, Roman
J>op - vicepreşedinte, Aurel Mezei - notar, Eduard Sandor - casier
:-;.i 8 membri (Andrei Iovian - prootpop al Protopopiatului Gîrbou, Victor Varga - preot în Popteleac, Zoltan Sojovi - pretor, KaradSan
TUzes - proprietar, Alexandru Magdaş - primar al Girboului, Vasile
Magdaş, Ioan Poptelecan şi Valer Ilia medic), plus delegaţii din fie(·a.re comună a plasei59 • ln funcţie de comandanţi ai G.N.R. cercuale au
fost desemnaţi stegarul Ioan Beşe şi învăţătorul Demetriu Lazăr. Din
garda cercuală („detaşamentul") făceau parte - conform conspectului60
întocmit de stegarul Ioan Beşe - nu mai puţin de 43 de „inteligenţi"
din comunele cercului: Gîrbou (dr. Victor Pop - „redactor de foaie",
Iovian Andrei - protopop, Roman Pop - „exactor itractual" (execUttor
de debite), Valer Ilia - medic, Demetriu Lazăr _:__ învăţător, Aurel Mezei - notar pensionar, Aurel Neamţu - funcţionar, Andrei Pop - funcţionar, Raveca Pop de 19 ani telegrafistă, Vasile Magdaş ofiţer în
armata română); Popteleac (Victor Varga - preot, Andrei Dragată învăţător, Alexandru Gherman învăţător); Călacea (Ioan Mihali preot, Semproniu Mihali - teolog); Cernuc (Cornel Marcu - preot, dr.
Demetriu Mureşan - notar, Nicolae Radu - învăţător pensionar, Alexandru Raţ - învăţător); Bezded (Laurenţiu Costa - preot, Vasile Vă
sian - învăţător pensionar, Ştefan Magdaş - învăţător pensionar, Emil
Magdaş învăţător, Emil Văsian elev de gimnaziu, 18 ani, Alexandru Andraş - student); Briglez (George Pop - preot, Gavril Popovici absolvent de gimnaziu, Laurenţiu Popovici); Cristolţ (Eugen Balint preot, Valer Groza - proprietar, Alexandru Gergely - notar, Victor
Pop - proprietar, Ioan Ilieş - absolvent de gimnaziu, soldat la C.N.R.
din Dej); Cristolţel (Vasile Pop - protopop, Cornel Nemeş - învăţător);
Surduc (Simion Ancean - preot); Muncel (Ioan Pop - preot, George
David - „econom" cu 2 clase de gimnaziu).
C.N.R. şi G.N.R. din Cristolţ au fost constituite la 8 noiembrie 1918.
Consiliul şi garda nou formate „au fost reorganizate la 14 noiembrie, prin
februarie 1919 (Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Dirigent, Resortul Siguranţei
generale, poliţiei şi jandarmeriei, dos. 6/1920, f. 42).
>li Airh. Stat. Bucureşti, fcmd Consiliul Naţlona·l Român ail comltaJtului SolnocDoblca, dos. 2, f. 4:1.
tiO Idem, dos. 12, f. 4--5.
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dl. subl. Micu, în mîinile căruia am şi depus jurămîntul de credinţă pe
steagul C.N.R. Tn~ comuna noastră nu s-a intimplat nici un exces. Ordinea e deplină. Poporul de aici pretinde sus şi tare alipirea Ardealul_ui
şi a părţilor ungurene locuite de români - către România" 61 • c:N.R. din
Cristolţ era alcătuit din 15 localnici (Eugen Balint preşedinte, Valeriu,
Groza şi Iulian Ilieş - vicepreşedinţi, Emanoil Freundlich şi Victor Pop
- secretari şi 10 membri.
Intr-un raport, înaintat la 15 decembrie 1918 Consiliul comitatens
din Dej, Vasiliu Pop din Cristolţel menţionează că la 8 noiembrie 1918,
îri localitate s-a înfiinţat garda naţională comunală alcătuită .din 12 oameni („Ilieş Marcu - sergent comandant, Ioan Barbu, Vasile Ilieş, Grigore Moldovan, Nemeş Ciuture, Iosif Breban, Flore Breban, Grigore
i3reban, Alexe Breban, Todor Marchiş, Alexe Moldovan, Iosif Ilieş locuitori în Cristolţel")":!, care patrulau zilnic în formaţie de 4 şi, conform
înţelegerii cu C.N.R. prezidat pe sus numi.tul - , erau retribuiţi cH.
20 coroane pe zi fiecare. Acelaşi document menţionează că în comună
mai funcţiona şi o a doua gardă destinată „pentru apărarea. băilor· de
cărbuni din hotarul satului". Plata gardiştilor din această gardă era asigurată de către Consiliul Naţional Maghiar din Cluj, care pusese la di.spoziţia direcţiei minelor suma de 60.000 coroane. Preşedintele C.N.R. din
Cristo.lţe1 arăta că, deşi garda naţională comunală, a 'efectuat serviciul
riU .·numai În 1comună, ci Şi la mină, i SC refuzase plata cuvenită de către
direcţia minei. Respectiva nefirească situaţie era obiectul adresei C.N~R.
comitatenş din Dej către primpretorul plasei Gîrbou, căruia i se solicita
să intervină pentru rezolvarea diferendului6 3 . Fără a fi menţionată expres, rezultă că la data de 8 noiembrie 1918 şi C.N.R. comunal era organizat (preşedinte - Vasiliu Pop, membri: Grigore Rusu şi Dina Alexandru)64.
·
In părţile centrale ale comitatului Sălaj, organizarea consililor şi găr
zilor naţionale a început în 10 noiembrie 1918, cînd în Şimleu Silvaniei
este menţionată constituirea „sfatului naţional comunal". Ziarul Românul, marchează acest eveniment în nota următoare: „In Şimleu Silvaniei în 10 a lJc. s-a început activitatea S.fatului naţional român comunal, iar în Şimleu s-a înfiinţat şi Garda Naţională Română cu organizaţiunea făcută în sensul dispoziţiilor Cons(iliului) Naţ(ional) Rom(ân)
pentru Ungaria şi Transilvania. Prezident: dr. Alex. Gheţie - vicar, secretar referent: dr. Alexandru Aciu - director de bancă; prim comandant al gardei naţionale: dr .. Coriolan Meseşan - avocat în Şimleu
Silvaniei. Biroul central deocamdată e în Casina română (la „Silvania").
S-a purces la înfiinţarea turneurilor de propagandă la sate pentru organizain~ c'onform şi pentru asigurarea păcii şi bunei r'înduieli. Se observă însufleţirea şi tendinţa de a se restabili mereu ordinea socială.
Trăiască neamul românesc independent şi unitar!" (subl. ns.)65. CompoIdem, dos. 2, f. 4Ci.
Idem, dos, 10, f. 8.
63 Idem, f. 9.
64 Idem, f. 8v.
sa Românul, an VII, nr. 8 din 4/17 noiembrie 1918, p. 2; vezi şi Coriolan Meseşan, Un episod al ostatecilor, Şimleu Silvaniei, 1932, p. 4.
61
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nenţa, lărgită a ,,sfatului naţional comunal" este romunicat~1 la 11 noiembrie 1918 C.N.R.C. din Arad66: I „Secţia organizare: prezident dr. Alexandru Gheţie, vicar episcopesc foraneu; vicepreşedinţi - Nicolae Ardelean,
dr. Casiu Maniu, dr. Coriolan Meseşan, Iuliu Mureşan; secretari: dr. Alexandru Aciu - referent primsecretar, Vasile Cîmpan, dr. Pompei Fărcaş
II Membrii secţiunei executoare, afară de membrii sccţiunei I: Gheorghe
Aciu, Alexandru Aciu, Gheorghe Ardelean, Macedon Boţan, Augustin Pintea, Nicolae Hexan, Demetriu Filip - casar, Felician Pop, Ioan Pop, Emanoil Stoica, Aurel Varga, Aurent Măşcan. III Secţia pentru ordine publică,
afar:1 dP membrii cel'Or două secţii: Petru Sirea~. Florian Chereicheş, Ioan
La:il1r, Ioan Chereji tîn., Teodor Pizle ~ cadet, Vasile Hexan, Vasile Cherecheş, Gheorghe Pintea, Vasile ChPrecheş, Grigore Ghiran, Ioan Ciomoş,
Ioan Cherecheş, Florian Oros Cutuţiu, Iosif Catona, Ioan (Jancsi) Ardelean,
Petru Cherecheş - poliţist, Ştefan Oros, Ioan Maruşca, Romul Budoiu DPleanu, George Maşcan; Garda Naţională: comandanţi - dr. Coriolan Meseşan şi dr. Alexandru Aciu, căpitani". A doua zi, 12 noiembrie 1918, Iuliu P. Mureşan, confirma67 C.N.R. al c;omitatulu,i Solnoc-Dobîca prir.1irea
apelului-circulară lansat în 3 noiembril~ 1918 privind constituirea consiliilor şi gărzilor naţionale pe teritoriul comitatului Solnoc-Dobîca __: pc
baza căruia putem afirma că s-a format şi sfatul şimleuan - şi cerc „dcsluşîii la chestia soldelor şi armelor, cum şi de unde sînt acele a se aquira?"
Intrucît la 12 noiembrie 1918 încă nu se ştia conţinutul dispoziţiei comandei G.N.R. din Arad privitoare la subordonarea, finanţarea şi aprovizionarea cu arme, Consiliul comitatens din Dej, prin George Ciupl\ sugerează
G.~.R. Şimleu să se adreseze „ori Consiliului Naţional Român din Cluj, ori
celui central de la Arad, sau ambelor"M.
, În urma directivei-program „Spre orientare", la 11 noiembrie 1918,
se înfiinţează la Zalău Consiliul Naţional Român pentru comitatul Sălaf9,
constituit din: dr. Gheorghe Pop - preşedinte, dr. Alexandru Ţiple şi dr.
Iosif Fărcaş (medic) - vicepreşedinţi, dr. Ioan Gheţie şi dr. Alexandru
Ţiple secretari. Membri în consiliul comitatens sînt: (conform informaţiilor furnizate de dr. Iulian Andrei Domşa)iO; Traian Trufaşiu preot
(ulterior a activat ca secretar), Ionel Perenyi - preot în Ortelec, EugC'~
Boroş contabil la filiala băncii „Silvania" din Zalău. La 12 noiembrie
1918, sub semnătura lui dr. Gheorghe Pop - preşedinte, şi dr. Ioan GhC'ţie
secretar, este difuzat pe teritoriul comitatului un apel cu următorul conţinut: „On(orate) domnule! Vă aducem la cunoştinţă, 61 Sfatul Naţional
Român comitatens, la recercarea prezidentului, dnul Teodor Mihali, s-a
înfiinţat, şi ca membru ales în acest comitet că recercăm, ca în 24 de ore
să binevoiţi a face paşii de lipsă, ca în cercul d-tale, să se înfiinţeze secu5

Document expus în fotocopie la l\Iuzeul

judeţean

<le istorie

şi. artă

din Za-

Iău.

u7 Arh. Stat. Bucure~ti, fond Consiliul
Dobîca, dos. 2, f. 5.
68

Ndţional

Român al comitatului Solnoc-

ibidem.

ro idem, f. 155.
70 Arh. Stat. Sălaj, Colecţia Graţian C. Mărcuş, dos. 40; vezi şi P. Abrmlan,
ln Acta MP, 7,, 1983, p. 299; de asemene'a vezi ·şi corespondenţa dintre Iulian Andrei Domşa şi Doru E. Goran (1974--1977), aflată in posesia ultimului.
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ţiunile comunale române a sfatului comitatens, şi despre organizare aveţi
s~1 deschideţi colectă naţională, Despr<:> modul cum s-a înfiinţat comitetul
comitatcns, veţi fi înştiinţat prin manifest"i 1•

In data de 15 noiembrie 1918, Teodor Mihali - preşedintele C.N.R.C.
este încunoştiinţat despre constituirea la 11 noiembrie a C.N.R. comita-'
tens Sălaj, arătîndu-se că: „Tot atuncia s-au luat măsuri pentru înfiinţa
rea Gardei Naţionale Române atît în Zalău, cît şi în comune"î'.!. Comandant al C.N.R. comitatense avea să fie numit locotenent dr. Iulian Andrei
Domşai3, ajutat de locotenentul dr. Valer Vicaş. De altfel, în şedinţa Consiliului Securităţii Publice a comitatului Sălafli, din 12 noiembrie 1918,
maiorul M. Gyurocsik - comandantul Gă.rzilor Naţionale Maghiare din
Zalău 7 ", raporta că s-au prezentat la el locotenenţii Iulian A. Domşa şi
Valer Vicaş cu dispoziţia C.N.R.C. privitoare la organizarea G.N.R. a comitalului „din tineri cu limba maternă romănă, sub conducerea ofiţerilor
71
1\rh. Stat. Săht.i, fond Protopopiatul gr. cat. Buciumi, dos. 5, f. 3; de obsPrvnt C'ă infiinţarPa C.N.H. al comitatului Sălaj a avut loc după
constituirea
C.N.It. eomunal Şimleu Silvaniei, şi în componenţa lui intrau - raportat la mă
rimea şi atribuţiile lui - relativ puţini membri, iar aceştia, cu excepţia lui dr.
Gheorghe Pop, nu era cunoscuţi ca fruntaşi politici clP ~prafaţă ai românilor să
lăjeni. Din această cauză, activitatea consiliului comit'atens în primele zile de la
constituire a fost, raportată la activitatea C.N.R. din Şimleu Silvaniei, destul de
înceată şi nehotărită, mărginindu-se, doar, la redactaren şi expedierea
.apelului
„On domnule!" şi la participarea, prin cir. Gheorghe Pop şi dr. Alexandru Ţiple,
la şedinţele Consiliului Securităţii Publice a comitatului Sălaj, fără a lua mă.suri
im«0diate de a trimite delegaţi („exmişi") în Joc·alităţile plasei şi în restul comitatului, aşa cum proecdaseră de urgenţă, cu rezultate fructuoase C.N.R. din Şim
leu Silvaniei, care "in toată perioada lunilor noiembrie-decembrie 1918 a fost realul centru coordom1tor al tuturor acţiunilor d<.> constituire şi îndrumare a activităţi
lor C.N.R. şi a G.N.R. (sub!. ns.). Explicaţia acestei situaţii rezidă în faptul că majoritatea covîrşitoare a fruntaşilor erau concentraţi în Şimleu Silvaniei - adevă
rat centru al vieţii naţionale românP~ti din zonă, aici fiind sediul Vicariatului
„Silvan·ia", R.I.R~<>., R.F.R.S., banca „Silvania", Societatea pentl'U fond de 1re':atiru
ro1rn\n, Casina Română, despărţămîntul Şimleu al Astrei etc.
12 Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului SolnocDohica, dos. 2, f. 155.
73
„ln Sălaj la 17. XI. l!HB funcţion·a garda. Am prestat jurămîntul ln 17. XI.
1918 la Cluj" (corespondenţă dintre Iulian Andrei Domşa şi Doru E. Goron, 14 ianuarie 1977).
74 S-a înfiinţat la 12 noiPmbrie Hll8, la Zalău, avîncl ca scop declarat: luarPa
măsurilor pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice; dirijarea folosirii gărzi
lor naţionale; luarea hotărîrilor pe baza rapoartelor gărzilor naţionale în cazurile
de natur<i penală; stabilin•a şi evidenţa pagubelor cauzate; analizarea ulterioară
a folosirii de urgenţă a gărzilor naţionale. Se lua hotărirea înfiinţării unui asemenea consiliu şi la nivelul plaselor. Preşedintele consiliului era comitele suprem
al S<'ilajului, vicepreşedinte era vicecomitele administraţiei comitatense; membrii
din oficiu: toţi prim-pretorii plaselor, primarii oraşelor cu consiliu, comandanţii
de poliţie, ct•i doi comandanţi ai G.N.M. şi G.N.R. De asrmenea, au mai fost aleşi
un număr de 12 membri: dte un membru al comisiilor de plasă, cite doi membri
de la oraşele cu consiliu, precum şi doi delegaţi trimişi de C.N.R. comitatens (delegaţii care iau luat parte la şedinţa cansil'ÎIUlui au fost dr. Gheorghe Pop ş:i rllr.
Alexandru Ţiple) - cr. Arh. Stal. Să~aj, fond Prefectut1a jud. Sălaj - Comitele
suprem, administrativ, dos. 4142/1918, f. 1-2.
75 S-a constituit la a noiembrie 1918 (Idem, dos. 74/1940, f. 1-2), funcţionind
pînă la 14 ianuarie 1919 (Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Diri&ient, Resortul
Siguranţei generale, poliţiei şi jandarmeric>i, dos. ti/1920, f. 44).
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romimi"76, în localităţile româneşti. Faţă de încercările de ingerinţă contrar înţelegerii de principiu dintre C.N.R.C. din Arad şi C.N.M. din
Cluj - ale Consiliului Securităţii Publice şi ale G.N.M. din Zalău în treburile interne ale G.N.R. - sub pretextul unităţii de comandii - , Iulian
Andrei Domşa a transferat o parte din atribuţiile sale căpitanului Coriolan
Meseşan, comandantul G.N.R. din Şimleu, care avea mai multă libertate·
de acţiune77. Totodată, s-au dat dispoziţii categorice, în scris şi prin „cxmişi", tuturor consiliilor şi gărzilor din judeţ, pentru a lua măsuri urgente de încadrare a ofiţerilor, subofiţerilor şi soldaţilor români numai în
G.N.R. 71l. Concomitent, s-au dat instrucţiuni detaliate şi s-au luat măsuri
pentru reglementarea relaţiilor cu G.N.M. - acolo unde existau - în
sPnsul că între cele două g-Jrzi relaţiile se vor stabili numai pe baz{1 de
colaborare, nici într-un caz de subordonare, în ceea ce priveşte asigurarea
ordinei şi liniştei publice pînă la apropiata şi definitiva r<:'glementure politică şi juridică a statutului Transilvaniei şi părţilor vestice.
A doua zi după constituirea C.N.R. al comitatului Sălaj, la 12 noiembrie 1918, „adunarea poporenilor din Bobota, ţinut[\ în curtea casei parohiale", alege „cu însufleţire şi unanimitate" Sfatul Naţional Rom[m comunal: preşedinte - preotul Valentin Copos, vicC'preşedintl' -·- Vasile
Muste şi 12 membri: (Onuţiu Zaha al Nicolaii, Onuţiu Filip al lui Nicolae,
Nicolae Hus, Mihai Talpoş, Demetriu Balaş, Muste Onuţiu al lui Mihai,
Mihai Muste, Traian Grama, F('r Nicolae, Husti Văsălică, Vasiliu Ciocian, Nicolae Mărcuş al lui Petre)î9. După constituire, preşedintele ValC'ntin Copos 80 a depus „jurămîntul de loialitate pentru Sfatul Naţional Central". Protocolul surprinde un fapt esenţial: preşC'dintelc a luat apoi jur[1mîntul nu numai celor 13 membri ai C.N.R. local („sfatului"), ci şi întregului popor adunat. Acelaşi jurămînt „cu vii aclamări la adresa C.N.R.",
a libertăţii naţiunii şi a conducătorilor aleşi, a fost depus şi de G.N.R.,
nou formată (60 de gardişti sub conducerea stegarului Valer Anccan).
ln Fodora81, C.N.R. local a fost înfiinţat, probabil, la 12 noiembrie
1918 de către subloc. Ioan Mureşan din Ileanda şi Tit Necşa din Chizeni
„trimişi" ai C.N.R. comitatens din Dej. La aceeaşi dată, cei doi l-au
7tl Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. S;llaj Comitt>le suprrm, administrativ, dos. 74/1919, f. 29.
77 De altfel, in mf'moriile salr asupra evenimentelor de la sfîrşitul anului
J918, Iulian Andrei Dom!)a scria: „Amintesc· că dintre gărzile naţionale din judeţ,
cele mai puternice au fost acelPa clin Jibou şi Şimleu Silvaniei. prima fiind comandată de avocatul, locotenent în rPzervii, dr. Aurel HetC'o, iar a doua de> loPOtenent (Păpitan - n.n.) Coriolan MPSf"ian" (cf. P. Abrudan, în Acta MP, 7, 1983,

p. 2!lft).
Sălaj, fond Parohia gr. Pat. Sumai, dos. 1, f. 2; vezi şi Misiunea
a Gărzilor Naţionale Române în luptele pentru dezrobire din 1918, Bucureşti, 1 decembrie 1943, p. 29-30.
711 Arh. Stat. Sălaj, fond Parohia gr. cat. Bobota, dos. 1.
18

Arh. Stat.

istorică

HO Formula „preşedintele senatului com(unal)" ce apare în finalul documentului publicat de I. Tomole (op. cit., p. 202) este arbitrară. In document apare în
următoarea formă: „pres. S.N.C.", adică: „preş(edintele)
S(fatului) N(aţional)
C(omunal)", a~e cum se indică peste tot in document.
ll Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitalului Solnoc:..
DullOCa. dos 6, f. 25.
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instalat pc vicepreşedintele consili~Jui Jocal, Petru Racolţa, în funcţia de
primar, în locul fostului primar, corupt, Şerban Gavriş.
Din „conspectul" înaintat C.N.R. al comitatului Solnoc-Dăbîca de că
tre Eugen Lazăr, „exmisul" acestui consiliu, aflăm că pînă la 15 noiembrie 1918 se constituiseră consilii şi gărzi naţionale române în următoarele,
localităţi din plasa Ilcanda8 2 : Lemniu (C.N.R." preşedinte ~ Eugen Lazăr; viceprc>şedintc Ion Radu, Ion Hossu şi Alexandru Frîncu; secretari: Alexa Peter şi Iosif Hossu. G.N.R. - 31 gardişti); Letca (C.N.R.: preşedinte Marcu Paul; vicepreşE>dinte - Alexandru Paul şi Zahar.ie ·puş
caş; secretari: Alois Lazăr, Emil Buta şi Petru Brînduşan; G.N.R. 19
gardişti); Răstoci (C.N.R.: preşedinte Augustin Pleban; vicepreşedinţi: Nicolau Păcurar şi Teodor Tohat; secretari - Teodor Crişan şi Ion Dica al
lui Mihai; G.N.R. - 28 gardişti); Topliţa (C.N.R.: preşedinte - Vasile
Hossu; vicepreşedinţi - Gavril Ilieş şi Grigore Suse; secretari - Nicolae
Pop, Ioan Ilieş şi Vasile Hossu; G.N.R. - 27 gardişti): Cozla (C.N.R.: preşedinte Virgil Peter; vicepreşedinţi - Florian Lati şi Nan Pap; secretari - Aurel Bob şi Ion Chendea; G.N.R. - 35 gardişti); Cormenişu
(C.N.IL preşPdinte Augustin Radu; vicepreşedinţi - Teodor Baciu
şi All'xandru Popan; secretari Ioan Pop şi Gavril Cosma; G.N.R. - 33
gardişti); Cuciulat: (C.N.R. preşedinte Ioan Rus; vicepreşedinţi - Ioan
Brînduşan şi David Brînduşan; secretari Ioan Mureşan şi Alexa. Rus;
G.N.R. - 10 gardişti); Ciula (G.N.R. - „locuitorii comunei întregi"). i..a
rubrica „Observare" se face menţiunea pentru toate localităţile: s-au jurat
toţi locuitorii din comună".
La 16 noiembrie 1918, în „orăşelul Hida din comitatul Cojocnej. s-a
înfiinţat garda naţională constătoare din 50 de soldaţi români în frunte
cu sublocotenentul Cotîrlă, trimis de Comanda Militară Română din Cluj,
Şi s-a înfiinţat Senatul Naţional Român pentru cercul pretorial Hida pen:...
tru asigurarea liniştci 'şi ordinci între locuitori, pentru a prevedea toate
afacerile administraţiei. De preşedinte a fost ales avocatul dr. Simion Tă
maşiu, vicepreşedinte dr. V. Nossa. Garda a primit un steag românesc
foarte frumos de la Senatul Naţional din Cluj, care s-a sfinţit de către p[1rintcle Iuliu Chiffa în mijlocul unei frumoase serbări naţionale"s:i, Conform unei „note de serviciu" semnate de sublocotenentul Markovits Odon,
adresate C.N.R. al comitatului Solnoc-Dobîca, rezultă că la Surduc, centru minier, s-a constituit „garda civilă" formată din 20 de membri8'\ d~n
tre care 4 îndeplinesc serviciul permanent, dispunînd de 6.arme. Din lista
anexă a componentei „gărzii civile" mixte rezult[1 că garda cuprindea 15
gard\.şti români şi 5 evrei: Iosif Hossu, Iosif Darolţi, Todor Lujerdian, !ban
Prodan, Ioan Ceaca, Simion Paşca, Ion Hale, Todor Zaharia, Todor Măie
riştean, Ioan Stef, Ioan Cormoş, Dumitru Cîmpean, Ilie Rablău, Ioan Cîmpean, Vasile Săvuş, Lesing Gezo, Antal Mittelman, Chavar Imre, Sami
Kohn, Lazar Markovitz.
82
83

Idem. dos. 2, f. 74.
Românul, an. VIII, nr. 24 din 30 ian./12 febr. 1919, p. 7; vezi şi Arh. Stat.

l\ucureşti, fond Consiliul Dirigent, Resortul Siguranţei generale, poliţiei şi jandarmeriei, dos. 6/1!120, f. 64.
114 Idem, fond Consiliul Naţional Homân al comitatului Solnoc-Dobîca, dos. 2,
f. 143,
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ln Frîncenii de Piatră s-au constituit la 17 noiembrie 1918 C.N.R. „Senatul Naţional Român secţia Frîn'ceni"B5 (preşedinte - preot Petru Petrişor, secretar Flore Naghiu şi 14 membri) precum şi G.N.R. locală
formată din 11 oameni81;.
In lipsa unor documente de constituire, put('.m, totuşi, afirma că cele
două organisme pentru plasa Cehu Silvaniei s-au constituit în perioada
13-16 noiembrie 1918, deoarece în 17 noiembrie „exmisul" consiliului cercual a luat parte la înfiinţarea C.N.R. şi a G.N.R. din Horoatu Cehului.
Preşedinte al C.N.R. cercual Cehu Silvaniei a fost desemnat Vasile Pop,
iar ca notari: Iuliu Vaida şi Alexandcr-u Vaidas 7 . Comandant al G.N.R. cercuale a fost desemnat dr Mihail Pop, avocat în Cehu Silvaniei~.
La 17 noiembrie 1918, în prezenţa sublocotenentului Alexandru Vaida,
„exmisul" C.N.R. cercual din Cehu Silvaniei, „adunarea poporenilor din
Horoatu Cehului, prezidată de învăţătorul local, Vasile Cutean, alege, bazîndu-se pe „propaganda făcută în gazete româneşti", C.N.R. şi G.N.R.,
avind ca preşedinte şi, respectiv, comandant pe Ioan Danciu. Din consiliu făceau parte Andrei Oşan - vicepreşedinte, Vasile Cutean - notar,
Teodor Oşan, Simion Oşan şi George Oşan al lui Filip - membri; din
gardă făceau parte: Măieran Oşan, George Oşan al lui Teodor, Vasile Pop,
Simion Oşan al lui Iov, Alexandru Mocan, Andrei Oşan, Mihai Rus, Vasiliu. Ardelean, George Pop, Ştefan Cobza, George Oşan al lui Feder, Ioan
Darolţi, Oşan Ignat, George Brată, Dumitru Buţ şi Alexandru Oşan al
lui Simion89.
Organizarea C.N.R. şi a G.N.R. în plasa Jibou a început la 4 noiembrie 1918 sub directa înrîurire a apelului-circulară al C.N.R. comitatens
din Dej. Acest proces este evidenţiat într-o notă de 22 rînduri din ziarul
Românuzoo ca şi în „adeverinţa" eliberată pentru Aurel Hetco, comandantul G.N.R. cercuale la 17 aprilie 1919 de către C.N.R. cercual Jibount.
Cităm integral din Românul: „In 4 nov. a început organizarea comunelor
din cercul Jibou. In 19 nov. s-a constituit C.N.R. cu centrul în Jibou. Preşedinte s-a ales dr. Ladislau Giurco adv. 'Şi membri: dr. Al. Dragomk, G.
Cherebeţiu, preoţii Teodor Bohăţiel şi Mihai Pop, dr. D. Roman, Al. Nemeş, Teofil Dragomir director de bancă, Emeric Pop de Băseşti, adv.
dr. Aurel Hetco şi din fiecare notariat cite un delegat. Şef sanitar a fost
ales dr. I. Bozac. S-a hotărît organizarea gardei naţionale sub conducerea
locot. dr. Aurel Hetco. Cele 34 comune româneşti din 37 ale cercului întreg toate şi-au organizat C.N.R. comunal şi garda comunală pentru paza
ordinii publice. Afară de gardele comunale s-a organizat şi G.N.R. cu 96
gardişti împ[1rţiţi în cinci secţii locale. In urma acestor organiz<~iri tulbuArh. Stat. Sălaj, fond Protopopiatul gr. cat. Jleanda, clas. lfa, f. 4.
s; Nu se specifică numele comandantului de gardă clin localitate.
7
s Afirmăm aceasta bazîndu-ne pe analiza întreprinsă asupra proceselor verbale de constituire a C.N.R. şi a G.N.R. din localităţile plasei Cehu Silvaniei, precum şi a procesului verbal de alegere a delegaţilor din acest cerc electoral pentru Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia şi a credenţionalului eliberat.
88 I. Georgescu, George Pop de Băseşti, 60 de ani din luptele naţionale
ale
românilor transilvăneni, Oradea, 1935, p. 160.
88 Arh. Stat, Sălaj, Colecţia Francisc Hossu-Longin, mapa 2î6, f. 93.
so Românul, an VII, nr. 47 din 25 dec. 1918/7 ian. 1919, p. 13.
91 Arh. Stat. Cluj, Colecţia Gărzilor Naţionale din 1918, dos. 78.
85
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rările care s-au început şi-n Valea Someşului au încetat şi ordinea este
pe deplin restabilită". Din notă rezultă indubitabil că în cursul lunii noiembrie se înfiinţează 34 de C.N.R. şi G.N.R. în toate cele 34 de comune
româneşti ale plasei (Aluniş, Bălan, Bîrsa, Borza, Brusturi, Chechiş, Chendea, Cheud, Ciglean, Creaca, Cuceu, Deleni. Domnin, Firminiş, Gălpîia,
Gîlgău Almaşului, Husia, Inău, Jac, Lupoaia, Năpradea, Popeni, Prodă
neşti, Racîş, Romita, Rona, Someş Guruslău, Someş Odorhei, Soimuş, Tihău, Traniş, Turbuţa, Var şi Vădurele).
Cu bune rezultate a activat în plasa Crasna, infiinţînd, peste tot,
consilii şi gărzi naţionale române, Nicolae Munthiu, trimisul C.N.R. cercual Şimleu Silvaniei - după cum atestă un raport al primpretorului plasei Crasna, din 21 noiembrie 1918!' 2 • La adunarea populară din Bănişor (19
noiembrie 1918), Nicolae Munthiu „a afirmat că românii deja au luat puterea şi că pe baza aceasta ei dispun"!l:J, îndemînînd populaţia să depună
jurămîntul pentru C.N.R.C. In plasă a activat pînă la 15 ianuarie 1919
Garda Naţională Homână cercuală avînd 80 de gardişti 9".
în Zalha, C.N.R. şi G.N.R. au fost înfiinţate la 22 noiembrie 1918, cînd
„o parte a poporului a depun jurămîntul de fidelitate ptr. înalta noastră
stăpînire naţională şi pentru Marele Sfat al naţiunei noastre", iar „cealaltă
parte a denegat acest jurămînt pe motivul, că nu poate depune acest jurămînt şi liniştea comunei Zalha nu se poate restabili pînă atunci, pînă
cînd averea comunei - aflătoare la antistia comunală de pînă acum nu se va preluat de către membrii sfatului naţional comunal"D5 • In fruntea
C.N.R. local era preotul Liviu Greab. Se poate observa din acest pasaj, că
populaţia satului concepea preluarea puterii locale în nemijlocită legă
tură cu administrarea integrală a patrimoniului comunei .De altfel, la 4
decembrie 1918, C.N.R. al comitatului Solnoc-Dobîca dă instrucţiuni preşedintelui C.N.R. Zalha să „controleze averea" 96 •
La 10/23 noiembrie 1918, s-a desfăşurat la Bălan, „sub ceriul liber,
în faţa bisericii celei mari" (biserica Bălan-Joseni - n.n.), „adunarea oonstituantă a adunării poporului", avînd drept cauză şi scop „să-şi aleagă
reprezentanţii şi cîrmacii ei, care să dee mină de ajutor administraţiei întru repararea lenevirilor comise în trecut"97. Noii aleşi (preşedinte - preotul Ioan Pop, notar - Augustin Câmpean şi membrii: Lazăr Bodea, Ioan
Georgea - învăţător, Alexa Ianchiş, Florea Georgea, George Rodina al
lui Maştei, Rudolf Echard, Sav Ianchiş şi Todor Rodina) au depus jură
mîntul de fidelitate în faţa poporului. Fapt esenţial: „Adunarea cu unanimitate decretează de limbă o.ficioasă limba română, deoarece comuna e
curat românească" (subl. ns.). ln acelaşi timp, s-a înfiinţat garda comunală
formată din „toţi locuitorii comunei fără remuneraţie (nu din 20 de gar92 Arh. Stat. Sălaj, fond Prekctura ju<l.
trativ, dos. 74/1919, f. 21.

!U

Sălaj

-

Comitele suprem, adminis-

Ibidem.

e~ Arh. Stat. Bucureşti,
poliţiei şi jandarmeriei, dos.

!J5

fond Consiliul Dirigent, Resortul Siguranţei generale,
6/1920, f. 43.
Idem, fond Consiliul Naţional Român al comitatului Solnoc-Dobica, dos. 6,

00

Idem, dos. 3, f. 20.

97

Arh. Stat.

t. 11.
Sălaj,

fond Parohia ort.

Bălan,

dos. 1, f. 1.
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dişti cu remuneraţie de 20 coroane cum se propusese n.n.) şi să obligă
unul fieştecarele a depune jurămîntul de supunere faţă de consiliul comunal şi ascultarea de poruncile preşedintelui"98. Ca şi comandant al gardci locale a fost desemnat - după cum indică un document ulterior - tot
preotul Ioan Pop, care în ianuarie 1919 a fost înlocuit - la cerere - de
căpitanul Rudolf Echard!J!I.
In aceeaşi zi s-a constituit C.N.R. („comitetul naţional român din loc
pentru stabilirea ordinii") din comuna vecină - Gîlg-Ju Almaşului, format
din 12 membri (Isaiel Pascu al lui Toader, Simion Rus, Gherasim Druhora, Ion Vălean, Simion Simişnean, Gavrilă Pop al lui Gherman, George
Gherman, Ioan Pop, Isaie Fodorianu Moldovan, Vasile Morariu, Ioan Solomonean şi Petru Pop) care „au depus jurămîntul recerut în faţa poporului11100. De remarcat că procesul-verbal de constituire al C.N.R. este semnat de 47 localnici.
ln Marin (plasa Crasna), C.N.R. local (12 membri) şi G.N.R. (40 membri) au fost înfiinţate la 23 noiembrie 1918 în prezenţa „exmisului"
C.N.R.C. din Arad, Vasile Caba. C.N.R. şi G.N.R. nou formate „au depus
jurămîntul pentru România"l 1'H.
Unul dintre cele mai puternice consilii naţionale române comunale s-a
constituit la 24 noiembrie 1918 în comuna Buciumi, avînd în frunte ca preşedinţe pe Corne'l Oţiel preot, vkeprcşedinţi pe Dumitru Mărgineanu învăţător şi Ioan E. Cucu contabil, iar ca secretari pe Valer Ostatea medic cercual şi Valer Vlaicu - învăţător. Din consiliu mai făceau parte,
în calitate de membri, 31 de localnici ur.i. In aceeaşi zi, s-a constituit G.N.R.
locală (60-80 de gardişti) sub comanda sublocotenentului Ioan Opriş. Atît
ca mărime, cit şi ca activitate depusă în slujba cauzei naţionale comune,
C.N.R. şi G.N.R. din Buciumi s-au dovedit a fi cele mai bine organizate din
plasa Zalău, fiind un adevărat centru coordonator al zonei de sub Meseş.
La 27 noiembrie 1918 s-a constituit C.N.R. comunal din Nadişul Român (preşedinte - Victor Fărcaş, vicepreşedinte - Nicolae Vaida, notar
- Ioan Lariu şi 12 membri. Ca delegaţi din partea C.N.R. cercual Cehu
Silvaniei au fost prezenţi Iuliu Vaida şi Alexandru Vaida, care au îndeplinit oficiul de verificatori ai procesului verbal de constituire a consiliului
local 103•
In Hă.~mw;, C.N.R. comunal (preşedinte -- prrotul Augustin Budu. vicepreşedinţi Niste Elec, primar şi Niste George; secretari - Ioan Pop
al lui George şi Alexandru Pop, plus 12 membri şi G.N.R. („din 20 membri

Idem, f. 2.
Jclem, f. 3v.
JOII Idem fond Parohia gr. cat. Gilgău Alma~ului, dos. 9, p. 100-101.
101 Idem'. fond Prefectura jud. Sălaj Comitele suprem, administrativ, dos.
74/1919, f. 26.
I02 Idem, fond Protopopiatul gr. cat. Buciumi, dos. 5, f. 4-5; vezi şi Româ!III
!l!l

nul, an. VII, nr. 47 din 25 dec. 1918/7 ian. 1919, p. 13: „In fruntaşa comună Buciumi din Sălaj încă s-a format în ziua de 24 nov. 1918 consiliu naţional român,
în frunte cu preotul local Cornel Oţiel, ca preşedinte. Garda n'aţională română
are 60 de membri, sub comanda sublocotenentului Ioan Opriş".
1111 Arh. Stat. Cluj, ColG!cţia Francisc Hossu-Longin, mapa 276/2, f. 69.
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de încredere dinti:e ·care .4. sînt plătiţide comună, ceilalţi servesc fără
s-au constituit la 28 noiembrie 1918104.
Sub preşedinţia sublocotenentului Nic9lae Coste, „exmisul" C.N.R. comitatens Solnoc-Dobîca, a avut loc la 4 decembrie 1918 în localul şcolii din
Dobrocina, adunarea de constituire a C.N.R. şi a G.N.R. locale. Ca pre- ,
şedinte al C.N.R. local a fost ales preotul Sim. P. Simion, ajutat de Georgică Gavriş vicepreşedinte, Vasile Huză secretar, şi 4 membri de
încredere (Costan Rus, Matei Gavriş, Ionică Gavriş şi Petre Banea). In
garda naţională locală au fost desemnaţi 12 săteni: Ioan Gavriş, Vasile
Huza, Ioachim Onuţat, Ionaş Corodan, Nechita Huza, Nicolae Gavriş, Vasile
Vultur, Dionisie Vultur, Vasile Gavri':>. Matei Ioan, Ioan Ionacu şi Teodor
Onuţan)105. Se face specificare 61: „aceştia depun jurămîntul prescris".
Cîţiva membri ai gărzii, solicitau, dacă era posibil, „ceva remu'rieraţie"
şi „bocanci", pentru „umblarea în serviciu".
La 6 decembrie 1918, preşedintele C.N.R. Lozna - preotul Pahomiu
Pop anunţă C.N.R. al comitetului Solnoc-Dobîca că a înfiinţat şi în filia
Cliţ 1consiliu şi ga.rdă 106 . 111. fruntea C.N.R. Cliţ au fost aleşi judel~ comunal
Matei Ciulean - preşedinte, Grigore Gavre - vicepreşedinte, iar· Victor
Ciulean şi Gheorghe Maxim - secretari. ln raportul menţionat, Pahomiu
Pop solicită C.N.R. oomitatens, pentru garda Jocală, „baremi două puşti".
Alexandru Vaida, „încredinţatul Consiliului cercual din Cehu Silvaniei", a sprijinit constituirea consiliului comunal (preşedinte - preot Ilie
Călăuz, vicepreşedinte - Vasile Blaga, notar - George Uilecan, şi 10 membri: Vasile Covaci, Gheorghe Răvaş, Onuţ Sabou, <Traian Covaci, Vasile
Buzgan, Vasiliu Covaci, George Ardelean, George Covaci, Mihai Chiş şi
Gt:orge Bonca) şi a gardei locale, formate din 30 de membri, în lAfotis 7 decembrie 1918107. După depunerea jurămîntului, şi „explicarea. situaţiei de azi, poporul se depărtă între strigăte de bucurie".
ln aceeaşi zi, 7 decembrie 1918, s-a constituit, în urma „recercării venite de la Consiliului comitatens naţional român", C.N.R. din localitatea
Noţig: preşedinte Petru Rus, vicepreşedinţi - Ioan Iluţiu şi Vasile Cordoş, secretar Vasiliu Macovei, 12 membri (Vasile Bumbaş, Ioan Suteu,
George Bîrsan, Gligor Iluţiu, Ioan Bumbaş, Nuţiu Muth, Vasiliu Sabaciag,
Simion Iluţiu, Vasiliu Iluţiu şi Ilie Muth, Gligor Vereş şi Andrei Cordoş
„care să îndatorează că vor lua parte la adunările Consiliului Naţional Român cercual central electoral în Cehu Silvaniei") 108 • Numele comandantului şi componenţa gărzii nu sînt specificate, dar înfiinţarea acestora rezultă din preambulul procesului-verbal.
La 8 decembrie 1918, consemnează ziarul Românul, s-a sfinţit steagul
tricolor şi în comuna Dragu, de către preotul Simion Pop, „cu care ocazie
s-a făcut o minunată serbare naţională, la care au luat parte mai multe
comune din jur, în frunte cu conducătorii lor. Bucuria că şi noi românii de
plată")

104 Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului Sol·
noc-Dobica, dos. 2. f. 72.
ioo Idem, f. 63-64v.
1oa Idem, f. 9.1.
100 Arh. Stat. Cluj, Colecţia Francisc- Hossu-Longin, mapa 21r;12, f. 98.
1118 Idem, f. 77.
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In zilele de 8 şi 9 decembrie 1918, s-au constituit consiliile şi gărzile
l'omunale din Bulgari, Sălăţig şi IMineu.
Din consiliul comunal Bulgari, constituit la îndemnul sublocotenentu..,
lui Alexandru Vaida, făceau parte 25 de localnici (preşedinte - preot Cor-·.
neliu Bucşa, vicepreşedinţi - Vasile Lung şi Zaharia Onaciu, notar -Tra- ·
ian Mureşan, secretar - Augustin Onaciu şi 20 membri. G.N.R. locală era
formaF1 din 21 „gardişti naţionali"110.
La Mfneu, C.N.R. local avea următoarea componentă: presedinte _:_
pr~c1 lul Titt' Trif, vicepreşedinţi - Avram Fogoş şi Vasili u Lung, notar !oan Pop, substitut - Iosif Gherman şi 10 membri (Vasile Sabou, Ioan
Na.ghi, Dumitru Ardelean, Lazăr Gherman, George Naghiu, Vasile Bogdan, Ioan Bocşan, Dumitru Drule, Dumitru Bardaş şi Iosif Bodoni). G.N.R.
- comandată de sublocotenentul Traian Gherman - era compusă din
23 gardişti (2 subofiţeri şi 21 soldaţi). Se arată că „atît Consiliul Naţional
Român cit şi Garda Naţională Română depun jurămîntul" 111 .
C.N.R. din Sălăţig112 era prezidat de preotul Corneliu Bucşa, ajutat
de 2 vicepreşedinţi (Alexa Ilieş, şi Teodor Lazăr) şi 2 secretari (Petru Sava
şi Gregoriu Mărieş). Ca membri au fost aleşi: Ioan Cuceanu, Vasiliu Sava,
Ioan Mărieş, Vasiliu Mărieş, Petru Lung, George Mureşan, Lup Lung,
George Sava, Ioan Mărieş, (bătrînul), Petru Legman şi Vasiliu Sava al lui
Nicolai. Garda locală era formată din 19 gardişti.
In 13 decembrie 1918, în „adunarea comunală din secţia Benefalău
(azi Benesat - n.n.), cercul Cehu Silvaniei" s-au format C.N.R. (preşe
dinte - George Borlan, vicepreşedinţi - George Raţ şi Ştefan Ardelean,
notar -'- Petru Raţ şi 14 membri: Teodor Romocean, Alexa Romocean,
Georgiu Marce al lui Ioan, Vasile Stefuţ, Teodor Cîrşu, Castan Iştvan,
Georgiu Merce Simion, Ştefan Cheresteş, Ioan Merce Elec, Ioan Pop, Georgiu Farkaş, Ioan Moldovan, Gavril Ilieş şi Ilisie Maşcovici) şi G.N.R. (Petru Pop, Castan Mercea, Gavril Hotoran, Ioan Ardelean, Nicolau Ceatari,
Petru Merce, Victor Romoceanu, Ioan Cocean, Ioan H.aţ, George Raţ,
George Pop, Petru Cosma, Alexandru Merce şi Ioan Maşcoviciu 113 •
Acelaşi harnic sublocotenent Alexandru Vaida amintit mai sus, a
înfiinţat C.N.R. (preşedinte Vasiliu Ghiţiu, preot; vicepreşedinţi - Teodor Văleanu şi Onaţ Raidu; notar - Simion Pop şi 14 membri: Ioan Darolţi,
George Podina, George Pop, Alexandru Văleanu, George Văleanu al lui
Teodor, George Moldovan al lui Simion, George Gur.t:a, George Cosma,
Ioan Chişiu, George Moldovan a Marişchii, Lica Moldovan, Vasiliu Porumb,
Vasiliu Vele şi Teodor Moldovan) şi G.N.R. (19 gardişti) din Biuşa 114 •
Dintr-un raport adresat preşedintelui C.N.R. comitatens din Dej aflăm
că la 16 decembrie 1918 funcţiona C.N.R. şi în Gostila, avînd ca preşedinte
pe Augustin Boda, iar ca notar pe Aron Coste. Pentru înfiinţarea gărzii.
0

Românul, an VIII, nr. 24 din 30 ian./12 febr. 1919, p. 7.
Arh. Stat. Cluj, Colecţia Francisc Hossu-Longin, mapa 27612, f. 112.
111 Idem, f. 74.
112 Idem f 116
ua Idem: i. 90. ·
114 Idem, f. 85.
100
110
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proiectată a fi aleasă „din sinul poporului, ca voluntar fără soldă", se cereau 15 armet15.
Ultima dată de înfiinţare (din documentele ce le cunoaştem pînă in
prezent) a C.N.R. şi a G.N.R. este 5 ·ianuarie 1919. In „şedinţa constitutivă", locuitorii din Ulciug116 aleg de preşedinte pe Ihe Husti, vicepreşc-,
-dinte - Vasile Hotoran, iar notar - Ilie Iacob. De asemenea sînt aleşi ca
membri: George Iacob, Ştefan Lung, George Pintea, Dumitru Morar, Ioan
Chereji şi Vasile Horitor. Garda locală, înfiinţată în aceeaşi zi, era formcită
din 22 gardişti.
Noile organisme politice şi militare pur româneşti, alese pc cale revoluţionară şi în mod esenţial dC'mocratic de întreaga oşte a localităţilor
în cursul lunilor noiembrie-decPmbrie 1918 şi ianuarie 1919, au avut de
rezolvat, încă din primul moment după înfiinţare, o serie de problem<' dificile, ce rezultau din situaţia socială şi politico-naţională complexă, absolut
fără precedent, prin care trecea societatea transilvană la sfîrşitul anului
1918. Astfel, pe de-o parte, consiliile şi g-J.rzile naţionale române, la toat<>
nivelurile, aveau sarcină de mare răspundere de a asigura pe plan local
restabilirea şi menţinerea liniştei şi ordinii publice, absolut indispensabile pentru funcţionarea serviciilor de primă necesitate în perspectiva iminentei instalări a autorităţilor româneşti: aprovizionare, transporturile şi
comunicaţiile poştale. Pe de altă parte, aceste organisme fără a putea
conta pe îndrumări zilnice, de detaliu, din partea C.N.R.C. Arad, afară
doar de dispoziţiile orientative, de principiu, şi de informaţiile din „foilf'"
româneşti, ce soseau cu destulă întîrziere trebuiau să facă faţă - bizuindu-se pe minima lor experienţă practică de conducPre, pe intuiţia
şi convingerile lor politice şi patriotice ferme unor presiuni din cc în ce
mai puternice din partea autorităţilor maghiare (civile şi militare), ce se
cramponau cu disperare de putere şi încercau pe toate căile să împiedice
procesul firesc de realizare a deplinei unităţi politice româneşti.
Din această cauză, în aproape toate rapoartele expediate C.N.R. comitatense din Zalău, Dej, Cluj-Napoca şi C.N.R.C. din Arad, apoi Consiliului
Dirigent din Sibiu. în cursul lunilor noiembrie 1918 - ianuarie 1919, se
cereau de către consiliile şi gărzile naţionale române locale îndrumări
grabnice, fie pe calea corespondenţei, fiC' prin „exmişi". asupra atitudinii
de urmat în diversC' situaţii de natură social-economică şi administrativpolitică presante. Spre exemplu: C.N.R. local din Buciumi, hotăra în şe
dinţa de birou să •Ceară „toate invitaţiile nPccsare pentru activitatea şi
ţinuta sa în viitor"ll7. Pahomiu Pop, preşedintele C.N.R. din Lozna, în raportul său din 5 decembrie 1918, reaminteşte C.N.R. al comitatului Solnoc-Dobîca că „de atunci (de la înfiinţarea C.N.R. şi a G.N.R. locale din
ll noiembrie - n.n.) am tot aşteptat să primesc ceva îndrumare, ceva desluşiri"Hs. De asemenea, preotul Liviu Greab, preşedintele C.N.R. comunal
Zalha, semnala C.N.R. comitatens din Dej, că în localitat-e unii oameni.
11; Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului SolnocDobîca, dos. 4, f. 18.
116 Arh. Stat. Cluj, Colecţia Francit;c Hossu-Longin, mapa 276/2, f. 147.
111 Arh. Stat. Sălaj, fond Protopopiatul gr. cat. Buciumi, dos. 5, f. fi.
118 Arh. Stat. Bucurc~ti, fond Consiliul Naţional Român al cnmitatului Solnoc-Dubîca, dos. 2, f. 94v.
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Consilii

şi gărzi naţionale

romdne în

Săla;

în anul 191&

495

cu deosebire foştii soldaţi „înţeleg rău primenirea noastră naţională ... ar
voi să schimbe satul, să domnească peste tot şi toate cele ... bazîndu-sc pe
împrejurarea că le-au spus cînd au venit de la oaste, că ce să isprăvească
~i că ce drepturi au ei acum" 119 • Faţă de această situaţie, pentru a preîntîmpina izbucnirea unor revolte necontrolate, preşedintele C.N.R. local
cerea, atît pentru el, cit şi pentru trimişii din partea comunei, lămuriri cu
privire la „volniciile faţă de păduri, datorii private", la „însemnătatea, puterea si activitatea consiliilor comunale".
I~ pofida tuturor acestor inerente greutăţi organizatorice de început,
con<liile şi gărzile naţionale române au desfăşurat - ca organe cu ade\'f1rat reprezentative ale voinţei poporului - o uriaşă activitate, soldată
("U rezultate rodnice, ce merită toate elogiile şi admiraţia noastră, în slujba
<'auzei întregii naţiuni - deplina unitate politică a românilor.
Pentru o mai completă edificare asupra acestui proces istoric general
de maximă importanţă pentru destinele neamului românesc, dăm, în continuare, lista cu localităţile sălăjene în care s-au înfiinţat consilii şi gărzi
naţionale româneşti, data şi numărul membrilor 120• Vezi tabelele de la
p. 496-499.

LA ALBA

JULI~

La 20 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român Central din Arad elaborează
prin ediţia specială din aceeaşi zi a Telegrafului romdn şi prin Românul din 8/21 noiembrie 1918, textul convocării pentru Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia, ln care se specifica printre altele: „ln numele dreptăţii eterne şi a
principiului liberei dispoziţiuni a naţiunilor, principiu consacrat acum prin evoluţiunea istoriei, naţiunea română din Ungaria şi Transilvania are să-şi spună cuvintul
s[1u hotăritor asupra sorţii sale şi acest cuvint va fi respectat de lumea întreagă".
ln textul „Convocării" se preciza modalitatea de reprezentare: toţi episcopii şi
protopopii români în funcţ'ie din Transilvania .şi Ungaria; cite 5 delegaţi din fiecare
circumscripţie electorală; cite 2 delegaţi din fiecare societate cultural-naţională (Astra, Fond de teatru român, reuniuni învăţătoreşti şi femeieşti, asociaţii studenţ~ti
etc.); 2 reprezentanţi ai gărzilor naţionale române comitatense şi reprezentanţi ai
muncitorimii organizate (P.S.D. Român).
Conformîndu-se acestei convocări, sosite în judeţ pe cale telegrafică (încă ln
22 noiembrie 1918) şi prin curieri (25 noiembrie), s-a trecut imediat la organizarea
adunărilor pentru alegerea delegaţilor la marele forwn al naţiunii române de la
Alba Iulia. Intr-o atmosferă însufleţitoare, cu adevărat patriotică, au fost desemnaţi1 2 1
şi difuzează,

următorii

(vezi p. 500-501)
119

Idem, dos. 6, f. 14v.

Tabelul a fost intocmit pe baza proceselor-verbale de constituire (noiembrie 1918-ianuarie 1919), articolelor din presa acelor ani, a rapo'artelor administraţiilor comunale (1921-1922) şi a memoriilor participanţilor la măreţul eveniment
de la 1 Decembrie 1918.
121 Adunările de alegere a tuturor del~gaţilor au avut loc în: 25 noiembrie
1918 - la Zalău; 26 noiembrie 1918 - la Şimleu Silvaniei; 27 noiembrie 1918 la Cehu Silvaniei; 28 noiembrie 1918 - la Ileanda şi Şasa; 29 noiembrie 1918 la Lozna, Surduc şi Zalha. Datele s-au stabilit P,e baza proceselor-verbale şi a
credenţionalelor existente în Arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii.
120
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Consiliul
Nr.

Localitatea

crt.

-o-I
1
2
3
4

1
Aghireş

Naţional

data constituirii

Român
nr.
membri

2

noiembrie

preşedinte

da ta constituirii

4

5

6

noiembrie
noiembrie
1 decembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
23 noiembrie 1918

Aurel Petruca

Agrij
Almaş
Aluniş

5

Ban

6
7

Bălan

Băbeni

noiembrie
noiembrie
noiembrie
23 noiembrie 1918

co

O)

nr.
membri

3

I

·~

Garda N aţionall Romlnl

Ioan Pop

comandant
7

Vasile Goia
30

p
toţi

Ioan Pop

loc.
·8
9
10
li
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

Bănişor

Benesat
Bezded
Bi uşa
Bîrsa
Bobota
Bodia
Bogdana
Boian
Borza
Bozna
Brîglez
Brusturi
Buciumi
Bulgari
Călacea

Căpîlna
Cerîşa

Cernuc
Chechiş

18

George Borlan

18

Vasile

14

Valentin Copos

13 decembrie 1918

Ghiţiu

14 decembrie 1918
12 noiembrie 1918

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
24 noiembrie 1918

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
24 noiembrie 1918
8 decembrie 1918
noiembrie
noiembrie

36

Cornel

25

Corneliu

Oţiel
Bucşa

8 decembrie 1918

Cheud
Ci ac a
Ciglean
Ciocmani

60

Valer Ancean
Anania Tap
Ioan Nossa
Ioan

Puşcaş

Ioan

Opriş

Laurenţiu

Avram

I
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noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

~
~

c:i
o

ci;:3

I
~

~

6080
21

Q
<Q

;::!

"'

"'I

noiembrie

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

Teodor

Ilie Centea

Chendrea
Chieşd

I
Darolţi

19

noiembrie

noiembrie
12 noiembrie 1918

14

noiembrie

noiembrie
14 decembrie 1918

i

noiembrie

noiembrie
13 decembrie 1918

c:i

Sestraş
Onuţiu Trufaş

Vasile

<:.>

t.)

>
n
~

~

<

"'

.,,e.
g

[(D

~·
<

~
~

ş
gi

34
35
36
37
33
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Ciula
Ciumllrna
Ci zer
Cliţ

Cormeniş

Cozia
Creaca
Cristolţ
Cristolţel
Criştelec

Ci1ciulat
Deleni
Dobrocina
Domnin
Fetindia
Firmişiş

Fîntînele
Frincenii de
Piatră

O>

52
53
54

Gălpîia

Gîlg1lu
Gî!g1lu
Almaşului

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Gir bou
Glod
Goştila
Hăşmaş

Hi da
Horoatu
Cehului
Horoatu
Crasnei
Hurez
Husia
Ileanda
Inău

Jac
Lemniu
Letca
Lozna
Lupoaia

I

noiembrie
noiembrie
6 decembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
8 noiembrie 1918
8 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
4 decembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

Coriolan Ossian
Matei Ciulean
Virgil Peter
15

Eugen Balint
Vasile Pop

8

Sim. P. Simion
Teodor C1lprariu

Petru

6 noiembrie 1918

7

Gavril

23 noiembrie 1918

12

noiembrie

Petrişor

17 noiembrie 1918

Petru Petran

loc.
52
33
35
8
12

17

17 noiembrie 1918

7

18

9

Ilieş

:\:[arcu

~

12

12.
co

c:><

-;

~-

.~

15·
;:!
E.

li

~

20

Petre C. Micu

23 noiembrie 1918
4 noiembrie 1918

20

Augustin Boda
Augustin Budu

noiembrie
decembrie 1
28 noiembrie 1918
16 noiembrie 1918

Dumitru Lazăr
Ioan Bumb
Aron Coste

20
30

Ioan Danciu

17 noiembrie 1918

19

Victor Pop
Eugen Laz1lr
~larin Paul
Cornel Pop
Ioan Micu
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noiembrie
noiembrie
noiembrie
5 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
8 noiembrie 1918
noiembrie

„n

o

IO

noiembrie

28 noiembrie 1918

noiembrie
noiembrie
noiembrie
5 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
8 noiembrie 1918 •
noiembrie

4

toţi

5 noiembrie 1918

~Iicu

noiembrie
noiembrie

8
8

Ioan Rus

14

17 noiembrie 1918

6

noiembrie
noiembrie
noiembrie
decembrie 1918
noiembrh:
noiembrie
noiembrie
noiembrie 1918
noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
decembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie

ci

~.

....,.,~
CI)

c:>c

.....Q
Ioan Danciu

;;;·
~

;:!

E.
......

-.,.,
~

28
31
19
16

Vasile Rus

~

(O

-.:i

(continuare)

o
71
72
73
74
75

I

I

1

2

I

3

I

4

I

noiembrie
noiembrie
23 noiembrie 1918
noiembrie

noiembrie

Mal
Marca
Marin

23 noiembrie 1918

Mălădia
Meseşenii

12

de

Jos
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Mesteacăn

9 decembrie 1918

Mineu
Mirşid
Motiş

Muncel
Nadişul

Român

Năpradea
Noţîg

7 decembrie 1918
noiembrie
27 noiembrie 1918
noiembrie
7 decembrie 1918

15

Titt Trif
Clllăuz

13

Ilie

15

Victor

16

Petru Rus

Fllrcaş

Păuşa

noiembrie

Piroşa

Plesca
Poiana Blenchii
Poniţa

Popeni
Popteleac
Preluci
Preoteasa
Pria
Prodăneşti

Racîş
Răstoci

noiembrie
5 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
19 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie

5

Vasile

Ioan Olteanu
Augustin Pleban

noiembrie

Românaşi

Rona
Sălăţig

Sîg
Sîngeorgiu de
Meseş

noiembrie
9 decembrie 1918
noiembrie
noiembrie

6

17

I

7

=

40

Ilie Vetişan

23

Nicolae Bîca
Viscot Sima
Traian Gherman

~
C)

30

i
I
~

Ernest Albert

~
C)

o

a
;:I

Zoată

Răstolţu Deşert

Romi ta

noiembrie
noiembrie
9 decembrie 1918
noiembrie
7 decembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie

I

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

Ortelec
Peri cei

5

I~

Corneliu

Bucşe

Vasile L. Pop
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noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
19 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
9 decembrie 1918
noiembrie
noiembrie

~

~

<Q
;:I
~

48

Xicolae

20

Vasile :irarchiş
George Ac-him

Gaicloş

Ernest Albert
19
28

;

106

Sinpetru
Almaşului

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Sîrbi
Solomon
Solo na
Someş Guruslău
Someş Odorhei
Stina
Stîrci
Surduc
Şeredei
Simişna

noiembrie
Simion Ancean

noiembrie
noiembrie
noiembrie

Ghera.'lim Cli.pîlna

noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
16 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie

Ananie Poponci

,,
20

Marko\'itz Odtit

Soimuş

Tăm~a
Tihău
Topliţa

Traniş

Alexanrlru

10 noiembrie 1918
noiembrie
11 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie
noiembrie

Gheţie

Vasile Hossu

Treznea
Turbuţa

Tusa
Tă ud
Ulciug

noiembrie
noiembrie
S ianuarie 1918
noiembrie

8

Ilie Husti

10 noiembrie 1918
noiembrie
11 noiembrie 1918
noiembrie
noiembrie.
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
5 ianuarie 1918
noiembrie

Valcău

de Jos

129

Valcău

de Sus

noiembrie

noiembrie

130

Valea Hranei

noiembrie

noiembrie

131

Var

noiembrie

noiembrie

132

Vădurele

noiembrie

noiembrie

133

Voivodeni

noiembrie

134

Zalha

noiembrie

135

Zimbor

~
;::

„

~

:::
·~.

I

Şimleu

Silvaniei
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

no:embrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie
noiembrie

Coriolan Meseşan
Alexandru Aciu

!s·
OZ!

~

a
i;:

27
Remus

a;.

Roşca

Viseet Sima
22

~

....;:!
ii.I

Qc

§'.

;r
A

[

...
~
...

noiembrie
Lidu Greab

noiembrie
20 noiembrie 1919
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C. Grad -

500

D. E." Goran ~ "E. Wagner

A. Delegaţii "aleşi· în cercurile eleetoraZe122.
I. Comitatul

Sălaj

a. Cercul electoral Zalău12 3 (1. Traian Trufaşiu - prPot în Zalău, secretarul C.N.R.
comitatens Sălaj; 2. dr Augustin Pintea - avocat în Crasna; '3. Eugen Boroş
- contabil în Zalău al filialei Băncii „Silvania", membru în C.N.R. comitatens '
Sălaj; 4. Remus Roşca preot in Trezne~ comandantul G.N.R. locale; 5. Cornel Oţiel - preot, preşedintele C.N.R. Buciumi).
b. Cercul electoral Şimleu Silvaniei12 4 (5. dr. Cassiu Maniu - avocat in Şimleu
Silvaniei; 7. dr. Iuliu Coroianu - avocat în Şimleu Silvaniei; 8. dr. Alexandru
Aciu - directorul Băncii „Silvania", secretarul C.N.R. cercual Şimleu Silvaniei; 9. Ioan Taloş - preot în Giurtelecul Şimleului; IO. Valentin Copos preot, preşedintele C.N.R. Bobota).
c. Cercul electoral Cehu Silvantei12s (11. dr. Alexandru Pop - avocat în Cehu
Silvaniei; 12. Ioan Costea - preot în Someş Uileac; 13. Alexandru Vaida. notarul C.N.R. cercual Cehu. Silvaniei; 14. Simion Mărieş - ţăran din Sălăţig;
15. Vasile Fălăuş - ţăran din Nadişul Român; 16. George Maior - preot în
Băiţa; 17. Vasile Gavriş preot ·în Odeşti)!26.
d. Cercul electoral Dioşodl27 (18. dr. Vasile Ghiurco - avocat în Jibou, preşedin
tele C.N.R. cercual; 19. dr. Aurel Hetco - avocat in Jibou, comandantul G.N.R.
cercuale Jibou; 20. George Petruca - student, originar din Aghireş-Sălaj; 21.
Dionisiu Pop Moldovan - preot in Brusturi; 22. Laurenţiu Avram - preot,
preşedintele C.N.R. Chieşd).
II. Comitatul Solnoc-Dobica

a. Cercul electoral Jleandal28 (23. dr. Victor Pop - avocat .în Ileanda; 24. dr. Leonida Domide - medic în Dej; 25. Valer Cosma - preot în Dăbiceni; 26. Aurel
Bilţiu preot în Rus; 27. Eugen Lazăr - proprietar, preşedintele C.N.R.
Lemniu; supleanţi: 28. Ioan Mihăilă şi 29. Vasile Dirjan - ţărani, ambii din
Zalha129; 30. Ioan Sălăjan - ţăran din Surduc~ 30 ; 31. dr. Cornel Pop - preşedintele C.N.R. Loznam.)
122 La împărţirea administrativ-teritorială a Sălajului de atunci, existau
6
plase (Zalău, Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Jibou, Crasna şi Tăşnad) cuprinse
în cinci cercuri electorale: Zalău, Cehul Silvaniei, Şimleul Silvaniei, Dioşod şi Tăş
nad (conform ultimelor alegeri parlamentare din 1910). In prezentul studiu nu
amintim delegaţii aleşi în cercul electoral Tăşnad, care acum aparţin judeţului
Satu Mare; în schimb, amintim delegaţii aleşi în cercul electoral Ileanda (care
împreună cu localităţile situate pe Valea Someşului, din 19.68, au intrat în componenţa actualului judeţ Sălaj) comitatul Solnoc-Dobîca. De asemenea, amintim
şi pe ţăranul Ioan Boc'a, din Fildu de Sus, ales în cercul electoral Huedin comitatul Cojocn:i.
lll3 Arh. Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii, vol. III,
p. 186.
124 idem, p. 155.
12s idem, p. 141-145.
l2G Lucrairea Marea Unire de la 1 Deceinbrrie 1918 (Bucureşti', 1943), menţio
nează la p, 75 şi pe următorii delegaţi aleşi în cercul electoral Cehu Silvaniei:
George Maior şi Vasile Gavriş, ei nefiind 'amintiţi în procesul-verbal de alegere
a delegaţilor in cercul electoral Cehu Silvaniei.
l:l'l Gazeta oficială a Consiliului Dirigent (retipărire), nr. 6 din 14/27 ianuarie
1919, p. :i2
12e Arh. Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii, val. IIJ.
p. 288-289.
12i Idem, p. 290-291.
no Idem, p. 292.
131 Idem, p. 294.
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Consilii

şi

gilr:zi ·naţionale române în Sillaj în anul 191B

501

HI. Comitatul Cojocna··

a. Cercul electoral Huedtn1:12 (32. Ioan Boca Delegaţi

B.

în Fildu de Sus)

societăţile cultural-naţionale

repre:zentînd

Despărţămintele sălăjene

a.

ţăran

ale Astrei

Şimleu1 3 a (\33. Nicolae Murtthiu secretar al
Iuliu P. Muweşan - avocat în Şimleu Silvaniei):

b. Buciumil:Yo. (35. Ioan Nossa -

Băncii

.„Silvania"; 3,1. dr.

preot în Bogdana; 36. Petru Tulbure -

învă

ţător

în Buciumi).
c. Crasnal35 (37. Ionel Perenyi -

rr.

\Preot în Ortelec).

Societatea pentru fond de teatru român niei136 (38. dr. Pompei Fărcaş - avocat in

leu [[I.

funcţionar

de

rlespărţiimîntul Şimleu SilvaŞimleu Silvaniei; 39. Ioan De-

bancă).

Reuniunea. Femeilor Române Sălăjenem (40. Cornelia Maniutas din Şimle1,1
Silvaniei; 41. Lazăr MaiQlr inginer agronom,, Fericei; 42. Emanoil

Stoica -

Şimleu

Silvaniei).

IV. Reuniunea Tnvăţătorilor Români Sălăjenil 3 9 (43. Ioan Rognean ţător; 44. Daniil Graur învăţător in Giurtelecul Şimleului).
C. Garda Naţională Română a comitatului SăZajl4o (45. dr. Iulian Andrei
- comandant, Zalău).
O. Partidul Social-Democrat român, secţiunea Şimlcum
(46. Petre Borzescu - muncitqr, Şimleu)
E.

Delegaţi

învă

Domşa

de drept

Reprezentanţi ai

cleruluil42 (47. dr. Alexandru Gheţie - vi:arul Silvaniei:
48. Vasile L. Pop. protopopul Almaşului; 49. Mihail Pop protopopul
Brebiului; 50. Petru Petrişor - protopopul Ciocmaniului; 51. Emil Ostate
- protopopul substitut al Oriasnei 52. Iovian Andre~ - protopopul Gîrboului; 53. Avram Dragoş - protopop substitut al!. Ipul1t1i; 54. Teodor
Bohăţiel protopopul Năpradei: 55. Gavril Cherebeţiu
protopopul Noţigului; 56. Leon Maior
protopopul Oarţei; 57. Graţian Flonta protopopul Periceiului; 58. Pavel Roşca - protopopul Românaşului (vechea denumire Unguira~); 59. Vasile Pcw protopopul
Surducului; 60. Augustin Ossian protopopul Samşudului; 61. Simion
Petricea - protopopul Vadului; şi 62. Alimpiu Costea - protopop substitut al Valcăului.
132 Gazeta oficială a Consiliului Dirigent (retipărire), nr. 4 din 29 dec. 1918/11
ian. 1919, p. 16. ·
133 Arh. Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii, voi. I,
µ. 171.
131 Idem, p. 159.
1 35 Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1943, p. 55.
lll 6 Aril. Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii, vol. I,
p. lî5.
137 Idem, p. 525.
ros Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1943, p. 59.
1,29 Arh. Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii, vol. III,
p. 163.
140 Idem, VOII. I, p. 817.
141 Doru E. Goron, în RevArh, 1979, supliment, p. 181; V. Vetişanu, Cartea
Şimleului, Bucureşti, 1985, p.
142 Numele protopopiatelor şi a conducătorilor lor, în funcţiune la anul 1918,
a fost stabilit pe baza fondurilor şi colecţiilor arhivistice existente '.ln depozitele
Arhivelor Statului Sălaj.
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După desemnare.a delegaţilor pentru Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia, s-a trecut imediat la pregătirea în detaliu a celor trt•buincioase pentru transportul delegaţilor şi, concomitent, pentru asigurarea bunei funcţionării a consiliilorşi gărzilor naţionale româoe în timpul absl'nţei ,principali1or fruntaşi politici 1.ocali. In acest :sr.ns, s-a ::.-omun'icat C.N.R.C. de la Arad ~ista delegaţilor oficilaH1 43 ~i
numărul aproximativ al celor neoficiali. Totodată, s-a comunicat numele fruntaşilor dt>semnaţi să conducă treburile publice locale în timpul absenţei delegaţilor (dr. Gheorghe Pop preşedintele C.N.R. comitatens, la Zalău; dr. Coriolan
Meseşian comandantul G.N.R. cercuale Şimleu Silvaniei, la Şimleu Silvaniri;
dr. Aurel Hetco - comandantul G.N.R. cercuale Jibou, la Jibou; dr. Vasile Pop
- preşedintele C.N.R. cer::.-ual Cehu Silvaniei şi Mihai Pop - comandantul G.N.R.
cercuale, la Cehu Silvaniei').
Din aproape toate tirgurilP, satele !)i c[1tunPle răspîndite pe dealurile 'ii văile
Someşului sălăjean, Agrijului, Crasnei, Barcăului şi Sălajului s-au incllreptat spre
punctele de adunare din centrele cercurilor elPctorale, pentru a SP îmbarca în
trenul Unirii, sute de români sfllăjeni1 (del<>gaţi de dre,pt, nelegaţi aleşi şi cite
2-5 locuitori desemnaţi de obştile săte'jtiH 4 să ducă mesajul dorinţei şi voinţei lor
nestrămu\t:alte, liber exprimate de a
vota Unirea cu Patri•a Mam:ă).
Din coroborarea diverselor informaţii· documentare (memorii ale participanţilor, rapoarte ale autorităţilor etc.) rezultă următoarea reprezentare parţială a localităţilor sălăjene la marele forum al naţiunii române la Alba Iulia: Aghin'!:' :l,
Ban - 2, Băbeni - 3 (Ion Ilieş, Ioan Ciulean şi Maftei Ciulean), Bănişor 4,
Booşa lil, Bogdan:a - 2, Boia - 2, Bozna - 3, :SUciumj - ·S. Cehei - 2, Ciocmani - 1 (Augustin Mălinaşiu), Ci.zer - 3, Cuceu - 2, Derşida - 1 (Pompei Podina), Fetindia - 4, Horoatu Crasnei - 3, Iaz - 2 (Aurel GhilPa, Crăciun Gui),
Hurez - 3, Mal - 6, Marca - 2 („la îndemnul învăţătorului şi sub presiunea naţională a simţămintelor"), Marin· 3, Meseşenii de Sus - 4 (Ciceus Maroşan, Kicolae Bica, Nicolae Turcaş, Văsîi Ciutre), Pericei - ·4, Plesca - 2, Poniţa - 4,
Preoteasa - 3, Pria - 4, Sîg - 5 („la chemarea preoţiilor şi învăţătoirilor"), Singeorgiu de Mese':' - 3 (Ilie Puie, Vasile Negrea a Spoielarului, Nicolae Puie a
Uţeştilor), Sîrbi 5; Stîrciu - 3, Seredei - 4, Şimleu - 150 (o:-aşul şr lo::aliti'1ţile din jur), Ti'1ma„a 1, („cu consimţămîntul general am trimis un delegat în
persoana lui Vasile Miilrgovan, cu însărcinarea de a da consimţămîntul la cPlP
hotărîte şi a 111' raporta despre dC'mersurile luatC'"), Tusa fi, Valci'm de Jos - 7,
Valcău de Sus 7. Opinăm că se poate evalua numărul participanţilor s;ilăjeni
la circa 500-oOO.
Trenul „Unirii", pornit la 29 noiembrie din S<itmar, de la marginile PtniC'uluî iromânesc, cvve.a în companenţă vagoanele „Si'1lt.mar·•, ,,Cla:.5", ,JMarmaţi•a", „Săla.i",
„Solnoc-Dobîca", „Bistriţa-Năsăud", adi::.-ă ale tuturor ţinuturilor româneşti din
nord-vestul ţării. In fiecare g.ară mai ma.re de pc traseu (Baia Mare, Ul mPni,
Jibou, Dej, Gherla, Cluj), mii şi mii de români întîmpinau trenul cu ovaţii şi cintece patriotice: Deştraptă-te române", „Tricolorul" etc. ln mijlocul delegaţiei sitliijene, sub straşnica protecţie a G.N.R. din Băseşti (comandată de dr. Alexandru
Bohăţiel), călătorea spre Alba Iulia pre"iedintele P.N.R., GE.'orge Pop de Băs0,ti,
care nu pregeta.se, în pofida vîrstei înaintatr (aVPH atunci 83 de ani) să intreprinrl[1
acest drum ,pentru a fi de faţă la „prazni::.-ul naţional" ce avea să împlineaseă cr0zul neclintit şi lupta generaţiei sale, intrate în istoria neamului românesc sub numele binemeritat şi îndeobşte cunoscut de „generaţia Unia-ii".
„Merg la Alba Iulia ehiar de m-ar costa vi<iţa", afirmasp h:'\t.rînul şi încercatul luptător atunci cînd fnsese sfătuit să renunţe la această obositoare şi riscan1,-1
143 Arh. Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii, voi. IlI,
p. 163; de remarcat că cercetătorul I. Tomole (op. cit., p. 216) la transcrierea documentului omite un rînd, astfel că apar delegaţi ai C'PrC'ului electoral Şimleu Silvaniei, ·alţii. Redăm pasiajul do:umentuhii ip"1blklat de I. Tomoaie: „Procesul verb<:l
dPspre alegerea celor 5 membri: dr. Maniu, Coroian, dr. Aciu, Alexandru Gheţie,
protopop Emil Ostatea". Transcrierea pasajului corect din document este: „Procesul verbal despre alegerea celor 5 membri: dr. Maniu, Coroianu, dr. Aeiu, Taloş
şi Copos se transpune. Reprezentanţi afară de aeeştia, vicarul dr. A. Gheţie, protopop subs(titut) E. Ostatea".
144 P. Abrudan, în Acta MP, 7, 1983, p. 296-297.
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(vagoane hodorogite, cu geamuri sparte prin care firigul iernii pătrundea
in voie, epidemia de gripă, spaniolă care atunci bintuia cu furie, posibilele atentate la viaţa sa etc.) Afirmaţia lui· Badea George nu era o înfloritură stilistică, destinuată gloriei postume, ea exprima o situaţie reală; răceala contractată in drumul
spre şi dinspre Alba Iulia i-a cauzat moarlea la 23 februarie 1919.
La Cluj, după o oprire ceva mai îndelungată, paza trenului a fost întărită cu
~ardişti români din localitate. Măsura s-a dovedit a fi salutară, deoarece la Teiuş
trenul a fost întimpinat cu focuri de mitralil'ră de către gărzile fproviare maghiare
(în cursul atacului a fost ucis stegarul Ion Arian, înmormintat în 2 decembrie
l!Jl8 la Alba Iulia, cu onoruri militari.", ca erou naţional) şi numai intervenţia
promptă a gărzilor naţionale române a pus capăt unui incident ce risca să ia pro11n:·ţii incalculabile prin urmările sale.
In ziua de 30 noiembrie 1918 delegaţii sălăjeni, în frunte cu George Pop de
Băseşti, au fost întimpinaţi cu frăţească dragoste în gara Alba Iulia de către org«inizatori şi de mulţimea imensă a celor ce sosiseră mai devreme din toate col\urilE' Transilvaniei pentru a lua parte la cea mai mare sărbătoare a neamului
românc~sc. Toată noaptea, delegaţii sălăjeni, contopiţi în masa fremătîndă de oament strînşi în jurul fOC"UriJlor japriJn.se pe Cimpul lui Horea, au aşteptat cu nerăb
dare şi firească emoţie zorii Zilei celei Mari, avind certitudinea că trăiesc, alături
dl' intreaga ţară, un moment istoric unic ce va marca pentru totdeauna destinele
poporului român.
Nu ne propunem să anarizăm aici desfăşurarea Marii Adunări Naţionale de
la Alba Iulia - rostul de::larat al lucrării noastre fiind exclusiv reliefarea contribuţiei Sălajului la înfăptuirea statului naţional unitar român -. multiplele ei aspecte au fost analizate cu minuţiozitate şi înia.ltă competenţă într-un mare număr
de lucrări generale şi speciale, mai vechi sau mai noi, binecunoscute specialiştilor
':'i marelui public. Aceasta, insă, nu ne ·impiedică să afirmăm - fără teama de a
gre~i. exagerînd
sau, dimpotrivă, diminuind rolul cuiva - că Sălajul a fost, prin
George Pop de Băseşti, Iuliu Maniu şi Victor Deleu, permanent în centrul atenţiei generale, avind un rol de frunte in pregătirea şi desfăşurarea, cu rezultatele
cunoscute, istoricei adunări. Ca o recunoaşter~ unanimă a meritelor ciştig;ate
pe terenul luptei naţionale, sălăjeanul George Pop de Băseşti, „bătrînul naţiunii"
- după fericita expresie a lui Nicolae Iorgatt.5 - a fost desemnat să prezideze
lucrările Marii Adunări Naţionale. In această calitate, deschizind lucrările acesteia
la 1 Decembrie 1918, venerabilul fruntaş IPOlitic a spus., printre altele, cu vorba-i
domoală: „Vrem să zdrobim lanţurile robiei noastre sufleteşti, prin realizarea
marelui vis.al lui ·Mihai Viteazul: unirea celor de o limbă şi de o lege, într-un singur ş.i nedespăorţit Stat Românesc. Lăsa~i-vă .pătrunşi, fraţillor, de fiorii sHnţi ai
acestui rstirălucit pna:mi.c naţionail şi î:n cea mai idephnă ş.~ frăţească armonie să
clădim temeliile fericirii noastre naţionale viitoare. Dumnezeu să binecuvinteze
sfatul nostru si lucrările noastre!"""u.
Tot el ~ fo~Jt acela care a anunţat .celor prezenţi î·n sala Casinei -~i, priin
aceştia, lumii întregi, că „Adunarea Naţională a poporului român din Transilvania, Banat si pCtrţile Ungurene a primit rezoluţia prezentati\ prin Vasile Goldiş
')i astfel Unirea acestor două provincii cu Ţara mamă ... este pentru toate veacurile
pecetluită" 1 " 7 .

Vorbind des.pre legitimitatea actului Unirii, Iuliu Maniu, în numele P.N.R.
·ră-spicat: „Această Unire noi avPm dreptul să o pretindem pe baza
fiinţei noastre unitare naţionale. Sîntem toţi de aceeaşi tradiţie ')i cu aceleaşi aspiraţiuni ... Indeosebi noi, românii din Ardeal şi Ungaria, sîntem în drept să cerem
această Unire, fiindcă aici la noi e leagănul românismului ... In afară de dorinţa
noastră obştească de a ne apropia de sinul mamei noastre, toate argumentele ştiin
ţifice şi sociologice întăresc justeţea revendicării noastre"lf8 •
A doua zi, 2 decembrie 1918, s-a ales Marele Sfat Naţional şi Consiliul Dirigc>nt. In funcţia de preşedinţi ai ::elor mai înalte organisme politice ale Trana afirmat

146

N. Iorga, Oameni care au fost, Bucureşti, 1935, p. 479.
I. Georgescu, op. cit., p. 173-174.

u7

idem,\J). 184.

tt:>

Unirea Transilvaniei cu România 1 Decembrie 1918, Bucureşti, 1972, ediţia
a Il-a, p. 6î5.
148
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silvaniei-unite pen'llru totdeaun13 cu Patria Mam~i - au fost ale~i în unanimitate
George Pop de Băseşti şi, respectiv, Iuliu Maniu.
In Marele Sfat al Ţării au mai fost alt>şi următorii sălăjeni: dr. Victor DC'leu,
dr. Iuliu Coroianu, dr. cassiu Maniu, dr. Alexandru Aciu - toţi din Şimleu Silvaniei, Traian Trufaş din Zalău şi dr. Augustin Pintca din Crasna1" 9 • Menţionăm,
de asemenea, că Victor Deleu a fost desemnat în funcţia de sC'cretar gC'neral la,
resortul siguranţei publice din Consiliul Dirigent.
Declarînd închise lucrările Marii Adunări Naţionale ele la Alba Iulia George
Pop de Băseşti conchidea: „Am ajuns să desăvîTşim o operă marc care dczgroa.pă
din iobăgia seculară neamul românesc" şi, drept urmare generaţia eroi::ă a l.lnirii şi el, personal, îşi putea considera misiunea îndeplinită: „Iar acum sloboze~te,
Doamne, pe robul tău în pace, că am văzut mîntuirea neamului meu" 150•
In cetatea istorică a Albei Julii, la 1 Decembrie 1918, Rezoluţia Marii Adunări
Naţionale consfinţea Unirea pentru totdeauna a Transilvaniei, Maramureşului, Satmarului, Crişanei şi Banatului cu patria mamă, validînd astfel eforturile seculare ale
românilor din aceste ţinuturi pentru libertate şi unitate naţională.
Despre acest eveniment al istorici naţionale, Alexandru Aciu - unul dintre
delegaţii marcanţi ai Sălajului la Alba Iulia -- scria: .,1 Dee<.•mbrie 1918 zi istori::ă,
ziua sfintă, cînd străbăwră fiorii măiririi suiletUJ. unui' neam !întreg ·de la vlf1dică
pînă la opincă! Să vezi tu în zi de iarnă, de la depărtări de sute de kilometri. la
o simplă chemare peste o sută douăzeci de mii de români, să-i auzi în toate colţurile Arckilalului şi Banatului, cu riscarea vieţii intonînd „'11răiască România
Mare", să vezi acel elan al clipelor mari, aceC'a ordine cetăţPnească la adunarea
memorabilei zile, să le citeşti, să le pătrunzi, să le analizezi şi ::ompari acele idei
democratice răsărite ca rezoluţiuni de. la Alba Iulia şi să nu recunoşti înălţi"inea
curată a „sufletului ardelenesc" şi să nu te închini lui, înseamnă a nu-ţi cunoaşte
cea mai sfîntă comoară, a fi nevrednic de luat în seam.ă ... Ziua de la 1 Decrmbrie va rămine o zi memorabilă! ... Sufletul ardelenesc e al tuturor rnmânilor ~i la
Alba Iulia a tn-sărit în el sufletul neamului întreg românesc"1 5 1.
Intorşi arasă, delegaţii oficiali şi neoficiali au adus la :::unoştinţa tuturor locuitorilor, în cadrul unor adunări populare, hotă·rîrile de la Alha Iulia şi importanţa lor în perspectiva dezvoltării istorice viitoare. ln cadrul arrstor adunări desfăşurate în toate centrele de plasă, precum şi în majoritatea localităţilor sălăjenP,
cu solemnitatea cuvenită, au fost „sfinţite" steagurile tricolore ce avPau ·s.f1 strr1juiască edificiile publi::e ca simbol viu al noilor realităţi politice (vezi pentru
exemplificare, adunările din Dragu, Hicta 1s2 şi plasa Jiboul 53).
Consiliile ~i gărzile naţionale române au Llf'sfăşurat o activitate compl<'x[1
(politică, administrativă, militară) şi în primele luni al<' anului 1919 în calitatl> de
organe democratice ale puterii locale pină la definitiva integrare a judeţului Să
laj în cadrele statului naţional unitar r-omân 154•
Unul dintre conducătorii importanţi ai gărzilor naţionale române, Aurel Hetco,
-afirma cu deplină justeţe: „în totalitatc>a lor, au constituit armata revoluţionară
românească pe pămîntul Ardealului dornic de c>liberarf' ~ub s~utul căreia s-a putut
manifesta, chiar în prezenţa inamicului, voinţa dîrză a Ill'amului, ele a sfo;·ima
jugul stăpînirii străine, şi s-au putut organiza masele poporului pentru Marea
Adunare istorică a Un'irii de la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918. Prin aceste forţe
poporale înarmate româneşti Ardealul a contribuit cu un aport important la
marea operă a eliberării lui"155.
Generaţia eroică a Marii Uniri,
multiseculare de libertate şi unitate

asumîndu-şi fără rezerve aspiraţiile
naţională ale generaţiilor premergă-

148 Gazeta oficială a Consiliului Dirigent (retipărire), nr. 13-15 din 28 februarie 1919, p. 2.
150 I. Georgescu, op. cit., p. 197-198.
151 Al. Aciu; în GazetfJ de Duminică, nr. 40 din 2 decembrie 1923.
1521 Românul, an. VIII, nr. 24 din 30 ian./12 febr. 1919, p. 7.
153 Arh. Stat. Sălaj, Colecţia Graţian C. Mărcuş, dos. 62.
15 4 C. Grad, în Acta MP, 6, 1982, p. 251-269.
155 Arh. Stat. Sălaj, Colecţia Graţian C. Mărcuş, dos. 62.
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loare, a visat, a vrut şi ca·înfăptuit, prin muncă şi luptă fără preget, sta:..
lul naţional unitar român - România Mare.
Lucrarea de faţă, consacrată celei de-a 70-a aniversări a Marii Uniri
st> vrea un modest omagiu închinat memoriei acestei generaţii exemplare,
l':truia îi datorăm o pioasă şi nemărginită recunoştinţă.
CORNEL GRAD -

DORU E. GORON -

ERNEST WAGNER

ANEXE
1

M(ult) on (oratului)
Consiliu Naţional Român comitatens
Dej
Am onoarea a vă înainta următorul raport:
I..:Ocuitorii români clin comuna Gilgău în adunarea ţinută în 5 nov. st. n.
1913 şi-a ales următorul Consiliu Naţional Român local:
Gavril Micu, paroh ort(odox) român, prezident
Gavril Goron. june, econom, vice-prezident
Ioan Goron, candidat de preot, secretar.
Consilieri~ George Viman, Gavril Goron paroh ort(odox) român, Mihail
Lar, Constantin Silaşi.
·
Fiind comuna noastră în centru şi avînd gară cu circulaţie mare, înfiinţarea
gardei a 'întimpinat greutăţi de neînvins în lipsă de arme. Primpr,etO't'ele din
I\i>anda - Mare mi-a pus la dispoziţie 6.000 coroane, ca să iplătesc 20 gardişti
pe 10 zi!P. In felul acesta s-au aflat gardişti. Jurămîntul l-au depus după for~
mularul C.N.R.C. Gardiştii, deoarece sîntem ameninţaţi de bande destul de bine
organi:zate (ţigani şi români reni'tenţi), (chiar 3z.j noapte au voit să ducă oile de
pe o avrrr mai mare de aici, dar gardiştii i-au fugărit aşa că nu le-a succes să
ducă <lecit zece) zic, gardiştii nu vor voi să servească fără .plată şi în cazul
:ace-;ita an,arhi1a va fi desăvînşită. Pirlimpretorele ne promLte bani, dar nu ştiu,
dacă e irrtat să reflectez la ei. Mă rog de îndrumări urgente.
Gî!~ău (Galg6) 8 nov(embrie) st. n. 1918
\
Pentru Cons(iliul) com(unal) Naţ(ional) Rom(ân)
Ioan Goron
secretar
In Poiana - Blenchii Consiliul Naţ(ional) Rom(ân) comunal s-a constituit
mod:
Vasilie Zoată prezident
Vasilie Rus vice-prezident
Consilier\,
Ioan Bunet
Vasilic Mada
Teodor Graur al lui Petre
Toma Graur
Deoarece nici unul dintre membrii consiliului nu e cu destulă carte, instructiile de mai mare însemnătate vă rog să mi le trimiteţi mie.
Cu deosebită stimă;
Ioan Goron ·

fn

următorul

Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Nalional Român al comitalului Solnoc-iDoblca; dos. 2, f. 70-70 T.
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Alsâvalk6i (csendiir)ors
1087 a;zam.
Targy: Pap Gligor es (12) târsa, maroni
lakosok elfogatasa izgatasâert.
Tf:NYVAZLAT
az alabb megnevezett elfogott, rl6vezetett egycnekri\l, ki.k a krasznai
jârasi bir6sagnak at-aclat(tak):
(1. Pap Gligor, 30 cves, 2. Silndor J;inos, :H evf'S, :J. Hosszti T6dor, 58 cves, 4. Kirila Llszl6, 21 eves, 5. Sandor Pâl, 22 t"•ws, fi. l'e.sty<'in Flori<in a Mihitly(', :18 (•ves,
7. KiTila Florian a P1"•1er(', 32 evPs, 8. BonC'ze Floriân, 28 (•vt>s, 9. S;"indor Mikl6s,
2G evc>s, 10. Sân.dor T6gyer, 25 (•ves, 11. Bajdog Janos, 27 1'n's, 12. Pap J;"mos, 55
eves, 13. Tyirilla Gergely, 60 eves.
- Tart6zkodâsi helyi.ik: l\laron;
- Vallasuk: gorog katolikus;
- Foglal.kozasuk: fOldmuves.}

Jelentem, hogy a fentjelzett jaror, foly6 h6 9-en, Maron koz~gben a rmnan
lakossag âltal az 1Utalanossagban kitărt lazongas, ezzel egyetemlegPsen el-kovetett fosztogatasok es rablăsok meggatlasara., egy, a Hadt1gyminiszterium altal kiki.ildott, 12 fobOl all6 fel szakasz legenyseggel, mPly egy gepfegyvrrrel is f Pl volt
szerelve, Maron k<lzst'get a jelzett blincst-lekmeny lPtOresere es a ftiC'inkosok, btijtogat6k elfogăsa vcgett megtamadta.
Jaror a jelzett tanuk jelenleteben bizalmi uton a felsorolt (13) egyent, mint
fO lâzong6kat, a tovabbi bOncselekmeny, illetve a lazongas megakadalyozasa vc>gett
elfogta.
Ez ilgyben a reszletes nyomozâs es .ielent.Cs tetele az tigy altalanos volta miatt
keresztill vezeU1eto nem volt. Tovabba jelentem, hogy Maron kozsegbPn pJOfordult
Iazongas i.igycben a reszletes nyomozas a viszonyok helyreallitasaval megejtctni
es a jelentes mcgtetetni fog.
Als6valk6, 1918 cvi novembPr h6 10-rn
Kelemen, urm (e~) t(er}
Arh. Stal.

Sălaj,

Tribunalul judelului

Sălaj.,

do•. nr. 1730/1918.

Traducere
Postul (de jandarmi) Valcău de Jos
Nr. 1087
Obiectul: Arestarea lui Gligore Pop,
şi a celor 12 complici din Marin
pentru instigare
DESCH1EREA FAPTULUI
săvîrşit
cătoriei

de către persoanele numite mai jos, arestate, escortate
de ocol din Crasna:

I. Gligore, Pop, 30 de ani;
2. Ioan Sandor, 31 de ani;
;J. Teodor Hosu, aB de ani;
4. Vasile Chirilă, 21 de ani
5. Pavel Sandor, 22 de ani;
6. florian Peştean al lui Mihai, 38 de ani;
7. Florian Chirilă al iui Petre; 32 de ani;
8. Florian Bonţa, 28 de ani;
9. Nicolae Sandor, 26 de ani;
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10. Trodor Sandor, 25 de ani;
11. Ioan Baidoc, 27 de ani;
12. Ioan Pop, 55 de ani;

1::!. Glii,'llre Tirilă, 60 de ani;
- Domiciliul: Marin
- Religia lor: gn•::o-c>atolici
- Ocupaţia lor: agricultori.
Vă raportez că patrula postului (de jandarmi), împreună cu o jumătate de
pi uton, formată din 12 militari, - înzestraţi şi cu o mitralieră - detaşaţi de
Mirri-st.erul de Război pent.ru împiedicarea jaftirill.ar şi a tillhăriilor săvirşit de
ci1tre toţi {locuitorii) cu ocazia rebeliunii generale a populaţiei româneşti din
Marin - la data de () a lunii curente a ocupat prin forţă armată comuna Marin
în scopul reiprimării crimelor st>mnalate şi pentru prinderea instigatorilor.
Patrula, în prezenţa martorilor amintiţi, a prins pe cei 13 indivizi ca răz
vrătitori principali, în s::opul prevenirii comiterii altor crime.
Din cauza caraderului de masă al faptelor nu s-a putut executa o cercetare amănunţită şi nici raporta. Vă raportez în continuare, că în cauza răzvrăti
rilor întîmplate în con!ima Marin, vom executa cercetările (necesare), paralel
c·u restabilirea situaţiei şi vom raporta (rezultatele).
Va1eău

de Jos, la 10 noiembrie l!H8
Krlemen, plutonier

:1. Spectate domnule deputat,

Am pri.mit a~ul d-voastră, adică al Sfatului Naţional de pc teritoriul
Co(mi)t(a)tului Solnok - Dobica, intru ceea ce priveşte la formarea unui asemenea Sfat Naţional - acel apel m-a informat îndeajuns. Insă în partea finan,ciară în ce priveşte soldele gardei precum adjustarea cu arme, de unde şi cum
să se inlimple, nu ştim nimic. Subsemnatul ca şi originar din acel comitat, care
am stat odinioară în cancelaria d-voastră, îndrăznesc a vă ruga să binevoiţi a ne
da desluşiri la chestia soldelor şi armelor cum şi de unde slot acele a se aquira?
Notez că aici în Silvania, Sfatul Naţional s-a format precum şi garda militară cit şi cea civilă, fosă ne lipsesc mijloacele financiare şi armătura, m'uuiţia.

Primiţi, vă rog,
d-voastră,

asigurarea deosebitei mele stime

şi

veneraţiuni

cu care

semn(ez) al

devotat stimător
dr. Iuliu P. Mureşan,
avocat,
vice-prezidPnt al Sfatului
Naţional Român din
Şimleu Silvaniei
Sz(ilal{y)-Somly6, 12. XI. 1918
(Rezoluţie)

On. d-le avocat,
Lia 'scrisoan•a on. d-,ale din 12 nov. Ja. o .. am onoan'Cl a-ţi ,răspunde, că demersurile privitoare la forman•a Sfatului Naţional şi infiir{ţarea gardei naţ(ionale}
sint f(oarte} bune. Cit priveşte chestia soldei, veşmintelor şi armelor pentru
gardişti eşti rugat să te adresezi ori Consiliului Naţ(ional} Rom(ân) din Cluj,
-0ri celui central de la Arad, sau ambelor.
Din

încredinţare:

Cu

stimă,

dr. CiU!Je

Arh . • Stat. Bucure,ti, fond Consiliul Naţional Rom!11 al comitalului Solnoc-Dobica, dos. 2,
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3. Tek(intetes) kozigazgatasi bJ.zottsdg!

A varmegyei kozigazgatas fObb mozzanatair61 es n mult havi iiles 6ta pJOfordult fontosabb esemenyekr61 tisztelettl'l jl'if'nlem az alf1bbiakat.
A mult h6 kozepen varatlanul hunyt PI Palinkas Enclre kfuig(azgatasi) bizottsagunknak egyik t:·rdemes tagja, varmegyenk egyik nagybirtokosa. Rrndkivi:ili
szorgalma, kitartasa (~s a magyar fO!dnek paratlan szPretete, n magyar fiiggMJPnsegi Pszmekhez val6 hilseges ragaszkodas volt cgesz eletl'•nf'k jf'llf'JllVOnasn. Bc>nne
sziikebb hazaj:a a kovetesre val6 mintaf.tc1zdat, koziigyc•hk pedig ('/IT t'-rdPki6d6,
szorgalmas munkasât veszitette el, akinPk halalât igaz n"~zvc."-tunk, emlekl•t pPdig
OSZinte kegyeletilnk fogja IDPgorizni jegyziikunyviinkben Î<;.
Amilyen csendes es nyugodt volt varnwgyenk kozbizlons<'iga a mult h6 elejen
es kozepc'-n, a nemzetiink szornoru jPlenet E°'s bizonyta'.an jovoj1•t. mal!ukban h01xl6
esemenyek, ugyszolva pillanat alatt forclitottak fl'i a koznyug,1!111nt, a' TPncl!'t. szemely es vagyonbiztonsi1.~ot. A WP.kerle korm{my vitratlan bu/\•"1<;a, (oppPn ilZOn a
napon midon a kepvisPlohaz ttibbs!•get rnaganak biztositotta, c·sak alkalom volt a
forradalom kităresere, amely az orszag rendjet, a ti.irvenyek uralmat felboritotta.
Az orszagban- clhelyezett katonasag a fegyver es munici6 kesz1Ptr1 magahoz ragadva, sietett haza. Rendrol, fegyelemrol, szemely es vagyonbiztonsagr61 tObbt• sz6
sem lehetett t:•s a haboruban eldurvult fegyveres katon<ik mar e h6 2-an Plărasz
tottăk a vasutakat, nagy tomegekben erkeztek haza es siettek kOzse~·ikbe, hogy
ott meg nagyobb felfordulâ.st idezzenek el6. A vasuti koe!sikat felti:irve. TasniiclZilah kozott 22 zsâk hat6sagi lisztet, l!'r-20 m(eter)m(:izsa) vetomagbuzat kiswrtak, ellloptak. A garâzdălkod6 lootonăk fegyverdorrenesei rtimitettek a Iakossagot~
az azokhoz csatlakoz6 csocselek pedig megkezdte a rablă.st es fosztogatast. Ma
meg nincs m6domban azokr61 kimeritO pon1.os jelentest tenni, csak nagyjaban
emlitem fel hogy .f(oly6) h6 ·8-ig milyen kepet mutat a vârmegye kozbiztonsaga:
A zsib6i jarasban kiraboltak 22 hat6sagi gabonaraktart, 31 birtokost, osszes.
korjegyz6k elmenekiiltek, 4 ki:irj(egyzoi) irodât szetdultak, iratokat megsemmisitettek, 3 telefonâllomas szi.inetel. B(â.r6) Wesselenyi I {stvan) zsakfalvi gazdasagat
teljesen kiraboltak, (az) osszes allatoloot elhajtott{ik.
A szilcigycsehi jarâ..sban eddig 16 kozsegi kozraktart, tobb nagybirtokost r<iboltak ki, osszes allataikat elhajtottak, Szilâgycsehben lakasokat, boltokat fosztattak
ki. Djhelyi sz{olga) bir6 es Baros kozsegi a:I.jegyzo, kiket rekvirâlas miatt halall<il
fenyegettek, elmenekiiltek, hasonl6keppen ti:ibb korjegyzo is.
A krasznai jarasban a felsoszeki korjegyzot es egy csendort mPgi:iltPk, raktârakat es 90.000 K(orona)nyi, j6reszt kozpenzt, elraboltak, (az) osszes jegyzok
elmenekultek. A bogdanhăzi korjegyzot !•s feJ.eseget felholtra vertf>k, (az) osszPs
iratokat szetszortak, elegettek. Ballahazan 1 embert agyonlOttek; Pecselyben ahol
gabonat, allatokat, szeszt, bort raboltak, a csrnclorok 2 embert Ielottek. KPthely
Istvan râtonvolgyi bergazdasagât kirabolt<ik, 700 d(a)r(a)b serteset, marhait, mc'neset, juhait, gazdasâgi eszkozeit elraboltak. Kiraboltak Pzen fellU a bojimi c-sendorlaktanyât is, valamint a jarasban ];1k6 legtobb izraelitat (os mas birtokosokat.
Kraszna n(agy)kozsegben a katonak c's parasztok egy resze a hatalmat mag<ihoz
ragadta, Altnoder sz {alga) bir6 (os a kozsegi jegyzo ele te veszf-lyben voit, Pzek
elmenekiHtek. Korbuly Bogdan fi.ihaclnagy haza kerillven, a nemzetorsl;get megalakitotta, mast mar Krasznan a rend j6reszt helyre allott.
A sz(illigy)somly6i jarasban, a perecseni bir6t megvertek, (a) kurjegyzoi
irodat feldultak, 9 kozseg magtarat kifosztottak. csaknPm az iisszPs korjegyzok
elmeneki.iltek. A birtokosok allatait elraboltak; (a) pinceket feltortek.
A zilahi jarâsban a nyirsidi bergazdasagb61 12 vagon buzat, (az) osszes 1engerit, (az) âllatokat elraboltâk; b(ar6) Wesselenyi Istvan gorcstini pincejet feltortek, Debrecenben, Sz(iJâgy)szentkiralyon raboltak; a foispan magtârăt kiJosztottâk;
(az) uradalmi serteseket csaknem mindenkitol elraboltâk; Czell Lorinc, Csiky Ferenc, Simon Janos stb. allatait, juhait elvittek. Kiraboltak a gr(6f) Degenfeld' erlredi ga:lldasagat, Ordogkuton a Bay· Ferenc pi.ncejet, Vărmezon felgyujtottak a
szovetlrezet boltjat. A korjegyzok legnagyobb resze elmenekillt.
Ezeken es az ezeken felilli tementelne rablâst, fosztogatâ.st a na~yszamu fegyveres katonaval es (a) hozzajuk csatlakozott cst>cselekkel szemben rneggătolni ~el-
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Jesen lehetetlen volt. A varmegye egesz terilleten 0sszesen es a killonbozo sze.tszort orsOkon osszesen csak 180 csendor ăllot rendelkezesre, ezek koiiil 120 ember
kevesbe megbizhat6, j6 res.zt idos nepftil.kelă volt; miutan a rablas 3-4 jarasban
kezd0d6tt meg, a csendorseg osszevonăsar61 sz6 se lehetett. Amint a zavargasokr6l ert.estiltem, măr e h6 2-an a kormanyt61 fegyveres erot, csendorseget, az alakul6
nemzetorsegnek fegyvereket, lăszert kertem tObbizben. Nyolc napon ăt ugyszolva
,··.ijel-nappal szolgalatban ci.llottarn es a rend helyreâllităsan faradoztam, de ebbcli
r:1rad6zăsom alig vezetett eredmenyre fegyver es fegyveres ero nemleteben.
Hlilăs elismeressel jelentern, hogy Zilahori Gyurotsik Mihăly ornagy ur, ZeitIPr Odon szaziados es Csiky Ferenc fOhadnagy urak lelkes buzg6săga es szervezo
k!~pessege a nemzetOrseget alig 24 6ra alatt megalakitotta, szervezte, ugy, hogy ez
a testiilet ma mar mint szervezett katona.l karhatalorn, nem csak a varos ·nyugalmat es kozbiztonsăgăt volt kcpes mintaszeruen fenntartani, hanem ott, aho! azt a
pillanatnyi szilkseg megkivănta, a jarâs es a varmegye mas jarăsaiban is, a rendet fenttartotta es a tovabbi rablâsokat lehetoleg csokkentette. Kesobb a varmegye
ti:ibhi jarasainaik srekhelyein es egyes kozsegeiben is megalakultak a polgarorsegek
cs igyekeztek a rendet ugy-ahogy helyreâllitani. A fegyverek hianya a legnagyobb
baj, mert fegyveres zavarg6kkal szemben „more patrio", kaszăval, villăval szembe
:mani nagyon keves ember văllalkozott. Ma azonban mar a vârmegyeben 2~300
fegyver ăll rendelkezesre t.'15 remeny van arra, hogy a kozeli napokban a fegyverek szama 800-1000-re szaporodik.
Jelentem, hogy foispăn ur 6m(e)l(t6sa)gaval egyetertăleg a varmegye kozbiztonsaglinak es nyugalmănak egyontetu es rendszeres biztositasa celjab61, a văr
megyei lrozbiztonsăgi tanacsot (meg)szerveztilk es ezen kiviil jarăsi kozbiztonsagi
tanâcsok is 'alakulnak. Ezek es elObbiek kozott szerves kapcsolat letesittetik. Ezeknek fOfeladata megallapitani, nagyobb rendzavarasok eseten, a fegyveres er6nek
(az) aJkalmazasat es a nPt;in sziikseges fegyverhasznălat merVet eS modozatait.
Jelentem tovăbbă, hogy a varmegyeben roman nemzeti tanacs is alakult
kozponti es jarasi szervezettel. Ezeknek feladata a hat6sâgoknak (a) tămogatăsa:
az ăllami es tarsadalmi rend fenttartăsa es biztosităsa tekinteteben [... ] reszeinrol mindent elkovet.ek arra, hogy varmegyenk Jrulonbozo nemzetisegei kozott a
bekes hiangulat, a kolcsănos megertes es megbecsilles, szâzados traditi6nkhoz kepest, fenttartassek es erosittessek. Reszemrol e h6 els6 napjaiban fPlhivăst int&ztem a vărmegye lakosaihoz a kolcson0s megertes, a szemely es vagyonbiztonsag
megved€6e erdekeben es ugyan ezt tette a varmegyei roman nemzeti komite kepviselete is.
A fent văzolt rablăsok es fosztogatasok melt6 folyornănya a vărmegyei kozf'llătăsnak mar is aggălyos âllapolia, amely 2-3 ·hanap rnulva katasztr6falis lehet.
1\z ellătatlan lakossăg reszere mar az eliiiranyzott 550 kocsi gabonănak tekintl'lyes reszet a kozraktarakb61 e;; egyes nagy birtokosokt61 elraboltak es elosztottak, j6reszt olyanok kozott akiktol azt elrekviraltăk, tehăt azoknal most fplesleg
van. az ellătJatlanok pedig biztositva nincsenek. All ez killonosen a varosi lakossagra es a nem terme!O jărăsi kozpontok lakosaira. Ezek reszere legalăbb havi
17 vagon gabona szilkseges, arni ma nincs meg. Szăllitani nem lehct, nem csak
azert, mert a szăllitas teljesen bizonytalan, de azert sem, mert (a) legtobb varmegyeben hasonl6 rablăsok fordultak elo. A kozelelmezesi miniszternek az a fclhatalmazasa tel1ăt, hogy vegso esetben a v(ăr)megyei keszleteket veb'Yem igenybe,
tPljesen ere<lmeny nelkilli, rnert vărÎnegyei keszletek alig vannak. Es ezeknek m0nynyiseget ma, midon a kozsegi kăzigazgatas nem letezik, megăllapitani sem lf'hct,
annăl kevesbe lehet a meg meglevoket osszeszedni es biztos helyekre kiszăllitani.
En, amit lehet, ez irfmyban is megteszek, de măr is erzem es latom, hogyha valamely uton nem segitiink, akkor a tavaszkor az ehseg forradalm;ival kell szămol
nunk. Egyediili kivezeto ut talan az lenne, hogy a buza, rozs, arpa es tengeri szabad forgalma, rnaximălis arak mellett, megnyittatnek es lehetove tetetnek, hogy
sziiksegletet ki-ki nyilt piacon beszerezhesse. Mert arr61, hogy az elrabolt keszleteket es azon felill a szilkseges tengerit rekviralăs utjăn biztositsuk, ma beszelili
se lehet.
Jelentem, hogy belilgyminiszter ur felhivasăra, a varmegye kozponti tisztikara,
Magyarorsuig fliggetlensegenek biztosităsara, a hiisegeskilt ilnnepelyesen letette,
ugyanezen esktinek letetelere a jarăsi es ko~gi tisztviselOket szinten felhivtam.
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Jelentem tovâbba, hogy a hazatero ketonâknak a vasuti allomasokon elelemmel val6 ellâtâsa. irant a kello intezkedesek.et megtettem. Szomoru helyzete
van azoknak a . ko:z:oegi- es kărjegy6lmek, aki!k a maguk es csaladj\uk eletenek
megmentese vegett minden penz nelkill menekiilni voltak kenytelenek. Kilzdenek
a nyornorral, ruha es elelem neLkill a jârâsi szek:helyeken vagy idegenben teng6dlll'k. Ezek sorsar6l, (a) belilgyminisztPr ur rendelkez<•se elătt is, gondoskodni ernberi kotelesseg es ezert ugy hatâroztarn, hogy 1000-2000 k(orona) segel.yt, a văr
megye valamely alapjâb61, fogok reszilkre, visszateritendo kolcson keppen, e!Olegezni.
-, Csatolva a lciizponti tisztikar tevekcnysegerol sz616 kimutatast, jelentem vt'gill, hogy a varm.egye tisztikara, ezekben a nehez idokben, nagy felel6ssegenek teljes tudatâban, hivatali kotelessegeit a Jegteljesebb odaadassal es fâradsagot nem
ismero buzg6sâggal teljesitette.
Jelentesem tudomasul vetelel tiszteleltel kerem.
Zilah,

1918

XL

13.

Tiirok,
afispan
Pe verso:
(Ştampila de înregistrare):

SZILAGYVARMEGYE KOZIG(azgatasi) BIZOTTSAGA,
f:RKEZETT: 1918 nov. 14. - 2194 szăm.
Melleldet: 1 d(ara)b. E!Oszam: 96.
(HATAROZAT)

Tudom.asul vetetett s fi.gyelemmel a menekillni kenyszerillt kozsegi- es korjegyzok, irnokok leheteUen anyagi helyzetere, felhatalmazza az alispant, hogy
reszilkre a vărmegye kozellatâsi alapjâb61 segelyeket utalvănyozha6son, espedi.g ~
not.lenek reszere egyenkent 500, a nosilltek reszere pedig egyenkent 1000 koronaig
terjedoleg.
Kelt Szilagy vârmegye kozi~zgatasi bizot1!saganak, •Zi'lahon 1918 evi november 14-n tartott illeseben.
fojegyzo
Kaizler,
(indescifrabil)
foispan, elnok
Arb. Stat.

Sălaj,

Prefectura jud.

Sălaj,

Comitetul administrativ, nr. I. 173/1919, I.

5~-57.

Traducere
Onorat Comitet administrativ!

Cu pnv1re la momentele principale ale administraţiei comitatului şi la evenimentele mai însemnate petrecute de la adunarea din luna trecută, vă raportez următoarele:
In mijlocul lunii trecute a răposat pc neaşteptate Palinkăsl Endre„ unul
dintre merituoşii membri ai comitetului nostru administrativ, un mare proprietar al comitetului nostru. Trăsăturile caracteristice vieţii lui erau: silinţa şi stă
ruinţa extraordinară, dragostea nemaipomenită· faţă de pămîntul unguresc, devotamentul faţă de memoria independenţei maghiare. Prin dlnsul, patria sa restrînsă a pierdut un gospodar excelent, demn de urmat, iar cauzele noastre comune, pe un străduitor interesat şi harnic, moartea căruia va fi marcată ln protocolul riostru prin condoleanţele noastre adevărate, iar memoria lui prin pietatea noastră sin-ceră.
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Ct.t de liniştită şi paşnică a fost siguranţa publică a comitatului nostru la
începutul şi mijlocul lunii trecute! (Dar) evenimentele care purtau în sine tri-steţea prezentului şi nesiguranţa viitorului naţiunii noastre au răsturnat, aşa zicînd, pe neaşteptate, liniştea publică, ordinea.. şi siguranţa personală şi de avere.
Căderea neaşteptată a guvernului Wekerle, chiar in ziua cînd şi-a asigurat majoritatea parlamentară, numai un prilej a fost pentru izbucnirea revoluţiei, care
a răsturnat ordinea şi domnia legii. Armata a:>ostată in ţară a luat cu sine armele
şi rezerva de muniţie, {şi) s-a grăbit acasă. Despre ordine, dis::iplină, siguranţa
personală şi de avere nu a mai încăput vorbă, intrucit militarii înarmaţi, df'!Sfrînaţi ~i înăspriţi in război, deja în (ziua de) 2 a acestei luni, au inundat căile
ferate sau în masă soseau acasă şi grăbeau în comunele lor, ca acolo să pricinuiască o dezordine şi mai mare. Spărgînd cu violenţă vagoanele trenurilor între
Tăşnad şi Zălau au impră$tiat sau au furat 22 de saci de făină alr autorităţilor
şi 15-20 quintale săminţă de griu. lmpuşcăturile armelor militarilor prădători
inspăimintau populaţia, (iar) prostimea ataşată de ei a început .iefuirra şi pră
darea. Să vă prezint des.pre acele {fapte) un raport exact, ast;izi încă nu-i cu
putinţă, (de::i) vă amintesc numai în linii mari tabloul cum arăta siguranţa publică a comitatului pină în (ziua de 8) a lunii curente: ln plasa Jibou au jduit
22 de depozite de cereale ale autorităţilor; 31 de mari proprietari, toţi notf1rii
f'ercuali s-au refugiat; au prădat 4 birouri de la notariatele cercuale şi au nimicit arhivele; stagnează 3 centrale telefonice. Au jefuit complet moşia baronului
Wesselenyi I(stvăn) de la Jac; au luat toate animalele.
In plasa Cehu Silvaniei pînă în prezent au jefuit 16 depozite comunale publice şi mai mulţi mari proprietari, Iuînd toate animalele; în Cehu Silvaniei au
pirădat casele, prăvăliille. Pretorul Uihely'i
şi
vi::enotlarul comun!a'l, Boros,
cei care au fost ameninţaţi cu moartea pentru rechiziţii - s-au rf'fugiat, de asemenea, (aşa cum au făcut) şi alţi notari cercuali.
ln plasa Crasna: au omorît pe notarul cercual din Sîg şi pe un jandarm,
(au jefuit) depozitele şi au furat 90.000 coroane, in mare parte din banii statului.
Pe notarul cercual şi pe soţia sa din SUrciu I-au bătut crunt, au împrăştiat şi ars
toată arhiva. La Mal au împuşcat pe un om. La Pecei, unde s-au furat cereale,
animale, spirt şi vin, jandarmii nu împuşcat doi oameni. Pe moşia din valea
Ratinului, arendată de Kethelyi Istvan, au jefuit, au furat 700 de porci, vitele,
herghelia de cai, oile, inventarul agricol. Pe deasupra, au jefuit şi postul de jandarmi din Boian, precum şi aproape pe toţi israeliţii şi pe alţi proprietari mai
mici din plasă. ln comuna ma;·e Crasna militarii şi o parte a ţărănimii au luat
puterea (in mina lor). Viaţa pretorului Altn6der şi a notarului comunei a fost în
pericol, (dar) s-au refugiat. Ajungînd acasă locotenentul major Korbuly Bogdan,
şi înfiinţind garda naţională, în bună parte, în prezent, ordinea la Crasna s-a
restabilit.
ln plasa Şimleu Silvaniei l-au bătut pe judele din Pericei, au iprădat biroul
notarului cercual, au jefuit depozitele de cereale clin 9 comune; aproape toţi
notarii ::ercuali s-au refugiat. Au furat animalele şi au spart pivniţile proprietarilor.
In plasa Zalău au furat de la moşia în arendă din Mirşid 12 vagoane cil' ~rîu,
tot porumbul şi animalele; au spart pivniţa baronului Wessclenyi Istvan din
Gircei. Au jefuit în Dobrin şi Sîncraiul Silvaniei; au prădat depozitul de cereale
al comitelui suprem; aproape de la toată lumea au furat porcii; au luat mai
multe animale şi oi de la Czell Lărincz, Csiky Ferenc, Simon Janos. Au jefuit
moşia contelui Degenfeld din Archid, pivniţa lui Bay Ferenc din Treznea; au incendiat prăvălia cooperativei din Buciumi. Cea mai mare parte a notarilor cercuali
s-au refugiat.
Aceste jafuri şi prădări şi cele (întîmplate) pe lingă acestea, faţă de mulţimea militarilor înarmaţi şi a prostimii ataşate de ei, au fost absolut imposibil de
împiedicat. Pe teritoriul total al comitatului şi la diferite posturi răspindite, in
total, numai 180 de jandarmi ne-au istat la dispoziţie, dintre care 120 sfnt mai
puţin de încredere în bună parte erau nişte miliţieni bătrini. După ce jafurile au început in 3--4 plase, nici pomeneală nu mai putea fi de concentrarea
jandarmeriei.
.
Cinci am primit informaţia despre tulburări - deja la {data de) 2 a lunii am ·cerut de la guvern, în repetate rinduri, forţe armate, janda'rmi, arme ~i mu-
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pentru gărzile naţion1He ·'în' curs de formare. In· timp de ·opt zile, aproape
noa,pte, am fost de serviciu şi mă străduiam pentru restabilirea ordinii,
da'r osteneala mea, in lipsă de armată şi de arme, a avut slab rezultat.
· Ou cuvinte de mulţumire raportez că · in Zalău, zelul însufleţit şi ·tal0ntul
de org.anizare al domnului maior Gyurocsik Mihaly, căpitanului Zeitler Odon şi
locotPnentului major Csiky Ferenc, aproape în 24 dP ore au înfiinţat gărzi naţio
nale, în aşa fel, că acest corp azi deja (este o) putere brahială militară, (care)
nu numai că a fost capabilă să menţină exemplar ordinea şi securitatea publică
a oraşului, ci, acolo unde necesitatea de moment o cerea, de exemplu în plasa
(Zalău) sau în alte părţi ale comitatului a susţinut ordinea şi, cît s-a putut, a redus jafurile ulterioare.
Mai tirziu şi în celelalte sedii ale plaselor şi în unele 'Comune s-au înfiinţat
gărzile civile şi s-au străduit, de bine de rău, pentru restabilirea ordinii. Lipsa
armelor este necazul cel mai mare, intrucit faţă de răzvrătiţii inarmaţi a sta numai cu coase şi furci de fier (înseamnă) more patria - (pentru care) foare puţini
oameni s-au angajat.
Azi deja, în schimb, 2-300 de arme (ne) stau la dispoziţie în comitat ~i
avem speranţa că în zilele apropiate numărul armelor va creşte la 800-1000.
Vă raportez, că, in bună înţelegere cu domnia ~ donmul comite iSUprem, ln
scopul asigul"ării unitare şi sistematice a siguranţei publice şi a liniştii comitatului, am organizat Conisi'liul Securităţii Pil.Lbllice a cornitatului ·şi; pe Ungă acesta
vor fi în.fiinţaite şi consilii alle Securităţii Publice ale .pla.5elor. Intre acestea va
fi organizată o legătură strînsă. Sarcina IJ)rincipală a acestora, in cazurile răzvrăti
rilor de mai mare amploare, (este) stabilirea folosirii forţei armate şi, daci'1 este
necesar, a proporţiei şi modalităţii folosirii armelor.
Vă raportez, în continuare, că a luat fiinţă şi Consiliul Naţional Român,
cu organizaţii. centrale şi de plasă. Sarcina acestora (constă in) sprijinirea autol!'ităţilor în privinţa susţinerii şi asi~rârii ordinii statului şi a (odnduirii)
sociale. Din partea mea fac totul, ca intre diferitele naţionalităţi ale comitatului să
se menţină şi să se întărească atmosfera bună, înţelegerea şi stima reciprocă, conform tradiţiilor noasf$re seculare. ln primele zile ale lunii acesteia am adresat
un apel către locuitorii comitatului în interesul înţelegerii reciproce şi a apărării
siguranţei personale şi de avere şi tot aceasta au făcut şi reprezentanţii Consiliului Naţional Român al comitatului.
Ca urmare a jafutrilor şi 1prădărilor arătate mai sus situaţia aprovizionării
comitatului este deja îngrijorătoare, iar peste 2-3 luni, poate deveni catastrofaU1.
Partea cea mai insemnată a celor 550 de vagoane de cereale prevăzute pentru
(aprovizionarea) populaţiei fără provizii a fost jefuită din depozitele publice şi de
la unii proprietari şi împărţită în bună parte între acei (oameni) de la care au
fost rechiziţionate, deci la aceştia este deja un surplus, iar neaprovizionaţii nu
sînt asiguraţi. Această situaţie se referă în modl deosebit la populaţia oraşelor
şi la populaţia producătoare a centrelor plaselor. Pentru aceasta ar fi neces~e
lunar cel puţin 17 vagoane de cereale. De transportat nu se poate, nu numai
pentru faptul că transportul c>ste complet nesigur, ci şi· pentru că în majoritatea
comitatelor jafuri asemănătoare s-au intîmplat. Deci, acea împuternicire a Ministerului Alimentaţiei Publice, că în cel mai rău caz se poate recurge la proviziile
comitatului, este complet 1inutrlizab'il.ă, -înhc.it foarte puţine provizii sînt în comitat. Azi, dnd n'll există administraţie comunală, stabilirea cantităţilor acestora
este imposibilă, cu atît mai puţin sînt posibile iStrîngerea şi transportarea acestora într-un singur loc. Eu, ceea ce se poate, o să fac şi în această direcţie, dar
deja presimt şi văd că, dacă nu dăm un oarecare ajutor. atunci în primăvară o
să ne răfuim cu revoluţia foamei. Singura cale de ieşite ar putea fi, dacă s-ar
deschide circulaţia liberă a griului, secarei, orzului şi porumbului -cu un preţ
maximal şi s-ar face cu putinţă, ca toată lumea să procure cele. necesare pe
piaţă liberă, intrucit azi nu se mai poate vorbi desp'!'e asigurarea prin rechiziţii
a proviziilor jefuite şi pe deasupra şi a necesităţilor de porumb.
Vă raportez că la apelul domnului 'ministru de interne, corpul funcţiona
ril-or centrali ai comitatului a depus în mod solemn jurămîntul pentt-u (cauza)
asigurării independenţei Ungariei; de asemenea am chemat pe toţi funcţionarii
plaselor şi comunelor pentr11 depunerea aceluiaşi jurămtnt.
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Vă raportez, în continuare, că am luat măsurile necesare pentru aprovizionan•a cu alimente în gări a soldaţilor reîntorşi.
Au o situaţie tristă acei notari comunali şi cercuali care, pentru salvarea
vtc\ii lor şi a familiei, erau nevoiţi a se refugia. Se luptă cu mizaria, fără îmbră
ct1minte şi provizii, trăiesc de azi pe mîine la centrele de plase sau într-o localitate străină. Să purtăm gt'ijă de aceşti (oamenii), şi înaintea ordinului domnului
ministru de interne, este o îndatorire omeneas=ă şi pentru acest motiv am hotărît
1·:1 o să avansez pentJru· ei un împrumut rambursabil de 1000-2000 coroane <lin
careva fond al comitatului.
Anexincl situaţia privind activitatea corpului funcţionarilor centrali, vă ral >Ortez în final, că corpul funcţionarilor comitatului şi în aceste vremuri grele,
u îndeplinit îndatoririle oficiale, cu conştiinţa deplină a responsabilităţii, cu tr•up
~i suflet, cu un zel fără osteneală.
Cu toată stima, irog luarea la cunoştinţă a raportului meu
Torok,
ZalCiu, la 13 nov(embrie) 1918
vicecomite

(HOTARIRE)
Luat la cunoştinţă cu atenţie asupra situaţiei i1111posibile a notarilor comunali şi cercuali, a ajutorilor de notari şi a cancelariştilor, care erau nevoiţi a se·
refugia - încredinţează pe vicecomite ca în favoarea lor, din fondul de alimentaţie publică al comitatului, să li se distribuţie nişte ajutoare, şi anume pentru
cei m•căsătoriţi cite 500, iar pentru cei căsătoriţi cite 1000 de coroane.
Dat în Zalău, la adunarea Comitetului administrativ al comitatului Sălaj,
ţinută la 14 nov(embrie) 1918
Kaizler,
comitele suprem

(indescifrabil)
(indescifrabil)
primnotar
(n. n. probabil Sami Bela)

preşedinte

4. Ilustrului domn

dr. Teodor Mihali
deputat, preşedintele C.N.R.C.
Dej
Avem onoare a vă aviza, că la 11 1. c. 1918 st. n. s-a constituit in Zelau ConNaţional Român comitatens pentru Selagiu.
S""8u ales preşedinte: dr. ~orge Pap; iar de vice-preşedinţi: Alesandru Ţiple
şi dr. Iosif Fărcaş.
Tot atuncia s-au luat măsuri 1Pentru înfiinţarea Galrdei Naţionale Române
atit în Zeiau, cit şi în comune.
Zeiau, 15 noiembrie 1918 st. n.
siliul

dr. Alexandru Ţiple
notarul
C.N.R. com(itatens)

dr. George Pop
preşedintele

C.N.R. com(itatens)
Arh. Slat,

Bucureşti,

fond Consiliul Nalional Român al comitalului Solnoc -

IS!i.

33 - Acta M.,...ei Poroliuensis -

voi. Xll/1Ull
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5. Szilâgy Vârmegye
Krasznai jarâs f0szolgabir6ja
4167/1918 sz(âm)
Foispcin

urnak
:LJLAH

4151/1918 sz(âmu) făisp(ani) rendeldrc hiva.tkozassal jclentem, hogy a .iâras
10 jegyzosege kozill hâromban, vagyi1; Krasznan, CsizfrbPn i"s GyumolcsC:•nPS1.'n a
helyben maradt aljegyzok teljesitik hivat.alos teendoiket. A krasznahorvati jPgyz6segbe (a) korjegyzo visszatert es mukodl'St;t megkezdctte. Als6valk6- es Varsokra
a jegyzok hallomasom szerint szinten vissza fognak terni. A ma&'Yarkeceli korjegyz6, Lob Elek, helyere vissza nem fog tt'rni s val6szinfileg nyugdijaztat.asi1t
fogja kerni. Helyebe Sz6116si Bela jegyzoi irnokot helyettesitettem, kit azonban
a lakossag az irodâba be nem engl'cl.
Az als6bani, felsoszeki es bodganhazi korjegyzoi irodâikat a tomeg tel.ie,en
kifosztotta, osszes iratokat elegette, butorzatot drongâlta, annyira, hogy ezen harom korjegyzoseg mOkodeset j6 ideig nern folytathatja.
A jegyzok ideiglenes athelyezese irant ez ido szerint javaslatot nPm tehetek,
mivel a krasznahorvati korjegyzo kivetelt'•vel egy sincs a helyen s jelenle;gi tart6zkodasi helyet egyiknek sem ismerem.
Ahogy (a) korjegyzc5kkel ez ugyben targyalhatok, jelentesemet azonnal megiteszem.
Kraszna, 1918 november 19-en.
(indescifrabil)
Arh. Stat.

Sălaj,

Prefectura jullelului

Sălaj,

Comitele suprem -

adm., nr. 4228/1!118, fila I.

Traducere

Comitatul Sălaj
Primpretorul plasei Crasna
Nr. 4167/1918
Către

Domnul comite suprP.m
ZALAU

Referitor la ordinul comitelui S'Uprem nr. 4151/1918, vă raportez că din CC'Je
10 comune ale plasei, în trei, adică în Crasna, Cizer şi Plopiş, activităţile oficiale
sînt Pfectuate de către subnotarii răma~i pe loc. Notarul cercual din notariatul
Horoatu-Crasnei s-a reîntors şi a început activitatea. După auzite, se vor întoarce
~i notarii din Valcău de Jos şi Vîrşolţ. Notarul cer::\Jal din Meseşenii de Jos,
LIOb Elek, nu se mai întoarce. probabil va cere pensionarea lui. ln loC'\.11 lm
am (numit) pe Szollosi Bela, canceiistul notairiatului, pe care însă pqpulaţia nu-l
lasă să intre în cancelarie.
Populaţia din Ban, Sîg şi Stîrci a jefuit complet cancelariile notariatelor
cercuale, a ars toate actele, a distrus mobilierul, în a!)a măsură că aceste trei
notariate cercuale nu-şi pot continua încă mult timp activitatea.
Cu privire la transfer<Vt·pa provizorie a notarilor, în momentul de Iaţi1 nu
pot să Iac nici o propunere, întrucît, cu excepţia notarului cercual din HornatuCrasnei, nici unul nu este pe ;post, şi nu cunosc domiciliul lor actual.
Cum pot dis::'uta cu notarii cerC'Uali în această privinţă, vă rapo~tez lmediat.
Qrasna, la 19 noiembrie HJlB
(indescifrabil)
primpretor
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6. /'. zilahi torvc•nyszckti.il
V. 1730/2 - 1918 szam.
Az âllami.igyeszscg 4795/1918. â.i. szâmu inditvanya a lazadas bCintettevel terhelt Flora Indrei l(ui} Juon es tarsai elleni bCini.igyben.
VEGZf:S
I. A zilahi tOrvenyszek vizsgalobiroja Flora Indrej l(ui) Juon, 28 cvcs, gor(og) kat(olikus) vallasu, varmezoi szi.i.letcsii cs rătoni lakos, cselcd:
II. Tyirilla GB.bor, 61 eves, gor(og) kat(olikus) vallasu, măroni szi.iletesCi es
lakos, napszamos;
III. Kirilla Flora a lui Peter, 32 eves, g(orog) kat(olikus) vallasu, făldmCives,
maroni lakos;
IV. S{mdor Miklos lui (Mitru Kasului}, 26 cves, g(orog} kat(olikus) vallasu,
fOldmuves, mâroni lakos;
V. Hosszu Togyer a lui Mihăly, 68 eves, g(orog} kat(olikus) vallăsu, fOldmCives, maroni lakos es
VI. Pap Janos Buti, 55 eves, g(orog} kat(olikus) vallasu, fOldmiives, maroni
lakos, gyanusitottak ellen a B(unteto) P(errendtartăs) 105. §-a alapjan, a B(iinteto)t(orveny)k(onyv) 155. §-a ală eso lazadâs biintette miatt a vizsgâlatot elrendeli. Ezenkivi.il alulirott vizsgăl6biro, Flora Indrei lui (Juon) terhelt ellen a B(i.inteto) P(erren<ltartas) 141. §-nak 2. pontja alapjan a vizsgalati fogsăgot is elrendeli, tovc'ibbă a .krasznai jarasbir6sag âltal Sandor Jănos a Mitrului, Pestyân Flora,
Sci.ndor l'âvel Gavrili, Tyirilla Lăszl6 €-s Boncze Florian tenyleges szolgâlatban levo
katonak ellen elrendelt elOzetes letartoztatast a B(i.inteto) P(errendtartas) 143. §-a
alapjan a katonai Ugyesz tovăbbi rendelkezescig hatalyâban fenntartja. A vizsgalati fogsag hatarideje 1919 evi februăr ho 19-ik napjan fog lejarni.

INDO KL AS
A gyanusitottak ellen, ezeknek beismerescvel es a nyomozas adataival, beiga-

zoltnak mutatkozik az a văd, hogy a gyanusitolltak 1918 evi november ho elejen,
cgy ktizelebbrol meg nem allapithato na,pon, egy nagy csoportban az alsobani
jegyz6i hivatalt kifosztottak, tovabbâ Raton kozsegbe menven, itten az ifju Ketheli
Istvan rătonvolgyi tanyajât fosztottak ki es ennek diszn6it az erdosegbol elloptă.k.
Minthogy a nevezett gyanusitottakna:k elOadott biincselekmenye a B(i.inteto)t(orveny)k(onyv) 155. §-a ala eso lâzadâs bCintettenek tenyâlladekăt foglalja magaba l's mintlw.~" a vadlasra jogositott âllami.igyeszseg a gyanusitottak ellen ezen
buntetl miatt vizsgalat elrendeleset inditvanyozta, ennelfogva az alulirott vizsgălo
bironak a gyanusitottak ellen ezen biintett miatt a vizsgalatot el kellett rendelnic.
Tckintve azt, hogy alaposan attol lehet tartani,, hogy Flora Indrej es Tyirilla
Gli~or gyanusitollak szabadlabon hagyasok eseten,. az el6i:e lăthato bi.initetes nagys[1gatol tartva, megszoknenek es bCincselekmenyi.i.J;; •.elbiţalâsat meghiusitanăk, az
alulirott vizsgalobironak a nevezettek ellen a B(i.i1'tefp} P(errendtartâs) 148. §-a
alapjân a vi2lsgalati fogsăgot is el kcllett rendelnie.
.
Minthogy peclig a krnsznai jarâsbirosâg Săndor Janos a Mitrului, Sandor PâYel Gavrili, Pestyân Flora Mihalye, Tyirilla Laszlo Juone. es Boncze Florian Togyeri gyanusitott, tenyleges szolgălatban allo katonăk ellen ezen biinteti miatt az
elozetes letart6ztalast helyesen rendelte el, ennelfogva az alulrirott vizsgâlobironak
ezen katohâk ellen elrendelt elOzetes letartoztatasât a magyar katonai i.igyesz intezkedeseig hatalyaban fenntartani kellelt.
A

kiadmăny

hitelei.il.
s(eged)hiv(atali) tisztviselo

·Arh. Slat. S<ilaj Tribunalul judctului

Sălaj,

dos. nr. 1730/1918.
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Traducere

Nr. V. 1730/2 -

De la Tribunalul din

1918

Zalău

Propunerea Procuraturii de stat nr. 4795/1918 a. ii. cu privire la cauza pen;ilă
a lui Indrei Florea al lui Iuon şi a compli·:=ilor săi! acuzaţi de arimă de răzvră.tirP.
HOTARlRE
Judecătorul de instrucţie al Tribunalului din Zalău. pe baza § 105 al P:-oced'ut'ii Penale, ordonă cercetarea caziului suspecţilor (de mai jos}, acuzaţi c·onform § 155 al Codului Penal de crimă de răzvrătire:
I. In<irei Florea al lui Iuon, 28 de ani, de religie gr. cat., născut in Bµciumi, domiciliat în Ratin, slugă;
II. Gavril Chirilă al Litului, 61 de ani, de religie gr.-cat., născut !ii domiciliat în Marin, ziler;
III. Florea Chirilă al lui Petru, 32 de ani, de religie gr.-cat„ agricultor domiciliat în Marin;
IV. Nicolae Sandor al lui Mitru CaŞ'Ului, 26 de ani, de religie gr.-cat„ e;gricultor, domi::iliat în Marin;
V. Teodor Hosu al llui Mihai, 68 de ani, de religie gr.-cat„ ag?ricultor, domiciliat în Marin.
VI. Ioan Pop Bute, 55 de ani, de religie gr.cat„ agricultor, domiciliat îr„
Marin
In afară de aceasta, subsemnatul, judecător de instrucţie, pe baza ~m::tului
2 al § 141 al Procedurii Penale ordonă arestarea preventivă a inclUIJ)atului Indrei
Florea al lui (Iuon}; apoi menţine în vigoare, pină la noua dispoziţie a proC'Urorului de stat, an•starea preventivă a mititarilar activi Ioan Sandor al Mitrului
Florea Peştean, Piavel Sandor al Gav.r'i.Hi( Vasille Chirilă ,şi Flori'an Bonţe, or<lonaitii
de către Judecătoria de ocol din Crasna, pe baza § 14~ al Prooedurii Penale.
Perioada arestului preventiv se încheie cu ziua de 19 februarie 1919.

EXPUNEREA DE MOTIVE
dovedită, cu recunoaşterea faptul~i şi cu
adusă împotriva suspectaţilor, că respectivii

rezultatele cer:etărilor, <1cea
într-o zi, care nu se poate
stabili mai concret, pe la începutul lunii noiembrie a anului 1918, au jefuit in
masă sediul notariatului din Bănişor, apoi mergînd în com'l.lna Ratin, au jefuit
farma lui Ketheli IiStvan junior din Valea Ratinului şi i.J,au furat iPOrcii din
Apare

acuzaţie

pădure.

Intrucît crimele numiţilor suspectaţi într)unes:: starea faptică a crimelor de
se încadrează în § 155 al Codului ~nal şi avind în vedere că procurat'Ura de stat, însărcinată cu acuzaţia, a propus ordonairea cercetării acestei
crime şi subsemnatul judecător de instrucţie am fost obligat să ordon cercetările
în această crimă, împotriva suspecţilor.
Av1nd în vedere că există justificate bănuieli că în cazlµl lăsării suspectaţilor lndrei Florea şi Gligare Chirilă în libertate, ternîndu-se de mărimea pedepselor previzibile, vor fugi şi cu aceasta vor zădărnici judecarea crimei Jor,
subsemnatul judecător de instrucţie treb~ia să ordon arestarea preventivă a numiţilQr, pe baza § 148 al Procedurii Penale.
Intrucît Judecătoria de ocol din Crasna a ordonat just arestarea preventivă
a suspectaţHor mili.t!a.ri activi': Ioan ~andor al Mitrului:, Pavel Sandor al GavriJii,
Florian Peştean al lui Mihai, Vasile Chirilă al lui Iuon şi Florian Bonţe al Todorii,
pentru săvilrşirea acestor crime, ;prin urmare, şi eu, S'Ubsemnatul judec;itor de
instrucţie trebuia să mPnţin această arestare preventivă a militarilor în tl'rmen,
ordonată de procurorul militar maghiar.
Zalău, la 19 noiembrie 1918
Gyenge 1\1.ihaly m. p„
judecătorul trib'l.lnalului
Pentl·u conformitate
răzvrătire şi

(fără semnătură)
funcţionarul servici'lllui auxiliar
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Ileanda, la 20. XI/!l18

1. D-sale dlui

dr. Iosif Bocn
avocat in Dej
Iubite pretine!
Te rog să aduci la cunoştinţa Consiliului Naţional (Român) comitatens, că in
lleanda s-a constituit Consiliul Naţional (Român) în 5 noiembrie a.c. în modul
următor :
Prezident: dr. Victor Pop adv.
VkPprezitlent: Valer Cosma preot
SPnetar: Alexandru Bucle propr(ietar)
Membri: 15 bărbaţi.
Consiliul
care

Naţional

tot în ziua de 5 i.c. a

astăzi constă din 27 soldaţi şi un ofiţer.
Garda funcţionează ~i ordinele le primeşte

înfiinţat

şi

o

gardă

naţională,

din Cluj.
Te salut cordial
pretor Victor Pop

stimător

Arh. Stat.

Bucureşti,

fond ConsiJiul

1'ui~ondl

Rom[111

ul comilalului Solnoc·Dobica, dos. 2, f. 73.

8. Szilagysomly6i jaras fă6wlgabir6jat61
Szam: 5655/l!l18 k(oz)ig(azgatasi)
Kormcinybiztos Vrnak

ZILAH

Hivatkozva 4151/1918 f6isp(ani) szamu rencleletere, bejelentem, hogy a zavargâsok miatt szekhdyi.iket az alabbi korjegyzok hagytak el:
1. Ti.id6s Lorinc szilagyperecseni hclyettes korjegyz6;
2. Kovacs Endre selymesilosvai korjegyz6;
3. Osinszky Ern6 nagyderzsidai korjegyz6;
4. Csatth Elemfr nagyderzsidai aljegyz6;
5. Sami Istvăn krasznahidvegi helyettes korjcgyz6;
6. Antal Mik16s somly6ujlaki korjegyz6;
7. Nemec Karoly karasztelki korjegyz6;
8. Kuk Peter lecsmeri korjegyzo;
9. Tarea Aurel markaszeki korjegyzo;
10. Hoble Dome halmosdi korjegyz6;
11. Dr. Gece Kornel halmosdi aljegyzo;
12. Vasarhelyi Mihaly szilăgybagosi korjegyz5;
13. Szabo Ger6 szilagynagyfalusi korjegyzoi irnok.
Az eddigi zavargasok egesz tartama alatt allăsukban megrnaradtak Orosz Zoltan kemeri kozsegi jegyzo, Kolozsvari Dezs6 ideiglenes helyettesitett kemeri aljegyz6, Szaploncay Andras szilagynagyfalusi ki:irjegyzo es So6s Mikl6s szilagyzovanyi korjegyzii.
Idokozben felsobb hat6sag felsz61itasa nClkiil a ki:irjegyz0segek ertelmesebb
egyeneinek felkeresere szekhelyi.ik;re vissza mentek es allasukat elfoglaltak: 1. Kovacs Endre selymesilosvai; 2. Osinszky Erno nagyderzsidai; 3. Sami Istvan ikrasznahidvegi helyette5; 4. Antal Mikl6s sornlyoujlaki; 5. Tarea Aurel rnarkaszeki;
6. Hoble Demeter halmosdi; 7. Vasarhelyi Mihaly szilâgybagosi korjegyzok.
Szemelyi el!l.entetek miatt Ti.idos Lorinc szHagyperecseni helyettes, Nem~c Kă
roly karasztelki, Kuk Peter lecsmeri korjegyzok es Szab6 Geru szilagynagyfalu.si
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kozsl'gi irnok allasukat Pl nPm foglalhattak l;S igy ezeknek kicserel!'.•se szilksegesse
valt, enm;lfogva, utolagos j6v[1hagyasa rPmenveb<"n, Sami Istvc'in hl'lyt'ttes krasznahidvcgi korjl'gyzot a szilagypen•csen i, Kuk Peter lecsmeri korjegyziit a krasznahidvegi, Csa1th Elemer nagyderzsidai aljegyzot a karasztelki, Dr. Gece Kornel
halmoscli aljPgyz6t a lecsmeri korjPgyz&segbe hdyPztem ât s a jcgyzi.ii teendok
ellatasc'1val biztam meg.
EZl'll [1\lwlyPZL'sek kiivl'lkczt(•bl'n az illeto megbizottak uj szeklwl)·ilkre 48 6ra
alatt Pl fognak utazni s ott a korjegyziii irattart, penztârt hivatali elOdji.ikti)l âtveszik s a rencles normalis miiki:idest, mnennyiben a ki:irUlmenyek engeclik, megfogjak kezdPn i.
Kerem ennelfogva a kormănybiztos urat ezen javaslatomat j6vallagy6lag tudornâsul venni s amennyiben az ellPn nl'talan kifogâsa lenne, azt velem kozi:ilni,
hogy a netalani cseret annak ert<"lm(•ben t•szki:izi:iljem.
Vt'•gill bejelentem azl îs. hogy Szaploncay Andras szilagynagyfalusi kărjegyzo
rnunkakeptelenseget (•s betegsc;gct orvosi bizonyitvannyal igazolta, huzamosabb
szabadsagot kfrt. Ezcn kL•relnwt mt•lll•kletei kapcsân foly6 evi november h6 18-ân,
5669/1918 kg. szâm alatt alispan urhoz beterjesztettem s amennyiben magam is
betegst;gl'riil c'> jl'lenlegi m unkakcptelensegerol meggyozodest szereztem, javulc'tsaig a szilc'1g:vnagyfalusi korjegyziii teendok ellatasval ideiglenesen Nemec Karoly
kârăszlPlki menekiHt kiirjf'gyzot biztam meg.
(inclesc1frabiil)
Szilag~·somly6, 1918 november ho 20.
(faszolgabir6)
Arh. Stat. S.ildj, Prefectura jud. Siilaj, Comitele suprem -

adm., nr. 4228/1918, f.

10-11.

Traducere
Rrimpretorul plasei Şimleu Silvaniei
Nr. 5655/1988 - actm.
Către

Domnul comisar g11.wernc1mental

ZALAU
Refrritor la ordin1ul comitetului suprem nr. 4151/1918, vă raportez
cauza tulbur<"1rilor au ,părăsit sediile lor următorii notari cercuali:
1)
2)
3)
4)
:J)

())
7)
8)
9/
10)
11)
12)
l:l)

că

din

Tildos L6rincz, notarul oer:"Cual suPl.initor din Perkei;
Kovacs Endre, notarul cercual din Ilişua;
Osinszky Erno, notarul cercual din Bobota;
Csatth Elemer, viccnotarul din Bobota;
Sâmi Istvan, notarul cercual s'Uplinitor din Măierişte;
Antal Mikl6s, notarul cer:::ual din UHeacul Şimleului;
Nemec Karoly, notarul cer:::ual din Caraslelec;
Cuc Petru, notarul cercual din Leşmir;
Tarţa Aurel, notarul ·cercual din Marca;
Hoble Dumitr'U, notarul cercual clin Halmăşcl;
Dr. Glwţc Cornel, vicc>notarul din Halm<'işd;
Vasârlwly Mihâly, notarul cercual din Boghiş;
Szabo Gero, copistU.l notari1atului di'n Nuşfalău;

Au -rămas pe posturile lor în tot timpul tulburărilor: notarul comunal Orosz
Zoltan din Camăr; Koloszvary Deszo, vi.cenotarul supli·nitor din Camăr; notaPul
cercual Szaploncay Andras din Nuşfalău şi So6s Mikl6s, notaru'i cercual din
Zăuan.
•
Intre timp, fără somaţia autorităţilor superioare, la cererea persoanelor mai
înţeleptt> ale notariatelor cercuale, s-au reinto,r5 la sediile lor şi şi-au reocupat
posturile lor notarii cernuali: .1) Kovacs Endre din Ili:şua; 2) Osinszky Erno din
Bobota; ·3) Sami Istvan, suplbinitor la Măierişte; ·O Antal Nicolae din Uileacu
Simlenlui; 5) Tarţa Aurel din Marca; 6) Hoble Dumitru din Halmăşd; 7) Va~sarhelyi
MH1aly din Boghi!ji.
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putut ocupa posturile lor pen11ru duşmănii pcrsonalP ~i a clPvc>nit
de notar cercual Tiidlis I.iirin('Z din Pl1ricei,
din CarastelPc, Cuc Petru din Le~mir -;i a lui
Szah6 Gl'rO, copistutl c·onrnnal din Nuşfalău: din acPsţC' cauze. în spPranta aprohill'ii uJtprioarc, i-am t:·•1nsf't"rat şi i-am însiircinat cu gPstionarca probl<>melor nolnriatului pe urm[1torii: Sâmi Istvan, notarul cer::!ual siuplinitor clin M[1iPrio;t<' la
l'<'ricl'i; Cuc Petru, notarul c<1rcual din Lc~mir la l\1i'1iPri-;te: vicPnotarul Csatth
l·:IPmfr din Bobota la CarastPl!'c şi pe vicc>notarul dr. Glll'ţe Co:·1wl din I lalm•hd la Ll'';mir.
Ca urmare a acestor transferări delegaţii resppctivi vor sosi în timp elf' 48
on• la sedijjle lor noi şi acolo vor prelua oficial de la predecesorii lor arhiva
~i rnsil•;·ia notariatului cercual şi vor începe activitatea normală, în măsura în
c·an• vor pPrmitc sittuaţiile dP acolo.
P:·in urmare, vă rog domnule comisar guvernamental a lua la cunoştinţ{i si
a ai)roba· propunLl!'ile mP!e şi dacă eventual aveţi vreo obiecţie, să-mi comunicaţi,
c·a siî !'fectuPz PVPntualele schimbări în acel spns.
ln final, vă aduc la cunoştinţă şi aceea, că Szaploncay An<lras. notarul cPr1·ual din Nuşfalău este incapabil de muncă, şi-a dovedit boala cu certificat medical
~i a cerut un concediu mai îndelungat. Această Cl:'rere. cu anexele sale, am înaintat-o la domnul vicecomite cu (adresa) nr. 5669/1918 din 18 noiembrie a.c. şi inlrucit despre boala şi incapacitatPa lui actuală de muncă m-am convins -:;i PU,
ru gestionar"''" activităţilor notariatului nr.-cual din Nu':'falău l-am însi'1rcinat.
in mod provizoriu, pe Nemec Karoly, notarul cercual refugiat <lin Caras!Plcc.
Nu

~i-au

rwcesară schimban>.a '>Uplinitorului
11 notarilor cPrcuali Nl•nwe Karoly

Şimleu

Silvaniei, la 20 noiembrie 1918
(inde~cifrabil)

prim pretor

9. De Ia Consiliul ccrcual

Naţ(ional)

Rom(ân) din Ciachi-Girbou

O naratului
Consiliu comitatcns

Naţ(ionul)

Rom(dn)

in Dej
Con.Corm îndrumării primite momentain s-ia C'Onstituit în Ci.achi-Gîrbou Consiliul (Naţional Român) cercual, astfel, că :-onsiliul comunal din Ciachi-Girbou s-a
intn'git cu cite un membru emis de la fiecare senat comunal din Ce'l'C. Acest
con~iliu funcţionează deja de 12 zile.
f:onstitui:-ea:
Preşedinte: dr. Victor Munteanu adv.
VicPprcş<><l(inte): Homan Pop sPctor ::t'll·c(ual)
Notar: Aurel MeZl'i not(ar) pens(ionar)
Casar: Eduard Sandor pro,pr(il'tar)
Comandanţi de gardă: Stc>gar Ioan Beşe şi Demetriu Lazar

înv(ăţător).

Membri: Andrei Iovian protopop, Victor Varga preo11 în Poptelt•ac, Zoltan
Sojovi pretorul, Karacsan Tuzcs propr(ietar), Alexandr'U Magda':' primar, Vasile
Magdaş, Ioan Poptelecan, dr. Vasile Ilia medic, şi din toată comuna delegaţi.
dr. Victor Munteanu
Eduard Sandor
(Gîrbou, la 20 noiembrie 1!}18)
Arh. Slal.

Bucureşti,

lond Consiliul Naional J\omlrn al comilalului Solnoc -
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10. Szilagy varmcgye
Krasznai jarăs f0szolgabir6ja
125/1918

biz(almi) szam
Foispcin Or!

Foly6 h6 19-en mar sz6belileg telcfonon is jclentctt{'m Malt6sagos U.rnak, hogy
a Roman NemzPli Tanars megbiza~ab61 Munthiu Mikl6s, szilagysomly6i lakos, bejelc'Illclte sz6belileg hivatalo.mnak, hogy n jăras roman lakta kozse,geiben a Roman
Ncmzeti Tanăcsot es Roman Ncmzcti G{1rdăt fogja szervezni, mir61 felettes hat6săgaimnak măr tudomasa is Van.
En mar akkor kifejeztem aff'ldli aggalyomat, hogy a nevezett fenti cimen
magyar ellenes agitalâst fog kifejteni a !Plizgult kedelyu olâhsăg kozi::itt. Ezen
agga!yom nem minden alap nelkiil val6 volt, amit igazol azon korulmeny, hogy
ma delf''.olt egy als6băni lakos el6tlem azt a .kijelentest tette, hogy fent nevezett
Munthiu Mikl6s, ki ăllit6lag tart(alekos) honvedszăzados, a szilagysomly6i „Silvania" takarekpl'nztar tisztvisel6je, tegnap, vagyis f(oly6) h6 20-ân, Als6ban ki::izsegben 1H'pgyu!cst tartott es ezen gyulesen azt a kijelentest tette, hogy a romanok
Erdc/!flJl'n mcir citvettcilc az uralmat s ezutan ok intezkednek s ennek alapjân. ha
arra kapnak utasităst, hogy a fiatalabb korosztalyuak katonai szolgalatra vonuljanak bt', annak eleget ne tegyenek. Ha ertesitest kapnak menjenek be Szilagy'"
somJ~·6ra. A lakossagot az olah 1wmzeti tanăcsra feleskdte.
Ncvezetl ezen mO.kodeset a jârăs tObbi kozsegeiben is folytatja.
Ezen koriilmenyt f(oly6) h6 19-en Alispan umak is bejelentettem sz6belileg,
ki szintt'.•n sz6belileg azon utasităst adta, hogy kisertessem nevezett mukodeset figyelemmel. Ezen utasitasnak deget nem tehetek, mert az olah kozsegekben sem
jegyzii, sem mas megbizhat6 Pmber ezen celra rendelkezesemre ncm al!.
Tisztelettel kerem Mclt6sagodat cz i.igyben a legsurgosebben int[·zkedni, mivel
az olăhsag szervezkedese esetcn a csekely szamu csendorseg az csetleges betăre
seket es rablăsokat megakad<ilyozni nem tudja.
Kraszna, 1918 novembcr 21-en
(indescifrabil)
f6szolgabir6.
Arh. Stat. S<ilaj, Preleclura jud.

Sălaj.

Comitele suprem -

adm„ nr. 74/1919, fila 21.

Traducere

Comitatul

Sălaj

Primpretorul plasei Crasna
Nr. 125/1918 - confid.
Domnule Comite suprem!

Am raportat ~i 'Domniei voastre şi verbal şi prin telefon, la data de 19 a
lunii curente, că lVIunthiu Nicolae, domi::iliat în Şimleu Silvaniei, pe baza însăr
cinării Consili'Ului Naţional Român, a anunţat verbal, oficiul meu, că va organiza
în comunele 1populate de românii din plasă, consilii naţionale române şi gărzi naţionale române, fapt despre care organele mele superioare au deja cunoştinţă.
Eu am exprimat deja atunci îndoielile mele. că sub titlul de mai sus o. să se
desfăşoare o propagandă antimaghiară în rindurile românilor cu stare sufletească agitată. Aceaslă îndoială a mea nu era chiar fără temei, ci este justificată
de situaţi:a, că, lazi, înainte de masă, un ,cetăţean di'n Bănişor •a declarat in :ftaţa
mea că susnumitul Munthiu Nicolae, despre care se zice că P căpitan tn rezervă
de honvezi, şi funcţionar al casei de cred!it „Silvania" din Şimleu Silvaniei, ieri
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- adi'că la 20 a lunii curente - a ţinut o adunare populară la Bănişor, şi la
11c:eastf1 adunare a afirmat că românii deja au luat puter<'a în Transilvania, şi
1·;\ pe baza aceasta ei dispun. Deci dacă se primesc dispoziţii pentru înrolarea în
nrmată a tinerei generaţii, să nu se satisfa::ă aceste dispoziţii. Dacă vor fi anunţaţi,
s;"1 meargă la Şimleu Silvaniei. A pus poJJ'Ulaţia să depună jurămint pentru ConHiliul Naţional Român.
Numitul continuă activitatea aceasta şi în celelalte
comune ale
plasei.
Am raportat verbal şi domnului vicecomite această situaţie, la data de 19
11 lunii curente, care, de asemenea, verbal, a dat dispoziţie să urmăresc atent
11ctivitatea numitului. Nu pot satisface această dispoziţie, într'llcit în comunele româneşti nu-mi stă la dispoziţie nici notarul şi nici alte persoane de în::!'edere
pentru acest scop.
Rog cu stimă pe Domnia voastră să luaţi măsuri în această chestiune cit mai
urgent, intrucit, în cazul organizării românimii, jandarmeria cu efectivul ei redus n'U poate împiedica eventualele spargeri şi jafuri.
(indescifrabil)
primpretor

Crasna, la 21 noiembrie 1918

11. Szilagy vaTmegye
Krasznai jărăs foszolgabir6ja
125/1918 szăm.
Făispdn

Ornak!
ZILAH

Fenti szam alatt egyidejfileg tett jelentesemre hivatkozassal, az als6valk6i korjegyzo jelenteset masolatban tovabbi eljaras vegett beterjesztem.
Kraszna, 1918 november 21.
(indescifrabil)
f6szolgabir6.

Melleklet: 1 d(a)r(a}b.

Mcisvlat

63/1918 bizalmi szam. Jelentem, hogy Als6valk6n a

nemzetiirscg megszfmtet<'•se
eseten, esetleg mar păr 6răn beli.ii, a ket korjegyzoocg teri.ileten a legvadabb anarrhia tamadna, melyben a szemely es vagyonbiztonsag egyetlen pillanatig sem volna
f Pnntarthat6. Ennek elkeri.ilese vegett tiszteletteil kcrem fiiszolgabir6 urat kegyeskedjek minden rendelkezesere ăl16 m6don odahatni, vagyis illetekes he!ym t<ivlt·<itilag a legsi.irgiisebb elOterjesztest tenni az irant, hogy a veszelyeztetett kcizliiztonsag meg6vasa celjab61 Als6valk6n a nernzet6rscg tovabb fenntartassek, addig
11mig mas alkalmas szerv fogja a kozbiztonsag cs rend megvedcset atvenni. Addig
is mig făszolgabir6 tir eliiterjt!sztese kello eredmennyel jarna, tisztelettel kerem
odahatni, hogy az ittcni csendiir6rspar.ancsnoksag a mar leszereliiben levii nemzetliroket tartsa vio;sza es ujra szerelje fel, mert ellen esetben a videkre a legrettenetesebb csapăs zudulhat espedig azert is, mert itt feleliitlen emberek nagyon
silrgiisen roman nemzetiirseget szerveznek. Als6valk6, 1918 november 21-en. Abrahlim, s. k. korjegyzo.
A masolat hitelei.il.
Kraszna,

1918

november

21.

L. S.

Arh. Stat.

(indescifrabil)
irodaitiszt.
Sălaj,

Prefectura jud.

Sălaj,

Comitele suprem -

ad.m., nr. 74/1919, I. 22----23.
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Traducere

Comitalul Sălaj
Primpretorul plasei Crasna
Nr. 125/1918
Către

Domnul Comite suprem
ZALAU
lmpreună cu raportul meu, înaintat sub Ilir. de mai sus,
rezolvare wpia raportului notariatul'l1i cercual din Valcău de Jos.
Crasna, la 21 noiembrie 1918

vă

depun pentru

(indescifrabil)
primpretor

1 anexă

Traducert'

Comit::itul S<ilaj
Primpretorul plasei Crasna
Copie

Nr. 6:l/1!H8 confidenţial. Vă raportez ca in cazul desfiinţării gărzii naţionale de
la Valcău de Jos, pe teritoriul celor două notariate cercuale eventual în timp de
citeva ceasuri, ar izbucni anarhia cca mai aprigă, în care siguranţa personală şi
de avorc nu s-ar putPa 1Păstra pentru nici o clipă. Pentru evitarea acesteia, cu
onoare vă rog, domnule primpretor, să binevoiţi a influenţa cu toate mC'todele
disponibile, adică a raporta ur~ent telegrafic către autorităţile competentC' că la
Valcău de Jos, pentru menţinerea siguranţei publice periclitate>, garda naţională
să fie menţinută şi în continuare, pînă cînd va prelua un alt organ competent
apărarea siguranţPi publice. Pînă cînd raportul domnului primpretor va adu~e
rezultatul necesar, cu onoare vă rog să di51Puneţi ca comandamentul jandarmeriei
locale sr1 reţină ~i să înarmeze din nou pe gardiştii naţionali în curs de dezarmare, întrucit, în caz contrar, ar cădea lovitura cea mai groaznică pe aceste meleaguri, şi anume şi pentru aceea că aici nişte elemente iresponsabile organizează
gărzile naţionale române.
Valcău de Jos, la 21 noiembrie 1918
Abraham, m. p., notar cercual
Pent1·u conformitate cu originalul
Crasna, la 21 noiembrie 1918
(indescifrabil)
cancelarist

L. S.

112.

,

Szilăgycsehi jărâs

f0szolg<Ibir6jat6l
Szâm: 6186/1918 k(oz)ig(azgatâsi)
Foispcin Vr!

4151/1918. szâmu rendeletere hivatkozâssal jelentem, hogy a zavargâsok foly-

tan szekhelyerol elmenekillni kenyszerillt Bartha Andras hadadi, Vârna Lăszl6 fels6bereksz6i; elmenekillt de visszatert, a.zonban szekhelyen megmaradnia veszelyes
volna Bekefi Lip6t sillelmedi es Ternâk Janos szilâgyillesfalvi korjegyzonek, tovabba elmcnekiilt es rneg vissza nem tert B-Oros Ignăc sziJă,gycsehi segedjegyzo.
Ami az athelyezest illeti, Bekefi Lip6t âithelyezendo volna Hadadra, a sillelrnedi kort szolgâlna addig Zekeli Janos siilelmedi segedjegyzo, Ternak Jănos most
sU.lyas tildobajban fekszik Szilâgycsehben, de nern tudok helyettest a helyebe,
mert oda csakis roman ajkut vallaiLnak, eppugy Felsobereksz6ra is, ahova Vârna
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Lâszl6 talân nehany nap mulva visszaterhet. Boros Ignac segedjegyzot egye!Ore
nelkillozni lehet Szilagycsehben, Bartha Andras hadadi korjl'gyzorol pedig rokonai sem tudjak meg, hogy hol Van.
Szilagycseh, 1918 november 22.
(indescifrabil)
f0szolgabir6.
Arl1. Stat. S.Jlnj, Prefectura jud.

Sălaj,

Comitele suprem -

adm., nr.

~220/1918,

J:!a 3.

Traducere

Primpretorul plasei· Cehu Silvaniei
Nr. 6186/1918 - adm.
Domnule Comite suprem!

Rcforitor la ordinul dv. nr. 4151/HJ18 vă raportC'z ca in urma tulburării au
fost nevoiţi a se refugia de la sediile lor {notarii cercuali} Bartha Andrăs din
Hodod, Vărna Laszlo din Bîrsău de Sus; s-au refugiat şi s-a-u reîntors, dar ar fi
periculos de a rămîne la sediile lor notarii cer:?uali Bekefi Lip6t din Ulmeni Sălaj şi Ternak Janos din Băseşit.i.; mai departe s-a refugiat şi înci1 nu s-a întors
vice-notarul Boros Ignâc din Cehu Silvaniei. ln problema transferărilor, ar trebui transferat Bckefi Lip6t la Hodod şi pină atunci la Ulmeni ar funcţiona vicenotarul Zekeli Janos. Ternăk Janos în prezent e grav bolnav cu TBC la Cehu
Silvaniei. dar nu ştiu ,pe nimeni în Jocul lui, întrucît acolo nu acceptă numai pe
unul cu limba {maternă} română, la fel şi la Bîrsău de Sus, unde eventual Vărna
Laszlo peste citeva zile s-ar putea întolarce. De Baros Ignac, viQeno~rul din
Cehu Silvaniei, deocamdată ne-an1 putea lipsi. Despre Bartha Andras, notarul
cercual din Hodod, nici rudele nu ştiu unde se află.
Cehu Silvaniei, la 22 noiembrie 1918
(indescifrabil)
prim pretor

1:1. Consiliului

Naţional

Român comitatens în
Dej

Prin aceasta vă aduc la cunoştinţă, că în ziua de 22 .nov. a. c. s-a ţinut <idunarea genf•rală cu poporul român din Zalha cu care ocaziune o parte a poporului a
depus jurămîntul de fidelitate ptr. înalta noastră stăpînire naţională şi pentru
Marele Sfat al naţiunei române; :?ealaltă parte a dene&<at acest jurămint IPe motivul că nu poate depune acest jurămînt şi liniştea comunei Zalha nu .se poate
restabili pînă atunci, pînă cînd averea comunei aflătoare la antistia comunală de
pînă acum nu se va prelua de către membrii sfatului naţional comunal din
Zalha.
Prin urmare, vă rog să binevoiţi a ne da îndrumările necesare, că ce ar fi
mai consult a face în privinţa celor menţionate şi aceasta cu atît mai vtrtos cu cit
ca p.rezidentele ron.srnului 111aţioQail. focal nu[~mi'] pot lua nici o răs
pundere ptr. ordinea şi liniştea comunei în aceste zile de mari prefaceri.

eu,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

C. Grad -

524

D. E. Goron -

E. Wagner

Vă rog să-mi notificaţi dacă ptr. preluarea averii comunale se exmite o comisie dlin centru ori nu? sau doară o putem face aceasta noi de capul nostru?

De la Consiliul naţional comunal
Zalha, la 22 noiembrie 1918
Cu stimă:
Liviu Greab,
preot gr. cat. român
P. S. Cu ducerea acestor orduri precum şi du aducerea
Teodor Moldovan şi Iosif Iepan din Zalha.

irăspunsului

sînt încre-

dinţaţi

Liviu Greab
Aril. Stat.

Bucureşti.

fond Consiliul Na\ional Român al comitatului Solnoc-Dobîca, dos. nr. 6, f. 11-llv.

14 Onoratului Consiliu N (aţional) R(omân) c{omitatens)

Dej
Am onoare a vă aviza, că în comuna noastră ne-am organizat in C.N.R. comunal şi am instituit garda naţională in 8 noiembrie, iar în 14 nov. am fo'St
reorganizaţi. prin dl slocot. Micu, în mii.ni.le căruia am şi depus jurămîntul de
credinţă pe steagul C.N.R.
In comuna noastră n'u s-a întimplat nici un exces. Ordinea e deplină.
Poporul român de aici pretinde sus şi tare alipirea Ardealului şi a părţilor
ungurene locuite de români - către România.
Aşa să fie! Amin!
Cristolţul Marc, la 24 noiembrie 19'18
Eugen Balin t,
preşedinte

C.N.R. comunal
Anexat: Conspect asupra C.N.R. comunal

şi

Garda

Naţională

1 exemplar
Comitat: Solnoc - Dobica
District: Ciachi - Gîrbou

comuna:

Română.
Cristolţ1,1l

-

M~re

Conspect,
asupra Consili'ului N {aţional) R{omân) comunal şi a Gardei Naţionale Române din comuna Cristolţul - Mare constituit la 8 nov(embrie) şi reorganizat la 14 nov{embrie) 1918
""'
Biroul:
Preşedinte: Eugen Balint preot
I vicepreş(edinte): Valeriu Groza
II
„
Iulian Ilieş
I secretar: Emanoil Freundlich
II
Victor Pop
Membri C.N.R. comunal: Ioan Rus, Grigore Cormoş (al) l(ui) Onăşcuţ,
Zaharia Dîngă, Vasile Creciunaş {al) 1(ui) Maftei, Ioan Creciunaş {al)
1{ui) Maftei, Ioan Petran {al) 1{ui) Castan, Zaharia Ilieş {al) 1(ui)
Ion, Daniile Fazakaş, Zaharia Creciunaş {al) l{ui) Pavel şi Grigore
Cormoş. {al) l{ui} Zahairie.
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Naţională română: Vasilica David, Alexandru Liţe, Zaharie Prodan
(al) l(ui) Timofie, Athanasiu Toma, Emanoil Freundlich, Gregoriu
Ilie (al) l(ui) Simeon, Andrei Miele, Ioan David.
- Mare, la 24 noiembrie 1918
Eugen Balint,

Garda
Crt<>t.olţul

preşedintele

C.N.R. comunal
Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Naţional Român al comitatului Solnoc-Dobica„ dos. 2, f. 46-47.

15.

Szilăgy

vârmegye
Krasznai jarâs f6szolgabir6ja
125/1918 biz(almi) szâm
Foispan Vrnak
ZILAH

Fenti szâm alatt foly6 h6 21-en kelt jelentesemre hivatkozâssal, Drăgos Janos
maroni lakos altal felvett jegyzokonyv mâsolatat tudomăs vegett beterjesztem.
Kraszna, 11918 november 25.
{Melleklet): 1 d(a)r(a)b
(indescifrabil)
fărszolgabir6.

Masolat
Jegyz6ki5nyv

Felvetetett Krai.5znăn az 1918 evi november h6 25. na,pjăn a krasznai jarăs
f6szolgabiT6i irodajaban. Drăgos Janos ald Maron koz.segben lakik, el6sz6val eloadja, hogy foly6 h6 23-an Maron kozsegben megjelent Kaba Vazul, az aradti Roman Nemzeti Tanacs kikUldOttje, s a maroni kClzsegi lakossagot gyillesre hivta
ossze s a gyilles folyamăn megalakitott egy 12 tagb61 all6 komegi intezo bizottsagot es 40 tagb61 all6 Român Nemzeti Gardat. Az intezo bizottsag a kozseg iigyeinek rendezesere van hivatva s IOOzsegi eloljar6sagra (bir6ra stbire) sziikseg nincsen. A Nemzeti Garda fegyverekkel lesz ellătva s a tovabbi intezkedeseket bevarja. Ezekre, Romăniara az eskiit letetette. Kijelentette tovâbbă, hogy a român
ajku ka.tonakoteleseknek bevonulniok nem kell, hanem a tovabbi rendelkezeseiket
be kell Vârniok.
A fel ezt az elotte felolvasott jegyzokonyvet feljelentesevel mindenben megegyezonek talâlta es mint ilyent alăirta, illetoleg kezjegyevel ellatta.
K(elt) m(int) f(en)t.
Krecs Samu s. k.
j egyzokonyvvezeto

Drâgos Janos s. k.
fel
Veress s. k.
f6szolgabir6

A

măsolat

hiiteleill.
Kraszna, 1918 novernbcr 25.

L. S.
Krecs Samu
irodatiszt.
Arh. Stat.

Sălaj,

_Prefectura jud.

Sălaj

Comitele sup·rem -

adm., nr. 74/1919,
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Traducere

Comitatul Sălaj
P.rimpretorul plasei Crasna
Nr. 125/1918 - confid.

Nr. 330/1918 -

comit. suprem

Domnule Comite suprem
ZALAU

Cu privire la raj)ortul meu înaintat sub numărul ele mai su~. la 21 a l.c .. vă
înaintPz pentru luare la cunoştinţă ::opia ,procesului verbal încheiat de cetăţeanul
Dragoş Ioan din Marin.
Crasna. la 25 noiPmbric 191B
1

(indPscifrabil)
prim pretor

anl"Xă

Copie
Proces verbal

înclwiat la Crasna, la 25 noiembrie l!J18, in cancelaria pri.mpretorului plasei
Crasna.
Dragoş Ioan, domiciliat în comuna Marin, declară verbal că, la 23 a l.c .•
a apărut în comuna Marin Caba Vasile, delegatul Consiliului Naţional Român
·din Arad, şi i-a invitat la o adunare pe locuitorii comunei Ma·rin, a înfiinţat în
cursul adunării un" comitet executiv comuna'l din 12 persoane şi G<l!l'da N·aţio!l,alii
Română formată din 40 de persoane. Comitetul exe:::utiv· esl1' chemat pentru
rezolvarea problemelor comunei, nu mai este nevoie de antistie comunală (primar
şi aşa mar departe). Garda Naţională va fi înzestrată cu arme ~i va aştepta ordinele ulterioare. Aceştia (comitetul executiv al G.N.R. - n.n.) au de.pus jurămîntul
pentru România. ln continuare (sus-numitul) a declarat că recruţii români, nu
trebuie să se înroleze, ci trebuie să aştepte ordinele noi.
Partea a declarat că procesul verbal citit in faţa lui este complet identic cu
denunţul lui şi :::a atare l-a sPmnat, adică a pus crucea.
D.m.s.
Krecs Samu, m.p.
conducătorul procesului verbal
Veress.

Ioan, m. p.
partea
'

Dragoş

Pentru conformitate cu originalul
Crasna, la 25 noiembrie 1918
L. S.

Krrcs Samu, cancelarist

...
Şimleu,

rn.

la 26 nov(embrie}

O{n.ornt} cllui Avram Dragoş în

Keresitdl'k

(Cdşt'elec

-

n.n.)

Prin prezenta vi se aduce la cuno~tinţă, impunlndu-mi-se sfînta dorinţă de
a reprezenta cu demnitate neamul românesc şi in special părţile din cercul Şim
leului Silvaniei la Marea Adunare Naţională convocată de Marde Sfat al naţiu
nii române din Ungaria şi 'llran!S.ilvania pe 1 Dec. 1119118 la Alba Iulia, ne simţim
îndemnaţi a vă provo:::a, 1n carate de repnnientant în sensul convocalo-rului apă~
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rut în nr. 11 al ,,Românului" <;ă vă ,prezentaţi la această adunare', îndcmnind
pe alţii s[1 se prezinte, dar cu deosebirP iar fi dc> dorit oa din comurn:i d-voastri"1
;;<'l puţin 2 ţăruni buni să vă urrnczP. De încartiruire s-a făcut îngriiire 1\frrindea
cirw jJrindc. La revedere cu toţii!
şi

Cu dragoste frăţească semnăm,
Senatul Naţional Român cercual
dr. A. Gheţie,
prezident

dr. Aciu
~ecrctar

i\rh. :;. Llt.

Sd.l~j.

fond Pdrohia gr. cal. Criste1cc, dos. l.

17.
l'roces verbai

lual în aduna·rea electorală a Cercului electoral Cehu Silvaniei din comitatul
în comuna Cehu Silvaniei la 'l:l nov. 1918.

Săl.ij ţinută

Prezident: Vasile Pop
Notar: Iuliu Vaida
Alexandru Vaida
Prezidentul dă
gere-a urgentă alor
convocată în scurt
în toate comunC'le

cetire ordinului venit de la C.N.R. prin care să ordonă ale5 delegaţi în Marca Adunare NaţionaH'1 Română, care va fi
timp. Constată că publicarea alegerii s-a vestit de cu vreme
din cerc. Salută pe alegătorii prezenţi şi îi provoacă ca să
numească 2 bărbaţi de încredere.
Se numesc aleşi dnii. !Dr. Mihai Pop şi Traian Marinca.
Prezidentul descltide votarea, care de::.-urgînd în ordi:ne pe baza scrutinului
fii cut de biroul adunării să constată că unanimitatea voturilor au întrunit dnii:
... ca urm~re _,pn~identul declară,. pe dnii: Dr. Alexandru Pop, Ioan
Costea,
Alexandru Vaida, Sintion Mărieş şi Vasile Fălăuş aleşi din (partea) românilor
din acest cerc cu vot universal ca delegaţi ai cercului electoral. îndreptăţiţi şi
îndal Jraţi a lua parte cu vot de~isiv în Marea Adunarea Naţională Română care
se v1 convoca din partea Consiliului Centml Naţional Român încă în declllrsul
acestui an şi la adunările, care eventual le va -convoca în decursul anului următor.

PrPzidiiul di.spune ca în urma acestei enunţări preziditale aleşii deputaţi să
f[e provăzuţi cu cred:enţionalc, iar o parte a acestui proces veirbal să se trimită
imediat C(onsiliului) C(entral) N(aţional) R(omân) spre ştire.
Despre ce lulndu-se a~est proces vc>rbal în 2 parii, dintre care unul se va
păstm la Consiliul Naţjonal Român din fruntea comitatului, actul de alegere
~e încheie la orele
D.c.m.s.
Vasile Pop,
prezidentul adunării
electorale

Iuliu Vaida,
Alexandru Vaida,
notarii
adunării clecto::-ale

Arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia, fond DocumP.ntele Unirii, voi. III, p. 141-144.
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Naţional

D. E. Goron -

E. Wagner

Român comitatens

Mă rog să binevoiţi a ne trimite certificat, ca jandarmeria regimului vechi
nu poată confisca armele de la cei 8 gardişti ai noştri.
De la Consiliul Naţ(ional) Român ~omunal.
Cristolţul-Mare, la 27 nov(embri.e) 1918
Eugen Balint
preş(edintelP) c:N.R. comunal
să

Arh. Stat.

Bucureşti,

Naţional

fond Consiliul

Romirn al comitalului Solnoc-Dobica, dos. 4, f, 9.

19. Prea onor(atului)
Con(siliu) Naţ(ional) Rom(ân) comit(atens)

Dej
Conform ordinului primit pentru comuna Sim.işna de a salva şi restitui
averea în vite şi etc_ a lui Daday Zoltan şi Tibor Nyârady şi .Jrudele lor, imi
permit a vă raporta, că averea în vite e deplin restituită Tespectivilor. A rămas. să
se înapoieze lucruri mai mărunte ca perini, oglinzi, cearceafuri etc. pe care, pe
baza cercetă;rilor ce le-am făcut, am ordonat să se înapoieze. .A.5emenea sint
divergenţe intre popor şi Tespectivii pentru mălai, căci oamenii susţin că dinsul
l-ar fi ÎITJiPărţit.
Totodată, îmi permit a raporta, că în comuna Simişna a .fost sediul jandarmeriei, care refugiindu-se a lăsat acolo aranjamentul. lpr •. ~ucrurile aflate de ale
statului le-iam declartat de avere naţională română şi rog respectuos a di.spune
transportarea acestor lucruri (ţoale, rechizite de birou, vase <le bucătărie etc.).
Asemenea, se găses= acolo şi bucate, care sînt averea privată a jandarmilor, rog
a dispune şi asupra aceleia.
La comuna Rus voi aranja astăzi totul şi voi raporta.
27. XI. 1918
Cu distinsă stimă
Titu Nicşa
Arh. Stal

Bucureşti

Fond Consiliul

Naţional

..

Roruim al comitd!ului Solnoc-Dobica, dosar 8, fila I-Iv.

20. Traducere

De la vicecomitele comitatului Solnoc Nr. 15.6H ·- 1918
Consiliului National Român

.

Dej

Dobîca

....

Considerînd, că în unele părţi ale comitatului şi acum se comit furturi şi
jafuri, cu stimă rog Consiliul Naţional Român comitatens să binevoiască a intPrveni Ia comenduirea armate'i regale rnmâne, ca în scopul îm,pieclicării furtur'ilor
~i a jafurilor în comunele periclitate. îndeosebi în cercul Lăpuşului-Unguresc, apoi
în Sînmărgita, Mica, Cuzdrioara, Urişe!", Că~ei, Cîţcău, ILişua, MănăşL·ur, Ncgrileşti, Ciachi-'Gîrbou, Pantice:i şi în Cublli!şul- Unguresc, să se trimită patr•u:e.
Dej, Ia 28 dec(embric} 1918

Gnjzag6 m.,p.
vicecomite

Arh. Stat. Bucureşti, fond Consiliul Na\ionf Român al comitalului Solnoc-Dobîca, dos. 8, f, 9ti.
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21. Consiliului National Românesc

al comitatului Solnoc -

Dobica

Dej
Aduc la cuno<;;tlinţă on(oratul'Ui} Consiliu Naţional Românesc, cum că în
comuna Hăşmaş s-a instituit un Consiliu Naţional Românesc comunal din 17 membri si anume:
' Prezident: Augustin Budu preot gr(eco-} cat(olic)
2 viccprezidenţi: Niste Elec primar şi Niste George
2 secretari: Pop Ioan (al) l(ui} George şi Pop Alesandru
membri: Petru Gawi,lă, Cri.ste Inat L., Gavriiă Castan, N.fute Vasile P„
Tăut Grigoraş, . . . George, Pop Trifan D., Puşcaş Simeon, Niste Nicodim, Gavrilă Vasile, Pop Ananie, Petri: George M.
Acest consiliu a înfiinţat o Gardă Naţională Română din 20 membri de
încredere dintre 4 sînt plătiţi de comună, ceilalţi servesc fără plată.
Dat în

Hăşmaş,

la 28/XI-!118
Cu deosebită stimă
Augustin Budu,
preot gT(eco-) cat(olic}
preş(edintele) Cons(iliului}
Naţ(ional) Rom(ân} comunal

Arb.

Bucur~şti,

Stat.

fond

Consii!iul

Naţional

Român

al

com.itatului. Solnoc-Dobka,

dos.

2,

f.

72.

22. A zilahi jarâs f0szolgabir6jat61
6516(1918 k(oz)ig(azgatasi} szam.
Foispân Or!

A magyar miniszterium 5244/1918 M.E. rendelete alapjan, amennyiben a
nyirsidi, ordogkuti, varmezoi, szilăgyfOkereszturi, di6sadi, sarmasagi, szilagykovesdi
korjgyez6k szekhelyi.ikrol eltavozni kenyszeri.iltek a forradalom âltal teremtett helyzetek miatt, a szemelybiztonsâgukr61, âllomashedyi1krol megnyugtat6lag ez ido szerint sem tudok gondoskodni, ennelfogva kerem Melt6sâgodat melt6ztassek:
1. A nyirisidi ko.rjegyzoi allăsra Kruppa Antal ordogkuti korjegyzot;
2. az ordogkutira Mathe J6zsef okleveles jegyzo, sarmasagi lakost,
3. a varmezoire Simon Ignac okl(eveles) jegyzo, jelenleg varmezoi lakost,
4. a szilagyfOkereszturira Orosz Andor als6egregyi,
5. a di6sadira Sub a Lajos olcl (eveles} jegyzo, di6sadi aljegyz6t,
6. a sarmasagira Konig Bela sz.ilăgykovesdi !Wrjegyzot,
7. a szilagykovesdire Pek J6zsef nyirsidi ·korjegyzot helyettesiteni s errol oket
<'·rtesiteni.
Zilah, 1918 november h6 28-ân.
Tarpai Mik16s,
f6szolgabir6.
,\1h. Stat.

Sălaj,

Prefectura jud. S8laj, Comitele suprem -

adm. nr. 4223/1918, fila 12.

Traducere

l'rimpretorul plasei Zalău
Nr. 6516/1918 - atlm.
Domnule comite _suprem!

Pe baza ordinului 5244/1918, M.E. al (Preşedinţiei Consiliului) de Miniştri
maghiar, întrucît notarii cercuall din Mirşid, Trezneja, Buciumi, Crlistu.r-Crişeni,
:14 - Acta Mvsci Porolissensis -

voi. XII/1988
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Dioşod. Sărmăşag (~i) Chieşd au fost 1wvoiţi s[1 părăsească sNiiile lor din
situaţiei create d0 revoluţie, în pr0zent nu 1pot asigura posturi pentru ei şi
ranţa lor personalii, pentru aceasta vă rog s[1 bitll'voiţi a transfera:
1) la MÎd1~iid, pe postul! de notar cercu;:~!. pe ·notarul ccrcual Kruppa

cauza
sigu-

Antal
din Trcznea;
2) la Treznea, pe notarul diplomat Mathe J6zsef, cetăţean din Sărmăşag;
3) la Buciumi, pc notarul diplomat Simon l!llnăc, în prcwnl cetăţean din
Buciumi;
4) la Cristur-Crişeni, pc Orosz An dor din Agrij;
5) la Dioşod, pc notarul diplomat Suba Lajos, vicenotar la Dioşod;
(i) la Siirmăşag, ,pe notarul ccrcual Konig Bela din Chieşd;
7) la Chieşd, pc notarul ccrcual Pek J6zsef din Mirşid.
(Totodată, vă rog} anunţarea celor în cauză despre această situaţie.
Zală'U,

la 2B noiembrie 191B
Tarpai Mikl6s,
primpretor

23. CREDENTIONAL
Subsemnaţii

adeverim., că in cercul electoral Cehu Silvaniei din oomitatul
s-au ales azi delegaţi ai acestui cerc electoral dnii:
Ioan Coste din Uileacul Sălajului cu unanimitate.
Drept-ce sus-numiţii delegaţi si'nlt prin aceasta auitorizaţi .a lura parte la vot
decisiv la Marea Adunare Naţională Română ce se va convoca prin Consiliul
Central Naţional Român, in numele tuturor Românilor din acest cerc electoral
şi la alte Mari Adunări Naţionale Române, care eventual o să mai fie convocat!'
în decursul anului acestuia ori în anul următor şi a contribui cu votul lor la
deci-derea asupra sorţii viitoare a neamului românesc din Transilvania, Ungaria
şi Banatul Timişorean.
Dat din oelectoral al cercului electoral Cehu Silvaniei ţinut in ziua de 28
noiembrie 191B.
Sălagiu

Vasile Pop,
prezid::-nt

Iu1iu Vaida,
notar

Arhivd tvluzcului Unirii din Alba Iulia, fond Documentele Unirii, voi. III, J.o.

24. On(Orat} Cons(iliu)

Naţ(ional}

~

&5.

Rom(ân) cercual

Ileanda Mare
ln conformitate cu deciziunea Cons{iliului} Naţ(ional} Rom(ân) comit(~tens),
avem onoarea a vă transpune plinsoarea alăturată a loC1.1itorilor din Topliţa ca
aceea ISă binevoiţi ainterveni la Gard.a (Naţională) M)aghi,ară din Ileanda să abstc•1•
de !I.a continuarea actelor vJolente, comise în Topliţa.
Vă rugăm să binevoiţi a ... afacerea
săiten.ilor
de acolo şi din bani.i
ce s-au adunat şi se vor mai aduna iPentru porcii şi lemnele notarului Lacskarali,
să se achite din aceşti pretenţiunile oameni(lor}, cărora respectivul notar le d;itoreşte şi numai suma ce restează să i se dea notarului. Intrucît notarul nu s-ar
mulţumi cu suma ce i se îmbie, adică 2BOO cor(oane} (in}cercaţi aplanarea difc•renţei intre el şi intre oameni, în ultimul caz să pretindă pe cale judecătoreascri.
Binevoiţi a se aduce la cunoştinţa Gardei (Naţionale} Magh(iare) din H~anda,
că procedura ei a fost nelegală şi dacă nu va sista procedura începută, ori se vor
mai repeta astfel de cazuri, vom fi siliţi să luăm măSUI'li mai aspre pentru reglt•mentarea ei.
Arh. Stal.

Bucureşti,

foud Consiliul

N~ional

Român al comitalului Soluoc-Dobîca, dos. 8, f. 28.
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Subscrisul prim curator dedar, eii cele scrise în numele meu şi din împuternici rea mro sînt adevărate, atit la chestia obl. Vezes, cît şi în chestia dlui dr. Victor Pop, dar din anumitP cauze am fost nPces.itat să fac declaraţia de la Ileanda.
Nefiind informat de anunţul dlui Tit Necşa pe deplin cînd am făcut declaraţia
la Ileanda, rng ,pentru clarificarea declaraţiunilor un interogatoriu verbal împrcurni cu notarul. Horvath Laszl6 din Fodora - Română la Dej pe ziua ce mi-o
\"'a
fixa prea on(oratul) C(onsili u) N (aţional) R(omân) c{olThitatens).
!·'odora -

Română,

3 dPcrmhrir 1!118

Alexiu Ilieş,
suhlocot(Pnc>nt}

Ioan Iuncăres2u,
Simion Husă,
Arh. Slot.

:!li.

Bucureşli,

Con.~iliul

Iond Consiliul

Na~ion,Jl

Romiln al comilalului Solnoc·Dobica, dos. 8, f. 124.

National Român al comitatului

·

Solnoc -

Dobîca
Dej

In ziua de 8 nov(emhrie) st. n. serbîndu-se hramul bisericii noastre din
loc(alibate), f:iind de faţă aproape tot poporul din comună s-a făcut sfinţirea
stPagului nostru naţional, confecţionat de dna preoteasă Ludovica Pop.
Explidndu-se. poporului situaţia mai nouă şi descoperindu-i-se ţintn 2e urmăre)lP poporul român, în tJactl'lc imnului naţional Deşteaptă-te române am nwrs cu toţii la )coala conl'l'sională din loc. Aici s-a cetit şi explicat aJ!)elul
adrrsat comundor de Consiliul Naţ(ional) Rom(ân) comitatens. S-a purces apoi
la constituirca Consiliului (Naţional Român) comunal.
Au fost alc>şi:
prezident: dr. Cornel Pop
vicepreziclenţi an. dl. Pahomiu Pop, preot Dumitru Andreica
'>Pcretari: AlC'xand!·u Popanu
George Andrei2a (al) l(ui) Eft.
Ioan Pocal (al) l(ui) George
membri de increden•: Iosif Irimuş
Dumitru Pocal
\
Alexandru Irimuş.
In urmă s-a înfiinţat Garda Naţională Română din următorii:
Vasile Pocal (al) l(ui) Mitru.
Simion Fărcaş
Gavril Pop (al) l(ui) Ioan
Alexandru Turcu
Ioan Paco! (al) l{ui) AlPx.
Vasile Fărcaş (al) l(ui) Simion
Ioan Borgovan
Iosif Ferşedi
Mitru Fărcaş
Todor Mărc:ean
Augustin Paul
Ioan Lazăr
Ilie Russu
George Pocal a Petrii.
In sfir')it .atit gardiştii, cit ~i membrii consiliului au depus jurămintul cu
mina pe steag.
Cîteva zi!P după constituire a umblat prin comună o patrulă de la Garda
Naţională Română din Dej in frunte cu stc~<arul Silviu Bud.
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Acestui stegar i-am predat lista cons-iliului şi a gardei noastre spre a o
înainta consiliului comitatens.
De atunci am tot aşteptat să primim ceva îndrumare, ceva desluşiri.
Lozna -

Mare, la 3/XII. 918
(Cuciulat -

poşta: Koosalăclfalva

Cu deosebită stimă şi supunere
Consiliul Naţ(ional) Român
al comunei Lozna - Mare
dr. Pop,
prezident

n.n.)

A. Popanu,
secretar
Arb. Stat.

Bucureşti,

fond Consiliul National Român al comitalului Solnoc-Dobica, dos. 2, f. 94-94v.

27. 134-1918
Consiliul Naţional (Român) şi Garda
Naţională (Română) din comuna
Dobrocina c(omi)t(a)t(ul) Solnoc - Dobica

Protocolul
lu.art. tn şecitinţa ad-hoc din 4
raţiunea română din loc(alitate).

decembri~

'1913 -

fiind de

faţă

în :Plen popo-

Locul şedinţei:
gr(eco-) cat(olică) din Dobrocina

Şcoala

Obiectul:
Naţional

Alegerea Consiliului

(Român)

şi

a Gardei

Naţionale

(Române).

Prezenţi:

Nicolae Coste sublocotenent ca prezidente; preotul local S. P. Simion ca notar al şedinţei şi mulţime multă de popor, bărbaţi şi femei.
§ - 1. Domnul Nicolae. Coste, s'ublocotenent, ca e~s !al Consiliului Naţional
Român al c(omi)t(a)tului Solnoc - Dobîca din Dej, arată că s:opul sosirii sale
aid este pentru formarea ad: runu.i. Con~Hiu Naţional local şi a unei gairde naţio
nale pentru satul Dobrocina, indicînd totodată şi ralul său, caracterul acestora
întru susţinerea ordinii 1publice; drept aceea provoacă pe cei din faţă să aleagă
a:el consiliu şi acea gardă zis naţională.
Ad.§ -

1

Poporul alege în unanimitate în Consiliul Naţional (Român) local B - opt
membri - care sînt:
1. S. P. Simion preot gr(eco-) cat(olic), prezidente al C(onsiliului) N (aţional)
Rom(âno) l(ocal); 2. Georgică Gavriş viceprezid(ent);
Vasile Huză secretar; 4.
Vasile Filip membru de încredere; 5. Costan Rus membru de încredere; 6. Matei
Gavriş m(embru) de încr(edere); 7. Ionică Gavriş m(embru) de incr(edere);
.a. Petre Banea m(embru) de incr(edere).

a:

In Garda Naţională (Română):
1. Ioan Gavriş; 2. Vasile Huza; 3. Ioachim Onuţan; 4. Ionaş Corodan; 5. Ne~hita
Huza. 6. Ni:olae Gavriş; 7. Vasile Vultur; 8. Dionisie Vultur; .9. Vasile Gavriş;
10. Matei Ioan; 11. Ioan Ionacu; 12. Teodor Onuţan. Aceştia depun jurămintul
prescris.
§ 2. Mai mulţi membri ai gardei naţionale interpelează prezidiul despre ceva
remuneraţie, mai se roagă de încălţăminte (bocanci) dacă li s-ar da pentru um.blarea în serviciu etc.

l
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2

Se hotăreşte că in asta cauză am dl. N. Costea, cit şi on, d. prezide '81
Cons(iHului) Naţ(ional) Rom(ân) local .să facă întrebare la Cons(iliul) Naţ(ional)
(Român) com(itatens) al co(mi)t(a)tului Solnoc - Dobîca.

Dat Dobrocina la 4. XII. 1918
Nicolae Coste,
sublocotenent
ca
prezide ad. hoc
Bucureşti,

Arh.. Stat.

Sin•. P. Simion,
not(ar) ad. hoc

fond Consiliul National Roman al comitalului Solnoc-Dobîca,

dos. 2, f. 6J-63v.

28. [.

La Marea Adunare Naţională în 1 Dec{embrie) st. n. din Alba Julia protopo,pul Vasiliu .Pop a luat parte cu preotul Cornel Oţiel din Buciumi şi cu ţă
ranii din S{in) georgi'u de Meseş, Bogdana şi Buciumi. La gara Cucerdea o gardă
3osită din Zalău, ungurească, trăgînd jos şi hătind de pămînt steagul tricolor arborat de români în fruntea trenului la gara Ghiriş, un fecior din Buciumi a fost
bravul şi îndrăzneţul viteaz, care străbătînd între mulţimea pînă la acei mişei
înarmaţi, a smuls steagul din mîinile lor şi salvîndu-1 şi arborîndu-1 din nou,
trenul a pornit cu el. La adunarea acea.sta aa participat vreo 80.000 români, iar
după corespondentul ziarului „Pesti napl6" din 3 şi 4 dec{embrie) 100.000 români. Adunarea reprezentată de românii din Ungaria, Ardeal şi Banat, pînă la
Tisa şi Mureş, a proclamat unisons Unirea cu România a tuturor românilor.
Arh. Stat.

Sălaj,

'

fond Protopopiatul greco-catolic Buciumi, dos. 71, f. 104v-105.

29. On(oratului)
Consiliu Naţional Românesc

in Dej
Prin aceasta vă fac cunoscut, că •am Instituit şi în filiala Cliţiu - Csurfalva
Consiliu Naţional Românesc comunal.
Consiliul alegindtu-şi biroul, de prezident s-a ales: Matei Ciulean jude comunal şi prim-curator bis(ericesc), de vice-prezident Gregoriu Gavre. Secretari
Victor Ciull'an ~i Gl1eorghe Maxim.
·
Totodată .s-a format în comună şi o Gardă Naţională Română. Eventual de
se pot căi!Jăta barem două puşti, mă rog a nP aviza.
Despre instituirea ConsiHului Naţional Român şi a Gardei Naţionale Române - în comuna matre Loznţi-Mare - Na.gyloznia. s-a făcut r-a'Port persona l
dlui. Silviu Bud stegar, cînd au umblat pe aici cu Garda Naţională {Română) din
Dej, ceea ce aşa cred, vi s-a adus la cunoştinţă.
1

Dat Lozna -

Mare, la 6 decembrie 1918
Cu distinsă onoare,
Pahomiu Pop,
parohul gr(eco-) cat{olic)
a Loznei - Mari şi filiala
Cliţiu

Arh.

"'Îlat.

Bucure~~

fond Cunsil:uJ National Român a] comitatului Solnoc-Dobica. dos, 2,.· f. 93.
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30. GARDA NATIONALA ROMANA
SIMLEUL SILVANIEI

Ci1pitan d'.·. C.

Mcse~an

':iL

Către

toate qardelc

noţionale

rurnll' din cercul Cras11ei

şi

al

Şimleului

Şimleu,

la 6 dPc. 1918

şi dare de ştire vă fac cunoscut că feciorii noştri romani
în anii 1896-1900 nu trebuie să intre la ni:::i· un serviciu militar în afară
de acela al Gardei Naţionale Române. Cu soldaţii români neavind nimeni altul
dreptul de a dispune dPcît singur Senatul Naţional Român, respt>ctiv comandamentul suprem al Cardei Naţionale Române din Arad p:-in organele sale mijIocitar<'.
2. Toţi acl'i soldaţi, care vor s<\ demobilizrzc (Abfuhrt>n), ,pot face acPasta aiei
în Şimleu, în biroul de dcmobilizarp al Batalionului 23 dP honv1•zi (Şcoala l'!Pmenară dP lîng;i biserica românească, parter. uşa primă la .stînga). Deci a 'P
aviza cei interesaţi C'ă n-au să mai bată calea la Zalău, Dej sau Cluj in scopul
demobilizării. Cei
ce vor să demobilizeze să-şi aducă cu sini• şi eventualele scrisori de legitimaţie (man;;rutc, ordine deschise, cPrtificat de concediere Ptc.).
3. Am observat că unii răzvrătitori fără suflet impărţesc tipărituri intre poporul paşnic, iridemnindu-1 la nesupunere faţă de graiul şi sfatul părintesc al conducătorilor fir~ti lui (care) sînt acum, momindu-l cu împărţire de pămînturi şi
averi. Negreşit că moşiile mari se vor împărţi poporului muncitor de .păm!nt,
dar aceasta are să ~'C întîmple de către Marele Sf.at al poporului nostru ia
tim;ml şi modul său potrivit, dar niciodatii dl' ci1tre nhte oameni (care) vînclut[i
ţara fără nici (o) răspundl're şi putere.
·
ln interesul liniştii şi al păcii, deci e datorinţa fiPciirl'i garde sf1teşti, ca în
comuna sa pe to\i făcătorii de gîlceavă şi volnicii să-i alunge şi să-i facă ne:..

1. Spre orientare

născuţi

vătămători.

C[1pit.:an d:·. C. Meseşan.
C-datul garc!Pi CPITUa~I' c:in
Şimlt•U

Arh. Stat.

Sălaj.

Ionii P•uobi•1 !JL cui.

Şumal,

dos. I. I. 2.

:n. De la Consiliul

Naţional

Rom(ân) Comunal din Zalha

Onor(atului)
Co~iliu Naţional

Rom(ân) comdatens

Dej
Subscrisul cu respect vin a vă raporta !;Oi a mă ruga de următoarele ele
on(oratul) Con.s(iliu) R(ornân) comitatens:
In comuna Zalha, po,ponll, în comparaţie cu alte comUnt', s-a purtat şi să
poartă destul de liniştit, Cam nestatornici sînt în ceea cc prive11te constituirea consiliului. La admoniţiunea repetită din parte-mi, că cu alegerea, respectiv schimbarea membrilor antistiPi comunale, .să fie cu aşteptare pînă cînd situaţia se va
mai limpezi, totuşi în zilele trecute şi-au ales noi membri ai primăriei comunale pe
care m-au silit, aşa zicînd, să-i jur, ceea ce am şi făcut. După aceea, pe motiv c-ă
nu au încredere în cei vechi au luat sig1iliul comunal de la primar, p-redindu-1 noului ales - iar tot pc acel motiv au Inat de la notarul cercual sigiliul comunei
Zalha, precum şi straiţa şi cheia poştei, care I-au adus la subscrisul. Că :::oreet au
purces sau nu chiar sigur nu ştiu, părerea mea, care a fost contra la aceste lucruri,
nu au primit-o. Rog în privinţa aceasta să-mi daţi ceva desluşiri şi eventual~ indicaţiuni (?) pentru conformare în viitor, însă in scris deoarece verbal uşor se
pot mistifica din parte-le adevt-uI.
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Voiesc mai departe, ca orice bani, înţrleg ajutoarele cr le primesc ostaşii şi
femeile lor, să nu SC' mai impărţrască din vechea antistie comunală, fără acei bani
iar.1 s;i vină la mina subscrisului spre distribuire. La această încă fără rezultat,
'r ·:nţC'!PgP, IP-am vorbit că nu se poate. Rog deci, ca şi în privinţa aceasta să-mi
d<lţi îndrumar<' pn~cum şi celor ce vor prezenta această scrisoare, mai ales fiind
in~""<'Sa\i şi dintre matadori.
Rog, ca după :toate cel.e - vor facp multi" intrebări verbale, bunăoară. şi
r'»~pr<' volniciile faţă de păduri, datorii privatE' etc. să fie clarificaţi. Deoarece
întl''.etr rău primenirE'a noastră naţională, sfaturile apoi aricit de binevoitoare ar fi,
m-1i alrs dintre soldaţi, care ar voi să schimbe satul, •să domnească pt>ste toţi şi
\nJtc> cP!r - nu toţi le iau de bani buni, bazîndu~se pe împrejurarea că lr~au spu~
dnd au venit de la oa_ste, că ce să isprăvească pe sate şi că ce drepturi au ei
}C'.'1t11:-t.

Privitor Ia

insE'mnătate(a),

puterea

şi

activitatE'a consiljilor comunale

încă mă

ro>! să-i luminaţi, precum şi despre noile dispoziţii în ceea ce priveşte alimentaţi.·1

cf>'.or

lipsiţi.

Zalha, la 8 dec{embrie) 1918
Cu deosebită stimă~
Liviu Greabu,
,preot gr. cat. român
prezidentul Consiliului
Rom(ân) comunal
Bucureşti,

Arh. Stat.

lond Consiliul

Na\ion•l<'~Wb

Naţional

al comitalului Solnoc-Dobica, dosar nr. 6, f. 14-14v.

12. Spectatului Consiliu Naţional

Romdn cmnitatens

ît2 Dej
Subscrisul Consiliu (Naţional Român) comunal se roagă ca să daţi la mo-roent desluşirp cu privire la următoarele:
1. Din Ciaca sint chemaţi de către comanda ungurească din Dej la miliţie
13 inşi. iar la Cluj 1. Noi, adică eu, în con.ţelegere cu mPmbrii consiliului pînă ne
veţi da răspunsul biletele de chemare nu le-am admanat*. Ne rugăm de răspuns
momentan.
2. Subscrisul am primit de la pretura din C(iachi)-Girbou un circular, în
cdn• rw provoac;i ca S:t fac conspectul dPspre acei foşti mii itnri / :leszerelt katonakr61 :/, ca apoi i.IC'Pştia - se zice în scriptă - vor primi ceva bani. pesemne fiecare acasă la timpul său.
3. Apelul în două texte, unul românesc şi altul uni:l'uresc cu ştirea dvoastră
J fost eclată? Apelul se referă la conscrierea celor ne,prev[1zuţi cu bucate. Ne ru5ăm

ele

răspuns.

Ciaca, la 9.XII. 1918
Ioan Aluiaş,
prezident
Simion Petrică,
vicepreziden t
Aril. Stat,

*

Bucureşti,

fond Consiliul

Naţional

Român al comitalului Solnoc-Dobica,

înmînat
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33. Magnifice domnule!
Poporul din comuna Ciaca doreşte a şti, c[1 cu putinţa-i, ca hăşmăşcnii să
cumpăra moşia doamnei Florian din hotarul comunei Ciaca? ! Po;Jorul din
Cia::a e foarte aprins şi vătămat, pentru că moşia, despre care e vorba, dînşii au
voit a o cumpăra de la contele Teleky, dar n-au putut din cauză că armeanul
din Hăşmaş a dat o sumă, care oamenii n-au putut s[1 o deie, şi de aceea au că
zut de la acea moşie poporul din Ciaca acuma-s 20 de ani.
Poporul din Ciaca e foarte necăjit din cauza că au înţeles că doamna armeniţa
a vindut sau voieşte a vinde moşia aflătoare în hotarul comunei Ciaca la hăşm<i
şeni cu toate că acea moşie se află chiar lingă sat, adică lingă Ciaca.
Pentru înconjmarea neplă::erilor şi Pventuial a ciocnirifor ::e s-ar ivi intre
aceste două comune, vă rog respectuos ca să binevoiţi a îndruma pe locuitorii din
Hăşmaş, ca cu ameninţările lor să nu provoace pe ciacani, deoarece dînşii se laudă
că pădurea din chestiune e a lor, cu toate că părinţii noştri au slujit la domni.
Ameninţările hăşmăşenilor foarte uşor se pot traduce în fapte violente. ceeice n-ar fi de dorit în acest timp critic.
Mă rog, deci s.ă binevoiţi a-i îndruma la ordine pe numiţii hăşmă~eni.
poată

Ciaca, la 9. XII. 1918
Cu adinc respect:
Ioan Aluai:;,
p!'ezidele Cons(iliului)
Naţ(ional) Rom(ân) comunal
Arh. Stat.

Bucureşti,

load Consiliul

Naţional

Român al comitalului Solnoc-Dobica, dos. 9, f. 2-2v.

34. Zsib6i jarf1s f0szolgabir6jât61
Szâm: 3414/H.118.
Melt6s6.gos Foispcin Or!
4151/1918. szamu rendeletere tisztelettel jelentem, hogy a szekhelyukrăl eltă
voznî kenyszerult azon kor- es segedjegyzăk athelyezcserol, kik szekhelyukre mcg
vissza nem tertek, javaiSlatot ez ido szerint meg nem tehetek. Muki:idesuket folytatjâk a zsib6i, almâsgalg6i, dabjoni, vervi:ilgyi es nagygoroszl6i korjegyzăk, ut6bbi
az ăt helyettesită korjegyzăi irno.k âltal. Szunetel meg mindig a karikai, szamosudvarhelyi, kucs6i, almăsbalâzshâzai es naprădi korjegyzăk mukodese; elăbbi hărom
korjegyzăseg hivatalos helyisege, felszerelese, irattara rcszben kirabO!lta.tott, r&szben megsemrnisittetett, az âll(ami) anyakonyveknek bântodăsa nem esett. Hasonl6kepp kiraboltatott e hărom helyen a Jrorjegyzok magânlakâsa, mind hărom helyen, ugy a ki:irjegyzoi lak, mint a korjegyzi:ii magănlakăs ablakai, ajt6i, ikâlyhăi
el lettek pusztitva, mâs helyisegek a ki:irjegyzoi iroda celjaira e ki:irjegyzăsegekben
rendelkezesre nem âllanak. Minden lehetă eszkozzel megkisereltem; hogy e harom
helyen legalâbb a korjegyzăi irodahelyisegeket oly karba hozassam, llogy azokban
a muki:ides me~kezdhetă legyen, de celt sehoc sem ertem eddigele. Mindettăl
eltekintve a kor-, esetleg segedjegyzok szemelye ez ot ki:irjegyzosegben, ugy a
jegyzok, mint sajat velemenyem szerint, biztonsagban egyaltalan nem lenne l'S
a jegyzi:ik hivatalos teendăik ellătasăban a lakossăg alta! gatolva lennenek, mire
adatokat, illetve mar megtOrtent esemenyeket tudnek felhozni. Mindezen koriilmenyek fennforognak nemcsak a korjegyzăsegeikbăl elmeneki.ilt jegyzăkkel szemben, hanem azokkal szemben is, kîk ideiglene5en lennenek e ki:irjegyzăseg(ek) be
âthelyezendăk, igy ennek tudataban senki sem fogadna el az athelyezest. A kozigazgatâs ellatâsa e ki:irjegyzasegekben csakis az esetben lenne biztosithat6, ha a
ki:irjegyzok szemelyhiztonsaganak megărzese es r&szokre segedletnek nyujtasa c~l
jăb61 e korjegyzăî szekhelyekre legalâbb 5 fiibăl all6 karhatalom vezenyeltetnek
ki. Mihelyt ujabb vaJ.tozâs âll be, ~lentesemet haladektalanul megteendem.
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Rendkivi.il neheziti e kerdes megoldăsăt azon kori.ilmeny, hogy a jărăs 10 korjegyzo,ie kozi.il negyen, nevezetesen a kuos6i, vervolgyi, năprădi es nagygorosz16i
hosszabb id6re val6 szabadsagolâst kertek, kerelmuket mindannyian oly orvosi
bizonyitvânyokkal indokoltak, melyekben munkakeptelensegiik igazolva van, igy
eredmenyre alcli:or sem szâmithatnek reszi.ikrol, ha a jelenlegi helyzetre val6 tekintettel, keresi.iket elutasitanăm. A karikai Jrorjegyzo bar szabadsagot nem kert,
munkakeptelen, gy6gyithatatlan beteg.
Zsib6, 1918 december 9.
(indescifrabil)
f6szolgabir6.
(Rezoluţie)

ad 4151/1918 făisp(an}
Erk(ezctt(: 1918 XII. 10.
F6szolgabir6 Ornak

ZSIBO
1414/1918 sz(amu) jelentesere felhivom, hogy tekintettel annak rcndkiviil nagy
fontossagâra, hogy a korjegyzok mukodesiiket ismet megkezdjek, a 4151/1918
sz(amu) intezkedesemben targyalt ideiglenes helyettesitesek kereszti.il vitelere mindent kovessen el. Amennyiben kolcsonos athelyezessel nem oldhat6 meg a kerdes,
igyekezzek esetleg idegen t6rvenyhat6sagok teriileterol elmenekiilt, vagy esetleg
kt'pzPttscggel bir6, ecldig korjegyzoi szolga~atot nem :~ljesvtett egyeneke.t behelyettesiteni, făleg arra torekedve, hogy a kiki.ildott jegyzo a nep bizalmat birja.
A megrongalt jegyzoi lakok helyett, esetleg ideiglenesen mas helyisegek veendO.k igenybe.
Alland6 kal"hatalmat egyelOre nem bocsathatok rendelkezesre a korjegyzoi
szeklhelyekre, a csendor6rs0k megerositese azonban folyamatban van.
Z(ilah), 1918 XIL 10.
Kaizler.
kormanybiztos;
Arh. Stat.

Sălaj,

Preleclura jud. Salaj, Comitele suprem -

adm. nr. 4228/1918, fila 9.

Traducere

Primpretorul plasei Jibou
Nr. 3414/1918
Domniei voastre, domnule Comite suprem!

Urmare Ordinului dv. nr. 4151/1918 vă raportez cu stimă că nu vă pot da
nici o propunere cu privire la transferarea acelor notari cercuali şi subnotari
care au fost nevoiţi să părăsească sediile şi încă nu s-au întors. lşi continuă activitatea notarii cercuali din Jibou, Gilgău-Almaşului, Domnin, Verveghiu şi Someş-Guruslău, ultimul fiind suplinit de cancelistul notariatului cercual. Nu şi-au
reluat încă activitatea notarii cercuali din Creaca, Someş-Odorhei, Cuceu, Bălan şi
Nâpradea; sediile oficiale, rechizitele ~i arhivele ultimelor trei notariate cercuale
au fost jefuite şi în mare parte distrusl'. - registrele de stare civilă au rămas
intacte - ; de asemenea au fost jefuite în aceste trt>i locuri şi locuinţele particulare ale notarilor cercuali. In toate cele trei localităţi au fost distruse ferestrele,
uşile şi sobele, atît ale locuinţelor de la notariate cit !li ale locuinţelor particulare ale notarilor cercuali, iar alte încăperi în sediul notariatului pentru nevoile
notariatelor nu avem la dispoziţie, Am încercat cu toate metodele posibile, pentru
a aduce cele trei cancelarii notariale măcar intr-o stare în care să poată reîncepe
incă
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activitatea ,dar nicăieri nu am putut rezolva, pînă acum nimic. In afar;i de aceasta
persoana notarilor cercuali sau a subnotarilor n-ar fi în siguranţă deloc, atît după
părerea notarilor eît .~i după a mea, iar activitak>a oficială a notarilou· rn· fi înpiededată de către populaţie, fapt ce l-am pwtea argum1m~a cu date .sau ~u fapte întimplate. Toate aceste situaţii ar exista nu numai în cazul notarilor refugiaţi de la notariatele cercuale, ci ~i în C"azul celor transferaţi provizoriu in
ac1>stp notariate, incit cunoscindu-lP. nimt'ni n-ar accPpta transferul. A~iguoarl'a
administraţiei în notariatele cer~ual<> ar Ii posibilă numai în cazul dacii, p<>ntru
păstrarea siguranţei personale a notarilor ~i pentru ajutorul lor, am putea trimite o fo;·ţă publică formată măcar din 5 persoane. Dac;'i se va crea o ~i:u;qie
nouă. o să vi'1 raportez imediat.
Ingreunează rezolvarea problemei într-un mod deos<>bi: faptul di patru 110ta:·1
cercuali, din cei zece ai plasPi !ii anunw. l'<'i din Cuc<>u, V1•rvPghiu. N{t;.Jra(!e<: ~i
Some~-Guruslău, au ~1·rut l·on<·ediu J)(' un timp mai îndl•lungat. FiPcare ~i-a justificat ~olicitarca cu l'l'rtificat nwclical, în ca"l' incaoacitatca Io:: d1• muncr1 estt•
dovedită, incit n-aş putea conta pl' ei, nici dal'i1 Je-âm refuza cererea din cnuzasituaţi<'i a:tuale. N-a C<'l'Ut eoncediu notarul ('l'rcual din C!T::ca, clar l' bo]nav
incurabil ~i incapabil de munc[1.
Jibou, la 9 decembrie 1918
(indrscifrab il)
primpretor

(Rezoluţie)

(Nr.) ad. 4151/1918 - romitc suprem
Sosit Ia 10 decembrie 1!118
Căt1'e

Domnul primpretor
Jibou

Urmare raportului nr. 3414/1918 vă atrag atenţia, că, avind in vederr ima reînceperii activităţii de către notarii cercuali, să faceţi
tot posibilul pentru rezolvarea problemei suplinirilor provizorii trasate în dispoziţia nr. 4151 ilHIB. Dacă nu se poate rezolva problema cu tansferări re:iprocP. ~•i
încercaţi suplinirea lor cu cei refugiaţi de pe t<>ritoriile municipiilor străim• 'au
cu alk persoane cu studii (necesare) care pină acum n-au lucrat pe post de notar
cercual, urmărind, totodaUi, în mod deosebit, ca populaţia să aibă in~redPre in notarul delegat.
In locul sediilor notarintelor distruse, l'Ventual provizoriu, s-ar putea folo~i
alte încăperi.
Dl'ocamdati1 nu pot să pun la di!>poziţia notariatelor cercu;1le forte pub:ice
stabill', dar întărin•a' posturilor de jandarmi este în curs ele rl'zolvan;.
portanţa extraordinară

Zal[1u, la 10 decembrie 1918
K<i1z1Pr,
comis<ir guvernamental

36.

Tek(intetes) kozigazgatcisi bizottscig!

A legutObbi ulesiink 6ta e!Ofordult fontosabb esemcnyekrol tisztelettd jc]{•ntem az alabbiakat.
Az a fektelenseg es korlâtokat nem i.smero anarchia, amely <i mult h6 elso
feleben a torvenyes rendet, szemely es vagyonbiztonsăgot ugyszolva biintetqenm
t.Amadta meg, a h6nap masodik feleben sokat veszitett elebi.ii L's terjedelmebol, tigyhogy mar e h6nap elejl'n a varmegye leg1obb kozsegeben a viszonylagos nyuga-
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lom krzdett beallani. Normalis rPndrol azonban ma meg sz6 se lehet, sot egyes
kozsegek rakoncatlan c:Pmeit meg mindig csak a fegyvPr hatalma tartja feken.
Ll•L:fektelenebb volt az anarchia a krasznai, zilahi, szilagycsehi es zsib6i jarasokban. mig a szilagysomly6i jărasban măr kevesebb es a tasnădiban alig 3-4 ki:izs(·gben fordult Piu. Az Pllopott allaloknak, a sertesek kivl-televel, nagyn•szet, reszint
a kirendelt karh.atalom. rL"szint a ki:ivetkezmenyektol val6 felelf'm reven vissza
lclwtett szen•zni, a serl(•sek egy n'szL't is, de ezeknek es a juhoknak nagyobb reszet levâgtâk va,gy tovăbb adtak. Nagyban fokozta a karosodast a karhatalom
r''>Pkt";lyscgL'. 11wlyP11 csak a h6nap ki:izepe fele .Jehetett segiteni a nemzetorseg fokozalns szerv1•z(·scvl'! es fejleszt(•s(•vPl. Az erdelyi nemzetiiri keri.ilet parancsnoksaga
a v(ar)mcgyci neHlzetOrst•g lctsztimat 800-ban allapitotta meg, a csendc5rseg orsei
pPclig 200 n<'lllZPliil'n·l fognak nwgProsittetni. vagyis iirsi:inkent atlag 8 embern•l.
/\. nemzetors(•g szăma .iL'lL•nll•g 600 fOnyi, ellenben csenc\orsegi szolgalatra alig van
jc•h•ntkPZO.
Jclentem, hogv a brass6i 24-ik honv(ecl) gyalogezred ti:irzse Zilahra helyezl1•tl•lt at (•s a kPzdt'tbPn rakonditlankod6 sz&kely legcnys1•g visclkedese a lakossag
korebl'n indokolt allancl6 izgalmat, nyuglalansâgot id&zett elO, amit csak foko7.0tt
a Ql'kt'lyudvarhl'lyi 82-es volt ki:i7,i:is gy(alog)ezred teljesen fekevesztett legenysegt:·nek visclkcch·,se. anwly a nemzetorseg es czen legi•nyst'.'.g kozott f(oly6) h6 7-en
dduli111 va16s<"igos utcai harcra fejli:idi:itt ki, mPlyhen gepff'gyverek sortiizei is szel"!'JWltck. Az iisSZC'S tisztek, ki.iloni:isen a ne>mzeti:irseg parancsnokanak es a 24-esek
ti;ztikar[tnak higgac\t (•s tapintalos fellep(•se azonban a nyugalmat hP~yrc âllitotta,
a 82-usok pcdig (a) măsodik napon Kolozsvârra vezenydtetv(•n, elutaztak. Ma
1mi1· a m•mzPtorsC·g i's (a) 24-es honvedek teljes egyetl>rtesben tPljesitenek szolgalatot. A Zsib6n 0lhe!yezett kPttos szamu huszărok clism0r(•src malt6an viselkl•cltek.
Reszemrol hirdPtmenyt boesatottam ki, amelyben a lakossagot bekes 0gyi.ittt•'.(•sre. a behivott fiatalkoruakat bevonulasra es mindPnkit a munka megkezdes(·re hivtam fP!, az Pddigi tapasztalatok szerint csaknem eredmt•ny nClkill.
Egyre sulyosabb gondot okoz a vârmegyei kozellâtasnak (a) biztosit<i.sa. A
kozsegi raktârakb61 4 jarasban elrabolt 416 vagonnyi gabona legnagyobb reszt
illelektelen, al'ra nPm szorult Pgyenek kPzebe keriilt, a reaszorultaknak pedig
alig van mit a<lni. Hendszeres rekvir1Uasr6l sz6 se h•hPt. A ki:iz&lelmezesi rninisztc;· mindPn varmPgyeben, jărâsban es ki:iz'.>egben ki:izclelmezesi bizottsagok szerVl'zcset rendclven PI, l'Z irânyban az intezkedeseket megtettem. A v(ar)megyei ki:izelelmezt:•si tanacs elso i.ileset rneg is tartotta es ugy n•ndl'lkezett, hogy a ki:izsegekbf'n alakitand6 hizottsagok irjak i:issze az ellatatlanokat, a meglt>vii gabona, tengcri (•s burgonya felesleget 6s az igy osszegyiilo keszletekbol kiserelji.ik meg az
Pllâtiist, mert idegen v(ar)rncgyekbi:il val6 behozatalra nem szamithatunk. Ni:iveli
a bajt. hogy fc5leg a hazatert katonak t<'ivolr61 se elegednek nwg az eliiirt fejadagokkal.
Jeh'ntcm. hogy a varmegye terilleterol az i:isszes hadifog:yok, egy păr beteg
kivt'l<'lt'vPl, eltavozt'<1k Eltavozott a feol.ettilk rendelkezo tiszt is. a meg· C'lintl'zendo
ugvekPl Dr. Sămi B(ela) aljegyzo fogja Pllatni. Az egyPs munkaac16k altal letetbe
lwlyczett 6Yadekok j6 reszc't mar vissza utaltam.
A fOI-radalom Plsij napjaiban ki:iztudomas szerint <'gycs kurjcgyzokm•k a ni'p
duhe elol nwnckiilni kellett, ami a ki:izszolgalatot is pgyelore megbenitotta. Id6kozbl'n b1•H.igymini:;ztl'r ur frlhatalmazla (a) konn[mybiztos urat, hogy az egyes
jcgyzoket mas kol'be vagy mas .i<'trasba is ideigknt•scn [tthelyezhesse. lgy sikeri.ilt
a Y<irnwgye jegyzoi kal'at ugy athelyezni, hogy ma 111(11· csak 9 ki:irjegyzosegben
nincs jcgyzii (•s pedig a krasznai jitl'asban J, a zsib6i jarasban G korje.l,')'zosegben. A
forradalom elsii napjaiban L'lme1wki.ilt, ele par nap mulva visszat(,rt 13 ki:irjegyzo,
jegyzoi iruclas vagy helyetles jegyză, vagy segedjPgyz6 vczt'l 21 ki:irbcn, 1·cgi jegyzi.i
lllUkodik l;S he:~·c!t egyâlta[an 11l'lll hagyla el 29 hdyc•n, (1.'Vl'S Vagy tendentiostiS
tPl1at a PPsti Napl6 c;s Az Est cimu napilapokn2k az az allitasa, hogy a vannegyl•ben rsak 4 jegyzii muki:idik. Ezek a hirlapi ki:izll'm(myek, valamint a ki:izigaz1.(alasnak alland6 becsmerh'se cs gyanusitasa, v[1rmegycnk regi, kipr6balt, a haboru alatl sok nelki.ili:izesnck es meg a kimeriih•sig munkâval agyonhajszolt tisztikarat, hitPm SZl:!rint meltanytalanul CS i:inerzetebPn lll'nl csak melyen sertette CS
serti folytonosan, hanem j6 reszet annyira elkesrritC'tte, hogy barmely pillanatban
.k<·~zseggcl aclna at hivatalat arra hivatottabbaknak. I~s ha a tisztikar eddig helyen
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maradt, ezt tisztan azert tette, hogy szemelyi ffi ilnyagi erdekei aran is hfi maradjon pusztul6 szegeny hazank ezereves traditi6ihoz.
Csatolva a v(âr)m(egyei) kozp(onti) tisztikar tevekenysegerol sz616 lrimutatast, jelentem vegi.il, hogy Nagy Gyula f(o)sz(ollga)bir6nak, aki nyugdijazasat kerte,
kethavi
szabadsagot
engedelyeztem,
miuUm
munkakeptelenseget
igazolta.
A
hi va tal vezetesevel Dr. Sornogyi Kalman t(i'Sztel{'t) b(eli)
f(o)~~z(o!ga)
bir6t biztarn meg. Foispcin ur Kolto Belat kozig(azgatasi) gyakornokka nevezte ki
es a Sz(ilagy)somly6i f(6)sz(olga)bir6i hivatalhoz osztotta be.
Jelentesem tudomâsul vetelet tisztelettel kerem.
Zilah, 1918 XII. 11.
Ttirok,

(alisp{1n)
Arh. Stat. Siilaj, Prefeclura judc\ului Siilaj, comilelul mlmin1slrnliv, nr. I. 173/l!Jl!l, I. 58-59.

Traducere
Onorat Comitet administrativ!

Cu privire la evenimentele mai însemnate petrc>cute de la ultima noaqr{t
adunare, vă raportez următoarele:
Desfrinarea şi anarhia aceea fără limite, care au ata::at în prima parte> a lunii
trecute, aşa zis fără pedeapsă, ordinea oficială şi securitatea personală şi de avere,
in a doua parte a ilUl!l.ii (noiembrie' ou pierdut mult din rt.ă.if,;ul şi dm amploan"''l lar,
ln aşa fel, că la începutul acestei luni a lnceput să se restabilească liniştea relativf1 în majoritatea comunelor comitatului. Dar despre ordine normală nici azi
nu se poate vorbi, ba chiar, nişte elemente neastimpărate ale unor comune numai
cu puterea al'!nei sint ţinute in friu. Anarhia cea mai dezlănţuită a fost în plaS<>le
Crasna, Zal[1u, Cehu Silvaniei şi Jibou, pînă cinel în plasa Şimleu Silvaniei nrni
puţin, iar (în plasa} Tăşnad numai în 3-'1 comune a existat. Partea cea mai mare
a animalelor, cu excepţia porcilor, a fost recuperată, o parte cu ajutorul autorită
ţilor trimise, iar partea cealaltă (a fost restituită) de frica urmărilor (faptelor lor}.
în aşa fel c[1 o parte a porcilor (au fost recuperaţi} dar marca parte a a<·estora
şi a oilor au fost tăiaţi ~au vînduţi. Din cauza mărimii pagubei şi ia numărului mic
al forţelor de ordine, în (această situaţie) numai pe la mijlocul lunii s-n putut
ajuta, odată ::u organizarea şi dezvoltarc>a treptată a gărzii naţionale. Numă:-u l
gărzii naţionale a comitatului a fost stabilit la 800 de comandamentul regional
al gărzilor naţionak clin Transilvania, ia!· posturile de jandarmi vor fi întfirite
cu 200 de gardişti, adică în medie, fiecare post cu 8 oameni. Numărul gardiştilor
in prezent este de 600 oameni, în schimb pentru jandarmerie abia sînt înscrişi.
Vă raportez că corpul Regimentului nr. 24 infanterie honvezi de la Braşov
a fost transferat la •Zalău şi la început atitudinea soldaţilor secui neastimpăraţi
a crrot în rîndul populaţiei o nC'!ini~te şi o agitaţie pernwnenrtă, justifi::atC'. pe
care au inten!'ii.ficat-o purta.rea soldaţilor complet desfrînaţi ai fostului regiment
comun nr. 82 din Odorheiu! Secuiesc, care în după masa zilf'i de 7 a lunii curente
au declanşat o adevărată luptă de stradă cu garda naţională, în care au avut un
rol şi salvele mitralierelor. Dar atitudinea calmă şi plină de tact a tuturor ofiţe
rilor şi îndeosebi a comandantului gărzilor naţionale şi a corpului ofiţerilor de
la (Regimentul nr.) 24 au restabilit liniştea, iar cei de la (Regimentul) 82, a
doua zi, au fost transferaţi la Cluj şi au plecat. Azi, deja, garda naţionarn ~i
honvezii de la (Regimentul) 24 îşi fac îndatoririle într-o înţelegere deplină. Husarii regimentului nr. 2 plasaţi în Jibou s-au eomportat admirabil.
Am lansat din partea mea un apel, în care am chemat populaţia la conveţuire paşnică, pe tinerii recruţi la înrolare şi pe toată lumea la în~epcrea muncii,
dar după experienţa de pînă acum, aproape fără rezultat.
Tot mai marc necaz prodUCJliil asigurarea alimentaţiei publice. Cele 216 vagoane de cereale jefuite din depdZitele comunale ale celor 4 plase în mare parte
au ajuns în miinile celor nPcompetenţi, cei care nu aveau nevoie de ele şi pentru
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1·l'i in ~t abia putem da ceva. Rechiziţionuea normală este cu neputinţA Ministerul .Aprovi,z.ilonării PubUce a ordona11 înfiinţarea oomiltetelor de aprovizionare publică in fiecare comitat, plasă şi comună. Am luat toate măsurile necesare
ln această direcţie. Prima şedinţă a Consiliului pentru aprovizionarea. publică
d<'ja a fost ţinută şi în aşa fel a dispus ca, comitetele care vor fi înfiinţate la
<'<JJnune, să conscrie pe cei neaprovizionaţi şi surplusmile de cereale şi cartofi. şi
din sto:urile în aşa fel adunate să incercăm aprovizionarea, deoarece nu ne putem ba2la pe importul din alte judeţe. Sporeşte neoazul faptU!l că, îndeosebi militarii reîntorşi acasă, nu se mulţumes: deloc cu iraţiile prescrise.
Vă raportez
că de pe teritoriul comitatului toţi pri1Zonierii au plecat, cu
excepţia citorva bolnavi. A plecat şi ofiţerul care răspundea de ei; eventualele
probleme ivite le va rezolva subnotarul dr. Sami Bela. Am reevirat cauţiunile depuse de unii patroni.
După :um se ştie, în primele zile ale revoluţiei unii notari cercuali erau
nevoiţi a se refugia din faţa furiei poporului, care a paralizat şi serviciile publice. Intre timp, domnul ministru de interne a însărcinat ,pe domnul comisar guvernamental, ca pe unii notari să-i transfere provizoriu la alte cercuri sau plase.
Astfel am reuşit să transferăm corpul notarilor în aşa fel, că astăzi numai în 9
notariate cercuale nu sint notari, şi anume: în plasa Crasna 3 şi în plasa Jibou
ln 6 notariate cercuale. In 21 de cercuri conduc 13 notari cercuali, refugiaţi în
primele zile ale revoluţiei, care s-au întors după cîtJeva zile, funcţionari de la
notariat<', ajutori de notari sau suplinitori de notari; în 29 de locuri funcţionează
notarii vechi, care n-au părăsit Jocurile lor, deci este greşită sau tendenţioasă afirmaţia ziarelor Pesti Naplo şi Az Est că în comitat numai 4 notari funcţionează.
Cele inserate, de asemenea şi dC1S:onsiderarea şi suspiciunea; veşnică faţă de
administraţie, după credinţa mea, nu numai că au jignit adînc, dar jignesc pe nedrept şi în continuare demnitatea corpului\ funcţionarilor vechi şi încercaţi ai
comitatului, pus în faţa mizeriei şi obosit, în timpul războiului, cu muncile peste
măsură, pînă la surmenaj. O bun{1 parte sînt aşa de amărîţi, că în ori::are clipă
fiecare ar da bucuros serviciul lui pentru unul mai capabil. Şi dacă corpul funcţionarilor a rămas pe loc, a făcut-o numai pentru faptul ca să rămînă credincios,
în detrimentul intereselor lui personale şi materiale, la tradiţiile milenare ale
bietei patrii pieritoare.
Anexînd situaţia privind activitatea :orpului funcţionarilor centrali ai comitatului, vă raportez în final, că am aprobat două luni de concediu pentru primpretorul Nagy Gyula, care a cerut pensionarea lui, după ce a dovedit incapacitatea lui de muncă. Cu conducerea cancelariei sale J..,am in::redinţat pc primpretorul onorifi:: Somogyi Kalman. Domnule comite suprem, l-am numit pe Kălto
Bl'la în funcţie de practicant de administraţie şi l-am repartizat la concelaria
primpretorului din Silmleu Silvaniei.
Cu toată stima, rog luarea la cunoştinţă a raportului meu
Zalău,

la 11 dec{embrie)
Torăk,

{vicecomite)

37. Nr. 323-1918
Prea venerat Consistor!

Cu provocare la sc·risoarea de sub nr. 5754-1918, cu reverinţă raportez, ca
am primit tîrziu, dar orientat fiind din ziaristi::ă, cu dragoste am alergat
la Adunarea Naţională din 1 Dec{embrie) de la Alba Iulia împreună cu
ginerele meu on{oratul) Cornel Oţiel din Buciumi, <lucind ambii din parohiile
noastre şi mai mulţi ţărani spre a să însufleţi şi ei de impozanta manifestaţie a
unirii românilor, şi s-au şi reîntors învioraţi sufleteşte împreună cu noi.
Ba ca director al desp{ărţămîntului) Buciumi al Astrei am dat credenţio
nale spre a fi şi această instituţie culturală reprezentată la adunare.
deşi o
şi eu
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Ar mai fi participat şi alţi preoţi, învăţători şi ţărani, dar unii erau atunci
bolnavi, iar altora le era frică a intrPprinde de aici călătoria lungf1, pentu că
auzeau veşti despre tulburări, - şi in adevăr, că trenul pe care am pornit din
Ciucea arborindu-se la Ghiri•ş in frunitea lui un slC'ag trkolor, cînd a intrat în
gară la Cucerdea nişte gardişti unguri între care cu mirare am recunoscut
gardişti din Zalău, oraşul nostru apropiat cu Ken•kes fost stegar intre ei, atacind steagul şi trăgîndu-1 de pe tren jos, clnd bătîndu-1 ele pf1mint se trudeau
sf1-l zdrobească înconjuraţi de gardişti cu suliţP scoase. Un frcior de-al nostru
din Buciumi, Sachie a lui Holhoş, a fost viteazul îndrăzneţ, care coborînd cu
iuţeală din tren cu alt fecior de-al nostru şi străbătîncl prin învălmăşeala ungurească obr~n.ică scursă pe peron a ·smuls .din 1nîin1ile 'lor cu braţe de leu, stPagul,
şi, salvîndu-1. îl arboră clin nou în fruntea trenului, care văzînd fochistul prinll'jdia cu iuţpală porni din gară şi iwstp l oră sosind apoi de la Cluj trenul
special românesc cu gardă armată, informat[1 acC'asta de5pre întimplarea noastră
dezarmă la Cuce:·dca pe acei mişei, ca apoi şi acf:'st tren la ieşirea din gara Teiuş
încă să fip atacat, cinel un stegar nimerit in inimă de un glonţ pe loc mur·i.
iar altul greu rănit în alt[1 zi, murind, unul s-a ales cu o rană uşoară.
NP-am împăcat cu toatl' greutăţile şi primejdiile lungului nofitru drum,
căci am ştiut, c:"1 un popor foră singe nu-şi poate cîştiga drepturi şi a-şi scutura
lanţurile iob<lgiei seculan•.
Pe la Alba Iulia c·c lume românească înviorată e deja! Cît de fericiţi sînt
CPi ce locuiesc acele plaiuri! Noi însă cei de pc aici, acum, dupi1 adunare. cînd
e notorie ungurismului ruperea de sub stăpînirea lor, trăim zile mai grele. In
Zalău, pe membrii Consiliului Comitatens din loc{alitate) îi atacă, le-au spart
ferestrele, pe unii i-au şi bătut, unii stnt fugari, un fin al meu, medic de vază,
a cerut azi trăsură spre a se refugia la mine. Ungurii din Crasna, foşti botaşi
de la alegerile din Ceh(u Silvaniei), în zilele trecute au atacat comuna Stîrci,
dar noroc, că avînd şi ea arme - omorînd 4 unguri-i-au .alungat. Orice se întîmplă pe satele noastre vin ostaşi din Zălau şi puşcf1 şi escortează.
Bunul D(umne)zeu pe car cu evliavie îl rug[11n, sperăm cft în curind va
zori vremuri mai limpezi şi tihnite pentru noi.
Oficiul protopopesc al Almaşului
S(în)georgiu de

Meseş

în 12 dec(embrie) 1918
umilit serv.
Vasiliu Pop
protopo.p

Arh. Stat. Alba, fond Mitropolia grcco-calolicd romtind. de Alba Iulia

şi

Făgdraş

din acte inregi5trale,

nr. 6069/1918.

38. Nr. 3JG -

1918
Prea venerat Consistor 1

Cred, că nu va fi s~tit de lucru superflu[u], dacă voiu răporta şi eu despre
anarhice create de revoluţia şi in acest ţinut din 4 noiembrie a.c. încoace
şi în aceea zi.
Dacă şi noi cei din acest ţinut a trebuit să simţim stări anarhice şi pe a1c1,
motivul de căpetenie a fost, că fiind marc roadă de prune şi statul unguresc
făcînd singur monopolul, cu eschiderea total<i a producentului popor, a conces
dreptul de fiert vinars singur unui consorţiu jidovit din Zălau, constătător din
boieri din Zălau şi jur, unguri, care stătorind preţuri maximale bagatele după
vremuri, ridicau în şesul dintre Buciumi şi Bodia o vinărsărie cu aparate moderne,
cu care la zi să fierbe cite 2000 litri suzlă, la care fiind toate satele silite ·să-şi
ducă productul de pruni", poporul cu odiu privi lucrul, cu deosebire dacă a văzut
că nici inteligenţa română nu e cruţată.
stările
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Sosind acas{1 ele pe fronturi ostaşii şi aflînd că pe roada lor de prune a
pus acel consorţiu mina cu reevirarea rodului, şi în crîşme neaflind vinars, ciţiva
«staşi, foşti prizonieri în Rusia, din Bodia, coînţeleşi cu ostaşi din Buciumi
l'are aduseseră şi cîtcva arme - merseră la vinărsărie şi alungind pe jidanii is1>r~vnici, o luar(ă) sub ~t.ăpînirc, pusăr(ă) dintre ei patrule îna:rnnate. ~i fiind în localul nou zidit suzlă multă gata şi pc afară sute de căzi pline cu
zamă dP fil·:·t, se apu:::ară ostaşii de fiert şi chef, şi mergind vestea despre marde rvan•t de Vlina:rs, apoi veniră la vinărsărie :::u gri1mada ostaşi şi femei cu
vase din Buciumi, S(în)georgiul de Meseş, Răstolţul Mare, Agrij şi Bodia - împărţiră vinarsul intn• sine /intrP ei ni.n./, cum şi materialul de sC'induri al
<'difieiului etc„ 'ii 9uşcînd în aparatele de fiert şi zdrobindu-le toate. Cu vase pline
'i morţi de beţi vre-o 50 de ostaşi apoi se întoarseră la Buciumi şi aprinzind cu
puşcături care-au nimerit în o ladă de chibrite - „Consumul" şi jefuindu-l total,.
aµoi au jefuit prăvăliile, pe :::rîşmari, magazinul comunal în care erau recvirate
bucatek, au zdrobit cancelaria notarială, nimicind protocoale şi scrisori, au jefuit
;>e notar, ·au spart şi băut vinurile clin celarul „Si1van!iei", voiau 1'l z<lirobi
rPgistrele şi tot ce avea banca românească „Silvania" abstînd la intrare în ea,
numai :::ă li s-au spus că contabilul a fugit la Şimleu cu banii gata şi cambii (le)
~i hîrtiile de valoare, a'u zdrobit şi jefuit pe la poştă, şi cînd o parte se dusPră la
primar să taie un bou al acestuia, iar alţii la o bancă ungurească cu planul,
ca apoi să nu cruţe nici .pc ţăranii mai bogaţi, ci să-i jefuiască şi pe ace'itia (o
stradă întreagă) pe motiv, că s-ar fi scutit de la slujba militară avind averi şi
hani, ~i comuna aceasta vast;i-îngrozită de atita teroare ce o copleşi.se şi fruntaşii
- văzind că e lucru serios - se adunau să opună rezistenţă, - la cerer<•a pe
telefon a ungurilor şi jidanilor înspăimintaţi, cum şi a postariului şi (a) altora
fugari, - sosiră din Zălau o grămadă de ostaşi călăreţi şi pe trăsuri bine înarmaţi şi puşcind dint:·c corifpi pe doi, şi pe alţii prinzlndu-i intre care şi pe doi
care au jefuit lada satului S(in)georgiul <le Mcseş dP bani - îi escortară la Zălau
unde-şi aşteaptă dreapta judecată, şi mai venind a 3-a zi şi alţi ostaşi, mai prinsPră şi aceştia şi escortară şi pi• alţii, iar .pe unul, cel mai periculos, groaza
satului - opunindu-sc cu S<'CUrea la mină, 11 împuşcară - care pe loc şi muri
,
şi oamf'nii inspăimfntaţi de familia ble~temată din carf' se trăgea, dorind ca eu
să-l înmormintez, l-am şi înmormîntat pe hoţ spre a se odihni satul de el •
. . . Văzind atîta decadenţă morală şi anarhie pentru siguranţa publică înfiinţarăm consilii naţionale şi în Buciumi din elementele de cinst<', o gardă de peste
100 şi în S(în)georgiu de 28 ostaşi de a susţinlc'a ordinea şi în aceste sate şi
Pventual de a putea ajuta şi la satele vecine. Garda din Bu:::iumi a şi făc-ut
servicii bune, a adunat mult din materialele jefuite, - şi azi treziţi şi cei răi,
şi speriaţi, că daunele de sute de mii de coroane vor avea făptuitori a le <lesdauna,
avem în popor linişte perfectă.
E nesplL"i, cu gtinerelle meu, cit zoaie (probleme - n.n.) am avut cu organ izarPa consiliilor şi a gardelor. Străinii ne vin pe cap, cerindu-ne scutul.
S-au mai purtat rău poporul gr(eco) or(todox) din Treznea care inc[1 au
.il'fuit :::urţile ~i pe notar l-au alungat,
pe care însă încă ostaşi din Zălau l-au
clisdplinat, puşcincl şi escortînd o ceată.
ln Agrij a silit pe jidani (evrei) să le împartă bucal<' vica cu :l cor(oanc'}.
Sîntă Mărie ~at gr1(eco) w.{todox)
a attacat Berc.ea, dar paşnicul popor de
;1ici pc> hoţi i-au bătut afară. Alaltăieri toţi acei hoţi au jefuit averile unui jidan
din Răsoltul Deşert şi ieni Iau mA:s din Zălau osta.5i 'la Sintă Mărie - caTe
sat mai înainte au fost furat şi vitele din dmp a(le) unor oameni din Răstolţul
lkşert pe care numai răsculindu-se satul, sau putut scoate de la ei.
ln Almaşul Mare români şi unguri s-au răsculat pe domeniul roman-cat(olic)
arde>lP.an, au golit curtea, au dus bucate, nutreţ şi multe vite şi porci.
ln Ţăud şi Nireş (Mesteacăn - n.n.) garda naţioruală Sl.l/Sţine ordinea ·sub
!'omanda sergentului Viscot Sima. tn Bogdana au mare pe preotul Nossa caTe
,.a înarmat cu servitori - şi pe primar, şi aici unii cu deosebire dintre ţărani au
furat şi ucis porci de la jliJr '<li almăşenilor.
Tot in valea Agrijului, la Brusturi a jefuit poporul din Jac şi Brebi şi
nrusturi pe preotul avut Dionisiu Moldovan deşi acesta mult şi-a ajutat credin:!io~i, dîndu-'le ~i mai înafote spre împiirţire •580 vtici buec'Mte. In Lup01a.ia nu
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l-a cruţat poporul nici pe proprietarul Teofil Dragomir - bunul naţionalist şi
sprijinitorul cald al poporului în toate cauzele.
Peste Meseş încă au jefuit poporul ici colo, pc jidani pe toţi i-au jefuit.
In întreg ţinutul nostru poporul a fost cu cea mai mare necruţare, însă
faţă de notari şi primari, şi cu drept cuvînt, căci aceştia sub război au făcut
averi mari pe toate căile, - în împărţirea ajutoarelor pentru familiile ostaşilor,
la re evirări, împărţirea de făină, petrol şi zahăr au fost neconştiincioşi, parţiali
si lacomi. Un notar dintr-un sat (Felsăszek) eh~ lîng{1 Crasna, cind s-au diit kmeile, că flămînzesc cu pruncii, le răspundea: „e primăvară, mergeţi la cîmp şi
paşteţi'', ostaşii veniţi acasă auzind acest lucru. l-au pus la cîmp, l-au dezbrăcat
şi i-au spus ,să p·as::ă, şi .apoi cu zbiciuri mînîndu-1 să-l adape, în urmă l-au
o morit.
In Buciumi, că s-a dat foc de s-a jefuit „Consumul" încă de vină a fost primarul şi notarul, căci fără a cere învoirea noastră a acţionarilor, au stors de
la reprezentanta comunală decis, ca articlii alimentaţii daţi de la stat din „Consum"
să se împartă la popor prin primar, şi ostaşii aflînd, că şi acasă au buţi de spirt,
petrol şi făină fină, şi că mai este griu şi petrol şi zahăr în magazin la „Consum",
dar nu-l împart, l-au aprins şi jefuit, şi cu atît mai vîrtos, că ei - cum s-a dovPdit
- fără ştirea şi învoirea direcţiunii au comandat 0 maşină pentru moară de
foc pe numele comunei, şi dindu-ne de lucru la acţionari pînă ce am putut anula
comanda şi a salva interesele acţionarilor - afară de notar şi de unguri - toţi
români: preoţi şi ţărani. In vremurile de război fiind notarii şi primarii totum
facturo, nu puteam trage deget cu ei fără a nu ne expune la primejdii sub un
,pretext şi altul, şi aşa am fost siliţi a-i primi între acţionari fără a crede, ca ei să
se demită la lucruri prin care atîta odiu au provocat „Consumului". La acţionari
le rămîne însă satisfacţia, că făptuitorii regretă, că s-au atins de averea românească, şi marfa strict a „Consumului" mai toată o au restituit-o ce n-a ars. şi
promit despăgubire mulţi, dar făina, petrolul şi zahărul dat la notar şi primar s;n·e
împărţire, şi reţinut neîmpărţit pentru comună nu vreau sfi ştie de despăgubire.
Azi_ însă cînd stăm după adunarea de la Alba Iulia la care am participat cu
on(oratul) Cornel Oţiel şi ţărani şi noi, şi cînd s-au liniştit românii, ne preocupă altă grijă: dacă s-a proclamat ruperea de cătră Ungaria. Maghiarismul din
Zălau şi din Crasna şi alte sate din jur fierb ură şi răzbunări, spores: gărzile lor
şi în Zălau le-au şi sosit şi honvezime spun că vine România în ţară şi trebuie
Să li facă rezistenţă. Toţi cu mic cu mare dispun de revolvere, gărzile noastre n-au·
arme şi muniţie, decît ici colo 1-2 ·puşti ruginite - şi poporul plin de frică că
pînă la sosirea românl(lor) e mult 1-2 zile, neîncetat ni-i pe cap că ce va fi de
noi dacă se vor răscula Zălaul şi satele ungureşti pline de arme şi muniţie, şi
panică în popor mereu creşte, căci în Zălau la membrii
Consiliului Naţional
Român comitatens care au arborat la căşile lor steagul tricolor au spart ferestrele, hătind pe unul, iar alţii, s-au ascuns, şi alţii cer de la mine trăsuri spre a
se ·refugia fără ia afla oameni, care'(·. a, imitra cu trlă.suri în Zălau: i:ar ungurii
din Crasna în săptămina 1Jrecută au atacat Stirciul, noroc că poporul dispunînd
1 mitraliieră şi puşti aduse de pe front, rasculindu-"Se, li~u aluni;lat, omdrînd
4, <i-ar oom am fast in'furmata„ un~ii se -organizează a-i ataca din nou,
- deci aici în spatele Ungariei destul de cu grijă trăim azi cind eearcă ungurii
să ştie aceea, că la Alba Iulia cine au participat? Cînd dar românismul de pe
Tîrnave, Sibiu şi Braşov etc. scăpaţi peste primejdii trăieşte zile de reîntinerire,
noi cei din părţile ungureşti cu fior ne socotim la ziua de mîine, căci trebuie să
accentuez, că şi cei c~u atacat trenul la Cucerdea în preziua adunării au fost
gardişti unguri din Zălau care în disperarea pentru ciunitirile Ungariei sînt gata
la orice crime.
Comitetului român central poştal nu putem arăta stările noastre, căci în
Zălau ori ce atare adresă s-ar nimici şi n-ar ajunge să o primească. Am ales în
forma aceaslla că maJi sigură o face Preia V (eneratul) Cons(istor) cuno.~::ută situaţia noastră (a) celor din aceste părţi extreme. Aici ar trebui să se afle expediente cum să se poată grabnic asigura viaţa şi bunurile noastre contra eventualelor -bande pînă la intrarea români(lor) spre a le pune în respect.
Azi au sosit la feciorii din an{ul) 1896 născuţi şi foşti ostaşi chemări la
slujba militară la regimentul de glotaşi 32, la Dej. tn Zălau se fac şi pregătiri
pentru noi alegeri la care vor stărui şi românii să-i silească a participa, căci
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gardi~ti ·dl'-a lor vor cutreiera înarmaţi satl'ie. In comitat -

cum m-am informat
din „Pesti napl6" de la jidanul de aici - neamînat vor da o rezolvare a chestiei
agrare, ca de timpuriu să ajungă poporul la pămînt - cum îmi explic - spre a
preveni Sfatul nostru naţional în împărţirea de pămînt, spre a se arăta darnici
şi cu năzuinţa de a provoca dezaprobarea poporului de a se rupe de la Ungaria.
Oficiul Protopopesc al Almaşului,
S(în)georgiu de Meseş, în 12 dec. 1918
umilit serv
Vasiliu Pop,
protopop
Arh. Stal. Alba, fond Mitropolia
gistr.1Le, nr. 5996/1918.

greco-catolică

rom.in<i

de Alba Iulia

şi

l'Jgăroş

din Blaj, acte inrc-

39. Procse-verbal

Luat în I:I decembrie 1918 în şedinţa Senatului Naţional Rom(ân) cercual
din Ciachi - Gîrbou.
Şedinţa se deschide la 10 ore.
La ordinea zilei e chestia înfiinţării gardei maghiare cercuale. Anume în 12
dec. a sosit în comună o patrulă de la garda ungurească cu scopul ca să înfiinţeze garda ·su~num1tă con;stînd din 40 gardişti şi 1 ofiţer.
Intrcbînd fiecare membru al senatului să se declare referitor la această
chestie unanim se aduce hotărîre că rezoluţiunea adusă în adunarea poporului să
se trimită &natului rom. comitatens în forma următoare: „Avînd în vedere că
în cercul Cia~hi - Gîrbou sînt 3 detaşamente de la Garda Naţională Rom(ână}
din Dej anume: în Ciachi - Gîrbou, Simişna ,şi Olpret care susţin ordi,nea spre
mulţ1Lmirea tuturor; avînd în considerare, că înfiinţarea unei alte garde de limbă
străină ar cauza turburări în tot cercul poporul adunat decide să se refacă recercarea la Consiliul Naţional Rom(ân) comit(atens} să mijlocească retragerea
gardei străine din cer~, respectiv să împiedice înfiinţarea ei", şi senatul cercual
roagă pe Senatul Naţional Rom(ân) comitatens şi pe Consiliul Mil(itar} Român ca
pentru liniştea poporului să facă paşii de lipsă la guvernul republican de unde
încă a venit aici la pretură ordin pentru înfiinţarea unei astfel de garde maghiare pentru sprijinirea administraţiei maghiare.
Senatul constată că administraţia nu e
cetire să subscrie

împiedicată

în

funcţionare.

După

Verifică

dr. Victor Munteanu
Mezeiu
Iov. Andrei
Zaha1·ia Magdaş
Alesandru Magdaş
Mastan Ion
x Magdaş Vasile
x Poptelecan Ion
x Crăciunaş Todor
prin Mezeiu
TUzes Karâcsan
Arh. Stat.

35 -

Bucureşti,

fond Consiliul

Acta Mnei PoroliU8JUia -

Naţional

Romii.o al

comitalului Solnoc-Dobîca, dos. 4,

voi. XIl/1988
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40. De la Consiliul

Naţ(ional)

D. E. Goron -

E. Wagner

Rom(ân) cercual Ciachi -

Gîrbou

Onoratului
Consiliu Naţ(ional) Rom(ân) comitatens
în Dej

Cinchi - Girbou, la 14 decembrie 1918
Cu privire la inoportunitatea înfiinţării unei garde cercuale ungure~ti in
Ciachi - Girbou avem onoarea a al.ătura procesul-verbal :uat în şedinţa Consiliului (Naţional Român) cercual. AcPstf'i ~edinţe i-a prf'mers o adunare populară, la care au luat parte mai multe comune, ba au venit 5i gardişti de prin
comune.
S-a protestat cu energie contra reînvierii vechiului sistem, pe care ar fi
menit să-l sprijinească garda înfiinţată.
Poporul însă s-a calmat după promisiunea ce aţi binevoit a face.
Notăm, că gardiştii noştri nici români n-au suferit in sat din alte părţi,
cu atît vor suferi de altă limbă.
Cu deosebi·tă stimă.
pentru Senatul (Naţional Român) cercmd,
Victor Munteanu,
prezident
Mezeim,
notar
Iov(ian) Andrei
Arb.

Stat.

Bucureşti,

fond

Consiliul

41. Nr. 86/916 Cons(iliul)

Naţional

Roman

al

comitalului

Solnoc-Dobica,

dos.

4,

I.

IJ.

Naţ(ional)

Prea onoratului
Consiliu Dirigent
SIBIU

. Ţinîndu-ne de datorinţă să vă aducem la ::unoştinţă toate momentele importante despre care aflăm, avem onoarea a vă raporta:
Prinzîn'd veste, că se plănuieşte îlnfiinţarea unei garde maghiare in comuna Ciachi Gîrbou, centrul centrului! admini.stramv cu acelaşi nume, cu
toate că în comuna aceasta există deja gardii românească bine organizată, care
a rpstabilit ordinea şi .o susţine în mod 0xemplar şi cu toate că am avut învoială
cu Consiliul Naţional Maghiar al comitalului, că în ţinuturile române.~ti prin
gardele noastre să i_Usţinem ordinea, la recererea însuşi a pretorului din Ciachi
- Gîrbou, ca să int~venim la autorităţile lui superioare pentru a se abandona planul înfiinţării gardei magh„ pentru C'ă e de prevăzut că va avea frecări şi ciocniri
cu garda română, ce ar pricinui ri1sturnarea din nou a ordinii .publice, ne-am adresat vicecomitelui comitatului, care însă mi-a dat răspunsul, că afa::erea nu ţine
de competenţa lui, ci de competenţa comandantului Gardei Naţionale M;1ghiare
din comitat. Ne-am adn'sat deci acestui comandament, de la care am primit
următorul răspuns: „Avem poruncă categorică de la ministrul de război 2a în
toate cc'ltrelf' cercurilo:- administrative s;i înfiinţăm de urgenţă garde maghi<ire,
puse sub dis::ipli1I1ă ·IlliÎlilt:a.ră, în urma că.rei porunci în Lăpt!J<iul - Ungiu:-L'1Sc:,
(unde s-a întîmplat măcelul înfiorător, despre care v-am raportat deja) am ~i
înfiinţat o gardă maghiară de 60 membri~. Cînd am obiecţionat, că susţinerea
ordinei în ţinuturile locuite de români cade în competenţa ::ons(iliulul) nostru
şi a gardelor rom(âne), să nu ieie deci măsuri peste noi, ni s-a (răspuns). că în
sensul .poruncii, ce au primit, n-au a ţine cont de nimeni, ci au să procedeze de
sine stătător.
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în anul 1918

i'r"a onorat Consiliu Dirigc>nt,

Porunca ministerului de război descrisă în celea de sus, am aflat-o de la
loc. oficial şi care se execută deja, înseamnă cea mai mare primejdie pentru noi,
românii. Inseamnă adică, că populaţia română va fi pusă la discreţia gardelor
maghiare, compuse din sdldaţi magh(ial'li), al căr-0r !tratament Ja\ă de români,
din hruta!ităţile şi atrocităţile fiiră număr (comise pînă acum), e deobşte cu1\oscut.
Ne mai permitem a vă raporta, că azi s-a prezentat la noi, un proprietar
magh(iar) din comitat şi mi-a adus la cunoştinţă, că s-a început o agitaţie socia-1
listi1, mai bine zis bolşevistă, printre români astfel şi comunele unde are dînsul
proprietate. Li se zugrăveşte oamenilor în culorile cele mai negre starea viitoare
sub stăpînirea boierească din România, li se ·spune că pămîntul domnilor e al lor,
il pot lua în dragă voie în posesiune, pinfL cind, dacă se vor supune regelui Ferdinand şi boierilor din România, vor fi împiedicaţi de a se înstăpîni peste pă
minturile domnilor. Respectivul proprietar maghiar, care în urma acestei agitaţii a fost constrîns a se refugia, ne-a mai dat informaţia, că propaganda bolşevislă, pn'cum a al1at din izvor sigur, e pusă la cale cu bani grei de guvernul
din Budapesta, ca prin boV1evism să înăbuşe naţionalismul. românilor. Informaţiei acesteia îi corespund şi simptomele de pe la noi; Partidul Social Democrat
de aici dezvoltă adică o activitate febrilă, trimite oameni pe sate, care răspîn
desc idei bol~eviste şi ni-e teamă că azi mîine vor influenţa poporul român de
lu sate.
Prea onorat Consiliu Dirigent,

Primejdia în urma manoperei păcătoase a guvernului de la Budapesta creşte
ln proporţii, precum nu ne-am fi închipuit. După părerea noastră modestă unica
salvare e ocuparea fără multă zăbavă a teritoriilor locuite de români de armatele române ori ale Antantei.
In îngrijorarea mare, de care sintem cuprinşi, vă rugăm deci să binevoiţi a
face toţi paşii posibili în scopul acesta pînă încă nu e tîrziu.
Dej, la 1/14 decembrie 1918
Cu

deosebită stimă:

pre'zident,
(Liviu Micşa)
Arh.

Sial.

Bucurcşli,

secretar,
dr. George Ciupe
land Consiliul National Român al comitalului Solnoc-Dobica, dos. 8, f.

34-35.

42. PREA STIMATE DOMNULE!

La provocarea comandei Gardei Naţionale Române din Transilvania şi Unvă recere, ca să bÎIIlevoiţi cu urgenţa poSi'bilă a suşteme [ncoace Jlsta aute1'llică din .parohia d-tale pe baza matricolei botezaţilor acelor ostaşi români,
c<1re sînt născuţi în anii 1·895-1900 şi care au fost înrolaţi cu ocaziunea asentă
rilor din 1914-1918, indicînd la fiecare soldat starea. socială, starea materială,
şcoalele terminate, regimentul la care a servit şi gradul avut.
11aria

Şimleu

Silvaniei, la 14 decembrie 1918
Senatul Naţional Român
ss. Dr. AL Gheţie

A1h. Stdt. Siilaj, fond Parohia gr. cat.

Meseşenii

de Sus, dos. I, f. 3; Parohia gr. cal. Sig, d.os. I.
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43. Prea stimatului
Consiliu Naţional Român comitatens în Dej

Cu provocare la scripta du(mnea}voastră dC" detto 5 dec(cmbrie} n.c., nr. :n.
avem onoare a vă face cunoscut, că în comuna noastră Cristolţel (KiskeresztPs),
cercul Ciachi - Gîrbou, s-a înfiinţat Garda Naţională Românii pPntru comuna
noastră ~i constă din 12 oameni, anume: Ilieş Marcu - sPrgent comandant,
Ioan Breban, Va1si[e Ilieş, Grig!Orc Moldovan, . . . Ciu1ture, fosif Breb:ain, F'.lore
Breban, Grigiore Breban, Todor Marchiş, Alexe Moldovan. Iosif Ilie, locuitori în
Cristolţel. Pînă acuma au ţinut inspecţiune din 8 nov(embrie) în fiecare zi cite
patru, deci fiecare are pretenţiunea să i se plătească cite 10 zile de serviciu a
20 cor(oane), în sensul învoielii ce au avut cu Sfatul Naţional Român din Cristolţel, care învoială am făcut-o pe baza scriptei dl(umnea}voastră. Cu totul ar
avea pretenţiunea pînă azi 1200 cor(oane}.
Tot în comuna noastră, s-a înfiinţat o Gardă (Naţională Română} pentru
apărarea băilor de cărbuni din hotarul satului nostru. Pentru plătirea gardi~ti
lor de la băile ele cărbuni s-au trimis u0.000 cor(oane} din partea Sfatului Naţional Maghiar din Cluj, însă pe lfardiştili noştri dire~iunea bă'ii nu a voit 5ii-i
plătească, deşi gardiştii noştri şi pentru baie au servit.
Rug.ăm deci Prea stimatul Consiliu Naţional Român comitaten.s să binevoiască a recerea protopretorele din Ciachi Gîrbou ca să punii suma necesară
la dispoziţia Consiliului Naţional Român din Cristolţel şi respectiv rugăm să binevoiţi a face paşii necesari pentru ca să primim barem paralele de lipsă pentru
a putea plăti gardiştii pentru -serviciul de pină acum, căci de nu-i vom putea
plăti sîntem expuşi la aceea că garda se va dizolva şi vor face cele mai mari neplăceri în comună.
·
Cristolţel,

la 15 decembrie 1918 s.n.
Vasili-u Pop,
preşedintele

Consiliului (NaRusu Grigore,
ţional Român Cristolţel)
Dina SBndor,
jude corn (unal}
membrii Consiliului (Naţio
nal Român Cristolţel}

44. Onomtului Consiliu

Rugarea Consiliului
banilor necesari de a

Naţional

Român comitatens in

Naţional Român comunal
plăti gardiştii comun<>i.

din

~ej,
Cristolţe!

pentru cxoperarca

(Rezoluţie)

Tek(intetes} jârâsi foszolgabir6 urnak
CSAKIGORBO

A kiskeresztesi roman nemzeti tanacs azon panasszal fordult hozzcmk hogy
habar a k:Ozsegi nemzetorseg tagjainak nevjegyzeket ideje korân beterjesztette a
tek(intetes} f0.Szolgabir6 urhoz mindezideig nevezett nemzetOrok fizetest nem kaptak. Kereseben az is felhozta, hogy a kiskeresztesi bănyaigazgat6sâg rendelkPzese
alatt 60.000 cor(ona} van azon cellal, hogy a roman nemzetOrseg a bănyanal is
teljesit szolgalatot igcnyli, hogy onnan kapjak meg a român nemzetorok is fizetesii.ket azon idore, melyre a kormănyrendelet ertelmeben a tek(intetes} f0szolgabir6 ur alta! ki nem utalhat6.
Felkerjii.k tehat tek(intetes} f0szolgabir6 urat sziveskedjek a ki5keresztesi
nemzetorolmek jar6 fizetest kiutalvanyozni s a kiskeresztesi banyaigazgatosâgot
is megfelel0en megkeresni.
dr. Ciupe

Des 1918. XII. 18
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în anul 1918

Traducere
Onoratul domn primpretor al plii.5ii
CIACHI - GIRBOU

Consiliul Naţionnl Român din Cristolţc>l ne-a adresat următoarr•a p!îngc>re,
că, d(•şi a raportat din timp onoratului domn primpretor. lista membrilor gărzii
naţionale comunale, pînă aC'um numiţii membri ai g;irzii naţionale nu au primit
plată. ln C'ererea sa mai aminteşte faptul că direcţiunPa minPi din Cristolţd are
la dispoziţie 60.000 cor(oanP), pentru a plăti gardiştii clin acea sum;i şi avind în
ve:l<'re faptul că garda naţională română efectuează serviciu şi la mimi, soliciU1
ca clP aC'olo să-şi primească plăţile şi gardiştii români pentru acea perioadă pentru
car1_• potrivit ordinului guvernamental onoratul domn primpretor nu poate ordonanţa (plăţile).
Hugăm aşadar

pe onoratul 'domn .primpretor ca să ordonanţeze plata ce li
se rnvine membrilor gărzii naţionale din Cristolţel. Să sesizaţi în mod corespunzător direcţium•a minei din CristolţPl.
dr. Ciupe

Dej, la 18. XII. 1918
Arb.

Stat.

Bucureşti,

fond

Consiliul

Naţional

Rorn[1n

al

comilatului

SolnOc·Dobica,

dos.

10,

!.

8-9.

45. Protocol
luat de Consiliul (Naţional Român) comunal
din Fodora - Română
Pînă în 12 noiembrie HJ18 a fost în comuna Foclora Română ca birău
(primar) Serban Gavriş 13 ani <le-a rîndul. Acesta a fost pus peste sat numai ele
solgăbirău, notarul şi din partea rudeniilor lui. Sătenii neavind pînă acum nici un
drept, astfel nici la alegeri de birău nu şi-au putut da părerea.
In decursul acestor ani, sătenii au fost numai de batjo~ură, neputînd cuiva
să se plîngă, fiindcă dacă cineva îşi lua îndrăzneala să zică cit ele cit contra lui,
de acela era vai si amar.
Astfel acest~·a au trebuit odată să izbucnească, însă izbucnind s-a ivit vrajbă
în sat. Pentru a face linişte a fost trimis in 12 noiembrie 1918 din Ileanda
Mare d-nul subloc. Ion Murăşan ::u garda românii de acolo, însoţit de d-nul Tit
Necşa din Chizeni. Dinşii, ascultînd plîngerile oamenilor, numaidecit l-au ţipat
din oficiul de birău, ca om nevrednic de a purta mai departe oficiul acesta.
La rerinţa sătenilor, d-nul Tit Necşa şi d-nul subloc. Ioan Murăşan, aflînd
şi dîn~ii de cel mai bun şi mai potrivit de birău, l-au denumit pe Petru Racolţa
jurîndu-1 în biserică pentru serviciul :e-1 arc să-l poarte.
Fiindcă şi acuma se mai află cite un candidat de birău, care incl'pe să focă
neinţPl<'gere între săteni. ne rugăm de M.O. Consiliul român al comitatului Solnoc-Dobîca clin Dej cit' întărirea lui Petru Racolţa în acest oficiu.

Foclora

Română,

15 decembrie 1918

Kîrnpan Janos
membru {în) :ons(iliul) com(unal)
Rwm Todor
membru (în) cons(iliul) com(unal)
Petru Popp
membru (în) cons(iliul) com(unal)
Alexiu Ilieş,
Kimpan ....
pretid (en tul) cons (iliul ui)
membTu (în) cons(iliul) com(unal)
com(unal)
Petru Racolţila,
viceprezid (entul) cons(iliului)
com(unal)
Arh. Stal.

Bucureşli,

fond Consiliul Na)ional Român al Comitalului Solnoc-Dobica, dos. nr. 6, f. 25.
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4G. Prra on(orate) d-le JHiqa

Avînd lipsă şi (noi) în parohia Go~ilila de legionar:i, pe cart' PU i-n~ alege
din sinul poporului ca· voluntari fiiră sol(cli1}, nP rugăm a ne da urn1<-1toairele
dl'~lusic·i:

după

S-ar putea ca să primim puşti şi cam cîtc? Şi dacă da cinel sr1 trimitem
Pic (am avea lipst1 de vreo 15).
:2. Jur[nnin tul kgiona1·ilor s-ar putea să-l facă înaintea mea legionarii?

i.

Rugindu-ne de
Go~tila,

răspuns

va

salutăm

cu respect.

la lli/XII. 1918
Augustin Boda,
prcş(edintele} C (onsiliului)
Român) comunal
Aron Coste ca notar

A1~.'

S~.1l.

llucureşli,

fond

Consiliul

47. \'e11(<'ratului} Cons(i/iu)

Nc1tion<ll

Naţ(ional)

Român

al

comildlului

Naţ (ion al

Solnoc-Di:.~:..if<..:a,

dos.

4.

I.

l8.

Rom(ân) comitatens
în Dej

Subscrisul prezident al Cons(iliului) Naţ(ional) Rom(ân) comunal din Sicu aceea se întoarcc către ven(eratul) Cons(iliu Naţional Român} comitatens ca să insiste la forurile competente ca soţiei soldatului Ion Marchiş, locuitor
,în Simişna, să i ·se aranjeze afacerea ajutorului de război. Soţia soldatului susnumit, Todosia, a fost cu totul avizată la un ajutor cit d.e puţin. Bărbatul şi e
fără nici o avere mobilă ori imobilă şi aşa şi acum numai tînjcsc viaţa, acUil,1
doi. după ce s-a reîntors· de la miliţie. Deci din nou insistăm la aranjarea chestiei
ajutorului femeii sus-numite.
·
mi.~na

Simişna,

la 16 dec(embrie} 1918 (st. n.)
Gherasim Căpîlna,
preot
prezic.lentul Cons(iliului}
Naţ(ional Român) comunal

vicepreziden t,
Ce:an Vasile
jude comunal

secretar,
Gavril Ban

N.B. Sus-nur11!ita persoană, e de notat (că} din vina noUa.rului n-a fost
în decursul rt1zhoiului cu nici un fel de ajutor.

împărtăşită

Arh.

Slot.

Bucureşti.

fond

Consiliul

Naţional

Român

al

comilalului

Solnoc-Dobica,

dos.

5,

f.

9.

Traducere
48. Nr. 2854.'1918
Consiliului

Naţional

Român

CLUJ

Centrala maghiar[t de zahăr a asemnat pentru locuht01,ii cercului HcandaMare 120 măji de zahăr de la fabrica din Tirgu Mureş.
Considerînd, cit Tîrgu Mureşul e ocupat, centrala nu garantează pentru transportarea zahărului. Rog consiliul să binevoiască a intra în tratative cu comen-
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duir<'3. trupelor d<> o<~u;:mţie cu privi'fe la modalitatea cum s-a pute~ t:"ansporta
Ulh<irnl amintit.
Ilmnda-Mure, la 18 dec(embrie) 1918
Cz"a E:·nu m.p.
primpretore
Arh.

Stat. Bucure$ti,

fond

Consiliul

Nl1tional

Român

al comilutului

Solnoc-Dobîca,

dos.

11,

f.

4!!. Către m(ult) o(noratul)

Consiliu

Naţional

Român comitatcns

în DEJ

Subscrisul Nechita Fili;J (Fillop Nandor) notar cercual din notari<1tul Rus.
(Oroszmezii), cu toată stima vin cu următoarea rugare:
Eu, ca notar cercual, ::u ocazia schimbării afacNilo::- intPrne fiind convins
cum că de cind sînt în oficiu si în dPcursul războiului nimic nu am comis in
cont:'a poporului (între marginii~ ordinaţiunilor şi legilor de pe timpul
al'l•la)
nu am ţinut de lipsă să (mă) refugiez, prPcum au făcut cea mai mare pnrte clin
colegii mei şi aşa am rămas liniştit pe lingă afacerile mele oficioase, mai tare
în interesul ~i favorul poporului, decît într-al meu, barem ct1 am fost consciu
de acea împrejurare, ca st1 fip omul chiar în:wr, totuşi îşi are inamicii şi antagonii săi, care acuma mai uşot se pot folosi ele ocaziune, ca intre imprc>junirile
De un timp încoace înst1 tot aud cum că din cinci comune ce-mi apaqin, o
parte din comuna Iapa (Fîntinele - Rus n.n.) ar voi să mă lipseascf1 de oficiul
meu, care ~i mie mi- (i) spre greutate, însă eu ca om sărac, dar pinii acuma nepătat moralmente, şi cu familie grea, sperînd un viitor mai bun, nu a':' voi să
părăsesc oficiul fără de a da seamă la cineva; pentru aceea mă rog să binevoiţi
(ca) în ::el mai scurt timp a trimite o comisie de perceptori, care avizîncl toate
comunele şi inteligenţa română aparţinătoare notariatului meu. în faţa locului să
facă o investigare asupra (tuturor acelor) acuze care se vor înainta din partea
poporu:rui ~i des;.i;·e toate luîndu-se protocol să decidă în cauza mea, :a care
deciziune mă suspun, cu cea mai mare umilinţă, fără de apel.
Afor[1 de ce s-ar referi poate la ajutoare sau împărţirea unelor etc.: pre:um
«u:l mi se impută că eu în anul 1914 a':' fi lucrat în contra naţiunii respective,
a'i Ii voit a pom"!,'Ti şcolile confesionale ~i învăţătorii din Rus 'ii Iapa, reforind
defavorabil şi în contra dreptăţii despre sruccesul examenefor. Spre rectificare am
onoarea a nccluda sub A, în original, acta referitoare la cazul acesta - care se
va afla ~i la inspector<1t cu aceea adăugare că din cauza acl'asta cll. învi1ţător din
Iapa, Iosif Costin, C'll avocat (dr. lo<;ipo\"its Hersch) m-au împrocesuat în forurile
competc'nlc ·'ii la forul ultim s-a adu~ sc>ntinţa accludată sub B. l<1 :c nu mai este
lips[1 de comentar. In urmă, r0fl'rito:- la ca7JUl acesta, adaug cum cf1 au fost departe de mine cugetul de-a inknţiona statificarea şcolilor, detragerea ajutorului
dP stat, sau păgubi:rea materialii a înv[1ţătorilor, ce nici nu s-a întîmplat. r.-,:·;\ numai cf1 fiind d-nii învf1ţători acimoniaţi în anul şcolar urmii.to:- s[1 se <;i!Pască a
arftta mai bun -su::ces în interesul e:0vilor concreduiti d-sale si în inh•resul întregii românimi.
·
·
i\li s-a; imputat ~i aceea că 0u mi-am schimbat pronumele din Fnip în
Fi.iii.ip. E drept că am folosit numele ac0sta în toate scriptele ungureşti, însă
in aceast[1 cauz[1 nu cu, ci fie iertat taicăl meu este de vină, căci ca notar ~i el-lui
aşa s-a sc:-is -:;i pe mine încă aşa m-au îns::ris la şcoalele ungari', dar pentru
acec>a oricare poate fi român bun la sentimente şi dacă foloseşte numele pe ungureşte, fiind din împtrejurriri materiale avizat la aşa ceva. D-vo,astri1 des.pre
sentimcntelp mell', ca' ·pe lingă cea mai exemplarii purtarl', numai in C'tate de
35 ele ani, în anul 1912. am ajuns la postul de notar, eu, om cu maturitate,
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exanwn de ofiţPr şi examen de notar încă din anul 1900, şi atunci numai pe
lîng[t sti1ruinţa formă a Pr. O. D. prezident TPodor l\fihali.
Multe> .aş mai putea aduC'e înaintP spn• a-mi clarifica situaţia, da" nu aflu
de lipsf1, că::i toţi membrii din Pr. O. Consiliu în persoană mă cunosc şi sp<'r că
nu defavorabil.
Inaintindu-mi rugarpa, rămîn în
Rus. HllB clecPmbrie 20 {st. n.)

Arh. Slut. Bucureşti,

50.

Cu toatf1 stima,
Nechita Filip
not{ar) cerc{ual)

fond Consiliul Nationul Homdn al

Comilatului Solnoc-Dobica,

dos. 6,

f.

28-29.

{In.~trucţiuni)

Proclam în du-şi poporul român ahsoluta sa indep<>ndenţă pol itic<:'t şi unirea
sa într-un stat man• românesc, stindardul tricolor .prin aceasta a devenit simbolul oficios politic al tuturor românilor. Ii rog, prin urmare, pe toţi dnii comandanţi l~!i gardelor cercual1· să binevoiască a se ing11iji ca după putiinţă toate gardele româneşti - îndeost>bi însă cele cercuale să fie pn•văzute cu steagul tricolor românesc, să •st[1ruiască, ca pe edificiile publicP sfi arboreze şi steagul
nostru. voind a arăta prin aceasta imutabila hotărîre a poporului român de a
fi ~i a trăi: libN, egal ~i independent alăturea de alte neamuri tot asemenea
libt>re şi independente.
Toţi ofiţerii şi stegarii 1sînt rugaţi ca iniţiala literă cu „K" de pe portopee să
o abducă cu bandi't de tricolor românesc.
Ca comandamentul suprem militar să se .poată orienta asupra numărului ofiţerilor şi aspiranţilor de ofiţer, la al cărui serviciu poate conta la caz de nevoie,
mă rog ca toţi d-nii comandanţi cercuali să compună şi 0 suştearnă de urgenţă
lista completă a ofiţerilor şi aspiranţilor aflători pe teritoriul cernurilor, dindu-i
următoarele rubri<:i: 'l. Rangul, de cînd'!; Nrul ordinaţiunii de denumire; 2. Numele; 3. Impărţeala actuală; 4. Studii absolvite; 5. Impărţeala de război; 6. Cunoş
tinţe speciale militare; 7. Vorbeşte şi scrie limbile ... ; 8. Observări (domiciliul
stabil).
Totodată să se provoace toţi românii din sate, care au stat în serviciul jandarmeripi pînă acum, să-şi anunţe numaidecit voinţa de a intra în legăturile jandarmeriei române. Lista acestora de a.semenea în timpul cel mai scurt va fi sfi
se transpună aici.
{Şimleu

Silvaniei, la 24 decembrie 1918)
{dr.

Misiunea

istorică

a

gărzilor

na/ionule în luptele de dezrobire din 1918,

Bucureşti

c.

Meseşeanu)

1943, p. 29-30.

51. Ct1tre
Pl'ea Ol!cr{atul)
Cons(iliu) N{aţional) R{omân) c{omitatens)
S{ecţia) Alimentaţiei

în Dej
Am onoarea a vă încunoştinţa, că cf. raportului meu trecut şi din înaltn
aprobare a Prea On{oratului) C(onsiliu) N{aţional) H{omân) c{omitatens) am împărţit alimente necesare ca: griu, porumb şi ce'apă la 55 familii lipsite din l'O-
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muna Simhna. Cu consideraţie că alimentE'!e au fost distribuite la siiraci s-a vînclut cu preţul maximal urm<'itor:
griu - mierţa 12 cor(oane}
porumb - mierţa 9 cor(oane}
cartofi - mierţa 3 cor(oane}
ceapă mierţa 2 cor(oane}
A fost ele faţă strajam(eşterul} jandarmilor maghiari care a predat bucatele
a preluat suma vînzării de acum. Neacoperindu-sc din cantitatea bucatelor
jandarmilor, trebuinţa s-a reevirat la moara maghiarului Fehl'rvary - 12 mierţe
griu şi 12 mierţe porumb cu preţul amintit mai sus, sigur prin învoială cu respectivul. Poporenii sînt pe deplin învoiţi şi satisf<lcuţi şi predau prin mine mulţămită Prea Onor(atului} C(on.5WU} N(aţionaQ} R(omân} C(omitat0ns}.
Chizeni, la 27. XII. 918 (st.n.}
şi

Cu

deosebită stimă,

Titu

!'i2. M(agyar) I. szâmu csendorkeriilet.
1091/1918 szam.
Tdrgy: Gr6f Degenfeld Miksa hadadi lakos
serelmere tortent fosztogatăs iigyeben
Jelentes f(oly6) evi 5007 szamu felhivasra.

Necşa

Hadadi ors.

TEKINTETES ALLAMUGYESZSEGNEK
ZILAH

Iladad, 1918 evi december h6 19-en.
Jelentem, hogy Cseres Ferenc es tarsai hadadnădasdi lakosok altal Grof Dei.1enfeld Miksa hadadi fOldbirtokos serelmere elkovetett fosztogatâs iigyeben a nyomozast Potacsek Bertalan 1 oszt(alyu) ormester, Kcrtesz Mih<ilY a16rmester, Miiller
.Janos pr(o) b(a) csendor es Topai Janos nemzeti orbol all6 jaror megejtette es az
iigyben az al61 felsorolt egyenek kerdeztettek ki. A kikerdezesncl mint tanuk jelen
voltak Vincze Istvan kozsegi bir6, Bant6 Ferenc es Kaszta Istvan bizalmi egyenek.
Vincze Istvan 53 eves hadadnadasdi lakos, kozsegi bir6, mint tanu cloadta,
hogy foly6 evi november h6 4-en d(el)u(tan), az esteli 6rakban,' Bartha An:::lrăs hadadi lakos korjegyzotol azon irasbeli rcndeletet kapta, hogy tegye kozhirrc, miszerint mindenki akinek igaja van azonnal m0njen ki a Grof Dcgenfeld tulajdonat
kc'pezo es Kirva kozseg hataraban lev6, ugynevewtt Ligeti tanya(ra}, melyben mei!'
11kkor Kirva as El"'ked lakosai fosztogattak es a meg meglevo gabonat szallitsak be.
Ni1dasd kozsegbe es biztositsak a kozseg eielmezesere. O ezen rendeletet kovetkez6
nap, vagyis novl•mber h6 5-cn reggel kozhirre tetette dobsz6 altal, mire a lakossăg
nngy resze tenyleg az irt tanyara (mentek} es onnan kiilOnbozi.i mennyisE-gii gaboni1t, sat egyesek leOlt serteseket is szallitottak be. A beszallitott gabonat ki-ki mautmak vitte haza. Ugyanazon a napon, amidon a fenti dolgot kozhirre tctette, kapott
meg a jegyzotol egy rnâsik irasbeli rendeletet, amelyben elrendelte, hogy a Hadadnadasd kozseg hataraban fekvo Szegenyâg es Terez majorb61 az osszes allatok:at,
1\gymint a sertes es szarvasmarhâkat szinten hajtsâk be a kozsegbe. Majd november h6 5-ân Szin Mihâly hadadi lakos, kozsegi csendor altal azon sz6beli ilzenetet
kapta, hogy a behajtott marhâkb61 egy okrot vagasson le es osztassa szet a lakos~g kozott.
A mâsodik frâsbeli rendeletet, ugyszinten a sz6beli iizcnetet nem hajtotta vegre,
mert a lakossâg egy resze a.IQkor mar onkent elhajtotta a ket tanyan talălt sertes
(•s szarvasmarhăkat. Arra pedig, hogy a Gr6f okrct levagassa, nem erezte maiat
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j:igositottnak. Tole telhetoleg igyekl'zett a lakossag alta! elhajtott marhăt es serteseket szămba venni es intette is a lakossăgot, hogy azokat tl':-eljek vissza, amit l'gynchany d(a)r(a)b sertes kivetelc'!vel, reszben mt•gdi:iglOttck, m!ndent vissza is szolg~1ltattak.

Tudornasa swrint a fosztogatasnal a fclbujtok CsPn"" Ferenl"' f.s ifju Balia
voltak. Utobbinak a katonasagt61 hozott fegyverevel HivOldozott es azzal a
kll-nkcbbc·kct batoritotta. [... ]
Bartha Andrăs korjegyzo az ăltala kiadott rendeletekre nezve, melyek tulajdonkeppen a fosztogatast eloideztck, kikfrdezhetO nem volt, mivel idoki:izbm a
kozsegbol allăsat elhagyva eltăvozott.
Jfju Balla Sandor szinten nem volt kikerdezhetă, rnert idăkozben egy nyomozas kbzben ellenszegi.ilcs miatt lelOVt'tett es Sl'besillescbe belehalt.
A felsorolt gyanusitottak kozi.il Sipos Lajos, Sipos L. Laszlo, Ki.irti Laszlo,
Kulcsâ.r Ferenc, Bartha Istvan, Balog Sandor, Balog Janos, T6gyer Balint, Szabo
Laszlo, Kaszta P. Ferenc, Boros Istvan, Szabo Istvan, Vince Baliht es Vince G.
FL':·enc miutăn ncvl'zcttck katon<'.1k L"s mL"g szabalyszcri.ien elbocsatva nem voltak,
a kolozsvari katonai allami.igyeszsegnek ki.ilăn feljelentettek.
Tovăbba jelentem, hogy a felsorolt gyantisitottak altal cltulajdonitott targyak
k:m'rteke hatarozottan nPm iillapithat6 meg, mert ok a Ligeti tanyăb61 mar csak
a kirva- es erkediek altal szetsz6rtan hatra hagyott gabonat szedtek ossze, ugyszintl"n a sertc"sPket is csak azokat vittek el, a szamado bemondasa szerint mintegy 150
d(a)r(a)b(ot), de, hogy mennyit hoztak vissza, hatarozottan megmondani
nem
tuclja.
Szilagyi Kalmân gazdatiszt bernondăsa szerint mintegy .52 darab si.ildo sertes
f1llapithato rneg a hadadnadasdiak r6văsara, osszesen 36400 korona ertekben. Ezen
szamadat azonban ketseges, mert a gyanusitottak bemondasa szerint ok korUlbeliil
10 d(a)r(a)b(ot) Olettek meg es kori.ilbeli.il ugyanannyi doglătt meg; sot azok azert
olcttek meg, mcrt doglăfolben voltak. Hogy a sertesek betegek voltak, azt a kondâsszâmad6 is igazolja.
Săndor

Pot-acsek &rmester.
Aril. Stal.

Săl•j.

Tribunalul judetului S<ilaj, dos. nr. 83/1919.

Tf'aducere

&•dorul de jandarmi nr. 1.
Postul Hodod
nr. 109111918
Obiectul: Raport în urma apelului nr. 5007 a.c.
cu privire la plîngerea contelui Degenfeld
Miksa din Hodotl ref.eritoare la cauza penală
de jefuire.
Către

Onorată

procuraturd de stat

Zalău

ZALAU
Hodotl, la 19 decembrie 1918.
Vf1 rapQrtez că patrula forw~'ltă din Poitacsek Bffi'talan .plutonier de ci. I,
Kertesz Miha1ly ajuto·r 1dC' plutonier, Mi.ille-r Janos practicant de jandarm şi Topai
Janos gardist a dus la capăt cercetările în cauza penală de jefuire pornită contra lui Cseres Ferenc ~i a complicilor săi din Nadişul Hododului în urma plîngerii
contelui Degenfeld Miksa, moşier în Hodod. Au fost interogate persoanele înşirate mai jos. La interogatoriu au participat ca martori: primarul comunei Vincze
Istvan şi martorii Bănt6 Ferenc şi Kaszta Istvan.
Vincze Istvan, 53 de. ani, domiciliat în N'adişul Hododului, primarul comunei,
ca martor a declarat că la orele serii în ziua de 4 noiembrie a.c. a primit acel
ordin scris de la notarul cercual Bartha Andras, domiciliat în Hodod, ca să facă
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cunoscut la toată lumea ca cine are atelaje să meargă imediat la ferma aşa nu„Liget" din hotarul Chilioarei care constituie proprietatC'a contelui Dcgen feld,
r>e care d<'.ia o jefuiau cetăţenii din Chilioara şi Archid şi să transporte la Nacli~ul HocloclPllli cerealde rămase şi în acest frl să asigure alimentar0a comunei. El.
în diminl'ata zilei de 5 noie:nbrie a anunţat tuturor prin tobă acPst orclin, în
un~ta ciiruia într-adevăr man'a parte a populaţiei (s-a dus) la ferma amintilii si
de acolo a transportat cerPalde în diferite cantităţi, iar unii şi nişte p\irci tiiiaţi.
Cc'rcalC'le transportate, fiecare le-a dus pt'ntru Pl acas[1. Tot în aceeaşi zi, clupă
cc s-n anunţat treaba de mai sus, a primit de la notar <:-i un alt ordin în scris.
în care se ordona, ca de la fermele „SZPgenyag" si „Ter<>zia" clin hotarul Naclişului
Hododului si\ se ducii de asc'rnenea, toate ·animalele în comuntt, adici\ porcii si
vitele~ cornulP. Apoi, la 6 noiembrie, prin poliţistul comunei Szin Mihaly, domiciliat în Hodod. a primit acel orciiPI verbal, ea din vitl'!e minate înituntru să se
taie un bou şi să se împartă poJ')ulaţiei.
Al doilea ordin scris si de asenwnea nici ordinul verbal nu a fost executat
întrucît o parte ·a populaţiei deja în mod spontan a minat porcii şi vitele găsit~
la cele două ferme. Jar să taie boul contelui nu s-a simţit competent. El s-a stră
duit - cit îi stătea în putinţă - să ia în PVic..lenţă vitele şi porcii minaţi de popu:!.aţie, şi totodată a sfătuit populaţia să aducă totul înapoi şi cu excepţia celor
cîţiva porci morţi s-a înapoiat totul.
După cunoştinţa sa instigatorii la jafuri au fost Cser<;s Fcrt:•nc şi juniorul
Ilalla Sândor. Ultimul trăgea cu arma aclusi1 de la armată şi cu aceasta încuraja pe
cei mai fricoşi ( ... )
Nu s-a putut interoga notarul cercual Bartha Andras cu privire la ordinele
date de dînsul, c·are au pricinuit ele fapt jafurile, întrucît între timp, şi-a părăsit
postul şi a plecat clin comună.
Nu s-a putut interoga de asemen0a nici numitul Balla Sanclor junior, deo<1rece în timpul cercetării a fost împuşcat prntru nC'supunere şi a murit din cauza
mită

rănilor.

Dintre suspecţii înşiraţi: Şipos Lajos, Sipos L. Laszlo Ki.irti Laszlo, Kulcscir
Ferenc, Barta Istvan, Balog S<indor, Halog Janos, Valentin Toader, Szabo, Kaszta
P. Ferenc, Boros Istvan, Szabo Istvan, Vincze Balint şi Vincze G. Fcrenc; întrucît
numi\ii sînt militari şi reglementar n-au fost lăsaţi la vatră, au fost denunţaţi
separat la Procuratura Militară de stat Jin Cluj.
Vă raportez mai departe, că nu se poate stabili în mod concrPt valoan'a
obiectelor înstrăinate de către suspecţii înşiraţi, intruclt ei ele la ferma „LigPt"
au aclunat şi au dus numai cerealele împrăştiate şi lăsate acolo de către cei din·
C'hilioara şi Archid, de as0menea şi din porci, - după vorbele porcarului cca 150.
de bucăţi - , dar cit au dus înapoi, nu putea să· spună precis.
·
După declaraţia admirtistratorului Szilagyi Kalman se poate socoti pc s0ama
celor din Nadişul Hododului circa 52 bucăţi de grăsuni, în valoare de :16.400 f'Oroane. Dar cifra aceasta este îndoielnică, întruclt după declaraţiile suspecţilor ·au
fost tăiaţi cca 10 porci şi cam tot atîţia au murit, dar chiar şi aceia au fost tăiaţi
numai pentru cii erau pe moarte. Că porcii erau bolnavi şi porcarul dovedeşte.
Potac·sek, plutonier

53. Onorat Consiliu Naponal (Homân) romitatf'ns

în Dej
Notarul cercual al Simişnei, Feher Bence, după cum doveckşte aici accludatul
libel de dare, în anul 1916. X. 27. a încasat de la subscrisul 39 cor(oane) 85 fil(ni)
perţent şi nu a ·administrat la perceptorat; aceasta o dovedesc cu aici eccluc..Iata
admoniţiune datată la doi ani după plătire, adică în a(nul) Hll8. III. 21.
Cînd el faţă de mine, care mă pricep la astfel de lucruri, a comis defraudant
cu atît mai virtos e probabil să o fi făcut (şi) cu•alţi contribuenţi an·alfabeţi di•
notariat.
Se zvoneşte că susnumitul notar are de gînd să fugă din ţară ca să riu-~
ajungă pedeapsa.
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Mă rog să-l deţineţi şi să-l puneţi în arest preventiv şi numai după aceea
se pornea.se<) cercetare crimin'ală în contra lui.
I'recum aud că atît în Hăşmaş, cît şi în Simişna mulţi se căiesc de el.
E de însemnat că pe respectivul notar nime(ni} nu l-a fugărit din cancelarie.
nici d'n Simişna, şi numai el a mers din capul lui şi vagabondează prin Dej.
Crnbanca, la 30 dec(embrie} st. v. 1918.
să

Cu profund respect,
Grigoriu Crăciunaş
preot român
Arh. Stal.

Bucureşti,

fond Consiliul

~a~ional

Român al comitatului Solnoc -

Dobîca, dos. 6, f. 74-74v.

54. Senatul Naţional Român Şimleu (Silvaniei}
Antistiei comunale din
Fiindcă poporul român ca şi
cuieşte, puterea de stat el însuşi

naţiune independentă pe teritoriul unde-l loo aplică, românii nu pot îndeplini poruncile
primpretorilor de-a intra clasele tinere la arme în trupe ungureşti, căci poporul
român numai Comitetului Dirigent ales de Mare·a Adunare Naţională să supune.
Orice silă şi volnicie să ni se aducă la cunoştinţă, căd volnicia şi sila la timp
prin puterea română naţională se va pedepsi.

Şimleu

Roman Nemzeti

Tanăcs

Silvaniei, la ... (decembrie 1918)

Sz(ilagy-)Somly6

Kozsegi elOljarasagnak
Miutan a romă.n rnep mint filggetlen nemzet az ăltala lakott teriileten a kezhatalm.at sajăt (maga) gyakoralja, a foszolgabir6săgok felhivasanak hogy a korosztalyok a rnagyar csapthoz bevonuljanak a roman nep nem tehet eleget, mert a roman nep csak a roman nemzetgyilles inteză bizottsăganak rendeli ala magat. Minden erăszak ide bejelentendo s a roman nemzeti kozhatalom a maga idejeben az
ero.<;zakoskodast meg faja tordlni.
Szllagysomly6 ...
Arh. Stat.

Sălaj,

fond Parohia gr. cat.

Criştelec,

dos. 1.

55. (A zilahi torvenyszektol)
1919.-V. 11/l. (szam)
VEGZES
Lâzadas buntette miatt Doban Gligor es târsai elleni bunUgyben az âllamUgyeszseg 5334/1918. A.ii. sz(amu} inditvanya folytan a szabadlâbon levă: 1. Doban
Gligor; 2. Bogya Flora a Petere 21 eves; 3. Kordis Janos 34 eves, g(orog) kat(olikus);
4. Dragos Demeter 26 eves, g(orog} kat{olikus}; 5. Paska Miklos 23 eves, g(orog)
kat(oli'kus); 6. Rusz Elek 19 eves, g(ori:ig} kat(olikus); 7. Barnucz Gabor '61 eves,
g(orog} kat(olikus); 8. Geczi G~bor 19 eves, g(orog) kat(olikus); 9. Tyiorăn Elek
35 eves, g(orog} kat(oli.kus); 10. Bolducz Găborne szUl(etett) Hajdu Flora, 36 eves.
g(orog} kat(olikus); 11. Bolducz Trajanne szUl(etett} Kordis Veronika, 23 eves; 12.
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Hajdu Peternc szill(etett) Marosan Flora. 40 cves, g(ori:ig) kat(olikus); 13. Paska
szi.il(etett) Zsula Flora, 43 eves, g(orog) kat(olikus); 14. Rusz Tivadarne
szi.il(etett) Pal Roza, 62 !Nes, g(i:irog) kat(olikus) somlyoszecsi lakosok ellen a
B (i.intc>t6) t(orveny)k(onyv) 155. §-ban meghatarozott lazadas buntette miatt a
B(iintet6) P(errendtartas) 105. §-a alapjăn a vizsgalatot elrendelem.
Tamăsne

Indokok:
A nyomozas eddigl adatai alapjan a fent nevezettek alaposan gyamisithatok
azzal, hogy Somlyoszecs kozsegben 1918 evi november ho 7-en a meg ki nem de-

ritett tarsaikkal egyiltt a Kimpan Bă.Unt somly6szecsi lakos hazăt megrohanva, pincejet rdtiirve, abbol 4448 kor(ona) ertektt ing6sagot jogtalan eltulajdonită.si szăn
d<''.~_(,t[ elvittek.
Ez a csPlekmeny a rendelkezo reszben leirt btintett megăllapitâsâra alkalmas
L•h::!t miatta bilnvadi eljarasnak helye van es a vizsgâlat elrendeleset az erre jogo·
sitott vâdl6 a B(iinteto) P(errendtartăs) 103. §-a 2. pontja alapjăn kerte, ennelfogva
<izt el kellett rendelnem a B(i.inteto) P(crrendtartas) I. es 105. §-ai alapjăn.
Zilah, 1919 januâr 2.
Dr.

Szilăgyi Lajos,
vizsgal6biro

Arb. :;tat. Sălaj, Tribunalul judetului Sălaj, dos. or. 17/1919.

Traducere

(Tribunalul Zalău)
Nr. V, ll/l - 1919
SENTINŢA

ln cauza penală pornită contra lui Gligore Doban şi a complicilor săi pentru
crimi'i. de răzvrătire, in urma propunerii Procuraturii de Stat nr. 5334/1918 A. ii,
ordon ~ercetarea cazului pe baza art. 105 din Procedura Penală, pentru crimă de
răzvriitire determinată de ·art. 155 din Codul Penal, contra următorilor locuitori
din Si-ciu, aflaţi !în ~lbertate: .1.. Gl1igore Doban; 2. Flora Bodea ia lui Petru, 21 de
ani; 3. Ioan Cordiş, 34 de ani, gr. cat; 4. Dumitru Dragoş, 26 de ani, gr. cat; 5.
Nicolae Paşca, 23 de ani, gr. c·at; 6. Alexa Rus, 19 ani, gr. cat: 7. Gavrilă Bărnuţ,
61 de ani, gr. cat.; 8. Gavrilă Geţi, 19 ani, gr. cat.; 9. Alexa Chiorean, 35 de ani,
gr. cat.; 10. soţia lui Vasile Bolduţ, născută Florica Haidu, 36 de ani, gr. cat.; 11.
soţi'a lui Traian Bolduţ, născută Veronica Cordiş, 23 de ani; 12. soţia lui Petru
Haidu, născută Florica Mureşan, 40 de ani, gr. cat.; 13 soţia lui Toma Paşca, năs·
cută Florie''\ Jula, 62 de ani, gr. cat.; 14. soţia lui Teodor Rus, născută Rozalia PaL
62 de ani, gr. cat. :.
Motivele:
Pe baza datelor existente, susnumiţii pot fi învinuiţi cu temei că, la 7 noiembrie 1918, în comuna Siciu, împreună cu alţi complici încă nedescoperiţi, ata·
dnd casa lui Valentin Cîmpan, domiciliat în Siciu, spărgînd pivniţa lui, au luai
de acolo fără drept, cu scopul de înstrăinare, nişte bunuri mobile în valoare de
4 448 "oroane.
Acest act corespunde pentru stabilire·a crimei descrise în partea de dispunere
'Jeci pentru aceasta are loc procedura penală şi acuzatorul însărcinat a cerut
ordonarea cercetării pe baza art. 103 din Procedura Penală, prin urm·are trebuia
s:l oreion aceasta pe baza art. 1 şi 105 din Procedura Penală.
Z-:ilău,

la 2 ianuarie 1919.
Dr. Szilâgyi Lajoo
de instructie

judecător
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56. On{oratului) Consiliu

D. E. Goron -

(Naţional

E. Wagner

Român) rnmunal

C/lP/LNA
Pentru a putea ridica banii pentru păclurm vîndută d{omnu)lui dr. Hirsrh
Jozsef din Dej, depuşi la Perceptoratul de stat din Dej, vă rer<>rrăm sit convocaţi
în adunare pe proprietarii urbarialişti în aree·a să decideţi ridicarea banilor de
can' aveţi mare trebuinţă, încrcclinţînd cu preluarea lor pe omul de încreclf'!"•• al
dv. P.rotocolu!l l~at să-'l tirimli:teţi de m·genţ{1 aici, respectiv să-l aclucă încredinţ;itului
dv., care va avea să prPia banii, rare sii se pună în contact cu încrPdinţatul no~tru
clL <:Vocat c.fr. Octavian Filipan.
In interesul bine priceput al dv., acestea să le faceti cit mai în grabă.
Dej, (la 22 decl'mbric 1918/4 ianuarie 1919)
Arh. Slilt.

Bucurcşli,

fond Consiliul

Naţion,il

Romlin ul comitalului Solnoc-Dobica, fos. 8, f.

l 11.

57. On(oratului)
Consiliu Naţ(ional) Rom(ân)
IAPA

Din Cluj ni s-a adus în cunoştinţă, că locuitorii de acolo devastează pădu
rile. care formează proprietatea oraşului Cluj, că păzitorul de acolo, Fogarascher
Mârton a fost dezarmat şi i s-a dat ultimat de 8 zile, pînă la care termin are să
iasă din comună.
~onsiderînd că dreptul de proprietar şi azi e tot aşa dC' asigurat; consiclerînd că nime(ni) nu poate fi expulzat din comună şi alungat de la domiciliul său
de mai înainte, vă recercăm să binevoiţi a (da) lămuriri sătenilor, că dacă n-au
lemne de foc, calea pe care-şi pot acvira e învoială cu proprietarul respectiv, iar
dacă nu iajung la învoială... comisarului de alimentaţie, i1nginPrul Ioan Maxi'11.
"Oă binevoiţi
a opri de urgenţă oamenii de la devastarea pădurilor, lum1'uîndu-i că prin astfel de procedură se expun la proces, care vor fi deobligaţl a
'Pl:lti p·aguba comisă, a suporta spesele mari de proces şi vor fi aspru pedepsiti
pentru fapta lor volnică; să binevoiţi a asigura viaţa· şi avutul amintitului păzi
cor, .căci la caz contrar cei c~re i-au făcut judec[1ţi de îndepărtare fără cruţare
vor fi. pedepsiţi.
Dej, 22 (decembrie 19lll st.v./4 ianuarie 1919 st. n.)
Arh.

Sldt~

Bucureşli,

fontl Consiliul Nation<J.l Român al cumilatului Soluuc-Dubic11, dm;. 8, L lllv.

513. Nr. 2:l5/!ll8
Onorată
Comandă Militară Română

DEJ

Avem informaţia, că sătenii clin comuna Iapa (cerc(ul}) Ileanda-Mare) devast.Pază pădurile din hotarul acelei comune, care slnt proprietatea oraşului Cluj,
tăind lP-mne fclră cumpăt, fără a întreba de cineva, cu 'atît mai puţin ele a le plăti.
După informaţia primită, oamt•nii din Iapa au dPzarmat pe p[1zitorul pădurilor.
Fogarascher Mârton şi la 20 dec(embrie) a.c. (2. I. 1919) i-au dat ultimat de 8
zile, pînă la c·are termen are să părăsească comuna.
Considerind că am fost rugaţi, să intervenim la D(umaea)v(oastră) pentru
sistarPa anomali'ilor, ce se săvîrşeisc în aceea comună: considerind că scut;in'a pf1durilor e interes de ob~te; considerînd cii oamenii prin purtarea lor nf.'socotită se
expun la proces, pn11 care vor 11 oohgaţi a plăti pagube enorme, spese ş1 o~-
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depse: consirlPrind că atît prădarea pădurii cit şi ultimatul dat numitului păzitor
e un abuz nesocotit, rugfon On(ornta) Comant1 (Militară Română) să binevoiască
a ordona patrulei de ostaşi români din Ileanda-Mare, ca împreună cu dţiva membri
din garda naţională de acolo, să meargă în comuna Iapa pentru a restabili rînduiaL1 ,,i a opri sătenii în continuarea anomaliilor mai înainte descrise.
Dej, la 22 decc'mbrie 1918 st.v. (4 ianuarie 1919)
dr. George Oiupl',
secretar
Âih. '..:'..it.

~kureşli,

fond Consiliul National Român al comilatului Solnoc-Dobica, dos. 8, f. 110.

59. Iubitul meu naş (permite-mi acest calificativ)
(Zalău),

4 martie 1919

Plecat din Cluj, am ajuns tocmai la timp: am luat parte la recucerirea. Zală11.lui, smuls din miinile camarazilor mei printr-un atac mişelesc. Mănuşile au fost
aruncate şi-n fine-au ·putut simţi şi ungurii, cum ştie românul să dea, atunci cînd
e scos din fire ...
Să fii sigur, iubite naşule, că Za.Jău·l - cuibul viperelor - şi-a primit· lectia,
care a meritat-o. Ne-am purtat bine la început şi am fost răsplătiţi cu gloanţe
de populaţia ungurească; ei bine, le-am răspuns şi noi cu gloanţe şi ghiulele. Ce
a fost nu vor uita-o niciodată.
Din nefericire, iubitul tău fiu Dumitrescu a fost prins de ei şi dus nu ştiu
unde. A fost bătut de aceste canalii - ştim din izvor sigur - cu el se află şi popa
regimentului, ce a fost tratat la fel. Un local(nic) ·ardelean Pătcaş e mort, un
altul Păuşan dus cu ei. Pierderile lor însă considerabile. Şi acum îmi dai voie
să-ţi transmit cele mai afectuoase salutări, rugindu-te a saluta şi pe camar'azi din
pa!'te-mi.
Cu drag,
căpitan

C. Cretzulescu

R(e)g(imcn}t(ul)

Războieni

nr. 15

Cer.zurat
căpitan ss indescifrabil
Domnului doctor Amos Frincu, director „Banca Economul", Cluj/Koloswar (P.S.)
slnt bine. Grigore te s·a1ută cu toată dragostea ...

Toţi ceilalţi băieţi

Arh. Stat. Cluj, Colectia Amos Frincu, mss. sertar 395/2, f. 41.

60. (A zilahi Torvenyszektol)
1919 - V. 17 /2 (szam)

VEGZES
Lăzadăs buntette miatt Szckacs J 6zsef es t<'1rsai ellen inditott bi'.ini.igyben az
Allami.igyeszseg 5504/1918 A.i.i. szămu inditvânya folytân a szabadlăbon levo: 1. Szekacs J6zsef; 2. Tyiszon J6zsef; 3. Tyiszon J6zsefne szill(etett) Găzsăk Anna, 30 eves;
4. Jurcsik J6zsefne szi.il(etett) Zetoka Veron, 26 cves; 5. Mondek Janosne szi.il(etett}
Rafai Katalin, 35 cvcs; Kois Istvan 29 eves; 7. Trojak Marton 42 eves; S. Sztojka
Gyi:irgy albir6, 38 eves; 9. Malak Marton; 10. Rolnik Janos 30 eves; 11. Valicsek
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Andras; 12. Tyiszon Istvănne; 1:3. Albert Julianna; 14. Marek Janos eski.idt, 48
eves; 15. Trojak J6zsefnc; 16. Mercsak J6zsefm'; 17. Szojka Marton; 18. Trojak Janosni; 19. VaU.csek Pal a Mihaly{'; 20. Konyarik Marton; 21. 'idos Turony Gyorgy;
22. Turony Istvânne szUl(etett} Zetoka Katalin, 40 eves magyarpataki lakosok ellen
a B(iintet6 t)orvenyk(onyv) 155. §-ba i.itkoz6 lazadas biintette miatt a vizsgalatot a B(i.inteto) P(errcndtartas} 105. §-a alapjan elre::idelem.
Indokok
A nyomozăs cddigi adatai alapjan beigazolhat6nak latszik az, hogy ncvezettek
tagjai voltak ama lazad6 csoportnak mely 1918 nov(ember} 5-t'n Magyarpatak kozsegben a Tyiszon J6zsef, Szekăcs J6zsef s' Trojăk Marton felbujtasa cs vezetese
alatt tObb. meg eddig ki nPm deritett magyarpataki lakosokkal egyi.itt betOrt a
Hummel Antal magyarpataki kozsegi bir6 lakasăba, ott a penzszekrenyt feltorte.
abb61 2200 koronât elrabolt s ugyanezen alkalommal Tyiszan J6zsef 1000 ko(orona}t,
Szekacs J6zsef pedig 100 k(oronâ}t, HummPl Antalt61, ennek szemclye ellPn alkalmazott eroszakkal elvettek, tovabba, amely csoport november h6 6-an megrohanta
azt a magtărt, amelyben requiralt gabona volt elhelyezve, a gabonat szetosztotta,
a hat6sâgi petroleumot szethordta, s a Hwnmel Antal sajăt tulajdonât kepcz6 buzat, zabot, rozsot es zsakokat elrabolta.
Nevezettelmek ezen tenye a B(i.inteto t(orveny)'k(onyv) 155. §-ban mcghatârozott lâzadăs biintettet kepezj, tchat biinvadi eljârăsnak helye van, s minthogy
a vizsgalat elrendeleset az arra jogosult vadl6 a B(i.inteto) P(errf'ndtartas) 10::1.
§ 2. pontja ertelmeben inditvimyozta, ennelfogva a vizsgălatot a B(i.inteto) P(errendtartâs) 1. es 105. §-a ertelmeben elrendelni kellett.
Zilah, 1919 januâr h6 5-en
Dr. SZlil<igyi Lajos.
vizsgal6bir6
Arh. Slut.

Sălo.j,

Tribunului

judeţului Sălaj,

dos. nr. 18/1919.

SENTINŢA

In cauza penală pornită contra lui Szekâcs J6zsef şi a complicilor s;ii pentru
crim[1 de răzvrătire, în urma propunerii Procuraturii de Stat nr. 5504/1918. A. i.i.
ordon cercetarea cazului pe baza art. 105 din Codul de Procedură Penală, pentu
crimă de răzvrătire determinată de art. 155 din Codul Penal, contra următorilor
locuitori din Făget, 'aflaţi în libertate: 1. Szekacs J6zsef; 2. Tyiszon J6zsef; :'l. soţia
lui Tyiszon J6zsef, născ. Gazsar Anna, :rn de ani; 4. soţia lui Jurcsik J6zsef, născ.
Letoka Veron, 26 de ani; 5. soţia lui Mondek Janos, născ. Rafai Katalin; 35 ele ani;
6. Kois Istvan, 29 de ani/ 7. Trojak Marton, 42 de ani; 8. Sztojka Gyorg)', subprimar, 38 de ani; 9. Malâk Mcirton; 10. Rolnik Janos, 30 de ani; 11. Valicsek Anclras; 12. soţia lui Tyiszon Istvan; 13. Albert Juliânna; 14. Marek Janos, jurat, 48
de ani; 15. soţia lui Trojak J6zsef; 16. soţia lui Mercsak J6zsef; 17. Szojka Mârton;
18 soţia lui Trojâk Janos; 19. Valicsek Pal al lui Mihai; 20. Konyarik Mârtan; 21.
senior Turony Gyorgy; 22. soţia lui Turony Istvan, născ. Zetoka Katalin, 40 de ani.
Motivele
Pe baza datelor existente pînă acuma, s-ar putea dovedi că susnumiţii f1'ceau
parte din acel grup răzvrătit care, la 5 noiembrie 1918, la Făget. la instigarea şi
sub conducerea dm Tyiiszon J6mef, Szekâas J6zsef şi .'!1rojâk :Manton. împreună
cu alţi locuitori din Făget, încă nedescoperiţi, au sp·art locuinţa primarului · comunei Făget, Hummel Antal, au spart acolo casa de fier şi au furat din ea 2.200
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rnroanc'. Tot eu ;;ccastrt ocazie, Tyiszon Jozsl'f cu forţ<i, aplirnt<i împotriva persoanei lui Hummd Antal, ·a luat 1.000 coroane', iar Szl·kaC's J6szd 100 C'oroane.
ln continuare, la G noiembrie, art•st grup a atacat d<.'pozitul în rare erau depozitate'
cerE'alele rechiziţionate, au împărţit cNealele o;;i petrolul autorităţii ~i au furat 5i
griul, ovăzul, secara şi sacii din pi'oprietatea personală a lui Hum:nel Antal.
Acest act al numiţilor face parte din crima răzvrătirii determinată li<' art.
l~>!i :Jin Cmtu~ Penal, deci pentru aceasta are loc procedura penală, ori întrudt
aruz.itorul însărcinat cu areast'a a cerut ordonan'a cercetării pe baza art. 103.
pct. 2 din Codul de Procedură P1mală, eu prin urmare trebuia s<i ordon cPrcetarea
pe baza art. l si 105 din Procedura Penală.
Zal1iu, 5 ianuarie l!ll9.
Dr. Szilagyi Lajos,
judec<Hor de instrucţie

61. (A zilahi tOrvenyszektol)
{1919}. B. 18/2 {szam)

VEGZES
Lazadas bi.intette miatt Orosz Miklos es tarsai ellen inditott bunilgybcn az Allamilgyeszeg 5435/1918 AU. szamu inditvănya folytân a szabadlabon lev6: I. Orosz
Miklos, 45 eves; 2. Zsula T6dor, 28 eves; 3. ifju Klezsan Laszlo, 28 eves; 4. Mitrasko
Gyorgy, 51 eves; 5. Balota Janos, 56 eves; 6. Talpas Nyikulaj, 68 eves; 7. Argyclan
Lika, 30 eves; 8. Baltok Peter, 24 c'vcs; 9. Argyelan Gavrilla, 26 eves; Pap Mitru,
:12 eves; 11. Argyelan Janos, 33 eVl>s; 12. Klezsăn Vazul, 28 eves; 13. Pap Mihaly,
76. eves;; 14. Kupa Laszlo, 27 eves; 15. Kimplan Gergely, 54 eves; 16. Pap Gabor,
:l7 eves; 17. Kondor Laszlo, 24 eves; 18. Ihas Janos (Kovri), 55 eves; 19. IKis Laszlo,
25 t'ves; 20. Hosszu Janos, 40 evc:>s; 21. Ki'S Illes, 46 eves; 22. Szamosan Toctor, 60
c;ves; 23. Farkas Laszlo, 20 eves; 24. idos Klezăn Laszlo, 55 eves; 25. Csokaji Laszlo,
45 eves; 26. Zsula Janos, 43 eves; 27. Barnucz Miklos, 34 eves; 28. Brazdo Drmeter,
:!4. c\ves; 29. Szigetyan Gâbor, 42 eves; 30. Lapka Gyorgy, 48 eves; 31. Jepure Laszlo,
24 eves; 32. Ihas Gâbor, 21 eves; 33. Kozma Laszlo, 18 eve;; 34. Mitrăsko Gyo::-gy,
17 c'ves; 35. Beres Gyorgy, 19 eves; 36. Osan Peter, 25 eves; 37. Argyelan Gyorgy,
~>l eves; 38. Mitrasko Janos, 24 eves; 39. Petrule Gabor, 25 eves; 40. Zsula Ilona,
40 c'ves; 41. Argyelan Peter, 45 eves; 42. Utăn Peter, 43 eves; 43. Czigle Gc>rgely,
5:! eves; 44. Galye Vaszilika, 6:1 cves; 45. Ihas Gligor, 61 eves; 46. Szab6 Peter, 60
cves; 47. Kozma Laszlo, 44 eves; 48. Szollosi Laszlonc' szUl{etett) Szabo Anna, 32
eves; 49. Klezsân Gyorgy, 47 eves; 50. Maxim Gabor, 20 eves; 51. Dari Mihaly, 50
eves; 52. Szollosi DPmeter, 13 eves; 53. Orosz Simon, 31. eves; 54. Maxim Laszlo,
30 eves; 55. Argyelan Gaborne szUl{etett) Czigle Lukrecia, 21 c'ves; 55. Mitrasko
Tivadarne szill{etett) Rosko Raveka, 36 eves; 57. Argyelan Flora, 15 eves; 58.
Osan Tyirilane szill{etett) Csokoj Măria, 38 eves; 59. Kis Mitru, 33 eves; 60. Csokoj Miklos, 48 eves; 61. Csokoly Miklosne szUl(etett) Szabo Terez, 38 eves; 62. Moldovan Janosne szill{etett) Mitrask6 Terez, 37 eves; 63. Katona Gergelyne szUl(etett)
Mihâly Katalin, 35 eves; 64. Hulpas Laszlo, 38 eves; 65. Mitrâsko Stefan, 64 eves;
tifi. Ihas Janos lui Zaharia, 51 eves; 67. Orosz Mikl6sne sziil(etett) Merges F1ora,
49 eves; 68. Puskas Gabor, 28 eves; 69. Orosz Peter, 64 eves; 70. Osan Mitru, 25
eves; 71. Merges Maria, 23 eves; 72. Csoikaj T6gyer, 52 eves; 73. Kerekes Laszlone
sziil{etett) Argyelan Ilona, 26 eves; 74. Csokaj Miklos, 36 eves; 75. Mitrask6 JaQos
a Friczie, 47 eves; 76. Merges Gligor, 42 eves; .77. id0s Gorgan Gyorgy, 39 eves;
78. Kerekes Peter, 68 eves; 79. Kis Lâszl6, 60 eves; 80. Merges Laszlo, 80 eves; 81.
Argyelăn Gergely, 16 eves; 82. Cseteras Gâbor, 40 eves; 83. Balota Gyorgy, 32 eves;
84. Gâl Peter, 60 eves; 85. Szekely Lâszl6, 42 eves; 86. Argyelan Jozsef, :18 eves;
87. Tyioran Lika, 54 eves; 88. Klezsan Janos, 30 eves; 89. Kis.s Gabor, 48 eves; 90.
Osan Pat::-iczius, 32 eves, krasznahidvegi es 91. Ambro Jozsef katona, rakospalotai
lakosok ellcn a B(Unteto) t{orveny)k{onyv) 155. §-ba utkoz6 Iazadas biintette miatt
a vizsgâlatot a B{untet6) P{errendtartâs) !105. §-a alapjan elrendelem.
36 - Acta Mv•ei Porolissenois -

voi. Xll/1988
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Indokok
A nyomozăs Pddigi adatai alapjân beigazolhat6nak latszik az, hogy fent nevezettek tagjai voltak azon lazad6 csoportnak, mely 1918 november h6 6-{m a krasznahidvegi âllami uradalomba behatolt l;s ott az âllam cs Kar11csonyi Gyula intcz6
tulajdonât kepezo ing6sagokat elraboltfik.
Minthogy czen cselckmeny a rendelkez6 rcszbcn koriilirt b[mcsell'krm;ny mcgăllapităsăra alkalmas, tchat bunvadi eljarasnak helye van s minthogy a vizsgalat
elrendcksl!t az arra jogosult vâdl6 a B(iintet.0) P(errendtartâs) 103. §-nak 2. pontja
alapjan inditvănyozta, cnnelfogva a vizsgalatot a B(iintet6) P(errendtartas) 1 es
105.
;;lapjăn clkellett rcndclni.

s-a

<"1..:..

Zilah, 1919 januar h6 5-en.
Dr. Szilagyi Lajos
Vizsgăl6bir6

Arh. Stat. S<ilaj. Tribunalul judele•n

Sălaj,

do•. nr. 18it9l9.

Traducere

(Tribun·a1u1 Zalău)
Nr. B. 18/2-1919
SENTINŢA

ln cauza penală pornită contra lui Nicolae Oros şi complicilor săi pentru
de răzvrătire, în urma propunerii Procuraturii de Stat nr. 5435/1918. A.u.,
ordon cercetarea cazului pe baza Jart. 105 dlin Procedura Penală, perutru cri'Tnă de
răzvrătire determinată de art. 155 din Codul Penal, contra următorilor lO<'Uitori
<lin Măierişte: 1. Nicolae Oros - 45 de ani; 2. Teodor Jula - 28 de ani; 3. Vasile
Clejan, jun. - 28 de ani; 4. Gheorghe Mitraşco, - 51 de ani; 5. Ioan Balota 56 de ani; 6. Nicolae Talpoş - 68 de ani; 7. Lica Ardelean - 30 de ani; 8. Petru
Baltoc - 24 de ani; 9. Gavrilă Ardelean - 26 de ani; 10. Mitru Pop - 32 de ani;
11. foan Ardelean - 33 de ani; 12. Vazul Clejan - 28 de ani; 13. Mihai Pop 76 de ani; 14. Vasile Cupa - 27 de ani; 15. Grigore Cîmpean - 54 de ani; 16.
Gavrilă Pop 37 de ani; 17. Vasile Condor - 24 de ani; 18. Ioan Ihaş (Covri) 55 de ani; 19. Vasile Chiş - 25 de ani; 20. Ioan Hosu - 40 de ani; 21. Ilie Chiş
- 46 de ani; 22.Teodor Someşan - 60 de ani; 23. Vasile Fărcaş 20 de ani; 24.
Vasile Clejan, senior, - 55 <le ani; 25. Vasile Ciocai - 45 de ani; 26. Ioan Jula
- 43 de ani; 27. Nicolae Bărnuţ - 34 de ani; 28. Dumitru Brazdău - 34 de ani;
29. Gavrilă Sighetean - 42 de ani; 30. Gheorghe Lapc·a - 48 de ani; 31. Vasile
Iepure - 24 de ani; 32. Gavrilă Ihaş - 21 de ani; 33. Vasile Cosma - 18 ani;
34. Gheorghe Mitraşco - 17 ani; 35. Gheorghe Berei - 19 ani; 36. Petru Oşan .25 de ani; 37. Gheorghe Ardelean - 51 de ani; 38. Ioan Mitraşco - 24 de ·ani;
39. Gavrilă Petrulă - 25 de ani; 40. Ileana Jula - 40 de ani; 41. Petru Ardelean
- 45 de ani; 42. Petru Letan - 43 de ani; 43. Grigore Tigle - 53 de ani; 44.
Vasilica Gaie - 63 de ani; 45. Grigore Ihaş - 61 de ani; 46. Petru Sabău 60 de ani; 47. Vasile Cosma 44 de ani; 48. soţia lui Szăllăsi Lâszl6, născ.
Szabo Anna - 32 de ani; 49. Gheorghe Clejan - 47 de ani; 50. Gavril Maxim
- 20 de ani; 51. Dari Mihaly - 50 de ani; 52. Szollăsi Demeter - 13 ani: 5J.
Simion Oros 31 de ani; 54. Vasile Maxim - 30 de ani; 55. soţia lui Gavril
Ardelean,
născ.
Lucreţia Tigle
21 de ani;
56 soţia lui Teodo1· M~
traşco, născ. Raveca Roşco :16 de ani; 57. Flora Ardelean - 15 ani; 58. soţia
lui Chirilă Oşan, născ. Maria Ciocoi - 38 de ani; 59. Mitru Chiş - :n ele ani;
60. Nicolae Ciocoi - 48 de ani; 61. soţia lui Nicolae Ciocoi, născ. Terezi! Sab[1u
- 38 de ani; 62. soţia lui Ioan Moldovan, născ. TerPzia Mitra~co - 37 de ani;
63. soţia lui Katona Gergely, născ. Mihâly. Katalin - 35 de ani; 64. Vasile Hulpa~
- 38 de ani; 65. Ştefan Mitraşco - 64 de ani; 66. Ioan Ih"aş al lui Zaharie - 51
de ani; 67. soţia lui Nicolae Oros, născ. Flora Mergheş - 49 de ani; 68. Gavril
-crimă
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28 de ilni; 60. Petru Oros - 64 de ani; iO. l\Tilru O)an - 25 de ani;
de ani; 72. Trodor Ciocoi - '1~ cll' ani; 71. soţi'a lui Kcrekt's
Ardf'lciln - 26 cie ilni; 7-1. Nirnlac Ciocoi - :rn de ani;
75. Ioan Mitrasco nl lui Friţii - 47 de ani; 7G. Gl igorC' l\Tergheş - 42 de ani; î7.
G!worghe Gorgan, sc•n., - 10 el!' ani; 78. Kerekes P<•ter - GB de ani; 79. Vasile
Chiş fiO de ani; 80. Vasile l\1Prgheş 80 de ani; !li. Grigore Anlf'lean 10
;mi; 82. Gavi·il Ceteraş - 40 de ani; 81. Gheorghe Balotn - 32 de ani; 84. P0tru
Gal - 60 de ani; 85. Szekely Laszlo - 42 de ani; Sfi. Iosif Ardelean - 18 ani;
87. Lir'a Clliorean - 54 de ani; 88. Ioan Clejan - 10 ele ani; 89. Gavril Chiş 48 de ·ani; 00. Patridu Osan - 12 de ani; 91. Ambro Jozsef, militar, domiciliat în
Râkospalota (R. P. Ungar{i).
Merglw~ 21
Laszlo. născ. I!Pilnil

71. Maria

Motivele
Pe baza datelor cPrC'etării PXisknte pînă acum se pare dovedit faptul C'ă
făceau parte clin acel grup răzvrătit care, Ia 6 noiembrie 1918, a intrat în domeniul de stat din Măierişte şi a furat de acolo nişte bunuri mobile din
propriet'atea statului şi a administratorului Karacsonyi Gyula.
Jntrucît, pe baza acestui act se. poate dovedi crima descrisă în partea ele clispunere, cleci poate să aibă loc procedura penală şi avînd în vedere că acuzatorul
însărcinat a propus ordonarea cPrcet<"irii cazului pe baza art. 103, pct. 2 din Procedura Penală, prin urmare trebuia s[t ordon cercetarea pe baza art. I şi 105
din Procedura Penală.
susnumiţii

Zali1u, la 2 ianuarie 1919
Dr. Szilagy L<1jos,
de instrucţie

judPcător

62. A zilahi

allami.igv(>sztăl.

17/1918. A.i.i. szăm

·
TORVF:NYSZEK VIZSGALOBJROJANAK
ZILAH

A lazadas buntettevcl tcrhelt Sz61lăsi Gyorgy C:-s t({1r}sa(i} buni"1gyere vonatkozo csenclori jelentest azzal az inditvannyal kiildom mPg, hogy: 1. Sz6116si Gyo:·gy,
2. Farkas Karoly:1e szill(etett} Gal M{1ria, 3. Fekt>te Peter, 4. Aszalos J6zsef. 5. Bai
Gyorgy, 6. Csorbla (Janos, 49 eves), 7. Nragy P. Samuel, 8. Nagy Andras, 9. Czile
Gyorgy, 10. Pap Jozsef, 11. Osz J. Balint, 12. Nyerges Elek, 13. Seres Lajos, 14. Kincscs Marton, 15. Nagy Jănos, Seres Betta, 17. Ge!"gely Lajos, 18. Radi Janos, 19.
Szabo Lajos, 20. Deak Daniel, 21. Nagy Sandorne szi.il(etett) Bogar Lidia, 22. Szila~yl Lajos, 21. Lukacs Balint, 24. Janko Zsuzsanna, 25. Nagy J6zsefne szUl(etett)
Lukăcs A.rmf's, 26. Szalavecz Lajos, 27. Fekete V. Peterne szi.il(etett) Apostol Julianna. 28. Kapronczai Pal, 29. Kincses Gazsi Lajos, 30. Gaspar Jozsef, 31. Mărkus
Andras, 32. Miklos Kăroly, 33. Birtalan Marton, 34. K6nya Balint, 35. IKincses G.
Balint, 36. Ecsedi J6zsef, 37. Râd Janos, 38. Kovacs Lajos, 39. Szab6 K. Zsigmond,
40. Kincses B. Andras, 41. Antal Gyorgy, 42. Seres Zsigm.ond, 43. Osz Jozsefne
sziil (etett) Palyi Zsuzsanna, 44. Szucs Lajosne szUI (etett) Nyerges Eszter, 45. Andr<1s Păl, 46. Fiil6p Mihâlyne sziil(etett) Mate Julianna, 47. Szabo J6zsef, 48. Olăh
M6zes, 49. Fekete Peterne szi.il(etett) Osz Maria, 50. Fi.i!Op Mihăly, 51. Fi.i!Op Gaspar,
52. Csorba Anna, 53. Andrăs Peter, 54. Szab6 Mihăly, 55. Csorba Todor, 56. Jank6
Andrăsne szi.il(etett) Kromek Eszter, 57. Kromek J6zsef, 58. [ ...1 Gal Maria, 59.
Nagy Sămuel, 60. Kincses B. Janos, 61. Kovacs Zsuzsanna, 62. Kovacs J6zsef, 63.
Percw Gahor, 64. J6 Janos, 65. Deak Lăszl6, 66. Molnar Balint, 67. Nagy F. Mihaly, 68. Szabo Pal, 69. Szucs Jozsef, 70. Kincses G. J6zsef, 71. Molnar Lajos, 72.
Lukacs M6zPs, 73. Boer Gergely, 74. Csorcsik ;Mărton, 75. Somogyi Janos, 76. Kis
Mihălyn1:• sziil(etC'tt) J{aba Maria, 77. Szollosi Gyorgy, 78. (Osz} (Virăg) Mihăly.
79. Pap Andrăs, 80. i;:6ris Istvăn, 81. Rada Janos, 82. Râd Mihăly, 83. Rad Găbor,
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84. Sz6116si Mihâly, 85. Bordăs Lajos, 86. Sz6U6si Mihâlyne szill(etett) Gal Măria
Kapronczai Juliănna szilâgybagosi lakosok ellen a B(ilntet6) t(orveny)k(onyv)
155 §-ban rneghatârozott lâzadâs btintette miatt a vizsgâlat rendeltessek el es az
iratok a vâdtanâcshoz azzal terjesztessenek be, hogy a vizsgalat teljesitescvel a
szilăgysornly6i jărâsbir6sâg bizassek meg.
A vizsgălat :;orân tisztâzand6, hogy a cselekmeny elkovetescbc:i kik es hănyan
vettek reszt, kik voltak a fclbujt6k es vezet6k, hasznaltatott e eriiszak cs fen.yegetes, kik voltak felfegyverkezve?
Tisztazand6, hogy a tettesek kozill kik katonâk, azok rnelyik cvben sziilettek
es soroztattak, melyik ezredben tPljesitettek katonai szolg{1latot s mikor es rnelyik
katonai pa:·ancsnoksâgnâl szcrcltek le'!

es

Indokok
A nyomozas adatai alapjan rnegâllapithat6 tenyăllăs szerint a fent nevezett
terheltek tagjai voltak annak a lăzad6 csoportnak, amely Szilagybagos kozsegben
az 1918 evi novernber h6 7-en a Ketely Istvan szilăgybagosi lakos lezart magtaraba
es pincejebe behatolt es az ott lev6, mintegy 15.222 Korona crteket kepviselO ing6sâgot elvitte.
Ezek szerint a terhelteket a fenti biintett gyanuja terheli, miert is elleniik H
vizsgalat elrendelese a B(ilntet6) P(errendtartas) 103 § 2. pontja alapjăn indokolt.
A vizsgălat teljesitesevel a szllâgysomly6i jârasbir6sâg azert bizand6 meg,
mert azt celszerusegi tekintetek indokoljăk.
Zilah, 1919 januar 7.
Bar6thy Zoltan, s.k.
cillamiigyesz
A

kiadvăny

hiteleiil
L. S.

(indescifrabil)
s(eged) hiv(atali) tisztviselO.

Arh. Stat. Sllaj, Tribunalul judelului S!Haj, dos. nr. 61/1919.
Trad~.tcere

Pracurorul de Stat din
Nr. 17/1918 A.li.

Zalău

Către

Judecătorul

de

instrucţie

al Tribunalului

ZALAU
Alăturat vă trimit raportul jandarmeriei privind cauza penală a
inculpatului Szollosi Gyorgy şi a complicilor săi pentru crimă de răzvrătire, cu propunerea ca să ordon·aţi cercetarea cauzei pentru crima de răzvrătire determinată
in art. 155 din Codul Penal şi să înaintaţi actele la Consiliul de acuzare cu
(propunerea) să fie însărcinată Judecătoria de Ocol din Şimleu Silvaniei cu cercetarea cauzei următorilor cetăţeni din Boghiş: 1). Szoll6si Gyorgy, 2). soţia lui
Farkas Kâroly, născ. Gâ!I. Maria, "). Fekete Peter, 4). Aszal6s J6zsef, 5). Bai Gyorgy,
6). Ioan Ciorba (49 de ani), 7). Nagy P. Samuel, 8). Nagy Andrâs, 9). Gheorghe
Tîrle, 10). Pap J6zsef, 11). Osz J. Bâlint, 12). Nyerges Elek, 13). Seres Lajos, 14). 1
Kincses Mârton, 15). Nagy Janos, 16). Seres Betta, 17). Gergely Lajos, 18). Râdi
Ioan, 19). Szabo Lajos, 20). Deâk Daniel, 21). soţia lui Nagy Sândor, 23). Lukacs
Bălint, 24). Jank6 Zsuzsânna, 25). soţia lui Nagy J6zsef, născ. Lukâcs Agnes, 26).
Szalavecz Lajos, 27). soţia lui Fechete V. Petru, născ. Apostol Juliâna, 28). Kapronczai Păl, 29). Kincses Gazsi Lajos, 30). Găspâr J6zsef, 31). Mârkus Andrâs, 32).
Mikl6s Kâroly, 33). Birtalan Mărton, 34). K6nya Bălint, 35). Kincses G. Bălint,
36). Ecsedi J6zsef, 37). Ioan Rad, 38). Kovacs Lajos, 39). Szab6 K .. Zsigmond, 40).
Kincses B. Andrâs, 41). Antal Gyorgy, 42). Seres Zsigmond, 43). soţi'a lui Osz J6zsef,
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nă.'ic. Palyi Zsuzsănna, 44). soţia lui Szi.ics Lajos, născ. Nyierges Eszter, 45). Andras Pal, 46). soţia lui Fiil6p Mihaly, născ. Mate Juliănna, 47). Szabo Jozsef, 48).
Olăh Mozes, 49). soţia lui Fekete Peter, născ. Osz Măria, 50). Fiilop Mihaly, 51).
Fillop Gaspiir, 52). Ana Ciorba, 53). Andras Peter, 54). Szabo Mihâly, 55). Teodor
Ciorba, 56). soţia lui Jan)<:o Andras, născ. Kromek Eszter, 57). Kromek Jozsef, 58).
(... ) Gal Maria, 59). Nagy Samuel, 60). Kincses B. Janos, 61). Kovacs Zsuzsănn·a,
fi2). Kovacs Jozsef, 63). Percze Găbor, 64). J. Janos, 65). Deăk Laszlo, 66). Molnăr
Bălint. 67). Nagy F. Mihăly, 68). Szăb6 Pal, 69). Szocs J6zsef, 70). Kincses G. J6zsef, 71). Molnăr Lajos, 72). Lukacs M6zes, 73). B6er Gergely, 74). CsorC'sik Mărton,
1;>). Somogyi Janos, 76). soţia <lui Chiş Mihai, născ. Caba Maria, 77). Szăllăsi. Gyărgy,
78). Osz (Virag) Mihaly, 79). Pap Andras, 80). F6ris Istvan, 81). Ioan Rad, 82).
Mihai Rad, 83). Gavril Rad, 84). Szăllăsi Mihăly, 85). Bordăs Lajos, 86). soţia lui
Szălliisi Mihăly, născ. Gal Maria şi B7). Kapronczai Julianna.
In decursul cercetării trebuie clarificat cine şi dţi au luat parte la comiterea
faptei, cine erau instigatorii şi conducătorii, au folosit violenţe sau ameninţări,
cin~ era înarmat?
Trebuie clarificat cine dintre făptaşi e militar, în ce 'an s-a născut, cînd s-a
î1Fol.it, la care regiment făcea serviciul militar, cînd şi de la care comandament
mil1li.11· s-c1 eliberat?
Motivel~

După ccnstat.iirile stabilite pe baza d'atelor cercetării, susnumiţii inculpaţi fă
ceau parte din acel grup de răzvrătiţi care, la 7 noiembrie 1918, în comuna Boghiş,
a intrat în grînarele şi pivniţele închise ale lui Ketely Istvan, domiciliat în Boghiş şi de acolo au furat bunurile mobile ce se găseau acolo, în valoare de 15.222
coroane.
Aşadar inculpaţii sint învinuiţi de comiterea crimei de mai sus şi ordonarea
cercetării împotriva lor, pe baza art. 103, pct. 2 din Procedura Penală, este justificată.

Intrucit este m'ai practic, îndeplinirea
l"iei de Ocol din Şimleu Silvaniei.
Zalău,

cercetării

se

lncredinţează

Judecăto

Barothy Zoltăn, m.p„
procuror de stat

la 7 ianuarie H119

(indescifrabil)
serviciului
auxiliar

Pentru c0nforrnitate
L.S.

funcţionarul

1;:1. A zilahi torvenyszektol
V. :l!.1/2 - E.119 s:a{am)

VEGZES
Lăzadăs buntette miatt Guset Laszlo
~>:119/1918 A.ii. szamu inditvănya folytăn

es tărsai elleni iigyben az allamiigyeszseg
a szabadlabon levo: 1. Guset Lăszl6 27
l:ves; 2 . Guset .Jan'Ds /lui Stefain 21 eves; 3. Stiirb Lazăr lu~ Miltirofăn 21 eves; 4.
lndrecs Miron lui Juon Joszivâs 18 eves; 5. Csupe Jakob lui Lupului 50 eves; 6.
Zsurzs Szăkia 52 eves; 7. Bezsân Leontyina lui Perevan 58 eves; 8. Nyegrăn NyikuJ;"1jne sziil(etett) Bezsan Veronika 21 eves; 9. Moldovan Miklos lui Mitrofăn 19 eves;
I O. Berbincse Jânos lui Jakob Kovrik 20 eves; 11. Csupe Peterne szlil(etett) Czap
/\nna 40 eves; 12. Berbincse Veronika 23 evcs; 13. Csupe Stefan Jăkobiczi 57 eves;
14. Stirb Ignăcne sziil{etett) Nemet Verona 21 eves; 15 Guset Izidor 56 eves; 16.
Moldovan Peter 56 eves; 17. Nyegran Szăkia lui Petri Droki 17 eves; 18. Bersăn
Nyikulaj lui Juon Mitrucz 20 eves; 19. Csupe Stefan Dikuluj 65 eves; 20. Farkas
Nyikulâj lui Gligor Domuluj 21 eves; 21. <;supe Janosne sziil(etett) Holhos Ilona
'.!.7 eves; 22. Demle Geraszim lui Vaszalika 17 eves; 23. Trifăn Jănosne sziil(etett)
Nemet Kilina 35 eves; 24. Szelezsăn Vaszalikâne sziil(etett) Csupe Maria 22 eves;
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25. Csupe Jakobne szi.il(etett) Pezse Toclor 55 cvps; 26. Stirh Snikiftnl' szlll(et<'tt)
Guset Gafia 58 eves; 27. Csupe Matene szUl(etPtt) Farkas Palagvia :n CVC's; 28. Csupe
Nyikulaj lui Va rar 20 eves; 29. Farkas Jak6b 3fi evc<;; 30. Fa:·kas Jâk6hne szi.il (etPtt)
Demle Anna 28 eves; 31. Csupc Anna lui Riski :rn t"·vPs v<"trmpz()i lakosok l'llen a
B(ilntet6)t(6rveny)k(6nyv) 155. §-ba i.itkozii lazad~·1s bi.intPtte mialt a vizsg<ilatot a
B(ilntet6) P(erre:idta:-tas) 105. §-a alapjan clrenc!Plem.
Indokok:
A nyomozas cddigi aclatai alapj<in beigazolhat6nak latszik az, hog_v ncvc1dtek 1918 ev november h6 5-cn Varmez6n, a Guttmann J6zsl'f vârmPziii lakos n•gyeskereskPdeset, mint az e celb61 alakul6 lazad6 csoport tagjai kiraboltak.
Ezen csel0kmcny a B(i.intet6)t(6rveny)k(6nyv) 155. §-ba i.itkbzo litzadas bt'rntettenPk megallapitasara alkalmas, tehat miatta biinvadi eljaras:rnk hclye van. s
minthogy a vizsgalat clrcndelest'-t az arra jogosult vadl6 a B(i.inteto) P(er:-endtartiis}
103. §-nak 2. pontja alapjan inditvănyozta, ennflf@gva a vizsgalatot a B (i.intet6}
P(errendtartas) 1 cs 105. §-a alapjan el kellett rendelni.
Zilah, 1919 januar h6 8.
D:-. Szihigyi Lajos s.i.i ..
vizsgâl6bir6
(indl'scifrabil)
sPgi';dhivatali tisztvi~;rlo

A kiadmany hitclei.il,
L. S.
.
Arh. Stnt. SAlnj, Tribunnlul judelului Sll•j, dos. nr. Jg/1919.

Traducere
Tribunalul Zal<iu
Nr. V. 39/2-1919
SENTINTA

In cauza pC'nală pornită contra lui Va<>ile Gu~"t ~i ·a C'omplicilor săi pPnt;·u
de răzvrătire, în urma propunerii Procuraturii de Stat nr. 5319/1918 . .'\.l1.,
ordon cercetarea cazului pe baza art. 105 din Proc'('(Iura Penală, pentu erimt1
de răzvrătire determinată de art. 155 din Codul Penal, C'ontra următorilor locuitori
din Buciumi 'aflaţi în libertate: 1 - Vasile Guşet 27 ele ani; 2 - Ioan Gusd al
lui Ştefan - 21 de ani; 3 - Lazăr Ştirb al lui Mitrofan - 21 de ani; 4 - Miron
Indreci al lui Iuon Iosivaş - 18 ani; 5 - JaC'ob Ciupl' al Lupului - 50 dl' ;rni;
6 - Sachie Jurj - 52 de ani; 7 - Leontina Bejan 1. l'erevan - 58 de ani; 8 soţia lui Nicolae Negn>an, născ. Veronica Bejan 21 de ani; !l - Nicolae Moldovan al lui Mitrofan - 19 ani; 10 - Ioan Bărbînţă al lui Iacob Kovrik - 20 de
ani; 11 - soţia lui Petru Ciupe, născ. Ana Tap - 40 de ani, 12 - VPronica B;"irbinţă 23 de ani; 13 - Ştefan Ciupe al lacobiţii - 57 de ani; 14 - soţi'a lui
Jgnaţiu Ştirb, născ. Verona Nemet 21 de ani; 15 - Izidor Guşet - 56 de ani;
16 - Petru Moldovan - 58 de ani; 17 - Sachie Negreanu 1. Petri Droki - 17
ani; 18 - Nicolae Berşan 1. Iuon Mitruţ - 20 de ani; 1!2. - Ştefan Ciupe al Dicului - 65 de ani; 20 -Nicolae Fărcaş 1. Gligor Domu1ui - 21 de ani; 21 soţia lui Ioan Ciupe, născ. Ileana Holdoş 27 de ani; 22 - Gherasim DemlP 1.
Vasilica - 17 ani; 23 - soţia lui Ioan Trifan, născ. Chilina Nemet - 36 de ani;
24 - soţia lui Vasilică Sălăjan, născ. Maria Ciupe - 22 de ·ani; 25 - soţia lui
Iacob Ciupe, născ. Peje Todon - 55 de ani; 26 - soţia lui Sachie Ştirb, n;lsc.
Gafia Guşet - 58 de ani; 17 - soţia lui Matei Ciupe, născ. Palaghina Fărcaş 33 de ani; 28 - Nicol'ae Ciupe al lui Vărar - 20 de ani. 29 - Iacob Fărcaş - 36
de ani; 30 - soţia lui Iacob Fărcaş, născ. Ana Demle - 28 de ani; 31-Ana Ciupe
a Rişchii - 38 de ani.
crimă
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Motivele
Pe baza datelor cercetării PXistente pînă acum pare dovedit faptul că numiţii
parte din acel grup răzvrătit care, la 5 noiembrie 1918, au jefuit la Buciumi
magazinul mixl al lui Guttmann J6zsef. domiciliat în Buciumi.
!ntrucît, pc baza acestui act se poale dovedi crima de răzvrătire determinată
în art. 155 din Codul Penal, dcC'i poate să aibă loc procedura penal;i şi avînd în
veden' că acuzatorul însărcinat a propus orrlonarea cercetării cazului pe baza art.
art. un pct. 2 din Procedura Penalii. prin urmare trebuia s[t ordon CPrcetarea pe
baz.i art. 1 şi 105 din Procedura Pen'ală.
făceau

Zalău,

la B ianuarie 1919

Dr. Szilagyi lBjos m.p„
judecător

de

instrucţie

84. 011 (orat) Consiliu Naţional Român

în DEJ
La recerC'arN ele sub nr ..JUl 261/1911!, avem onoarea a vă iraporta următoarele:
Ad. 1: Starea siguranţei publice în comitat e îndestulătoare. Abstrăgînd de
la dezordini şi jafuri întîmplate în unele comune ale comitatului, ordinea şi siguranţa public-ă în m<isură mai mare nu e periclitată. Şi acolo, unde s-au ivit dezordini şi jafuri, Garda Naţională (Română) comitatcnsă şi detaşamentele acestei:1 au restabilit ordinea şi siguranţa publică.
Ad. 2: Ordinea şi siguranţa publică tn comitat o susţine Garda Naţională
Română comitatensă cu sediul în Dej, care a numărat 826 membri, din care au

fost

detaşaţi:

a. în. cim1u11a

Ginrgeşti:

b. în comuna

Ciţcău

:
c. în comuna Olpret :
d. în comuna Simişna
e. în comuna Iclod
f. în comuna Ciachi-Gîrhou
g. în comuna Ileanda-Mare
h. în comuna I,ăpuşul-Unguresc
i. în comuna Copalnic-Măuăştur
k. în comuna Gîlgău
l. în comuna Gherla
m. în comuna Chiureşti
n. în comuna Dobricul-Mare
o. în comuna Gîrbou

22 oameni
24
24
15
13

20
52
36
38
28

46
15

17
12

Toate ac<'ste cleta5amente au funcţionat îndestulător şi au conlucrat ra susordinii şi siguranţei publice în comitat.
Se mai raportează, că atît Garda Naţională Homână comitatensă, cit şi
detaşamentele din comune cu 15 (stil} n(ou) l(una) c(urentă) se dizolvă.

ţinerea

Dej, la 12 ianuarie n(ou) 1919
Arh, S'at.

Bucureşti,

fond Consiliul

Naţional

ss indescifrabil
comandant

Român al Comitalului Solnoc-Dobica, dos. 8, I. 117-117v.

65. Nr. 46-1919

Prea venerat Consistor!
De ~a :revoluţiunea din 4 nov(embrie) încoace o s~ngură zi am avut c~ din
acest ţinut de sub poalele Meseşului în care am căpătat tărie sufletească a suporta
amarul vieţii - ziua proclamării unirii Ardealului cu România - iar celelalte
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zile le-am trăit tot în dureri, spaime şi alărmare, c{1 în nov(cmbriP) - 20 ian(uariP}
satele ne-au stat sub terorul mişeilor reîntorşi clin Rusia îndopaţi dP idei bol<:>eviste, care nu respectau biserica, s-au purtat ostil şi filr<i respPct faţă cu prPoţii,
ba necruţînd nid inteligPnţa, zicînd că „jos cu domnii", pămîntul, vitdl', porcii
să se împartă pînă şi de la ţăranii mai cu starP, nl'-nm făcut tontă p<'itura m<ii
cu stare - pînă şi ţăranii gropi lucrînd în întunPricul nopţilor şi vîrîndu-n0 în de•
ce şi cît am putut pînă şi albituri şi hainP, ~i ne-am ales cu pri1d1iri !lif'spusc.
După aceea (din ianuar(ie)), am devenit
n,meninţaţi de bandele
sf'cUiPşti ceea ce văzînd şi bolşevicii din popor, că acele nu cruţă nici pP săr·ad, s-au mni
deşteptla1t, am sporit fireşte, cu mari jertfe gă:-zi,le şi spr0 a nu rămllnea fftr[1
nimic în caz că ar năvăli din satele de peste Meseş vecine şi asupra noastră, am
desfăcut gropile şi ce-am aflat nestricat am pus pe care şi lc-·am depărtat p0 la
alte S>ate spre Cluj, penrtru siguranţă, şi apo'i <11U urmat z;ile şi nopţi gn•l<', clopoti'l<•
satelor alarmau, şi oa~nii cu sutele a'U stat la hotară ::!U fu~-ci, topoare şi :·u
cite-o amărită de puşcă.
După 20- ian(uarie) a sosit sub Meseş prima patrulă română din 12 ostaşi cu
sublocotenentUll ViCtor Teodora;cu, chiar în 21iUa cind se prC"g<".1teau bandelf' s;1
treacă la satele noastre ostaşii însă dind .din Buciumi continuu salve de puşc·<I
spre Meseş, auzind mişeii puşcăturile şi socotind, că a sosit armata cu grosul, s-au
reîntors la cazarma lor deschisă în Boian, şi au început să ne inundeze C'U spioni
jidani, ceea ce văzind - cu gărzile 'i..;am prins - şi Sl!.ăruind apoi ni s-au mai sporit
miliţia.

Sporindu-se însă şi secuii, incit 'au îndrăznit a ataca şi Zalău! ocupat de armata română, incit cu reocuparea a avut noi victime, şi văzîndu-ne ameninţaţi
de glonţii lor şi cu prea puţină armată păziţi cu atit mai virtos ne-am înfricat
şi am început iarăşi a ne gindi iarăş(i) la refugiare, că .VPcleam puşi pP gînduri
şi ofiţerii noştri şi zilnic se refugiau oamenii jefuiţi şi maltrataţi de hoţi, de pC'Ste
linia demarcaţională (Meseş) veneau oameni răniţi grav, auzeam zilnic despre
omoruri şi incendiPri.
Au sosit apoi artileria şi vinătorii şi tunuri, satele şi Mescşul s-au impopulat cu miliţie mai multă, s-au format patrule care zilnic alergau ~i la satele necăjite şi alungau pc hoţi, şi azi sosind oa"te cît frunză şi iarbii sporit<i cu arclc'leni, au ina~ntat armata, şi cum m-.am informat că :tlunurilc .aşa de pn>eis au bi1tut
tranşeele de peste linia demarcaţională secuieşti de pestP satele Hurez-Stirciu.
incit a trebuit după dteva ore de l'llptă să se rf'f\uglieze spre Hcroat-Crasna, J;isind după ei şi mitraliere, muniţie şi o grămadă de lucruri de jaf. Armata i-a luat
la goană pe urmele lor aflind tot urme de sîngf'. Se vor trucii să facă rPzistf'nţ{1
la Crasna - comună mare ungurească şi la Horoal, unde încă au tranşee>, clar in
zadar căci n-au tunuri decit puţine şi mici, şi pc scară armata noastră va ocupa
şi Crasna de unde au secuii mulţi proprietari de ofiţc'ri: unguri-jidani, şi satel<'
pornind după armat{!, vor jefui şi disciplina crunt ungurismul şi jidovismul hoţ
de acolo. De '1a Crlasna urmează în sectorul rnoiStru o::.upatrea Şimleului - undP c'
comandă secuiască şi se vorbeşte, că în Măgura Şimleului ar avea tunuri clar
harn.i'Ca şi vi'teaza no.astră armată or.iclt se vor ll'ucli 1sc„cuii, S(finlele) Paşti le
vor serba la Or'ade(a).
Ati, după suferinţe grele dar, ţinutul nostru respiră ma~ libf'r. Dar nu numai spaime şi griji am avut, ci şi spf'se şi greutăţi. Recoltă a fost puţină, ciici
fiind oamenii pe fronturi, femeile puţin au putut semăna. Nutr0ţ nici cînd n-am
avut aşa puţin, şi nici scumpete ca(-n) ăstimp - un car d" fîn 1000--1500 c(oro·ane) după calitate. Deci atîţia cai şi ostaşi pe capul nostru din toate ne-au golit,
cu deosebire pe preoţi, care au fost rudaşi, <'ăci poporul bolşevic şi rău nu să ne
plătească lectk,al eto. şi să ne iajute', dar m)1re parte se S'Uslrăgea, şi tot pe
capul nostru iau Iă.s·at :!toată gneutaitea. Noi am da1 ·loculhţe de 3 Juni la ofiţt'lri., şi lumi1nat şi incăl~it şi vipt •şi nu ne-am uitat a ne .'irnpăr\i piinm ~i
slănina şi ce am avut CIU ostaşii ca să vedem insUfleţire in eil, in vreme
cînd .o găină era cu 30-4-0 cor(oane), 1 Htră petrol mali iefitin 25 <:or(aarw)
şi trebuia cu telefoane, cul.Jină
ertc. cite 3-4: lampa să Ilumineze. Dar avem
aoeea salt~sfaoţ~e·, că ofiţerii au constatat public, cum că noi 1preoţii de pe
aici ospitalitate numai la Blaj, Zlatna şi in jurul Aiudului au esperiat - şi satisfacţia nir şi mai 1 miare cînd tot ei au <:onstatat, că f'ără preoţi cum au :aflat în
Ardeal nioicind nu să înfăptuia unJinea Ardealului =u România, şi s-au milr'at

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

.~i gărzi naţionale

Consilii

române în

Săla;

569

în anul 1918

că totuşi
interesa~,

un popor în frunte •CU atare cler luminat şi ,cult de ·a C'ărui dotare nu s-au
-cum se poate purta aşa de necuviincios? I S-'<'lU răspuns, că îniain.te de
rf1zboi era mai bun, dar a fost şi în Rusia la şcoală.
Din Sălajul neocupat preoţii sînt refugiaţi şi ·credincioşii de luni de
zile
(sint} fără îngrijire sufletească. Ba se vorbeşte că pe unii i-au spinzurat, pe alţii
împuşcat, iar pe alţii i-au internat la Dobriţin (Debreţin, în R. P. Ungară n.n.)
cum şi pe intdigenţă, jefuindu-le şi casele şi averea toată, secuii. Azi miine vom
şti totul ce s-a întîmplat.
Oficiul protopopesc al
S(in} georgiu de

Almaşului

Meseş

în Hi apr(ilie) 1919
umi~it

serv,
Vasile Pop,
protopop

Arh. Sial. SJlaj, fond Prolopopialul greco-catolic Buciumi. dos. 5, f.

6fi. Intru amintirea zilelor mari a ocupării Ardealului de către armata

României mari.

I'c•porul românPSC'

şi să

nu

spună

nimic istoria, povl'stire vi0 are în duioasele

şi jalnicele sale doine, balade, cîntecele bătrîneşti, adică în poezia sa întreagă
populară, C'ă veacuri de-a rîndul în Ardealul frumos unde l-a aşezat divul Traian
a fost numaî fiul suferinţii, fiiră putinţă de a-şi putea s.cutur<a •lenţurile de robie
în care îl ţinea ferec·at vicleana şi tirana Austro-Ungarie.
Dup<l alil<'a împilări şi ţipete de .dureri ce-i zguduia pieptul de aramă cu
şapte vieţi, D(umne)zeu sfintul din cer care
să apună
.~i cer,
lor străbună",

„f\.'u vrea

.llr-l'ia, care
Mă1

ir ea

îşi făcu milă

de el şi de toate popoarele mici alăture«1 cu el vecinic asuprite, şi
spre a-i zori şi lui odată ziua libertăţii, suferit-a c-a cu 1 aug. 1914 Austro-Ungaria
asupritoare să se învăluie în război cu Serbia, şi provocîndu-să prin aceasta un
război mondiaJ. un catacliJSm care a cut:reIIllllrat îllltre11 rotogolul pămintului:,
cum nu s-a mai pomenit în istoria popoarelor - în .care la 31 aug. 1916 cu credinţa:
„Tara-i mică, ţara-i tare
Şi vrăşmaşul spor nu are!"

intrin.d şi Românii! alătur~a de surorile-i laltinle: Flr>anciia şi Ita.Ula <.1hate - cu America, Anglia şi alte ţărişoare, ba şi Rusia pînă '1a o vreme - cînd prin revoluţiuni înterne a început a să descompune numai şi numai de a-şi dezrobi fraţii de un sînge
şi a înfăptui prin unirea tuturor românilor o Românie m·are, fii(i) Ardealului
dornici şi ei de a-şi vedea scuturat jugul asupririlor şi înfăptuit acest ideal măreţ
·al unLrii for cu Român.iia, văzînd zdrobită German'Î'<l, Turoila, Bulgari>a şi pe AustroUngaria - ·asupritoarele lor de veacuri şi zorită ziua eliberării popoarelor mici
de sub jugul oprimătorilor foşti puternici, pe baza principiilor dictate de prezidentul republicii Stat(elor) Unite Americane, providenţialul bărbat Wilson în
condiţiile ce le prescria pentru pacea durabilă a lumii, spre a se fac!~ şi ei sti'1pîni
pe soarta lor viitoare, întrunindu-să în număr de peste 100.000 - între care şi
păr{intele} protop(op) local, V\asile Pop, cu 3 rPprezentanţi ai parohiei acesteia în marea adunare naţională din 1 Dec. 1918 de la Alba Iulia ·au proclamat ruperea cu Ungaria şi Unirea cu România, Bucovina, Bao.;arabia, Banatul şi Dobrogea,
~i încredinţincl: pe un comitet din sinul său a prPzenta regelui Ferdinand proclamaţiunea, a cerut să ocupe armata română Ardealul şi Banatul.
Reg.cill' a publicat decretul de anexiune, şi un alit decret ca armata să intre
in Ardeal - aceasta a şi intrat şi în'aintat în ianuarie 1919. O parte - divizia a
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VI-a la Zalău - pînă unde avanpostul său de 40 ost.ao:;i fa Ţi.gani (•azi Cri•eni n.n.) atacat de secui a avut pierdere de fi ostaşi, iar altă parte - divizia a Vll-a
Reg(imentul) 10 Putna şi 24 Tecuci pînă la Hm•din pe r;irp îl păd1sisl' banckk secuieşti, clupă c·e acestea s-au rPtras la Ciurea jefuincl Bologa, Poieni ':-i Sebesul
Mare şi în Iegerişte au comis şi ucideri multe, şi clupă re din Ciucea după sti1torirca ele către Antant;i (pUtNile învingi1to<irl' ln nizboi întrunitr la paCl') a liniei
demarcaţionale pe culmile Meseşului au ocupat linia CiurPa-Crasna-Vîrsolţ
Zalău încă au jefuit şi au comis omoruri prin l'ria-Hurez-.Slirciu şi poporul
ingrozit s-a refugiat pe p<'iduri cu ce avPa în r·ap clP iarni1 - şi satul aresta cu ct•lelarlte sate înşirate sub poala de dincoaC'l' a ML•seşului încă erau ameninţat<' rlenăvf11irea hoţPască a acelor bande, şi poporul ele~ alarmat a trf'buit ru sutei" ele
furci şi topoare să stea ziua noaptea la paz{1 spre Mf'sPş, şi cinci spaima f'ra în snte
la culme, sooit-au din ... in 24 i<1n(uari~') l!li!I ru subloc-otP1wntul Victor T<'nri0n•scu
o ceată miră de călăreţi din vitc>iii armatc·i romănl' de 1<1 Oituz, l\foră~ti ~i Mă
răşeşti l;.1 Buciumi şi Vl'stindu-şi slu-;irc>a C'U o Mr•'1madă de sal\'•', care d1sunau şi
în 1a1llti.• sate !'ii revănmr[1 în su.f.lPIL~:e noa!;trl' ingrijo:·ate 1t[1rie si mîng[1ieri. c·u cit
după ace·astă rPată urmadi la cîteva zile comp;'mii de osla'ii ~i mitralien• şi tunuri
pentru apărarea liniei clPmarcaţionalP sate>!<' s-au pus sub sigurnnţă şi MesP~ul
care pe ,timpul lui Traian pînă la fortiireaţa Poro!issum de la Moigrad avPn o
grămadă de propugnacule, iarăşi deveni un furnicar dP santinele pentru asigurarea Ardealului ocupat ,şi cu ţinta de a-l lărgi pină în Tisa - la ,si1vîrşirea cărui lucru erau în spctorul de front a·l nostru, în frunwa ostaşitlor petrt>dncl, u:-miltoriî
ofiţeri ~av!i, subs~il;;i cu mîn:a propr.ie, spre a ai se păstra amintin~a cu recuno':'tinţă pentru posteritate:
Maiorul Rădulescu A. Darie comandantul Batalionului III Reg(imen1.ul)
Putna nr. 10, originar dÎ.1!1 Fo::'iani, comandantul s<'c.•t.arului D(ealul) Grebcnului - D(ealul) Mănăstirei de la 16. li. 919
şi subl(oco)t(enen)tul
Tenov Nicolae, adjutantul Batalionului lll din
Reg{imf'ntul) 10 inf (anterie).
In ·amintin•a zilelor frumoase petrecute la S. George, 8. II. 1919, locot(enent}P. Miron!'scu, Reg(imentul) 10 infanterie Focşani.
ln amintirea marilor zile .pe care întreaga .românime le-a ciştigat cu preţul atîtur suflete! Minat de datorie, minat de dorul eliberării celor care au
suferit atîtea secole, mi-am oprit paşii sub poalele Măgurei, uncie dP~i am
petn'C"Ut minunat numai o zi şi o no<lpte, m-am convins de sentimentele purromâne~ti ce docoteau în su.Netele celor care ne-au înti1npinat cu zimbetul
pe buze.
Vă mulţumesc părinte, şi te rog să crezi că-n inima mea, în sufletul meu.
rămîneţi pururea „un cuvînt şi o fnpti1".
Atita putc•re sufletească, atîta voinţă ~i convingere mii umple dt• a-1mir'atie.
Rămineţi săni'\toşi, fiţi pătrunşi pururPa ele ardeao:;i Sf'ntimente şi vii ro~ să
primiţi admiraţia mea. Subl(ocotenent) Const(antin) Dafa din Reg(iml'n~ul)
24 infant(erie) 7 februarie 1919.
In amintirea zill'i de 7 februarie 1919, petrecute la părintrle din Sf. G heorghe şi în mijlocul românilor rlupi\ 3 ani de luptă 'ii suferinţe pf'ntru împlinire·a idealului Neamului Românesc, salut pe toţi românii în rap eu pi1rintele, d(omnul) înviiţător şi toatii familia lor. Elf'vul plutonier Mincu $erban.
Reg(imentul) VI Teeuoi, nr. 24, comp(~nia) 12 Mitralic(re).
Regretînd plecarea din comuna Meseş Sz. George, acluc viile mde mulţu
miri preotului Vasile Pop ~i întrl'gii sale familii, d(omnu)lui înviiţ<itor Grigore Dobocan şi familiPi sale, precum şi tuturor loc~torilor din s;1t pentru
frumoasele sentimente de dragostP .~i patriotism ce ni lP-au ar<itnt ntlt mie,
dt şi osta~ilor mei, în timpul cit am stnt în această comun;i.
Nu mă pot abţine de a nu strfiga: „Trii'iafic;i Români•a Marie". „T1·{1i~srf1 românii ardeleni". Sublocot{enent) Emil Fulga din Reg(imentul) 10 Putna,
7. 2. 919.
n·
Sublocot(enent) Jipa Scarlat din Reg(imentul) 24 inf(anteriP), domiciliat
în strada Bateriei nr. 12 Focşani, cu regret mă despart în ziua de 11 martie de bunii şi de ·adevăraţii români păr(intele) protopop şi familia ~i
d(omnu)l profesor.

„
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Locote1wntul BU{!U, subloco(tenentul) Anton1u Ciote clin Macedonia, sublo::(otenentul) Vasilescu şi Lazaride, şi focot(enentul) Ilie Nechifor şi majorii Haralamh<'-;cu şi Crăciunescu, apoi locotenenţii Popa, subloc(otenentul) Mihăilescu, căpi
tanul Iericescu, locot(enentul) Rarinca şi alţii.
Armata românr1 căp<itînd on:lin dt• a trece linia demarcaţională Meseş, în 16
apr(iliL') 1919, inaintînd şi cu tunurile bine ţintuind h'anşeele secuieşti din frontul
lrn· (Hurez-Stîrciu-Horoat), bandele scoase în cîteva clipe clin tranşeele lor o
luctri1 în fugii 1C1sîncl în urma lcw mitraliere, muniţie şi ce iau aVT\lt, Horoatul încă
: '';1ecle i-a o:::upat. Crn„n<i l-a astep~at cu steaguri albe şi de bună voie s-a predat
-:;i Şimleu unde în ziua de S(fintelt•) S(ărbiitori de) Paşti sosind li s-au întins
mese şi primire cu alai. Şi după ce azi în 4 mai deja e ocupat teritoriul pînă la
Tisa, să trăiască şi înflorească Homânia Mare cu marele vodă Ferdinand şi din;p.tia ;·L•ga!it şi întreg neamul românesc!
Protopopul Vasile L. Pop
Adt. Sldl. Sdla_j, fond Parohill greco-catolicd. Singeorgiu de

?vlcsAş,

dos. 11, f. lBv-21.

ti7. Zilah r(endPzett) t(anacsu) vâros polgarmesterctiil.
11112/1919

k (uz) ig (azgatasi)

szăm.

Nagysagos Ali s p d n Or!
Foispăn Ur Omeltosagâval ti:irtent szemelyes megbeszeles alapjan tisztelettel
.klentt•m, hol-(y a folyo evi februar hoban tortent esemenyek folytân elmenekiilt varn~i kozigazgatasi szemelyzet helyebe a katonai terparancsnoksâg folyo evi marcius
ho 8-an helyettes tiszviselăket designalt a halaszthatatlan kozigazgatâsi teendok
t'llătcisara.

Az akkor jelentett regi vărosi tisztviselokon kiviil kirendelte polgarmesterUI:
O:·. Andrei Domsa G_vulat, rendorkapitannya: Vlaicu Valett, rendi:irkapitannyâ: Pap
S1m::lort, rencloriirmesterre: Perenyi Leontint.
Ezeken feli.ilo a rendorkapitâny az irodai teendok vcg'zesere felfogadta Hoch:tl'il Arankat dijnoki minosegben.
Ugyanekkor Ionescu kapitâny terparancsnok osszeallitotta a varosi tanâcsot az
al<'thbiak szerint:
- Tanâcselnok: Dr. Andrei Domsa Gyula:
- Alelnok es h(elyett<'s) polgarmester: Dr. Votisk_v Elemet";
- Tanăcstagok: Horvath Istvan, egyuttal anyakonyvvezl'lo es kozelelmezesi
Ltg,·ostztal~·t vewtii, Peszl'ky Ferenc, Dr. Horvăth Jozsef, KoszPghy Geza, egyuttal
vc't:·osi ugyt:·~z, Sebes Lajos, Dr. Monori Laszlo, Balgha Kâ.!111[111, egyuttal vărosi
111t.T110k.
'
A fent frlsoroltak koziil Dr. Andrei Domsa Gyula a zilahi j:iras făszolgabira
.Ju,·ă kinp\·eztl'ivc-.n, a vărosi szolgălatb6l t[1vozott s helyebe a vărmegye prefectusanak sz6beli rencleletcre az eddigi helyettes Dr. Votisky Elemcr kpett.
Fdkv:·,·m Alispăn Urat, hogy a terparancsnoksug altal kir<>ndelt tisztviselăket
11 juyore nc-.zve t•zen tisztiikben megerositeni mclt6ztassek.
Megjeg_vzem, hogy a fentnevezettek kozill Vlaicu Valer, Pap Sanclor es Hochtl'Îi A:-anka miikodestikert fizetest kivannak.
A vitrosi tanâcs a rend61·sc'•gi tisztviselăk Pzen kivâns[tgât foly6 h6 6-an tartott tiksc'bPn mc'-ltc'tnyolta s nc•vezettek rC:•szere a magyar beliigyminiszter 10568/1918.
H1·. szâmu rendeleteben korvonalazott fizeteseket hozza javaslatba espedig:
- Vlaicu Valer renclorkapităny rcszere 4800 kor(ona) evi fizetest, 800 kor(ona)
c·vi lakaspc'mzt es 480 kor(ona) evi renclorscgi dijat c'~ :!400 kor(ona) evi hăborus
-.1•t<elyt, OSSZPsen: evi 8480 koronat;
- Pap Sândor renr;lorkapitâny rl'Szere 3600 kor(on;;t) evi fizetest, 720 kor(ona)
,··vi lakâspcnzt, 384 kor(ona) evi rendorsegi p6dijat, 2:!40 korona evi haborus sefl•'lyt, ăsszesen: 6944 koromit;
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Hochteil Aranka rendorsegi dijnoknak: 4 ko:-ona napidijat, havi llO korona
- probabil c> greşeală, în loc de „lakaspenz" - indt>mnizaţie
korona dijno"Ksegelyt es havi 300 korona haborus SC'gCJyt.
- Dr. Andrei Domsa Gyula polgarmester r(•szere n tanaes mtiktidl~l'nc>k idcjere 1800 korona tiszteletdijat allapit mPg.
A fent felsorolt rendorsegi tiszvisPlokon kiviH a t:ibbi tanacstngok :·eszi·re,
mivel rendes evi fizetessel ellatott mas agazntu ;'dlami tisztvist>l6k, a varosi tarn'1cs
ebbPli mtikodcsilkert fizetest nem allapitott meg.
Vegi.il bejelentem, hogy Zilah v;.-'tros swrvc>zeti szabalyrendelete csup{m Clff
rendorkapitanyi allâst szervezett s ez az allas n terparancsnok<;{1g {tltal tO:-U"nt ki.ielOles alkalmaval mar be volt tOltvc, Bir6 Boldizsar mn is <'16 tisztvisclovcl, s a
terparancsnoksâg ennek dacarn pzen allasrn Pnp Sanclort .i<'liiltl' ki, felki•rc>m l'nnelfogva Alispan Urnt, hogy Bir6 Boldizs{tr tovnbbi beoszt;is;i:·61 inti·zkPdni mdt6ztassek.

hăborus segelyt (n.n.
de locuinţă), haVi JO

Zilah, Hll9 m(1jus ho 7.

Dr. Votisky Elemt•r,
h(elyettes) polgarmc~ter

L. S.

Arb. Stat.

Sălaj,

Prefectura jude\ului S!ilaj, vicecomite, nr. 1270/1919, lila I.

Traducere

Din partea primarului

oraşului

cu consiliu

Zalău

10i2/1919

nr. adm.
Domniei voastre domnule subprefect,

Pe baza <.liscuţiilor person·ale avute :cu excelenţa sa domnul comite supr<'m.
cu onoare vă raportez, că in .urma evenimentelor petrecute în luna februaril• n
anului curent, în locul personalulUi administrativ orăşenesc refugiat, comandamentul militar al pieţii, la 8 martie ·a anului, curent, pentru rezolv.arca problemelor
urj.'ente a designat nişte funcţionari suplinitori.
ln afara funcţionarilor vechi ai oraşului, raportat la momentul respediv, a
delegat pe:
- Dr. Iulian Andrei Domşa, ca primnr;
- Vi1ll•r Vlaicu, ca şi căpitan de poliţiP;
- Sandor Pap, ca vicecăpitan de poliţie;
- Leontin Perenyi, ca plutonier de poliţiP.
ln afară de aceştia, căpitanul de poliţie a ;mgajat-o pe Hochteil Arnnkn pentru rezolvarea problemelor de birou, în cnlitatc .de diurnist<i.
Totodată, căpitanul Ionescu, comandantul pieţii, a format ronsiliul orăşene~c
după cum urmează:
'
- preşedintele consiliului: dr, Iulian Andrei Domşa;
- vicepreşedinte şi subprimar: dr. Votisky Elemer;
membrii consiliului:
- Horvăth Istvan, totodatii c>stc> şi ofiţ0rul de stare civilii !;oi
~du!
s0rviciului dP ali1m•ntaţie publică;
- Peszeky Ferenc;
- Dr. Horvath J6zsef;
- Koszeghy Geza, totodată este şi jurisconsult orăşenesc;
- Sebes Lajos;
- Dr. Monori Lăszl6;
- Ralgha Kalman, totodată este şi inginerul oraşului.
Dintre cei înşiraţi mai sus, dr. Iulian Andrei Domşa a fost numit primpretorul plasei Zalău şi a plecat din serviciul oraşului şi în locul lui, la ordinele ver•
bale ale prefectului judeţului, a fost .plL'i Jocţi1i1arul hl'i, dr. Vo.ti.Jsky Ei'.<'mfr.
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funcţii

Menţionez, că dintre susnumiţii, Vlaicu Valer, Pop Alexandru şi Hochteil
Aranka doresc salariu pentru activitatea lor.
Consiliul orăşenesc, în şedinţa ţinută la 6 a lunii curente a apreciat dorinţele acestea ·ale funcţionarilor de la poliţie şi pentru cei numiţi se propune un
salariu specificat în Ordinul M'inlisterului de Interne Maghiar, nr. 1056/1918. Re~i anume:
- pentru Vlaicu Valer, căpitanul de poliţie, un salar anual de 4.800 ·coroane, 800
coroane indemnizaţie anu·ală de locuinţă, 480 coroane indemnizaţie suplimentară
anuală de poliţie şi 2400 coroane ajutor anual de război, total anual: 8480 coroane;
- pentru Pop Alexandru, vicecăpitan de poliţie un salar anual de 3.600 coro·ane,
720 coroane indemnizaţie anuală de locuinţă, 384 coroane indemnizaţie suplimentară anuală de poliţie şi 2.240 coroane ajutor anual de .război, total: 6.944 coroane;
- pentru Hochteil Aranka, diurnistă de poliţie: diurnă zilnică de 4 coroane, lunar 80 coroane ajutor de război (n. n.: probabil greşeală, în loc de indemnizaţie
de locuinţă), lunar 10 coroane ajutor diurnist şi lun·ar 300 coroane ajutor de răz
boi·
- Pe-ntru primarul .Dlr. Andrei Domşa Iullian, pe per.ioada de funcţionare a consiliului a stabilit un onorar de 1.800 coroane;
ln afară de funcţionarii de poliţie înşiraţi, pentru ceilalţi membri ai consiliului pentru activitatea lor în consiliul orăşenesc n-a stabilit nici un salar, întrucit ei sînt prevăzuţi cu un salar anual ca funcţionari de stat ·ai altor domenii.
In cele din urmă vă raportez, că statutul de organizare al oraşului Zalău
a înfiinţat numai un singur post de vicecăpitan de poliţie şi acest post ·a fost deja
oC"upat cu ocazia desemnării de către comandamentul de piaţă, de către Biro Boldizsăr, care trăieşte şi în prezent şi totuşi,
în ciuda acestui fapt, comandamentul
pieţii pe acest post a desem11'at pe Pap Sândor, prin urmare vă rog domnule subprefect să· dispuneţi despre încadrarea în viitor a lui Biro Boldizsar:
Zalău.

la 7 mai 1919
Dr. Votisky Elemi:•r
subprimar

L. S.

Tanukihallgatcisi

jegyzokănyv

68. Kesziilt a lazad<is buntc>ttc miatt Popovics Vaszalika cs tarsai cllen inditott bi.in-

iigyben a szilagycschi jiinisbirosagnal.
1919 evi julius ho 30. napjan.

Jelen voltak:
Dr. Embcr Janos, j(aras)biro
Kovacs Geza, j(egyzo)k(konyv)vezet6
Szilagyi Kalman, tanu
A megjclcnt tanu a B(iintetO) P(errendtarhis) 210. §-aban foglaltakra figyelmeztetese utan a hozza intezett kerdesekre a ki:ivetkezokben valaszol:
Neve: Szilagyi Kalman;
Kora: 46 eves;
SziilOhelye: Erendred;
Csaladi allapota: nos;
Lakohelye: Erendred;
Vallâsa: ev. ref(ormatus);
Foglalkozasa: birtokos;
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Viszonya a terhelthez, valamint az ilgyben egyebkent 6rdekeltPkhez: sertettnek volt az alkalmazottja;
Szcnvedett e kart az eljaras targyaul szolgc"tl6 biincselekmeny kovetkezteben:
nern szenvedett.
Cn, a gr6f Dcgenfeld Miksa gazdatisztje voltam <'.•s Hadadban laktam a mult
ev 6szen, a forradalom idejeben. Egy nap rnenckillvl' ji.itt hozzăm Nyilasi Jănos a
ligeti uradalom ispănja es jelentette, hogy kirvai, erkedi, kusalyi lakosok fegyveresen tărtek ra a tanyâ·ra cs le akartak Ioni, menekillese kăzbeni s ,tQbbsziir 16ttek utăna. Megel6z6 ejszaka pedig a menyi:iiek hajtottak el a gulyanak egy reszl·t.
Ugyanez este Kis Bâlint kerillo azzal a jelentessel jott be a ligeti tanyăr61,
hogy a kirvaiak a magtârt feltortek s a gabonat ugy ezek, mint a kusalyiak, erke·
diek es hadaclnaclasdiak szekerekkel es gyalogszerrel elhorcltak; ugyszintt;n a birkâkat es a silldo serteseket, valamint a szarvasmarhă.t is. Măsnap Vincw Istvan
h (ad ad) nădascli kozsegi bir6 jott hozzam cs jPlentette, hogy elOzo nap a jegyzotol
kapott irasbeli utasitâs folytân a szegenyăgi tanyar61 o behajtatta a gulyamarhât
es a kăzsegben l'lhelyeztP. Ugyanekkor jeleztc', hogy a serteseket is elhajtottă.k a
kozsl'gbeliek es abb61 Balia Sandor ifjU tobbet le is lOtt.
Azt hiswm, hogy az er:·c· kovetkez6 nap jiitt az ujtagb61 Eler Mihc"lly beresgazda azzal a jelentessel, hogy az ott leva kocakat es kanokat a h(adad)nădasdiak
elhajtottă.k. Emlekezetem szerint Cscres Ferencet l;s ifju Halla Săndort nevezte meg
a csoport vezetojenek, akik kozzill el6bbi vasvillaval, ut6bbi pedig puskâval volt
felfrgyverkezve es mind a ketten râparancsoltak a kondăsszămad6ra, Simon Gyorgyre, hogy azonnal hajtassa be a csilrhet, vâllogassa ki a swmelyzet serteseit, mert
a tohbi elhajtjak, ami meg is tortent„ Hogy mennyit hajtottak el, tal<in megmondta,
qe en măr nem emlekezen .. [... )
Arh. Slat. Siilaj, Tribunalul

judeţului

Slilaj, dos. nr. 8J/19U.

Proces verbal de ascultare a martorului

· tncheiat în ziua 30, luna iulie, anul 1919, la Judecătoria de ocol din Cehu
Silvaniei, în ~auza penală pornită contra lui Vasile Popovici şi a complicilor săi
pentru crimă şi răzvrătire.
Au fost

prezenţi:

Dr. Ember lânos, judecător de ocol,
Kovacs Geza, grefier

Szilâgyi Kâlnuin
martor

Martorul prezentat, după atenţionarea celor cuprinse în art. 210 din Codul
Penal, la întrebările adresate lui a declarat următoarele:
Numele: Szilâgyi Kalman;
Vîrs~a: 46 de ani;
Locul na~terii:
Domiciliul:
Starea farnilial.'i: c<i~ătorit;
Religi3: rdo~m·at;
Ocupaţid: proprietar;

'

Raportul lui cu inculpatul sau cu

alţi

interesaţi

în

cauză:

a fost

an~atul

părţii vătămate;

A suferit ceVla pagubă în urma crimei obiectului procedurii? N-a suferit.
Am fost administr'ator de moşie la contPle Degenfeld Miksa şi în toamna
anului trecut, în perioada revoluţiei, am domiciliat în Hodod. Intr-o zi, a vet\t fu.
gind la mine Nyilasi Janos, administratorul fermei „Liget" (Luncă) şi a raportat
că cetăţeni~ îruarm)aţi din Alrchld şi Coşeiu au atacat ferma şi au vrut să-l împuşte şi au tras după el şi după ce a fugit. Noaptea anterioară cei din Mineu
au minat o parte a turmei de vite.
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Seara, tot în acee·asi zi, a Vl'nit paznicul Kiss Bâlint de la ferma „Liget" cu
acel raport că cei clin ChiJioara au spart grinarul şi au dus cu căruţe şi pe spinare toate cerealele, atit ei cit şi cei clin Coşeiu, Archid şi Nadişul Hododului; de
asemenea (au luat) şi oile, grăsunii şi vitele. A dou·a zi a venit la mine Vincze
Istvan, primarul comunei Naclişul Hododului şi a raportat că în ziua anterioară,
în urma ordinului scris al notarului a minat vitele de la ferma „Szegenyâg" (Val<'n Sărnci1) ~i le-au adăpostit în comună. Totodată a .semna!lat :ă cetăţenii au minat porcii, clin care Balia Sândor, juniorul, i-a împuşcat pe mai mulţi.
Cred că în ziua următoaTe a .venit de la Ferma nouă vătaful de argaţi, Eler
Mihâly, cu raportul acela, că cei din Nadişul Hododului au mîn'at de acolo scroafele şi vierii. După cunoştinţele 111!"le Cseres Fer1<mc şi BaHa &indor, jun:im'. au
fost numiţi ca conducători ai grupului, din caire primul a fost înarmat cu o furcă
de fier, iar ultimul cu ,o puşcă, şi amîndoi au ordonat porcarului Simon Gyărgy,
ca să aducă turma de porci înăuntru, să a·leagă porcii personalului, intrudt pe
restul . ii duc, ce s-a şi făcut. Se poate JCă mi-a spus ciţi au fost minaţi de acolo,
dar nu mai ştiu. (... )

6!1. Regatul România
de ocol Şimleu-Silvaniei
1920 - B. 4/3 szâm.

Judecătoria

A torvenyszek Vedtancicsahoz
ZILAHON

A zilahi Torvenyszek lâzadâs biintette miatt terhelt Dobâri Gligor es târsai
s(omly6)szecsi lakosok elleni bi.inilgyben 11/1919 sz(âm) alatt, lăzadâs bilntette
miatt Orosz Mikl6s es târsai kr(aszna)hidvegi lakosok ellen 18/19HJ sz(am) alatt,
lazadâs biintette miatt Osz Mihăly cs târsai sz(ilâgy) borzâsi lakosok ellen 12/1919
sz(am) alatt, lâzadăs bilntette miatt Szollosi Gyorgy es târsai sz(ilagy) bagosi Iakosok ellen 61/1919 sz(am) alatt a vizsgălatot elrenclelte s annak teljesitesevel a
szilăgysomly6i Jarasbir6sagot bizta meg.
Miutân a zilahi Allami.igyeszseg a jelen ilgyekben a vizsgalatok felfi.iggesztese
rl6tt 17/a-1919 sz(ăm} alatt azt inditvanyozta, hogy amennyiben a Vedtanâcs kifejezetten el nem rendeli miszerint a vizsgâlatok a hely szinen tartassanak meg, a
vizsgâlatot a bir6săg szekhelycn teljesitse;
miutăn a vizsgălat akkent van elrendelve, hogy killon inditvăny nclki.il azok
is kihallgatand6k terheltekkent, akikre a vizsgalat soran, mint bilncselekmeny elkoveteseben kozremilkodokre hivatkozas tortenik;
miutân a Dobăn Gligor es târsai Plleni biîni.igyben eddig 14 terhelt. Orosz Mik16s es tărsai elleni bilni.igyben eddig 44 terhelt, Sziillosi Gyorgy es tarsai ellcni buni.igybcn cddig 86 terhelt szerepel;
miutan a vizsgălat erdekeben a terheltC'k nagyobb szamăni\l fogva, C'sl'tleg
szi.iksl;gesse văl6 szembesitesek celjab6! is sziikst"'gesnek mutatkozik, hogy a \•izsgi\latok a hely szi:1en foganatasittas.sanak; felkerC>m melt6ztassek utasităst adni,
liogy a vizsgâlatot a hely szi:l<"n, avagy a bir6sag szckhelyen foganatasitsam-e?
Egyben kerem, hogy a forradalom alkalmaval clkovPtett buncsC'!ckmen~·ek
rniatti vizsgălati iigyekben .iOvăre mCit6ztassek a vizsgalatnak hol teljesitesc tekintctcben kifejezettcn utasitast aclni.
Szilâgysomly6, 1920 fcbru<"1;· ho 21-ikca.
Lenărt s.k.
jârăsbir6

A kiadmany hiteld1l:
L. S.

AlesiJtian Agoston
irodatiszt

Arh. Stal. Siilaj, Tribunalul jude)ului

Sălaj,

dos. nr. J 1/1919.
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Traducere

He!!atul România
Judecătoria de ocol Simleu Silvaniei
Nr. B. 4/:i - 1920
.
Către

Co11siliul ele acuzare al Tribunalului

ZA I, AU

Consiliul de acuzare al ,Tribunalului din Zalău a ordonat cercetarea în cauzele penale pornite •contra lui: Gligorc Doban şi complicilor săi din Siciu, pentru
crimă de răzvrătire, sub nr. ll/19HI; Nicolae Oros şi complicilor săi din Măieriştc,
pentru crimă de răzvrătire, sub nr. 18/1919; Osz Mihaly şi complicilor .săi din
Bozie':', sub nr. 12/1919 şi Szollosi Gyorgy şi complicilor săi din BoghL'i, sub nr.
6111919 şi a însărcinat Judecătoria de ocol din Şimleu Silvaniei cu îndeplinire·a
acesteia.
Avînd în vedere că Procuratura de Stat din Zlalău, în prezentele cauze, înaintea suspendării cercetărilor, a propus sub nr. 17 /a - 1919, ca cercetiirile să fie
executate în sediul Judecătoriei, dacă Consiliul de acuzare nu ordonă ţinere·a cercetărilor la faţa locului.
Deoarece, cercetărilP sînt ordonate în aşa fel ca să fie interogate ca învinuite şi persoanele acelea, care vor fi amintite în decursul cercetării că au p·articipat
la comiterea crimei;
lntrucît în cauza penală pornită contra lui G~igore Doban şi complicilor s<li
pînă acuma figurează 14 învinuiţi, în cauza penală pornită contra lui Nicol'a<' Oros
':'i complicii săi pînă acuma 44 de învinuiţi, în cauza pornită contra lui Szollosi
Gyorgy şi complicii săi pînă acuma 86 de învinuiţi;
Fiindcă, pentru bunul mers al cercetărilor se pare necesară efectuarea ct•rcetărilor la faţa locului din cauza numărului marc al învinuiţilor şi pentru eventuale necesităţi ale confruntărilor, vă rog să binevoiţi a ordona unele să se efectueze cercetările, la faţa locului sau în sediul Judecătoriei?
Totodată, vă rog, ca în viitor, în cazul cercetării crimelor săvîrşite în perioada revoluţiei, să binevoiţi a da dispoziţii concrete cu privire la locul de cercetare.
Şimleu

Silvaniei, la 21 fcbru·arie 1920

Pentru conformital:P
L. S.
Unart m.p.
de ocol
(indescifrabil)
cancelarist

judecător

70. Regatul România
Tribunalul Zalău
V. 310/l - 1919

VEGZES
Lâzadăs buntette miatt Gile Peter cs t.;Arsai dlen ind itott bi.ini.igyben a k.i.a(âlyi}
i.igyeszseg 657/1919 i.i. suim inditvânya folytan a szabadlabon levă: I. Gilc Peter
36 eves; 2. Potrăsz Mikl6s 23 eves; 3. Rostas Mikl6s 45 cves; 4. Bacs Jânos 22 evcs;
5. Rostăs Adam 36 cves; 6. Kanalas Istvan 42 eves; 7. Szirka Gabor 40 eves~. Gile
Peter 45 eves; 9. Potra Peter 56 eves; 10. Gile Paraszka 60 eves; 11. Rostfls •ndrâs
21 eves; 12. Bancsi Mihalyne 38 eves; 13. Kovacs Gyorgy 30 eves; 14. Krisan T6gyer
20 eves; 15. Rostas Fl6ri 15 eves; 16. Dragos Juon 50 eves; 17. Paskola Gligor 26
eves; 18. "Gile Floara 30 eves; 19. Bucs T6gyer lui Gabor 42 eves; 20. Tole Maruca
40 eves; 21. Tole Măria 46 eves; 22. Szur Mihaly 54 eves; 23. Potra Peter T6gyere
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~1; eves;· 24. Bacs Jănosne 40 eves; 25. Gile Gabor 56 eves; 26. Gile Miti;u 29 eve~;

:!7. Gile Fl6ri Potri 65 eves; 28. Rostas Ilona 25 eves; 29. Rusz Gâbor 60 eves; 30.
<:ilP Mitru 29 cves; 31. Gile Peter Flora 15 eves; 32. Kile Peter Gyorgye 36 eves; 33.
Szur Gyorgy 18 eves; 34. Rusz Gyorgy 25 eves hosszuasz6i sziiletesli es lakosok ell1!n, a B{ilntetO)t(orveny)k{Clnyv) 155. §-ba i.itkoz6 es e szakasz szerint minosU16
li'1zadas blintette miatt a B{i.intet6) P{errendtartăs) 105 §-a alapjăn a vizsgalatot elr„ndelem.
Indokolas:
A nyomozas adatai alapjan beigazolhat6nak mutatkozik az a vad, hogy nevez1•ttek tagjai voltak azon csoportnak, amely 1918. evi november h6 5-en Szilâgy"omly6n a hatArban a Weiberger Kălman gazdasăgab61 47 d{a)r{a)b szarvasmarluit cs 270 d {a) r(a) b juhot elhajtottak, ez a cselekmeny a rendelkezi:i reszben koriHirt
l>U.ntett megallapitasara alkalmas, tehat miatta biinvadi eljarasnak van helye es a
vizsgalat elrendeleset az erre jogosult vadl6 a B(i.intet6) P{errendtartăs) 103. §. 2.
pontja alapjan inditvănyozta is.
Ennelfogva a vizsgalatot a B{i.intetO) P(errendtartăs} 1. es 103. §-ai alapjăn
d kellett renr:lelni.

Zilah, 1920. cvi julius h6 22-Cn.
Dr. Szilagyi Lajos, s.k.
vizsgâl6bir6

A k.iadmany hiteleill
s(eged)hiv(atali) tisztv{i.sel6)
(fără semnătură)

Arh. Slat.

Sălaj,

Tribunalul. judelului

Sălaj,

do•. nr. 310/1919.

Traducere
Hegatul România
Tribunalul Zalău
Nr. V. 310/1 - 1919
SENTINŢA

In cauza

penală pornită
răzvrătire, în urma

contra lui Petru Ghile şi a complicilor săi pentru
<Timă de
propunerii Procuraturii de Stat nr. 657/1919, ordon
<"<'rcetarea cazului pe baza art. 105 din Procedura Penală, pentru crimă de răzv.ră1ire cletl'rminată de art. 155 din Codul Penal, contra următorilor cetăţeni aflaţi
in libertate născuţi şi domiciliaţi în Huseni: 1. Petru Ghile, 36 de ani; 2. Nicolae
l'otraş, 23 de ani; 3. Nicoa:le Rostaş, 45 de ani; 4. Ioan Baci, 22 de ani; 5. Adam
Host'aş, 36 de ani; 6. Ştefan Kanalas, 42 de ani; 7. Gavril Sîrca, 40 de ani; 8. Petru Ghile, 15 ani; 9. Petru Potra, 56 de ani; 10. Parasca Ghile, 60 de ani; 11. An1lrei Rostaş, 21 de ani, 12. soţia lui Mihai Bamsi, 38 de ani; 13. Kovacs Gyorgy,
:io de ani; 14. Teodor Crişan, 20 de ani; 15. Florica Rostaş, 15 ani; 16. Ioan Dr'agoş,
:,o de ani; 17. Gligore Paşcalău, 26 de ani; 18. Floarea Ghile, 36 de ani; 19. Teodor
Buci 1. Gavril, 42 de ani; 20. Maruşca Tole, 40 de ani; 21. Maria Tole, 46 de ani;
~2. Mihai Sur, 54 de ani; 23. Petru Patra al lui Teodor, 56 de ani; 24. soţia lui
Ioan Baci, 40 de ani; 25. Gavril Ghil<", 56 de ani; 26. Mitru Ghile, 29 de ani; 27.
Florica Ghile a lui Petru, 65 de ·ani; 28. Ileana Rostaş, 25 de ani; 29. Gavril Rus,
li1J de ani; 30. Mitru Ghile, 29 de ani; 31. Petru Ghile 1. Flora, 15 ani; 32. Petru
(:!Jile al lui Gheorghe, 36 de ani; 3:J. Gheorghe Sur, 18 ani; 34. Gheorghe Rus,
~~J de ani.

Motivele
PP baza datelor cercetării existente pînă acuma pare dovedit faptul că nuparte din acel grup care, la 5 noiembrie 1918, au minat de pe moşia
lui Weinberger Kalmăn din hotarul Şimleului Silvaniei 47 de vite şi 270 buc. de
miţii făceau
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deseorisă în partea de dispUnf'Tf',
deci poate să aibă loc procedura penal.ii, iar cercetarea ·a fost propusă de c.iitre
ac·llzatorul în drept pe baza art. 103, pct. 2 din Procedura Penală.
.
Prin urmare trebuia să ordon tercetarea cazului conform art. 1 şi 103 tlin
Procedur·a Penalii.

oi. Pr baza acestui act se poate dovedi erima

Zală\!,

la 22 iulie 1920

Dr. Szilâgyi Lajos m. p.
judecător de instrucţie
Pentru conformitate
L. S.
funcţionarul

(indeS<'ifrabil)
serviC'iului auxiliar

71.

Anul 1918 plnă spre toamnă a fost norocos armelor germane şi aliatelor salf'.
România era ocupată şi jefuită total de oaste·a gen(eralului) Mackensen, ungurii
însufleţiţi de succesul armelor şi revoluţia din Rusia, deşi am sîngerat 'ii noi pe
fronturi şi am făcut jertfe crunte materiale ca răsplată ne-au închis 400 şcoli
~i au adus moartea v.ieţiî naţiona'le. Luptele de lia Pi.ave, pe frontul Itaiic·i ~i
de la Verdun şi Salonic însă au schimbat norocul, armata atl8tro-ungară de pe
toate fronturile demobilizînd de bună voie s-a fmprăştiat acasă· zdrobită, şi sosind
şi prizonierii cu idei bolşevice din Husia, în 4 nov(embrie), a erupt in ţ'ară revoluţia, !M!U început furturile, omorurHe şi jafurile, cărona Ie-au putlllt pune capăt
numai gărzile înfiinţate de consiliile naţionale judeţene şi comunale iniţiate dr
un Consiliu Român sub prezidiul Dr. Ştefan C. Pop, Iuliu Maniu etc. din Araci,
care pregătind lumea românească - 'a fost factorul adunării de la Alba Iulia difl
1 Dec(embrie) 1918 - cel mai strălucit act istoric după veacuri grele pentru vici\a
noastră naţională şi a unirii românilor, şi acolo alegindu-se in Consiliu Dirigent
cu sediul la Sibiu, ne-am scăpat de sub stăpinirPa ungurească - avînd şi ·aici în
rîndul prin Blajul cu energicul naţionalist-vicar capitular Ilustr() Sa dr. Vasile
Suciu căruia U revine meritul începerii dezarmării unguril-0r şi imperiul ro:alânilor de la Alba Iulia.
Cu revoluţia suferita(u) mult şi satele noastre, şi preoţii şi mirenii mai fruntaşi, dar fiind azi dezrobiţi cu toţii de jugul unguresc, vom uita rătăcirile revoluţionarilor care nici pe noi nu ne-au cruţat, deşi viaţa întreagă am lucrat pentru
dezrobirea lui mai ;vîrtos noi preoţii. Domnului să ne rugăm!
După adunaTea memorabilă din 1 Dec(embrie) 1918 de Ja Alba Iulia, Ia C'are
şi din S(în)georgiu de Meseş a luat parte păr(intele) protopop Vasile Pop cu
Ilie Puie cantor, Vasile Negran (a) spoielarului şi Niculae Puie, Petru Uteştilor
- şi unde s-a !Proclamat unirea Ardealului cu vechiul Regat, b'andele secuil'$ti
incepînd a pune teroare (in) satele româneşti, - în ian(uarie) după multe spaime ~i alărmi sosind chiar dnd np aşteptam de atac ):.)e (la) bandele de peste l\frseş sosind subloc(otenentul) Victor Teodorescu din Reg(imentul) ID Pum·a C'U
o patrulă în Buciumi (după Boboteaz<i) şi dind salve, am început a (ne) înviora,
a ne scoate din gropi avutul ascuns şi a absta de la refugiare, căci apoi la citeva
zile sosi de ajutor un bat'alion şi din Reg(imentul) 24 Tecuci, şi artilerie, şi ostaşii aceştia ţinînd pază la Meseş declarată de linie demarcaţională, armata
română din regimentele mai sus citate 3 luni de zile ţinînd în respect ~i foc
P«'
linia Bologa-Hodiş-Greabăn, Poic, Meseş-Zalău etc. staţionate cu cai ~i tjnuri
în ca~ele noastre, numai pe 16 apr(ilie) 1919 dimineaţa primind ordin df' î&aintal'e, cu vitejia lor în timp de 2 săptămîni au ajuns la Tisa alungind banTIP ~i
supunînd teritoriul declar·at de :rupt de la Ungaria prin proclamaţia de la Alba
Iulia, - şi urmînd după multe suferinţe şi dezrobirea satelor noastre, trăim lib0ri
în ţară lioeră - prin unirea tuturor românilor sub acelaşi scf'ptru, fiind foriC'iţi
azi a ne vedea visul de veacuri deplin înfăptuit.
Ofiţeri ai armatei române cc au stat aici ln
,i'an(uarie) - ;:1pr(ilie 1919) ;iu
fost colonelul Brăiliţii, maiorii Dariu Rădulescu, Crăciuncscu, Haralambescu, ci1pitan Zairivescu, locotenenţii Budupoet, Ilie Nechifor, Postăvar, Sprinceană, ~11b-
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loc(otenentii) Emi:l Fulga, Jipa, M'ĂlăilPscu - artilerist, Dafa Olteanul - artilerist, Lazaride, Micul Şerban etc. tăţi bărbaţi bravi şi fruntaşi la osta~i viteji şi
pătrunşi de devotament pentru înfăptuirea unirii românilor dr pretutindeni cu
"cumpa-le mamă Patria: vechiul Regat. D(umne)zeu să proteagă pe rege !;ii armata sa de a vedea pusă România .întregită pe tPmelii pe veci statornic·P. Domnului să ne rugăm!
·
Vasile Pop
păr(inte)-protopop

l\1h Stat. S41•j. fond Parohia greco·calollc4 Singeorgiu de

Mese>ş,

dos. 8, I. Z9-29v.

1"!.. IOAN Dli:LF,U

/i'raqmente din însemn4ri zilnice făcut!'! în foga condeiului
.
(19!41-1919)
... şi nu se putea să mei stăm în ,casele noastre din Şimleu ...
St> afla.se anume că fratele nostru trecu cu Voluntarii din Rusi'e la armata
română. Ga7..ete din Iaşi cari descriau primirea delirantă a celui dintii batalion
in frunte cu dr. Victor Deleu căzură în miinile austro-ungurilor. O scrisoare hanJ.lă cfe la un prieten auditor ne vestea şi avertiza că în curînd va incepe ancheta
~i se va sechestra de către stat averea familiei, mătuindu-ne ca să o lichidăm î•
<'l'a mai mare grabă.
Ne• vîndurăm dar, cu pagubă, cum puturăm, casele şi predarăm biroul advo"aţial lui dr. Iuliu Mureşan care preia actele cu vorbele: „deşi ştiu ce s-a intimplat, mie nu mi-e frică ci preiau cancelaria şi vă stau bucuros în ajutor".
Ancheta. într-adevăr s-a ordonat incredinţindu-se cu executarea advocatlll
•lin loc dr. N ... care atunci era la Curtea Marţială din Cluj şi care din hipel"Zel
'au cum îmi spu...e dr. Z. . . „pentru ca să-şi facă reclamă în Cluj" alarmă întreg
oraşul şi împrejurimea, terorizlnd lumea.
Eram stigmatizaţi de „familie :ele trădători" fapt care îşi 'avu ca urmare că,
după vinderea caselor, în întreg oraşul nu ne-am căpătat locuinţă nici la români.
Ca să nu stăm pe stradă ne hotărim să ne .retragem tn Fericei, comună ved nă spre răsărit de la Şimleu unde ne oferi scut bătrîna casă n·atală, aşezată linl(ii şosea, ,nelocuită de vreo zece ani de nimenea. li făcurăm în pripă o drest1ră pe
dinăuntru, ii cirpirăm geamurile sparte cu hîrtie groasă şi ne mutarăm în ea:
mama, sora cu trei copii şi eu.
Camera mai Luminoasă, din cele p·atru, cu o fereastră spre şosea, ca să pot
ob-..erva mişcarea, o aranjăm de şcoală în care aveam să instruez patru nepoate
~i un nepot de surori, din diferite clase, de la clas·a intîia primară pînă la a doua
dL• liceu;
Bine prevăzuţi cu cărţi didactice şi cu .o destul de aleasă bibliotecă, ne aşe1;îm pe muncă, ca „fraţii să nu ne găsească analfabeţi" şi zburau din început ziIPlc una după alta cu rolos.
Primejdia însă pindeşte din locuri 'ascunse. Cînd ne crezurăm fericiţi de
•·a ne apăru în chip de grozavă boală. 1ln comună se răspîndi gripa spaniolă şi
un fel de tifos care secera cite două-trei victime la zi printre femeile tinere, de se
1111.(rozise satul. Se îmbolnăviră şi surorile mele, Sabina şi apoi Cornelia ,şi ne
11111„ninţa în tot momentul grozav·a nenorocire de a le pierde. Chemarăm telegrafic
111• doctorul Haţieganu de la Cluj care le scăpă ca prin minune de la moarte oprind
lol atunci· şi răspîndirea boalei şi mortalitatea în comună.
Intre acestea sosi şi cumnatul Nicdlae Munthi:u de pe front, chemat telegralw.
După nori veni însă senin. Revoluţia rupse şi ultima stavilă care ne întîrzia
ro•alizarea idealului. Formarea gărzilor naţionale ne dădea o bucuroasă ocupaţie
apoi pregătirea la Alba Iulia.
Oh, acea călătorie minunată în vagoane fără ferestre, fără loc de şezut şi tolu~i atit de fericită, pur'tînd tricolorul la piept şi la
pălărie! Cine ar putea să de-
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cu acel entuziasm sfint şi dor ·împlinit, între fraţi, priece se despărţiră cu acelaşi gînd şi se întîlniră la acee·aşi ţintă? Uitarăm de foame şi de sete, somn şi oboseală. O îmbrăţişare ~i un.
înot în unde de fericire fu aC(...-a adunare!

scrie acea Întilnire
teni şi tovarăşi de

fericită
luptă,

Toate fericirile însă trebuie plătite cu suferinţe, înainte sau clupă.
Armata română, care venea după noi la reîntoarcere, se opri la culmea MP. seşului, la „linia demarcaţională" şi noi, ceşti de dinco·ace, am rămas expuşi sau
. cum spusei, trebuia să plătim bucuria de ieri şi anticipaţie pentru cea de mîin1'.
lncepînd cu ziua de Anul Nou pînă la Florii (însemnările din acest intPrval
se vor publica altădată) a urmat un întreg calvar pentru care însă ne-a r[1splătit
Săptămîna Mare.
De agitaţie în săptămîna aceasta nu mai putui însemna în jurnal momPn1eleca pînă aici. Abia cîteV'a frînturi mi-au rămas aruncate în fuga condeiului.
Luni, secuii îşi poartă muniţii pe front. Românii îşi citesc manifestele primite sîmbă1:a trecut<'i din aeroplanul românesc ce trecu deasupra noastră· ·şi sînt
cu încredere: nici pe unul nu-l pot momi sau sili ungurii ca să intre în bandPIP
lor, deşi îi ameninţă cu moartea. Nepoţi -de-ai mei liceeni şi unul din şcoala dec·adeţi, cu flăcăi din sat, înarmaţi cu puşti de vinat, se ascund in păduri unde stau
pînă noaptea ca dimineaţa următoare iar să se ducă. Un fel de haiducie.
Marţi se aud bubuituri de tun de la Criş la valea Zalăului ce nu contenesc.
Miercuri dimineaţa e fierbere mare intre ungurimea din sat. Peste noapte
le.veni aviz că român·ii le-au rupt f.rorutu'l la Ţig1a'ni.
La· orele opt dimineaţa merge Regimentul 24 de secui' din $1mleu spre front,
de astă dată fără obişnuitele zbierături. Nu se pot duce jnsă <lecit pină la capă
tul satului nostru, unde vedem că se .'împart pe coastele colin'elor Orbou. Tunurile lor sint retrase în hot'arul Periceiului în pădurea ce se vede bine ,de la noi.
Se dă ordin ca vitele să fie adunate din cimp acasă.
Incepe un foc de mitraliere de care aveau secuii numeroase şi din rele trei
tunuri ce le mai- funcţionează. ·Urmărim din fereastră lupta. Românii sînt veniţi
pJnă în Deleni (citeva· case deasupra comunei Pericei) unde se ciO<'nesc cu ,seC"Uii.
Acum mai merg vreo optzeci de gardişti roşii, adunătură din Şimleu în ajutorul
secuilor.• Sînt însă bătuţi. Pe la pntru ore după prînz începe rechiziţionarea de>"
trăsuri şi fuga ungurilor. Ieşim afară să observăm mai bine. Trec care luate ru
de-a sila. Românii îmi trag cu ochiul, ungurii îmi dau bună ,seara contra obicc•iurilor lor. Toate semne bune ... :
Tunurile şi mitralierele încetară. Inimile ni se umplură de nădejde dulc~
dar ,Şi de groaza nopţii. Ce vor face ungurii în retragere? lşi vor împlini ameninţările? Toată sea~ şi noaptea trec pe şosea ,fugind spre Şimleu.
Mă simt foarte obosit şi mă ~ulc deodată cu copiii, afară de Nicu pe care ir
las ca să urmăre·ască de la geamul uşii .ce dă spre şosea, retragerea ungurilor.
De acolo ne strigă drăguţul: „Acum merg carele cu muniţii, acuma culineic'.
tunurile etc.". Nu mai încape îndoială, zic, că sint bătuţi şi fug. Ce fericită Pra
wama'
De la orele zece mă scol !;ii eu şi stau de strajă în locul lui Nicu. Şoseaua
e plină de oameni din sat ce-şi aşte'aptă pe ai lor şi alţii gata pachetaţi. Se 'duc
din sat şi cei ce se simt mai vinovaţi. O huruială noaptea întreagă. Năpăstuiţi însfr
nu sîntem. Doar o lampă ne cere unul, pe care le-o dau bucuros să-şi vadi'1 calea.
Joia mare. Dimineaţă ne sculăm la şase ore. E un senin splendid, aer liniştit.
tainic, dulce. Nici o mişcare pe şosea.
Mă ;uit pe toate coastele de nu voi vec!Pa vreo mişcare'. Săknii îşi scot vit<'l~
la cîmp, dar acum nu pe a domnilor unguri.
lntre orele şapte şi opt trec în grabă mare pe Ungă noi o companie dP liitralierişti secui. Comandantul lor, mă salut;\ şi apoi înjură grozav pe tovar[1~ii
lui care l-au lăsat în Deleni fără să-l avizeze despre retragere şi era eît pe ;wi
să-l prindă românii. 11 ispitesc, dacă vor să reziste, la ce îmi răspunde di-i imposibil să se poată opri undeva dacă n-au putut să steie pe poziţiile de mai înainte.
Acum îmi trece .bănuiala că ·ar fi rămas pe aici trupe de-ale lor.
Aflu însă de la nişte fete dP ungur. ce vorbeau în gura mare venind pP drumul dl· la Şimleu pînt1 unde îşi pPtrecusPrii fraţii şi prietenii, că ungurii s-au a~c·
zat pe înălţimile Pupoşului şi pe Măgură. Mai tîrziu ceva, vine şi o româncă, ce
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fuseSP cu lapte în Şimleu şi scăpînd pe căi laterale de acolo, îmi spune că srcuii
nu lasă pe nimenea să iasă din oraş. Cunoscind bine locurile (topografia), mi-am
putut închipui exact punctele de unde vreau să ia secuii lupta.
l'e la orele nouă u·upele române ,sînt în capul satului. leşim cu toţii să-i întîmpinăm. S05eşte şi sora Cornelia cu familia. Vom fi în linia de bătaie dar nici
ccl ne pasa
Un vecin ungur cu glas .tremurător mă întreabă: „Ce va fi cu noi că vom fi
între două focuri" - „Aceea ce aţi dorit, ii răspund, v-am spus s<l vă aslimp[traţi!". Avea vecinul doi .feciori şi un ,ginere IÎntre secui.
lnainte de a sosi la şosea apare un soldat .frumos ca un arhanghel în minit
cu o grenată. Păşe·a majestos, .căutînd în . dreapta şi ·în stinga. Grăbim să-l oprim,
sii-1 avizăm despre primejdia din faţă. li fac semn .să steie, dar nu se opreşte, şi
tn'ce înainte. Pe cînd ajungem la şosea .soseşte şi avangarda după care se vede
venind grosul. Regimentului 15 Războieni. Le :stau 'în cale. Se opresc şi le spun
di ungurii vor să reziste de pe înălţimi şi .Je arăt cu mina.
- Nu-ii ninnica, îmi rfospund .soldaţii şi ofiţerdi care mă înconjoară într-o
C'lip[1, aşa vrem şi noi, ,să ne batem ca să nu zică, că am venit plimbînclu-ne.
Nouă nu ni frică de ei, doar asta ni-e meseria s;pun ofiţerii.
Sint condus la colonelul Iordăchescu căruia ii arăt şi-i rlrscriu poziţiilr uncie
pot fi aşe:ilaţi duşmanii. lndată dă ordin să SP forme:ae doufi trupe: una în Jlan:?ul
drept, alta în francul sting, .can• au înaint<tt tot pe culmi căzindu-le în coaste
duşmanilor. Flancul drept
1-a condus un ofiţer înalt, brunet, chipeş rarf' striga:
„asta ni-e meseria să ne batem. Noi vrem pe ardeleni să-i aşezăm pe moşia lor
stăµîni şi apoi mergem acasă".
Se aduna ·lume·a fericită şi saluta armata română.
So.'>eşte Şi artileria. Un ofiţer de artilerie cercetează ga!opind locul şi îndat<i
trec patru tunuri pe livada din stînga. Intre ofiţeri fac cunoştinţă cu locotenentul
Creţu de la intendenţă care îndată mă întreabă dacă nu cumva runoştcam pe
doamna Munthiu care se află refugiată aici in comuna Poptelec. li prezint copii
care erau în jurul meu cu sora CornP!ia. Ce bucurie pe familia intreag[1 care pină
in momPntul acesta o singură îngrijorare avea că sor·a Sabina nu va pute-a suporta grozava durere de mamă de a fi despărţită de copii prin frontul ce Sf' formase în ianuarie, deci mai bine de trei luni, între noi şi dînsa în timp ce îl rercetă pe cumnatul meu în Sibiu. Pînă cinci se formează trupele pentru înaintare
ne ducem ac·asă unde mama pune masa. Copiii cîntă la pian şi cu vocea „Deş
teaptă-te române". li ,spui că ne pregătisem noi să-i primim frumos, dar au venit
ungurii peste noi !ii ne-au .zădărnicit planurile.
- „Nu-i nimic. ·De-acum aţi scăpat pe veci de ei iar nouă nr mai piare aşa
că ne-au primit ungurii căci măcar nu vor zice că am ,venit ca în Bulgari'a" îmi
:·t1s,,unde.
Vin şi alţi ofiţeri între care medic maior cir. P. Nedelcu Bucureşti, m<>clic
m;.iior dr. Nicolae Be'cean, locotenentul Sîngeorzan, sublocotenentul G. Gheorghiu
din lWgunentul 15 infanterie Piatra Neamţ, maiorul Ionescu şi alţii.
]'l;p aşezăm la m'asa plisă pe terasă „ca să vedem şi lupta". Pun pe masă cutia cu ţigări Havanna, rele mai fine ţigări ce erau în Austro-Ungaria, pe care o
]Y.:istrasem de cinci ani cu propusul ra să o ofer ofiţerului român pe care-l intîlnesc mai întii.
Locotenentul Creţu plecă cu trăsura indărăpt la Poptelec ca să-şi împlinească promisiunea <le a duce veste surorii mele Sabina inelată ce ne va găsi şi clP a o
aduce acasă.
Vin mereu alţi ofiţeri. Ii invitiim mereu pe toţi ofiţerii care se apropie clP casa
noastri1 ~i-i ospătăm.
Vin şi tunarii în goană· şi aşeazii altă baterie în preajma casPi noastre>.
Acuma copilele I<' tr'imit<'m ~·a pi•an s[1 cdnte, CTra şi un pretrxt ca s[1 nu li se
alterc>zc auzul, iar copiii Niculiţă şi Artur stau încl<lrăptul tunurilor şi rară în intcrv·ale tunarilor vin. Trag tunarii douăsprPzece ghiulele, perindîndu-se cu cd din
~tînga ~ost'lei.

Copilele cint<i. Noi închinăm la mas<'\ pentru regele tuturor românilor ~i armata romârnl strigînd clin toatti inima: „Tr[iiască România MarP!" care iatr1 se
întindea şi rotungc>a înaintra ochilor noştri cuprinzîndu-ne la sinu-i !ii pe noi care
ne-am nt1sC"ut cu dorul de a triai între hotarele ei.
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„N-am mai avut aşa de interesantă luptă!" exclamă ofiţerii şi soldaţii
<'an\ pe rind, se ridică şi lrPC' cu trupek înainte iar cei din urmă,
sanilarii, ~i faC' rapoartele, inregistrind în luptele de ieri C'a pierdere rPgretat;i de toţi, un plutonier căzut în hotarul l'eriC'eiului.
Surprinşi pe cele două flancuri ce le căzură în coastii C'U mitraliere şi goniţi de artileria care trăgc>a în poziţiile lor (arară <IP o singură ghiulea căzută în
piaţă lîng[1 biserica română) ungurii o luară la fugă, fără să fi putut face vreo
stricăciunt\ iar spre seară tunarii
noştri primesc ordin să intre în oraş.
Sintem trc>cuţi peste orice prirnejdiP, •SC'<'ipaţi de oriei:> ,grijă. Mare este voia
Ta, Doamne! FăC'UŞi să ne vedem împlinirea visului chiar în casa narală unde el
ni se arătă mai intîi ascultind ,istorisirile moşului Iacob Deleu şi a bunicei despre luptle{e lui din 1848 şi &spr!" război'Ul din 18'7't, di:> la care bunica abia H putu
reţine să nu ia parte deşi ,avea peste şaptezeci de ani.
N\I oricine poate să Jnţelpagă fericirua ce era in ~cea casă bătrînă, cu g'l'b111.urile cîrpite şi ograda neîmprejmuită, în riua de Joia Mare a anului 1919...
aaz„la d„ Du„inicd,

Şimleu

Sih•u1ie1, ar. JI fi Jl d.ia 5 ,; 12 1.ugu•l 19ll.

7'.l.

ISTORICUL UNUI MONUMENT

1920
ln cîmilirlll românesc din Jibou, Intre

cruciuliţe
de ll"11ln şi modeste pietre funerare, se înalţă un obelisc masiv, cu dimensiuni impunătoare, purtind pe
două tăbliţli! de marmură, fixate pe el, următoarele inscripţii:

Mort pentr11 Infăptufrea
Rolll.âniei - Miari
&-rgent Ilie Popa
din Reg. 15 InOant.
Pe dmpul de onoare
l!H9

Ridkat prin
Dr. Aureliu Heko
fostul comandant al gărzilor naţionale
dia Jibou şi jur, cu concursul tineretului
de la satt•
Hl20

Aceste inscripţit, fără alt coment·ariu, spun destul trecătorului, care, grăbit,
numai pentru o clipă în .faţa lor.
Nu satisface însă pe unul mai .adinc scrutător, care vede în ele o filă izolată
clin c·artea istoriei marilor prefaceri naţionale de atunC'i şi ar dori lămuriri. Ac~
tuia îi pot fi de folos cele cP urmează:
După cum ştim, în toamna anului 1918, monarhia austro-ungară, înfrintă
în rf1zboi, s-a prăbuşit. Graniţele ei nefireşti, păzite cu atîta străşnicie de vulturul cu două capete, timp de peste şapte secole, s-au desfiinţat. Naţiunile domi- 1
nante, cea germană în .Austria şi cea maghiară în Ungaria, peste noapte au de-'
Tenit minorităţi etnice infime în provinciile şi regiunile locuite în mase compacte
de neamuri subjugate: cehi, polonpzi, italif'ni, croaţi, slavoni în Imperiul Ha~
burgic, - români, sîrbi, slovaci în Regatul Sfintului Ştefan, care toate s-au declarat naţiuni libere, cu dreptul dP a-şi dirigui singure soarta, sub forma de state
independenlt', sau prin unire cu fraţii lor de sînge de peste ,hotare.
Prăbuşirea militarii, politicit şi socială a atras după sine, în mod firesc, destritmarea tuturor instituţiilor şi C'adrelor, care formau pilaştrii susţinători ai dualismului austro-ungar, iar locul lor l-au preluat în Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş acele organizaţii revoluţionare ,populare, care s-au înscris în analele epocii
de prefacere de atunci sub numirea de Consilii şi Gărzi Naţionale populare Ho-

se

opreşte
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mâneşti. Aceste organizaţii, inspirate de revoluţia rusească din Octombrie 1917, au
fiinţă pe teritoriul Ardealului în mijlocul unui haos de ni>descris, imediat
după declaraţia istorică f[1cută în Parlamentul din Budapesta la octombrie 18 de
deputatul român AIPX. Vaida-Voievod, prin care românii din Ardeal şi anexde
lui, se rup de Uni;:aria pentru a se uni cu fraţii lor din vechiul Regat.
Soldaţii români dP pe toate fronturile au considerat declaraţia ca semnal ele
luptă pentru eliberarea lor de sub jugul străin. Ca urmare, şi-au pitrăsit unităţile
şi înarmaţi cum erau, sfidîn<l orice pericol şi jertf<i, au luat-o razn·a spre VPtrP!e
lor. Acasă, găsindu-şi căminele devastate, gospodăriile părăginite, familiilP in
zdrenţe, fără hrană şi foc în faţa ierni!i, au dat năvală la tot ce putea s1i IP ·acopere nevoile: magazii, grînare, grajduri cu vite, păduri şi alte multe, necesare
pentru trni. Fiind totul în descompunere nu exista nimic ce să le opună rezis-

luat

tenţă.

Organele oficialităţii în faţa dezastrului şi-au părăsit posturile. Mulţi dP frica
răfuielilor de către cei nedreptăţiţi s-au refugiat fără urmă, lăsînd totul pradă
devastării, iar jandarmeria demoralizată, ocolind şi refuzînd orice amestec,
s-a
mărginit doar . I.a apărare·a lor pur personală. Bineînţeles cii CPi mai loviţi
ele
această situaţie erau marii moşieri, străini .ca limbă, lege şi sînge de masa populaţiei, în plină agitaţie. In
disperarea lor aceştia au cerut protecţia guvernului
republican din Bu<lapesia, care sesizîndu-se de cerere, în marc• grabă a trimis pentru restabil'irea ordinii pe valea Agrijului 'ii Almaşului un detaşament de solda\i
secui, intraţi ca mercenari în solda noului regim maghiar. Aceştia, înarmaţi
pînă-n dinţi, s-au năpustit asupra comunelor româneşti .dezorganizate, maltratînd,
schingiuind pe cei acuzaţi şi mai la urmă infundînd cu ei înehisoarea din Jibou
şi beciurile unor moşieri revanşarzi din unele localităţi.
Totul fermenta şi clocotea pe malurile Someşului, Almaşului şi Agrijului,
numai Jiboul îşi păstl'ase oarecum calmul, organizîndu-şi autoapărarea prin o
gardă comunală bine înarmată, ce acţiona clupă directivele unor oameni cu tact
şi prevedere, din sinul .Sfatului Popular Maghiar din loc.
Asta era situaţia în Jibou şi jur, cînd în ziua de 10 noiembrie primisem o
în garnizoana din Deva, unde acţionam ca şi comandantul uneia din
cele paitru secţi;i. ale Şcolii specialJ.e de mitraliere de racolo, ca oiliţPr, cu ,gradul de
locotenent. La data telegramei şi în acest centru important de instrucţie militar;!
cu un efectiv de mai :multe n't.ii de soldaţi intrase germenul descompunerii. Disciplina de fier ce-l caracteriza, n-·a putut rezista nici ea spiritului revoluţionar al
vremii. Telegrama m-a chemat acasă prin fraze lapidare şi nispicate: „Vino imPdiat. Probleme importante iţi reclamă prezenţa. Din încredinţare Dr. Ghiurco".
Comandantul Şcolii, maiorul Mozer, care încerca cu disperare să reţină pe
loc, încă citva timp, cel puţin statul său major, ţinînd în mîna-i tremurîndă t<'legrama. m-a apostrofat dojenitor cu cuvintele lui Cezar: „Et tu mi fiii Brute!?" ~i
mi-a încuviinţat plecarea. Nu exista însă forţă în stare să mă reţină. Mă indemna la acţiune voce·a sîngelui.
Am plecat însoţit de ordonanţa mea devotată, Slavoca Gligore clin Rodna
VeclH', nepot vrednic de strămoşii lui grăniceri, care singur nu şi-a p<irăsit st;ipînul şi în condiţii aproape de neînvirv.;, uneori chiar cu riscul vieţii, în vagoane
distruse, alături de soldaţi răzvrătiţi - ·am ajuns în noaptea de 12 noiembrie la
căminUI părăsit, după o absenţă mai bine de patru ani, petrecuţi în privaţiuni
şi lupte singeroase pl' trei fronturi, în slujba unor idealuri străin!' ...
Venirea mPa era aşteptată C'U nerăbdare ~i era dt se poate de nc•c·psari1.
Masele româneşti 'ale acestui ţinut, ,C'are secole de-a rîndul forma obiPd dl' litigiu între principii Ardealului ~i n•gii Ungariei (numit „Partes Adnc•xae"), simţeau npr·p~itatea unei organizaţii serioase, pentru a putea face faţă cu suc·c·Ps eerin\elor impuse de evenimentl'le ce se conturau vertiginos pe ecranul politic intPrn
telegramă

~~

pxtern.

Adev;'t1 at, ci1 cîţiva frunta'ii înfirip·aseră înaintea sosirii nwl<', în unei<' comune, un f Pl de· organizaţii locailnice, ,din motive de securitate, acPs\P<J ins;i fftră
nici o coC'ziune între L•le, lipsite dP directivP practice, fără subordonarP und autorităţi cPnti ale, nu corespundeau ţelului pentru care luasPr<l fiinţ<i. S-a impus
deci constituirea unei organizaţii <'entr'ale, cu suficientă gravitatP morală, carC',
pe un teritoriul . delimitat de consideraţii geografice şi de realităţi etnicP, să poatf'1
satisface, în mod provizoriu, dar pe timp nedeterminat. nevoile esenţiale ale viP\ii,
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SC'oasP din făgaşul ei norm.al. Jn acest scop a fost convocată, sub semnăturile dr.
LadiSilau Ghiurco, Teofil Dragomir, Emeoric Pop, dr. Ioan Bozac şi dr. Aurel Hetco,
pe ziua de 15 noiembrie 1918·, o mare adunare populară dP constituire. Chemarea
lansată de aceşti conducători localnici ai poporului a pus în mişcare toată suflarea românească a ţinutului. Avocaţi, medici, preoţi, învăţători, cărturari de toate
categoriile, comercianţi, meseriaşi, soldaţi reîntorşi la vetrc, delegaţi ai Sfaturilor
comunale şi o masă imensă de ţărani din împrejurimi, cu drapele .şi lf1utari, au
sosit cum numai puteau, cu trenuri, ,căruţe, pe jos, c·a să fie de faţă la marele
l'«eniment de 0rganizare.
In această adunare de constituire a luat fiinţă, după discursuri şi dezbateri
insuf.leţite, Consiliul Naţional Român al plasei Jibou, sub preşedinţia avocatului
dr. Ladislau Ghiurco şi ·a fost aclamat ca organizator şi comandant al Gărzii
CPntrale şi al gărzilor comunah• din Jibou şi jur, avocatul-locotenent dr. Aureliu
Hetco. După constituire s-a format numaidecît un .Comitet de DirecţiP, ca organ
permanent de conducere, compus din dr. L. Ghiurco, T. Dragomir, şi dr. A. Hetco,
punîndu-li-sP la dispoziţie 3 secretar.i: Alex. Marcu - avocat stagiar, Gh. Petruca
student în litere şi Aurelian Drăgan - preot - funcţionar la Banca „Sălăjeana".
Comitetul şi-a repartizat lucrările 'in trei secţii:
Juridică .- condusă de dr. L. Ghiurcp
Economică condusă de T. Dragomir
Administrativă şi militară - condusă de dr. A. Hetco
An·s~ progr·am de conducere a reuşit, în timp relativ scurt, să alunge de pe
tP:·itoriuI său bandele teroriste, să reintroducă legalitatea în raporturile personale
şi materiale ale locuitorilor, să asigure integritatea bunurilor publice, să pună fn
funcţie normală mijloacele de comunicaţie, să restabilească convieţuirea· paşnică
între naţion·alităţile conlocuitoare şi, in general, să normalizeze mersul vieţii
cetăţeneşti, pină la· ocuparea .ţinutului de către armata regală română, care trecuse
deja Carpaţii.
Inaintarl'a însă mergea încet. Aşteptarea devenea din .zi în zi mai enerv'antă
şi situaţia din zi in zi mai primejdioasă pentru români prin faptul că adversarul
înlre timp începuse a se reculege.
Noul guvern republican al Ungariei ciopîrţite s-a form·at în 'Consemnul refacerii noilor hotare. In acest scop şi-a regrupat forţele armate şi a ordonat recrutări generale. Chiar şi pe teritoriul judeţului Sălaj s-au chemat cîteva contingenţe
sub arme, iar în Zalău colonelul Nagy Pâl a început, cu mare zel, formarea cadrelor pentru două divizii „secuieşti~ din rindurile ofiţerilor şi subofiţerilor ele
carieră, dezrădăcinaţi, şi din soldaţii secui refugiaţi din dosul liniei demarcaţionnle.
După adunarea de la Alba Iulia şi îndeosebi după eliberarea Clujului, guvernul maghiar, alarmat de încălcarea liniei demarcaţionale fixată pe curs.ul
Mureşului, a început să ia măsuri preventive, menite să împiedice încercarea
trupelor române de a înainta pe văile Someşului, Almaşului şi Agrijului spre
Sălaj 'ii Baia Mare. Astfel, în Zalău maiorul Gyurocsik a'itepta cu un batalion de
voluntari fanatici desfăşurarea evenimentelor, iar în Jibou a apărut, prin surprindere, cu destinaţie suspectă, un deta~ament republican, înarmat JJÎnă-n dinţi,
compus din 17 ofiţeri activi ';ii peste o sută de soldaţi. Apariţia acestora a produs
o nelinişte supăriitoare în rindurile populaţiei, care; in biserici şi adunări publice.
prPslasL· ln masă jmămînt de fidelitate Consiliului Dirigent şi regelui FerdinanLI
şi nrborase demonslraliv, însemnul Unirii, drapele naţionale pe biserici, şcoli" ':>i
prirMtrii
·
Consiliul Naţional din Jibou s-a sesizat de situaţie şi a căutat soluţii pentru
prevenirea primejdiei ameninţătoan~. Din mai multe sugestii, examinate în acest
scop, cea mai polrivită părea a Ii, redactarea unui mPmoriu către
Comandamentul "\rmatei Homâne din Cluj, în care să se solicite f'libPrarl'a cil mai ,t.;rabnic;a a acestu~ ţinut, foarte important pentru sit~aţia lui. geogra_fică_,_ st~·ategic~ >i
prin faptul ca d1·spum• de un noei de cale ferata, cu trei r.anuf1caţu„ ş1 de ş.,-t"
drumuri bine intreţinutl'. in acL•sl sc~ns s-a redactat apoi un memoriu, care mi s-a
înC'rl'dinţat subsemnatului, ca în calitate de vicl'preşedinte al Consiliului şi de
comandant al Gărzii Naţionale din Jibou şi jur, să-l pr"ezint gc•neralului Necukea,
în Cluj. Cu aceastii misiune delicatii, în mod discret, am luat drumul Clujului
în dim1m·aţa zilei de 10 ianuarie 1!:!19.
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In gara Gherla m-a aşteptat o marP şi emoţion'antă surpriză. Oraşul, în zorii
fu ocupat ele Armata Română. Un tren militar cu locomotiva spre
gata de plecare. Pe peron, puşti în piramidă îşi priveau stăpînii,
distribuiau piese ele schimb. Cuprins de o mare bucurie abia observasem, din geamul vagonUilui, pe preotul-profesor Mann Dumitru, care prin gesturi
agitate îmi face semn să m<l dau jos din tren. Lămurindu-l ·asupra scopului călă
toriei mele, m-a introdus într-un birou din clădirea gării, unde m-a prezentat
unui ori\Pr frumos şi distins, care era comandantul de brigadă Ioan (colonel cu
~tea), informîndu-1 asupra însărcinării ce o aveam.
Predîndu-i memoriul, destinat pentru gener'alul Neculcea din Cluj l-a citit
c·u marc atenţie, apoi mi l-a restituit zimbind cu cuvintele: „atunci d-1Je doctor,
voi avea plăcerea ca să vă am alături de mine, conform dorinţei dv. în trenul
ce ~teaptă să plece, pentru ocuparea Jiboului. Aşadar o şi mai mare surpriz<i.
Şi cei ul' 'acasă nu ştiau nimic ...
Am luat masa împreună la popota corpului ofiţeresc, într-una din sălile dl'
aşteptare, în sunetele vesele ale „Marşului Unirii\ cîntat din voce şi vioară de
doi lăutari militari, negri ca tăciuneile, marş ce nu mi se va şterge nicicînd din
memorie şi suflet:
aceleiaşi zile
Oej, aşteptia,
cărora li se

.,Treceţi batalioane române Carpaţii
Nainte c-u arme şi flori
V-aşteaptă iZbinda, v-aşteaptă şi fraţii
Cu armele la trecători ... !!"

La îmbarcarea trupelor am cerut ca să fie admis în tren şi Septimiu Drăgan,,
comerciant, care pornise din Jibou spre Cluj, în chestii pur personale şi care
afllnd de cele întîmplate, dorea să se reîntoarcă acum acasă.
ln conwartimentul generalului unde luasem loc, acesta mi-a confiat, că din
c8le patru companii, ce-i stau la dispoziţie, două vor fi debţircate în gara Jibou,
pentru ocuparea localităţii, iar cu restµl îşi va continua calea spre Baia Mare.
Rămăsesem atît de izbit de cele auzite, incit generalul m-a întrebat: „Ce v-a impresiunJt atît de mult?
- Presimţul dezastrului, ce ne ameninţă, d-le gener'al, dacă planul ocupaţiei
va fi astfel executat.
- „Cum aşa? Sînteţi prea sceptic, d-le doctor. Poate nu ştiţi, că, începind din
Carpaţi, ungurii fug de noi mîncînd pămîntul, fără curaj de împotrivire".
- Da, aşa a fost pînă acum. Să nu uitaţi însă, d-le general, că ne apropiem
de porţile Ungariei, porţi care în decursul veacurilor n-au putut fi trecute de
nimeni, fără sînge. Una dintre aceste porţi e Jibou!, pe valea Someşului, iar a
doua e Zalău!, la trecătoarea Meseşului. Am convingerea că aceste porţi vor fi
apărate de adversar cu disperare. Detaşamentul republic'an, semnalat în memoriul
nostru, probabil că are această destinaţie şi că e avangarda grosului trupelor din
Zalău. Ca ofiţer cu experienţă, cîştigată în război, pe teren, cred că se impune o
rnodificare esenţială priv•tur la executarea planului de ocupaţie.
Gl•1wralul ~;-a lf1s;c1t convins de argumentele mele şi l-a chemat PE! maiorul
Mărgăritescu din ~1partamentul vecin.
- D-le maior, la executarea operaţiunilor privitoare la ocuparea Jiboului, te
rog, să d'ai ascultare d..J.ui dr. Hetco, cunoscător al topografiei locale. D-ta, ca şi
n11nandant al batalionului porţi răspunderea executării!
Am trecut pe coridor cu maiorul şi după ce, în lipsă de hartă i-am schiţat
configuraţia terenului, posibilitatea mişcărilor, chiar şi în cazul de extremă nevoie, am pus la cale împreună cele crezute ca necesare. Adică: trupele nu vor
intra invagonate în gara Jibou, după cum prevedea planul iniţial, ci că trenul va
fi oprit, cu farurile stinse - Ia o depărtare de aproximativ trei kilometri, înainte
de Jibou, în halta Var. De aici înaintarea se va face prin marş asigurat de-a
lungul şoselei, cu o puternică avangardă în frunte şi sub protecţia unui lanţ întreg
de patrule la flancuri, fiind terenul accidentat şi vizibilitatea foarte redusă Planul
ocupării astfel modificat, a fost pus în executare întocmai.
!n no·aptea întunecoasă înaintarea trupelor pe şoseaua îngheţată şi a patrulelor pe cîmpul înzăpezit, era anevoioasă şi lentă. Un vint aspru, suflind din dos,
lmpiedlca desluşirea oricărui zgomot din faţă. Ajungind avangarda podul ce în-
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~oseaua peste albia Agrijului, o ~uier<-tlură stridt'nUi (sPmnal străin de noi)
descărcături ele armă (semnalul nostru) nc-·au avertizat, cii o patrulă înaa avangărzii a luat contact cu inamicul. Slopare momentană. Ordine scurte
11spre. Heducerea distanţelor între unităţi. Desft1~urarp rapidă în lini<' de tră

gători.

Inaintare încetinită, cu întreruperi şi tatonări, pinii la apariţia şovăielnică
a unor felinare mişcătoare, care sPrnnalau raza gării Jibou. J\u urmat dispoziţii
dp încercuire de la puncte bine fixate, apoi braţele s-au închis şi gara fusese
ocupată, fără rezistenţă ...
Ce s-·a întîmplat?
După cum s-a aflat ulterior, comandantul detaşamentului republican, prin
organele lui de informaţii, primind din Gherla date precise asupra efectivului trupelor româneşti şi a planului debarcării acestora în gara Jibou, s-a hotărît ca să
captureze trenul militar, în momentul sosirii 'lui în gară. Potrivit acestui plan ~i-a
postat soldaţii şi mitralierele în jurul gării, îngrădindu-se pentru orice eventualitate. cu o reţea întreagă de patrule, dintre care una supraveghea podul de peste
/\grij, la aproximativ 2 km distanţă de gară. Aceasta C'ra patrula care a semnalat
Îliamtarea trupelor româneşti, în formaţie de luptă, spre Jibou. lnşelaţi în socotelile lor, de a-i surprinde pc ai noştri, înainte sau în cursul debarcării lor din
tn•n, s-au crezut ei înşi~i atraşi în cursă şi pentru a preveni cazul de a li se tăia
calea de retragere, au şters-o sub scutul nopţii, în goană nebună, de-a lungul străzii
Traian, spre Zalău ...
Se susţinea că populaţia maghiară din Jibou, pusă în cunoştinţă asupra celor
ce era să se întimple în noaptea aceea, fatală pentru cauza lor, s-a zăvorit în
case, fără a "aprinde lumina şi au aşteptat, complet îmbrăcată, desfăşurarea lucrurilor.
Astfel a fost ocupat Jibou!, fără vărsare de sînge, iar cele două companii eliberatoare au fost încredinţate tînărului dar energicului comandant, sublocot. fon
Luca şi ajutorului său sublocot. Stoinescu. (ln amintirea acestui eveniment drumul
ce ·azi e numit „al Zalăului" a primit numirea oficială de „str. Sublocot. I. Luca",
numire care mai tîrziu a fost neglijată.) Restul batalionului, împreună cu generalul
Ioan, după executarea planului de eliberare şi-a continuat drumul, creator de istorie, spre Baia Mare. Iar dis de dimine·aţă, cînd cetăţenii şi-au deschis porţile,
pe străzile Jiboului, eliberat pentru unii, ocupat pentru alţii, circulau patrule
mixte de soldaţi şi gardişti români.
In ziua de 11 ianuarie, deci chiar in marea zi a eliberării, cam pe la orele
10 a.m. membrii Comitetului de Direcţie al Consiliului Naţional, împreună cu slt.
Luca ne găseam în saila de şedinţe a Băncii „Sălăjeana", discutind măsurile neces·are pentru cazarea şi alimentarea soldaţilor, cind sentinela de la poartă ne-a
anunţat că doi ofiţeri maghiari, legaţi la ochi cu batiste albe, au sosit într-o tră
sură şi cer ca să fie conduşi în faţa comandantului trupelor regale române.
După escortarea lor in sala de şedinţă, cei doi locotenenţi s-·au legitimat în
calitate de parlamentari ai Comandamentului trupelor maghiare din Zalău şi au
pn•dat sit.-ului Luca o hirtie ce conţinea următorul
ULTIMAT:
Comand. Trupelor republicane maghiare din Zalău
cutre Comand. Trupelor regale române din Jibou.

,Comandantul trupelor regale române, care azi noapte a ocupait Jibou! este
invitat de noi ca în termen de 4 (PMru ore), socoti·te de la primirea prezentei, să
evacueze localitatea, căci în cazul contrar Forţele armate republicane r..:.;aghiiv-e
din Zalău se vor considera în stare de război cu Trupele regale române ocupante din
Jibou.
ln numele Comandantwui maghiar republican
Maior: Gyurocsik s.s.
Faţă de parlamentarii noştri
ţional, privitor la parlamentari".
După predarea documentului

cerem tratamentul

prevăzut

în Codul Interna-

parlamentarii au cerut fixarea, de comun acord,
a timpului, de la care vor fi socotite cele patru ore, fixate pentru evacuarea Jiboului. Parlamentarii apoi au fost conduşi în camera vecină, unde în mod cav·aleresc au fost poftiţi să ia loc punîndu-li-se la dispoziţie lectură şi ţigări.
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In sinul Consiliului nostru a urmat o consfătuire foarte agitată.
Slt.-ul Luca, cu elan tineresc lăudabiJ, a decl"arat că primeştf' provocarea şi
nu se retrage fără luptă. Părerile celorlalţi erau cit se poate de diferite şi contradictorii. Unul credea că e nevoie să sp ceară prelungirea termenului, altul, că,
chestia, avînd caracter militar, nu intră în atribuţia noastră; s-a sugerat şi idec•a
ca familiile româneşti să fie trecute dincolo de Some!i, lăsînd problema în sareina
armatei. Dup<i examinarea tuturor posibilităţilor a fost primită propunerea mea,
··a îna:nte de a lua o hotărîre - bună sau rea - să con.rnltăm şi Sfatul Popular
n1aghiar din loc, fiind ~i acesta cointeresat în faţa pericolului ameninţător. Zis şi
fO:icut. Am plecat grăbit spre Sfat.
Preşedintele Sfatului maghiar, Vidor Brandt, un intelectual eu vaz;i, iscusit
şi expeditiv, pus în cunoştinţă de cauză, îndată şi-a dat se·ama de gravitatea situaţiei şi după o scurtă meditare, cu oftatul omului pus în faţa unei problemf'
grele, mi-a declarat, că după părerea lui, nu vede o altă ieşire, dt>dt prin încercarea de a lua contact direct prin telefon cu !naltul Comisar Maghiar al Ardealului,
cu profesorul Apăthy, singur în drept de a putea interveni momentan şi în mod
determinant, în chestie.
In acest scop ne-am şi aşezat grăbiţi în faţa aparatului. După rugăminţi, lă
muriri, urgentări şi chiar ·ameninţări, Ia urmă· ne-a reuşit să primim legătura,
însă numai cu adjutantul, comisarul nefiind prezent. Adjutantul, ca ofiţer superior
de stat maJor, a rămas foarte intrigat de cele comunicate, mai eu seamă, că i s-a
pus în vedere soarta conaţion'alilor lui în caz de încăierare şi s-a arătat dispus
de a contramanda acţiunea maiorului Gyurocsik, ca nefiind autorizată, în cazul
dacă ciocnirea între timp nu se va produce. A mai cerut lămurirr, că biitrinul
Brandt în ce calitate vorbeşte, iar dnd acesta i·a spus că in calitate de maghiar
şi prieten personal al comisarului Apathy, ofiţerul a încheiat convorbirea cu noi,
probabil de a lua măsurile impuse de urgenţa cauzei.
In intervalul acesta penibil slt.-ul Luca a cerut telegrafic ajutor de la Cluj
şi Baia Mare, iar Garda Naţională Central<i ~i c«c>le din C"omunele învPcinatP au
fost puse în stare de alarmă.
Timpul însă trecea vertiginos şi situaţia între cele clomi tabPn' în fond r;imase neschimbată. Mai lipsea o singură oră din termenul fatal. Ct• era de făeut"?
Afară de rezistenţa armată, o singură posibilitate mai era pc•ntru prevenirea
clez::istrului: cererea de la inamic a prelungirii termenului fixat. Insă eum'! .Şi
JJrin i::int>'!
Privirile cc>lor dia Consiliu s-au îndreptat, cu singura nădejde spre mine. In
orbii lor, eu, ra eel mai t!năr, necăsătorit şi ofiţer, eram cel mai indicat pentru
greaua însărcinare. Din sinul armatei nimeni nu păre·a potrivit. N-aveam încotro.
C01,ştient însă de marele risc ce-l luasem asupra mea, m-am hotărît că-l voi
~ua ca însoţitor pe Victor Brandt, dacă va primi.
Acesta, neputîndu-se eschiva, la urma urmei a primit, eu rt•semnarea omului
ce pleacă la pieire.
- Poate, nu ne vom mai reîntoarce vii - mi-a spus, urcîndu-se în trăsurii,
alături de mine. Vă veţi convinge că n-avem de a face eu militari disciplinaţi,
ci cu nişte' fanatici disperaţi.
Familiile 'amîndorura degeaba au încercat să ne reţină. Am plecat eu un
·;teguleţ alb, fixat de felinarul trăsurii.
După ce trecu.sem peste linill de trăgătorj, :prÎII1 care slt.~ul Sto~nescu închise
valea cc se formează între Jibou şi Poptelec (cam pe 19cul unde-i azi halta C.F.R)
la vreo distanţă de 2 km, dintr-un tren blindat, arborat cu dr'apelu.l maghiar şi
care staţiona pe linia ferată, paralelă cu şoseaua, am primit semnal de oprire şi
o patrulă maghiară, condusă de un ofiţer, ne-a luat în primire. După un scurt
inlerogator ofiţerul s-a urcat în trăsură lingă noi şi astfel ne-a escortat printre
posturi ~i patruile spre un lvc vir·an de !ia periferia comunei Poptelec, unde soldaţi
încolonaţi chiar îşi primeau menajul la una dintre bucătăriile de campanie, inst;:ilate pe teren.
Jur-împrejur colinele înzăpezite erau presărate de posturi ele veghe şi cuiburi
de mitraliere. Soldaţii maghiari la început şi de la distanţă, ne priveau cu indiferenţă, cînd însă unul dintre ei mi-a observat tricolorul românesc la chipiul meu
negru austriac şi-a aruncat gamela cu un urlet sălbatic: „Honved tiszt olâh tricoloiral!" - Ofiţer maghiar cu tricolor valahi
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La acest strigăt coloana şi-·a rupt rîndurile şi soldaţii au năvălit asupra mea
cu ţipete nebuneşti: „Ce cauţi aici trădătorule?! La ştreang cu el! La moarte ... la
moarte!" Ofiţerul nu-i mai putea stăpîni. ln mijlocul cercului ce se formase în
jurul nostru, stăteam cu miinile încrucişate, fără a rosti vreun cuvînt. Insoţitorul
meu, Br·andt cu vocea tremurîndă, încerca să-i calmeze: „Fiţi cu mintP băieţi! Am
venit cu intenţii bune. Dînsul e par.lamentar şi stă sub scutul legii. Eu sînt maghiar, ca vi:n, şi amîndoi sîntem aici spre binele vostru".
In mijlocul acestui vacarm, un ofiţer superior (judecat după vîrstă, căci avînd
gulerul de la manta ridicat, gradul nu i se pute·a stabili) abia şi-a putut forţa
drum pînă la noi. Incruntat şi palid de emoţie, ne-a întrebat răstit: „Ce vreţi? Şi
ce-i cu parLamentarii noştri?" „Rupeţi-i ltri::olorul!" struga o voce răguşită.
- „Linişte!" Apoi ceva mai calm a repetat întrebarea pusă mai înainte, la
care nu primisf· răspuns.
Privindu-l în ochi, cu ţinta cPlui care-şi aşteaptă împlinirea destinului, i-am
răspuns:

D-le comandant, sîntem parlamentari şi stăm sub scutul dreptului interîn această calitate. V-am adus ordin de retragere.
- „De la cine?" m-a întrerupt ofiţeruL
- De la lnaltul Comisar Militar Maghiar al Ardealului. Ordin care a sosit
probabil, sau va sosi curînd şi la Comandamentul dv. din Zalău.
- „Ce? Ordin de retr"agere?" bîlbîia ofiţeruL
Apoi cu ton ridicat repeta, parcă neputînd crede, cele auzite: Ordin de retragere. Auzit-aţi băieţi ... ! Şi ce-i cu parlamentarii noştri?
- Parlamentarii d-voastră se vor întoarce numai după reînapoierea noastră!
Efectul acestei decl'araţii a fost uluitor, atît asupra soldaţili:>r înconjurători,
cit şi asupra comandantului lor. Acesta, fără alte vorbe ne-a întors spatele şi cu
paşi aspri ne-a părăsit. Cu capul întors s-a răstit însă către soldaţi: „Linişte şi
f'ecare la locul său".
Soldaţii s-au împrăştiat înjurînd şi ameninţînd: „Apathy ne-a vîndut valahilor!
Vom mai VPdea noi! Da, sîntem vînduţi valahilor!"
ln confuzia aceasta salvatoare, Brandt m-a prins de braţ şi m-a tras spre
trăsură, care ne aştepta pe şosea. Ajunşi la trăsură m-a întrebat speriat: „Ce-ai
făcut d-le locotenent?"
- Am salvat situaţia şi prin ea şi pe noi.
- „Vă daţi seama de urmări?"
- Se întimplă citeodată şi minuni!
Şi minunea, într-adevăr s-a întîmplat. Pe cind curierul lor sosise la Zalău
pentru verificarea stării de fapt, lnaltul Comis"ariat Mhl.itar, prin ordin telegrafic,
contramandase intreprinderea nebună şi neautorizată a maiorului Gyurocsik. Iar
din partea noastră, încă în seara zilei a sosit dinspre Cluj un batalion de soldaţi,
sub comanda maiorului Rosin, pentru întărirea forţelor româneşti din Jibou ...
La graniţa despărţitoare între cele două tabere, am întîlnit trăsura parlamPntarilor maghiari, cărora, ai noştri din Jibou, după expirarea celor patru ore,
din imprudenţă le-au dat drumul, fără aşteptarea reîntoarcerii noastre. Acest
fapt putea fi la fel pentru mine dacă la sosirea lor ne găseam încă în ghearele soldaţilor lui Gyurocsik.
ln acest interval critic "ajunse în Jibou, în goana mare, Garda Naţională din
Someş-Odorhei, îmbarcată în şase căruţe, condusă călare de inimosul lor coviandant, învăţătorul Ananie Popoviciu, pentru a da ajutor trupelor române, iar în
faţa primăriei mă aştepta plutonier-majorul Izidor Ghiurco cu Garda Centrală,
gata de acţiune.
Strada unde s-au petrecut aceste acţiuni de curajoasă jertfelnicie a fost numită apoi „Str. Gărzilor Naţion·ale".
Astfel a fost salvat Jiboul în două rînduri de botezul de sînge în lupta di/itre cele două regimuri, sînge rare peste cîteva zile a fost vărsat însă din abundenţă 'Sub PQalele Meseşulu~. 1'8 Ţ,ig,ani, Zalău şi împrejw-imi.
-

n·aţional

•
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Calendarul marca ziu'a de 20 ianuarie (corect 24-25 februarie, n.n.). Nori
văzduh. Fulgi mari de zăpadă cădeau alene pe cîmpuri!P
I l'istP şi îngheţate. Dinspre Zalău se auzeau, purtate de vînt, descărC'ături de puşti
~1 mitraliere. Acolo, undeva se da lupta înverşunată intre români şi m·aghiari,
111·nLrn stăpînirea Meseşului şi Agrijului. Lumea aştepta, cuprinsă de groază, sfir·,1Lul încăierării.
Deoarece aceasta putea avea repercusiuni incalculabile asupr'a întregului ţinut,
p1•ntru a putea urmări mai aproape deznodărnîntul, mă găseam cu o patrulă de
1:ardişti pe şoseaua ce duce spre Poptelec, unde se îngustă Valea prin apropierea
1·1·lur dou[1 ramuri de coline. Trupele române, fiind angajate aproape în întregime
111 s1·C'torul de ~uptă, dosul frontului era încredinţat gărzilor naţionale de sub ord inel1• mele. Pe şosea nu circulau decit patrule de legătură.
Deodată, pc drumul înzăpezit se iveşte un car ţărănesc, tras de doi bivoli
obosiţi, escortat de un soldat român. cu baioneta la armă. Ţăranul ungur, dîrz şi
111cruntat, la semnul dat, a oprit carul în faţa mea, iar soldatul mi-a raportat, că
transportă pentru îngrijire un camarad grav rănit în lupta ce se dă intre români
~i maghiarii, în lhotariII comunei Ţiganii, lingă '.Zalău. In coşul carUILui, pe aşternJut
dP paiE', zăcea cu faţa în sus un soldat tinăr, cu câciulă-n cap, acoperit cu o
pătură. Lîngă el o carabină.pătată cu sînge.
11P1.tri se frtunîntau în

,,Ochişorii lui
Mura cimpului,
Obrăjorul lui
Spuma laptelui ..."

Adînc mişcat, m-am plecat asupra lui. El m-a privit lung cu un surîs dureros,
·dar prietenesc, însă lunecîndu-i ochiul la chipiul meu negru austriac, deodată s-a
1·ncruntat, ii.a întrebări nu mi-a răspuns, ba şi-a închis ochii, să nu mă vadă,
crezînd că sînt ofiţer din tabăra duşmană. Şi mişcările nervoase 'ale buzelor lui
crispate parcă-i trădau regretul că-i lipsesc forţele de a mai trage un glonţ din
carabina ce o avea lingă el. Era sergentul Ilie Popa din Reg. 15 Inf. distins pentru
curaj şi vitejie în luptele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Cireşoaia, ca după salvarea
Moldovei lui dragi să moară luptînd, de două gloanţe de mitralieră şi o lovitură
<le baionetă, pentru dezrobirea Ardealului. . . . Corpul lui frumos şi voinic, infăşurat în pînza unui drapel naţional a fost îngropat în cimitirul român din Jibou
la 21 ianuarie 1919 (probabil 26 februarie 1919 n.n.). La căpătii i s-a înfipt o cru<·iuliţă de brad, i s-a rostit numele de trei ori în sunetul de salve de foc, trase în
cinstea lui de Garda Naţională ~i de un pluton de camarazi, apoi o mamă văduvă
din Moldova ·a fost încunoştinţată că fiul ei, Ilie, a murit ca erou, pe cîmpul de
onoare, pentru întregirea neamului ...
La 4 c.ugust 1919 armata română a ocupat Budapesta. Centrul orgolios al
atîtor asupriri a fost nevoit să-şi plece steagurile în faţa dorobanţului român.
Neamul românesc, prin vitejie, m01arte şi sînge, a cîşti~t procesul istoric multisecular. lăsînd însă sub glie, de-a lungul marşului său triumfal de la Carpaţi
pină la Tisa, peste 200 ofiţeri şi peste 10.000 soldaţi. Idealul nostru de veacuri a
c:ăpătat forme concrete. Unirea Ardealului cu Patria Marnă, prin îngenuncherea
adversarului, a devenit realitate. In cinstea marii biruinţe, ca pe timpul lui Ştefan
cel M·are, s-au tras clopotele pe tot cuprinsul locuit de români.
ln sunetele acestui măreţ concert, soldaţi din Regim. 11 Călăraşi, cu fete şi
flăcăi români din localitate săltau veseli hora Unirii în piaţa Jiboului. Clopotele
celor două biserici străine şi clopoţelul micii capele româneşti de pe deal, răs
pîndeau şi ele vestea cea mare. Privind din geamul locuinţei mele (azi sediul
Sfatului Raional), acest înălţător spectacol şi obsedat de extazul bucuriei obşteşti,
cu încetul mă pierdusem şi eu în impresii şi amintiri din viaţa mea ostăşească
de odinioară, petrecută timp de peste patru ani în diferite cîrnpuri de bătălii.
Mă simţeam din nou în lupte şi încăierări între munţi, văi şi codri, mă agitam
ca părtaş la biruinţe şi înfrîngeri, auzeam comanda de asalt şi răcnetele învăl
măşelii de la corp la corp, vedeam ravagiile morţii soldăţeşti sub toate formele
ei şi ... şi deodată mi-a apărut înaintea ochH01: mei. sqfileteşti taţ·a palidă şi ochii
învăpăiaţi ai sergentului Ilie Popa. Da, înainte de a lua· drumul spre moartea de
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erou, a elansat şi el hor'a. „Unirii" tn piaţa Jiboului, chiar pe .lpcul, unde o joacă
azi aceşti soldaţi, mai norocoşi ca el.
Clopotele de pe întreaga ţară, preamăresc biruinţa, care e a tuturor luptă
torilor, vii şi morţi, totuşi, mi se părea, că clopotele ce le auzeam eu, sun«m numai
tn amintirea ·lui, căci dînsul e eroul nostru localnic. Dăngănitul lor ajunge oare
pînă la dînsul?
Am plecat spre cimitir.
Mormîntul era surpat, Crucea răsturnată între bălării ...
Am rămas uluit în faţa acestui peis'aj trist şi dureros, carf' degrada supării
br măreţia zilei şi profana, prin contrast, cultul eroilor C'ăzuţi pPntru înfăptuirl'a
visului nostru milenar ... M-n copleşit un sentiment - sentimPntul datoriei de
a-l scoate pe acest soldat - erou din anonimat şi de ·a-l imorta;iza pentru i!eneraţiile v:itoare.
In ziua următoare Consiliul de Administraţie al Băncii. „Sălăjeana" din Jibo•
îşi ţinea obişnuita şedinţă săptămînală. Am pus în discuţie chestia ridil'ării unui
monument eroului inmormintat în cimitirul nostru, vrednic de jertfa lui şi am
cerut în acest scop ajutorul acestui institut de credit. Propunerea mea a fost primită cu o răceală neaşteptată. Nici unul dintre membrii Consiliului nu m-a susţinut. Acesti bărbaţi, de altfel buni români şi foarte vrednici, nu puteau conC'epe
o atenţie atît de mare şi costisitoare faţă de un simplu soldat, fie el cit de meri-

tuos.
„Măcar de-ar fi vorba de un mormînt colectiv, sau de un ofiţer superior"
se consola unul mai scrupulos dintre ei.
Am părăsit cu amărăciune şedinţa spunindu-le:
- .Atunci, domnilor, îl voi ridica eu, fără d-voastră, cu ajutorul celor miri.
Eroului ţăran, monument prin concursul C'Opiilor de ţărani.

ln decuirs de trei luni monumentul SIE!'rgen:tului Ilie Popa a fost ridicat. Tineretul dansator din 34 de comune româneşti a contribuit în numerar cu 20%
al costului de construcţie. Restul l-am întregit subsemnatul, împreună cu soţia mea
născ. Mela Popea, fiica eruditului profesor braşovean Ion Popea şi nepoată a episcopului - ·academician, NiC'. Popea, care pt>ntru zelul cu care s-a dedicat în timpul
războiului ca soră de caritate, îngrijirii soldaţilor noştri răniţi şi bolnavi din spitalele din Braşov, Bîrlad şi Iaşi, a fost distinsă cu înaltul ordin „HPgina .Maria"
el. li.
Construcţia a fost executată ele arhitectul italian Vincenzio Vecii. Monumt'ntul are doi metri In subsol şi •,5 metri îmllţi:nP.

Monumentul, construit într-un timp dnd încă nimic nu părea definitiv <·onsolidat, n stîrnit adevărată senzaţie în C'ercurile largi româneşti. Colonelul Sîmboteanu, comandantul Regim. 11 Călăraşi, C'are staţion·a în Jibou, a raportat cazul
generalului Petala, pe atunci Guvernator al Ardealului. Acesta, pus în cunoştinţă
cu anumite ~lemente, ce-l interesau şi-a anunţ'at oficial participarea la netul inaugurării. Astfel, inaugurarea a luat proporţii nebănuite şi a devenit una dintre cele
mai grandioase manifestaţii româneşti, cunoscute vreodată pe aceste pl'aiuri. Comandantul militar a concentrat pentru acest eveniment toate trupele C'C se gă
seau pe teritoriul judeţului S<llaj. Guvernatorul Petal'a a sosit, avînd în anturajul
său încă trei generali: Olteanu, comand. de divizie, Florescu, comand. terit. <le corp
de armată şi Daschievici, general ele cavalerit'. Din partea înaltului cler, prelaţii
Hossu şi Io·an din Cluj şi-au scuzat sărbătore~te a-enţa, trimiţîndu-şi binecuvintarea. Motivele care i-au reţinut, erau, probabil, îngrădirile regretabile din punct
de vedere naţional, impuse de cele două culte, peste care nu se putea trece. Autorităţile civile au fost reprezentate prin
primpreşedintele Tribunalului dr. L.
Gyurco şi prin subprefectul judeţului, dr. Iuliu Pop. „Astra" prin preşedintele Despărţămîntului Jibou, Teofil Dragomir. Presa prin preotul-gazetar Laurenţiu Bran
şi prin mai m\llţi corespondenţi ai diferitelor ziare din Cluj şi Bucureşti. Com•-
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nete mai îndepărtate au participat prin delegaţii, iar poporul de la sate, fiind şi
I irg săptămînal, a asistat în masă imPnsă.
Orrhestra militară a fost romandaUi de la Oradea, iar onorurile s-au dat de
'''('ad ro a ne df' cavalerie din Reg. 11 Călăr·aşi.
Serviriul divin a fost celebrat de un sobor de preoţi, uniţi şi ortodoc~i (zece
J a număr) sub cer liber, în faţa monumentului. După sfîrşitul slujbei, iniţiatorul
~i înfăptuitorul monumentululi, dr. A!llrel Het::o, a predat monumentul autor~tăţilor
militare, bisericeşti şi administrative prezente, prin următoarele cuvinte: „Ridi(',1tu-s-a acest monument, ca să sfinţească locul, unde pămîntul dezrobit al Ar1kalului ad;iposteşte cu dragoste sub glia lui pe unul dintre eliberatorii săi. Hidi<·aLu-s-a an·;.t monument, ca o dovadă vie, că întregirea neamului s-a făcut prin
jPrtf<• c\1 • vieţi şi sînge. Ridicatu-s-a acest monument, ca în faţa lui, dascăli cu suflet
ro:r.,~•u'sc să introducă copiii şcolari în cultul eroilor, căd sortit este pierii neamul rare nu-şi cinsteşte eroii şi martirii. Ridicatu-s-a acest monument, ca să ser,·pască ca piatră de hotar la graniţele de vest 'ale neamului, graniţe trasate pentru
noi, acum două mii de ani, de moşi-strămoşii noştri, legionarii lui Traian. Ridica~u-:::-a acest monument, ca simbol al unirii noastre pe vecie, cu Ir .q.ii noştri
dpzrobitori d1! dinC'olo de Carpaţi ... ! ·
Cu această destinaţie predau monumentul: clerului-pentru binecuvîntare, armatei-pentru onoruri şi autorităţilor civile-pentru îngrijire şi păstrare!"
Aceste cuvinte de predare au deschis seria discursurilor. Au vorbit: în numele Cleru}ui, părintele protopop Gabriel Cherebeţiu din S. Odorhei; în numele
Armatei, generalul Petala, guvernatorul milit'ar al Ardealului; în numele „Astrei",
Teofil Drag0mir, preşedintele despărţăm. Jibou; în numele Administr. dr. Iuliu·
Pop, subprefectul jud. Sălaj.
După notiţe contemporane dau aici numai cîteva crîmpeie mai caracteristice,
din cele rostite de oratori:
Protopop Cherebeţiu: „Inaugurarea acestui monument a produs două adevă
rate mLnurti: unirea în jurul aceluiaşi altar a celor două confesiuni româneşti, ceea
ee nu mi s-a dat să văd în lunga mea preoţie de aproape o jumătate de secol şi
faptul că poporul ·acestei regiuni, atit de umilit în trecut, poate saluta în mijlocul
J ui 4 înalţi generali de acelaşi singe şi aceeaşi lege ca a lor".
Generalul Petala: „Războiul naşte eroi, iar sîngele acestora inspiră hotăriri
pentru măreţe înfăptuiri. Monumentul de faţă e rezultatul unei ·atari inspiraţii, sim-·
bolizind i~ei şi concepţii, care frămintă sufletul neamului, în aceste mari prefaceri
~ociale ş~olitice, ce le trăim. Acest monument simbolizează recunoştinţa Ardealului faţă de fraţii eliberatori de peste Carpaţi şi e concretizarea dragostei faţă de
('ei morţi pentru intregire·a neamului. Ba, mai mult, poate fi considerat, pe drept
c•uvînt, ca precursorul mormîntului eroului necunoscut, care la noi încă n-a luat
Ilinţă. Apoi e unic acest monument prin caracterul său adevărat democratic, fiind
ridicat în cinstea unui simplu soldat, cu gradul modest de sergent, în formă şi
dimensiuni ce sintem obişnuiţi a le găsi numai la căpătiiul unor personalităţi cu
grade s·au poziţii sociale ce ies din comun. E unic şi prin faptul că e ridicat de un
singur luptător, unui singur erou, cu concursul celor mici, cu concursul tineretului
de la sate.
Aceste concepţii noi, introduse în cultul eroilor, concepţii ce trebuiesc să predomine noua noastră orînduire socială, ne-a determinat ca să dăm cea mai binemeritată atenţie şi apreciere monumentului ce ne stă în faţă.
Deci, cînd plecăm drapelul asupra mormîntului viteazului sergent Ilie Pop<>
din Reg. 15 Inf„ tot ·atunci mă simt îndatorat că atît în numele Armatei cît şi ai
meu personal, să exprim d-lui dr. Aurcliu Hetco, iniţiatorului !ii înfăptuitorului
acestui măreţ monument, cele mai recunoscătoare mulţumiri şi urări de bine.
Jertfa unuia şi fapta celuilalt vor fi păstrate alături, în amintirea noastră."
Teofil Dragomir în numele „Astrei": „D-l dr. Aureliu Hetco s-a înscris în
istoria acestui ţinut mărgin·aş al etnicităţii noastre, deja sub stăpînirea străină, cînd
in anul 1912 a organizat „Despărţămîntul Jibou" al Astrei pentru Cultura şi Literatura poporului român, în cadrul căruia prin întruniri culturale, serate, conferinţe, discursuri, reprez. teatrale, articole de ziare pentru popor s-a ţinut mereu
aprinsă flacăra conştiinţei şi mîndriei româneşti. Acuma, prin ridicarea acestui monument D-sa a deschis drumul pentru cultul eroilor, care în trecutul vitreg n-a
putut fi susţinut decît prin povestirea în şoapte a faptelor săvîrŞite de eroii şi mar-
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tirii Ardealului: Horea, Cloşca şi Crişan, dP Craiul Munţilor - Avram Iancu, de
haiducul Pintea Viteazul, - s·au de cei întemniţaţi în închisorile din Vaţ şi Seghedin.
Faptele prin sine se laudă."
Subprefectul dr. Iuliu Pop: Se bucură că judeţul s-a îmbogăţit cu acest monument de interes istoric, care va servi ca nouă piatră de hotar alături de cea veche,
bimilenară, care o constituie, la o mică depărtare, vechea cetate daco-romană Porolissumul. Preia monumentul şi concomitent îl predă primarului comunei Jibou.
pentru îngrijiri şi păstrare.
Festivităţile inaugurării s-au sfîrşit printr-o înălţătoare defilare a trupelor.
în frunte cu comandanţii lor.
Generalul Petala m-a luat la dreapta lui, făcindu-mă astfel părtaş la onorurile date de armată. A fost cea mai înălţătoare recunoştinţă ce i se poate da unui
luptător pentru un ide·a1 măreţ. M-a propus pentru o mare decoraţie, care niciodată
nu mi s-a dat, deoarece n-am făcut politică militantă de partid. M-a invitat ca
oaşpe permanent în loja lui, ce o deţinea în Teatrul şi Opera din Cluj, de care
nicicind n-am beneficiat. Mi-a exoperat numirea de prefect al judeţului Sălaj, numire peste care a tras cu buretele preasfinţitul episcop Ioan al Clujului, din
motive confesionale.
Şi bine că aşa s-a întimplat. Ce-am făcut, am făcut din convingere, din datorie şi dragoste, ce nu aşte·aptă nici recompensă, nici recunoştinţă, nici onoruri
deşarte şi trecătoare.

Un lucru regret însă, că în marea epocă, în care mi s-a dat să trăiesc; nu
mi-am putut utiliza toate energiile de om şi calităţile de intelectual român spre
mai mare folos al ne·amului, deşi am încercat s-o fac în calitatea mea de Pr~
dinte general al „Asociaţiei (foştilor) gardişti şi legionari români ardeleni, luptă
tori pentru întregirea neamului, din 1918-1919", ca secretar general al „Actiunii
Patriotice" din Cluj, ca vicepreşedinte al „Agrului" şi i;:a membru in Comitetul de
Direcţie al Ligii Antirevizioniste din Tr'ansilvania". Mă consolez însă cu dictonul
strămoşesc: „Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas .•. ".
Cele descrise în aceste file sint smulse din frămîntările prrgătitoare şi premergătoare actului Unirii, desprinzîndu-se din ele, într-o anumită măsură, rolul
3ărzilor Naţionale Româneşti pe un teritoriu limitat, de la graniţa de vest a Ardealului. lmportanţ·a acestor formaţiuni înarmate o va scoate la lumină, din negura
trecutului. istoriograful zilelor de mîine, cind cei vizaţi nu o vor putea nici verifica, nici combate. Se poate însă afirma şi aci, fără exagerare, că Gărzile Naţionale,
în totalitatea lor, au constituit armata revoluţionară românească pe pămîntul Ardealului dornic de eliberare sub scutul căreia s-a putut manifesta, chiar în prPzenţa inamicului, voinţa dîrză a neamului, de a sfărîma jugul ~11ăpînirii străine',
şi s-·au putut organiza masele poporului pentru Marea Adunare istorică a Unirii
de la Alba Julia. la 1 Decembrie 1918.
Prin aceste forţe poporale înarmate româneşti Ardealul a contribuit cu un
aport important la marea operă a eliberării lui. Importanţa acestui aport 'a fost
confirmată cu două decenii mai tîrziu, chiar de Inalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, prin recunoaşterea dreptului la pensie ·a1 unui ofiţer, devenit invalid ca
comandant de gardă naţională, pe motivul că „Gărzile Naţionale Româneşti din
Transilvania pot fi considerate ca avangărzile Trupelor Regale Române, care în
împrejurări grele, au ·adus reale servicii în operaţiunile de eliberare a Ardealului".
Iar în anul 1938, cînd după stăruinţe de mulţi ani, am obţinut conferirea Ordinului şi Medaliei „Ferdinand", cu spada, pentru lupt<'itorii din Giirzile naţionale,
această înaltă di6tincţie a insemnrat recunoaşkrPa contribuţiei lor la a:::tul Unirii
de e<itre Suveran, dat fiind c<i acpst ordin a fost c rPat Pxclusiv pentru Voluntarii
:;i Gardi~tii ardeleni, luptători pentru întregirea nl';· m ~· 'ui.
După desăvîrşirea Unirii, peste aceste organizaţii revoluţionar<" ;ir fi căzut.
poatf', vălul uitării, dacă dÎIIl :iniţiiaitiva „Tribunului Moţilor" - Amos Frîncu, n-ar
fi fost constituită în 1926 „Asociaţia foştilor Garcli~ti ~i Legionari români Ardeleni
din 1918-1919", cu sediul în Cluj. Din comitetul iniţial de C":mclm(•re al acestei
asociaţii au făcut parte: generalul 1o·an Hidu, maiorul Alex. Simon, dr. Aureliu
Hetco, dr. Basil Başiota, locot. col. Ni~u Sasu şi Aurel Stoica, maior N'. Aureliu
dr'. Con.sUantin Stanca, dir. I. a. ruga şi N. BQ].fa, iar ca SCl.'lretar'i: <lr.. Ioan
St„ica şi I. Seliceanu.
'
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Organizaţia la început s-a restrîns numai asupra judeţului şi oraşului Cluj,
mai tîrziu ·apoi s-a extins, prin ramificaţii judeţene, asupra întregului Ardeal,
Banat şi părţile anexe, iar in capitală a fost înfiinţată o expozitură a Centralei din
Cluj, sub conducerea însufleţitului camarad dr. Aurel Dumitraş, domiciliat în Bucureşti. Dr. Amos Frîncu, din motive de vîrstă, refuzînd preşedenţia oferită lui, u
fost adamat ca preşedinte de onoare al Asociaţiei, iar ca preşedinte activ s-a alPs
maiorul Alexandru Simon, fost consul general, pentru activitatea sa dezvoltată în
organizarea Legiunilor Române din Praga, in toiul revoluţiei militare din toamna
anului 1918. Acesta, după scurt timp, fiind ales deputat parlamentar, s-a mutat la
Bucureşti şi a demisionat de la preşedenţie. Ca urmaş al lui am fost ales subsemnatul de preşedinte şi timp de .12 · ani, adică de la 1928 pînă la 1940, am condus
ln această caJ.iUate sus-numifu Asociaţie, avînd ca vrednic ltovarii.5 de muncă dezinteresată pe dr. Basil Başiota, vicepreşedinte, care mai pe urmă a girat şi postul de
secretar ge1u ral.
După dictatul de la Viena Ardealul de Nord ajuns sub stăpînire străină, pe
acest teritor asoci'aţia a fost nevoită să-şi sisteze activitatea. In sudul Ardealului
)nsă Asociaţia şi-a continuat existenţa cu sediul în Bucureşti, dezvoltind chiar o
activitate rodnică, în spiritul vremii, sub conducerea inimosului ei preşedinte nou
ales dr. Aurel Dumitraş.
După reîntregirea Ardealului, subsemnatul, care pentru atitudinea mea românet1scă am Indurat pe deplin calvarul regimului horthyst (eliminarea din barou,
i.l!'estări, şomaj sub durata ocupaţiei), n-am mai optat la conducerea Asociaţiei şi
mi-am prezentat telegrafic demisia Congresului, convocat pentru reorganizarea cadrelor, la Bucureşti, în vara anului 1946. Acest Congres mi-a făcut marea cinste,
că deşi nu eram prezent m-a ales Preşedinte de onoare al „Asociaţiei foştilor
luptători pentru întregirea neamului din Gărzile Naţionale Române din Ardeal, din
1918-1919", pentru activitatea depusă pe teritoriul Ardealului, - alături de generalul baron I. Boeriu, luptător pentru acelaşi ide'al al Unirii, pe teritoriul Banatului.

•

•

Această

cinste însă se revarsă peste modesta mea persoană, asupra tuturor
camarazilor - mici şi mari - cu care împreună am· dus lupta pentru Unire in
acest colţ import'ant al nobilului Sălaj.
Jibou, 1954.
Dr. Aureliu Hetco
Arh. Stat.

Sălaj,

Colec\ia Gra\ian C.

Mlrc„ş,

dos. 62, f. 1--41.

ROMANIAN COUNCILS AND ROMANIAN NATIONAL GUARDS IN THE
SALAJ COUNTY IN THE YEAR 1918
(Summ·ary)
The present paper using reference material most of it unpublished deals with
the contribution and the activity of the national romanian council and romanian
national guards in the Sălaj county in the years 1918-1919.
The p·aper consists of two parts: A. the research itself in three chapters: 1.
the social and politica! situation of the Sălaj county in early November 1918; 2. the
setting up and the activity of the romanian national councils and of the romanian
national guards (in the county); it is emph'asised that the democratic organisations
expressecl the will of all Romanians for a national unity; they were set up and
worked with benefkial results nearly. in all the localities of tbe Sălaj county ancl
they had o nrnjcq· contribution to the f1ulfHment of 'fue niational ideal: tthe union
of the nalion; :~. the contribution of the people in the Sălaj county to the Great
National Coun2il of Alba Iulia (Decembre }st 1918).
B. A great number (mostJly unpublished) of documents (in TOmanian and hungarian) nrP published. They represent a rich reference material for the period
November 1918 - April 1919.
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Fig. JO. Proces verbnl privind conslituirl'a C.N.H. Bălan (copie foto).
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Fig. 11. Proces verbal privind constituirea l'.N.R. lluciumi (foto).
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SilvaniPi (copiP foio).

Fig. 15. Proces verbal

şi credenţional

eliberat de către Reuniunea Femeilor Române
(copie foto).
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Fig. 16'. ~aportul C.N.R. cercual Ş~eu Silvaniei privi.Iid aJ,egerea delegaţilor (copie foto)•
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Fig~

C. Grad -

D. E. Goron -

E. Wagner

t7. Raportid semnat de :Vau1e L. Pop privind clllltoria la Alba Iulia
tentl (copie fotu)
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Fig. 18. 1. Gheorghe Pop de Băseşti; 2. Victor Deleu;
3. Gheorghe Pop .de Oarţa; 4. Aurel Hetco (copie foto)
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C. Grad -

Fig. 19; I; Alexandru Adu;

D. E. Goron -

2. Coriolan Meseşan;
(copie foto)

E. Wagner

3: Ioan Deleu; 4. Julius Coroiauu
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4

3

Fig. 20. I. Traian

Trufaşiu;

'..!. Eugen

lloroş;

3. Iulian Andrd
(copie foto)

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Uowşa;

4. Augustin Pintea
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C. Grad -

D. E. Goron -

E. Wagne1·

2

3

Fig. 21. 1. Petru Petrişor;

2. Remus Roşca;

4
3. Vasile I,. Pop;

~copie foto)
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Consilii

.~i gărzi n11ţion.ale

eu;

rmndne fn S4Za; ln anul 1918

2

3

Fig . 22. J. Ioan Opriş; 2. Nicolae Munthiu ; 3. Stampila C . N. R . din Şimleu Sil\'aniei
('Copi e foto)
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G'. Grad -

D. f;; Goron -

E. Wagner

Fig. 23. Raportul C.N .R. 8olnoc-Dobîca privind inoportunitatea infiinţării unei gărzi uaţio""
na.le maghiare la Gîrbou (copie foto)
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Fig. 24: Raport privind neachitarea sumelor cuvenite pentru activitatea celor
naţionale din Cristolţel (copie foto)
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617

două gării
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C. Grad -

Fig. 25. Raport privind

D . E. Goron -

împărţirea

E. Wagner

de cereale locuitorilor din
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