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Abstract
The name of Transylvanian Buzau defines the depression Intorsura Buzaului, a pass over Carpathians
mountains, since ancient times. Because this was a border area between Transylvania and the Romanian
Country, the people have suffered many injustices of history: looting, military hostilities and foreign
domination. However the people, by their tenacity and endurance have kept the dowry (national culture,
faith, Romanian language, costumes, traditions) and were a bridge between the Romanian people from
Transylvania and for Danubian Principalities people. Buzaienii from Transylvania participated in all the
Transylvanian major events of history. At the beginning of the twentieth century are part of the great epic
Romanian unification of all Romanian provinces and the achievement of Great Romania.
This work presents the Romanians in the area of training actions for liberation from the domination of
Austria-Hungary and their active participation in events. For their millennial dream was to state any sacrifice.
The soldiers Buzau area, deserts from the battle of the imperial army, although they knew that this is
punishable by death. Local leaders (priests and teachers) are spying on behalf of the Romanian army to
aggravate entry in Transylvania, facts which have brought death sentence. Locals have suffered aggressions
armed hostilities, but fraternized with the Romanian Army. After the collapse of the Austro-Hungarian
buzaienii were actively involved in rapid formation of state bodies and civil military to ensure the absence of
society state structures. With enthusiasm and chose delegates to the National Assembly in Alba Iulia, to
express their will to unite with all the Romanians. The residents from Transylvania Buzau area were crowned
thems hard work and thems sacrifice on the shrine freedom and nation unity by act from 1 December 1918.

I. Sumară prezentare istorică a zonei

Tăvălugul istoriei s-a rostogolit mereu
peste acest ţinut. A fost călcat de nenumărate
năvăliri duşmane încă din antichitate şi apoi de
turci, tătari, unguri, leşi, muscali etc., care au
adus toată gama de suferinţe localnicilor.
Vijeliile vremurilor au purtat prin această
trecătoare şi oştiri neduşmănoase. Marele
domn român Mihai Viteazu la 1599, trece prin
Pasul Tabla Buţii, coboară în Vama Buzăului şişi continuă drumul spre Alba Iulia pentru
mântuirea neamului. Îndrăzneala nepermisă
de istorie de a uni neamul românesc într-un
singur hotar a rămas în sufletul şi în inima
buzoienilor ardeleni, ca un crez ce trebuia
urmat şi împlinit.
În Evul Mediu, tot pământul până la
graniţa cu Muntenia a fost stăpânit de familiile
feudalilor: Beldi, Nemeş şi Micheş din Budila,
Ozun şi Hăghig şi de cei din secuime: Kellemen
din Zăbala şi Szentkereszty din Zagon. Locuitorii nu erau proprietari decât asupra micilor
grădini şi gospodării proprii în majoritate fiind
iobagi, în cazul în care nu erau jeleri ca cei din
Vama Buzăului care nu aveau nici o proprietate, fiind socotiţi ca „colibaşi”1 pe domeniile
nobiliare. La începutul secolului al XVIII-lea
Transilvania intra în Imperiul Habsburgic.

Sub denumirea de Buzăul Ardelean este
cunoscută zona ce acoperă geografic
depresiunea Întorsurii Buzăului situată în colţul
sud estic al Transilvaniei, în cotul interior al
Carpaţilor de Curbură, la izvoarele Buzăului.
Geografic şi administrativ depresiunea Întorsurii Buzăului aparţine Transilvaniei, acest
teritoriu românesc, ce are o situaţie aparte în
istoria neamului.
Pentru a înţelege istoria Transilvaniei (a
Ardealului) istoricul N. Iorga afirma că: „istoria
românilor din Ardeal trebuie scrisă sat cu sat,
cu preoţii şi ţăranii lor ca să se vadă că a fost
şi cum a fost...” Întocmai şi istoria românilor
din cotul interior al Carpaţilor de Curbură –
Depresiunea Întorsura Buzăului – trebuie
analizată şi cumpănită în evoluţia ei specifică
în raport cu evenimentele majore din istoria
naţională şi chiar europeană. Depresiunea
Întorsurii Buzăului adăpostită la sânul
Carpaţilor de Curbură a fost din vechime o
trecătoare transcarpatică. Din poziţie centrală
în antichitatea dacică, în evul mediu ajunge
margine de ţară la graniţa Transilvaniei cu
Muntenia.
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Stăpânirea austriacă asupra zonei aduce pe
lângă ordinea nemţească în stăpânire, o
fiscalitate excesiva, o legislaţie apăsătoare dar
şi unele norme legislative necesare. Imperiul
impune unele reglementari care ating şi zona
buzaielor. Acestea sunt cele privind păstoritul
transhumant în zona pentru protecţia atât a
locuitorilor cât şi a vitelor. La 1754 în
Principate izbucnise ciuma… „în Moldova şi
lângă Bucureşti precum şi în apropiere de
pasul Buzău au izbucnit epizotiile”2.
După înglobarea Buzăului Ardelean în
Imperiul Habsburgic situaţia populaţiei din
Buzaie se îmbunătăţeşte deoarece penetrarea
şi staţionarea armatei imperiale fiind zonă de
graniţă dă oarecare siguranţă locuitorilor.
Aceştia coboară din luminişurile codrilor, de pe
văile râurilor şi dintre dealuri în valea Buzăului
– la drumul mare (păzit acum de imperiali) şi
constituie nucleele unor viitoare aşezări
comasate, ce vor forma viitoarele comune
buzăiene: Întorsura Buzăului, Sita Buzăului,
Vama Buzăului şi Barcani. Depresiunea
Buzăului Ardelean a fost în focul „răzbelii” în
anul 1848. Zona fiind la interferenţa ţinutului
Trei Scaune cu Ţara Bârsei, aici s-au
desfăşurat ostilităţi între rebeli unguri şi
trupele române. Insurgenţii – rebelii – unguri
şi secui – intră în depresiune, agresează şi
pradă, în special bisericile pe care le
profanează şi jefuiesc de odoarele de cult, iar
pe localnici îi umilesc, îi agresează şi îi supun
la diverse silnicii. O coloană a rebelilor ce
încerca să ajungă la Brașov este oprită la
ieşirea din Vama Buzăului la Dălghiu, de Garda
Naţională Română condusă de viceprefectul
Ţării Bârsei, C. Secăreanu. Rebelii sunt zdrobiţi
şi sunt duşi şi primii prizonieri unguri la
Braşov, la 23 noiembrie 1848. În mobilizarea
românilor un rol însemnat l-au avut liderii lor,
preoţii şi învăţătorii, sau alţi fruntaşi ai lor. În
toate satele biserica a deschis şcoli
confesionale pentru luminarea poporului. Mulţi
tineri din zonă au plecat la studii în oraşe ca:
Braşov, Sibiu sau peste graniţă la Buzău,
Bucureşti, Iaşi. Întorşi acasă aceştia vor fi în
fruntea obştei în lupta de obţinere a
drepturilor naţionale şi politice, devin pioni
activi în frământările de la începutul veacului al
XX-lea.

maghiarizare forţată a guvernului de la
Budapesta. Cu toate acestea ei nu părăsesc
baricadele cauzei lor şi se implică activ în lupta
naţională din Ardeal. Sunt ancoraţi în mişcări
culturale şi naţional – politice din ţara Bârsei şi
Braşov. Buzăienii nu au fost străini nici de
mişcarea cultural – politică a Ligii Culturale şi
a Astrei. Serbările Astrei nu ocolesc satele
buzăiene. La 1896 Despărţământul Astrei
Braşov ţine şedinţa la Sita Buzăului,
preşedinte fiind prof. Nicolae Bogdan, profesor
la gimnaziul Andrei Şaguna din Braşov.
Adunarea generală a Astrei ţinută la Sita a
fost un eveniment pentru toată zona.
Preşedintele a fost primit cu mare entuziasm
şi alai la intrarea în depresiune, cu căruţe cu 4
cai împodobiţi şi fete şi feciori îmbrăcaţi
naţional, însoţiţi de preoţii şi învăţătorii din
toate satele vecine. Preotul în odăjdii la
biserica din Sita Buzăului a primit alaiul, l-a
binecuvântat şi a oficiat serviciul divin. Au
urmat apoi conferinţe şi comunicări. Masa şi
„serbarea poporală” s-a ţinut în satul Crasna
„la graniţa unde au participat şi fraţii noştri din
regat, care ne-au adus salutul României
libere”3. Deci serbările Astrei erau prilej de
apropiere
sufletească
între
români,
contribuind la cimentarea legăturilor frăţeşti,
iar pentru liderii românilor erau ocazii
favorabile de a stabili contacte politice.
Înrudirile erau frecvente între regăţeni
şi ardelenii din satele buzăiene. Sunt cunoscute căsătoriile de la Vama Buzăului ca: Fam.
Croială, Ionescu și Sporea. Nicolae Croială
venit din localitatea Lopătari – Buzău, cu
numele adevărat Chintescu Stanciu, prin
căsătorie cu Domnica Dragan s-a stabilit in
Vamă, şi-a schimbat numele în Croială (pentru
că autorităţile nu-i agreau pe regăţeni). A fost
nevoit să renunţe la vechea lui identitate.
După izbucnirea războiului a fost arestat dus
în temniţa la Aiud şi după 2 ani a murit din
cauza maltratării din puşcărie, doar pentru
vina că era român. Alt exemplu îl oferă fam.
Ionescu din Vama Buzăului. C. Ionescu venit
de peste graniţă (probabil din Ioneşti) s-a
căsătorit cu o vămăşeancă şi a fost sub
supravegherea severă a jandarmilor unguri
din comună. Deşi avea 10 copii era supus
mereu unor represalii de către jandarmi, fiind
în pericol să fie arestat şi dus la puşcărie.
Costica Ionescu, (poza in anexe) unul
din fi mărturisea ca fiind, adolescent în timpul
războiului, stătea ascuns prin păduri pe la

II. Situaţia din comunele buzăiene în
preajma izbucnirii primului război mondial

Sub dualism după 1867, situaţia
buzăienilor se înrăutăţeşte prin politica de
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ză şi şcoli ungureşti de stat chiar şi în satele
izolate pentru a-i păcăli pe români şi ai ţine
sub supraveghere şi teroare. În anul 1912, se
deschide o asemenea şcoală şi în satul Brădet
(Întorsura Buzăului), la care sunt obligaţi să
meargă toţi copii între 5-15 ani din satele
vecine Crivina, Marghinea şi Acriş (ce
aparţinea de Teliu), şcoala era în casa lui
Moise Lupoiu şi a funcţionat chiar şi în timpul
războiului, băieţii trebuiau pregătiţi pentru
armată să cunoască limba maghiară. Învăţătorii erau unguri cu o atitudine dispreţuitoare,
umilitoare şi foarte severă faţă de copilaşii
români (ce nu cunoşteau limba maghiară),
populaţia fiind în totalitate românească.
Pentru a anihila operaţiunea de maghiarizare
prin şcolarizarea ungurească a copiilor este
vrednică de laudă acţiunea unor ştiutorii de
carte ce îi învăţau benevol pe cei săraci carte
românească. Este pomenita si azi grija
invatatorului Gh. Zaharia (poza in anexe)din
Intorsură, care mergea prin sate să înveţe
carte pe cei săraci ce nu puteau frecventa
şcoala. Acelaşi lucru făceau şi cele 5 fete ale
lui, cutreierau pe la casele oamenilor care nu
puteau să-şi trimită copiii la şcoală, în special
fetele şi învăţau copilaşii să scrie şi să
citească, de unde li s-a tras porecla de
„Dăscăliţele”.

târlele de vite, cu tatăl său pentru a nu fi
arestaţi. Mama sa, cu o casă de copii mici
rămasă în sat era agresată, batjocorită şi
forţată la diferite corvezi de către jandarmii
unguri.
Este bine cunoscută situaţia fam.
Sporea de întreţinere a legăturilor de neam
între Ardeal şi Muntenia. Ioana Popica născută
în anul 1844, în Lunca Dunării la Ciorani –
Călăraşi, fiică a unei localnice şi a unui oier din
Sita Buzăului I. Popica, aflat în transhumanţă
cu turma. Ioana a venit în Buzaie şi s-a
căsătorit în satul Acriş – Vama Buzăului cu
ardeleanul Nicolae Sporea în anul 1863. Fii ei,
preotul Ioan Sporea (poză în anexe) se
căsătoreşte în anul 1907 cu Ioana-Eleonora
Ionescu din Urziceni – România, iar fratele lor
Costi Sporea – profesor,(poză în anexe) se
căsătoreşte cu regăţeanca Eleonora Vasilescu
din Slon – Prahova în anul 1905. Din aceste
motive aceştia se vor implica activ în lupta
pentru făurirea României Mari şi unitatea
întregului neam. Ideal pentru care au activat
cu sârg şi au înfruntat chiar şi temniţele după
cum relatăm mai jos.
Legăturile buzăienilor ardeleni cu cei din
regat erau întreţinute chiar de unii reprezentanţi ai lor, plecaţi la studii peste graniţă s-au
stabilit în România şi vor ajuta pe fraţii lor din
buzaie în toate împrejurările. Avocatul C.
Bobeş din Întorsură, fiind student la Bucureşti
îi ajuta pe tinerii buzăieni noi ajunşi în capitala
României, după cum mărturiseşte C. Sporea în
Memorii4. C. Bobeş – stabilit în Buzău, cu
cabinet de avocatura îi v-a ajuta pe
întorsureni, aflati i9n refugiu în timpul
războiului oferindu-le adăpost şi întreţinere pe
proprietatea lui, la Valea Teancului. La fel ca
C. Bobeş şi autorul volumului de Memorii
Constantin Sporea (din Vama Buzaului)
profesor în Iaşi, în timpul războiului 19161918 a activat alături de Prinţesa Olga
Sturdza, asigurând cazarea refugiaţilor din
toata tara şi în special a braşovenilor. Şi-a pus
la dispoziţie şi casa lui pentru hrana şi
adăpostul refugiaţilor5.
Mişcarea naţională în tot Ardealul ia
amploare odată cu politica de maghiarizare
forţată a guvernului de la Budapesta. Contele
Tisza ducea o politică de deznaţionalizare şi
maghiarizare a românilor, vizându-i în special
pe cei din Ţara Bârsei şi comunele învecinate.
În satele buzăiene, nu existau decât şcoli
confesionale ortodoxe. După 1908 se înfiinţea-

III. Buzăienii ardeleni sub povara războiului, accentuarea oprimării naţionale

Izbucnirea războiului în anul 1914
pentru buzăienii ardeleni aduce multe
suferinţe. Bărbaţii sunt chemaţi sub arme. Nu
întârzie nenorocirile războiului să apară: morţi,
văduve, orfani, părinţi îndureraţi de pierderea
copiilor, iar la toate acestea se adaugă
lipsurile materiale generate de război. Pentru
buzăieni, ca pentru românii din tot Ardealul,
povara cea mai grea era inutilitatea jertfei lor,
luptau pentru o cauză străină, iar victoria
acesteia ar fi însemnat menţinerea dominaţiei
străine necruţătoare pentru ei.
Statisticile oficiale arată că în anul 1915
s-au dat 3373 sentinţe de condamnare la
moarte pentru dezertori şi trădători6. Chemarea la arme era un prilej de a scăpa de
incomozi. Primii mobilizaţi erau liderii românilor: preoţii şi învăţătorii, notarii, medicii,
farmaciştii, etc. Conform cu starea de război şi
cu măsurile excepţionale luate, în toate
localităţile se observă persoane străine care îi
spionau pe localnici „şi alcătuiau listele
infidelilor”7. Cunoscând starea de spirit a
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Vasile Buzea din Vamă şi-au făcut prizonierat
la Harcov şi Darniţa. Vasile Huisu din Vama
Buzăului a stat ascuns în Praga într-un spital.
Ion Bobeş din Întorsura Buzăului, rănit pe
frontul italian a venit la refacere acasă, şi a
refuzat să se mai întoarcă pe front, a stat
ascuns până la prăbuşirea Imperiului, dincolo
de graniţă în Regat la vărul lui, avocatul C.
Bobeş. Se ştie că soldaţii români erau aspru
trataţi de ofiţerii unguri, puşi la cele mai
înjositoare corvezi, adesea ţinuţi nemâncaţi.
Ion Coltofeanu povesteşte cum după 6 zile de
foame, au ieşit noaptea din cazarmă
aşteptând să fie împuşcaţi de santinele pentru
că nu mai suportau foamea.
Speranţa cea mare a românilor din zona
era intrarea României în război, aşteptau ca
Legiunea Romana să atace graniţa cu AustroUngaria. Pentru a înăbuşi spiritul de unitate al
românilor, trebuia sporit aparatul opresiv
pentru ca românii să nu înlesnească intrarea
armatei române prin trecătorile Carpaţilor de
Curbură. În acest scop, trebuiau anihilate
toate acţiunile de cooperare cu românii de
peste graniţă şi menţinută teroarea cu orice
preţ asupra localnicilor.
Guvernul maghiar, trebuia să dovedească şi Kaiserului Vilhelm al II-lea, motivul
pentru care nu dădea românilor ardeleni
revendicările democratice cerute: „că sunt
trădători – românii” – spunea guvernul
maghiar, care urmărea chiar stârpirea fizică a
românilor şi discreditarea lor faţă de Germania. Contele Tisza se temea de o alianţa a
României cu Germania ce ar fi împiedicat
planurile de realizare Ungarie Mari (visul lui).
Tache Ionescu îl considera pe Tisza „…voinţa
cea mai puternică a Puterilor Centrale şi
autorul principal al declanşării războiului… cel
care a provocat carnagiul universal”10.
Spre a dovedi trădarea românilor se
înscenează o acţiune de spionaj a românilor
din Ţara Bârsei şi din satele buzăiene de la
graniţă în folosul armatei române. Este atras
de serviciile secrete maghiare David Pop –
învăţător din Hărman, să facă spionaj pentru
armata română. Român înflăcărat, dar naiv,
David Pop îşi face o reţea de cules date şi
informaţii despre fortificaţiile de la graniţă
(hărţi şi schiţe) prin preoţii şi învăţătorii din
Ţara Bârsei şi satele buzăiene. Între iunie şi
octombrie 1915, trimite 22 de rapoarte, schiţe
şi hărţi despre fortificaţiile de la graniţă, la
adresa indicată de colaboratorii lui. Adresa era

românilor Statul Major de la Viena nu credea
că românii se vor prezenta la mobilizare, ce ar
fi dus la dispariţia corpului de armată ardelean
(cel mai bun din armata imperial Primul ministru Tisza îi ameninţă pe liderii politici români
că va face „un lac de sânge în tot Ardealul de
vom îndrăznii să ne împotrivim”8. Autorităţile
maghiare se temeau că ameninţările românilor
de neprezentare sub arme sau fraternizarea
cu armata română ar fi iminentă.
Soldaţii români plecau pe front cu
drapelul românesc sub haină şi cu însemne
naţionale româneşti la tunică. Împăratul permitea acest lucru pentru ai atrage pe românii
despre care se ştia că sunt cei mai bravi
oşteni ai Imperiului. Dezamăgirile oştenilor
români erau că România întârzia să intre în
război, ca apoi ei, să se alăture armatei
române, ceea ce i-a determinat pe mulţi să
părăsească frontul, să dezerteze, înfruntând
cu cutezanţă pedeapsa cu ştreangul dacă erau
prinşi.
Este cunoscut grupul dezertorilor din
Vama Buzăului: Ion Stelea, Iosif Buzea,
Nicolae Cornea, Pătru Sporea şi conducătorul
grupului caporalul N. Drăgan, (poză în anexe).
În iarna anului 1915 regimentul lor a venit la
Braşov la refacere, iar ei într-o noapte viscolită
au fugit din cazarmă şi până în zori au ajuns
la Tărlungeni şi s-au ascuns în pădure. A doua
noapte au reuşit să ajungă acasă la Vama
Buzăului. Bine îmbrăcaţi, hrăniţi şi odihniţi
după câteva zile au trecut graniţa pe la Crasna
în România. La graniţa s-au întâlnit cu alt grup
de fugari din Întorsura Buzăului: Alex Tohănean, Iosif Bularca, Alexe Bobeş, I. Găitan,
Nicodim Munteanu, etc. Grănicerii români i-au
primit cu mare bucurie şi respect9. De la
graniţă până la Buzău grupul lor însuma peste
200 de fugari ardeleni. În Buzău şi-au căutat
de lucru, cei mai mulţi erau ştiutori de carte,
iar când a intrat România în război au intrat
voluntari în armata română. Din grupul celor
din Vamă doar trei s-au mai întors din război:
N. Cornea, I. Buzea şi N. Drăgan. Toţi au
luptat la Turtucaia, la Mărăşeşti şi Oituz.
Familiile fugarilor ca şi cele ale dezertorilor din
armată au suportat numeroase represalii din
partea autorităţilor. Soldaţii care nu puteau
dezerta, găseau alte metode de a sabota
războiul.
În Galiţia s-au lăsat prizonieri la ruşi
(aliaţii României): Ion Coltofean, Alex Bocârnea şi Ghe. Suciu din Întorsura şi Ghe. Stoica,
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ale lui Ghe. Croială13, locuitor în Vama Buzăului, ne prezintă un tablou sumbru al situaţiei
locuitorilor după 1914 în timpul războiului. De
exemplu: la Vama Buzăului, poştaşul, Vasile
Drăgan, ce ducea corespondenţa de la postul
de jandarmi din localitate la pichetul de
grăniceri din Tabla Buţii (la 16 km distanţă) a
fost luat sub arme, iar sora lui, o copilă de 16
ani – Domnica Drăgan, era obligată să facă
slujba de poştaş (prin pădure până la graniţă).
Când s-a retras din Vama Buzăului armata
germano–maghiară (pusă pe fugă de trupele
române), la 16 august 1916, această copilă a
fost luată cu caii şi căruţa să-i ducă la Braşov,
dar acolo au obligat-o să-i transporte până la
Copşa Mică şi abia după 6 luni s-a întors
acasă, fără cai şi căruţă.
Armata de ocupaţie pregătea drumuri,
întărituri, săpa tranşee, cu munca forţată a
localnicilor. Bărbaţii fiind pe front, erau
concentraţi la munca bătrânii, femeile şi chiar
copii. Bătrânii defrişau şi săpau drumurile, iar
copii şi femeile făceau cărăuşii sub supravegherea armatei. Memoria locuitorilor pomeneşte silnicia cu care tinerele fete Maria Mariş,
Elisabeta Ciobanu, şi Ileana fiica lui Petre
Borcea(ce stătea ascuns prin păduri să nu fie
arestat), cărăuşeau pe „drumul nemţesc” sub
supraveghere militară din Vama Buzăului prin
Valea Fetii, până la Tabla Buţii. Este pomenită
adesea situaţia familiei Sporea Gheorghe
(poza în anexe) care era închis, iar soţia lui
Maria (poza în anexe) cu copilaşii (Ion de 8
ani şi Gheorghe de 7 ani) şi cu servitoarea
Susana Banciu în vârstă de 15 ani, sub stare
de arest, făceau diverse corvezi şi cărăuşeau
echipament militar cu boii şi caii. La sfârşit li sau confiscat caii şi boii pentru armată. Aşa se
pedepsea familia unui român închis, infidel
stăpânirii şi cu manifestări de român înflăcărat. Răsplata istoriei pentru truda ducerii spre
graniţă a tunurilor a sosit în data de
16.08.1916, când „tunul cel mare” tras cu 12
perechi de boi a fost distrus de primul proiectil
al armatei române, sub Tabla Buţii la Vama
Buzăului. La fel si bătrânii, femeile si copii din
Întorsură şi Sita erau duşi sub pază la săpat
de drumuri şi tranşee spre graniţa de la
Crasna – Siriu. Forţaţi până la epuizare la
muncă sub paza armatei: Marina Bobeş,
Crăciun Muntean, Petre Banciu, Domnica
Bularca, sunt câţiva din cei siliţi.
Orice delict minor era transformat întrunul major, politic chiar – antistatal pentru a

de fapt la Mendel Rafael, serviciul de spionaj
Austro-Ungar. Max Ronge – ultimul şef al
serviciului de spionaj al Austro – Ungariei, a
apreciat ca fiind foarte bună munca lui David
Pop, şi de mare folos ar fi fost armatei române
dacă ajungea acolo. Pe 22 octombrie 1915,
sunt arestaţi toţi din reţea, majoritatea preoţi
şi învăţători. Printre ei fiind preotul Ioan
Coman din Sita Buzăului, preotul Ghe.
Neagoviciu Negoiescu din Întorsura Buzăului
(poză în anexe) care au fost condamnaţi la
moarte, iar Ioan Modroiu din Vama Buzăului a
fost condamnat la temniţă grea.
Procesul „trădătorilor români,” spioni a
fost un adevărat „proces Dreyfuss” al românilor din Ţara Bârsei. Aceştia au cunoscut cele
mai grele agresiuni în temniţele de la Cluj,
Oradea, Aiud ţinuţi în lanţuri 3 ani, torturaţi,
supuşi la diverse umilinţe şi la un regim de
exterminare fizică. „Legaţi în lanţuri, care le
tăia adânc în carne, deţinuţii erau în faţa judelui de instrucţie. Interogatoriile erau însoţite
de pălmuiri, pumni, ghionturi şi alte maltratări.
Bieţii mucenici se întorceau în celulă cu
degetele zdrobite de ciocane, cu picioarele
ucise de potcoavele cizmelor jandarmilor, cu
răni adânci în piept, în braţe, în spate şi plini
de sânge cu obrazul umflat şi plin de vânătăi,
cu unghiile şi părul smuls, cu capul plin de
cucuie. Pe mulţi îi duceau pe sus… şi îi
aruncau cu înjurături sălbatice în mijlocul
celulei ca pe nişte hoituri11. Curtea Marţială a
Tribunalului Militar Cluj, pe 5 martie 1917 îi
condamnă pentru înaltă trădare la spânzurătoare12, pe 9 dintre ei, iar ceilalţi 7 la ani grei
de temniţă. Abia al doilea recurs la Împărat
este admis şi astfel sunt graţiaţi, deoarece
opinia publică făcea mari presiuni în cazul lor
iar în monarhie adia un suflu de crivăţ revoluţionar. Pe 25 octombrie 1918, prin prăbuşirea
organelor statului Austro-Ungar, scăpa din
temniţa şi se întorc şi preoţii noştri buzăieni
acasă. Din cauza extenuării din temniţă,
preotul Ioan Coman din Sita Buzăului la doua
săptămâni după venirea acasă, moare.

IV. Românii buzăieni sub teroarea maghiară
din timpul războiului cu România (1916-1918)

La intrarea României în război în anul
1916, buzăienii ardeleni duceau de 2 ani greul
războiului. Cei mobilizaţi sub arme se jertfeau
pe toate fronturile pentru Imperiu, iar cei
rămaşi acasă erau supuşi la numeroase silnicii
şi corvezi de către armata germano-maghiară
cantonată la graniţă Memoriile în manuscris
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menţine atmosfera de teroare. Exemplu:
pădurarul Gh. Sporea din Vama Buzăului,
nevoit să se apere cu arma de nişte hoţi de
lemne,a fost socotit vinovat deoarece hoţii
erau săcui din Teliu. Slujbaşul care a apărat
cu preţul vieţii lui proprietatea grofului a fost
condamnat la 12 ani închisoare, 1907-1918,
fiind o provocare şi o pedeapsă pentru un
român care îşi făcuse datoria. Sofron Buzea
din Vama Buzăului remarcat ca înflăcărat
patriot român a fost arestat şi închis la Cluj 3
ani. Pentru că şi-a exprimat dorinţa venirii
armatei române. S-a întors pe jos şi a ajuns
până la Zizin, la 16 km de casă, unde, fiind
bolnav şi epuizat din închisoare a murit şi nam mai ajuns la familie. Alexe Bularca din
Întorsură a fost închis la Cluj deoarece a jignit
pe jandarmi si autorităţile refuzând să
vorbească ungureşte.
Politica stăpânirii era de maghiarizare
totala a Ardealului, pentru care intenţionau
chiar stârpirea fizica a romanilor, vizaţi în
special cei din Ţara Bârsei unde intenţionau să
facă o colonizare masivă de maghiari. Presa
vremii evidenţiază dureros aceasta politica a
guvernului de la Budapesta. Istoricul N. Iorga
aduce mărturii zguduitoare la aceste situaţii.
Românii concentraţi în război „…cu sutele de
mii în războiul menit să le veşniceasca apăsarea… au căzut până la jumătate din ei …au
fost inscripţionaţi pe morminte drept maghiari
iar pământul rămas de la ei să fie cumpărat de
stat şi împărţit viitorilor colonişti unguri, iar
pe văduva săracă, pe băieţii orfani, pe tatăl
bătrân, îi mâna vagabonzi în lume şi înfig în
brazda tricolorul maghiarimii învingătoare”14.
În noaptea de 15 spre 16 august 1916,
când armata română a atacat trecătorile
Carpaţilor de Curbură, au fost ridicaţi (din
toate satele de pe valea Buzăului...) arestaţi
sub ameninţarea cu executarea toţi preoţii,
învăţătorii sau alţi lideri ai românilor, toţi
tinerii de la 17 ani şi duşi la temniţele din
Braşov, Cluj, Aiud sau chiar în Pustă. Redăm
mai jos câteva exemple din această tragică
epopee: pr. I. Dima din Sita Buzăului la 70 de
ani, arestat, în 15/28 august 1916 dus între
baionete peste 100 km, maltratat şi batjocorit
şi internat la Sopron (15/28 august 1916- 10
mai 1918)15; farmacistul A. Dima din Sita
Buzăului, închis 2 ani la Cluj16; învăţătorul N.
Russu şi studentul G. Russu, din Sita Buzăului
sunt închişi între 15/28 august 1916 –
octombrie 191817; preotul G. Cerbu din

Întorsura Buzăului dus la Sopron între 15/28
august 1916 – 17 aprilie 1918 (18) şi apoi
închis la Făgăraş până în noiembrie 191818;
studentul. A. Neagovici (fiul pr. Gh. Neagovici
ce era închis pentru spionaj), este închis între
15/28 august 1916 – noiembrie 1918 (scăpat
de la Sopron, este luat cu forţa de miliţiile lui
Bela Kun)19; fraţii Ion şi Irimie Ticuşan din
Intorsura Buzăului, sunt închişi între 15/28
august 1916 – octombrie 1918 la Cluj20;
preotul David Coman din Vama Buzăului s-a
refugiat la Buzău până în februarie 1917. În
martie 1918, este arestat şi închis la Braşov,
Cluj şi Sopron21.
Cu toate represaliile autorităţilor,
sentimentele de puternică unitate sufletească
cu armata română s-au manifestat pretutindeni. Durerea pricinuită de arestările nopţii din
15/16 august 1916, este alinată în aceeaşi zi
de 16 august, de intrarea în Depresiune a
armatei române ce a pus pe fugă armata
germano-maghiară (care nu a mai avut timp
să-i execute pe „marii vinovaţi” – arestaţii şi ia dus cu ei în temniţe). Victoria armatei
române pe Valea Buzăului, pe la Crasna-Siriu
a fost favorizată de faptul că regimentul
austriac era format în majoritate de români
bănăţeni, ce s-au lăsat prinşi şi cei 100 de
prizonieri erau „veseli, doar cadetul neamţ era
trist”22. Pe cealaltă cale de la Tabla Buţii,
regimentul 8 infanterie Buzău, coborând în
Vama Buzăului la o „confruntare dramatică la
confluenţa Buzăului mare cu râul Strâmbu,
batalionul 1 „angajează o luptă cu focuri, apoi
la baioneta şi în sfârşit inamicul baricadânduse în satul Bodzovam (Vama Buzăului) este
învăluit şi făcut prizonier pierzând 115 soldaţi
morţi şi 17 răniţi, 488 prizonieri din care un
maior, 2 locotenenţi şi un sublocotenent”23 iar
de la români au căzut 2 morţi şi 4 răniţi.
Trupele române intră victorioase în localitate,
unde au fost primiţi cu un entuziasm de
nedescris. Au fost aplaudaţi, ajutaţi, hrăniţi şi
cazaţi bine, s-a strigat: Trăiască România
Mare!!!! şi s-au cântat cântece patriotice24.
După retragerea armatei române în
octombrie 1916 şi revenirea autorităţilor
ungureşti, represaliile asupra românilor au fost
mult mai dure. Foarte mulţi buzăieni au plecat
în refugii cu armata română dincolo de graniţă
pe Valea Buzăului, în Regat pentru a scăpa de
agresiunile autorităţilor şi s-au întors la
sfârşitul războiului. Au plecat în refugiu la fraţii
români din apropierea graniţei, sau chiar mai
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din Sfatul Naţional al Ţării Barsei32. Presa
vremii relatează cât de înflăcărate erau
manifestările patriotice ale preotului Sporea
„O vie emoţie a stârnit sosirea părintelui I.
Sporea în fruntea celor 10 voinici din Feldioara
cu steagul naţional şi intonând cântece
naţionale”33, la prima şedinţă a Sfatului
Naţional Roman al Tarii Barsei. Valeria Sporea,
profesoară în Zărneşti, închisă în perioada
noiembrie 1916- ianuarie 1917, la Braşov
pentru ca a solidarizat cu armata romana
Costi Sporea, (fratele lor) profesor la Iaşi a
organizat primirea şi cazarea refugiaţilor
ardeleni (în special braşoveni), asigurându-le
cazarea şi masa chiar în casa lui. Deci 3 fraţii
Sporea se jertfeau pentru cauza românească,
în afara vetrei natale. Toate măsurile
represive ale autorităţilor au avut efecte
inverse, au grăbit prăbuşirea aparatului de
stat Austro-Ungar.

departe cu toată familia, cu ce apucau să-şi
adune în căruţe la repezeală, şiruri nesfârşite
de pribegi. Mulţi plecau la rude în Regat, cum
era cazul familiei Bobeş. Avocatul C. Bobeş din
Întorsură, stabilit în Buzău a găzduit pe mulţi
întorsureni refugiaţi la proprietatea sa de la
Valea Teancului, până la trecerea pericolului.
Au pribegit cei care au reuşit să plece;
dar mulţi au rămas şi au înfruntat represaliile.
Toţi cei care au fost identificaţi că au
fraternizat cu românii au plătit cu ani de
temniţă şi chiar cu viaţa unii dintre ei. Redăm
câteva exemple a celor ce au pătimit: înv.
pensionar George Zaharia – pentru că a fost
primar intre august-octombrie 1916 în timpul
administraţiei româneşti a fost arestat şi internat la Sopron din 16 nov 1916-1917 (poza în
anexe)25; preoteasa Maria Ghe. Cerbu soţia
preotului Ghe. Cerbu (care era întemniţat)
fiica preotului Ghe. Neagovici Negoiescu ce
era închis în lotul spionilor, a fost închisă în
Braşov cu copilul mic, pentru că a manifestat
solidaritate cu armata română26; Reveica G.
Hosu Bran cu 6 copii a fost închisă la Cluj (15
noiembrie 1916 – 15 iulie 1917) pentru că a
strigat: „Trăiască România Mare” şi „Bine aţi
venit!” armatei române27; Marina G. Munteanu
n. Boricean născută în 1886 (Scrădoasa) cu 4
copii a fost închisă la Cluj 16 octombrie 1916
– octombrie 1918 pe motiv ca ascuns 2 soldaţi
români28; Valeria A. Munteanu născută Sporea
în anul 1893 (Scrădoasa) condamnată 2 ani a
stat în puşcărie 1 ½ an (1 octombrie 1916 –
mai 1918) pentru ca ascuns 2 soldaţi români.
A rămas şchioapă în urma suferinţelor din
puşcărie29; Paraschiva Coman n. Todoran
născută în 1874, condamnată 2 ani – a stat în
puşcăria din Cluj 1 ½ an; după venirea acasă
în urma bolii căpătate în puşcărie a murit.
Motivul: a ajutat pe soldaţii români cu
mâncare30. Vedem că familii întregi erau închise iar tratamentele de temniţă şi agresiunile
erau din cele mai rele, temniţele ungureşti
erau renumite în toată Europa.
Familia Sporea din Vama Buzăului:
Ghe. Sporea închis între 1907-1918, la Aiud,
Cluj, Sopron (12 ani în urma unei înscenări).
Pr. Ioan Sporea închis în perioada august
1916-oct 1918 (fiind directorul şcolii din
Feldioara – Braşov). La ieşirea din temniţa în
semn de preţuire pentru „suferinţele lui, cât şi
pentru încrederea ce o prezenta este ales
Preşedintele Sfatului Naţional Roman’’31 din
Feldioara. Având aceasta funcţie a făcut parte

V. Împlinirea Marelui Ideal

După eşuarea tratativelor de la Arad
dintre C.N.R.C şi guvernul maghiar privind
ruperea Transilvaniei de Ungaria, trebuia să se
organizeze rapid Adunarea Naţională care să
exprime voinţa poporului de unire cu România. Satele buzăiene ca şi toată Transilvania
trec la măsuri rapide de organizare a organelor civile si militare în conformitate cu hotărârile C.N.R.C. Oştenii care se întorceau de pe
front şi cei veniţi din temniţe sunt cei mai
radicali şi curajoşi care în fruntea localnicilor
acţionează rapid, la constituirea, noilor organe
româneşti, pe fondul prăbuşirii, structurilor de
stat ale imperiului.
În noiembrie 1918, se întorceau de pe
front un grup de soldaţi buzăieni: Victor Lupoi
(Brădet), I. Negoţ, A. Bobeş, A. Bularca
(Întorsura Buzăului), I. Crizbăşan (poză în
anexe), N. Stroie (Sita Buzăului) şi Victor
Hermenean (Vama Buzăului – Acriş – poză în
anexă), care alungă pe jandarmii unguri, pun
stăpânire pe post şi asigură paza şi ordinea în
comună şi organizează Garda Naţională din
localitate. Comunele buzăiene împreuna cu
Teliu şi Mărcuş fac parte din Cercul electoral
Sfântu Gheorghe I comitatul Trei Scaune. La
12/25 noiembrie 1918 se ţine la Întorsura
Buzăului adunarea electorală. Analiza documentelor ne prezintă modul democratic în
care s-au ales conducătorii şedinţelor, membrii
în Consiliul Naţional local (denumire existentă
în procesele verbale ale adunărilor) „notarii”
de şedinţă, votul delegaţilor la Adunarea
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acestuia ori în anul următor şi a contribui cu
votul lor deciderea asupra sorţii viitoare a
neamului românesc din Transilvania, Ungaria
şi Bănatul Timişan”35. Acest proces verbal este
semnat de prezidentul Adunării, notarii, cei doi
bărbaţi de încredere aleşi şi de bărbaţii de
încredere din comune şi la final se aplică
sigiliul Adunării. Procesele verbale de la
Întorsura Buzăului se referă doar la alegerea
delegaţiilor la Adunarea Naţională, la întărirea
lor cu documente pentru înălţătoarea lor
misiune. Documentele cu componenţa Consiliului Naţional Local şi a Gărzii Naţionale din
Întorsura Buzăului şi celelalte localităţi din
Buzăul Ardelean au fost descoperite recent de
Ioan Lăcătuşu în fonduriel Arhivelor Naţioale
Covasna.
Deşi puţine documentele existente sunt
edificatoare asupra puternicului avânt popular
şi a maturizării civice – democratice a liderilor
şi a locuitorilor acestor comune. Aceştia se
conformau cu simţ de răspundere asupra ordinelor primite de la Consiliul Naţional Român
Central, acţionând după normele administrative protocolare ale timpului. Respecta
aceste norme, dar asigură şi caracterul
democratic al acţiunilor prin consultarea
locuitorilor în adunări populare şi aleg prin vot
organele de conducere ale adunărilor
electorale şi delegaţii la Adunarea Naţională.
Acest caracter democratic din comunele
buzăiene este pus în evidenţă şi mai pregnant
în documentele de la Sita Buzăului. La 14/28
noiembrie 191836, în Sita Buzăului se ţine o
adunare populară care exprimă adeziunea
pentru votul dat în 12 noiembrie la Întorsură
lui Nicolae Cristea ca delegat al lor la
Adunarea Naţională. Se citeşte în faţa mulţimii
Credenţionalul exprimat în numele comunei
Sita Buzăului. Prin această acţiune se exprimă
totala voinţă şi adeziune a sitenilor la Unire –
(copie Credenţional, în anexe) După citirea
Credenţionalului în faţa mulţimii se întocmesc
listele cu subscrieri a celor prezenţi, ce
dovedeşte înflăcărarea patriotică a oamenilor
prin participarea lor masivă. Listele încep cu
Ioan Minia –paroh şi se încheie după 234 de
poziţii. În listele de subscrieri se găsesc bunicii
locuitorilor de azi. Al doilea document din Sita
Buzăului, intitulat Protocol din 15 noiembrie
1918 al Comitetului Naţional37 (conform termenului din Protocol) al comunei se încheie
tot în adunare populară, cu liste de subscrieri
pentru a dovedi prezenţa oamenilor.

Naţională Română întărit cu Credenţionale
pentru a exprima voinţa unanimă (copii în
anexe)34. Studiul înscrisurilor dovedeşte gradul
de pregătire civică şi juridică al liderilor buzăieni: se ţine adunare publică, se încheie proces verbal, se alege Prezidentul adunării: Dl.
George Negoescu, preotul care abia scăpase
din temniţa unde fusese condamnat la moarte
în lotul spionilor. Se aleg şi notarii de şedinţă:
Alecse Zbarcea (poza în anexe) şi Iosif Bobeş.
Preşedintele citeşte în faţa adunării
ordinul de la Consiliul Central Naţional Român
prin care se „ordonă” alegerea urgentă a 5
delegaţi (pentru cele 5 comune ale Cercului
electoral) la Adunarea Naţională Română care
se va ţine în viitorul apropiat. Pentru a asigura
corectitudinea votului se propune alegerea şi a
2 bărbaţi de încredere (supraveghetori): Vasile
Ola şi George Hermelean. Adunarea prin vot
unanim a ales ca delegaţii lor la Adunarea
Naţională pe cei mai vrednici şi curajoşi care
au rămas înscrişi în cartea neamului.
Nicolae Cristea – pentru Sita Buzăului (poză
în anexă); George Cerbu preot – pentru
Întorsura Buzăului; Ion Modroiu preot –
pentru Vama Buzăului; George Nistor –
pentru Teliu; Xenofon Comsa – pentru
Mărcuş.
Preşedintele Adunării declară pe cei
aleşi ca delegaţi ai cercului „îndreptăţiţi şi
îndatoraţi a lua parte cu vot decisiv în Marea
Adunarea Naţională Română, care se v-a
convoca din partea Consiliului Central Naţional
Român” şi anunţă că vor fi întăriţi cu Credenţionale. Copii ale proceselor verbale trebuiau
trimise la Consiliul Naţional al Comitatului şi la
Consiliul Central Naţional Român.Procesul –
verbal a fost semnat de prezidentul adunării
electorale George Neagoviciu Negoescu, de
notarii adunării Alecse Zbarcea şi Iosif Bobeş
şi de 20 de bărbaţi de încredere, reprezentanţi
ai celor 5 comune. (copia procesului – verbal
este redată mai sus). Tot în ziua de 12/25
noiembrie 1918, la sfârşitul adunării se încheie
încă un proces verbal de înmânare a
Credenţionalelor delegaţilor aleşi.
Procesul-verbal nominalizează delegaţii
care „sunt prin aceasta autorizaţi a lua parte
prin vot decisiv la Marea Adunare Naţională
Română ce se va convoca prin Comitetul
Central Naţional Român, în numele tuturor
Românilor din acest cerc electoral şi la alte
Mari Adunări Naţionale Române, cari eventual
o să mai fie convocat în decursul anului
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noiembrie 1918 este deosebit de valoros prin
informaţiile pe care ni le da şi anume faptul că
era constituit Comitetul Naţional, că i se
adaugă noi membri proporţional cu numărul
locuitorilor şi dă numele celor 7 aleşi. Tot din
Protocol aflăm şi de existenţa Gărzii Naţionale
pentru care Comitetul este preocupat să le
procure un steag naţional şi embleme cu
însemne naţionale româneşti. Documentele
analizate mai sus atestă cu tărie caracterul
democratic al tuturor hotărârilor luate în
adunări publice pentru realizarea României
Mari. Doar la Sita Buzăului avem mai multe
documente edificatoare expuse mai sus.
Nu dispunem de documente mai ample
pentru comuna Întorsura Buzăului ci doar de
doua Procese-Verbale de la adunarea electorală unde s-au votat delegaţii comunelor
buzăiene, Teliu şi Mărcuş pentru Marea
Adunare Naţională. Nu avem nici un document
de la comuna Vama Buzăului (care încă nu
avea administraţie proprie). Delegatul Vămii,
Preotul Ioan Modroiu a fost votat în adunarea
electorală din Întorsura. Probabil că la respectiva adunare au fost şi vămăşeni, ceea ce
dovedeşte legătura intre comunele Buzăiene.
Nu ştim în ce context a fost delegat Ghe.
Baba, (poza in anexe) viitorul primar al comunei, pe lângă Ioan Modroiu la Adunarea
Naţională de la Alba Iulia, se ştie din memoria
locuitorilor, ca a fost si este prezent în
documentele muzeului Unirii ca reprezentant
al locuitorilor din Vamă.
Nu avem documente nici de la comuna
Barcani. Probabil că locuitorii au participat în
comun cu cei din celelalte două comune
vecine, Întorsura şi Sita Buzăului. Preotul
George Burlea din Barcani a fost ales notarul
primei Adunării Populare din Sita Buzăului în
data de 14 noiembrie 1918. Credem că atât
Consiliul Naţional local cât şi celelalte autorităţi alese la Sita îi reprezentau şi pe locuitorii
din Barcani. Iar la adunarea electorală de la
Întorsura Buzăului, găsim pe Cristofor Purecel
(bărbat de încredere, poza in anexe) pentru
comuna Barcani, ceea ce dovedeşte acţiunea
comună a celor două localităţi. Credem ca
ulterior a fost delegat Cristofor Purecel din
partea comunei Barcani ca sa participe
împreună cu ceilalţi delegaţi ai comunelor
buzăiene, la Ad. Naţională de la Alba Iulia,
fără a avea si drept de vot prin Credenţional.
Izvoarele studiate ca şi consemnarea
unor marturii a participanţilor sau urmaşilor la

Caracterul democratic al întregii acţiuni
româneşti este dovedit de acest Protocol, care
arată că în Sita Buzăului se constituise
Comitetul Naţional anterior datei de 15 noiembrie. Comitetul Naţional reprezintă autoritatea
locală. În 15 noiembrie 1918, în adunarea
obştii Comitetul Naţional propune şi se
votează unele măsuri pentru a asigura buna
desfăşurarea a acţiunii şi reuşita cauzei lor. În
Protocol sunt structurate şase probleme care
s-au soluţionat prin votul popular:
1. Pr. George Burlea paroh în comuna
Barcani fusese ales ca notar doar pentru
prima şedinţă (probabil la constituirea Comitetul Naţional) Comitetul propune alegerea unui
nou notar ordinar, (permanent) al Comitetului
Naţional. Se alege cu unanimitate notar George I Russu. 2. Se propune „la ordinea zilei
alegerea de alt preşedinte din cauză că fostul
preşedinte parohul Ioan Coman a repausat” (a
murit). În Aclamaţii s-a ales noul preşedinte
învăţătorul Nicolae Russu. 3. La şedinţa din 15
noiembrie s-au prezentat şi locuitori ce nu mai
aparţineau comunei Sita, dar după vechea
împărţire în cercuri de recrutare, aparţinuseră
(cercul 4), aceştia au cerut să fie primiţi
alături de siteni, care i-au acceptat „cu multă
bucurie în sânul lor”38 pentru a-şi exprima şi ei
adeziunea la marile evenimente. 4. La adunarea electorală din Întorsura Buzăului din 12
noiembrie 1918, nu a fost nici un membru de
încredere de la Sita.(spune Protocolul). Pentru
a întări poziţia celui votat la Întorsura
Buzăului, Nicolae Cristea (poza în anexe),
Dumitru Bobeş propune ca pe lângă Nicolae
Cristea să meargă şi învăţătorul Nicolae Russu
(poza în anexă). Propunerea se votează în
unanimitate. 5. Se propune şi se votează
completarea Consiliului Naţional la 22 de
membri cu alţi 7 noi: „Dumitru Bobeş, Nicolae
Al. Cristea, Dionisie Vancea, Alexe Tohanean,
Erodion Floroian, George Al. Tohonean,
Nicolea N. Muntean”39 posibili reprezentanţi ai
noului grup alipit. 6. Preşedintele Nicolae
Russu a propus o „listă benevolă pentru
cumpărarea unui steag naţional şi pentru
emblemele gardiştilor”40. Şedinţa acceptă şi se
strâng 252 de coroane. Colectarea a fost în
sarcina notarului George Russu41.
Protocolul se verifică de către liderii lor
şi se semnează, parafându-se cu sigiliul de
către Preşedinte, George Russu, Dumitru Bobeş şi Ion Păţă. Urmează listele cu subscrieri
„149 de nume”. Protocolul de la Sita din 15
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evenimente dovedesc efervescenţa revoluţionară şi hotărârea de granit a buzăienilor
ardeleni de a şterge graniţa de pe Carpaţi
Despre puternica dorinţa de unire şi puternica
unitate a lor ne vorbesc şi faptele celor plecaţi
din, satele buzăiene dar care nu au uitat
amarul celor de acasă chiar daca ei trăiau în
România libera. Exemple ne-au oferit unii
lideri de mai sus ca C. Bobeş, avocatul care
din afara graniţei a ajutat în toate situaţiile
grele pe ardeleni lui şi-n timp de pace şi-n
vremea războiului. Profesorul C. Sporea alături
de prinţesa Olga Sturdza în cazarea refugiaţilor la Iaşi, iar după război din însărcinarea
Consiliului Dirigent al Transilvaniei vine în
Ardealul natal şi deschide prima şcoala
normală românească (de învăţători) la Deva.
Mare merit au şi după Unire liderii
buzăienilor care au trudit la propăşirea a ţării
întregite. Împlinirea visului milenar era profund trăit de toţi locuitorii din satele buzăiene

încât uitaseră durerile şi rănile provocate de
război şi o duceau în petreceri pline de
exaltare patriotica. Nu-şi mai plângeau morţii
şi binecuvântau momentul închegării României
Mari. In ziua de 1 Decembrie in toate satele
buzăiene locuitorii s-au strâns în adunări
populare cu toata suflarea, unde liderii le
cuvântau cu mult entuziasm patriotic despre
măreţia momentului. In biserici s-a strâns la
chemarea prelunga a clopotului ascultând
slujba de mulţumire pentru mântuirea
neamului şi înălţând rugi pentru VEŞNICIREA
MONENTULUI Foştii dezertori, puşcăriaşi,
medici, învăţători, preoţi, ţărani, comercianţi
sunt acum în fruntea acţiunilor de constituirea
a organelor de stat (locale sau centrale),
administrative politice şi culturale ale tarii.
Strădaniile tuturor acum se îndreaptă spre a
consolida întregirea tarii, pentru a împlini şi
dăinui formula de salut a zilei de 1
Decembrie: UNIRE PE VECIE!!!
Corina SPOREA-BĂRĂGAN
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Anexă

Preot G. NEGOESCU
Prez. Ad. Elect. Înt. Buz. 1918

IONICĂ NEGOŢ
Victimă a represaliilor maghiare

ION COLTOFEAN
Prizonier la ruşi, la Harkov

Înv. GHE. ZAHARIA
Primar aug.-oct. 1916 Înt. Buzăului

VASILE OLA
Bărbat de încredere Ad. Elect. Înt. Buz.
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Preot DAVID COMAN în Vama Buzăului
Deţinut 1917-1918

ALEXE ZBARCEA
Notar Ad. Elect. Înt. Buz. 1918

Preot IOAN MODROIU în Vama Buzăului
Delegat la Alba Iulia

CRISTOFOR PURECEL
Reprez. Com. Barcani la Alba Iulia
VICTOR HERMENEAN din Vama Buzăului
Implicat în formarea Gărzilor Naţionale locale
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NICOLAE CRISTEA
Delegatul com. Sita Buz. la Alba Iulia
Înv. NICOLAE RUSSU
Delegat com. Sita Buz. la Alba Iulia

ION CRIZBĂŞAN
Implicat în formarea Gărzilor Naţionale
în Întorsura şi Sita Buzăului

GHEORGHE BABA
Delegat al com. Vama Buz. la Alba Iulia
COSTICĂ IONESCU
Victimă a agresiunilor maghiare
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CONSTANTIN SPOREA
Implicat în ajutorarea refugiaţilor la Iaşi

Pr. IOAN SPOREA
Preş. Sfat Nat. Român din Feldioara

NICOLAE DRĂGAN
Cond. grup dezertori din Vama Buzăului 1915

Prof. VALERIA SPOREA
Arestată oct. 1916 – feb. 1917

MARIA SPOREA
Victimă a agresiunilor autorităţilor maghiare

GHE. SPOREA
Deţinut 1907-1918
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