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CONTEMPORANI CU MAREA UNIRE DE LA 1 DECEMBRIE 1918
CONTRIBUȚIA MARAMUREȘENILOR LA SĂVÂRȘIREA ȘI DESĂVÂRȘIREA UNIRII

La data de 23.04.2018 Guvernul României (Comitetul Interministerial pentru Centenar) a aprobat prin Decizie, în baza propunerilor centralizate și evaluate de Ministerul Culturii și
Identității Naționale, proiectul cultural depus de Serviciul Județean Maramureș al Arhivelor Naționale, prin Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș – expoziția documentară itinerantă
dedicată aniversării Centenarului Marii Uniri. Transpunerea acesteia în cuprinsul unui album am considerat că reprezintă modalitatea cea mai potrivită de a-i asigura perenitatea.

Actul de la 1 Decembrie 1918 reprezintă pentru români cel mai important moment istoric, care a definit statutul teritorial al României, motiv pentru care istoriografia a dedicat
însemnate pagini acestui eveniment, cu un accent deosebit pe pregătirea politică și desfășurarea acestuia. Marea Unire de la Alba Iulia simbolizează, însă, și hotarul dintre două ,,epoci”,
trecerea la o concepție politică avansată, care are, spre exemplu, drept principii fundamentale: deplina libertate națională și confesională, înfăptuirea unui regim democratic, libertatea presei,
reforma agrară ș.a.m.d. România Întregită a avut o misiune presărată cu o serie de obligații și îndatoriri, într-o perioadă marcată de distrugerile provocate de război, o perioadă a unor ample
prefaceri politice, economice, sociale. A fost necesar să reorganizeze întreaga administrație, înzestrând viața politică cu instituții democratice, și, nu în ultimul rând, să legifereze în sensul
desăvârșirii statului național. Era firesc ca, în cuprinsul acestui album, să-i menționăm pe deja bine-cunoscuții reprezentanți ai ,,Generației Unirii”, care, de altfel, ulterior Actului de la 1
Decembrie 1918, au generat suportul uman al administrației românești, dar și pe unii dintre exponenții acestei administrații, mai puțin cunoscuți, dar nu mai puțin importanți în organizarea
și consolidarea noului stat național. În ceea ce privește contribuția acestora la ceea ce noi am numit – săvârșirea și desăvârșirea Unirii – ni s-au părut deosebit de sugestive cuvintele rostite de
vicarul greco-catolic Ilarie Boroș în ședința extraordinară a Comisiei Administrative a Județului Maramureș, referitoare la activitatea subprefectului Victor Hodor: ,,(...) Activitatea D-lui
Inspector General Administrativ – Victor Hodor ca fost subprefect al nostru, mai înainte ca primarul capitalei judeţene, respectiv ca practicant administrativ, pretor şi primpretor de plasă, se
referă la trei perioade din viaţa poporului nostru. Prima perioadă, care pe vremea dinainte de război, pe vreme de pace, când legile şi ordonanţele în vigoare a ştiut să le aplice cu atâta
iscusinţă încât niciodată nu şi-a ştirbit dragostea faţă de poporul român. A fost grea perioda de război şi de preluare a imperiului (...). Şi aici, Dl. Victor Hodor a fost la culmea chemării sale.
Prin tact, cu temperamentul său a ştiut să susţină echilibrul pretențiilor, de multe ori opuse, conlucrând cu deplin rezultat la pacea şi întelegerea reciprocă. Perioada de refacere, scoate în
relief probleme mari şi grele de viaţă pretutindenea, dar cu deosebire în acest colţ de ţară, unde situaţia izolată, mijloacele defectuoase ale comunicaţiunii, chestia alimentării etc. apasă asupra
obştei cu o greutate formidabilă. Fostul nostru subprefect a ştiut totdeuna fără zguduire să dezlege şi cele mai incurente probleme de acest soi, pregătind în ăst mod, cursul tuturor afacerilor
obşteşti spre mulţumire generală. Când regretăm că-l pierdem, ne mângâie împrejurarea, că în noul său post înalt, muncind pentru întreaga ţară, roadele muncii se vor resimţi şi în judeţul
nostru. În noul său cerc de activitate, îi dorim să ajungă înfăptuirea năzuinţelor a nobilelor sale intenţiuni!”
Fără a nega sau minimaliza aportul tuturor celor care au participat la înfăptuirea şi desăvârşirea Unirii, pentru expunerea noastră am selectat câțiva dintre oamenii vrednici şi dornici
de a pune o piatră la temelia făuririi statului naţional unitar român, personalităţi complexe, pe care le-am regăsit în toate domeniile de activitate, cu studii alese şi preocupări din cele mai
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diverse: preoţi, jurişti, medici, dascăli, funcţionari ș.a.m.d. Prezentarea acestora în conținutul albumului ține seama de organizarea administrativ-teritorială din epocă, având în vedere faptul
că județul Maramureș de astăzi este o creație relativ nouă, care a înglobat pentru prima oară, laolaltă, abia din anul 1968, ţinuturi de o neegalată încărcătură istorică, cu valori spirituale şi
materiale, obiceiuri şi tradiţii strămoşeşti cu un specific aparte, alături de o natură unică şi generoasă - „ţările” Maramureşului, Chioarului, Lăpuşului, sate de pe văile Someşului şi unele din
vechiul Sălaj şi, nu în ultimul rând, bazinul minier băimărean, care, în perioada la care facem referire, au aparţinut altor realităţi teritorial-administrative.
Dată fiind formația noastră istorică/arhivistică, am pus un accent deosebit pe informațiile din documente aflate în păstrarea Serviciului Județean Maramureș al Arhivelor Naționale sau
a altor instituții din țară (Serviciul Arhivelor Naționale Istorice Centrale, Serviciul Județean Cluj al Arhivelor Naționale, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii – Bucureşti
ș.a.m.d.). Am încercat, astfel, să întregim datele cu privire la viața și activitatea celor prezentați în economia albumului și nu în ultimul rând să-l populăm cu fotocopii după documente care
văd, astfel, pentru prima oară, lumina tiparului.
În concluzie, prin demersul nostru, bazat în primul rând pe valorificarea documentelor create acum cca. 100 de ani, am dorit ca pe unii dintre cei care au participat activ la înfăptuirea
idealului de unitate națională să-i reamintim (corectând sau completând unele informații deja publicate), pe alții să-i facem mai cunoscuți, înțelegând prin aceasta o datorie de recunoștință.
Mulțumim tuturor celor care ne-au asigurat suportul arhivistic: Serviciul Arhivelor Naționale Istorice Centrale, Serviciul Județean Cluj al Arhivelor Naționale, Consiliul Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii – Bucureşti, dar și celor care ne-au furnizat informații deosebit de utile în cercetarea noastră: Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale, Biroul
Județean Satu-Mare al Arhivelor Naționale, Serviciul Județean Sălaj al Arhivelor Naționale, Parohia Ortodoxă Beclean – judeţul Braşov, Primăria Municipiului Dej – judeţul Cluj, Primăria
Oraşului Târgu-Lăpuş, Primăria Comunei Copalnic-Mănăştur, Primăria Comunei Petrova, Primăria Orașului Borșa ș.a.m.d.
Ne exprimăm, de asemenea, gratitudinea față de partenerul nostru, Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare, fără de care apariția acestui album nu ar fi fost posibilă.
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Din cuprins:
Preot ortodox dr. George Ciupe – notar permanent al CNR Comitatens Solnoc-Dăbâca
Avocat dr. Gavril Buzura – preşedinte CNR Cercual Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur
Protopop greco-catolic Ioan Olteanu – vicepreşedinte al CNRC Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur
Preot greco-catolic George Petrovan – vicepreşedinte al CNRC Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur
Contabil Alexandru China – casier al CNRC Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur
Protopop greco-catolic Vasile Muste – membru CNRC Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur
Avocat dr. Ioan Petruţ – membru CNRC Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur
Protopop greco-catolic Nicolae Avram – membru CNRC Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur
Preot ortodox Nicolae Gherman – delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
Avocat dr. Titus Petru Ciortea – delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
Învăţător Gregoriu Roman – delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
Protopop greco-catolic Gavril Muste – delegat de drept la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
Protopop greco-catolic Emil Dragomir – delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
Preot greco-catolic Sigismund Lenghel – delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
Avocat Alexandru Pop – prim-pretor al Plăşii Copalnic-Mănăştur
Avocat dr. Silviu Maior – prim-pretor al Plăşii Lăpuşul Unguresc
Plutonier Vasile Filip – comandantul Gărzii Naţionale Lăpuş
Locotenent Vasile Petrovan – comandantul Gărzii Naţionale Române detaşamentul Copalnic-Mănăştur
Avocat dr. Ioan P. Olteanu – deputat în primul Parlament al României Mari
Protopop ortodox Andrei Ludu – deputat în primul Parlament al României Mari
George Pop de Băseşti – preşedinte al Marelui Sfat Naţional al Transilvaniei
Preot greco-catolic Alexandru Achim – comandant al Gărzii Naţionale din localitatea Băseşti
Preot greco-catolic Ioan Coste – preşedinte al CNR Someş-Uileac
Preot greco-catolic Vasile Gavriş – preşedinte al CNR Odeşti
Preot greco-catolic George Maior – delegat la Marea Adunare Naţională
Avocat dr. Alexandru Chişiu – comandant al Gărzii Naţionale din localitatea Odeşti
Medic Aurel Gavriş – comandant al Gărzii Naţionale din localitatea Băiţa de Sub Codru
Protopop greco-catolic Alexiu Varna – preşedinte al CNR Asuajul de Sus
Preot greco-catolic Valeriu Ciurdărean – preşedinte al CNR Corni
Preot greco-catolic Vasile Coteţiu – preşedinte al CNR Mânău
George Bancoş – preşedinte al CNR Sălsig
Avocat dr. Teofil Dragoş – preşedinte al CNR Cercual Baia Mare
Protopop greco-catolic Alexandru Breban – vicepreşedinte al CNR Comitatens Satu Mare/delegat la Marea Adunare Naţională
Învăţător Alexiu Pocol – preşedinte al CNR Baia Mare
Inginer Nicolae Barbul – membru în Marele Sfat Naţional al Transilvaniei
Avocat dr. Aurel Nistor – comandant al Gărzii Naţionale din Baia Mare
Avocat dr. Coriolan Bohăţiel – comandant al Gărzilor Naţionale din plasa Baia Mare
Protopop greco-catolic Alexiu Berinde – preşedinte al CNR Cercual Seini
Avocat dr. Ioan Artemiu Caba – vicepreşedinte al CNR Cercual Seini
Avocat dr. Dumitru Crăciun – secretar/notar al CNR Cercual Seini
Avocat dr. Aurel Nilvan – delegat la Marea Adunare Naţională/membru de drept al Marelui Sfat Naţional al Transilvaniei
Protopop greco-catolic Ioan Ilieşiu – preşedinte al CNR Cercual Şomcuta Mare
Grigore Bârle – delegat la Marea Adunare Naţională
Alexandru Nilvan – delegat al Reuniunii Învăţătorilor Români din Sătmar la Marea Adunare Naţională
Contabil George I. Radocea – delegat la Marea Adunare Naţională
Preot greco-catolic Valentin Isidor Ioan Pintea – delegat la Marea Adunare Naţională
Avocat dr. Alexandru Racoţi-Filip – prefect al judeţului Satu-Mare
Avocat dr. Traian Pop – prim-pretor al plasei Baia Mare
Avocat dr. Teofil Dosa – prim-pretor al plasei Şomcuta-Mare
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Avocat dr. Victor Maniu – secretar/notar al CNR Tăuţii de Jos
Inginer Alexandru Iancu – director al Direcţiei Minelor din Baia Mare
Medic dr. Ioan Selegian – prim-medic al oraşului Baia Mare
Protopop ortodox Alexiu Latiş
Învăţător Ioan Leşianu – director al Şcolii Civile de Fete din Baia Mare
Profesor dr. Gheorghe Hetco – director al Liceului ,,Gheorghe Şincai” din Baia Mare
Învăţător Gheorghe Medan – director al Şcolii Primare de Stat nr. 3 din Baia Mare
Învăţător Alexandru Manu – director al Şcolii nr. 2 din Baia Mare
Avocat dr. Florent George Mihalyi – preşedinte al Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureş
Protopop greco-catolic Ioan Doroş – vicepreşedinte al Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureş
Protopop greco-catolic Emilian Bran – director al Despărţământului ,,Vişeu-Iza” al ASTRA
Lucia Claudia Mihalyi
Avocat dr. Vasile Chindriş – preşedinte al CNR Maramureş
Avocat dr. Titu Doroş – preşedinte al CNR Cercual Sighet
Dr. Aurel Szabo/Sabó – preşedinte al CNR Cercual Vişeu-Iza
Preot greco-catolic Iuliu Ardelean – preşedinte al CNR Cercual Ocna-Şugatag
Preot greco-catolic Simion Balea – preşedinte al CNR Cercual Teceu
Preot greco-catolic Nicolae Doroş – preşedinte al CNR Local Sighetul Marmaţiei
Învăţător-sublocotenent Florentin Bilţiu-Dăncuş – comandant al Gărzii Naţionale Române din Maramureş
Preot Emil Rakoczy Fucec jr. – delegat la Marea Adunare Naţională
Avocat dr. Salvator Alexandru Iurca – membru al Marelui Sfat Național Român
Avocat dr. Vasile Chiroiu – prefect al Judeţului Maramureş
Gavrilă Mihalyi – suprefect/prefect al Judeţului Maramureş
Iuliu George Dan – notar principal al Judeţului Maramureş
Medic dr. Ioan Rednic – medic principal al Judeţului Maramureş
Vasile Ţiple – arhivarul Judeţului Maramureş
Ludovic Dan – prim-pretor al plasei Hust
Medic dr. Ivan Dan – medic al plasei Vişeu/medic primar al Judeţului Maramureş
Alexandru Coriolan Anderco – senator de Maramureş
Orest Vasile Ilniczky – deputat de Maramureş
Anul 1920. Maramureșul (România) – o nouă frontieră
Dr. Vasile Meşter – prefect al Judeţului Maramureş
Victor Izidor Hodor – primar al oraşului Sighetul Marmaţiei/prefect al Judeţului Maramureş
Dr. Alexandru Moldovan – prim-notar al Judeţului Maramureş
Avocat dr. Vasile Filipciuc – prim-pretor al plasei Vişeu
Dr. Iuliu Coman – prim-pretor al plasei Şugatag
Avocat dr. Paul Ţiple – primar al oraşului Sighetul Marmaţiei
Teodor Pop – căpitan al poliţiei oraşului Sighetul Marmaţiei
Judecător dr. Alexandru Lazăr – preşedinte al Tribunalului Sighetul Marmaţiei
Procuror dr. Ilie Kindriş – prim-procuror al Judeţului Maramureş
Învăţător Ştefan Bota – preşedinte al Asociaţiei învăţătorilor din Maramureş
Învăţător Teodor Stoia – revizor şcolar al Judeţului Maramureş
Profesor Mihail Şerban – director al Liceului ,,Dragoş-Vodă” Sighetul Marmaţiei
Preot greco-catolic Ilarie Boroş – Vicar foraneu al Maramureşului
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1. Achim Alexandru – n. 1885 – d. 27 aprilie 1935, Băseşti
2. Anderco Alexandru Coriolan – n. 19 septembrie 1869, Borşa – d. 3 martie 1949, Borşa
3. Ardelean Iuliu – n. 8 septembrie 1888, Băbăşeşti – d. 2 martie 1953, Bucureşti
4. Avram Nicolae – n. 1856 (1858?), Culcea
5. Balea Simion – n. 1 aprilie 1863, Vişeu de Sus – d. 6 noiembrie 1938, Sighetul Marmaţiei
6. Bancoş George – n. 21 mai 1878, Sălsig
7. Barbul Nicolae – n. 6 aprilie 1879, Pomi – d. 26 noiembrie 1946, Mocira
8. Bârle Grigore – n. 3 martie 1882, Buteasa – d. 16 mai 1943, Sibiu
9. Berinde Alexiu – n. 1 decembrie 1844, Boineşti – d. 26 decembrie 1923, Seini
10. Bilţiu-Dăncuş Florentin– n. 12 octombrie 1895, Ieud – d. 8 iunie 1964, Oradea
11. dr. Bohăţiel Coriolan– n. 24 noiembrie 1885, Cerneşti – d. 31 mai 1945, Satu Mare
12. Boroş Ilarie – n. 22 august 1867, Crai-Dorolţ
13. Bota Ştefan
14. Bran Emilian – n. 24 februarie 1864, Tohat
15. Breban Alexandru – n. 1 august 1876, Someşeni – d. 1944, Baia Mare
16. dr. Buzura Gavril – n. 15 aprilie 1867, Poiana Blenchii – d. 21 august 1935, Târgu-Lăpuş
17. dr. Caba Artemiu Ioan – n. 4 martie 1877, Cheud – d. 1929, Seini
18. China Alexandru – n. 20 aprilie 1889, Ruşor
19. dr. Chindriş Vasile – n. 15 decembrie 1881, Ieud – d. 6 ianuarie 1947, Sighetul Marmaţiei
20. dr. Chiroiu Vasile – n. 29 martie 1880, Comloşu Mare – d. 22 martie 1922
21. dr. Chişiu Alexandru – n. 12 octombrie 1883, Odeşti – d. 10 aprilie 1958, Cluj
22. dr. Ciortea Titus Petru – n. 12 aprilie 1883, Cisteiu – d. 30 iulie 1921
23. dr. Ciupe George – n. 13 februarie 1867, Coroieni
24. Ciurdărean Valeriu – n. 1886
25. dr. Coman Iuliu – n. 30 martie 1885, Moisei
26. Coste Ioan – n. 1 octombrie 1880, Mogoşeşti – d. 14 ianuarie 1949, Someş-Uileac
27. Coteţiu Vasile – n. 11 septembrie 1870, Arieşul de Pădure
28. dr. Crăciun Dumitru – n. 3 august 1885, Tăuţii Măgherăuş – d. 9 decembrie 1956, Seini
29. Dan Iuliu George – n. 23 septembrie 1877, Rozavlea
30. dr. Dan Ivan – n. 19 aprilie 1882, Borşa – d. 23 septembrie 1974, Vişeul de Sus
31. Dan Ludovic – n. 16 august 1874, Bedeu
32. Doroş Ioan – n. 4 februarie 1851, Târşolţ – d. 1921
33. Doroş Nicolae – n. 1869, Târşolţ
34. dr. Doroş Titu – n. 14 octombrie 1879, Ocna-Şugatag – d. 3 iulie 1934, Sighetul Marmaţiei
35. dr. Dosa Teofil – n. 4 ianuarie 1879, Săcălăşeni – d. 19 februarie 1936, Satu Mare
36. Dragomir Emil – n. 11 aprilie 1882, Copalnic-Mănăştur – d. 10 iulie 1959
37. dr. Dragoş Teofil – n. 24 decembrie 1874, Hideaga – d. 18 ianuarie 1934, Baia Mare
38. Filip Vasile – n. Libotin – d. 5 decembrie 1918
39. dr. Filipciuc Vasile – n. 10 martie 1885, Petrova – d. 8 iulie 1932, Petrova
40. Gavriş Aurel – n. 20 septembrie 1891, Odeşti – d. 24 aprilie 1972, Caransebeş
41. Gavriş Vasile – n. 1858, Chelinţa – d. 1937, Odeşti
42. Gherman Nicolae – n. 1 octombrie 1877, Rohia – d. 11 iulie 1959
43. dr. Hetco Gheorghe – n. 20 iulie 1884, Abrămuţ – d. 1958, Lugoj
44. Hodor Victor Izidor – n. 9 mai 1883, Strâmtura
45. Iancu Alexandru – n. 28 martie 1874, Nădrag – d. 11 noiembrie 1963, Baia Mare
46. Ilieşiu Ioan – n. 6 octombrie 1862, Lemniu – d. 1939/1940, Sibiu
47. Ilniczky Orest Vasile – n. 22 decembrie 1877, Peri – d. 1946, Bârsana
48. dr. Iurca Salvator Alexandru – n. 20 aprilie 1886, Sarasău
49. dr. Kindriş Ilie – n. 15 iunie 1880, Ieud
50. Latiş Alexiu – n. 26 iulie 1882, Târgu-Lăpuş – d. 9 februarie 1949, Baia Mare
51. dr. Lazăr Alexandru – n. 17 februarie 1863, Apşa de Mijloc
52. Lenghel Sigismund – 2 iulie 1864, Remetea Chioarului – d. 1944, Baia Mare
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53. Leşianu Ioan – n. 10 mai 1870, Minthiul Român
54. Ludu Andrei – n. 6 august 1877, Beclean (Făgăraş)
55. Maior George – n. 1862, Cehul Silvaniei – d. 19 aprilie 1936, Tămăşeşti
56. dr. Maior Silviu – n. 1886, Pui
57. dr. Maniu Victor– n. 13 ianuarie 1887, Tăuţii de Jos – d. 2 iulie 1947, Satu Mare
58. Manu Alexandru – n. 7 februarie 1881, Moisei – d. 1948, Hideaga
59. Medan Gheorghe – n. 5 mai 1887, Măgureni – d. 19 iulie 1978, Baia Mare
60. dr. Meşter Vasile – n. 21 decembrie 1875, Ieud – d. 22 iunie 1965, Turda
61. dr. Mihalyi Florent George – n. 24 aprilie 1868, Sarasău – d. 1953, Cluj Napoca
62. Mihalyi Gavrilă – n. 23 februarie 1872, Sarasău – d. 29 septembrie 1955, Sighetul Marmaţiei
63. Mihalyi Lucia Claudia – n. 22 mai 1903, Sighetul Marmaţiei – d. 1999
64. dr. Moldovan Alexandru – n. 5 iunie 1888, Turda
65. Muste Gavril – n. 5 mai 1880, Coroieni
66. Muste Vasile – n. 1850, Coroieni – d. 9 septembrie 1928, Târgu-Lăpuş
67. Nilvan Alexandru – n. 20 martie 1887, Şomcuta Mare – d. 18 august 1944, Şomcuta Mare
68. dr. Nilvan Aurel – n. 10 noiembrie 1877, Şomcuta Mare – d. 23 martie 1923, Cluj Napoca
69. dr. Nistor Aurel – n. 25 decembrie 1873, Lucăceşti – d. 29 octombrie 1946
70. Olteanu Ioan – n. 1852, Reteag – d. 1929
71. dr. Olteanu P. Ioan – n. 18 iunie 1883, Suciu de Sus
72. Petrovan George – n. 7 ianuarie 1863, Copalnic-Mănăştur
73. Petrovan Vasile – n. 15 martie 1893, Berinţa
74. dr. Petruţ Ioan – n. 10 august 1877, Vălenii Lăpuşului
75. Pintea Valentin Isidor Ioan – n. 1 septembrie 1890, Arieşul de Pădure – d. 2 mai 1978, Satulung
76. Pocol Alexiu – n. 24 august 1872, Letca – d. 23 martie 1935, Budapesta
77. Pop Alexandru – n. 20 februarie 1875, Petreşti – d. 1953
78. Pop George de Băseşti – n. 1 august 1835, Băseşti – d. 23 februarie 1919, Băseşti
79. Pop Teodor – n. 22 mai 1889, Săpânţa – d. 15 noiembrie 1923, Sighetul Marmaţiei
80. dr. Pop Traian – n. 3 decembrie 1890, Cerneşti – d. 14 iunie 1971, Baia Mare
81. dr. Racoţi-Filip Alexandru – n. 28 august 1886, Dej – d. 1970
82. Radocea I. George – n. 25 noiembrie 1875, Bucureşti – d. 17 mai 1932, Şomcuta Mare
83. Rakoczy Emil Fucec jr. – n. 25 iunie 1886, Sârbi – d. 1980, Sighetul Marmaţiei
84. dr. Rednic Ioan – n. 25 martie 1871, Iapa
85. Roman Gregoriu – n. 10 ianuarie 1869, Vima Mică
86. dr. Selegian Ioan – n. 12 decembrie 1884, Arieşul de Pădure – d. 1979, Şomcuta Mare
87. Stoia Teodor
88. dr. Szabo/Sabó Aurel – n. 21 decembrie 1872, Boghiş
89. Şerban Mihail – n. 26 iulie, 1885, Săpânţa
90. dr. Ţiple Paul – n. 10 iulie 1877, Biserica Albă
91. Ţiple Vasile – n. 25 ianuarie 1885, Biserica Albă
92. Varna Alexiu – n. 1841, Oarţa de Sus – d. 20 decembrie 1922, Asuajul de Sus
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Notar permanent al CNR Comitatens Solnoc-Dăbâca – preot ortodox dr. GEORGE CIUPE
S-a născut la 13 februarie 1887 în Coroieni, fiind fiul Floarei şi al lui Costan Ciupe, mic proprietar de pământ. A studiat la Gimnaziul Superior de Stat din Dej, apoi a urmat cursurile Universităţii „Ferencz József” Cluj –
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice. S-a căsătorit la 30 aprilie 1911 cu Aurelia Pop din Coroieni. A slujit ca preot ortodox în localitatea Baba, comuna Coroieni, în perioada 1911-1918. În plan politic, a fost o figură
reprezentativă în organizarea şi desfăşurarea evenimentelor din 1918. S-a implicat activ în lupta de emancipare a românilor transilvăneni, fiind ales membru în Consiliul Naţional Român Comitatens Solnoc-Dăbâca, în adunarea
naţională a locuitorilor din 3 noiembrie 1918, iar la 15 noiembrie 1918 a fost numit notar/secretar permanent al consiliului. În şedinţa CNR a Comitatului Solnoc-Dăbâca, din 28 noiembrie 1918, a fost propus preot al Gărzii
Naţionale Centrale din Comitatul Solnoc-Dăbâca. După înfăptuirea Unirii, dr. George Ciupe s-a stabilit în Dej, implicându-se în administraţia judeţului. Serios, priceput şi foarte perseverent, a fost înlocuitor, atât al primnotarului judeţean, cât şi al subprefectului. În anul 1920 a ocupat prin concurs funcţia de prim-notar al judeţului Solnoc-Dăbâca, fiind recomandat în această demnitate şi de superiorii săi, datorită zelului cu care şi-a desfăşurat
activitatea. Cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul României Mari, dr. George Ciupe a fost desemnat preşedinte al Biroului Electoral Central al Judeţului Solnoc-Dăbâca, calitate în care a fost prezent la şedinţele BEC din 19
septembrie 1919, respectiv din 15 mai 1920 etc., depunând jurământul în faţa prefectului. În perioada 20 iulie 1921-21 iulie 1924, dr. George Ciupe a ocupat funcţia de subprefect al Judeţului Solnoc-Dăbâca.

Căsătoria preotului ortodox George Ciupe cu Aurelia Pop, din 17/30
aprilie 1911, consemnată în Matricola confesională ortodoxă a
localităţii Coroieni (Arhivele Naţionale Maramureş, Colecţia Matricole
Confesionale).

Fragment din adresa Prefecturii Judeţului
Solnoc-Dăbâca către Consiliul DirectorResortul Afacerilor de Interne Cluj, prin care se
solicită numirea dr. George Ciupe în funcţia de
prim-notar al Judeţului Solnoc-Dăbâca, datorită
priceperii şi perseverenţei cu care şi-a
desfăşurat activitatea (Arhivele Naţionale Cluj,
Fond Prefectura Judeţului Someş).

Fragment din procesul-verbal al şedinţei CNR Comitatens Solnoc-Dăbâca, din 28
nov/ 10 dec. 1918, în care dr. George Ciupe a fost propus preot al Gărzii Naţionale
Centrale din Dej, care cuprinde şi semnătura acestuia (Arhivele Naţionale Cluj,
Fond CNR Solnoc-Dăbâca).

Fragment din procesul-verbal al şedinţei CNR
Comitatens Solnoc-Dăbâca, din 15 noiembrie 1918, în
care dr. George Ciupe a fost desemnat notar permanent
al Consiliului Naţional Român Comitatens (Arhivele
Naţionale Cluj, Fond CNR Solnoc-Dăbâca).
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Preşedinte CNR Cercual Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur – avocat dr. GAVRIL BUZURA

Avocat dr. Gavril Buzura
(1867 – 1935)

S-a născut la 15 aprilie 1867 în Poiana Blenchii, comitatul Solnocul de Mijloc, în
familia preotului ortodox Gavril Buzura şi a Nastasiei. A studiat la Gimnaziul Superior
Romano-Catolic din Cluj, în perioada 1886-1890, obţinând o bursă „Emanuel Gojdu”. A
urmat apoi cursurile Universităţii „Ferencz József” din Cluj – Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Politice. La 30 mai 1896, şi-a susţinut doctoratul în ştiinţe juridice. La început a
Naşterea lui Gavril Buzura, din 15 martie 1867, consemnată în Matricola
profesat ca avocat, apoi ca judecător în cadrul Judecătoriei de Ocol Lăpuşul Unguresc, unde, în
confesională ortodoxă Poiana Blenchii (Arhivele Naţionale Sălaj,
perioada cca. 1918-1924, a deţinut inclusiv funcţia de preşedinte al instituţiei juridice. Datorită
Colecţia Registre Parohiale de Stare Civilă).
experienţei sale profesionale a fost numit consilier al Curţii de Apel Cluj. S-a implicat în acţiunile
ASTRA, fiind primul preşedinte al Despărţământului local Târgu-Lăpuş, în anul 1908. A făcut parte din comitetul de conducere al Băncii „Lăpuşana” din Târgu-Lăpuş şi s-a
numărat printre membrii fondatori ai Băncii „Râureana” din Copalnic-Mănăştur. A contribuit financiar la construcţia mai multor lăcaşuri de cult şi a fost desemnat comisar
consistorial pentru alegerile de deputaţi mireni, în sinodul arhidiecezan din anul 1918. În plan politic, a organizat acţiunile premergătoare Unirii, convocând populaţia la
adunările de constituire a CNR Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur, precum şi în vederea alegerii delegaţilor la Marea Adunare de la Alba Iulia. A fost ales preşedinte al Consiliului
Naţional Român Cercual Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur, asumându-şi rolul de lider al luptei pentru libertate şi unitate din ţinutul Lăpuşului. Prezent la tragicul eveniment din
5 decembrie 1918, a fost primul care a informat autorităţile centrale despre atacul soldaţilor unguri şi a solicitat trimiterea trupelor române pentru restabilirea liniştii, acordând
tot sprijinul său comisiei de anchetă desemnate în acest sens. După Marea Unire şi-a continuat activitatea pentru consolidarea acesteia, cu predilecţie în domeniul său
profesional, fiind şi preşedintele Comisiei de expropriere şi împroprietărire care funcţiona în cadrul Judecătoriei Târgu-Lăpuş. La sfârşitul anilor '20 şi începutul anilor '30,
dr. Gavril Buzura a activat ca notar public. A trecut în nefiinţă la 21 august 1935 în Târgu-Lăpuş, după o viaţă petrecută în slujba idealului de veacuri al românilor.
Scrisoarea av. dr. Gavril Buzura din 12 decembrie 1918 către preotul ortodox Nicolae Gherman din Rohia,
prin care îi solicită acestuia întocmirea inventarului cu pagubele materiale provocate de armata maghiară la
Banca „Lăpuşana”, precum şi a unui raport cu victimele măcelului din 5 Decembrie 1918 şi cu intelectualii
din localitate (Arhivele Naţionale Cluj, Fond Consiliul Naţional Român Solnoc-Dăbâca).

Fragment din procesul-verbal
întocmit în şedinţa de constituire
a CNR Lăpuş şi CopalnicMănăştur, din 3 noiembrie 1918,
în care este consemnat discursul
preşedintelui avocat dr. Gavril
Buzura (Arhivele Naţionale
Cluj, Fond Consiliul Naţional
Român Solnoc-Dăbâca).

Chemare adresată intelectualilor pentru participarea la consfătuirea din
3 noiembrie 1918, în vederea „organizării întregului ţinut” (Arhivele
Naţionale Cluj, Fond Consiliul Naţional Român Solnoc-Dăbâca).
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Vicepreşedinte al Consiliului Naţional Român Cercual Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur –
protopop greco-catolic IOAN OLTEANU
Preotul Ioan Olteanu s-a născut în anul 1852 în localitatea Reteag. A absolvit gimnaziul la Năsăud, în anul 1875, apoi a urmat
cursurile de teologie la Gherla, pe care le-a finalizat în 1879. Doi ani mai târziu, a fost hirotonit şi numit preot în parohia Suciul de Sus,
ulterior devenind protopop. S-a căsătorit cu Luisa Bogdan, iar la 18 iunie 1883, s-a născut fiul său, av. Ioan Patriciu Olteanu, cel care în 1919
avea să devină deputat în primul Parlament al României Mari. Preotul Ioan Olteanu s-a implicat şi în viaţa economică a lăpuşenilor, fiind
unul dintre cei care au pus bazele Băncii „Lăpuşana”, în anii '20 devenind preşedintele acesteia. În plan cultural, a fost membru ASTRA,
Despărţământul Lăpuşul Unguresc, în anul 1913 fiind ales controlor al asociaţiei. În ce priveşte activitatea sa politică, în anul 1918 a fost ales
vicepreşedinte al Consiliului Naţional Român Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur, în şedinţa de constituire a acestuia, desfăşurată la 3 noiembrie.
La 20 decembrie 1918, ca urmare a solicitării Gărzii Naţionale din Lăpuş, a întocmit „Lista intelectualilor din Suciul de Sus”, în care
figurează şi numele său. Ulterior Unirii, a avut un rol important în desăvârşirea acesteia, la alegerile electorale din anul 1920 fiind desemnat
preşedinte al secţiei de votare din Lăpuşul Unguresc. În anul 1929, după 42 de ani în slujba enoriaşilor săi, protopopul Ioan Olteanu s-a stins
din viaţă, la venerabila vârstă de 77 de ani.
Ioan Olteanu
(1852 – 1929)

George Petrovan
(n. 1863)

Vicepreşedinte al Consiliului Naţional Român Cercual Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur –
preot greco-catolic GEORGE PETROVAN
S-a născut la 7 ianuarie 1863 în Copalnic Mănăştur, în familia lui Ioannu Petrovan şi a Iuliannei Mihalca. A urmat studiile gimnaziale
la Sighetu Marmaţiei, iar ulterior cursurile teologice la Gherla pe care le-a finalizat în anul 1886. S-a căsătorit la 17 martie 1887 cu Eleonora
Mihalca din Ruşor, an în care a fost numit preot în parohia greco-catolică Preluca Nouă. A avut doi copii, Vergiliu şi Clemente, ultimul,
avocat de profesie, implicându-se activ în evenimentele din anul 1918. La începutul secolului XX, preotul George Petrovan s-a afirmat
printr-o activitate remarcabilă în domeniul financiar-bancar. A făcut parte din Comisia de verificare a Băncii ”Lăpuşana”, alături de Dr. Ioan
P. Olteanu şi Dr. Ioan Petruţ şi a fost preşedinte al Băncii ”Râureana” din Copalnic Mănăştur. În plan cultural a fost membru al ASTRA
Despărţământul local Târgu Lăpuş, unde a deţinut funcţia de cassar. Politic, preotul George Petrovan s-a implicat în evenimentele
premergătoare Marii Uniri. La 3 noiembrie 1918, în cadrul şedinţei adunării generale de constituire a CNRC Lăpuş şi Copalnic Mănăştur, a
fost desemnat vicepreşedinte al Biroului Executiv al consiliului. După revenirea delegaţiei de la Alba Iulia, în şedinţa CNRC SolnocDăbâca desfăşurată la Dej în 6 decembrie 1918, a fost propus membru în Marele Sfat Naţional al Ţării alături de Dr. Gavril Buzura. S-a
implicat în organizarea şi desfăşurarea alegerilor electorale. Prin ordinul circular al Consiliului Dirigent-Resortul de interne nr. 11000 din 17
august 1919, pct. 1 privind constituirea birourilor electorale şi pregătirea alegerilor, George Petrovan a fost desemnat membru al Biroului
Electoral Central al judeţului Solnoc-Dăbâca din partea circumscripţiei electorale Lăpuşul Unguresc, depunând jurământul la 20 septembrie
1919. La alegerile electorale din 1920 a fost vicepreşedintele secţiei de votare din Lăpuşul Unguresc. Datorită demersurilor sale pentru
desăvârşirea şi consolidarea Unirii, preotul George Petrovan rămâne în conştiinţa istoriei locale drept un personaj
marcant care şi-a dedicat viaţa unui ideal împlinit în anul 1918.

Lista intelectualilor din Suciul de Sus, întocmită de
preotul Ioan Olteanu la 20 decembrie 1918 (Arhivele
Naţionale Cluj, Fond Consiliul Naţional Român SolnocDăbâca).

Semnătura preotului George Petrovan consemnată în procesul-verbal al şedinţei Biroului Electoral Central al Judeţului Solnoc-Dăbâca din
20 septembrie 1919, în care a depus jurământul ca membru al acestuia (Arhivele Naţionale Cluj, Fond Prefectura Judeţului Someş).

Cassar [casier] al Consiliului Naţional Român Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur – contabil ALEXANDRU CHINA
S-a născut la 20 aprilie 1889 în localitatea Ruşor. Părinţii săi, Vasalie China şi Carolina Timbuş erau ţărani simpli şi harnici, creştini greco-catolici. În anul
1922 s-a căsătorit cu Leontina Avram, una din fiicele protopopului Nicolae Avram din Copalnic-Mănăştur. Absolvent de „comerciale”, Alexandru China a fost un
contabil priceput, angajat al Bancii „Râureana” din Copalnic-Mănăştur, înfiinţată la sfârşitul secolului al XIX-lea, într-o anumită perioadă făcând parte şi din
Comitetul director al acesteia. S-a implicat în diverse acţiuni pentru promovarea şi răspândirea culturii. Astfel, a participat la conferinţele învăţătoreşti din
Naşterea lui Alexandru China, din 20 aprilie 1889, consemnată în
Protopopiatul Ortodox Cetatea de Piatră, numele său regăsindu-se în listele intelectualilor vremii, întocmite de conducerea ASTRA Târgu-Lăpuş. În plan
Matricola confesională greco-catolică Ruşor (Arhivele Naţionale
politic, Alexandru China a fost prezent la adunările din Ţara Lăpuşului organizate pentru pregătirea Marii Uniri. La 3 noiembrie 1918, în şedinţa de
Maramureş, Colecţia Matricole Confesionale).
constituire a CNR Cercual Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur, a fost desemnat notar al constituantei, alături de Alexandru Pop. De asemenea, a fost numit cassar
al biroului CNR Cercual Lăpuş şi Copalnic, rolul său fiind acela de a încasa „taxele de membri şi cotizaţiile impuse de consiliul general naţional românesc”. La 10 decembrie 1918, Alexandru China a
fost inclus în lista intelectualilor din plasa Copalnic-Mănăştur, întocmită de către locotenentul Vasile Petrovan, comandantul Gărzii Naţionale, transmisă Consiliului Naţional Român Comitatens din Dej.
După evenimentele din anul 1918, Alexandru China s-a implicat în alegerile electorale care au urmat. Alături de protopopul Gavril Muste şi preotul George Petrovan, a fost desemnat membru în Biroul
Electoral Central al Judeţului Solnoc-Dăbâca, prin ordinul circular al Consiliului Dirigent-Resortul de interne, nr. 11000, din 17 august 1919, pct. 1, privind constituirea birourilor electorale şi
pregătirea alegerilor, din partea Circmscripţiei Lăpuşul Unguresc, depunând jurământul la 20 septembrie 1919.
Perseverenţa şi dăruirea cu care a activat pentru idealurile lăpuşenilor, ne fac să-i înscriem numele între cei
Semnătura lui Alexandru China consemnată în procesul-verbal al şedinţei de constituire a CNR Cercual Lăpuş şi
mai de seamă contemporani cu Unirea din Ţara Lăpuşului.
Copalnic-Mănăştur (Arhivele Naţionale Cluj, Fond Consiliul Naţional Român Solnoc-Dăbâca).
)
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Membru CNRC Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur – protopop greco-catolic VASILE MUSTE

Vasile Muste
(1850 – 1928)

Vasile Muste s-a născut în anul 1850 în Coroieni, părinţii săi fiind preotul Ioan Muste şi Maria. A absolvit Gimnaziul din Cluj în 1871, apoi a urmat studiile teologice la Gherla, pe care le-a
finalizat în anul 1875. A fost hirotonit în 1877, iar un an mai târziu, a devenit capelan în Lăpuşul Românesc. În perioada 1880-1927 a slujit în Parohia Greco-Catolică Lăpuşul Unguresc, deţinând şi
funcţia de protopop al tractului cu acelaşi nume. S-a căsătorit cu Ludovica Barbul şi a avut cinci copii (Vasile, George, Elena, Maria şi Rozalia). S-a implicat în acţiuni culturale, fiind membru
ASTRA-Despărţământul local Târgu-Lăpuş, înfiinţat în anul 1908, la iniţiativa sa şi a protopopului ortodox Vasile Duma. La 1 septembrie 1913, a fost ales în comisia constatatorare din cadrul
asociaţiei, alături de dr. Ioan Oltean şi dr. Titus Ciortea. Încă de la înfiinţarea Băncii „Lăpuşana”, protopopul Vasile Muste s-a aflat în Consiliul de conducere, participând inclusiv la actul întemeierii
acesteia. O bună perioadă de timp, a deţinut funcţia de director executiv, numărându-se printre acţionari. În plan politic, protopopul
lăpuşean a fost membru al Partidului Naţional Român, luptând pentru promovarea ideilor de libertate şi unitate. La 3 noiembrie 1918, în
cadrul şedinţei de constituire a Consiliului Naţional Român Cercual Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur, a fost desemnat membru al
Comitetului Central Executiv alături de dr. Augustin Pop-avocat, Andrei Ludu-protopopul Cetăţii de Piatră, dr. Ioan P. Olteanu-avocat,
Nicolae Gherman-preot şi dr. Ioan Petruţ-avocat. Prezent la regretabilul eveniment petrecut la 5 decembrie 1918, în Lăpuşul Unguresc, a
luat parte la centralizarea victimelor măcelului. Pe parcursul vieţii sale,
protopopul Vasile Muste a fost un intelectual cu o cultură aleasă, implicat în
Semnătura preotului Vasile Muste consemnată pe raportul referitor la victimele măcelului petrecut la 5 decembrie
acţiuni de alfabetizare şi filantropice şi a rămas în istoria locală ca un
1918 în Lăpuşul Unguresc (Arhivele Naţionale Cluj, Fond Consiliul Naţional Român Solnoc-Dăbâca).
exponent important în desăvârşirea şi consolidarea unităţii neamului. După 52
de ani petrecuţi ca păstor al sufletelor, Vasile Muste s-a stins din viaţă la 9 septembrie 1928 în Târgu-Lăpuş, la venerabila vârstă de 78 de ani.

Membru CNRC Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur – avocat dr. IOAN PETRUŢ
S-a născut la 10 august 1877 în localitatea Vălenii Lăpuşului, fiind fiul lui Lazar Petruţiu, un agricultor harnic din localitate şi al Susanei. A studiat la Gimnaziul Superior de Stat din
Gherla, apoi, în perioada 1903-1907, a fost student al Universităţii „Ferencz József” din Cluj – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice. La 14 ianuarie 1914 şi-a susţinut doctoratul în ştiinţe
juridice la Târgu-Mureş. A profesat ca avocat independent la Dumbrăveni, iar, începând cu anul 1912, în Lăpuşul Unguresc. Membru în Consiliul de administraţie şi de supraveghere al Băncii
„Lăpuşana”, activitatea sa financiar-bancară a fost încununată în anii '30 prin preluarea funcţiei de director al acesteia. Preocupat de dezvoltarea vieţii culturale româneşti, avocatul Ioan Petruţ s-a
numărat printre membrii marcanţi ai Despărţământului ASTRA-Târgu-Lăpuş, contribuind la susţinerea asociaţiei şi atingerea scopurilor acesteia, inclusiv cu sume importante de bani. În plan
politic, s-a înscris în Partidul Naţional Liberal, fiind preşedinte al organizaţiei locale Lăpuşul Unguresc. A jucat un rol activ în cadrul Consiliului Naţional Român Cercual Lăpuş şi CopalnicMănăştur, fiind ales membru în Comitetul Central Executiv al organismului în şedinţa din data
de 15/28 noiembrie 1918.

Semnătura lui Ioan Semnătura lui Ioan Petruţ consemnată pe procesulverbal de şedinţă a Consiliului de administraţie al Băncii „Lăpuşana” din 8
februarie 1931 (Arhivele Naţionale Maramureş, Fond Banca Lăpuşana din
Târgu-Lăpuş).

Naşterea lui Ioan Petruţ, din 10 august 1877, consemnată în Matricola confesională
ortodoxă a localităţii Vălenii Lăpuşului (Arhivele Naţionale Maramureş,
Colecţia Matricole Confesionale).

Ioan Petruţ
(n. 1877)

Membru CNRC Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur – protopop greco-catolic NICOLAE AVRAM

Nicolae Avram
(1856? – 1936?)

S-a născut în jurul anului 1856 (1858?) în localitatea Culcea, Comitatul Solnocul de Mijloc, fiind fiul
preotului Teodor Avram şi al Anastasiei. Protopopul Nicolae Avram a absolvit Gimnaziul din Beiuş, în anul
1877, apoi a urmat cursurile de teologie la Gherla, pe care le-a finalizat în 1881. Un an mai târziu a fost
hirotonit, iar din 1886 a fost numit administrator al Parohiei Greco-Catolice Copalnic-Mănăştur, unde şi-a
desfăşurat activitatea până în 1931, fiind totodată şi protopopul tractului cu acelaşi nume. În anul 1882, s-a
căsătorit cu Eleonora Anca, fiica notarului cercului Lăpuşul Unguresc,
Căsătoria preotului Nicolae Avram cu Eleonora Anca, din 20 noiembrie 1882, consemnată în Matricola confesională
Alexandru Anca şi al Rozei Ciocaşiu. A avut cinci copii: Aurelia
greco-catolică Copalnic-Mănăştur (Arhivele Naţionale Maramureş, Colecţia Matricole Confesionale).
Silvia, Eleonora Victoria, Valeriu Silviu, Maria Leontina şi Iuliu. La
13 august 1930, protopopul Nicolae Avram a fost numit arhidiacon onorar. De numele său se leagă înfiinţarea Băncii „Râureana” din Copalnic-Mănăştur la sfârşitul secolului al XIX-lea, când îl
regăsim în funcţia de director-preşedinte, încă din 1892, fiind totodată şi acţionar. Preocupat de promovarea culturii, a fost vicepreşedintele Despărţământului ASTRA Târgu-Lăpuş, participând activ
la întrunirile organizate în acest sens cu intelectualii din Ţara Lăpuşului, iar la iniţiativa sa s-au înfiinţat mai multe localuri de şcoală în satele protopopiatului. S-a implicat şi în diverse acţiuni
caritabile. În plan politic, protopopul Nicolae Avram a fost numit membru în Comitetul Central al Consiliului Naţional Român Cercul Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur, în cadrul şedinţei de
constituire, din 3 noiembrie 1918. Intelectual desăvârşit, Nicolae Avram a fost inclus la prima poziţie în ”Conspectul despre inteligenţii aflători în cercul detaşamentului Copalnic-Mănăştur”,
întocmit de locotenent Vasile Petrovan, comandantul Gărzii Naţionale din Copalnic-Mănăştur, la data de 10 decembrie 1918, fapt care demonstrează vrednicia sa şi aprecierea de care se bucura în
rândul locuitorilor din Ţara Lăpuşului.
Semnătura protopopului Nicolae Avram, consemnată pe o adresă înaintată de Oficiul Parohial Greco-Catolic Ruşor,
din 26 septembrie 1919 (Arhivele Naţionale Maramureş, Fond Protopopiatul Greco-Catolic Copalnic-Mănăştur).
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Pentru organizarea întregului ţinut: Vă chemăm! Veniţi în grabă voi, inteligenţa neamului!
(Dr. Gavril Buzura)
CONSILIUL NAŢIONAL ROMÂN CERCUAL
LĂPUŞ ŞI COPALNIC-MĂNĂŞTUR

Situaţia intelectualilor din cercul Copalnic-Mănăştur, întocmită la 10
decembrie 1918, de către comandantul Gărzii Naţionale RomâneDetaşamentul Copalnic-Mănăştur (Arhivele Naţionale Cluj, Fond
Consiliul Naţional Român Solnoc-Dăbâca).

Biroul permanent
Dr. Gavril Buzura – preşedinte
Protopop Ioan Olteanu – vicepreşedinte
Preot George Petrovan – vicepreşedinte
Dr. Ion P. Olteanu – secretar I,
Dr. Iuliu G. Anca – secretar II, notar I
Avocat Alexandru Pop – notar I
Teolog Petru Bizo – notar II cassar A
Alexandru China – cassar
Dr. Clemente Petrovan – controlor
Comitetul central constatator
Petru Pop – Suciul de Sus
Vasile Paşca – Lăpuşul Lomânesc
Maftei Nechita – Suciul de Jos
Nicolae Dunca proprietar şi primar –
Copalnic-Mănăştur
Alexiu Medan proprietar şi primar Măgureni
Ion Cozmuţa proprietar – Cerneşti
Aurel Greblea preot – Făureşti
Ion Filip notar pensionar – Fanaţe
Nicolae Avram – protopop greco-catolic
Copalnic-Mănăştur
Gregoriu Popescu preot – Suciul de Jos
Alexandru Chezan preot greco-catolic – Groşi
Ion Filip preot greco-catolic Libotin.
Comitetul central executiv
Protopop greco-catolic Vasile Muste
Protopop ortodox Andreiu Ludu
Avocat Dr. Ioan P. Olteanu
Avocat Dr. Augustin Pop
Avocat Dr. Ioan Petruţiu
Protopop ortodox Niculae Gherman
11
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DELEGAŢI LA MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ DE LA ALBA IULIA
(delegaţi de drept: protopop Andrei Ludu, protopop Gavril Muste; delegaţi aleşi: preot Nicolae Gherman, avocat dr. Titus Ciortea, învăţător Gregoriu Roman, preot Emil Dragomir,
preot Sigismund Lenghel; supleanţi: Lazar Paşca, Pante Paşca, Vasile Mocan, Teodor Rus, Victor Moldovan şi Ioan Mureşian).
Delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia – preot ortodox NICOLAE GHERMAN

Preotul Nicolae Gherman în
prima reprezentanţă a Băncii
Lăpuşana din 1908

S-a născut în localitatea Rohia la 1 octombrie 1877, fiind fiul lui Gherman Aronu a lui Ionu Lupului şi al Anişcăi. A urmat cursurile Şcolii Primare
din Rohia, iar ulterior pe cele ale Şcolii Elementare din Târgu-Lăpuş. A absolvit Gimnaziul din Năsăud, continuându-şi studiile la Seminarul TeologicPedagogic Andreian din Sibiu, pe care l-a absolvit la 6 iulie 1899. S-a căsătorit, la 14 noiembrie 1899, cu Maria Man, fiica preotului Petru Man din Boiereni
şi a avut 10 copii. A fost fost hirotonit la 20 noiembrie 1899, iar la 2 februarie 1900 a preluat Parohia Ortodoxă Rohia, pe care a păstorit-o până în toamna
anului 1940. La iniţiativa şi sub îndrumarea sa, în perioada 1903-1905 s-a construit Biserica Ortodoxă din Rohia, sfinţită la 2/15 septembrie 1907. A pus
bazele Mănăstirii „Sfânta Ana” din Rohia, primul lăcaş de cult de acest fel din Transilvania. În anul 1929 a devenit administrator al Protopopiatului Ortodox
Lăpuş, fiind numit prin actul nr. 8477/1929 de către Consiliul Eparhial al Episcopiei Clujului, Vadului şi Feleacului, funcţie pe care a deţinut-o până în anul
1932. Din această poziţie, a început lucrările pentru zidirea Bisericii Ortodoxe din Târgu-Lăpuş. Activitatea sa în acest domeniu a continuat şi după cel de-al
Doilea Război Mondial, în perioada 1945-1947 slujind în parohia Teaca, judeţul Mureş. De numele său se leagă renovările efectuate la biserica din localitate,
grav afectată de distrugerile provocate de război. A fost iniţiatorul construcţiei mai multor localuri de şcoli confesionale, precum cel din Fânaţe sau cel din
Rohia. S-a zbătut pentru ca actul de învăţământ să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, fiind şi învăţătorul satului Rohia până în anul 1911. Cu sprijinul
său s-a reuşit angajarea primului învăţător calificat, în persoana lui Ştefan Bărbos. Pentru promovarea culturii în Rohia, a înfiinţat un cor, o agentură a
asociaţiei „Astra” şi o bibliotecă populară. A pus bazele „Reuniunii Femeilor Române” din Târgu-Lăpuş. Preotul Nicolae Gherman se numără printre
fondatorii Băncii „Lăpuşana”, prima bancă populară românească din Ţara Lăpuşului. În anul 1922 a înfiinţat
Cooperativa de Consum şi Valorizare „Comoara” din Rohia cu scopul de „a răspândi cultura şi cooperaţia în
comună” şi a ajuta locuitorii să-şi achiziţioneze mai uşor terenuri agricole. În plan
politic, în şedinţa de constituire a Consiliului Naţional Român Cercual Lăpuş şi
Copalnic-Mănăştur din 3 noiembrie 1918, a fost ales membru în Comitetul
Central Executiv. La 28 noiembrie 1918, în cadrul adunării generale a CNR Lăpuş,
Nicolae Gherman a fost desemnat ca delegat la Marea Adunare Naţională de la
Alba Iulia, din partea Cercului Electoral Lăpuş. Prezent în ziua de 5 decembrie
1918 la adunarea locuitorilor din Ţara Lăpuşului, ţinută în curtea Şcolii
Confesionale Greco-Catolice din Târgu-Lăpuş pentru a comunica poporului
hotărârile Marii Adunări Naţionale, a fost martor al atacului trupelor maghiare
asupra mulţimii, reuşind să scape nevătămat. După Marea Unire, preotul Nicolae
Gherman a luat parte la organizarea şi desfăşurarea alegerilor electorale. Ctitor de
lăcaşuri de cult şi şcoli, Nicolae Gherman a rămas în conştiinţa lăpuşenilor şi nu
numai, drept un exemplu de moralitate şi modestie. S-a stins din viaţă, la data de 11
iulie 1959 în Dej.

Căsătoria lui Nicolae Gherman cu Maria Man, consemnată în Matricola
confesională ortodoxă Rohia (Arhivele Naţionale Maramureş,
Colecţia Matricole Confesionale).

Raportul preotului Nicolae Gherman întocmit la 14 decembrie
1918, privind victimele din Rohia ca urmare a măcelului petrecut la
5 decembrie 1918 în Lăpuşul Unguresc (Arhivele Naţionale Cluj,
Fond Consiliul Naţional Român Solnoc-Dăbâca).

Raportul Oficiului Parohial Rohia pe anul 1918, întocmit de preotul Nicolae
Gherman la 29 ianuarie 1919, cu enumerarea principalelor evenimente din
viaţa localităţii – Unirea Transilvaniei cu România, aspecte locale din TârguLăpuş, gripa spaniolă, care a provocat 32 de cazuri de moarte etc. (Arhivele
Naţionale Maramureş, Fond Oficiul Parohial Ortodox Rohia).
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Preot Nicolae Gherman
(01.10.1877 – 11.07.1959 )

Delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia – avocat dr. TITUS PETRU CIORTEA
Titus Petru Ciortea s-a născut la 12 aprilie 1883 în Cisteiu, comitatul Alba de Jos, în familia lui
Dumitru Ciortea şi Florei Şerb. A studiat la Gimnaziul Superior Greco-Catolic din Blaj, apoi a urmat
cursurile Universităţii „Ferencz József” din Cluj – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice. La 28 ianuarie
1911 a obţinut titlul de doctor în drept. În 1912, s-a căsătorit cu Victoria Zsentye din Târgu-Lăpuş, iar
un an mai târziu s-a născut fiica sa, Dorica Maria. Membru al Despărţământului ASTRA Târgu-Lăpuş,
a făcut parte din Comisia constatatoare a asociaţiei. A luptat în Primul Război Mondial şi a fost
prizonier în Rusia. În anul 1918, s-a reîntors în Târgu-Lăpuş, unde s-a implicat în politică, fiind un
personaj important în organizarea consiliilor şi a gărzilor săteşti din cercul Lăpuş. În şedinţa CNR
Cercual Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur din 28 noiembrie 1918, a fost delegat să participe la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia. În 5 decembrie 1918, la adunarea convocată în curtea Şcolii
Confesionale Greco-Catolice din Târgu-Lăpuş, Titus Ciortea a vorbit mulţimii din galeria şcolii pentru
a comunica hotărârile luate la 1 Decembrie 1918. În acel moment, mulţimea a fost atacată de soldaţi
unguri din Regimentul 39 Debrecen, care au deschis focul, avocatul Titus Ciortea fiind grav rănit la
picior. După doi ani de suferinţă, Titus Ciortea s-a stins din viaţă la 30 iulie 1921.
Titus P. Ciortea
(1883 – 1921)

Căsătoria Dr. Titus Ciortea cu Victoria Zsentye, din 27 mai 1912, consemnată în
Matricola confesională romano-catolică Lăpuşul Unguresc (Arhivele Naţionale
Maramureş, Colecţia Matricole Confesionale).

Raportul protopopului Vasile Muste
întocmit la 20 decembrie 1918, privind
cetăţenii răniţi în măcelul din 5 decembrie
în Lăpuşul Unguresc, în care se regăseşte
şi avocat dr. Titus Ciortea (Arhivele
Naţionale Cluj, Fond Consiliul Naţional
Român Solnoc-Dăbâca).
)

Delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia – învăţător GREGORIU ROMAN
Fiul lui Gavril Roman şi Danci Todora, Gregoriu Roman s-a născut la 10 ianuarie 1869 în localitatea Vima Mică. A urmat studiile la Preparandia din Gherla şi a
devenit învăţător în Lăschia. S-a căsătorit în 1896 cu Lucreţia Coruiu din Vad, de care a divorţat în anul 1907. S-a recăsătorit cu Rozalia Raţ din Dej, cu care a avut 5 copii.
S-a implicat în construirea unui nou local de şcoală în Lăschia, a fost preocupat pentru promovarea educaţiei, fapt demonstrat de Raportul general despre starea şcolilor şi
învăţământului pe anul 1912/1913, prezentat în cadrul Conferinţei mixte a preoţilor şi învăţătorilor din Protopopiatul „Cetatea de Piatră”, desfăşurată în Ciocotiş la 21
septembrie 1913. La 28 noiembrie 1918, în cadrul Adunării Generale a CNR Cercual Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur, a fost desemnat delegat la Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia. În Conspectul despre inteligenţii aflători în cercul detaşamentului Copalnic-Mănăştur, întocmit de locotenent Vasile Petrovan, la data de 10 decembrie
1918, se regăseşte şi numele său.

Semnătura Învățătorului Gregoriu Roman, consemnată pe un registru matricol (Arhivele
Naţionale Maramureş, Fond Şcoala Primară de Stat Lăschia)
Gregoriu Roman
(n. 10.01.1869)
(
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Delegat de drept la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia – protopop greco-catolic GAVRIL MUSTE
Provenit dintr-o familie greco-catolică, Gavril Muste s-a născut la 5 mai 1880 în localitatea Coroieni, fiind fiul preotului Gavril Muste (fratele
protopopului Vasile Muste din Târgu-Lăpuş) şi al Susanei Muste. Tradiţia din familie l-a făcut pe tânărul Gavril Muste să îmbrăţişeze cariera
ecleziastică. A îmbrăcat sutana şi după moartea părintelui său a preluat Parohia Greco-Catolică Coroieni, unde a slujit începând cu anul 1909. S-a
căsătorit cu Valeria Muste născută Pop. La 9 august 1930, în şedinţa Consistoriului arhidiecezan din Cluj, prin actul nr. 4427, Gavril Muste, paroh în
Coroieni, a fost numit protopop onorar cu „facultate” de a purta brâu roşu. A pus bazele şi a sprijinit construcţia unor lăcaşe de rugăciune, precum
bisericile din Coroieni şi din Drăghia. De-a lungul vieţii sale, protopopul Gavril Muste a fost preocupat de promovarea culturii şi alfabetizarea
populaţiei. A participat la numeroase întruniri ale Despărţământului ASTRA Târgu-Lăpuş, numărându-se printre membrii acesteia. Sentimentul
patriotic pe care îl avea, l-a făcut pe preotul Gavril Muste să se implice în acţiunile Partidului Naţional Român premergătoare Marii Uniri. A participat
la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia în calitate de membru de drept, desemnat pentru a reprezenta Protopopiatul Greco-Catolic Lăpuş şi a
vota în numele lăpuşenilor, hotărârile luate de Marele Sfat Naţional al Ţării. După Unire s-a implicat în alegerile electorale, fiind desemnat membru
Fragment din procesul-verbal
al Biroului Electoral Central al judeţului Solnoc-Dăbâca din partea
al şedinţei Biroului Electoral
Circmscripţiei Electorale Lăpuşul Unguresc, motiv pentru care a depus jurământul
Central al Judeţului Solnocla 20 septembrie 1919. Hărnicia şi capacităţile sale intelectule au fost dovedite şi
de consemnarea numelui său în Conspectul intelectualilor din Coroieni, întocmit
Dăbâca din 20 septembrie
la 16 decembrie 1918 de către preotul ortodox Ioan Andrei.
1919, în care este consemnat
jurământul membrilor
Naşterea lui Gavril Muste, din 5 mai 1880, consemnată în Matricola confesională grecoacestuia, semnat şi de preotul
catolică Coroieni (Arhivele Naţionale Maramureş, Colecţia Matricole Confesionale).
Gavril Muste. (Arhivele
Naţionale Cluj, Fond
Prefectura Judeţului Someş).
Delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia – protopop greco-catolic EMIL DRAGOMIR

Semnătură
pr. Gavril
Muste

Descendent al Dragomireştilor din localitatea cu acelaşi nume, Emil Dragomir s-a născut la 11 aprilie 1882 în Copalnic-Mănăştur, tatăl său fiind
preotul Ioanu Dragomir din Ruşor şi Vad, iar mama sa Maria Marincaş. A absolvit 8 clase gimnaziale depunând maturitatea la Gimnaziul Superior Episcopesc Greco-Catolic
Român din Beiuş la 29 iunie 1903. A urmat teologia la Liceul şi Semniarul Teologic Domestic şi Episcopesc Greco-Catolic Român din Gherla
în perioada 1903-1907. La 17 noiembrie 1907 s-a căsătorit cu Otilia Petrovan şi a avut doi copii: Ioan Vergiliu şi Silviu Emil. A fost hirotonit
la 29 decembrie 1907 şi a preluat Parohia Ruşor. În perioada anterioară îmbrăcării sutanei, a profesat ca învăţător. Membru al Despărţământului
ASTRA Târgu-Lăpuş, precum şi în conducerea Băncii „Râureana” din Copalnic-Mănăştur, s-a implicat în diverse acţiuni filantropice, mai ales
în perioada Primului Război Mondial. În plan politic, a îmbrăţişat principiile Partidului Naţional Român din Transilvania, promovând ideile de
unitate şi libertate. La 28 noiembrie 1918, în cadrul şedinţei Consiliului Naţional Român Cercual Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur, a fost delegat
din partea Cercului Electoral Lăpuş la Alba Iulia, participând cu mândrie şi demnitate la
Semnătura preotului Emil Dragomir consemnată pe fişa autobiografică întocmită la 26 septembrie 1919, în
Marea Adunare Naţională. S-a stins din viaţă la 10 iulie 1959 şi a fost înmormântat în
parohia Ruşor (Arhivele Naţionale Maramureş, Fond Protopopiatul Greco-Catolic Copalnic-Mănăştur).
localitatea sa natală.
Emil Dragomir
(1882 – 1959)

Delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia –
preot greco-catolic SIGISMUND LENGHEL

S-a născut la 2 iulie 1864 în Remetea Chioarului, părinţii săi Găvrilă Lenghel şi Raţiu Iuliana fiind ţărani simpli de confesiune greco-catolică. A absolvit opt clase gimnaziale cu atestat de
maturitate, apoi a urmat cursurile teologice la Seminarul Teologic Greco-Catolic din Gherla, în perioada 1887-1891. Căsătorit, la 18 februarie 1892, cu Sofia Colceriu, fiica medicului Alexandru
Colceriu şi al Ilcăi Mihalca din Copalnic-Mănăştur, a fost hirotonit la Gherla în noiembrie 1892 şi numit preot în Preluca Veche, unde s-a ocupat şi de şcoală, fiind învăţător. A avut doi copii,
Alexandru Victor şi George. În vara anului 1900 s-a mutat la Parohia Coruia, unde a slujit până în primăvara anului 1903, când a trecut la confesiunea ortodoxă. Acest fapt a fost confirmat prin
adresa Protopopiatului Ortodox Dej nr. 202 din 17/30 mai 1903, semnată de către protopopul Teodor Herman şi ulterior transmisă Oficiului Protopopesc Greco-Catolic Cerneşti. În perioada 19031914 a locuit în Dej, unde a colaborat cu Elie Miron Cristea, asesor consistorial şi viitorul mitropolit şi patriarh. Unele surse menţionează faptul că în acest timp ar fi păstorit Parohia Ortodoxă
Sălişca, judeţul Cluj, unde între anii 1907-1908, a edificat o biserică din lemnul provenit de la bisericile demolate în Rohia şi Coroieni. Grav bolnav şi datorită greutăţilor pricinuite de război, în
1914 s-a reîntors în Copalnic-Mănăştur, ulterior preluând Parohia Greco-Catolică Berinţa. A fost secretar particular al lui Vasile Lucaciu, iar în anii '30 a fost numit protopop onorific al
Protopopiatului Greco-Catolic Baia Mare, unde a şi slujit. S-a implicat în activitatea Băncii „Râureana” din Copalnic-Mănăştur, numele său regăsindu-se în rândurile membrilor Comitetului
director. În plan politic, în şedinţa din 28 noiembrie 1918 a Consiliului Naţional Român Cercual Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur a fost desemnat ca şi delegat din partea Cercului Electoral Lăpuş la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, participând la actul de semnare al Unirii. În anul 1944, s-a stins din viaţă la Baia Mare, unde a fost şi înmormântat.

Semnătura preotului Sigismund Lenghel, consemnată pe fişa autobiografică întocmită la 29 septembrie 1919,
în Parohia Berinţa (Arhivele Naţionale Maramureş, Fond Protopopiatul Greco-Catolic Copalnic-Mănăştur).
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Sigismund Lenghel
(1864 – 1944)

Prim-pretor al Plăşii Copalnic-Mănăştur – avocat ALEXANDRU POP („Domnul din Curte”)
Născut la 20 februarie 1875, în localitatea Petreşti, avocatul Alexandru Pop a fost fiul mai mare al preotului greco-catolic Alexandru Pop şi al Eufrosinei. La sfârşitul secolului al XIX-lea,
familia s-a mutat în parohia Cerneşti, comitatul Solnoc-Dăbâca. A studiat la Gimnaziul Superior Fundaţional din Năsăud, apoi la Academia Regală de Drept din Oradea şi ulterior la Universitatea
„Ferencz József” din Cluj – Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Politice. După finalizarea studiilor universitare a
urmat un curs academic la Viena. A făcut parte din
conducerea Băncii „Lăpuşana” din Lăpuşul Unguresc
şi, împreună cu familia sa, a participat la fondul de
acţiuni al Băncii „Râureana” din Copalnic-Mănăştur.
Membru ASTRA Despărţământul Târgu-Lăpuş, a
contribuit pentru susţinerea asociaţiei şi atingerea
scopurilor acesteia, inclusiv cu sume importante de
bani. În şedinţa de constituire a CNR Lăpuş şi
Copalnic-Mănăştur a fost desemnat notar al
constituantei şi al Biroului executiv. În cursul anului
Extras
mandatuldedeplată
platăaa
Extras
dindin
mandatul
Av. Alexandru Pop
1919 a fost numit prim-pretor al plăşii Copalnicsalariului
salariului pe
pe
luna
decembrie
1920,
1920
aa
salariului
peluna
lunadecembrie
decembrie
1920
(1875-1953)
Mănăştur. Mare proprietar de pământ „Domnul din
prim-pretorului
prim-pretorului
Plăşii
Plăşii
CopalnicCopalnic
a primpretorului Plăşii Copalnic
Curte”, aşa cum a rămas în memoria localnicilor,
Mănăştur, Alexandru
Alexandru Pop
Pop (Arhivele
(Arhivele
înainte de moarte şi-a vândut mare parte din terenurile pe care le deţinea. În anul 1953,
Mănăştur, Alexandru Pop
Naţionale
Cluj,
Fond
Prefectura
Alexandru Pop s-a stins din viată, fiind înmormântat în cimitirul din curtea bisericii din
Judeţului Someş)
localitatea Cerneşti, alături de părinţii săi.

Semnătura
prim-pretorului
Plăşii
Copalnic-Mănăştur,
Alexandru Pop, consemnată pe
o adresă transmisă Prefecturii
Judeţului Solnoc-Dăbâca, la 6
noiembrie 1920 (Arhivele
Naţionale
Cluj,
Fond
Prefectura Judeţului Someş).

Prim-pretor al plăşii Lăpuşul Unguresc – avocat dr. SILVIU MAIOR
S-a născut în anul 1886 în localitatea Pui, Comitatul Hunedoara, fiind fiul lui Vasile, un vicejudecător
pensionar. A studiat la Gimnaziul de Stat din Dumbrăveni, apoi la Academia Regală de Drept din Oradea. Ulterior
a urmat cursurile Universităţii „Ferencz József” din Cluj – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice. La 7 mai 1910 a
obţinut titlul de doctor în ştiinţe juridice. A luptat în Primul Război Mondial în armata austro-ungară de la început
şi până în luna noiembrie 1918. În anul următor a fost numit prim-pretor al plăşii Lăpuşul Unguresc. În această
calitate a intervenit pentru reinternarea maghiarilor învinuiţi de faptele petrecute la Lăpuş în decembrie 1918 şi
ulterior eliberaţi, în acest sens transmiţănd un raport Prefecturii Judeţului Solnoc-Dăbâca. Ca urmare a
corespondenţei Prefecturii Judeţului Solnoc-Dăbâca cu preşedintele Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Iuliu
Maniu, s-a solicitat o notificare în mod oficial, pentru emiterea ordinului de reţinere a celor acuzaţi de măcelul de
la Lăpuş. În perioada interbelică şi-a practicat meseria în domeniul juridic, în anul 1936 fiind consemnat notar
public în Zalău.

Raportul prim-pretorului Plăşii Lăpuşul Unguresc, dr. Silviu Maior, din 12 martie 1920, către Prefectura
Judeţului Solnoc-Dăbâca, referitor la nepracticarea meseriei de avocat în perioada în care s-a aflat la
conducerea preturii (Arhivele Naţionale Cluj, Fond Prefectura Judeţului Someş).
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Comandantul Gărzii Naţionale Lăpuş – plutonier VASILE FILIP
De numele lui Vasile Filip se leagă un episod trist din istoria Ţării Lăpuşului. Fiul lui Ioan Filip din Libotin, Vasile a fost comandantul Gărzii Naţionale din Lăpuş, constituită
la sfârşitul anului 1918 cu scopul de a acţiona de câte ori ordinea obştească, siguranţa personală, ori averea oricărui particular, precum şi averea oricărei corporaţiuni e ameninţată. În
ziua de 5 Decembrie 1918, plutonierul Vasile Filip a participat la adunarea convocată în curtea Şcolii Confesionale Greco-Catolice din Lăpuşul Unguresc pentru a se comunica poporului
hotărârile luate la Alba Iulia. Discursurile delegaţilor şi a fruntaşilor CNR Lăpuş au fost întrerupte de către soldaţii unguri din Regimentul 39 Debrecen, care au deschis focul asupra
mulţimii lăsând în urma lor zeci de morţi şi răniţi. Din păcate, comandantul Gărzii Naţionale din Lăpuş a fost ucis mişeleşte, în cel mai barbar mod posibil. Momentul a fost cu atât mai
tragic, cu cât, Vasile Filip nu a fost omorât în momentul atacului din curtea şcolii, ci a fost căutat şi găsit câteva ore mai târziu. Acest lucru a fost subliniat şi în informarea Prefecturii
Judeţului Solnoc-Dăbâca către Consiliul Naţional Român Central, Redacţia „Românul” din Arad şi Agenţia „Dacia” din Sibiu, la 5/18 decembrie 1918, în care s-a precizat că pe numitul
Vasilie Filip nu l-au împuşcat când soldaţii unguri s’au năpustit asupra oamenilor adunaţi în curtea şcoalei, ci l’au căutat în noaptea următoare şi, găsindu-l la o casă, l’au scos de
acolo şi l’au masacrat în chipul cel mai mişelesc. De asemenea, în raportul întocmit de către Comisia de anchetă s-a specificat că în ceea ce-l priveşte pe comandantul Gărzii Naţionale
din Lăpuş, Vasile Filip a fost omorât în chipul cel mai îngrozitor, având 32 de împunsături cu baioneta în piept şi spate, şi două împuşcături, i-au tăiat un deget, pe care avea două inele,
i s'a făcut o cruce în frunte tăiată cu baioneta, şi l'au desbrăcat complet. Totodată, în Conspectul indivizilor din comuna Libotin cari la întâmplarea funestă din 5 Decemvre a.c. la
Lăpuşul unguresc au fost omorâţi sau vulneraţi, întocmit de preotul Alexandru Perhaiţa la 17 decembrie 1918, numele lui Vasile Filip a fost consemnat la prima poziţie în rândul celor
ucişi la 5 decembrie 1918.

Informarea Prefecturii
Judeţului Solnoc-Dăbâca
către Consiliul Naţional
Român Central, Redacţia
„Românul” din Arad şi
Agenţia „Dacia” din Sibiu din
5/18 decembrie 1918, privind
măcelul săvârşit în Lăpuşul
Unguresc şi uciderea lui
Vasile Filip în chipul cel mai
mişelesc. (Arhivele Naţionale
Cluj, Fond Consiliul Naţional
Român Solnoc-Dăbâca).

Comandantul Gărzii Naţionale Române Copalnic-Mănăştur
– locotenent VASILE PETROVAN

Scrisoarea av. dr. Gavril Buzura, din 13 decembrie 1918, către Consiliul Naţional
Român Central, prin care transmite raportul în cazul mutilării corpului lui Vasile Filip
(Arhivele Naţionale Cluj, Fond Consiliul Naţional Român Solnoc-Dăbâca).

Raportul preotului Alexandru Perhaiţa întocmit în 17
decembrie 1918, cu privire la morţii şi răniţii din Libotin
căzuţi la 5 Decembrie 1918, în Lăpuşul Unguresc
(Arhivele Naţionale Cluj, Fond Consiliul Naţional Român
Solnoc-Dăbâca).

Naşterea lui Vasile Petrovan, din 15 martie 1893, consemnată în
Matricola confesională greco-catolică a localităţii Berinţa (Arhivele
Naţionale Maramureş, Colecţia Matricole Confesionale).
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Vasile Petrovan s-a născut la 15 martie 1893 în localitatea Berinţa,
fiind fiul lui Ioan Petrovan şi Iuliana Greblea. Absolvent de „comerciale”
şi cu „praxă notarială de 2 ani”, Vasile Petrovan a devenit notar cercual în
localitatea sa natală. Locotenent în rezervă, a participat activ la Primului
Război Mondial şi s-a întors de pe câmpul de luptă pe deplin sănătos.
Pentru meritele sale a fost decorat cu Medalia de Argint I şi II, precum şi
cu Medalia de Bronz. S-a implicat în evenimentele din anul 1918, fiind
comandantul Gărzii Naţionale Române din Copalnic-Mănăştur. În
calitatea sa de comandant gardist, la 10 decembrie 1918, a întocmit
Conspect despre inteligenţii aflători în cercul detaşamentului Copalnic
Mănăştur, în care a inclus toţi intelectualii din satele plăşii, printre care
figurează şi numele său. La alegerile electorale din anul 1920 a fost grefier
în secţia de votare Berinţa, Cărbunari, Cărpiniş.

Scrisoarea preşedintelui Consiliului Naţional Român Lăpuş şi
Copalnic-Mănăştur, dr. Gavril Buzura, către CNRC Dej, prin care
informează autorităţile despre atacul armatei maghiare săvârşit
asupra mulţimii adunate în curtea Şcolii Confesionale GrecoCatolice din Lăpuşul Unguresc, solicitând ajutor militar urgent
pentru a se evita producerea unei „revoluţii” (Arhivele Naţionale
Cluj, Fond Consiliul Naţional Român Solnoc-Dăbâca).

Ultima jertfă: Martirii Lăpuşului! (Dr. Ioan P. Olteanu)
Rapoarte cu victimele căzute pradă măcelului din 5 decembrie 1918,
întocmite de preoţi din localităţi aparţinătoare plasei Lăpuş. (Arhivele
Naţionale Cluj, Fond Consiliul Naţional Român Solnoc-Dăbâca).

SUCIU DE JOS
SUCIUL DE SUS

ROGOZ

CUPŞENI

GROŞI
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Raportul Prefecturii Judeţului Solnoc-Dăbâca din 3 iulie
1919, către dr. Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului Dirigent
Sibiu, privind eliberarea maghiarilor acuzaţi de săvârşirea
măcelului din 5 decembrie 1918, prin care solicită închiderea
de urgenţă a acestora pentru a se evita izbucnirea unor
revolte din partea populaţiei lăpuşene (Arhivele Naţionale
Cluj, Fond Prefectura Judeţului Someş).

Scrisoare adresată prefectului judeţului Solnoc-Dăbâca prin
care se solicită înaintarea unei notificări oficiale către
preşedintele Consiliului Dirigent Sibiu, dr. Iuliu Maniu, pentru
a putea emite ordin de arestare şi „reinternare” a maghiarilor
acuzaţi de faptele mişeleşti din 5 decembrie 1918 de la
Lăpuşul Unguresc (Arhivele Naţionale Cluj, Fond Prefectura
Judeţului Someş).
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Deputat în primul Parlament al României Mari – avocat dr. IOAN P. OLTEANU
Ioan Patriciu Olteanu s-a născut la 18 iunie 1883, în Suciul de Sus, fiind fiul protopopului Ioan Olteanu şi al Luisei Bogdan. A absolvit Gimnaziul Superior Greco-Catolic din Blaj,
apoi a urmat cursurile Universităţii „Ferencz József” din Cluj – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice. Şi-a continuat studiile la Budapesta şi Viena, iar la 15 decembrie 1906 şi-a susţinut
doctoratul în drept. La 19 mai 1914 s-a
căsătorit cu Maria Muste, una dintre
fiicele protopopului Vasile Muste şi ale
Ludovicăi Barbul din Târgu-Lăpuş. A
avut trei copii: Mircea Ioan Vasile (n.
1915), Maria (n. 1917) şi Aglaia
Ilenuţa (n.1919) în Târgu-Lăpuş. În
plan profesional, capacităţile sale
intelectuale, hărnicia şi perseverenţa lau transformat într-un avocat de
succes, care şi-a început activitatea în
Lăpuşul Unguresc, iar apoi la Dej.
Personalitate complexă, dr. Ioan P.
Olteanu s-a implicat în acţiunile
Dr. Ioan P. Olteanu
ASTRA Despărţământul Târgu-Lăpuş, fiind
(n. 1883)
totodată desemnat în Comisia constatatoare a
asociaţiei alături de protopopul Vasile Muste şi dr. Titus Ciortea. La împlinirea
a 50 de ani de la înfiinţarea ASTRA, în anul 1911, în cadrul reuniunii, dr. Ioan
P. Olteanu a susţinut un discurs Despre ştiinţă şi mijloacele ajungerii la ea. Din
punct de vedere politic, Ioan P. Olteanu a îmbrăţişat ideile Partidului Naţional
Român şi a avut funcţii de conducere la nivel local. În şedinţa de constituire a
Consiliului Naţional Român Cercual Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur a fost ales
„secretar I” al organismului, precum şi membru al Comitetului Central
Executiv. La 5 decembrie 1918 a vorbit mulţimii adunate în curtea Şcolii
Confesionale Greco-Catolice din Târgu-Lăpuş în vederea comunicării
hotărârilor luate la Alba Iulia. Discursul său a fost întrerupt de atacul soldaţilor
unguri din Regimentul 39 Debrecen, care au deschis focul asupra oamenilor.
Datorită activităţii sale în cadrul CNR, a fost condamnat la moarte de către
gărzile roşii maghiare, însă la intervenţia mai multor personalităţi a fost achitat.
În anul 1919 a câştigat un mandat de deputat în primul Parlament al
României Mari în Circumscripţia Electorală Lăpuşul Românesc. S-a
implicat şi în organizarea şi desfăşurarea alegerilor electorale din 1920, fiind
numit preşedinte al Secţiei de votare Lăpuşul Unguresc. A fost preşedintele
Casei de Economii Târgu-Lăpuş şi membru în comisia de verificatori a Băncii
„Lăpuşana”. În perioada 1933-1937 a fost prefect al judeţului Someş, funcţie
pe care a exercitat-o cu mândrie şi demnitate. În timpul mandatului său a
sprijinit construcţia unui monument închinat martirilor căzuţi la 5 decembrie
1918, în Piaţa Lăpuşului, inaugurat la 21 mai 1936. A publicat lucrarea
Afirmarea românească în Someş, apărută în anul 1937 la Dej, volum
monografic cu accent pe evenimentele din perioada Marii Uniri. Pentru
activitatea şi meritele sale deosebite i s-a conferit Ordinul „Coroana României”
în Grad de Mare Cruce.

Căsătoria dr. Ioan P. Olteanu cu Maria Muste, din 14 mai 1914,
consemnată în Matricola confesională greco-catolică a localităţii TârguLăpuş (Arhivele Naţionale Maramureş, Colecţia Matricole
Confesionale).

Fragment din procesul-verbal al şedinţei de constituire a CNR Cercual Lăpuş din
3 noiembrie 1918, în care dr. Ioan P. Olteanu a expus pe larg eforturile Partidului
Naţional Român pentru propagarea ideilor de libertate, egalitate şi fraternitate,
rugând participanţii să fie deschişi la răspândirea noilor idei politice pentru
înfăptuirea consiliilor naţionale locale. (Arhivele Naţionale Cluj, Fond Consiliul
Naţional Român Solnoc-Dăbâca).
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Anunţ privind câştigătorii alegerilor electorale din 1919, în
Comitatul Solnoc-Dăbâca. Pentru Camera Deputaţilor, în
Circumscripţia Lăpuşul Unguresc au fost aleşi dr. Ioan P.
Olteanu şi Andrei Ludu cu unanimitate de voturi. (Arhivele
Naţionale Cluj, Fond Prefectura Judeţului Someş).

Deputat în primul Parlament al României Mari – protopop ortodox ANDREI LUDU

Protopopul ortodox Andrei Ludu
(n. 1877)

S-a născut la 6 august 1877 în comuna Beclean, Comitatul Făgăraş, fiind fiul lui Ianos, ajutor de notar. A urmat cursurile Şcolii Populare Elementare Ortodoxe Române din comuna sa
natală, pe care le-a absolvit cu calificativul „Foarte bine”. A studuiat apoi la Gimnaziul Superior Greco-Catolic din Blaj şi ulterior la Universitatea „Ferencz József” Cluj – Facultatea de
Filosofie, Limbi şi Istorie, pe care a finalizat-o în anul 1912. Preot în localitatea Borcut, prin actul nr. 11801/27 septembrie 1912, Consistoriul Arhidiecezan din Cluj l-a numit administrator
protopresbiterial al Tractului Cetatea de Piatră, funcţie pe care a deţinut-o până în anul 1920. Recunoştinţa pentru meritele sale a fost surprinsă în Foaia bisericească din 6 mai 1920, unde a
fost exprimată şi o undă de regret pentru mutarea sa la Hunedoara: Harnicul protopop Andreiu Ludu, se îndepărtează de la postul avut, pentru a trece la postul de protopop în Hunedoara. Prin
el, o putere de muncă probată trece din diecesa noastră. La 1 mai 1924 a fost numit asesor consistorial ordinar în Senatul bisericesc al Eparhiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului,
Geoagiului şi Clujului, îndeplinind în paralel şi funcţia de administrator al Tractului Clujului, până în anul 1925. În perioada următoare, datorită seriozităţii şi perseverenţei cu care şi-a
desfăşurat activitatea în cadrul Eparhiei, protopopul Andrei Ludu a devenit consilier eparhial fiind promotorul unei moţiuni referitoare la pensionarea personalului bisericesc. De asemenea, sa implicat în ajutorarea bisericii şi a preoţilor din parohii sărace, prin proiectul Fondul de ajutorare preoţesc şi prin înfiinţarea unei comisii de administrare a acestui fond. Preşedinte al
Despărţămîntului ASTRA Târgu-Lăpuş, a luptat pentru promovarea culturii, considerând preoţii şi învăţătorii principalii responsabili pentru înălţarea la lumină şi bunăstare a iubitului nostru
popor. În deschiderea Conferinţei învăţătorilor din districtul protopopesc Târgu-Lăpuş, desfăşurată în anul 1913, protopopul Andrei Ludu a susţinut o cuvântare cu tema Limba maghiară în
şcolile noastre, luând, astfel, atitudine împotriva folosirii abuzive a limbii maghiare în şcoli. În plan politic, a îmbrăţişat ideile Partidului Naţional Român. Preşedinte al Consiliului Naţional
Român Local Borcut, la 3 noiembrie 1918 a fost ales membru în Comitetul Central Executiv al CNR Cercual Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur. Membru de drept al Marii Adunări Naţionale
de la 1 Decembrie 1918, din Alba Iulia în calitate de protopop al Tractului Ortodox Cetatea de Piatră, a făcut parte din delegaţia care s-a deplasat la Alba Iulia pentru înfăptuirea Marii Uniri.
După revenirea delegaţiei, la 5 decembrie 1918, a vorbit mulţimii adunate în curtea Şcolii Confesionale Greco-Catolice din Târgu-Lăpuş, de pe un amvon, în deschiderea şedinţei. A fost
martor al atacului trupelor maghiare care au deschis focul asupra celor prezenţi, reuşind să scape nevătămat. În anul 1919, a câştigat un mandat de deputat în primul Parlament al României
Mari, din partea Circumscripţiei Electorale Lăpuşul Unguresc, fiind ales cu unanimitate de voturi. Datorită acţiunilor sale politice, culturale şi sociale, protopopul Andrei Ludu a devenit un
personaj marcant în lupta pentru unitate naţională, rămânând în istoria locală şi nu numai, o figură demnă de aducere aminte.

Situaţia şcolară a elevului Andrei Ludu consemnată în Protocolul de clasificaţiune pentru Şcoala Populară Elementară Ortodoxă Română
din Comuna Beclean, întocmit în anul 1886/1887 (Parohia Ortodoxă Română Beclean jud. Braşov).

Lista intelectualilor din localitatea Borcut,
întocmită de protopopul Andrei Ludu,
preşedintele CNR local, la 14 decembrie
1918 (Arhivele Naţionale Cluj, Fond
Consiliul Naţional Român Solnoc-Dăbâca).

Menţiunea preotului Nicolae Gherman din Rohia, din 26 decembrie 1912,
referitoare la numirea preotului ortodox Andrei Ludu în funcţia de
protopop al Cetăţii de Piatră (Arhivele Naţionale Maramureş, Fond
Oficiul Parohial Ortodox Rohia).
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Potrivit istoricilor care au studiat evenimentele desfăşurate în anul 1918 în judeţul Sălaj, la data de 7 noiembrie, a fost înfiinţat, în localitatea Băseşti, cel dintâi Consiliu Naţional
Român (C.N.R.) din acest ţinut. Grupaţi în jurul memorandistului George Pop de Băseşti, consătenii, în frunte cu protopopul Alexandru Achim, ales comandant al Gărzii Naţionale din
localitate, au făcut front comun împotriva incursiunilor trupelor maghiare aflate în retragere. Astfel, la îndemnul preşedintelui Partidului Naţional Român din Transilvania, aceştia s-au
deplasat la Cluj, pentru a aduce un camion de armament şi muniţie necesare formării unei gărzi româneşti, cu scopul de a apăra localitatea Băseşti, deoarece aici aveau loc lupte între
trupele române şi cele maghiare. În luna aprilie 1919, armata română a reuşit să pătrundă şi să ocupe comitatul Sălaj şi implicit ţinutul „Codrului”. Constituirea Consiliului Naţional
Român din Băseşti a fost un exemplu pentru satele din zona Codrului, în care s-au înfiinţat consilii şi gărzi naţionale: Sălsig (28 octombrie/10 noiembrie), Odeşti (26 noiembrie/9
decembrie), Asuajul de Sus (29 noiembrie/12 decembrie), Mânău, Băiţa de sub Codru, Someş-Uileac (2/15 decembrie), Ciuta şi Corni (6/19 decembrie), Ţicău (9/22 decembrie). La 27
noiembrie 1918 au avut loc, în Cercul Electoral Cehul Silvaniei, alegerile în vederea desemnării delegaţilor la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Zona Codrului a fost
reprezentată de Ioan Coste din Someş-Uileac, George Maior din Băiţa de sub Codru, Vasile Gavriş din Odeşti. De asemenea, delegat de drept la Marea Adunare Naţională a fost şi
George Pop de Băseşti, care s-a deplasat la Alba Iulia însoţit de dr. Alexandru Chişiu.

Preşedinte al Marelui Sfat Naţional al Transilvaniei – GEORGE POP DE BĂSEŞTI

George Pop de Băseşti (1835-1919)

A fost unul dintre cei mai consecvenţi luptători pentru Unirea Transilvaniei cu România, pentru dezvoltarea liberă şi independentă a ţării. Despre bătrânul naţiei, marele istoric
Nicolae Iorga spunea că era icoană de trecut, garanţie morală pentru prezent, îndemn către tineretul viitorului.
George Pop de Băseşti s-a născut la data de 1 august 1835, în localitatea Băseşti, fiind fiul lui Petru şi al Susanei (născută în localitatea Turţ). Studiile elementare şi liceale le-a
făcut la Baia Mare şi Oradea, cele juridice la Academia de Drept din Oradea, întrerupte, însă, din cauza faptului că a fost mobilizat în armata imperială austriacă. La întoarcerea acasă, a
fost ales prim-pretor şi judecător al Scaunului Orfanal Comitatens. În perioada 1872-1881 a îndeplinit, în mai multe legislaturi, mandatul de deputat de Cehul Silvaniei, în Parlamentul
de la Budapesta. Începând cu anul 1881, timp de două
decenii, s-a aflat, alături de Ioan Raţiu, Vincenţiu Babeş
şi George Bariţiu, în fruntea Partidului Naţional Român.
După decesul preşedintelui Ioan Raţiu, la 4 decembrie
1902, a preluat conducerea partidului. A fost unul dintre
iniţiatorii Memorandumului şi a făcut parte din delegaţia
„celor 300” care s-au deplasat la
Înregistrarea nașterii lui George Pop de Băsești la data de 1 august 1835, în
Viena, pentru a-i înainta împăratului
Matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice Băseşti (Arhivele
revendicările românilor. Datorită
Naționale Maramureș, Fond Colecția Matricole Confesionale).
acestui fapt, a fost inculpat în
procesul memorandiştilor de la Cluj
din 1894, condamnat şi încarcerat în închisoarea din Vács. A participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918, delegat din partea PNR. A fost preşedinte al Marelui Sfat Naţional al Transilvaniei,
constituit la Alba Iulia. A prezidat Marea Adunare Naţională, exprimând, în cuvântul de deschidere, voinţa unanimă a
tuturor românilor de pe meleagurile transilvănene de realizare a marelui vis al lui Mihai Viteazul: unirea tuturor celor
de o limbă şi de o lege, într-un singur şi nedespărţit Stat Românesc. Sfârşitul cuvântării bătrânului memorandist a
reprezentat un vibrant şi profund apel la solidaritatea tuturor celor prezenţi:
Lăsaţi-vă pătrunşi, fraţilor, de fiorii sfinţi ai acestui strălucit praznic naţional
şi în cea mai deplină şi frăţească armonie să clădim temeliile fericirii noastre
viitoare! A fost căsătorit cu Maria Losonţi şi a avut două fiice: Carolina
(1861-1862) şi Elena (1862-1940). A decedat la 23 februarie 1919 în
localitatea Băseşti.

Comandant al Gărzii Naţionale din Băseşti –
preot greco-catolic ALEXANDRU ACHIM

Proclamaţia Unirii Transilvaniei cu România, citită de George Pop de Băseşti în faţa delegaţilor de la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia

S-a născut în anul 1885. A urmat studii teologice şi a fost hirotonit în
anul 1909, fiind numit preot în Moigrad, judeţul Sălaj. Din 1916, a slujit în
parohia greco-catolică Băseşti, ulterior fiind desemnat protopop al Tractului
Băseştilor şi asesor consistorial. A fost secretar al Despărţământului Băseşti al
ASTREI. La 7 noiembrie 1918 a contribuit la înfiinţarea Consiliului Naţional
Român şi a Gărzii Naţionale din localitatea Băseşti, devenind comandantul
acesteia din urmă şi jucând un rol important în protejarea regiunii. Nu a fost
delegat la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, ci a rămas
să organizeze apărarea militară a localităţii în faţa raidurilor trupelor
maghiare bolşevice. Fiind un apropiat al lui George Pop de Băseşti, i-a fost
alături acestuia în ultimele clipe de viaţă. A decedat la 27 aprilie 1935 în
localitatea Băseşti.
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Alexandru Achim (1885-1935)

Preşedinte al Consiliului Naţional Român din Someş-Uileac – preot greco-catolic IOAN COSTE
S-a născut la 1 octombrie 1881, în localitatea Mogoşeşti, fiind fiul lui Ioan şi al Lişcăi. Studiile primare le-a început în satul natal, după care s-a transferat la Baia Mare,
unde a terminat şi cursurile gimnaziale. A urmat Seminarul Teologic Greco-Catolic din Gherla, fiind hirotonit în anul 1907 şi numit preot cooperator în Someş-Uileac, pe lângă
socrul său, parohul Ioan Pop. În anul 1909 a fost numit parohul localităţii Someş-Uileac, cu filia Vicea. Aici
a rămas întreaga sa carieră. A fost, încă din anul 1908, membru al ASTREI, Despărţământul Băseşti. Politic,
a îmbrăţişat ideologia Partidului Naţional Român. La 27 noiembrie, în urma şedinţei CNR Cercual Cehul
Silvaniei, a fost delegat să reprezinte cercul electoral, precum şi zona Codrului la Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia. După Unire, a participat, în 2/15 decembrie, la constituirea Consiliului Naţional Român
din localitatea Someş-Uileac, fiind ales preşedinte. În anul 1924, cu ocazia turneului efectuat de către MS
Regele Ferdinand de cunoaştere a teritoriilor nou intrate în componenţa Regatului României Mari, preotului
i-a fost acordată onoarea de a-l primi în mod oficial pe suveran, în gara Ulmeni. După discursul de bun
venit, MS Regele Ferdinand l-a calificat drept cel mai bun orator din ţară. S-a căsătorit, în anul 1907, cu
Veturia Otilia Pop, familia fiind binecuvântată cu cinci copii: Emilia (1909-2002), Valeriu Ioan (19121969), Coriolan (1915-2004), Zoe Maria (n. 1916) şi Ioan (1920-1996). A decedat la 14 ianuarie 1949 şi a
fost înmormântat în cimitirul din Someş-Uileac.
Semnătura preotului Ioan Coste în Matricola confesională a
Bisericii Greco-Catolice Someș-Uileac. (Arhivele Naționale
Maramureș, Fond Colecția Matricole Confesionale).

Ioan Coste (1881-1949)

Preşedinte al Consiliului Naţional Român din Odeşti – preot greco-catolic VASILE GAVRIŞ

Semnătura preotului Vasile Gavriș în Matricola confesională a
Bisericii Greco-Catolice Odeşti. (Arhivele Naționale Maramureș,
Fond Colecția Matricole Confesionale).

S-a născut la Chelinţa în anul 1858. A absolvit gimnaziul la Beiuş în anul 1879 şi teologia la Gherla, în anul
1884. După finalizarea studiilor teologice a fost numit parohul localităţii Odeşti, unde va rămâne până la sfârşitul
carierei sale preoţeşti, în anul 1935. Din anul 1917 a fost membru al ASTREI, Despărţământul Băseşti, iar din 1919
a devenit preşedintele acestuia, funcţie pe care a deţinut-o până în anul 1924, când a luat hotărârea de a se retrage. A
fost membru în Comitetul de conducere al Băncii „Codreana”. În toamna anului 1918 s-a implicat în evenimentele
premergătoare Marii Uniri, participând, la 26 noiembrie/9 decembrie, la constituirea Consiliului Naţional Român
(for politic în cadrul căruia a deţinut funcţia de preşedinte) şi a Gărzii Naţionale din Odeşti. În şedinţa CNR din
Cercul Electoral Cehul Silvaniei, din data de 27 noiembrie 1918, a fost ales să reprezinte această zonă la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie. A fost căsătorit cu Rozalia Balint, împreună având mai mulţi
copii: Aureliu (1884-1886), Corneliu (n. 1885), Ciprian (1887-1965), Aurelia (n. 1889-1972), Aureliu (1891-1972),
Maria (1893-1941) şi Cornelia (n. 1900). A decedat în anul 1937 şi a fost înmormântat în curtea bisericii din
localitatea Odeşti.

Delegat la Marea Adunare Naţională – preot greco-catolic GEORGE MAIOR

Vasile Gavriş
S-a născut în anul 1862, la Cehul Silvaniei. A absolvit Gimnaziul Romano-Catolic la Sighetul Marmației în anul 1884 și Seminarul Teologic Greco-Catolic din Gherla în anul 1888, după
(1858-1937)
care a fost numit, până în primii ani ai secolului al XX-lea, preot în parohia Nadișul Românesc. Ulterior, timp de două decenii (1906-1927) a slujit în parohia Băița de sub Codru, iar începând
cu anul 1928 a fost numit parohul localității Tămășești (o perioadă fiind şi protopop onorar), unde a rămas până la moarte (1936). A fost delegat la Marea Adunare
Națională de la Alba Iulia, membru al ASTREI, Despărțământul Băsești şi membru în comitetul de conducere al Băncii „Codreana”. A decedat la 19 aprilie 1936 în
localitatea Tămășești.

Semnătura preotului George Maior în Matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice Băița de Sub Codru (Arhivele Naționale
Maramureș, Fond Colecția Matricole Confesionale).
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Comandant al Gărzii Naţionale din Odeşti – avocat dr. ALEXANDRU CHIŞIU
S-a născut în localitatea Odeşti, la 12 octombrie 1883, fiind fiul lui Gregoriu şi al Anisiei. A studiat, în perioada 1904-1905, dreptul la Academia Regală de Drept din Oradea. În anul următor s-a transferat la Universitatea
„Ferencz József” din Cluj – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice, unde a studiat până în anul 1907. În cadrul acestei unităţi de învăţământ superior a obţinut, la 20 noiembrie 1909, titlul academic de doctor în ştiinţe juridice. Anul
1918 l-a găsit pe front, având gradul de locotenent în armata austro-ungară. La data de 26 noiembrie/9 decembrie 1918 a participat la şedinţa de constituire a Consiliului Naţional Român şi a Gărzii Naţionale din Odeşti, fiind ales
comandant al acesteia. A participat, în calitate de candidat al PNR din partea Cercului Electoral Cehul Silvaniei, la primele alegeri organizate, în toamna anului 1919, pentru Camera Deputaţilor. A decedat la 10 aprilie 1958, la
Cluj.

Înregistrarea naşterii lui
Alexandru Chişiu în
Matricola confesională
Greco-Catolică a localităţii
Odeşti. (Arhivele Naţionale
Maramureş, Fond Colecţia
Matricole Confesionale).

Comandant al Gărzii Naţionale din Băiţa de Sub Codru – medic AUREL GAVRIŞ
S-a născut la Odeşti, în 20 septembrie 1891, fiind fiul lui Vasile Gavriş, preot în Odeşti şi al Rozaliei Balint. În perioada 1911-1914 a studiat la Universitatea Regală Maghiară din Budapesta – Facultatea de Medicină şi
Farmacie, devenind medic. A fost membru al ASTREI, Despărţământul Băseşti. La 2/15 decembrie 1918 a participat la constituirea Consiliului Naţional Român şi a Gărzii Naţionale din localitatea Băiţa de Sub Codru, fiind ales
comandantul celei din urmă. A decedat în 24 aprilie 1972, la Caransebeş.

Înregistrarea naşterii lui
Aurel Gavriş în Matricola
confesională GrecoCatolică a localităţii
Odeşti.
(Arhivele Naţionale
Maramureş, Fond
Colecţia Matricole
Confesionale).
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Preşedinte al Consiliului Naţional Român din Asuajul de Sus – preot protopop greco-catolic ALEXIU VARNA
S-a născut în Oarţa de Sus în anul 1841. A urmat studiile teologice, la finalizarea cărora a fost numit, în anul 1864, administratorul parohiei Mireşul Mare, unde a slujit
până în anul 1876. Ulterior, a fost mutat la parohiile din Băbeni, Ciocmani (judeţul Sălaj), respectiv Asuajul de Sus. A fost şi arhidiacon al tractului Băseştilor şi protopop al
acestuia. În toamna anului 1918 a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional Român din localitatea Asuajul de Sus. A fost căsătorit cu Emilia Anderco din Guruslău (18471913) şi au avut mai mulţi copii: Lucreţia, Victoria, Luiza, Vasile, Teofil, Sabin şi Maria (Marica). A decedat la 20 decembrie 1922, în Asuajul de Sus.

Înregistrarea decesului lui Alexiu
Varna în Matricola Confesională
a Bisericii Greco-Catolice
Asuajul de Sus
(Arhivele Naţionale Maramureş,
Fond Colecţia Matricole
Confesionale).
Semnătura preotului protopop Alexiu Varna
(Arhivele Naţionale Maramureş, Fond
Colecţia Matricole Confesionale).

Preşedinte al Consiliului Naţional Român din Corni – preot greco-catolic VALERIU CIURDĂREAN
S-a născut în anul 1886. În perioada 1915-1928 a fost parohul localităţii Corni, de unde a fost mutat în parohia Mânău, localitate în care va rămâne până la sfârşitul
carierei sale preoţeşti. La 6/19 decembrie 1918 a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional Român din localitatea Corni. A fost căsătorit cu Lucreţia Botean, fiica preotului
Ioan Botean, paroh în Nuşfalău, asesor protopopesc în tractul Beclean. În perioada 1917-1925, i s-au născut mai mulţi copii, dintre care îi amintim pe Elisabeta, Sabin Liviu şi
Corneliu Octavian.
Semnătura preotului Valeriu Ciurdărean din
Matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice
Corni (Arhivele Naţionale Maramureş, Fond
Colecţia Matricole Confesionale).

Preşedinte al Consiliului Naţional Român din Mânău - preot greco-catolic VASILE COTEŢIU
S-a născut în 11 septembrie 1870, în Arieşul de Pădure, fiind fiul lui Grigorie şi al Mariei. A urmat studiile gimnaziale la Blaj până în anul 1890, iar Academia de
Teologie a finalizat-o la Gherla în anul 1894. În perioada 1896-1908 a fost numit administrator al parohiei Prislop. În anul 1908 s-a transferat la parohia Mânău, unde a
rămas până în anul 1926. La 2/15 decembrie 1918 a înfiinţat Consiliul Naţional Român din Mânău, for politic în cadrul căruia a deţinut funcţia de preşedinte. A fost
căsătorit cu Ana Bancoş din Sălsig, având ca urmaşi pe Teofil şi Romul.

Preşedinte al Consiliului Naţional Român din Sălsig – GEORGE BANCOŞ
S-a născut la 21 mai 1878, în localitatea Sălsig, fiind fiul lui Ioan Bancoş (1835-1909) şi al Sofiei (născută Morariu). A fost mare proprietar şi membru virilist în
Semnătura preotului Vasile Coteţiu din Matricola
confesională a Bisericii Greco-Catolice Mânău
(Arhivele Naţionale Maramureş, Fond Colecţia
Matricole Confesionale).

Congregaţia Comitatensă a Sălajului. A participat, la 28 octombrie/10 noiembrie 1918, la constituirea Consiliul Naţional Român (for politic în care a deţinut funcţia de
preşedinte) şi a Gărzii Naţionale din localitatea Sălsig.

Înregistrarea naşterii lui George Bancoş în Matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice
Sălsig (Arhivele Naţionale Maramureş, Fond Colecţia Matricole Confesionale).
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Preşedinte al Consiliului Naţional Român Cercual Baia Mare – avocat dr. TEOFIL DRAGOŞ
S-a născut la 24 decembrie 1874, în localitatea Hideaga, în familia notarului cercual Gavril (Gabriel) Dragoş
(1846-1906) şi a Mariei (Marietei), născută Pogăciaş (1847-1921). Şcoala primară a urmat-o în satul natal, iar studiile
gimnaziale la Baia Mare. În perioada 1891-1897 a fost studentul Universităţii Regale Maghiare din Budapesta – Facultatea
de Drept şi Ştiinţe Politice, obţinând, la 22 iunie 1898, titlul academic de doctor în ştiinţe juridice. Susţinător fervent al
Partidului Naţional Român, a fost ales, în anul 1909, vicepreşedinte al acestuia în comitatul Satu Mare şi în Cercul
Electoral Baia Mare. Orientarea sa politică şi calităţile de care a dat dovadă au făcut să fie ales vicepreşedinte al
Consiliului Naţional Român Comitatens Satu Mare şi preşedinte al CNR Cercual Baia Mare, respectiv delegat la
Marea Adunare Naţională. La 9 februarie 1922 a fost instalat prefect al judeţului Satu Mare, iar la sfârşitul aceluiaşi an a
devenit deputat în Parlamentul României. A fost şi consilier local, iar pe lângă activitatea politică a mai fost conducătorul
Băncii „Aurora” din Baia Mare, precum şi patron de presă, înfiinţând în anul 1926 ziarul „Baia Mare”, organ de presă al
Partidului Naţional Liberal. La data de 11 mai 1905 s-a căsătorit, la Oradea, cu Elisa M. Klein. Stabilită la Baia Mare
împreună cu soţul ei, Eliza Dragoş a devenit, în perioada 1923-1933, preşedintele filialei din Baia Mare a Societăţii
„Principele Mircea pentru Protecţia Copiilor în România”. Dr. Teofil Dragoş şi soţia sa, nu au avut copii. A decedat la 18
ianuarie 1934 în Baia Mare.

Dr. Teofil Dragoş (1874-1934)

Adresă-circulară
întocmită de avocatul
Dr. Teofil Dragoș
privind înființarea
Consiliului Național
Român Comitatens
Satu Mare, la Baia
Mare, în biroul său
avocațial, în data de 12
noiembrie 1918
(Arhivele Naționale
Maramureș, Fond
Consiliul Național
Român Cercual Baia
Mare).

Lista membrilor CNR Comitatens Satu Mare, cu
Dr. Teofil Dragoş, vicepreşedinte (Arhivele
Naționale Maramureș, Fond Consiliul Național
Român Cercual Baia Mare).

Scrisoarea preotului și membru CNR Comitatens
Satu Mare, Aurel Dragoș, datată 26 noiembrie
1918, adresată avocatului Dr. Teofil Dragoș, prin
care îl ruga pe acesta din urmă să accepte funcția
de președinte al CNR Comitatens. (Arhivele
Naționale Maramureș, Fond Consiliul Național
Român Cercual Baia Mare).
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În urma apelului preşedintelui Consiliului Naţional Român Central, dr. Teodor Mihali, datat 3 noiembrie 1918, în părţile sătmărene ale
actualului judeţ Maramureş, Consiliul Naţional Român Comitatens a fost înfiinţat, la 12 noiembrie 1918, la Baia Mare, în cabinetul avocatului dr.
Teofil Dragoş. Avocatul Dragoş şi protopopul greco-catolic Alexandru Breban au devenit vicepreşedinţi ai acestuia. Ca membri, au fost cooptate
personalităţi din zona Baia Mare, Chioar şi Seini. La Şomcuta Mare, începând cu 5 noiembrie, a luat fiinţă CNR Cercual sub preşedinţia preotuluiprotopop Ioan Ilieşiu, dr. Ioan Tibil şi dr. Alexandru Doroş vicepreşedinţi, dr. Octavian Pop, comandant al Gărzii Naţionale Române. La Baia Mare,
Consiliul Naţional Român Cercual Baia Mare, preşedinte dr. Teofil Dragoş şi Consiliul Naţional Român local Baia Mare, condus de proprietarul de
mine, Alexiu Pocol, au luat fiinţă în 12 noiembrie 1918. La Seini, CNR local Seini s-a înfiinţat la 25 noiembrie/8 decembrie 1918, iar CNR Cercual Seini
la 29 noiembrie/12 decembrie 1918. Aici, s-au remarcat preotul local Alexiu Berinde, în calitate de preşedinte şi dr. Demetriu Crăciun, avocat din
Seini, ca notar (secretar) al acestor foruri. Vicepreşedinţi au fost, George Achim la CNR local Seini şi avocatul dr. Artemiu Caba la CNR Cercual
Seini.
La nivelul fiecărei localităţi au fost înfiinţate CNR-uri şi Gărzi Naţionale Române. La nivel de comună rurală, oraş sau regiune, conducerile
CNR au luat măsurile necesare în vederea transferării puterii locale din mâinile autorităţilor maghiare în cele ale reprezentanţilor români, în unele
situaţii (ex. Seini), această tranziţie, neputându-se realiza pe cale paşnică. În cele din urmă, nu cu puţine eforturi din partea noilor autorităţi, s-a
reuşit introducerea limbii române ca limbă oficială, arborarea tricolorului românesc pe sediile instituţiilor şi ocuparea unor funcţii importante în
administraţie sau alte domenii de activitate, de către români.
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Vicepreşedinte al Consiliului Naţional Român Comitatens Satu Mare – protopop greco-catolic ALEXANDRU BREBAN
S-a născut la 1 august 1876 în localitatea Someşeni din Satu Mare, în familia preotului Avram Breban şi al Rozaliei (născută Bilţiu). Studiile gimnaziale le-a finalizat la Beiuş în anul
1894, după care a urmat cursurile Seminarului Unit din Oradea şi Academia Teologică din Gherla, până în anul 1898. În 1899 a fost hirotonit preot, iar din 1 septembrie 1901 a fost numit paroh
în oraşul Baia Mare.Ulterior, a fost numit administrator protopopesc (protopop) de Baia Mare, în acelaşi timp deţinând şi alte funcţii bisericeşti. A fost un personaj cheie în înfiinţarea Episcopiei
Greco-Catolice a Maramureşului la Baia Mare în 1931. A construit, începând cu anul 1905, pe strada Vasile Lucaciu din Baia Mare, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” care, prin
Bulla papală Sollemni Conventione din 5 iunie 1930 a Papei Pius al XI-lea, a fost ridicată la rangul de Catedrală Episcopală. A fost vicepreşedinte al Consiliului Naţional Român Comitatens
Satu Mare, membru marcant al CNR Cercual Baia Mare, delegat la Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia şi membru de drept al Marelui Sfat Naţional al
Transilvaniei. La începutul anului 1919 unele surse îl plasează ca preşedinte al Consiliului Naţional Român din Baia Mare. De asemenea, în 1918-1919 a fost numit comisar guvernamental pe
linie de învăţământ, pentru judeţele Satu Mare, Maramureş şi Ugocea. După Marea Unire, a deţinut mai multe funcţii politice: preşedinte al PNŢ Satu Mare, consilier judeţean (începând cu anul
1926), consilier de drept în consiliul local Baia Mare, primar al oraşului Baia Mare (1930-1931) şi parlamentar în mai multe mandate (1921, 1926-1930, 1932). A decedat în anul 1944, la Baia
Mare şi a fost înmormântat în cimitirul bisericii pe care a ctitorit-o.

Alexandru Breban (1876-1944), caricatură din anul 1937
(Arhivele Naționale Maramureş, Fond personal
Gheorghe Crișan).

Biserica - Catedrală din Baia Mare in constructie
in anul 1908 şi după finalizarea lucrărilor

Actul de numire a lui Alexandru Breban ca preot paroh greco-catolic de Baia Mare în anul 1914
(Arhivele Naționale Maramureș, Fond Protopopiatul Greco-Catolic Baia Mare).
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Preşedinte al Consiliului Național Român din Baia Mare – învățător ALEXIU POCOL

Alexiu Pocol (1872-1935), portret.
(Muzeul Județean de Istorie și
Arheologie Maramureș)

S-a născut la data de 24 august 1872, în localitatea Letca, judeţul Sălaj. A urmat cursurile preparandiilor din Blaj şi din Sighetul Marmaţiei. După finalizarea studiilor, sa dedicat, timp de câţiva ani, carierei didactice, fiind învăţător la Şcoala Primară Greco-Catolică din Baia Mare (1891-1892), după care la Şcoala Primară de pe Valea Borcutului.
A fost căsătorit cu Maria Mureşan (1858-1928), născută Oncea (după alte surse Vancea, Oancea), care era proprietara unei mine aurifere. Descoperirea unui filon de aur a dus la
creşterea considerabilă a nivelului de viaţă al familiei, ajungând să construiască în 1903-1904 cunoscutul conac de pe Valea Borcutului, unde a fost vizitat de mari personalităţi
culturale şi politice ale vremii: Cincinat Pavelescu, prinţul Leon Ghica, conţii François de Roussy şi Claude de Fountenelle (ambii consuli ai Franţei la Bucureşti), Nicolae Iorga,
Nunţiul Papal Marmaggio din Bucureşti, generalul Moşoiu, prinţesa Cantacuzino, generalul Petala, Take Ionescu (diplomat, ministru de externe, parlamentar de Baia Mare, fost
prim-ministru al României), scriitorul Duiliu Zamfirescu. A fost întemeietor şi preşedinte al unor bănci locale, preşedinte al filialei din Baia Mare a Crucii Roşii, membru al
Reuniunii Femeilor Române „Regina Maria” din Baia Mare, membru marcant al ASTREI, a cărei Adunare Generală a organizat-o la Baia Mare, în anul 1903. A ctitorit, în 1907,
Biserica Greco-Catolică de pe Valea Borcutului, a sprijinit învăţământul băimărean, a desfăşurat o amplă activitate socială şi culturală. Era implicat şi în politică, fiind membru
marcant al Partidului Naţional Român, preşedinte al Consiliului Naţional Român al oraşului Baia Mare, delegat la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, senator de Baia Mare
în două mandate câştigate în perioada 1919-1922. Înfrânt în alegerile parlamentare din anul 1922, Alexiu Pocol s-a retras în viaţa politică a oraşului Baia Mare. Astfel, în 1926 a
devenit preşedinte al organizaţiei locale a Partidului Naţional Ţărănesc, ocupând această funcţie până în vara anului 1927 când a trecut la Partidul Naţional Liberal, unde a rămas
până la moarte. A fost consilier local între anii 1926-1927 şi primar al oraşului Baia Mare în perioada 23 septembrie 1927-31 decembrie 1928. Ulterior, a continuat să activeze în
cadrul Partidului Naţional Liberal, candidând în mai multe rânduri pe listele acestui partid
pentru funcţiile de consilier local şi judeţean, fără a mai fi, însă, ales.
Dintre toate faptele sale, cunoscute pe plan local sau naţional, cea mai interesantă,
spectaculoasă şi care l-a făcut deosebit de cunoscut în epocă s-a petrecut în timpul mandatelor
sale de senator, când a donat 3,600 kg de aur din minele sale, familiei regale a României, cu
dedicaţie specială pentru Regina Maria, pentru făurirea unei coroane demne de o regină, în
condiţiile în care cuplul regal urma să fie încoronat la Alba Iulia. Erau vremuri de criză, guvernul
nu dispunea de sumele necesare achiziţionării aurului necesar realizării coroanei, aşa că Pocol,
sprijinit de Octavian Goga, şi-a mărturisit intenţia de donaţie printr-o scrisoare
adresată membrilor Casei Regale, care au acceptat imediat. Aceştia, de
asemenea, printr-o scrisoare semnată de N. Mişu, ministrul Casei Regale au
comunicat generalului Coandă, preşedintele Comisiei Încoronării, următoarele:
Am onoarea a vă comunica, că Majestatea Sa Regina, vă autoriză a primi
cantitatea necesară de aur făurirei Coroanei Majestăţei Sale şi vă roagă a
exprima domnului senator Alexe Pocol, mulţumirile sale pentru sentimentele
sale leale şi delicate pentru Augusta Sa persoană şi pline de devotament pentru
Tron şi Ţară. La rândul său, generalul Coandă se pare că i-ar fi scris lui Alexiu
Pocol: Domnule senator, aurul ce aţi oferit pentru făurirea Coroanei M.S.
Regina - aur scos precum o spuneţi în mod atât de elocinte, din pântecile
munţilor Ardealului liberaţi de oştile româneşti - şi mai cu seamă expresiunea
sentimentelor cu cari însoţiţi darul Dv. au mişcat în mod deosebit pe M.S.
Regina, care a binevoit să însărcineze pe d. Ministru al Curţii Regale să vă
mulţumească. La înaltele mulţumiri regale, Comisiunea Încoronării adaogă
viile sale felicitări pentru gestul frumos şi patriotic ce aţi făcut. Ulterior, însăşi
Regina Maria l-a primit pe Alexiu Pocol într-o audienţă pentru a-i mulţumi
personal, iar Ionel Brătianu, la vederea acestuia, ar fi exclamat plin de
admiraţie: Măi Pocol, dacă toţi ardelenii ar fi ca tine! A avut 6 copii dintre care
au supravieţuit doar doi: Inocenţiu (1896-1934) şi Melania (1900-1987). A
decedat la vârsta de 63 de ani, la Budapesta, la 23 martie 1935, într-un
sanatoriu, cauza morţii sale fiind o boală de rinichi.
Răspunsul comisarului guvernamental al județului Satu Mare,

Regina Maria purtând coroana făurită din aurul donat
de Alexiu Pocol
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adresat lui Alexiu Pocol, la solicitarea Consiliului Național Român
al plasei și orașului Baia Mare de a primi de la poliție 300 de arme,
prin care aprobă doar 150 de puști pentru Gărzile Naționale
(Arhivele Naționale Maramureș, Fond Consiliul Național Român
Cercual Baia Mare).

Membru în Marele Sfat Național al Transilvaniei – inginer NICOLAE BARBUL
S-a născut la 6 aprilie 1879, în localitatea Pomi, fiind fiul lui Gavril Barbul (1848-1921) şi al Mariei Lucaciu
(1851-1929). Potrivit unor autori, ar fi efectuat studii gimnaziale la Năsăud şi Blaj. Între anii 1900-1902, a studiat în
cadrul Academiei Regale de Agricultură din Debrecen, după care s-a transferat la Academia Regală de Agricultură din
Keszthely, devenind inginer agronom. După absolvire, a îmbrăţişat pentru o vreme cariera diplomatică în cadrul
Consulatului Român din S.U.A.. Stabilit la Cleveland, a înfiinţat în anul 1903, împreună cu un grup de entuziaşti şi
rude, primul ziar românesc din America, „Românul”. A participat la Primul Război Mondial, luptând pe frontul din
Italia. Revenit în țară, în anul 1918 a fost ales membru al Consiliului Naţional Comitatens Satu Mare, respectiv al
Consiliului Naţional Român Cercual Baia Mare. La 16 noiembrie 1918 a înfiinţat CNR şi Garda Naţională în
localitatea Săsar. La 26 noiembrie 1918, în cadrul şedinţei CNR Cercual Baia Mare, a fost ales delegat al zonei la
Marea Adunare Naţională. Ulterior, a fost ales membru în Marele Sfat Naţional, iar la cererea Consiliului Dirigent,
a fost ales în funcţia de comisar de alimentaţie pentru comitatele Satu Mare, Szabolcs şi Ugocea. A fost patronul şi
redactorul ziarului „Renaşterea”, care a apărut la Baia Mare, la 31 decembrie 1918, în primul număr al publicaţiei
relatând, pe larg, despre vizita generalului francez Berthelot. A fost afiliat Partidului
Procesul verbal de constituire
Naţional Român, ulterior Partidului Poporului, din partea căruia a candidat la
a CNR şi a Gărzii Naţionale
alegerile din anul 1926, devenind consilier judeţean. În anul 1928 a fost decorat
Nicolae Barbul (1879-1946)
din localitatea Săsar
cu Ordinul Coroana României în Grad de Cavaler. A fost căsătorit cu Emilia
(Arhivele Naționale
Cerevici şi a avut mai mulţi copii: Gavril (1917-1996), Maria Virginia (1908-1935), Emilia (n. 1921) şi Elena (n. 1912). A
Maramureș, Fond CNRC
decedat la 26 noiembrie 1946, în Mocira.
Baia Mare).

Comandantul Gărzii Naționale din Baia Mare
– avocat dr. AUREL NISTOR
S-a născut la 25 decembrie 1873, în localitatea
Lucăceşti, judeţul Satu Mare, fiind fiul parohului local
Ioan Nistor şi al Lucreţiei (născută Inzulean). A urmat,
în perioada 1891-1895, Universitatea Regală Maghiară
din Budapesta – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice şi
a obţinut, la 30 iunie 1906, titlul academic de doctor în
ştiinţe juridice. A devenit avocat practicând această
meserie, în special la Baia Mare. Din punct de vedere
politic, a fost afiliat Partidului Naţional Român, iar după
Marea Unire, Partidului Naţional Liberal. A fost
membru al CNR Comitatens Satu Mare şi al Consiliului Naţional Român Cercual Baia Mare, comandantul Gărzii
Naţionale din Baia Mare şi tribun al oraşului. A înfiinţat, la 21 noiembrie 1918, CNR şi Garda Naţională în localitatea Satu
Aurel Nistor (1873-1946)
Nou de Sus. Printre funcţiile publice deţinute se numără cele de senator de Baia
Mare, prefect al judeţului Satu Mare (1933-1934) şi de primar al oraşului Baia Mare (mai 1935-noiembrie 1936). A fost
căsătorit cu Cornelia Pop, născută în anul 1877, la Sighetul Marmaţiei şi au avut împreună 3 copii: Silviu (n. 1910,
devenit, la rândul său, avocat, în anul 1937), Aurel (n. 1914), Cornelia (n. 1919). A decedat la 29 octombrie 1946.

Comandant al Gărzilor Naționale din plasa Baia Mare –
avocat dr. CORIOLAN BOHĂŢIEL
Adresă-circulară a CNR
Comitatens adresată
tuturor CNR-urilor și
Garzilor Naționale din
județ prin care era adus la
cunostiință numirea
tribunilor (Arhivele
Naționale Maramureș,
Fond CNRC Baia Mare).

S-a născut, la 24 noiembrie 1885, în localitatea Cerneşti, fiind fiul preotului Ioan
Bohăţiel şi al Carolinei Linca (născută Pop). A urmat studii gimnaziale la Baia Mare, iar în
perioada 1903-1907, a fost studentul Universităţii „Ferencz József” din Cluj – Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Politice, unde a obţinut în anul 1908, titlul academic de doctor în ştiinţe
juridice. În anul 1918, a fost membru CNR Comitatens Satu Mare, a făcut parte din CNR
Cercual Baia Mare, fiind ales comandant al Gărzilor Naţionale din plasa Baia Mare, din
partea cărora a fost delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. După Unire, a
fost numit în funcţia de jurisconsult al oraşului Baia Mare. A fost membru PNR, ulterior al
PNŢ, ocupând funcţii importante în cadrul acestora. Din 1927 a devenit senator. A decedat
la 31 mai 1945, la Satu Mare.
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Coriolan Bohăţiel
(1885-1945)

Preşedinte al Consiliului Național Român Cercual Seini – preot protopop greco-catolic ALEXIU BERINDE
S-a născut la 1 decembrie 1844 la Boineşti, fiind fiul preotului Gavril Berinde (1817-1855) şi al Tereziei (născută Meleşiu). A efectuat studii
gimnaziale la Sighet şi Ungvar, iar în anul 1867 a urmat cursurile teologice la Gherla. A fost hirotonit în 1868 şi, pentru o perioadă de timp, a slujit
ca preot cooperator în Ieud şi Ocna-Slatina. În perioada 1875-1878 a fost administratorul parohiei din Sighetul Marmaţiei, apoi al celei din BaiaSprie. În 1879 a fost numit paroh în Seini, unde a rămas până la sfârşitul vieţii. Încă din perioada scurtă petrecută la Baia-Sprie, a dezvoltat o
prietenie trainică cu Vasile Lucaciu, preotul din Şişeşti, fiind implicat, în
perioada 1889-1894, ca martor în procesele intentate de către autorităţile
maghiare, prietenului său. În anul 1909 a participat la şedinţa de
constituire a PNR din această zonă, fiind ales preşedintele acestuia la
nivelul Cercului Electoral Baia Mare. A fost iniţiatorul procesului de
constituire a CNR din Seini. În acelaşi context, a fost ales membru al
Consiliului Naţional Român Comitatens Satu Mare, după care la 25
noiembrie, preşedinte al CNR Comunal Seini, şi apoi preşedinte al
Consiliului Naţional Român Cercual Seini. A fost membru Fondator
al ASTRA – Despărţământul Seini. De asemenea a contribuit, în
colaborare cu Vasile Lucaciu, la apariţia publicaţiilor „Gutinul” şi
„Revista Catolică”. Sub patronajul său au fost construite bisericile grecocatolice din Seini şi Şişeşti. A fost căsătorit cu Rozalia (născută Lenghel),
cu care a avut 5 copii: Gavril (1868-1831), Ileana (n. 1870), Iuliu (18721944), Elisaveta (1877-1921) şi Mihail (1883-1965). A decedat în 26
decembrie 1923, la Seini.

Fișa personală a lui Alexiu Berinde (Arhivele
Naționale Maramureș, Fond Protopopiatul GrecoCatolic Seini).

Adresa de înaintare a actului de numire a lui Alexiu Berinde în funcția de
protopop greco-catolic al Seiniului (Arhivele Naționale Maramureș, Fond
Protopopiatul Greco-Catolic Seini).
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Procesul verbal al sedintei de constituire a CNR
local Seini la 25 noiembrie 1918, (Arhivele
Naționale Maramureș, Fond CNRC Seini).

Vicepreşedinte al Consiliului Naţional Român Cercual Seini –
avocat dr. IOAN ARTEMIU CABA
S-a născut la 4 martie 1877 în localitatea Cheud din judeţul Sălaj, fiind fiul preotului Petru
Caba şi al Paulinei (născută Pelle). A urmat cursurile Universităţii Regale Maghiare din Budapesta –
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice, unde a obţinut titlul academic de doctor în ştiinţe juridice. Din
1903 a devenit avocat la Seini. A fost membru al ASTREI – Despărţământul Seini. Începând cu anul
1904 s-a ocupat de coordonarea publicării periodicului „Szinérvárálja”. A fost membru marcant al
Partidului Naţional Român. Având acest prestigiu profesional, social şi politic, în toamna anului
1918, a fost cooptat în conducerea CNR Cercual Seini, îndeplinind funcţia de vicepreşedinte. La 13
octombrie 1920, a pus bazele filialei sătmărene a Partidului Naţional Liberal. A fost căsătorit, din
1904, cu Brüll Laura, născută în anul 1872 la Şimleul Silvaniei cu care a avut patru copii: Artemiu
Caba (1905-1975), George (1906-1908), Renee (n. 1907) şi Clara (n. 1910). A decedat în anul 1929
la Seini.

Secretar/notar al CNRC Seini –
avocat dr. DUMITRU CRĂCIUN
S-a născut la 3 august 1885, la
Tăuţii-Măgherăuş, fiind fiul lui Dimitriu
Crăciun (n. 1845) şi al Mariei, născută
Lucaciu (cca. 1851/1852). Studiile
elementare le-a început în localitatea
natală, iar cele gimnaziale la Baia Mare.
În perioada 1907-1911 a frecventat
cursurile Universităţii „Ferencz József”
din Cluj – Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Politice, unde a obţinut, în anul 1911,
titlul de doctor în ştiine juridice. Dumitru
Crăciun şi-a susţinut examenul de avocat
Protocol de constituire a CNR Cercual
la Târgu-Mureş, urmând stagiatura la
Seini în data de 29 noiembrie/12
Seini, iar începând cu anul 1924, a
decembrie 1918 (Arhivele Naţionale
devenit notar public în această localitate.
Maramureş, Fond CNRC Seini).
În toamna anului 1918 a făcut parte din
grupul de intelectuali care au înfiinţat
CNR Seini şi CNRC Seini. În ambele structuri politice, a deţinut funcţia de notar
(secretar). În preajma sărbătorilor de Crăciun a anului 1918, Dumitru Crăciun a fost
prins de soldaţii maghiari şi bătut crunt, colegii săi din CNR Seini, refugiaţi la Baia Mare,
raportând forurilor superioare că l-au bătut de moarte. Să zvoneşte că a şi murit. A fost
membru marcant al organizaţiei Partidului Naţional Liberal din judeţul Satu Mare, făcând
parte şi din conducerea acestuia. A reprezentat PNL în Comisia Interimară a judeţului, în
perioada interbelică. În 1947 a renunţat la activitatea notarială, intrând în barou. Pentru
activitatea sa din perioada interbelică, a fost decorat cu Crucea de Cavaler Ordinul
„Steaua României”. După instaurarea regimului comunist în România, Dumitru Crăciun,
aflându-se la Sibiu, a fost arestat, fiind internat, în perioada 1952-1953, în lagărele de
muncă forţată de la Capul Midia şi Castelul. A decedat la 9 decembrie 1956, în localitatea
Seini.
Raportul secretarului CNR Seini, Dr. Dumitru Crăciun privind
alimentarea populatiei, datat 18 ianuarie 1919 (Arhivele
Naţionale Maramureş, Fond CNRC Seini).
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Fişa matricola penală a lui Dumitru Crăciun,
Institutul pentru Investigarea Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului Românesc,
Bucureşti.

Membru de drept al Marelui Sfat Național al Transilvaniei – avocat dr. AUREL NILVAN
S-a născut la data de 10 noiembrie 1877, în localitatea Şomcuta Mare, fiind fiul lui Nicolae Nilvan şi al Clarei (născută Marcu). În
perioada 1896-1899 a frecventat cursurile Universităţii Regale Maghiare din Budapesta – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice, pe care
le-a continuat, în perioada 1899-1900, la Universitatea „Ferencz József” din Cluj – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice. A obţinut
doctoratul în ştiinţe juridice la data de 26 iunie 1902. În toamna anului 1918, a fost unul dintre membri Fondatori ai Consiliului
Naţional Român Cercual Şomcuta Mare, alături de dr. Ioan Tibil, George Radocea, Grigore Bârlea şi Atanasie Demian. La 25 noiembrie
1918, în urma şedinţei CNR Cercual Şomcuta, a fost ales ca delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. În cadrul Marii
Adunări Naţionale de la Alba Iulia, a fost desemnat membru de drept al Marelui Sfat Naţional. În anul 1919, a participat la alegerile
parlamentare fiind ales deputat din partea Cercului Electoral Şomcuta Mare. A fost căsătorit cu Ella Popovici, sora primarului de Baia
Mare, Gheorghe Popovici. A decedat în 23 martie 1923, la Cluj-Napoca, de unde a fost adus şi înmormântat la Şomcuta Mare, în cripta
familiei.

Piatra de mormânt a Dr. Aurel
Nilvan (1877-1923), din cripta
familiei

Președinte al Consiliului Național Român Cercual Șomcuta Mare –
protopop greco-catolic IOAN ILIEŞIU
Proces verbal al şedintei
din 25 noiembrie 1918 a
CNRC Şomcuta Mare
privind alegerea
delegatilor la Marea
Adunare Naţională de la
Alba Iulia (Originalul se
păstrează la Muzeul
Unirii din Alba Iulia).

S-a născut la 6 octombrie 1862 în localitatea Lemniu (judeţul Sălaj). A urmat studii
gimnaziale la Baia Mare până în anul 1882, după care a frecventat cursurile Academiei Teologice din
Gherla, pe care le-a finalizat în anul 1886. A fost hirotonit preot la 15 decembrie 1886, în Crasna,
ulterior slujind în parohiile Bocşa Română şi Stremţ, judeţul Sălaj. În 1913, s-a stabilit la Şomcuta
Mare, unde a fost numit paroh greco-catolic şi protopop al acestui tract. A fost membru al ASTREI –
Despărţământul Băseşti, începând cu anul 1913. A fost afiliat Partidului Naţional Român. În toamna
anului 1918 (5 noiembrie), a pus bazele Consiliului Naţional Român Cercual Şomcuta Mare, fiind ales
preşedinte al acestuia. La 29 aprilie 1923, împreună cu dr. Ioan Tibil a organizat o adunare populară în
centrul Şomcutei Mari, aducând la cunoştinţa celor interesaţi faptul că în localitate a fost înfiinţat, prin
Ordinul ministerial nr. 25457/13 martie 1923, un liceu românesc care urma să-şi desfăşoare activitatea
în „Casa Judeţului” din centrul localităţii, clădire donată de biserică. A fost membru în Consiliul de
administraţie al Băncii „Chioreana”, patronată de familia Nilvan din Şomcuta Mare. A fost căsătorit cu
Rozalia Lengyel din Stremţ, judeţul Sălaj (1867-1940) cu care a avut trei băieţi: Teodor (n. 1887), Petru
(n. 1891) şi Coriolan (1894-1931). La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, s-a refugiat la
Sibiu, unde s-a şi stins din viaţă în 1939/1940.

Credentional emis
delegaţilor
şomcuteni la
Marea Adunare
Naţională de la
Alba Iulia, în
sedinta CNRC
Şomcuta Mare din
25 noiembrie
1918. (Originalul
se păstrează la
Muzeul Unirii din
Alba Iulia).

Delegat la Marea Adunare Naâională de la Alba Iulia –
econom GRIGORE BÂRLE
S-a născut la data de 3 martie 1882
în localitatea Buteasa, fiind fiul lui Ioan
(1853-1924) şi al Samfirei, născută
Mureşan (1852-1936). A mai avut un frate,
Vasiliu (1885-1926). A fost membru al
Fişa personală a preotului, protopop al
Consiliului Naţional Român Cercual Şomcuta
Protopopiatului Greco-Catolic Chioar, Ioan Iliesiu,
Mare, din partea localităţii Buteasa. De
(Arhivele
Naţionale Maramureş, Fond Protopopiatul
asemenea, în şedinţa CNRC Şomcuta Mare a
Greco-Catolic Chioar).
fost delegat să reprezinte ţinutul Chioarului
la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia. Pe parcursul perioadei interbelice s-a implicat şi în politică, fiind deputat din partea Partidului
Naţional Liberal. S-a căsătorit, la data de 13 noiembrie 1902, cu Maria Mărieş din Buciumi, fiica lui Vasile
şi Voisa Theodora. Din această căsătorie au rezultat mai mulţi copii: Ana (1905-1906), Teodor, (n. 1907),
Vasiliu (n. 1911) şi Maria (n.1921). În anul 1940 s-a refugiat la Sibiu, unde a lucrat la o fabrică de ciorapi.
A decedat la data de 16 mai 1943, în Sibiu.
Grigore Bârle
(1882-1943)
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Delegat al Reuniunii Învăţătorilor Români din Sătmar la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia –
ALEXANDRU NILVAN

Alexandru Nilvan
(1887-1944)

S-a născut la data de 20 martie 1887, în localitatea Şomcuta Mare, fiind fiul bancherului Nicolae Nilvan şi al Clarei
Marcu. A urmat studiile primare la Şcoala Germană din Bistriţa, apoi Liceul de la Năsăud. În perioada 1912-1914 a frecventat
cursurile Universităţii Regale Maghiare din Budapesta – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice. A studiat şi economia la Viena.
S-a stabilit la Şomcuta Mare, unde a preluat de la tatăl său conducerea Băncii „Chioreana”, rămânând tot restul vieţii preşedintele
acesteia. În anul 1918 a fost ales membru al Consiliului Naţional Român Cercual Şomcuta Mare. A fost delegatul Reuniunii
Învăţătorilor Români din Sătmar la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Ulterior Marii Uniri, a fost semnatarul unui
memoriu al CNRC Şomcuta Mare, adresat Consiliului Dirigent, prin care se solicita reînfiinţarea fostului District al Chioarului,
memoriu argumentat în mai multe puncte. După anul 1918 s-a angrenat şi în viaţa politică a judeţului, deţinând funcţii de
conducere. În anul 1930, a fost decorat, alături de alţi intelectuali sau personalităţi chiorene, cu Ordinul României în Grad de
Ofiţer. S-a căsătorit la 23 iunie 1914, cu Cornelia Pop (1895-1927) din Cerneşti, cu care a avut doi copii: Nicolae (Miklos)
Victor (1915-1953) şi Livia Clara (1921-2001). După moartea soţiei sale, s-a recăsătorit cu Livia Borbil, de confesiune ortodoxă.
A decedat la 18 august 1944 şi a fost înmormântat în cripta familiei din Şomcuta Mare.

Delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia – contabil GEORGE I. RADOCEA

George I. Radocea
(1875-1932)

S-a născut la Bucureşti la 25 noiembrie 1875, fiind fiul lui Iosif Radocea şi al Sarei, născută Cocan. A studiat contabilitatea la
Bragadiru. În anul 1902 s-a stabilit la Şomcuta Mare, unde şi-a exercitat profesia de contabil. În 1909 a fost notarul Reuniunii de
cântări a românilor plugari greco-catolici din Şomcuta Mare, condusă de învăţătorul Elie Pop. Din
Credentional privind delegarea lui Alexandru Nilvan la
anul 1910 a fost contabil-şef al Băncii „Chioreana”, patronată de familia Nilvan. A făcut parte din
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din partea
elita românească a Chioarului. A fost membru CNR Cercual Şomcuta Mare şi delegat al zonei la
Reuniunii
Învățătorilor Români din Sătmar și Ugocea.
Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia. În anul 1924 a devenit director general al Băncii
(Originalul
se
păstrează la Muzeul Unirii din Alba Iulia).
„Chioreana” şi membru în consiliul de administraţie al instituţiei bancare şomcutene. De asemenea,
a mai fost, începând cu anul 1931, consilier judeţean (membru în comisia de verificare) şi membru al
AGRU Maramureş (comisia de cenzori). Pentru întreaga sa activitate, a fost decorat în 1931, cu Ordinul României în Grad de Ofiţer. S-a căsătorit, la 25 august 1907, cu Silvia Drăgan, fiica lui
Ioan Drăgan şi a Victoriei, născută Mihali. Familia Radocea nu a avut descendenţi direcţi. A decedat la 17 mai 1932 şi a fost înmormântat în Şomcuta Mare. Soţia sa, Silvia, învăţătoare, a fost
persecutată în timpul regimului comunist, arestată la 15 august 1952 şi ucisă în perioada anchetei de la Securitate, la 19 septembrie 1952.

Delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia –
preot greco-catolic VALENTIN ISIDOR IOAN PINTEA
S-a născut la data de 1 septembrie 1890 în localitatea Arieşul
de Pădure, fiind fiul lui Simeon Pintea, parohul localităţii şi al
Ecaterinei, născută Cotoţiu. După absolvirea claselor gimnaziale, a
urmat cursurile teologice la Seminarul din Gherla şi la Universitatea
„Ferencz József” din Cluj – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice, în
perioada 1915-1916. A fost hirotonit preot în parohia Curtuiuşu Mare,
la data de 5 decembrie 1915. A slujit în această localitate până la 29
septembrie 1923, dată la care a fost numit de căre episcopul Iuliu
Hossu administrator în parohia Satulung, Districtul protopopesc al
Mireşului, parohie în care slujea tatăl său, Simion. În această localitate
şi-a desfăşurat activitatea ecleziastică până în anul 1959. În paralel, a
administrat până în anul 1929 şi parohia Curtuiuşul Mare cu filia
Fericea. În toamna anului 1918 a fost delegat la Marea Adunare
Valentin Pintea
Naţională de la Alba Iulia, drumul fiind străbătut pe jos, împreună cu
(1890-1978)
alţi locuitori ai satului în care păstorea, purtând tot timpul şi fluturând
un stindard românesc. S-a căsătorit, la data de 16 septembrie 1915, cu
Numirea lui Valentin Pintea în funcția de paroh al localității
Irina (Irinuţa) Breban (1896-1940) fiica preotului local Nicolae Breban şi a Elenei, născută Roman, cu care a
Satulung,
în anul 1923. (Arhivele Naționale Maramureș. Fond
avut doi copii: Romulus (născut
Protopopiatul Greco-Catolic Mireșu Mare).
la 16 septembrie 1917) şi
Fișa personală a lui Valentin Pintea ca preot în Curtuiușu Mare. (Arhivele
Remus Simion Vasile (născut la
Naționale Maramureș, Fond Protopopiatul Greco-Catolic Miresu Mare).
23 februarie 1920). A decedat la 2 mai 1978 şi a fost înmormântat în cimitirul bisericii din localitatea
Satulung.
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Prefect al judeţului Satu Mare – avocat dr. ALEXANDRU RACOŢI-FILIP

Alexandru Racoţi-Filip
(1886-1970)

S-a născut la 28 august 1886, la Dej, într-o veche familie nobiliară românească din Remetea Chioarului, fiind fiul lui Alexandru Racoţi (18481889), asesor la Sedria orfanală din Dej şi al Mariei (1863-1944), născută Filip. În perioada 1904-1908 a urmat studii de drept la Budapesta, la Berlin şi
chiar la Oxford. A devenit doctor în ştiinţe juridice la 23 august 1908. În perioada studiilor universitare a fost implicat în mişcarea studenţească
românească, fiind membru al organizaţiei „Petru Maior”, care şi-a desfăşura activitatea la Budapesta şi Berlin. După finalizarea studiilor a activat ca
avocat la Satu Mare, Bucureşti şi ulterior la Baia Mare. În toamna anului 1918 a fost ales membru al Consiliului Naţional Român Comitatens Satu
Mare. A fost primul prefect român al judeţului Satu Mare, în perioada 27 martie 1919-ianuarie 1920, după care a fost înlocuit de I.C. Barbul, până
atunci subprefect. Din punct de vedere politic, a fost membru al Partidului Naţional Român din Transilvania, apoi al Partidului Poporului (condus de
Alexandru Averescu). În anul 1926, s-a implicat în campania electorală din partea Partidului Poporului şi a devenit deputat. Apoi, din august 1926 şi
până la începutul anului 1929, dr. Alexandru Racoţi-Filip a ocupat funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Satu-Mare. În perioada 1939-1940 a
fost ales primar al oraşului Baia Mare. A fost implicat în numeroase organizaţii culturale, economice, religioase şi chiar sportive. După moartea primei
sale soţii, Maria, şi-a refăcut viaţa de familie alături de Ecaterina Răşcanu, din Bucureşti, cu care dr. Alexandru Racoţi-Filip a avut doi copii: George
Alexandru şi Marius. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, familia Racoţi-Filip s-a stabilit la Turda.

Memoriu întocmit de prefectul Judeţului Satu Mare Dr. Alexandru Racoţi, adresat Consiliului Dirigent privind situaţia
din judeţ, (Arhivele Naţionale Istorice Centrale Bucureşti, Fond Consiliul Dirigent)
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Adresa prefectului Dr. Alexandru Racoţi (1919) adresată
primarului oraşului Baia Mare privind prevenirea actelor de
corupţie. (Arhivele Naţionale Maramureş, Fond Primăria
Oraşului Baia Mare, Seria Acte administrative).

În anul 1950, organele de
securitate l-au arestat pe dr. Alexandru
Racoţi-Filip, acesta fiind internat, conform
Deciziei MAI nr. 53/12 iunie 1950, pentru
o perioadă de 18 luni, la colonia de muncă
forţată Capul Midia. Capetele de acuzare
au fost cele de ordin politic (fost membru
al partidului averescan, desfăşurarea
activităţii politice în cadrul PNŢ-Iuliu
Maniu, prefect şi primar). În 1952 Comisia
MAI i-a prelungit pedeapsa cu încă 60 de
luni. După ce a executat cei 3 ani de
Alexandru Racoţi
internare la Capul Midia, în anul 1953 i s-a
în timpul anchetelor
fixat domiciliul obligatoriu, împreună cu
(CNSAS Bucureşti, Fond
soţia Ecaterina, pe termen nelimitat în
Informativ).
comuna Vaşloveni – Târgu-Mureş. După ce
a fost eliberat s-a întors la familia sa, care era stabilită la Târgu-Mureş.
Alexandru Racoţi a decedat în anul 1970. În prezent descendenţii familiei trăiesc
la Târgu-Mureş.

Fişele matricole penale ale Dr. Alexandru Racoţi (Institutul
pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc Bucureşti).
Alexandru Racoţi în detenţie
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Prim-pretor al plasei Baia Mare – avocat dr. TRAIAN POP
S-a născut la 3 decembrie 1890, la Cerneşti, fiind fiul lui Alexandru Pop, parohul localităţii şi al Eufrosinei,
născută Grigor. În perioada 1909-1914, a urmat cursurile Universităţii Regale Maghiare din Budapesta – Facultatea de Drept
şi Ştiinţe Politice, pe care le-a finalizat la 7 ianuarie 1914. La 10 iunie 1918 a obţinut titlul academic de doctor în ştiinţe
juridice. S-a stabilit la Baia Mare, iar în toamna anului 1918 s-a implicat în mod activ în evenimentele precursoare Marii
Uniri. Astfel, în cadrul Consiliului Naţional Român din Baia Mare, în calitate de notar al şedinţei din 26 noiembrie 1918, a
semnat procesul verbal al adunării Cercului Electoral Baia Mare în care s-au ales delegaţii pentru Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia. În cadrul aceleiaşi şedinţe a semnat şi Credenţionalul prin care cei cinci delegaţi ai cercului
electoral Baia Mare au fost autorizaţi să participe cu vot decisiv la Marea Adunare Naţională Română. La 31 martie 1919, a
fost numit prim-pretor al plasei Baia Mare. A fost căsătorit cu Eugenia Iancu, cu care a avut doi copii. A decedat la 14
iunie 1971 la Baia Mare şi a fost înmormântat în Cimitirul „Horea”, lângă capelă. În prezent, descendenţii familiei trăiesc în
Italia.

Prim-pretor al plasei Şomcuta Mare – avocat dr. TEOFIL DOSA
Dr. Traian Pop în timpul unei defilări în oraşul Baia
S-a născut la 4 ianuarie 1879 în localitatea Săcălăşeni, comitatul Satu-Mare, în familia preotului Ioan Dosa (1844,
Mare, perioada interbelică.
Dr. Traian Pop (1890-1971)
Băbeni-1913, Săcălăşeni) şi a Anei, născută Sima (1855-1934). A avut doi fraţi: Augustin (n. 22 august 1874-d. 23 noiembrie
1901) şi Lucreţia (n. 30 octombrie 1871- d. 3 iunie 1913). A frecventat cursurile Universităţii Regale Maghiare din Budapesta – Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Politice în perioada 1898-1899 (semestrul I), continuându-şi studiile la Universitatea „Ferencz József” din Cluj –
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice, unde a beneficiat de bursa „Constantin Alutan” în perioada 1899-1902. A obţinut titlul de
doctor în ştiinţe juridice, la 22 iunie 1907. Începând cu anul 1912, a practicat avocatura la Şomcuta Mare şi s-a integrat în elita
şomcuteană, făcând parte din mai multe organizaţii culturale din această localitate. În toamna anului 1918 s-a implicat în
constituirea Consiliului Naţional Român Şomcuta Mare. A fost notarul şedinţei din 25 noiembrie 1918, în cadrul căreia au fost
aleşi delegaţii la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. După Unire, a devenit primul prim-pretor român al plasei Şomcuta
Mare până în luna august a anului 1920. La 7 mai 1931 s-a căsătorit cu Maria Mező din Oraşu Nou, reformată, văduvă, în vârstă de
42 de ani, fiica lui Carol Mező şi a Mariei, născută Nagy. Cei doi nu au avut copii. A decedat la 19 februarie 1936 (58 ani)/ la Satu
Semnătura lui Teofil Dosa ca prim pretor
Mare, unde exercita funcţia de secretar general al primăriei. A fost înmormântat în cimitirul din apropierea gării.
(Arhivele Naţionale Maramureş, fond
Protopopiatul Greco-catolic Chioar)
Secretar/notar al CNR Tăuții de Jos – avocat dr. VICTOR MANIU
S-a născut la 13 ianuarie 1887 în Tăuţii de Jos, fiind fiul lui Victor Man (notar cercual) şi al Eufrosinei (Zina) Pop. A absolvit
cursurile Gimnaziului Superior de Stat din Baia Mare, apoi a fost student la Cluj. La vârsta de 29 de ani a obţinut titlul de doctor în ştiinţe
politice al Universitatea „Ferencz József” din Cluj – Facultatea de Drept. A fost şi doctor în filosofie, profesor de fizică experimentală şi
universală al Academiei Maghiare de Fizică, a efectuat cercetări între anii 1909-1915, iar pentru o scurtă perioadă de timp a deţinut chiar şi
poziţia de prodecan (1910-1911). În anul 1913 s-a căsătorit cu Florica Bretan, cu care a avut o fiică, Elena Silvia Cornelia Man, născută la 19
Dr. Teofil Dosa (1879-1936)
decembrie 1913. La 21 noiembrie 1918, a participat la constituirea CNR local din localitatea Tăuţii de Jos, fiind ales secretar al acestuia.
Imediat după săvârşirea Unirii şi după preluarea, de către autorităţile române, a controlului asupra instituţiilor administrative, politice şi chiar
militare, liderii CNR Baia Mare l-au impus la conducerea Primăriei Oraşului Baia Mare, scopul fiind acela de a pune în practică primele ordine şi instrucţiuni primite de la Consiliul
Dirigent. Şi-a exercitat mandatul de primar din primele luni ale primăverii până în august 1919. Cel mai important eveniment la care a participat, în calitate de primar, a fost vizita Familiei
Regale a României la Baia Mare, în data de 23 mai 1919. Din august 1919 a fost numit un nou primar, ceea ce l-a determinat să se retragă în funcţia notar al primăriei, după care în
localitatea sa natală ca şi notar şi consilier local. Din 1926 a fost ales consilier judeţean, fiind chiar secretar al acestuia.
Totodată, a mai făcut parte din Comisia Administrativă ca membru supleant şi Comisia Economică ca raportor. După
retragerea din funcţia de consilier judeţean, a revenit în localitatea natală şi şi-a reluat vechile atribuţii, din 1930 figurând
ca membru al Comisiei Interimare din Tăuţii de Jos. În timpul ocupaţiei maghiare din perioada 1940-1944, împreună cu
alte personalităţi s-a refugiat în România. A revenit după război şi s-a afirmat în continuare în fruntea conducerii
administrative a comunei natale, în 1947 fiind pensionat. Din primele informaţii pe care le deţinem rezultă că a făcut
politică ţărănistă, locuitorii din Tăuţii de Jos considerându-l chiar rudă cu Iuliu Maniu. Totodată, se pare că era şi
proprietarul unei bănci, Banca „Sf. Gheorghe” pe care o înfiinţase în primii ani după război. La 2 iulie 1947 a încetat din
Dr. Victor Maniu
viaţă în Spitalul din Satu Mare. A fost adus acasă de către familie şi a fost îngropat în TăuţiiSemnătura primarului Dr. Victor Maniu, (Arhivele Naţionale Maramureş, Fond
(1887-1947)
Măgherăuş în cimitirul din curtea bisericii.
Primăria Oraşului Baia Mare, Seria Acte prezidenţiale).
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Director al Direcției Minelor Baia Mare – ing. ALEXANDRU IANCU
S-a născut la 28 martie 1874, în localitatea Nădrag, judeţul Timiş, după alte surse în Săcărâmb sau Nojag,
ambele în judeţul Hunedoara, tatăl său, Iosif, fiind un mare proprietar din regiune. A studiat la Gimnaziul Superior
de Stat din Sibiu şi a fost absolvent al Academiei Miniere şi Silvice din Schemnitz, Secţia minieră, în 1893. A fost
directorul Societăţii Miniere „Bórsódi Bányatarsulat” până la data de 5 aprilie 1919, după care a fost numit de
către Consiliul Dirigent director general la Minele şi Topitoarele Statului Baia Mare, funcţie pe care a ocupat-o
până în 1931. De asemenea, a fost cadru didactic şi director al Şcolii Miniere Baia Mare în perioada interbelică,
jucând un rol foarte important în modernizarea mineritului din această regiune. Neafiliat politic, a preluat
conducerea primăriei Baia Mare în luna iunie 1934, ocupând funcţia până în luna aprilie 1935, când a fost demis
de noul prefect al judeţului, dr. Octavian Ardelean, în locul său fiind numit dr. Aurel Nistor. A făcut parte din
Alexandru Iancu
numeroase asociaţii profesionale, culturale şi sportive. A fost căsătorit cu Ştefania Wilhemina Bubenicsek (1885(1874-1963)
1962), cu care a avut patru copii: Eugenia, Alexandru, Aurel şi Elisabeta. A decedat la 11 noiembrie 1963 şi a fost
înmormântat în cimitirul Horea din Baia Mare.
Decretul de numire ca director general la Minele şi Topitoarele
Statului Baia Mare (Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond
Consiliul Dirigent).

Prim-medic al oraşului Baia Mare – dr. IOAN SELEGIAN
S-a născut în localitatea Arieşul de Pădure la data de 12 decembrie 1884. A studiat la liceul din Baia Mare până în 1904, după care,
până în 1909, a frecventat cursurile Universităţii Regale Maghiare din Budapesta – Facultatea de Medicină şi Farmacie. În timpul facultăţii a
fost implicat în mişcarea studenţilor români din capitala maghiară, fiind membru al Asociaţiei Studenţilor Români „Petru Maior”. După
finalizarea studiilor universitare, şi-a desfăşurat activitatea ca medic secundar la un spital din Budapesta, iar din
1912 ca medic particular la Baia Mare, unde avea deschis un cabinet pe strada Sătmarului. În perioada 1914 –
noiembrie 1918 a fost mobilizat pe front ca locotenent-medic. Întors acasă, în toamna anului 1918, a fost ales
membru al Consiliului Naţional Român Comitatens Satu Mare, aflându-se printre liderii CNR Cercual şi
local Baia Mare. De asemenea, la 26 noiembrie, în şedinţa CNR Cercual Baia Mare, în care au fost aleşi
delegaţii la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, a fost preşedintele adunării electorale din Cercul Baia
Mare. În 1919, prin ordinul nr. 857/27 august 1919, semnat de I.C. Barbul, substitut de prefect, a fost numit
medic-şef al oraşului Baia Mare, devenind astfel primul medic român care ocupă această funcţie în oraş. Din
calitatea sa de prim-medic al oraşului Baia Mare, în 1934 a militat şi susţinut ideea înfiinţării unui nou spital
la Baia Mare. A făcut parte din conducerea mai multor instituţii şi societăţi din Baia Mare. Astfel, în 1920 îl
regăsim ca membru în conducerea Băncii Comerciale din Baia Mare, din 1933 ca preşedinte al Casinei
Intelectualilor, dar şi preşedinte al Asociaţiei „Principele Mircea” pentru protecţia mamei şi sugarului.
Începând cu anul 1926 a îndeplinit şi funcţia de consilier local. A fost căsătorit cu Valeria Olsovszki (n. 30
decembrie 1895-d. august 1985) din Şomcuta Mare, fiica notarului public Iuliu Olsovszki (1869-1940) şi a
Letiţiei, născută Medan (1872-1941). Familia Selegean a avut două fiice, Letiţia Maria şi Elena. A decedat în
anul 1979 şi a fost înmormântat, împreună cu întreaga familie, în cimitirul din localitatea Şomcuta Mare.

Jurământul depus de Ioan Selegean la instalarea în funcţia de medic şef al
oraşului Baia Mare (Arhivele Naționale Maramure, Fond Primăria Orașului
Baia Mare, Seria Acte prezidențiale).
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Piatra de mormânt a doctorului Ioan
Selegean din cimitirul localităţii Șomcuta
Mare

Protopop ortodox ALEXIU LATIŞ
S-a născut la Târgu-Lăpuş, la 26 iulie 1882, fiind fiul lui Alexiu Latiş, învăţător-director al Şcolii Primare
Centrale din Târgu-Lăpuş, ulterior notar cercual la Făureşti şi al Eudochiei, născută Paşca, din Făureşti. A studiat la
Şcoala Primară din localitatea natală, după care a urmat cursurile liceale la Baia Mare şi la Liceul Fundaţional din
Năsăud. Studiile teologice, urmate la Institutul Teologico-Pedagogic din Sibiu, le-a finalizat în anul 1905. Din anul
1907 a devenit preot la Stoiceni, iar din 1910 la Plopiş. S-a implicat în evenimentele desfăşurate în zona Lăpuşului
pentru pregătirea Marii Uniri. Astfel, la 3 noiembrie 1918, a participat, la şedinţa de constituire a Consiliului
Naţional Român Cercual Lăpuş şi Copalnic-Mănăştur, fiind unul dintre membrii comisiei candidatoare. După
Marea Unire, s-a mutat la Baia Mare, unde s-a angajat ca şef-birou la Direcţia Minelor. În acelaşi timp, a început
demersuri în vederea înfiinţării primei parohii ortodoxe din Baia Mare. În perioada 1922-1924 a construit prima
biserică ortodoxă pe strada Crişan (lăcaş de cult refăcut în anul 1937). În 1924 a fost numit protopop al
Protopopiatului Cetatea de Piatră, cu sediul la Baia Mare. În anii 1937-1938 a jucat un rol important în înfiinţarea
Alexiu Latiş (1882-1949)
Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului, cu sediul la Sighet. Din punct de vedere politic a fost afiliat Partidului
Naţional Liberal. În anul 1931 a fost ales senator. În perioada 1935-1936 a fost viceprimar al oraşului Baia Mare. În 1940 a fost numit vicar eparhial al
Maramureşului. În acelaşi an, la 11 septembrie, a fost arestat de către autorităţile maghiare, două zile mai târziu, fiind bătut şi umilit public în Centrul
Vechi al oraşului. La 1 noiembrie 1940 s-a refugiat la Turda, mai apoi la Sibiu, de unde
a revenit abia în 1946, reluându-şi atribuţiile de vicar la Sighet. A decedat la 9 februarie
1949 şi a fost înmormântat în cimitirul Catedralei de pe strada Vasile Lucaciu. A fost
căsătorit cu Lucreţia Filip (1883-1931) şi a avut un fiu, Gheorghe Andrei (1910-1995),
de profesie medic, căsătorit cu Margareta Bogdan (1914-2001). Descendenţii familiei
trăiesc şi în prezent la Baia Mare.

Biserica Ortodoxă din Baia Mare, construită de
Alexiu Latiş în perioada 1922-1924

Schiţa bisericii construite de Alexiu
Latiş (Arhivele Naţionale Maramureş,
Fond Oficiul Parohial Ortodox Baia
Mare).

Adresa de numire a preotului Alexiu Latiş în funcţia de protopop
al Protopopiatului Cetatea de Piatră, 1924 (Arhivele Naţionale
Maramureş, Fond Oficiul Parohial Ortodox Baia Mare).

Convocarea primului comitet parohial ortodox din Baia Mare, anul
1922 (Arhivele Naţionale Maramureş,
Fond Oficiul Parohial Ortodox Baia Mare).
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Biserica Ortodoxă refăcută de Alexiu Latiş în
anul 1937 (Arhivele Naţionale Maramureş,
Fond Oficiul Parohial Ortodox Baia Mare).

Director al Școlii Civile de Fete DIN Baia Mare - învățător IOAN LEŞIANU
S-a născut la 10 mai 1870 în localitatea Minthiul Român, judeţul
Bistriţa-Năsăud, părinţii săi fiind Pantelimon Leşian şi Kirmoş Ana, mici
proprietari. A fost absolvent al Preparandiei din Gherla şi şi-a început cariera
de învăţător la începutul anilor 1890. Din anul 1893, s-a transferat la Baia
Mare şi a predat la școlile: Primară Confesională Greco-Catolică, Primară de
Stat, Comercială de Băieţi şi la cea Civilă de Fete, ca profesor de
contabilitate. A fost autorul mai multor lucrări de specialitate, care
reprezentau, în fapt, manuale dedicate şcolilor primare româneşti. A fost
Semnătura directorului Ioan Leşianu (1870-?) (Arhivele
preşedinte al Reuniunii Învăţătorilor Greco-Catolici din Comitatele Sătmar
Naţionale Maramureş, Fond Primăria Oraşului Baia Mare,
şi Ugocea. Prin ordinul nr. 3012 din 30 mai 1919, al Consiliului Dirigent şi
Seria Acte administrative).
al revizorului şcolar, Dariu Pop, a devenit primul director român al Şcolii
Civile de Fete din Baia Mare. După patru ani petrecuţi în fruntea acestei unităţi de învăţământ, a cărei istorie a fost cuprinsă în Anuarul Şcoalei
Civile de Stat pentru Fete din Baia Mare, creat după o concepţie proprie, directorul Ioan Leşianu a demisionat, la începutul anului şcolar 19231924. A fost căsătorit cu Kusnyer (Cuşnier) Matilda, născută la 28 mai 1881, fiica lui Gheorghe şi a Mariei, născută Handschild, oameni simpli, de
confesiune greco-catolică din Baia Mare, cu care a adoptat doi copii: Elena şi Iosif.

Registrul matricol al Şcolii civile de fete (Arhivele
Naţionale Maramureş, Fond Şcoala Civilă de Fete
Baia Mare).

Clasificator al elevelor de la Şcoala civilă de fete Baia
Mare, an şcolar 1919-1920 (Arhivele Naţionale
Maramureş, Fond Şcoala Civilă de Fete Baia Mare).
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Memoriul directorului Ioan Lesianu adresat Primăriei Baia Mare privind
starea deplorabilă a edificiului şcolii de fete şi lipsa unui spaţiu de locuinţă
pentru director (Arhivele Naţionale Maramureş, Fond Primăria Oraşului
Baia Mare, Seria Acte administrative).

Director al Liceului „Gheorghe Şincai” din Baia Mare –
profesor dr. GHEORGHE HETCO
S-a născut la 20 iulie 1884 în localitatea Abrămuţ, judeţul
Bihor, fiind fiul parohului Petru Hetco junior şi al Iulianei, născută
Meciu. A urmat cursurile şcolii primare la Oradea pe care a
absolvit-o în 1895 şi cele liceale la Baia Mare, finalizate în anul
1903. În perioada 1905-1912 a studiat teologia, literele şi filosofia,
atât în ţară, cât şi peste hotare, obţinând titlurile de doctor în
teologie, litere şi filosofie. Încă din 1910 a fost încadrat ca profesor
suplinitor la Liceul „Samuil Vulcan” din Beiuş, în anul 1912
devenind profesor titular provizoriu la acelaşi liceu, unde a rămas
până în anul 1919, când, prin Ordinul nr. 7569 din 5 iulie al
Consiliului Dirigent, a fost numit director al Liceului „Gheorghe
Şincai” din Baia Mare, funcţie pe care a deţinut-o până în anul
1940. Cât timp a fost directorul liceului din Baia Mare, a redactat şi
publicat un anuar al şcolii, a înfiinţat societăţile de lectură
„Gheorghe Şincai” şi „Petre Dulfu”. A făcut parte din numeroase
Dr. Gheorghe Hetco
asociaţii, societăţi şi alte organizaţii culturale, dintre care amintim
(1884-1958)
ASTRA – Despărţământul Baia Mare şi Liga Antirevizionistă. Pe
tărâm ecleziastic, a fost distins cu titlul de protopop onorific şi
consilier consistorial în eparhiile Maramureşului şi Cluj-Gherla. În Eparhia Oradea a primit titlul de vicearhidiacon onorific. Anul 1919 a rămas unul de referinţă în istoria învăţământului băimărean, fiind anul înfiinţării
Liceului „Gheorghe Şincai”, care şi-a deschis porţile în noiembrie 1919. A fost căsătorit cu Maria Ossianu, cu
care a avut 4 copii: Mărioara (n. 27 mai 1915), Gheorghe (n. 13 iulie 1917), Augustin (14 septembrie 1918) şi
Romul (n. 5 iulie 1923). A decedat în anul 1958, la Lugoj, unde s-a refugiat în urma cedării nordului Ardealului în
1940.

Semnătura directorului Dr. Gheorghe Hetco (Arhivele Naţionale
Maramureş, fond Liceul Gheorghe Şincai Baia Mare).
Fişa personală a Dr. Gheorghe Hetco (Arhivele Naţionale Maramureş, Fond
Liceul Gheorghe Şincai Baia Mare).

41
https://biblioteca-digitala.ro

Primul proces-verbal al Consiliului profesoral din cadrul Liceului ,,Gheorghe Şincai”
Baia Mare (Arhivele Naţionale Maramureş, Fond Liceul Gheorghe Şincai Baia Mare).
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Director al Școlii Primare de Stat nr. 3 din Baia Mare – învățător GHEORGHE MEDAN
S-a născut la 5 mai 1887 în satul Măgureni, fiind fiul cantorului bisericesc Petru Medan şi al Tereziei. Studiile primare le-a
efectuat la Cerneşti şi Târgu-Lăpuş, iar studiile medii la Liceul Grăniceresc din Năsăud şi la Preparandiile din Gherla şi din
Sáróspatak (Ungaria). În 1905 a obţinut diploma de învăţător. Cariera didactică şi-a desfăşurat-o, în perioada 1905-1915, la Şişeşti,
Cămârzana şi Coaş. A participat la Primul Război Mondial, fiind înrolat în Regimentul 63 Infanterie din Bistriţa. A luptat în Galiţia,
căzând prizonier la ruşi şi a fost internat în lagărul de la Cazan. În anul 1917 a intrat în corpul de voluntari români organizat de
generalul Coandă, cu cartierul la Kiev şi a făcut parte din comisia de organizare şi recrutare din regiunea în care se afla lagărul său. A
fost decorat cu Medalia Ferdinand cu Spade şi Coroana României în Grad de Cavaler. A revenit acasă prin demobilizare, la 1
septembrie 1919, cu gradul de sublocotenent. A fost numit director al Şcolii Primare de Stat nr. 3 Baia Mare, funcţie pe care a
deţinut-o până în anul 1940, când s-a refugiat la Turda, unde s-a pensionat, în anul 1943. Pentru meritele sale deosebite în domeniul
Şcoala Primară de Stat nr. 3 Baia Mare
educaţiei a fost numit în mai multe funcţii didactice. A fost căsătorit cu Ecaterina (1892-1989) învăţătoare şi împreună au avut un fiu,
Mircea (1927-1946). A decedat la data de 19 iulie 1978, în urma unui accident şi a fost înmormântat în cimitirul Catedralei Ortodoxe din Baia Mare, situat
pe strada Vasile Lucaciu.
Gheorghe Medan
(1887-1978)

Semnătura directorului George Medan
(Arhivele Naţionale Maramureş, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Seria
Acte administrative).

Director al Școlii Primare de Stat nr. 2 din Baia Mare – învățător ALEXANDRU MANU
S-a născut la 7 februarie 1881 la Moisei, fiind fiul
învăţătorului Ioan Manu (1858-1930) şi al Candidiei, născută
Maroşan. A avut mai mulţi fraţi, dintre care îl amintim pe
călugărul Leon Manu, ultimul stareţ al Mănăstirii Nicula, arestat
şi închis în timpul regimului comunist, decedat în închisoarea din
Gherla, la 23 martie 1958. Nu cunoaştem, până la această dată,
unde şi-a finalizat studiile Alexandru Manu, cert este faptul că a
devenit învăţător. Şi-a început cariera didactică în localitatea
Şoimuş, judeţul Sălaj, unde a fost învăţător circa 20 de ani. A fost
recrutat în armata austro-ungară, mobilizat pe front, unde a căzut
prizonier. A făcut parte din corpul voluntarilor români din Rusia.
În 1919 s-a transferat la Baia Mare şi a devenit învăţător şi
director al Şcolilor Primare de Stat nr. 1 şi 2, care funcţionau în
Şcoala Primară de Stat nr. 2 Baia Mare
sediul actual al Şcolii „Octavian Goga” de pe strada Vasile
Alexandru Manu
Lucaciu. A rămas în această poziţie până în anul 1930, când cele
(1881-1948)
două unităţi de învăţământ s-au reorganizat, învăţătorul ocupând funcţia de director al Şcolii nr. 2, până
Memoriul
în anul 1937, când şi-a încheiat cariera didactică, în urma pensionării. Era descris ca fiind un om integru,
directorului
bun gospodar, cu o prestare morală exemplară. În paralel cu activitatea didactică,
Alexandru Manu
s-a implicat şi în cea politică, fiind susţinător al grupării lui Alexandru Vaidaadresat Primăriei
Voevod. La 6 februarie 1933 a devenit viceprimar, iar la 10 septembrie, în
Baia Mare cu privire
prezenţa prefectului Oşianu, a fost numit primar al oraşului, ca urmare a demisiei
la situatia
fostului primar dr. Ioan Bohăţiel. Mandatul acordat i-a fost retras după circa două
neclarificata a
luni, în contextul căderii de la putere a guvernului Vaida Voevod şi înlocuirea
invatatorilor de la
acestuia cu un guvern liberal. A fost căsătorit, din anul 1905, cu Ana Pogăciaş
scoala sa (Arhivele
(1886-1969) din Hideaga, fiica lui Ioan Pogăciaş (1858-1931) şi a Veronicăi.
Naţionale
Împreună au avut trei copii: Iulian (1908-1980), Olga Volumia (1910-1999) şi
Semnătura directorului Alexandru Manu
Maramureş, Fond
Alexandrina (1912-?). A decedat în anul 1948 şi a fost înmormântat în cimitirul
(Arhivele
Naţionale Maramureş, Fond Primăria
Primăria Oraşului
localităţii Hideaga, unde ulterior a fost înmormântată şi soţia sa, decedată în anul
Oraşului Baia Mare, Seria Acte administrative).
Baia Mare, Seria
1969.
Acte administrative).

43
https://biblioteca-digitala.ro

Președintele Asociațiunii – avocat dr. FLORENT GEORGE MIHALYI

avocat
dr. Florent George Mihalyi
(1868-1953)

S-a născut la data de 24 aprilie 1868 în localitatea Sarasău (comitatul Maramureș), fiind fiul lui Petru și al
Luizei Mihalyi, născută Simon. A avut trei fraţi: Sofia (născută în 1869), Găvrilă, viitorul prefect (născut în 1872) şi
Petru (născut în 1880). A fost căsătorit cu fiica ministrului de Finanţe al Ungariei, Carolina Hieronimy, care i-a dăruit
două fete: Flora şi Maria. A urmat cursurile Şcolii Maghiare din Sighet şi ştiinţele juridice la Budapesta. A decedat în
anul 1953, la Cluj-Napoca.
Tatăl său, marele economist Petru Mihalyi, a condus activitatea Asociațiunii din 1886 până la moarte, în 1914.
Dr. Florent George Mihalyi a fost, de asemenea, președinte al acestei asociații culturale a românilor, din 1918 până la
desființare (1945) după aproximativ 80 de ani de existență.
Înregistrarea nașterii lui Florent George Mihalyi, la data
În anul 1919, cu ocazia reorganizării serviciilor publice, dr. Florent George Mihalyi a fost numit decan al
de 24 aprilie 1868, în matricola confesională a Bisericii
Baroului
de avocați, membru în Comisia de reclamare a ajutorului de război, membru în Comisia spitalicească
Greco-catolice Sarasău (Arhivele Naţionale Maramureş.
județeană, membru în Biroul Central Electoral Județean, președinte în Circumscripția I Sighet, respectiv Secția I de
Fond Colecţia Matricole Confesionale. Seria Foi
votare – orașul Sighet ș.a.m.d. Și-a păstrat cele două ultime calități (membru BEC
Matricole Confesionale).
și președinte secție votare) pe tot parcursul anului 1920. În anul 1921 s-a regăsit printre membrii Comisiei
Administrative a Județului Maramureș, documentele menționându-l în componența acestei comisii și în anul 1923. A
contribuit, astfel, esențial, la bunul mers al administrației județene după Marea Unire. Tot în anul 1921, a făcut parte din Delegația județeană pentu arbitrarea deciziilor în chestiuni
orfanale. În vederea înființării unui Ospiciu de Siguranță a Statului din Sighet, exproprierile au fost efectuate de o Comisie de expropiere, al cărei președinte a fost dr. Florent George
Mihalyi (14 februarie 1922). După Marea Unire, cu ocazia adunărilor generale ale Composesoratelor, organizate în vederea repunerii în drepturi și pentru redarea autonomiei
acestora, a fost ales președinte al Composesoratului Borșa, respectiv Budești (1923).

Vicepreședintele Asociațiunii – protopop greco-catolic IOAN DOROȘ

Înregistrarea nașterii lui Ioan Doroș, la data de 4 februarie 1851, în Matricola
confesională a Bisericii Greco-Catolice Târșolț (Arhivele Naţionale Satu-Mare. Fond
Colecţia Registrelor Parohiale de Stare Civilă).

S-a născut în localitatea Târşolţ (comitatul Satu Mare), la 4 februarie 1851, fiind fiul lui Vasile și al Irinei Doroș, născută
Bura. A avut 4 fraţi: Vasile (născut în 1860, decedat în 1914; învățător în Breb), Grigore, Maria şi Nicolae (născut în 1869, preot
greco-catolic, casierul Asociației, membru CNR Maramureș și președinte al CNRC Sighetul Marmației). Ioan Doroș a fost căsătorit cu
Rozalia Doroş, născută Bud, sora vicarului greco-catolic Tit Bud, cu care a avut doi copii: Titu Doroș (absolvent de drept, membru
CNR Maramureș, prim-jurisconsult al orașului Sighetu-Marmației) și Atanasie Doroș (născut în 1886, hirotonit preot în 1910,
absolvent al Facultății de Litere și Filosofie, preot din 1918 la Tarna Mare, în locul socrului său decedat). Ioan Doroș a absolvit
Gimnaziul de la Beiuș în anul 1870, Seminarul Teologic din Gherla în 1874 și a fost hirotonit preot în anul 1875, rezidând la OcnaȘugatag (1877), respectiv în Sat-Slatina (din 1886). În perioada Marii Uniri a fost protopop al Oficiului Protopopesc Greco-Catolic
Sighet - Sat-Slatina. A decedat în anul 1921.
În anii săvârșirii și desăvârșirii Unirii, între 1917-1923, a ocupat funcția de vicepreședinte al Asociațiunii. A fost, de
asemenea, președintele Reuniunii Învățătorilor Români din Comitatul Maramureș (1918). În calitate de membru al Sfatului Național
Român Provizor al Comitatului Maramureș a semnat Apelul din 11 noiembrie 1918,
implicându-se astfel activ în acțiunile
premergătoare Marii Uniri. La 22 noiembrie 1918 a fost ales membru al CNR Maramureș, iar potrivit Ordinului Resortului
Organizării nr. 173/1919, membru al Marelui Sfat Naţional Român, ales în Adunarea de la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918. S-a
implicat în organizarea alegerilor pentru Parlamentul României (1919-1920), fiind ales președinte în Circumscripția Sighet II, Secția
de votare Sat-Slatina, Ocna-Slatina, cu sediul în Sat-Slatina.

Semnătura protopopului Ioan Doroș consemnată pe o dispensă de căsătorie din anul 1919
(Arhivele Naţionale Maramureş. Fond Vicariatul Greco-catolic al Maramureșului).
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Directorul Despărțământului ,,Vișeu-Iza” al ASTRA –
protopop greco-catolic EMILIAN BRAN

Protopop greco-catolic
Emilian Bran
(n. 1864)

S-a născut la data de 24 februarie 1864 în localitatea Tohat
(comitatul Solnocul de Mijloc), fiind fiul lui Ştefan (39 ani) şi al Mariei
Bran (34 ani), cantori. A urmat cursurile teologice la Gherla, devenind
profesor la Seminarul Teologic din Gherla. Aici și-a desfășurat
activitatea din anul 1886 până în 1888, când a fost hirotonit preot. A
Înregistrarea nașterii lui Emilian Bran, la data de 24 februarie 1864, în Matricola confesională a Bisericii
activat ca preot la Bizuşa, Băiţa de sub Codru şi Dragomireşti
(Maramureș), respectiv ca protopop al Oficiului Protopopesc GrecoGreco-Catolice Tohat (Arhivele Naţionale Maramureş. Fond Colecţia Matricole Confesionale).
Catolic Dragomirești. În 22 noiembrie 1918 a fost ales membru CNR
Maramureș, iar în ziua de 27 a participat în calitate de ,,bărbat de încredere” la adunarea cercului Vișeu-Iza, pentru alegerea celor 5 delegați la Marea Adunare Națională. În anul
1919 (iunie), documentele îl consemnează ca director al Despărțământului ,,Vișeu-Iza” al ASTRA, funcție pe care o ocupa încă de la înființarea Despărțământului, în anul 1911, la
inițiativa lui Găvrilă Iuga (vicepreședinte/secretar). În anul 1919 s-a implicat în organizarea alegerilor pentru Parlamentul României Mari, fiind ales vicepreședinte al Circumscripției
electorale și al secției de votare I Dragomirești. În plan politic, a fost senator, ales în Maramureș și în Sălaj. În anul 1923, în calitate de senator, a participat și la ședințele Comisiei
administrative a Județului Maramureș. Tot în anul 1923, a fost ales președinte al Composesoratului Dragomirești. În perioada interbelică a activat ca vicepreședinte al PNL Zalău,
vicar foraneu greco-catolic al Silvaniei şi ulterior canonic de Oradea.

La Sighet, Despărțământul ASTRA s-a
înființat în anul 1914, la inițiativa lui Ioan Mihalyi de
Apșa, an în care a fost ales un comitet de conducere în
frunte cu dr. Vasile Chindriș, demnitate pe care acesta
o deține timp de 15 ani. La conducerea
Despărțământului s-a mai aflat și dr. Vasile Ilea.
Potrivit unei situații întocmite în data de 2
decembrie 1919, de prim-pretorul plasei Vișeul de Sus,
dr. Vasile Filipciuc (la solicitarea Biroului Presei
Române, transmisă în teritoriu de Prefectura
Maramureș), în plasa Vișeul de Sus, funcționa
Despărțământul ASTRA – condus de directorul dr.
Aurel Sabó (membru CNR Maramureș, președinte al
CNRC Vișeul de Sus, reprezentantul Gărzii naționale
române din Comitatul Maramureș, membru de drept al
Marii Adunări Naționale din Alba-Iulia). Istoriografia
consemnează
scindarea,
după
război,
a
Despărțământului
ASTRA
Vișeu-Iza
în:
Despărțământul ASTRA Vișeu (președinte dr. Găvrilă
Iuga) și Despărțământul ASTRA Iza (președinte
Emilian Bran).
Deosebit de activi în cadrul Despărțământului,
în perioada premergătoare Unirii și în anii imediat
următori au fost delegații: dr. Vasile Meșter, dr. Ilie
Kindriș, dr. Găvrilă Iuga, Ioan Tarța, Artur Anderco,
Ioan Bârlea ș.a.m.d.

Invitație formulată la data de 12 iunie 1919, de directorul Despărțământului Vișeu-Iza al
ASTRA - Emilian Bran, la adresa membrilor asociației, care sunt chemați să participe la
adunarea acesteia, ce urma să aibă loc în Casina din Vișeul de Sus, la data de 26 iunie
1919, cu scopul ,,reconstruirii” comitetului executiv, formarea bibliotecilor și agenturilor
comunale ș.a.m.d. (Arhivele Naţionale Maramureş. Fond Oficiul Parohial Greco-Catolic
Cuhea).

Tabel întocmit în data de 2 decembrie 1919 de prim-pretorul plasei Vișeu de Sus, dr. Vasile
Filipciuc, potrivit căruia, în plasa Vișeul de Sus funcționau două asociații culturale, printre
care și Despărțământul ASTRA - condus de directorul dr. Sabó Aurel (Arhivele Naţionale
Maramureş. Fond Prefectura Județului Maramureș. Actele subprefectului).
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Membrii Asociațiunii pentru Cultura
Poporului Român din Maramureș (1919):
 dr. avocat Florent George Mihalyi –
președinte
 protopop Ioan Doroș – vicepreședinte
 ,,toate comunitățile bisericești grecocatolice române din Maramureș, filialele
împreună cu parohiile mamă
 clerul român din fiecare cerc protopopesc
din Maramureș
 Basiliu Jurca
 Sigismund Ciple
 Vasiliu Mihalca
 Gavril Mihalyi
 Reuniunea docenților greco-catolici din
Maramureș
 Nicolae Doros – casierul Asociației,
 preot în Sighet
 dr. Florentin Mihalyi
 Ioan Ivașco
 dr. George Bilașco
 Alexandru C. Anderco
 dr. Alexandru Lazăr
 dr. Vasile Meșter
 Ioan Balya
 dr. Petru Mihalyi
 Maramurășana
 Simeon Balya
 Ștefan Pop
 dr. George Mihalca
 văd. Juliu Vintiu
 dr. Aurel Man
 dr. Ilie Kindriș
 dr. Ioan Rednic”

Invitație formulată la data de 8 aprilie 1919, de președintele
Asociațiunii – dr. Florent Mihalyi, la adresa membrilor asociației,
chemați să participe la adunarea acesteia, ce urma să aibă loc în Casina
Română din Sighet, la data de 16 mai 1919, cu scopul modificării
statutului, alegerii comitetului de conducere ș.a.m.d. (Arhivele
Naţionale Maramureş. Fond Oficiul Parohial Greco-Catolic Cuhea).
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Apelul Comitetului de conducere al Asociațiunii pentru câștigarea
de noi membri în vederea îndeplinirii scopului Asociației:
,,răspândirea culturii adevărate în masele largi ale poporului
român din Maramureș” (Arhivele Naţionale Maramureş. Fond
Oficiul Parohial Greco-Catolic Cuhea).

La 11 noiembrie 1918, la Sighet, s-a constituit un Sfat Național Român Provizoriu al Comitatului Maramureș. Printr-un Apel, membrii acestuia: Ioan Balea de Ieud – notar comitatens pensionar, Simion Balea de Ieud –
preot greco-catolic, Ioan Bilț Dăncuș – învățător, Florentin Bilț Dăncuș – învățător, dr. Grigore Bota – notar la judecătoria cercuală, Vasile Țiple – preot greco-catolic, Augustin Darăban - preot greco-catolic, Nicolae Doroș –
preot greco-catolic, dr. Titu Doroș - avocat, Demetriu Chiș – ,,casar”, învățător pensionar, George Nemet – învățător, Dimitrie Ponoran - jude de Tribunal, dr. Iosif Pop – avocat, Iuliu Rednic – preot greco-catolic, Mihail
Sabadâș – econom, Emil Stoica – contabil, Vasile Timiș Filipan – contabil, au solicitat tuturor comunelor Maramureșului să aleagă și să trimită o delegație din cel puțin 3 membri la adunarea de constituire a Sfatului Național
Român al Comitatului Maramureș, ce urma să aibă loc în ziua de 22 noiembrie, la Sighet, în localul Băncii ,,Maramureșana”. La această adunare s-a decis, de asemenea, organizarea ,,secțiilor rurale ale Sfatului Național Român
al Comitatului Maramureș și ale gărzilor naționale române”. La adunare au fost prezenți 5000-6000 români din toate satele Maramureșului, care și-au exprimat adeziunea desăvârșită la unire. Ziarul Sfatul a devenit organul oficial
al CNR din Maramureș.

Apelul întocmit în 11 noiembrie 1918, de membrii Sfatului Național
Român Provizoriu al Comitatului Maramureș, prin care solicită
tuturor comunelor Maramureșului să aleagă și să trimită o delegație
din cel puțin 3 membri la adunarea de constituire a Sfatului Național
Român al comitatului Maramureș, ce urma să aibă loc în ziua de 22
noiembrie, la Sighet, în localul Băncii ,,Maramurășana” (Arhivele
Naţionale Maramureş. Fond Oficiul Parohial Greco-Catolic Cuhea).

Adresa vicecomitelui comitatului Maramureș întocmită la data de
21 noiembrie 1918 către avocatul Titu Doroș, delegat în comisia
de constituire a CNR, prin care i se comunică acestuia că,
autoritățile publice garantează menținerea ordinii și vor
supraveghea, în baza înțelegerii reciproce, lucrările adunării
populare (Arhivele Naţionale Maramureş. Fond Prefectura
Județului Maramureș. Actele subprefectului).
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Raport întocmit la data de 20 noiembrie 1918, de căpitanul de poliție din
orașul Sighetul Marmației către vicecomitele comitatului Maramureș, în
care își exprimă îngrijorarea în ceea ce privește menținerea ordinii publice
în ziua de 22 noiembrie 1918, când s-a convocat adunarea populară de
constituire a CNR, având în vedere organizarea în aceeași zi a târgului
săptămânal (Arhivele Naţionale Maramureş. Fond Prefectura Județului
Maramureș. Actele subprefectului).

LUCIA CLAUDIA MIHALYI
S-a născut la Sighetul Marmaţiei în data de 22 mai 1903, fiind unul din cei 11 copii
(Iulia, Iustina, Maria, Irina, Lucia, Longin, Adriana, Cornelia, Victor, Silviu, Valeria) ai
istoricului, membru corespondent al Academiei Române, Ioan Mihalyi de Apşa și ai Iustinei
Pop. A urmat, timp de 8 ani Şcoala Călugăriţelor Vicentine din Sighet. La vârsta de 15 ani,
Lucia Mihalyi de Apșa a fost cea care a dus în piața centrală a orașului, drapelul pe care
președintele și membrii CNR Maramureș au depus jurământul la 22 noiembrie 1918. Drapelul a
fost trimis de la Cluj de Iuliu Maniu, prin Longin Mihalyi, fratele Luciei, student la drept.
Drapelul a fost brodat cu însemnele României de surorile Mihalyi de Apșa, în noaptea de 21/22
noiembrie. După depunerea jurământului, acesta a fost arborat în balconul casei Mihalyi. Lucia
Mihalyi, a decedat în anul 1999, la vârsta de 96 de ani.

Surorile Mihalyi de Apșa

Cele 8 surori Mihalyi de Apșa
alături de unul dintre cei trei frați

Președintele CNR Maramureș – avocat dr. VASILE CHINDRIȘ
S-a născut în 15 decembrie 1881 în comuna Ieud, în familia lui Ioan şi a Mariei Kindriș. În perioada 1895-1898, figurează printre bursierii internatului Asociaţiunii
pentru cultura poporului român din Maramureș, fiind elev al Liceului Maghiar din Sighet. A urmat studiile Academiei de Drept din Oradea (1902-1905), ale Universității din
Viena -Facultatea de Litere și Filosofie (1905-1906) și ale Universității din Berlin - Facultatea de Drept (1906-1907). Reîntors în Maramureş, s-a stabilit la Sighet şi s-a dedicat
profesiei de avocat. În anul 1914 a fost ales preşedinte al Despărţământului Sighet al ASTRA, deținând această demnitate timp de 15 ani. S-a stins din viaţă la 6 ianuarie 1947,
la Sighetul Marmaţiei.
În adunarea de la Sighetul Marmației, din 22 noiembrie 1918, Vasile Chindriș a fost ales președinte al CNR
Maramureș, calitate în care semnează protocolul încheiat cu această ocazie, devenind, astfel, unul dintre cei mai importanți
soli ai voinței de unire a maramureșenilor din epocă. A fost delegat din partea cercului electoral Sighet la Marea Adunare
Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, și membru al Marelui Sfat Naţional Român. Imediat după preluarea puterii
politice în Maramureș (aprilie 1919), cu ocazia reorganizării serviciilor publice, prefectul Vasile Chiroiu i-a oferit, grație
pregătirii sale, postul de prim-jurisconsult al județului. S-a implicat activ în organizarea alegerilor
pentru primul Parlament al României Mari din 1919, ca membru în Biroului Electoral Central
Înregistrarea nașterii lui Vasile Kindris, la data de 15 decembrie 1881,
Maramureș. În același an, a candidat ca deputat și a fost ales, din partea cercului electoral Iza. În
în Matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice Ieud (Arhivele
anul 1919 a fost numit prin decizia subprefectului, membru în Comisia județeană de reclamare a
Naţionale Maramureş. Fond Colecţia Matricole Confesionale).
ajutorului de război. La organizarea alegerilor din 1920 îl întâlnim, din nou, membru în BEC
avocat dr. Vasile Chindriș (1881-1947)
Maramureș și candidat pentru alegerile de deputați, circumscripția Ocna-Șugatag (ales în unanimitate
absolută), respectiv Sighet (unde a obținut 150 voturi, fără să întrunească majoritatea). La nivelul județului, a făcut parte din Comisia Spitalicească (1920), Comisia
administrativă (1923), Subcomisia economică, Delegația pentru arbitrarea deciziilor în chestiuni orfanale (1921), Comisia de expropriere (1922) ș.a.m.d. În tot acest timp și-a desfășurat activitatea ca avocat, la nivel național fiind
numit membru în Comisia de Examinare a Magistraților și în Consiliul Superior de Disciplină pentru Avocați (1920). Cu ocazia adunărilor generale ale composesoratelor, organizate după anul 1918, în vederea repunerii în
drepturi și pentru redarea autonomiei acestora, a fost ales președinte al Composesoratului Ieud (1923).
Membrii CNR Maramureș: dr. Vasile Chindriș - președinte, Alexandru Cuza Anderco, dr. Aurel Szabo/Sabó, dr. Ilie Chindriș, dr. Izidor Anderco – preot greco-catolic, Emil Bran – preot greco-catolic, Artemiu
Anderco – preot greco-catolic, Ștefan Ilniczki, Emil Stoia, Longin Mihalyi, Demetriu Chiș – preot greco-catolic, Simeon Balea – preot greco-catolic, dr. Ion Rednic, dr. Ioan de Kovacs, dr. George Bârlea, dr. Titu Doroș,
Ioan Doroș – preot greco-catolic, Nicolae Doroș – preot greco-catolic, dr. Vasile Filipciuc, Simeon Sierbul, Iuliu Ardelean – preot greco-catolic, Ioan Bilțiu Dăncuș, Ioan Bârlea, Bazil Iurca - învățător, Vasile Țiplea, Ioan
Balea, Alexandru Miclea, dr. Grigore Bota, dr. Ilie Lazăr, Vasile Timiș Filipan, Petru Salca, Valer Pop, Nicolae Pop, Simion Coman Pop și Ștefan Pop.
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Președintele CNR Cercual Sighet - avocat dr. TITU DOROȘ
S-a născut în data de 14 octombrie 1879 la Ocna-Şugatag, fiind fiul protopopului Ioan Doroş şi al Rozaliei Doroş, născută Bud, sora vicarului Tit Bud. A urmat studiile
primare la Ocna-Şugatag, Liceul din Beiuș (1898), Academia Reformată de Drept Sighetul Marmaţiei şi
Universitatea ,,Ferencz József” din Cluj – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice, obţinându-şi doctoratul în
drept la data de 19 septembrie 1903. S-a stins din viaţă la Sighetul Marmaţiei în 3 iulie 1934.
S-a numărat printre cei mai activi maramureșeni care au pregătit Unirea, fiind membru al Sfatului
Național Român Provizoriu al Comitatului Maramureș, membru al CNR Maramureș, alături de tatăl și
unchiul său (preot Nicolae Doroș), respectiv președinte al CNR Cercual Sighet.
În anul 1919 a fost numit, prin decizia subprefectului, membru în Comisia județeană de reclamare a
ajutorului de război. S-a implicat activ la organizarea alegerilor pentru primul Parlament al României Mari
din 1919, ca membru al Biroului Electoral Central Maramureș, calitate în care îl regăsim și la scrutinul din
1920, respectiv ca președinte al Circumscripției electorale Dragomirești (Dragomirești, Cuhea,
Bocicoel) Secția I de votare. Din 1 octombrie 1919 până în anul 1926 a fost profesor auxiliar
Înregistrarea decesului lui dr. Titu Doroș, la data de 3 iulie 1934, în
(istorie civică) la Liceul ,,Dragoș-Vodă” din Sighet.
Matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice Sighetul Marmaţiei, în
La 2 noiembrie 1920 a fost numit, de către prefectul județului, jurisconsult al orașului
care este consemnată greșit localitatea în care s-a născut (Arhivele
Sighetul Marmației și ulterior membru în diverse comisii care funcționau la nivel județean:
Naţionale Maramureş. Fond Colecţia Matricole Confesionale).
Comisia spitalicească, Comisia județeană pentru Reforma Agrară (1920), Comisia
Administrativă (1921-1923) etc. A îndeplinit și funcția de prefect, respectiv
director al Băncii ,,Maramureșana”.
avocat dr. Titu Doroș (1879-1934)
CNRC Sighet: dr. Titu Doroș – președinte, Ilie Lazăr (Giulești) – notar; Dionisie Vereș, Ioan Simon,
Iuliu Radu, George Stețu, I. Harnicu, Mich Văsălie, Petru Kozma, Constantin Pavel, Papp Văsălie, Petru
Botta, Augustin Darabant, Simion Gyorgy – bărbați de încredere ai cercului.

Înregistrarea naşterii lui Titu Dorosiu, la data de 14 octombrie 1879, în
Matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice Ocna-Şugatag (Arhivele
Naţionale Maramureş. Fond Colecţia Matricole Confesionale).

Președintele CNR Cercual Vișeu-Iza – dr. AUREL SZABO/SABÓ
Szabo Aurel s-a născut la Boghiş (Satu Mare) în 21 decembrie 1872. Și-a început studiile primare la Satu Mare, iar ulterior a studiat la Gimnaziul Superior de Stat din Baia Mare (1891-1895). A urmat, de asemenea,
cursurile Universităţii Regale Maghiare din Budapesta – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice, susţinându-şi doctoratul în ştiinţe juridice la data de 20 iunie 1902. A activat ca avocat la Satu Mare, iar în 1906, potrivit presei
vremii, s-a mutat la Vişeul de Sus, unde și-a desfășurat activitatea ca avocat și ca notar public. Dr. Aurel Szabo s-a căsătorit cu Aurelia Chita, fiica preotului Pavel Chita din Prislop, neavând, însă, urmași. Având în vedere că
istoriografia nu a consemnat până în prezent informații cu privire la viața dr. Aurel Szabo, pentru completarea datelor de mai sus este necesară continuarea cercetării.
Căpitan dr. Aurel Sabo din Vișeul de Sus a fost ales membru al CNR Maramureș (22 noiembrie 1918), președinte al CNR Cercual Vișeu-Iza și membru de drept al Marii Adunări Naționale din Alba-Iulia, în calitate de
reprezentant al Gărzii Naționale Române din Comitatul Maramureș. Potrivit unei situații întocmite în data de 2 decembrie 1919 de prim-pretorul plasei Vișeul de Sus, dr. Vasile Filipciuc (la solicitarea Biroului Presei Române,
transmisă în teritoriu de Prefectura Maramureș), în plasa Vișeul de Sus, funcționa Despărțământul ASTRA – condus de directorul dr. Sabo/Sabău Aurel.
CNRC Vișeu-Iza: dr. Aurel Szabo – președinte, Grigore Țiplea – notar; preot Emil Bran, Tit Demian, Ioan Dunca, Ioan Popp, Teodor Popp, Grigore Costea, George Săsăran, Ion Popp, Ilie Pascu, Vasile
Câmpian, Ioan Ghendea, Ioan Tomoiagă ș.a.m.d. bărbați de încredere ai cercului
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CNR Sighetul Marmației, 17 noiembrie 1918 (Arhivele
Naţionale Maramureş. Fond Vicariatul Greco-Catolic
al Maramureșului).

Formular de jurământ pentru Consiliul Naţional Român şi Garda
Naţională Română: Jur sărbătoreşte înaintea Atotputernicului
Dumnezeu, că voiu fi cu credinţă neclătită faţă de consiliul sau
Sfatul Naţional Român pe care-l voiu cinsti şi apăra. – Voiu împlini
toate poruncile lui şi voi griji de viaţa şi averea consătenilor mei,
fie aceia de orice neam. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. Amin! din 17
noiembrie 1918, 30 noiembrie 1918 (Arhivele Naţionale
Maramureş. Fond Vicariatul Greco-Catolic al Maramureșului)

50
https://biblioteca-digitala.ro

Discurs - Un cuvânt despre democraţie - Democraţia e o astfel de stare
într-o ţară că toţi cetăţenii au dreptul să se amestece în trebile obştei şi să
le poată conduce; ceea ce însamnă că nimic nu să poate face fără voia
celor de jos, că ei dirigiuiesc de fapt, după adevăr şi dreptate. Într-o ţară
democratică nu să ie în considerare că eşti conte ori baron, ori eşi bogat
ori eşi sărac ca să ajungi în fruntea treburilor. Ci cel mai bun, mai cinstit,
mai cuminte, care înţălege năcazurile poporului ajunge la locul de
cunoaştere generală. Cu aste cuvinte democraţia dă largi drepturi şi
libertăţi celor de jos străbunilor mari ale poporului. (Arhivele Naţionale
Maramureş. Fond Vicariatul Greco-Catolic al Maramureșului).

Președintele CNR Cercual Ocna-Șugatag – preot greco-catolic IULIU ARDELEAN
S-a născut la 8 septembrie 1888 în localitatea Băbăşeşti (comitatul Satu Mare). A avut 3 fraţi şi o
soră: Emil (învăţător), Octavian (medic), Victor (şef de gară) şi Emilia (căsătorită cu Vlad Mihai, paroh la
Petrova). Studiile primare le-a început la Şcoala din Negreşti şi le-a continuat la Oradea, Baia Mare şi Satu
Mare. A urmat teologia la Gherla, fiind hirotonit preot în anul 1913, la Văleni. În perioada 1919-1925 a fost
preot la Borşa, Iapa (Sighetul Marmaţiei), Ocna-Şugatag şi Mânăstirea din Moisei.
A fost membru al CNR Maramureș, președinte al CNR Cercual Ocna-Șugatag, respectiv delegat din
partea cercului electoral Ocna-Șugatag la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. S-a
implicat în organizarea alegerilor pentru Parlamentul României Mari din 1919, 1920, în calitate de
vicepreședinte al Circumscripției Bârsana, Secția I de votare. În anii 1922-1923 documentele îl menționează și
în localitatea Borșa ca membru în Cancelaria Comunei Borșa, respectiv în cadrul Composesoratului Borșa.
Preotul Iuliu Ardelean a fost ales vicepreşedinte al Organizaţiei Partidului Național Țărănesc din OcnaŞugatag. Pentru convingerile sale politice și pentru legăturile cu preoții cultului greco-catolic clandestin a fost
arestat în data de 13 februarie 1952 și internat la coloniile de muncă de la Canalul Dunăre Marea-Neagră
(Peninsula). S-a stins din viaţă la 2 martie 1953, la Spitalul Penitenciar Văcăreşti din Bucureşti.
Iuliu Ardelean
(1888-1952)

CNRC Ocna-Șugatag: Iuliu Ardelean – președinte, Ilie Lazăr – notar; George Pop, George Rad, Ioan
Cupcea, Emil Fucec, Petru Bârsan, Mihail Rednic, Alexa Vișovan, Vasile Pop ș.a.m.d. bărbați de încredere
ai cercului.

Președintele CNR Cercual Teceu - preot greco-catolic SIMION BALEA

Preot greco-catolic Simion Balea
(1863-1938)

Fişa personală a lui Iuliu Ardelean din
dosarul de urmărire penală (Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii - Bucureşti).

S-a născut la Vişeul de Sus în 1 aprilie 1863, în familia lui Ioan Balea din Ieud şi a
Parascăi Simon din Vişeul de Sus. A avut 4 copii: Maria Balea (măritată dr. Selăgean –Vișeul
de Sus), Laura Balea (măritată Rițiu, cercetată de Securitate pentru legăturile cu preoții fugari și
cu Nunțiatura), Ana Balea (măritată Bilț Dăncuș) și Valeria Balea. A urmat cursurile gimnaziale la Sighet și teologia la Gherla
(1885), fiind hirotonit preot în Săpânţa în anul 1890, unde a slujit până la moarte. Sub îndrumarea sa, în anul 1902, meşteri din
Budapesta au pictat biserica din Săpânţa.
În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea a activat în cadrul Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din
Maramureş, fiind membru al acestei asociații culturale a românilor maramureșeni și în anul 1919. A înființat Banca
„Maramureșana”, cea mai importantă instituție de credit a românilor maramureșeni. Protopopul onorar Simion Balea a decedat
la Sighetul Marmaţiei în 6 noiembrie 1938, la vârsta de 76 de ani, fiind înmormântat în cimitirul bisericii de un sobor de 21 de
preoți, în frunte cu canonicul Ilarie Boroș și Ștefan Pop.
Preotul Simion Balea a întreprins o activitate remarcabilă în folosul Unirii. A fost membru al Sfatului Național Român
Provizoriu al Comitatului Maramureș, președinte ad-hoc al adunării din 22 noiembrie 1918 de constituire a CNR Maramureș,
membru CNR Maramureș, președinte al CNR Cercual Teceu (Técső), delegat al cercului electoral Teceu la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, acestea reprezentând o confirmare a meritelor sale de luptător. Potrivit
Ordinului Resortului Organizării nr. 173/1919 a fost membru al Marelui Sfat Naţional Român, ales în adunarea de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918. La alegerile parlamentare din 1919 a fost ales senator. Într-o publicație a Biroului Electoral Central din
iunie 1920, referitoare la rezultatul alegerilor, este menționat deputat ales în circumscripția Câmpulung, candidat din partea
Partidului Național.

CNRC Teceu: preot Simion Balea – președinte, Mihail Șerban, George Stan – notari; Dumitru Stan a lui Todor, Gheorghe Pop, Ioan Pop a lui Ioan, George
Holdiș a lui Grigor ș.a.m.d. bărbați de încredere din comunele cercului.
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Înregistrarea nașterii lui Simion Balya, la data
de 1 aprilie 1863, în Matricola confesională a
Bisericii Greco-Catolice Vișeul de Sus
(Arhivele Naţionale Maramureş. Fond Colecţia
Matricole Confesionale).

Președintele CNR Local Sighetu-Marmației – preot greco-catolic NICOLAE DOROŞ
S-a născut în localitatea Târşolţ (comitatul Satu Mare) în anul 1869, fiind fiul lui Vasile și al Irinei Doroș. A avut 4 fraţi: Vasile (născut în 1860, decedat în 1914; învățător în Breb), Ioan (născut în 1851, protopop al
Oficiului Protopopesc Greco-Catolic Sat-Slatina, membru CNR Maramureș), Grigore și Maria. Nicolae Doroș a urmat studiile gimnaziale la Sighetul Marmației și Baia Mare și a absolvit Liceul Reformat din Sighet în anul 1889.
Ulterior, a studiat la Seminarul Teologic din Gherla, între 1889-1893, a fost hirotonit preot în anul 1893 și a activat ca pedagog al internatului (Convictului Sfântul Vasile) din Sighetu-Marmației. A fost membru al Sfatului
Național Român Provizoriu al Comitatului Maramureș și unul dintre semnatarii Apelului din 11 noiembrie 1918, ales membru CNR Maramureș și președinte al CNR Local Sighetul Marmației. De asemenea, a fost membru al
Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureș, unde a ocupat funcția de casier (1919). În perioada 1 octombrie 1919 - 1 septembrie 1922 a fost profesor suplinitor la Liceul ,,Dragoș-Vodă” din Sighetul Marmației.
Membrii CNR Local Sighetul Marmației: Nicolae Doroş – președinte, Sztrimbei George, Mihai Sztrimbei, Mihai Orosz, Ioan Orosz, Ioan Bilustiak, Mihai Nanu (? Naiu), Mihai Kira, George Nisztor, Petru Rad,
Ioan Vişovan, George Moldovan, Teodor Papp, Kazerniuk Mihai, Kavezniuk Nicolae, George (...), Ştefan Teodor, Kavezniuk Ioan, Kavezniuk Vasile, Vasile (...), Kavezniuk Ludovic, Ioan (...), George Nemeth –
învățător-notar
CNR Local Bârsana: avocat dr. Ioan de Kovacs - președinte, avocat dr. Vasile Filipciuc – vicepreședinte, Petru Bârsan a lui Grigore - notar, Vasile Ilniczi și Șandor Cora a lui Ioan - secretari, Sandor Ofrim al lui Ion,
Bârsan Ștefan, Ion Pop al lui Mihai, George Roșea al lui Vasile, Mihai Ilieș al lui Ion, Petru Știopei al lui Toader ș.a.m.d
CNR Local Petrova: dr. George Bilașcu (medic în Budapesta, proprietar în Petrova) - președinte, Vasile Godja – vicepreședinte, Ilie Doroș, George Mihalca – notari, Gavril Filipciuc, George Găborean, Vasile Iurca –
notarul comunei, Iuliu Fucec ș.a.m.d. Conducerea efectivă a consiliului național este încredințată lui Darie Vlad.

GĂRZILE NAŢIONALE ROMÂNE DIN MARAMUREŞ
Gărzile au fost alese în adunările de constituire a consiliilor naționale. În Maramureș, gărzile naționale au sprijinit armata română la eliberarea Sighetului și a împrejurimilor
acestuia, în iarna anului 1918/1919. În 17 ianuarie, forțele ucrainiene au fost zdrobite în lupta de la Cămara - Sighet. La această luptă au participat și gărzile naționale conduse de
Mihai Pop din Bârsana, Ilie și Vasile Lazăr din Giulești, Ion și Florentin Bilțiu Dăncuș. Armata română a ocupat Maramureșul de pe ambele maluri ale Tisei, până la
Câmpulung și Valea Tarasului.

Comandantul Gărzii Naționale Române din Maramureș
Învățător – sublocotenent FLORENTIN BILŢIU-DĂNCUȘ (Florentin Regulus Bilţiu alias Dăncuș)
S-a născut în localitatea Ieud la 12 octombrie 1895. A fost fiul lui Petru Bilţiu alias Dăncuş şi al Rozaliei Reiprich. A urmat Şcoala Normală de Învăţători din Sighet, apoi
Şcoala de Notari. Până în anul 1918 a fost învăţător, apoi notar la centrul de Plasă Ocna- Şugatag. A decedat în 8 iunie 1964 la Oradea.
A fost membru al Sfatului Național Român Provizoriu al Comitatului Maramureș și unul
dintre semnatarii Apelului din 11 noiembrie 1918. În calitate de comandant al Gărzii Naționale
Române din Comitatul Maramureș (ofiţer cu grad de sublocotenent) a fost ales să participe la
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 ,,ca delegat autorizat să ia
parte cu vot decisiv la adunare, în numele tuturor românilor din acel cerc electoral, și la alte
adunări naționale române, cu votul lui să decidă asupra sorții viitoare a neamului românesc din
Transilvania, Ungaria, Banatul Timișan”. În iarna anului 1918/1919 a luptat alături de armata
română pentru eliberarea Maramureşului. A fost decorat cu Ordinul Steaua României.
Sublocotenent Florentin BilţiuDăncuş/Florentin Regulus Bilţiu
alias Dăncuș
(1895-1964)

Înregistrarea naşterii lui Florentin Regulus Bilţiu, la data de 12
octombrie 1895, în Matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice
Ieud (Arhivele Naţionale Maramureş. Fond Colecţia Matricole
Confesionale).
Înregistrarea naşterii lui Florentin Regulus Bilţiu, fiul lui Biltz alias Dankus Peter, la data
de 12 octombrie 1895 în Registrul de stare civilă al localităţii Ieud (Arhivele Naţionale
Maramureş, Fond Colecţia Registre de stare civilă).
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Delegaţii maramureşeni la MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ
din 1 Decembrie 1918
 Cercul Ocna-Şugatag: Iuliu Ardelean, preot (Văleni); dr. Ilie Lazăr, universitar (Giuleşti); Emil Fucec jr., preot (Sârbi); George Moiş, proprietar (Berbeşti); George Nemniş, proprietar (Călineşti).
 Cercul Sighet: dr. Vasile Chindriş, avocat, dr. George Bârlea (Sighet); Ilie Filip (Apşa de Jos); V. Mich (Iapa); Mihail Dan (Apşa de Mijloc).
 Cercul Teceu: Simion Balea, Toader Papp l. Ioan, Ioan Stan Mihăescu, Ioan Steţ l. George, Ioan Popp a Tomii (Săpânţa).
 Cercul Vişăului:Ioan Iusco Dolhutin (Vişeul de Sus); Gavril Coman, jude comunal (Vişeul de Jos); Artemiu Anderco, preot; Vasilie Pleş (Ieud); Vasilie Timiş Filipan (Borşa).
Membrii de drept
Protopopii români: Petru Bârlea (Mara), N. Nedeliu (Biserica Albă)
Delegaţii Reuniunii învățătorilor români: Ioan Bilţiu-Dăncuş, învățător (Sat-Slatina), Grigore Ciple/Țiple, învățător Ieud
Reprezentanţii Gărzii Naţionale Române: Căp. Dr. Aurel Sabó (Vişeul de Sus); Serg. Ioan Ivanciuc (Iapa); Supleant: Sublocotenent Florentin BilţiuDăncuş (Sat-Slatina).

Delegat la Marea Adunare Națională – preot EMIL RAKOCZY FUCEC jr.

Emil Rakoczy Fucec
(1886-1980)

Emil Rakoczy Fucec jr. s-a născut la 25 iunie 1886 la Sârbi, comuna Budeşti, în familia preotului grecocatolic Emil Rakoczy Fucec și a Herminei Fucec. A urmat cursurile gimnaziale la Sighet, teologia la Gherla și a fost
hirotonit preot în anul 1912, la vârsta de 26 de ani. S-a căsătorit cu fiica protopopului Petru Bârlea, Ana din Berbeşti
cu care a avut doi copii.
A fost membru al CNR Cercual Ocna-Șugatag, în
adunarea cercului electoral, ţinută la Giuleşti în 27 noiembrie
1918, fiind ales delegat la Marea Adunare Naţională de la
Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. S-a implicat în organizarea
alegerilor parlamentare din anii 1919, 1920, în calitate de
vicepreședinte al Secției de votare Rozavlea, circumscripția
Dragomirești. A fost preot în mai multe localități din
Înregistrarea naşterii lui Emiliu Rákoczy Fucsek, la data
Maramureș: Sârbi, Rozavlea, Bogdan-Vodă, Petrova
de 25 iunie 1886, în Matricola confesională a Bisericii
şi Botiza. În anul 1948 a trecut la cultul ortodox. La
Greco-Catolice Sârbi (Arhivele Naţionale Maramureş.
Botiza a fost arestat în seara de Crăciun a anului 1951
Fond Colecţia Matricole Confesionale).
și condamnat la doi ani de închisoare pentru faptul că
a ținut liturghia conform ritului greco-catolic, fiind
închis la Sighet și la Văcărești. A fost membru al PNR din 1920 şi al PNŢ – Iuliu Maniu încă din 1928. Pentru
activitatea sa politică ,,de propagandă în rândurile ţăranilor”, din comunele unde era preot, a fost urmărit de
Securitate. Perioada 1974-1980 o petrece la sora lui Hermina, soția preotului Simion Balea. S-a stins din viaţă în anul
1980, la Sighetul Marmaţiei, la vârsta de 94 de ani.


Membrii ai MARELUI SFAT NAŢIONAL ROMÂN: dr. Vasile Chindriş, avocat (Sighet); dr. Salvator Jurca, avocat (Sighet); Simeon Balea, preot
(Săpânţa); dr. Vasile Filipciuc ,,cand. de avocat” (Petrova).

Fişa personală a lui Emil Fucec
întocmită de Direcţia Regională
a Securităţii Statului Baia Mare
(CNSAS Bucureşti, dosarul
informativ).

Membru al Marelui Sfat Național Român – avocat dr. SALVATOR ALEXANDRU IURCA
S-a născut în Sarasău, la data de 20 aprilie 1886, fiind fiul lui Basil Iurka şi al Aureliei (născută baroneasa Papp). Fratele său, Flaviu Iurca a fost prim-pretor al plasei
Sighet (1919). Salvator Alexandru Iurca a urmat studiile superioare la Universitatea Regală Maghiară din Budapesta în perioada 1903-1907, obţinând doctoratul în ştiinţe
juridice la 28 iunie 1908. După terminarea studiilor, și-a desfășurat activitatea ca avocat la Sighet. Conform Ordinului Resortului Organizării nr.
173/1919, s-a numărat printre membrii Marelui Sfat Naţional Român, aleşi în Adunarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. În 20 octombrie 1919
Înregistrarea naşterii lui Salvator Alecsandru Jurka, la data de 20 aprilie
a
fost numit cu titlu provizoriu în fruntea Sedriei Orfanale din Sighetul Marmaţiei, funcție din care demisionează un an mai târziu. S-a implicat în
1886, în matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice Sârbi
alegerile parlamentare din anul 1919, fiind membru al Biroului Electoral Central Maramureș, respectiv președinte al Secției VII votare Săpânța,
(Arhivele Naţionale Maramureş. Fond Colecţia Matricole
Circumscripția Sighet.
Confesionale).
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Lista cu plășile și orașele cu
consiliu din județul Maramureș
inclusiv plășile de dincolo de
Tisa (...) cari stau sub
administrația noastră,
întocmită la Sighet, în 10
martie 1920 (Arhivele
Naţionale Maramureş. Fond
Prefectura Județului
Maramureș. Actele
subprefectului).

Harta comitatului Maramureș
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Potrivit legilor maghiare din anii 1870, 1876, teritoriul comitatului Maramureș îngloba orașul cu consiliu Sighetul Marmației și 10 plase administrative: Vișeu/Visó, Iza/Izavölgyi, Șugatag (Cosău)/Șugatag,
Tisa/Tiszavölgyi, Sighet/Sziget, Taras/Taraczviz, Teceu/Técső, Hust/Huszt, Dolha/Dolha, Boureni/Ökörmező, conduse de prim-pretori, pretori și personal auxiliar. La data de 28.04.1919, primul prefect al județului Maramureș, dr.
Vasile Chiroiu, în conformitate cu instrucțiunile primite, a preluat ,,imperiul” asupra județului Maramureș (,,4 plase românești și 5 rutenești”) și a trecut la organizarea lui, numind primii funcționari români (subprefect – Gavrilă
Mihalyi; jurisconsult județean – dr. Vasile Chindriș; prim-notar județean – George Dan; medic județean – dr. Ioan Rednic; director Direcția Financiară - Gheorghe Coman, pretor plasa Sighet – Flaviu Iurca; primarul orașului
Sighetul Marmației – Victor Hodor, președinte al Tribunalului Maramureș – Alexandru Lazăr; șef Brigadă de Siguranță - Ilie Lazăr; comisar Afaceri Silvanale - Alexandru Ivaşcu). Aceștia au depus jurământul de fidelitate în
data de 30 aprilie 1919. Documentele consemnează preluarea puterii în orașul Sighetul Marmației și în plasele: Vișeu, Iza, Șugatag, Sighet, Rahău (Tisa), Taras, Teceu, Hust și Seleușul Mare. Desfășurarea evenimentelor ,,a fost
anunțată la Consiliul Național Sighetu-Marmației de Teodor Mihalyi”, președintele Consiliului Național Român Central. Preluarea puterii a vizat întregul comitat, inclusiv părţile ruteneşti de la nord de Tisa. Pentru a ne feri de
surprinderi pe deoparte, pe de altă parte pentru a ne apăra bunurile noastre, ce se află acolo, şi mai ales pentru a veni în ajutorul populaţiei, am fost necesitaţi la acest pas, care este în concordanţă şi cu cererile populaţiei
de-acolo (...). În înţelegere cu dl. general Olteanu şi aşteptând unele invitaţii promise - vom căuta să mutăm linia de demarcaţie, poate până la vechiul hotar și punerea sub control a tuturor autorităţilor publice din părţile
rutene. De la funcţionarii de pe teritoriul locuit de ruteni, prefectul nu a cerut depunerea jurământului, ci numai asigurări, că-şi vor împlini ,,funcţiunea” şi vor da ascultare ordinelor Consiliului Dirigent.

În anul 1919 PREFECTURA JUDEȚULUI MARAMUREȘ număra 79 posturi bugetate, la care se adaugă cel al prefectului. Dintre acestea menționăm: prefect – dr. Vasile Chiroiu; subprefect – Gavrilă Mihalyi;
jurisconsult – dr. Vasile Chindriș; notar principal – George Dan; notar principal II - Székely Ștefan; notar principal II - Nagy Eugen; vicenotar - Dan Mihaly; prim-procuror - dr. Kindris Ilie; medic principal – dr. Ioan
Rednic; arhivar secundar – Cziple Vasile; președinte Scaun orfanal - dr. Salvator Iurca; asesori Scaun orfanal – Petre Joody; dr. Isidor Anderco; 8 prim-pretori (főszolgabiró): Iuliu Coman; Dr. Desideriu Batin; Dr. Vasile
Filipciuc; Flavius Iurca; Ștefan Tivadar; Dr. Iosif Rednic; Balász Imre, Ludovic Dan; 8 medici de plasă: Dr. Ivan Dan; dr. Stefan Kiss; dr. Imre Scmidt, dr. Márcus Mór; dr. Stefan Vaszkó; dr. Adarján Sárközy; dr.
Stefan Sefcsik; dr. Stefan Petrovics. De asemenea, documentele îl consemnează pe Coloman Barabas – prim-pretorul plasei Seleușul Mare.

Lista celor 79 de
posturi bugetate din
cadrul instituției Prefectura județului
Maramureș în anul
1919 (Arhivele
Naționale
Maramureș, Fond
Prefectura Județului
Maramureș, Seria
Actele
subprefectului).
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Prefect – avocat dr. VASILE CHIROIU
Vasile Chiroiu s-a născut în localitatea Comloșul Mare (comitatul Torontal), în data de 29 martie 1880. A fost fiul Elisabetei și al lui George Chiroi, mic
proprietar. A studiat la Gimnaziul superior ortodox din Brașov, Universitatea Regală Maghiară din Budapesta - Facultatea de Drept și Științe Politice (1900-1902,
1904-1905), la Universitatea ,,Ferencz Jószef” din Cluj - Facultatea de Drept și Științe Politice (1903-1904) și a devenit doctor în științe juridice în 15 iunie 1912.
A fost numit, în 28 aprilie 1919, primul prefect al județului Maramureș, calitate în care a reorganizat serviciile publice din județ. A condus administrația
maramureșană până în 4 aprilie 1920, fiind înlocuit de dr. Vasile Meșter. A continuat să profeseze ca și avocat, devenind membru al PNR Timiș. A candidat la
alegerile din 1920, fiind ales deputat de Sânnicolau Mare. A decedat în 22 martie 1922 (ca urmare a unei operații la stomac).
Înregistrarea nașterii lui Vasiliu Chiroi, la data de 29 martie 1880, în
Matricola confesională a Bisericii Ortodoxe Sârbe Române Comloșu
Subprefect/prefect – GAVRILĂ MIHALYI
Mare (Arhivele Naţionale Timiș. Fond Colecţia de Stare Civilă)
S-a născut la 23 februarie 1872 în localitatea Sarasău, fiind fiul președintelui Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român din
Maramureș – Petru Mihalyi și al Luizei Simon. A fost al treilea din cei 4 copii ai cuplului (Sofia – n. 1869; Florent George – n. 1868; Petru – n.
1880, viitor prefect). A studiat la Budapesta și a fost președinte al Societății ,,Petru Maior”. Anterior Marii Uniri, a ocupat funcția de pretor în
plasa Șugatag. A decedat în 29 septembrie 1955 la Sighet.
Gavrilă Mihalyi s-a numărat în anul 1919 printre membrii Asociațiunii conduse de fratele său Florent George
Mihalyi. În 30 aprilie 1919 a depus jurământ de fidelitate în fața prefectului județului Maramureș, care l-a însărcinat cu conducerea
subprefecturii. În această perioadă a fost de asemenea, președintele Comisiei județene de reclamare a ajutorului de război. Prin Înaltul Decret
Regal nr. 344 din 23 ianuarie 1922, ca urmare a schimbării guvernului și demisiei prefectului Mihail Condruș, a fost numit prefect al județului
Înregistrarea nașterii lui Gavrilă Mihalyi, la data de 23 februarie 1872, în
Maramureș, funcție pe care a ocupat-o până la demisia sa din 1 aprilie 1926, fiind astfel cel mai longeviv prefect al Maramureșului din
Matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice Sarasău (Arhivele Naționale
epocă. A preluat sigiliul prefecturii în ședința extraordinară a Comisiei administrative din 8 februarie 1922, procesul-verbal încheiat cu această
ocazie consemnând Dl. prefect Gavrilă Mihalyi pătruns de cuvintele de binevenire cordiale exprimându-şi adânca sa mulţumire, cere, atât
Maramureș, Fond Colecţia Matricole Confesionale).
sprijinul Comisiei administrative,
cât şi a obştei judeţene pentru a
putea face faţă greutăţilor
inerente postului de prefect.
Accentuază, că judeţul nostru,
fiind la graniţa nordică a tării, în
opera de reorganizare cu privire,
atât la situaţia lui specifică
geografică, cât şi la tradiţiile
istorice, trebue să se prezinte prin
munca depusă în interesul
consolidării vieţii de stat, de
model tuturor judeţelor şi din
aceasta cauză trebue să băgăm
bine de seamă că să avem o
administraţie bine organizată,
care să steie la culmea chemării
sale. Cunoscând administraţia
judeţului, numirea de prefect
bucuros a primit-o in speranţă, că
prin coordonarea şi armonizarea
activităţii
tuturor
organelor
publice, va reuşi realizarea binelui
Procesul-verbal întocmit în urma ședinței
obştesc şi a propăşirii judeţului. A
extraordinare a Comisiei administrative a județului
mai ocupat se pare că funcția de
Maramureș din 8 februarie 1922, cu ocazia instalării
prefect și în perioada iunie 1927 prefectului Gavrilă Mihalyi, ca urmare a demisiei
noiembrie 1928, respectiv 16
prefectului Mihai Condruș (Arhivele Naționale
noiembrie 1933 - 10 septembrie
Maramureș, Fond Prefectura Județului Maramureș,
1935, când a fost numit prin
Seria Comisia Administrativă).
Decretul Regal nr. 2950.
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Extras din raportul prefectului județului Maramureș,
dr. Vasile Chiroiu, către șeful de resort, întocmit la data
de 1 mai 1919, în care menționează că, în conformitate cu
instrucțiunile primite, în data de 28 aprilie 1919 a preluat
,,imperiul asupra județului Maramureș și a trecut la
organizarea lui”. De asemenea, în cuprinsul raportului,
acesta precizează situația generală din județ, cu referiri la
probleme legate de: depunerea jurământului de fidelitate
de către funcționari; asigurarea alimentelor atât de
necesare populației; preluarea puterii și asupra părților
rutenești de la nord de Tisa; mutarea liniei de demarcație;
numirea primilor funcționari; legătura anevoioasă cu
Sibiul, pericolul bolșevic ș.a.m.d. (Arhivele Naționale
Istorice Centrale, Fond Consiliul Dirigent).
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Notar principal al județului – IULIU GEORGE DAN

Înregistrarea naşterii lui Iuliu George Dan, la data de 23 iunie 1877,
în Matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice Rozavlea
(Arhivele Naţionale Maramureş, Fond Colecţia Matricole
Confesionale).

Iuliu George Dan s-a născut la 23 septembrie 1877 în Rozavlea, unde tatăl său, Ioan Dan, era notar. A urmat cursurile Gimnaziului Romano-Catolic
din Sighetul Marmației (1892-1893), ale Universității Regale Maghiare din Budapesta - Facultatea de Drept și Științe Politice (1897-1900), respectiv ale
Academiei Evanghelice de Drept Eperjes (Presov) între anii 1901-1902.
Potrivit presei vremii și informațiilor din documentele de arhivă, George Dan a activat în administrația comitanensă (notar secundar) încă din 21
iulie 1905. După Marea Unire, având în vedere experiența sa, a fost numit notar principal al județului Maramureș. A depus jurământ de fidelitate în fața
prefectului județului Maramureș, la 30 aprilie 1919. În această calitate s-a implicat în organizarea alegerilor pentru Parlamentul României Mari din 1919
(înlocuindu-l în repetate rânduri pe președintele Biroului Electoral Central Maramureș) și din 1920 (ca și președinte al Biroului Electoral Central
Maramureș). În anii 1920-1921 a îndeplinit funcția de prim-pretor al plasei Iza-Dragomirești, pentru ca în anii 1922-1934 să ocupe funcția de subprefect.
Prin decizia nr. 10813 din 5 iunie 1927 a fost delegat în funcția de prefect până în 22 iunie 1927.

Medic principal județean – dr. IOAN REDNIC
S-a născut la 25 martie 1871 în localitatea Iapa (Maramureș), în familia preotului local, nobilul George Rednic. A urmat cursurile
Gimnaziului Romano-Catolic din Sighetul Marmației (1882-1883), ale Universității Regale Maghiare din Budapesta - Facultatea de Medicină și
Farmacie (1888-1893), pentru ca în 15 februarie 1896, la vârsta de 25 de ani, să devină doctor în medicină generală. În perioada anterioară
Marii Uniri a ocupat funcția de medic al plasei Sighet.
În adunarea de la Sighetul Marmației din 22 noiembrie 1918, dr. Ioan Rednic a fost ales membru în CNR Maramureș. În anul 1919 s-a
Înregistrarea naşterii lui Ioan Rednic, la data de 25 martie 1871, în Matricola
numărat printre membrii Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureș. În 30 aprilie 1919 a depus jurământ de fidelitate în fața
confesională a Bisericii Greco-Catolice Iapa (Arhivele Naţionale Maramureş,
prefectului județului Maramureș, fiind numit medic principal al județului Maramureș. În această calitate a întocmit o serie de rapoarte
Fond Colecţia Matricole Confesionale).
periodice către prefect, referitoare la situația sanitară din județ, atrăgând atenția asupra numeroaselor și gravelor epidemii care amenințau
populația. A făcut parte din Comisia județeană de reclamare a ajutorului de război (1919), Comisia județeană de pensionare (1920), Biroul
Electoral Central Maramureș (1920), Comisia județeană spitalicească (1920), Comisia administrativă a județului Maramureș (1923).
Ordonanță emisă de prefectul
județului Maramureș la data de 25
iunie 1919, referitoare la
restrângerea permiselor de
călătorie, cu scopul împiedicării
extinderii bolilor contagioase și a
tifosului exantematic, care a
infectat deja localitățile:
Alsókálinfalva, Borşa, Moisei,
Vişeul de Sus, Vişeul de Mijloc,
Poienile de sub Munte
(Havasmező). (Arhivele Naționale
Istorice Centrale, Fond Consiliul
Dirigent).

Raportul medicului
primar al județului
Maramureș – dr. Ioan
Rednic către subprefect,
întocmit la data de 20
februarie 1920, referitor
la epidemia de tifos
exantematic din plasa
Taras, localitățile
Dombo și Ganea, în care
subliniază necesitatea
închiderii comunelor,
pentru ca boala să nu se
extindă în tot județul. De
asemenea, atrage atenția
asupra lipsei de
alimente în aceste
comune (Arhivele
Naționale Maramureș,
Fond Prefectura
Județului Maramureș,
Seria Actele
subprefectului).

Telegrama medicului primar al
județului Maramureș,
transmisă către prim-pretorul
plasei Vișeu la data de 2
februarie 1920, în care este
menționată situația sanitară
grea din localitățile Gura Tisei
și Bistra, unde bolile
contagioase au cauzat multe
decese. (Arhivele Naționale
Maramureș, Fond Prefectura
Județului Maramureș, Seria
Actele subprefectului).
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Arhivarul județului – VASILE ȚIPLE
Vasile Țiple s-a născut în localitatea Biserica
Albă/Fehéregyháza (comitatul Maramureș) la 25 ianuarie
1885, fiind fiul lui George Cziple, proprietar de pământ.
Fratele său, Paul Țiple, a fost al doilea primar al orașului
Sighetul Marmației după Marea Unire de la 1 decembrie 1918.
Vasile Țiple a urmat cursurile Gimnaziului Romano-Catolic
din Sighet, la clasa profesorului Schmollinger Antal, în care
erau înscriși 16 elevi romano-catolici, 15 elevi greco-catolici
și 2 izraeliți. A mai studiat, de asemenea, la Oradea și Beiuș
(1909) și a fost studentul Academiei Teologice din Gherla
(1909-1913). Din anul 1914 a servit ca preot, catehet și
Raportul arhivarului Vasile Țiple către prefectul județului Maramureș,
director la Școala Primară Confesională din Sarasău. A fost
întocmit la data de 15 martie 1920, referitor la dezordinea din arhivă, unde,
căsătorit cu Serbac Aurelia (23 mai 1914) și a avut 4 băieți:
din cauza războiului, nu s-a mai efectuat o prelucrare a documentelor din
Vasile (n. 1915), Alexandru (1917), Ion (n. 1921), Mihail (n.
perioada când arhivar al comitatului a fost George Petrovai (Arhivele
1923).
Naționale Maramureș, Fond Prefectura Județului Maramureș, Seria Actele
În anul 1919 s-a numărat printre cei 79 de funcționari
subprefectului).
județeni, ocupând funcția de arhivar secundar. La alegerile
din anul 1920 a semnat procesele-verbale de ședință ale
Biroului Electoral Central Maramureș în calitate de grefier. Din 1922 până în 1934 a predat religie greco-catolică, ca profesor suplinitor la
Liceul ,,Dragoș – Vodă” din Sighetul Marmației.

Prim-pretor al plasei Hust – LUDOVIC DAN
Ludovic Dan s-a născut în localitatea Bedeu (Bedö – comitatul Maramureș) la 16 august 1874. Tatăl său, Mihai Dan a fost inspector de
drumuri. A studiat în cadrul Academiei de Drept Sighetul Marmației (1892-1899) și Universității ,,Ferencz Jószef ” din Cluj – Facultatea de
Drept și Științe Politice (1892-1893).
A fost angajat în administrația maramureșană încă din 29 iunie 1898. În anul 1919 a fost unul dintre cei 79 de funcționari județeni,
respectiv unul dintre cei 8 prim-pretori menționați în documente. Ocupă această funcție și după schimbarea frontierei (1920). A depus jurămât
de fidelitate în luna mai a anului 1919. S-a implicat în organizarea alegerilor pentru primul Parlament al României Mari, fiind, alături de ceilalți
prim-pretori ai județului, membru în Biroul Electoral Central Maramureș.

Medic al plasei Vișeu/medic primar județean – dr. IVAN DAN
Potrivit informațiilor din documente, Ivan Dan s-a născut la Borșa (comitatul Maramureș) în 19 aprilie 1882, în familia preotului grecocatolic Vasile Dan și a Isabelei Anderco. În urma cercetării matricolelor confesionale greco-catolice întocmite de preoții parohiilor Borșa
superioară și Borșa inferioară, nu a fost identificată, însă, înregistrarea nașterii. Toți ceilalți 7 copii ai cuplului Vasile și Isabela Dan s-au născut
la Bocicoiel, localitatea unde Vasile Dan a fost preot. Din păcate, înregistrarea nașterii lui Ivan Dan, la Bocicoel, în anul 1882, nu a fost
identificată, fiind necesară continuarea cercetărilor. Ivan Dan a fost căsătorit cu Maria Pop (fiică de preot din localitatea Apa – comitatul SatuMare) și au avut 7 copii, 2 băieți și 5 fete (Maria, Elza, Isabela, Olga, Ivan, Sever, Elvira). În ceea ce privește studiile, Ivan Dan a urmat școala
elementară la Borșa (1888-1892), Liceul Teoretic Nemțesc din Bistrița (1892-1900), Facultatea de Medicină din Viena (1900-1906), respectiv Academia Medico-Militară din Viena (1906-1908), devenind doctor în medicină. Și-a
început cariera medicală la Viena, ca medic militar (până în anul 1918). Cunoștea limba maghiară, germană, franceză și italiană. După declanșarea războiului a fost mobilizat cu gradul de maior, fiind numit comandantul Spitalului
Militar din Knittelfeld, spital cu 5000 de paturi, cel mai mare din Europa la vremea respectivă. S-a evidențiat în special în combaterea epidemiei de holeră din 1916, care a izbucnit în capitala Imperiului Austro-Ungar, fapt pentru
care i s-a acordat Ordinul ,,Signum Laudis”. După război, a fost invitat să ocupe un post de asistent universitar la Facultatea de Medicină din Viena, dar a refuzat pentru a se întoarce în țară și a ocupa modesta funcție de medic în
plasa Dragomirești. Ulterior s-a transfert la Vișeul de Sus ca medic de plasă și a depus jurământul de fidelitate în data de 6 mai 1919. Realizările i-au fost recunoscute încă din primele decenii de muncă, fiind distins cu Ordinul
,,Coroana României” și ,,Meritul Sanitar”. A luat parte la combaterea epidemiei de tifos exantematic din Maramureș, ajungând să se îmbolnăvească el însuși în cele din urmă.
În paralel cu activitatea medicală, Dan Ivan s-a preocupat și de viața politică a Maramureșului, contribuind la organizarea alegerilor parlamentare din 1920, în calitate de președinte al Secției V de votare Rozavlea. Între
1919-1937 a fost membru în Comitetul județean al P.N.Ț Maniu. În această perioadă ocupă și funcția de președinte al Camerei Agricole. În anul 1946 a fost delegat la alegeri din partea PNȚ, motiv pentru care a fost arestat în
1947, timp de 4 luni, în anul 1952 fiindu-i fixat domiciliu obligatoriu la Spitalul din Vișeul de Sus, unde ocupa funcția de director adjunct și la casa din str. Bogdan-Vodă nr. 3. Dosarul de anchetă al medicului, întocmit în anul
1953, consemna că acesta în timpul anchetei s-a comportat liniștit, disciplinat, recunoscând în bună parte activitatea depusă în PNȚ. Este inteligent, bine pregătit ca medic, cult, calm, cu multă stăpânire de sine. Este capabil de a
se încadra în solda serviciului de spionaj, fiind un admirator al culturii și științei americane. În 1945, și fiul său, Ivan Dan, elev la la Liceul ,,Dragoș-Vodă” din Sighet, a fost arestat împreună cu colegii săi pentru protestul
împotriva manevrelor politice de anexare a Maramureșului la Ucraina. S-a stins din viață la 23 septembrie 1974, la vârsta de 92 de ani, în spitalul din Vișeul de Sus.
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COMISIA ADMINISTRATIVĂ JUDEȚEANĂ
La nivelul județului Maramureș funcționa o Comisie administrativă, constituită în baza Legii nr. VI/1876, care a fost reînființată în la noiembrie 1919. Președintele acesteia era prefectul județului. Pe lângă Comisia
Administrativă funcționau o serie de subcomisii: disciplinară, economică/silvică, sanitară, de inspecție a închisorilor ș.a.m.d. Acestea se întruneau în ședință, în data de 15 a fiecărei luni, înainte de ședința plenară a Comisiei
Administrative. De sărbători sau duminica, ședințele aveau loc cu o zi înainte.

Proces-verbal încheiat la 24 aprilie 1922, în ședința
Comisiei Administrative pentru constituirea
subcomisiilor Comisiei Administrative Județene
(Arhivele Naționale Maramureș, Fond Prefectura
Județului Maramureș, Seria Comisia
Administrativă).

BIROUL DE CENZURĂ
Potrivit Ordonanței 26/1919 a Comandantului Trupelor din Transilvania și a șefului de Stat Major, emisă în baza art. 32 și 57 din Codul de Justiție
Militară, era interzisă tipărirea de jurnale, reviste, broşuri, cărţi, afişe de orice fel, anunţuri, ilustraţiuni etc., provenite de la particulari sau instituţii
nerecunoscute de acest comandament (sau de Consiliul Dirigent), fără a se fi obţinut prealabila autorizaţie a Comandamentelor Militare sau a Comănduirilor
de Piaţă, respectiv a birourilor de cenzură. La nivelul județului Maramureș funcționa un Birou de cenzură, cu următoarea componență: dr. Alexandru
Moldovan – șef Birou cenzură, care avea în atribuții presa și publicațiile; Ion Berinde – teatrul; Emil Stoica – cinematograful. Prin Înaltul Decret Regal nr.
2039/15.07.1920, starea de asediu și cenzura s-au restrâns doar în zonele militare, la frontiera cu Ungaria: Satu – Mare, Bihor, Arad, Timiș, Torontal, în
celelalte județe starea de asediu și cenzura fiind ridicate.
Adresa prefectului Vasile Meșter către Comandantul Armatei de Vest –
referitoare la componența Serviciului cenzurii județene civile – 1920 (Arhivele
Naționale Maramureș, Fond Prefectura Județului Maramureș, Seria Actele
subprefectului).
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Raportul medicului plasei Vișeu – dr. Ivan Dan, către subprefect, întocmit la
data de 17 ianuarie 1920, referitor la epidemia de tifos exantematic din
Poienile de sub Munte și Borșa, respectiv măsurile luate împotriva răspândirii
bolii și în alte comune (Arhivele Naționale Maramureș, Fond Prefectura
Județului Maramureș, Seria Actele subprefectului).

Membrii Comisiei Administrative Județene din anul 1922
(Arhivele Naționale Maramureș, Fond Prefectura Județului
Maramureș, Seria Comisia Administrativă).
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Solicitarea directorului ziarului „Maramaros” înaintată
Direcţiunii Generale a Ministerului de Interne Cluj,
Direcţiunea Poliţiei, în ceea ce privește ridicarea
interdicţiei de apariţie, ordonată de către prefectul județului
Maramureș, la propunerea șefului Biroului de cenzură dr.
Alexandru Moldovan (Arhivele Naționale Istorice Centrale,
Fond Consiliul Dirigent).

Proces-verbal încheiat
la data de 22
septembrie 1919, în
ședința BEC
Maramureș, care a avut
ca obiect împărțirea
Maramureșului în 9
circumscripții
electorale: Sighet,
Vișeul de Sus,
Dragomirești, Bârsana,
Ocna - Șugatag,
Raheu, Câmpulung,
Teceu și Hust (Arhivele
Naționale Maramureș,
Fond Prefectura
Județului Maramureș,
Seria Actele
subprefectului).

BIROUL ELECTORAL CENTRAL MARAMUREȘ
În baza Ordinul circular nr. 11000/1919, pentru constituirea birourilor electorale şi
pregătirea alegerilor, subprefectul județului Maramureș a emis dispoziţia pentru crearea
Biroului Electoral Central Maramureș. Acesta avea în componență un preşedinte şi
membri ai congregaţiei judeţene. Preşedintele era subprefectul, înlocuit adeseori de
substitutul său legal. Grefierul/notarul BEC Maramureș nu era membru al biroului. În anul
1919 prim-notarul județean George Dan a înlocuit subprefectul în ceea ce privește calitatea
acestuia de președinte al BEC. Pe lângă acesta, au fost aleși: Victor Hodor, dr. Florent
Mihalyi, dr. Ludovic Bathory, Flaviu Iurca, dr. Vasile Filipciuc, dr. Aurel Man, Iuliu
Dragoș, Alexandru Pop, Desideriu Batin, Ioan Tarța, dr. Vasile Chindriș, Iuliu
Coman, dr. Salvator Iurca, dr. Iosif Rednic, dr. Iosif Pop, Ludovic Dan, Dr. Mihai
Kőkényesdy, Ilarie Boroș și Izidor Anderco. Flaviu Serbac a fost grefier interimar.
Potrivit Decretului nr. 3621/26 august 1919 privind reforma electorală, având în
vedere numărul de locuitori, în Maramureș urmau să fie aleși, prin vot universal, egal,
direct, secret și obligatoriu (pentru bărbații cu vârsta de peste 21 de ani) în baza unui
certificat de alegător – 9 deputaţi, respectiv 4 senatori, iar prin Decretul nr. XVI erau
stabilite circumscripțiile electorale. La data de 22 septembrie 1919 a avut loc ședința BEC
Maramureș care a avut ca obiect împărțirea Maramureșului în cele 9 circumscripții
electorale (Sighet, Vișeul de Sus, Dragomirești, Bârsana, Șugatag, Rahău, Câmpulung,
Teceu și Hust). În ceea ce privește alegerea senatorilor, cele 4 circumscripții electorale erau
următoarele: Vișeu, Sighet, Câmpulung, Teceu. În 14 octombrie 1919, tot în cadrul ședinței
BEC Maramureș a avut loc alegerea președinților, vicepreședinților, grefierilor și
subgrefierilor secțiilor de votare.

62
https://biblioteca-digitala.ro

În perioada 2-4 noiembrie 1919, au avut loc alegeri parlamentare pentru Adunarea Deputaţilor şi în 7-9 noiembrie pentru Senat. În Maramureș, au fost aleși deputații: 1. Constantin Lucaciu din partea Partidului Național
(în circumscripția electorală Ocna-Șugatag); 2. Orest Ilniczky din partea Partidului Național (în circumscripția electorală Hust); 3. dr. Gavrilă Iuga din partea Partidului Național (în circumscripția electorală Vișeu de Sus); 4. dr.
Vasile Lucaciu, ministru fără portofoliu, din partea Partidului Național (în circumscripția electorală Sighet); 5. dr. Vasile Pop din partea Partidului Național (în circumscripția electorală Rahău); 6. dr. George Bilașco din partea
Partidului Țărănesc (în circumscripția electorală Bârsana, unde a mai candidat și dr. Ioan de Kovacs, dar a obținut voturi mai puține); 7. dr. Teodor Bocotei din partea Partidului Național (în circumscripția electorală Teceu); 8. dr.
Iosif Pop din partea Partidului Național (în circumscripția electorală Câmpulung); 9. dr. Constantin Papuc din partea Partidului Național (în circumscripția electorală Dragomirești, unde a candidat și dr. Vasile Chindriș, dar a
obținut voturi mai puține) și senatorii: Alexandru C. Anderco, Simion Balea, Ilarie Boroș și Ion Pop – senior.

Senator – ALEXANDRU CORIOLAN ANDERCO
S-a născut în 19 septembrie 1869 la Borșa, fiind fiul protopopului Alexa Anderco și al Anei, născută Mihalyi. Alexandru Coriolan
Anderco a avut 7 frați, printre care și Artemie Ioan Anderco (medic și filolog). A fost căsătorit cu Danci Vasilea. Potrivit istoriografiei, nu a făcut
studii universitare, având doar o instrucție medie. A fost timp de 25 de ani primar în Borșa. A decedat în 3 martie 1949 la Borșa, fiind înregistrat
cu numele de Anderco Cuza. Alexandru Coriolan Anderco a fost membru al Consiliului Național Român Cercual Vișeu-Iza, al Consiliului
Național Român Maramureș (1918) și membru al Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureș (1919). Candidează și este ales
senator la alegerile pentru primul Parlament al României Mari (1919). În cadrul adunărilor generale care au avut loc cu scopul repunerii în
drepturi și redării autonomiei composesoratelor (1922-1923) a fost ales membru în Composesoratul Borșa, fiind menționat ca mare proprietar de
pădure.

Înregistrarea nașterii lui Alecsandru Coriolan Anderko, la data de 19
septembrie 1869, în matricola confesională a Bisericii Greco-catolice Borșa
(Arhivele Naţionale Maramureș, Fond Colecția Matricole Confesionale).

Deputat – OREST VASILE ILNICZKY
S-a născut în 22 decembrie 1877, la Peri (Szentmihálykörtvélyes – comitatul Maramureș). A fost fiul preotului Vasile
Ilniczky și al Melaniei Dolinai. S-a căsătorit cu Amalia Ilca și a avut 8 copii (Roza, Valeria, Ioan, Vasile, Ana, Orest, Aladar şi
Maria). Potrivit istoriografiei, ar fi decedat în anul 1946, la vârsta de 68 de ani, în localitatea Bârsana, însă, în urma cercetării
Matricolei confesionale greco-catolice, nu a fost identificată înregistrarea decesului. A ocupat funcția de notar cercual,
în plasa Hust. A depus jurământ de fidelitate în fața prefectului județului Maramureș, la Sighet, în iunie 1919. A fost
Înregistrarea nașterii lui Orest Vasile Ilniczky, 22 decembrie 1877,
ales deputat la alegerile pentru primul Parlament al României Mari din 1919. În Parlament, a dat citire unei declarații
în matricola confesională a Bisericii Greco-catolice Peri (Arhivele
în numele poporului rutean din părțile Maramureșului, care dorește și cere să se ia toate măsurile necesare pentru a fi
Naţionale Maramureș, Fond Colecția Matricole Confesionale).
anexat definitiv conform liniei demarcaționale de azi, pentru totdeauna la România Mare.
Orest Ilniczky (1877-?)

Certificat de alegător – 1919 (Arhivele
Naționale Maramureș, Fond Prefectura
Județului Maramureș, Seria Actele
subprefectului).

Afiș – Informații referitoare la alegeri - 1919
(Arhivele Naționale Maramureș, Fond Prefectura
Județului Maramureș, Seria Actele subprefectului).
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În anul 1920, teritoriul Maramureșului de la nord de Tisa a fost anexat Cehoslovaciei (în 1939 din nou Ungariei). Conferința de Pace a luat ca bază tratatul din 1916, care prevedea Tisa ca limită nordică. În ciuda opțiunii
maramureșenilor exprimate prin intermediul delegaților la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, care au solicitat unitatea Maramureșului istoric în cadrul României Mari; în ciuda eforturilor dr. Gavrilă
Iuga, deputat de Maramureș, numit ca expert pe lângă delegația română la Conferința de Pace, care a întocmit o serie de memorii, hărți, documente ce dovedeau caracterul românesc al Maramureșului de dincolo de Tisa; în ciuda
voinței populației din dreapta Tisei, exprimate în presa vremii, și cuprinse în documente oficiale, populație care urăște și este înspăimântată de sosirea cehilor. Toți doresc a rămâne sub imperiul român, iar puțini intelectuali
doresc dominația ungară, în niciun caz nu doresc dominația cehilor, în perioada mai-iunie 1920 a avut loc, în mai multe etape, evacuarea Maramureșului de la nord de Tisa. Teritoriul Maramureșului s-a restrâns la un număr de 56
de comune, grupate în 4 plase (Iza, Sighet, Ocna-Șugatag, Vișeu) și orașul cu consiliu – Sighetul Marmației.
La sfârșitul anului 1920, la nivelul Prefecturii județului Maramureș își desfășurau activitatea alături de prefect - Vasile Meșter, un număr de 32 de funcționari, dintre care amintim: Victor Hodor – suprefect; dr.
Alexandru Moldovan – prim-notar I; Eugen Nagy – prim-notar II; dr. Vasile Chindriș – jurisconsult; dr. Izidor Anderco – vicejurisconsult; Petru Joody senior – președinte Sedria Orfanală; Ludovic Dan – prim-pretor;
George Dan – prim-pretor; Flaviu Jurca – prim-pretor; Iuliu Coman – prim-pretor; dr. Vasile Filipciuc – prim-pretor; Vasile Ilniczky – pretor, Gavril Simon – pretor; Ioan Borodi – pretor; Victor Iurca – pretor, Silviu
Zoicaș – pretor; Vasile Țiple – ”subarhivar” ș.a.m.d.. La aceștia s-au adăugat cei 32 de secretari/notari și subsecretari comunali.

Lista funcționarilor Prefecturii județului
Maramureș – septembrie 1920 (Arhivele
Naționale Maramureș, Fond Prefectura Județului
Maramureș, Seria Actele subprefectului).
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Prefect – dr. VASILE
MEȘTER
S-a născut în 21
decembrie 1875 la Ieud, fiind
fiul lui Alexiu Meșter și al
Ilenei, născută Kindriș. A fost
căsătorit
cu
scriitoarea
Margareta
Moldovan.
A
urmat cursurile Gimnaziului
Rapotul prefectului județului
Romano-Catolic din Sighet și
Maramureș – Vasile Meșter,
Facultatea de Drept. A
referitor la acuzele aduse
decedat la 22 iunie 1965 și a
autorităților administrative și
fost înmormântat la Turda.
populației din Sighet de către
A făcut parte din
căpitanul Garnizoanei Sighet,
reprezentanții
tinerei
generații
de
intelectuali
întocmit la data de
maramureșeni de la începutul secolului XX, fiind deosebit
12.02.1921 și transmis
de activ în cadrul Despărțământului ASTRA Vișeu-Iza. De
Secretariatului General de
asemenea, a activat ca membru al Asociațiunii pentru
Interne Cluj (Arhivele
Cultura Poporului Român din Maramureș (1919). A fost
Naționale Istorice Centrale,
numit prefect al județului Maramureș prin Înalt Decret
fond Consiliul Dirigent).
Regal nr. 1530, la 8 aprilie 1920 și a demisionat din
această funcție în 1 mai 1921. A mai activat ca notar
public la Turda, prefect al județului Turda-Arieș, avocat, jurnalist, senator din partea PNL,
redactor al ziarului Tribuna Sibiu ș.a.m.d.

Primar/subprefect – VICTOR IZIDOR HODOR
Victor Izidor Hodor s-a născut în 9 mai 1883 la Strâmtura, în familia notarului
Demetriu Hodor și a Corneliei Rácz. Fratele său, Demetriu – Emil (născut în 1880) a fost
doctor în științe politice, respectiv doctor în științe juridice, diplome obținute la data de 26
iunie 1904 și 15 iunie 1907 la Universitatea ,,Ferencz Jószef” din Cluj – Facultatea de Drept
și Științe Politice, iar Corneliu (născut în 1881) a urmat la aceeași universitate, Facultatea de Farmacie. Victor Izidor Hodor a
fost calificat în științe juridice și științe de stat, cu atestat eliberat de Academia de Drept din Sighet, în 9 iunie 1906. Anterior
Marii Uniri, a activat ca jurist (1901-1905), iar începând cu anul 1906 a lucrat în administrația maramureașană și a ocupat
funcțiile de pretor în plasele Ökormező și Tisavölgyi. În anul 1918 a fost numit prim-pretor al plasei Iza. A fost decorat cu
Crucea Merite Militare cls. a III-a (1917). La data de 30 aprilie 1919 a fost numit de către prefectul județului Maramureș –
primar al orașului Sighetul Marmației și a depus jurământul de fidelitate. A fost caracterizat de prefect drept un foarte bun şi
cinstit funcţionar. S-a implicat în organizarea alegerilor din 1919, în calitate de membru al Biroului Electoral Central
Înregistrarea nașterii lui Victor Izidor Hodor, la data de 9
Maramureș, în organizarea învățământului de stat, în calitate de delegat al Sfatului Școlar Județean etc. În anul 1920 a fost
mai 1883, în matricola confesională a Bisericii Greconumit subprefect al județului Maramureș, devenind astfel și președintele BEC Maramureș. Ca suprefect, a fost membru de
Catolice Strâmtura (Arhivele Naţionale Maramureș, Fond
drept în cadrul Comisiei Administrative Județene, respectiv în Subcomisia economică (1921). A făcut, de asemenea, parte din
Matricole Confesionale).
Delegația parte din Delegația pentru arbitrarea deciziilor în chestiuni orfanale. A ocupat funcția de subprefect până la data de
31 octombrie 1922, când devine inspector general administrativ. În ședința extraordinară a Comisiei Administrative din 31
octombrie 1922, vicarul Ilarie Boroș menționează: (...) Activitatea D-lui Inspector General Administrativ - Victor Hodor ca fost subprefect al nostru, mai înainte ca primarul capitalei
judeţene, respectiv ca practicant administrativ, pretor şi primpretor de plasă, se referă la trei perioade din viaţa poporului nostru. Prima perioadă, care pe vremea dinainte de război, pe
vreme de pace, când legile şi ordonanţele în vigoare a ştiut să le aplice cu atâta iscusinţă încât niciodată nu şi-a ştirbit dragostea faţă de poporul român. A fost grea perioda de război şi de
Hodor Izidor Victor
preluare a imperiului (...). Şi aici, Dl. Victor Hodor a fost la culmea chemării sale. Prin tact, cu temperamentul său a ştiut să susţină echilibrul pretențiilor de multe ori opuse, conlucrând cu
(n. 1883)
deplin rezultat la pacea şi întelegerea reciprocă. Perioada de refacere, scoate în relief probleme mari şi grele de viaţă pretutindenea, dar cu deosebire în acest colţ de ţară, unde situaţia
izolată, mijloacele defectuase ale comunicaţiunii, chestia alimentării etc. apasă asupra obştei cu o greutate formidabilă. Fostul nostru subprefect a ştiut totdeuna fără zguduire să dezlege şi
cele mai incurente probleme de acest soi, pregătind în ăst mod, cursul tuturor afacerilor obşteşti spre mulţumire generală. Când regretăm că-l pierdem, ne mângâie împrejurarea, că în noul său post înalt, muncind pentru întreaga
ţară, roadele muncii se vor resimţi şi în judeţul nostru. În noul său cerc de activitate, îi dorim să ajungă înfăptuirea năzuinţelor a nobilelor sale intenţiuni!
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Afiș distribuit preturilor din
județul Maramureș în anul 1920
(Arhivele Naționale Maramureș,
Fond Prefectura Județului
Maramureș, Seria Actele
subprefectului).
66
https://biblioteca-digitala.ro

Proces-verbal încheiat la data de 31 octombrie 1921 în ședința extraordinară a
Comisiei Administrative, cu ocazia retragerii subprefectului Victor Hodor.
Ilarie Boroș - vicar greco-catolic și membru al Comisiei Administrative a făcut
o frumoasă prezentare a activității fostului subprefect. Acesta, la rândul său, a
vorbit despre rolul important al Instituţiei Prefectului și al Comisiei
administrative. (Arhivele Naționale Maramureș, Fond Prefectura Județului
Maramureș, Seria Comisia Administrativă).

67
https://biblioteca-digitala.ro

Prim-notar județean – dr. ALEXANDRU MOLDOVAN
Alexandru Moldovan s-a născut în 5 iunie 1888 la Turda. Potrivit cererii sale înaintate ministrului, la data de 8 iunie 1920, prin care
solicită numirea definitivă în postul de prim-notar al județului Maramureș, studiile secundare și teologice le-a făcut la Sibiu, iar cele
superioare la Budapesta și Cluj, unde a urmat dreptul, fiind promovat la Universitatea din Cluj. La Budapesta a studiat la Universitatea
Regală Maghiară - Facultatea de Drept și Științe Politice, între 1909-1913, devenind doctorand în 1913. A luat parte la război, perioadă în
care a învățat și la Școala Militară din Botoșani. A funcționat o perioadă în administrația județului Turda-Arieș și în cea de la Cluj, unde în
ultimul an la Facultatea de Drept, a fost numit șeful cenzurii militare.
A fost numit prim-notar substitut în județul Maramureș în 4 iunie 1920, iar la data de 1 iulie 1920, prim-notar I al județului
Maramureș. În această calitate a făcut parte din Comisia disciplinară a Comisiei Administrative, Delegația pentru arbitrarea deciziilor în
chestiuni orfanale, Biroul de evacuare, Comisia spitalicească ș.a.m.d.. Dr. Alexandru Moldovan a fost de asemenea, șeful Biroului de
cenzură al județului Maramureș, fiind responsabil de domeniul presei și al publicațiilor. A suspendat apariția ziarului Máramaros.

Cerere înaintată ministrului, la data de 8
iunie 1920, prin care Alexandru
Moldovan solicită numirea definitivă în
postul de prim-notar al județul
Maramureș (Arhivele Naționale
Maramureș, Fond Prefectura Județului
Maramureș, Seria Actele
subprefectului).
Raportul prim-notarului dr. Alexandru Moldovan, în calitatea sa de membru al
Biroului de evacuare, întocmit la data de 1 ianuarie 1921, către prefectul județului
Maramureș, în care menționează măsurile care s-au luat în ceea ce privește folosirea
limbii române în administrație, pentru consolidarea frontierei (care considerând
traseul ei irațional este foarte greu de consolidat) inclusiv precizarea măsurilor care
se impun în acest sens. (Arhivele Naționale Maramureș, Fond Prefectura Județului
Maramureș, Seria Actele subprefectului).
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Prim-pretor – avocat Dr. VASILE FILIPCIUC

Dr. Vasile Filipciuc
(1885-1932)

S-a născut la data de 10 martie 1885 în Petrova, fiind fiul lui Gabriel Filipciuc şi al Ioanei Pârja. Studiile elementare le-a
urmat în comuna natală, iar cele gimnaziale la Gimnaziului Romano-Catolic din Sighetul Marmaţiei (1899-1900). A fost elev și la Liceul
Piarist din Beiuș. În anii 1904-1905, 1908-1909 a studiat la Universitatea Regală Maghiară din Budapesta – Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Politice, unde a obținut diploma de doctor în ştiinţe politice (1912) și cea de doctor în ştiinţe juridice (7 aprilie 1914). În perioada cât a
fost student la Budapesta a fost exclus din universitate pentru un an, datorită activității sale politice, astfel că și-a
continuat studiile la Viena. S-a stins din viață în data de 8 iulie 1932, la Petrova. La începutul secolului XX s-a numărat
Înregistrarea nașterii lui Vasalie Filipcsuk, la data de 10 martie
printre tinerii reprezentanți ai intelectualității maramureșene, fiind unul dintre cei care s-au format în contactul cu
1885, în matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice Petrova
Gheorghe Bilașcu, consăteanul și ruda sa. A fost deosebit de activ în cadrul Despărțământului ASTRA Vișeu-Iza. La
(Arhivele Naţionale Maramureș, Fond Matricole Confesionale).
sfârșitul anului 1918 a fost ales membru al Consiliului Național Român Comitatens Maramureș și vicepreședinte al
Consiliului Național Român Local Petrova, respectiv în conducerea Gărzii din localitate și de pe Valea Vișeului.
Potrivit Ordinului Resortului Organizării nr. 173/1919, a fost membru al Marelui Sfat Naţional Român, ales în Adunarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. În ianuarie 1919, când
Maramureșul a fost invadat de trupe ucrainiene, care au ocupat Valea Tisei, Sighetul și dreapta Vișeului, până la Leordina, demersul lui Vasile Filipciuc pe lângă Consiliul Dirigent de la Sibiu
a fost deosebit de important în ceea ce privește intervenția armatei române. La reorganizarea serviciilor publice din aprilie 1919, a devenit unul din cei 8 prim-pretori ai județului, aflându-se în
fruntea plasei Vișeu. În vara anului 1919 a fost cercetat disciplinar, ca urmare a unor acuzații care i se aduc, în contextul înlocuirii sale cu Iuliu Coman, respectiv al numirii sale ca prim-notar
județean. În august 1919 a semnat acte în calitate de prim-pretor al plasei Șugatag. S-a implicat în organizarea alegerilor din 1919, 1920, în calitate de membru al Biroului Electoral Central. În anii
1920, 1921 a revenit pe postul de prim-pretor al plasei Vișeu, iar ulterior s-a retras și a activat ca avocat, ziarist, respectiv deputat (1928-1931).

Prim-pretor –
dr. IULIU COMAN JUNIOR

Raportul prefectului județului Maramureș - dr. Vasile
Meșter înaintat Secretariatului General de Interne Cluj, cu
privire la schimbarea prim-pretorului dr. Vasile Filipciuc
(Arhivele Naționale Maramureș, Fond Prefectura
Județului Maramureș, Seria Actele subprefectului).

Cererea de numire în funcția definitivă de prim-pretor,
formulată de Iuliu Coman, la data de 11 mai 1920 (Arhivele
Naționale Maramureș, Fond Prefectura Județului Maramureș,
Seria Actele subprefectului).
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Iuliu Coman s-a născut în Moisei, la
data de 30 martie 1885. A fost fiul notarului
dr. Iuliu Koman şi al Anei (născută Szabo).
A avut doi fraţi şi o soră: Ioan (născut în
1883), Victor Ştefan (1887) şi Maria (1889).
S-a căsătorit în anul 1912. Și-a luat
examenul în științe de stat la 10 mai 1908. A
studiat la Universitatea din Budapesta,
devenind doctor în drept și științe politice la
20 ianuarie 1916, respectiv 10 iunie 1917. A
fost locotenent în armata austro-ungară, în
Regimentul 15 Artilerie și decorat cu Crucea
de Trupă Carol, Signum laudes de bronz și
argint. Anterior Marii Uniri a activat ca și
practicant administrativ pe lângă primpretorul plasei Vișeu, fiind avansat
pretor în cadrul aceleași plase în anul
1913. În 1 mai 1919 a depus jurământ
de fidelitate în calitate de prim-pretor
al plasei Șugatag. În vara anului 1919
a fost implicat în cercetarea
disciplinară a prim-pretorului Vasile
Filipciuc, care îi aduce o serie de
acuze. S-a implicat în organizarea
alegerilor din 1919, 1920, în calitate de
membru al Biroului Electoral Central,
respectiv vicepreședinte al secției de
votare Moisei. În anul 1920 a fost
numit din nou prim-pretor al plasei
Șugatag.

În anul 1919, în cadrul Primăriei orașului cu consiliu Sighetu-Marmației își desfășurau activitatea un număr de 62 de funcționari (primar,
viceprimar și prim-consilier, prim-jurisconsult, 3 consilieri orășenești, notar, contabil șef, medic orășenesc ș.a.m.d). La aceștia se adăugau un număr
de 53 de funcționari ai Poliției orășenești, ce aveau în frunte un consilier polițienesc – Andrei Hodor și un căpitan de poliție – Teodor Pop.

Primar – avocat dr. PAUL ȚIPLE
S-a născut în Biserica Albă (comitatul Maramureș) la data de 10 iulie 1877. A studiat în
cadrul Academiei Reformate de Drept din Sighetul Marmației, între 1897-1899, la fel ca și fratele
său mai mare Mihai
(n. 1871- d. 1910). A
obținut
Înregistrarea nașterii lui Pavel Cziple, la data de 10 iulie
exame
1877, în Matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice
nul de
Biserica Albă (Arhivele Naţionale Maramureș, Fond
stat la
Matricole Confesionale. Seria Foi Matricole Confesionale).
Sighet
în 29
iunie 1903 și 30 iunie 1905. Doctoratul l-a susținut la Cluj, la
Universitatea ,,Ferencz József” – Facultatea de Drept și Științe Politice,
în 19 octombrie 1912. Fratele mai mic, Vasile, a ocupat funcția de
arhivar al județului, după instalarea administrației românești în
Maramureș. Paul Țiple a făcut practică avocațială la avocatul dr. Mihai
Kökényesdy din Sighet. Din 12 mai 1917 până în 1 mai 1919 și-a
desfășurat activitatea în cadrul Primăriei Sighetu-Marmației în funcția
de ”concipist”, ulterior în timpul administrației românești, devenind
viceprimar și prim-consilier. Începând cu data de 18 martie 1920, a
fost numit primar substitut al Sighetului. S-a implicat în organizarea
alegerilor din 1920, în calitate de membru al BEC Maramureș și de
vicepreședinte al Circumscripției I de votare – Sighet. În 1922, ca
primar al orașului Sighet a făcut parte din Comisia de expropriere.

Căpitan de poliție – TEODOR POP
Teodor Pop s-a născut în 22 mai 1889 la Săpânța. A fost fiul lui
Pop
Gheorghe
a lui Mihail a lui Gheorghe și al Ilenei a lui Vasile. Încă
Extras din Lista celor 62 funcționari ai Primăriei Sighetul Marmației
de la începutul secolului XX s-a numărat printre tinerii intelectuali
din anul 1919 (Arhivele Naționale Maramureș, Fond Prefectura
maramureșeni, fiind student la drept. Căzut prizonier în timpul Primului
Județului Maramureș, Seria Actele subprefectului)
Război Mondial s-a înrolat în unitățile de voluntari.
La sfârșitul anului 1918 a fost ales Cererea de numire în funcția definitivă de primar al orașului
Sighetul Marmației formulată de Paul Țiple, la data de 10
membru al Consiliului Național Român
Mai
1920 (Arhivele Naționale Maramureș, Fond Prefectura
Local Sighetul Marmației. (Istoriografia îl
Județului
Maramureș, Seria Actele subprefectului).
consemnează pe Teodor Pop a lui Ion,
delegat din partea cercului electoral Teceu la Marea Adunare Națională de la AlbaIulia. Unii autori au considerat că este vorba de una și aceeași persoană,
Înregistrarea naşterii lui Popp Todor, la data de 22 mai
fiind, însă, necesară continuarea cercetărilor în acest sens). În anul 1919,
1889, în Matricola confesională a Bisericii Grecocu ocazia reorganizării serviciilor publice din Maramureș Teodor Pop a
Catolice Săpânţa (Arhivele Naţionale Maramureş. Fond
fost numit căpitanul Poliției din Sighetul Marmației. În anii 1922-1923,
Colecţia Matricole Confesionale).
s-au desfășurat adunările generale de repunere în drepturi a
composesoratelor și redarea autonomiei
Înregistrarea decesului lui Pop Teodor, şef de poliţie, la data de 15 noiembrie
acestora, când este ales președinte al Composesoratului Săpânța. S-a stins din viaţă la Sighetu1923, în Matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice Sighetul Marmaţiei
Marmaţiei în data de 15 noiembrie 1923, la vârsta de 33 de ani, suferind de tuberculoză. La slujba
(Arhivele Naţionale Maramureş. Fond Colecţia Matricole Confesionale).
de înmormântare a participat un sobor de preoţi, în frunte cu vicarul Ilarie Boroş şi preotul din
Săpânţa, Simion Balea.
Pop Toader ?
(1889-1923)
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După Marea Unire, Consiliul Dirigent a avut dificila şi istorica sarcină de a organiza în ţinuturile româneşti unite toate serviciile publice, inclusiv resortul de justiţie. Prin Ordonanţa nr. 1200/1919, jurisdicţia Curţii de
Apel Debrecen asupra Tribunalului Sighet a încetat. Tribunalul şi judecătoriile din judeţ s-au subordonat Curţii de Apel Oradea. În Sighet funcţiona o judecătorie de ocol pentru oraş, cuprinzând şi comunele rurale
şi un tribunal.
La data de 28.05.1919, prefectul informa șeful de Resort cu privire la preluarea Tribunalului, a Ministerului public (procuratură) și a Judecătoriei de Ocol Sighet. Cu ocazia reorganizării serviciilor publice în
Maramureș, au fost numiți: la Tribunal – dr. Alexandru Lazăr, prim-președinte; Iuliu Moiș și dr. Dumitru Grad – președinți, dr. Ștefan Szedlak, Grigore Manea, dr. Grigore Bota, dr. Teofil Peter, Gavrilă Cziszer magistrați/judecători; la Parchet – dr. Ilie Kindriș – prim-procuror, Iosif Pop, dr. Gheorghe Piller – procurori, dr. Tiberiu Chișiu, legist; la judecătorii - dr. Iuliu Pop, președinte Judecătorie Sighet; dr. Petru Vaida –
președinte Judecătoria Vișeu; la Sedria Orfanală - dr. Salvator Iurca, Peter Joody, dr. Izidor Anderco, Dezideriu Batin. Baroul de avocatură era reprezentat de: dr. Florent Mihalyi – decan și Ion de Kovacs – prodecan
ș.a.m.d.

Președintele Tribunalului Sighetul Marmației – dr. ALEXANDRU LAZĂR

Înregistrarea nașterii lui Alesandru Lazar, la data de 17 februarie 1863,
în Matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice Apșa de Mijloc
(Arhivele Naţionale Maramureș, Fond Matricole Confesionale).

S-a născut în localitatea Apşa de Mijloc la data de 17 februarie 1863, fiind fiul preotului Vasile Lazăr şi al Anisiei. Fratele său, Andrei
(Andor) Lazăr a fost tatăl lui Ilie Lazăr. A studiat la Gimnaziul Superior Romano-Catolic din Oradea şi apoi la Academia Evanghelică de Drept din
Sibiu (1883-1884). A fost căsătorit cu baroneasa Margareta Stoica și a avut doi copii – Gabriel și Margareta.
Anterior Marii Uniri, a ocupat funcția de judecător al Judecătoriei Regale de Plasă Sighet.
În aprilie 1919, primul prefect al județului Maramureș, Vasile Chiroiu, recomanda stăruitor ca să fie numit de preşedinte al tribunalului, dl.
judecător Alexandru Lazăr a cărui dorinţă este să rămână în Sighet. Nu are altă dorinţă decât să i se recunoască vechimea (...) şi să i se îngăduie a
locui în locuinţa erarială de la tribunal, uşurând astfel bugetul statului cu banii de chirie.

Prim-procuror al Județului Maramureș –
dr. ILIE KINDRIȘ
S-a născut la 15 iunie 1880 în localitatea Ieud, fiind fiul lui
Găvrilă (agricultor) și al Mariei Kindriș. A studiat la Universitatea
,,Ferencz József” din Cluj – Facultatea de Drept și Științe Politice
(1903-1904) unde a obținut diploma de doctor în științe juridice la data
de 17 septembrie 1904. Dr. Ilie Kindriș
s-a numărat printre
reprezentanții tinerilor intelectuali maramureșeni de la început de
secol XX, activând în cadrul Despărțământului ASTRA Vișeu. De
asemenea, a fost membru al Asociațiunii pentru Cultura Poporului
Român din Maramureș (1919). În anul 1919 a fost numit primprocuror al Parchetului Sighet. În această calitate îl regăsim și în
anii 1921- 1923, când participă la ședințele Comisiei Administrative.
Ca prim-procuror avea atribuții în ceea ce privește conducerea
Închisorii Tribunalului, sens în care a transmis periodic prefectului și
Comisiei administrative rapoarte referitoare la numărul deținuților
ș.a.m.d. Având în vedere profesionalismul și experiența sa, a fost
numit în Comisia de examinare a magistraților.

Înregistrarea nașterii lui Ilie Kindriș, la data de 15 iunie 1880,
în Matricola confesională a Bisericii Greco-Catolice Ieud
(Arhivele Naţionale Maramureș, Fond Matricole Confesionale).

Rapoarte întocmite de prim-procurorul județului Maramureș, dr. Ilie Kindriș, referitoare la
Închisoarea Tribunalului, pentru luna octombrie 1920, respectiv iunie 1921 (Arhivele
Naționale Maramureș, Fond Prefectura Județului Maramureș, Seria Actele subprefectului).
71
https://biblioteca-digitala.ro

REUNIUNEA DOCENȚILOR GRECO-CATOLICI DIN MARAMUREȘ, REVIZORATUL ȘCOLAR ȘI SFATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
Absolvenți în cea mai mare partea a Preparandiei din Sighetul Marmației și Gherla, învățătorii români s-au organizat încă din anul 1872 în cadrul unei Reuniuni. Aceștia au întreprins o bogată activitate culturală ca membrii
ai Asociației pentru Cultura Poporului Român din Maramureș și ai Despărțămintelor ASTRA. De altfel, întreaga Reuniune, se număra printre membrii Asociațiunii (1919). Din cadrul Reuniunii, învățătorii Ioan Bilţiu-Dăncuş
(Sat-Slatina) și Grigore Țiple (Ieud) au fost membri de drept ai Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. În anul 1920, Ștefan Bota, învățător în Giulești a ocupat funcția de președinte al Asociației
Învățătorilor din Maramureș.
Revizoratul școlar s-a înființat în anul 1869 ca for superior al Preparandiei și ca organ de control a activității școlare și extrașcolare a învățătorilor români confesionali. Cu ocazia reorganizării serviciilor publice din anul
1919, în fruntea Revizoratului Școlar a fost numit Teodor Stoia, sprijinit în activitatea sa de doi subrevizori: Vasile Iuga și Ștefan Bota.
Potrivit Decretului 13869/1919, referitor la reorganizarea învățământului primar, s-a înființat Sfatul Școlar Județean, for care urma să se ocupe de starea învățământului din județ, sens în care avea să formuleze propuneri
către Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice ș.a.m.d. Sfatul Școlar Județean era format din delegați pe trei ani, din partea: autorităților supreme
bisericești (câte 1 delegat de fiecare), Revizoratului Școlar (2 delegați), Asociației Județeane a Învățătorilor (7 delegați), Comisiei Administrative (4
delegați). Revizorul școlar era președintele Sfatului Școlar Județean. Dintre delegați, îi amintim pe: Ilarie Boroș – vicarul
Maramureșului, din partea Epicopiei Greco-Catolice de Gherla; Ilosvai Ludovic – paroh protopop din Sighet, din partea
Cererea președintelui
Epicopiei Romano-Catolice din Satu-Mare; Alexandru Lazăr – președintele Tribunalului şi Victor Hodor – subprefect,
Asociației Învățătorilor
delegaţi la propunerea Revizoratului Școlar ș.a.m.d. Din partea Asociaţiei Învăţătorilor din Maramureș, au fost delegați
din Maramureș – Ștefan
învăţătorii: Petru Pop, Vasile Iuga, Demetriu Mihalyi, Ștefan Bota, Eugen Dunca, Simeon Vlad şi Mihai Botoș. Ultimii
Bota, întocmită la
doi au fost înlocuiți (Mihai Botoș din Apşa de Jos – datorită modificării frontierei și Simeon Vlad ,,din interes motivat”) cu
Giulești, în 19 februarie
Mihai Șerban – director la Liceul ,,Dragoş-Vodă” Sighetul Marmației şi cu Cornel Sânjeanu – directorul Liceului de Fete.
1920, prin care solicită
subprefectului județului
Maramureș acordarea
diurnei învățătorilor
participanți la adunările
generale (Arhivele
Naţionale Maramureș,
Fond Prefectura
Județului Maramureș,
Seria Actele
subprefectului).

Președinte al Asociației învățătorilor din Maramureș – învățător ȘTEFAN BOTA
Anterior Unirii, Ștefan Bota a fost învățător-director la Școala din Giulești, funcție pe care o ocupă și după 1918. În anul
1919 a fost numit subrevizor școlar, astfel că, îl înlocuiește pe Teodor Stoia – revizor școlar, la ședințele Comisiei
Administrative. În calitate de membru al Asociației Învățătorilor din Maramureș a fost delegatul acesteia în cadrul Sfatului
Școlar Județean (1919). Potrivit informațiilor din documente, în anul 1920 a
ocupat funcția de președinte al Asociației Învățătorilor din Maramureș,
calitate în care colaborează la publicarea periodicului ,,Învățătorul”, apărut la
Cluj. S-a implicat în organizarea alegerilor din 1919, 1920, fiind ales grefier
al Secției de votare Ocna-Șugatag.

Revizor școlar – învățător TEODOR STOIA
Teodor Stoia a fost numit în luna mai a anului 1919 la conducerea Revizoratului Școlar Județean.
În această calitate a ocupat și funcția de președinte al Sfatului Școlar Județean. A fost membru al
Comisiei Administrative, participând la ședințele acesteia până în anul 1923. S-a implicat în organizarea
alegerilor din 1919, 1920, fiind ales vicepreședinte al secției de votare II, respectiv III Circumscriptia
Sighet, orașul Sighet. Potrivit unui proces-verbal încheiat la data de 19 august 1921, Teodor Stoia, în
calitate de învățător-director a fost membru al Cancelariei Comunei Borșa.

Director Liceul ,,Dragoș-Vodă” – MIHAIL ȘERBAN

Confirmarea depunerii jurământului de fidelitate de către Mihail
Șerban, în fața subprefectului, la data de 22 noiembrie 1920
(Arhivele Naționale Maramureș, Fond Prefectura Județului
Maramureș, Seria Actele subprefectului).

S-a născut la data de 26 iulie 1885 în localitatea Săpânţa. A fost fiul învățătorului confesional
Mihail Şerban (născut în Călinești) şi al Ilenei (născută Stan). Tatăl său a studiat la Preparandia din
Gherla, pe care a absolvit-o în anul 1885, an în care a fost numit învățător în comuna Săpânța. Mihail
Șerban senior a fost membru în Consiliul Național Român Cercual Teceu,
Anunțul revizorului școlar Teodor Stoia, din data de 7 mai 1919, cu privire
fiind unul din cei doi notari ai Consiliului (1918). Mihail Șerban jr. a
la preluarea conducerii Revizoratului Școlar al Județului Maramureș, din
absolvit Liceul din Beiuş. În perioada 1903-1907 a urmat cursurile
încredințarea
Consiliului Dirigent Român (Arhivele Naționale Maramureș,
Universităţii Regale Maghiare din Budapesta – Facultatea de Medicină şi
Fond Prefectura Județului Maramureș, Seria Actele subprefectului).
Farmacie. S-a specializat în matematică și fizică. Din anul 1908 a predat la
Școala Civilă de Fete din Blaj. S-a căsătorit cu Roza Căpușan, la data de
12 mai 1912, la rândul ei profesoară (de lucru de mână) la Liceul de Fete din Sighet (1920). Au avut 2 copii: Ileana, născută în anul 1913 și Mircea, născut
în anul 1914. La data de 1 august 1920, Mihail Șerban a fost numit, cu titlu definitiv, director al Liceului ,,Dragoș Vodă” din Sighetul Marmației, fiind
al doilea director român al liceului, după Eugen Seleș. A depus jurământ de fidelitate în fața subprefectului județului Maramureș la data de 22 noiembrie
1920. A fost unul din cei 7 delegați ai Asociației Învățătorilor din Maramureș în Sfatul Școlar Județean.

72
https://biblioteca-digitala.ro

Conspectul adreselor oficiilor protopopeşti, întocmit de Revizoratul
Şcolar al Judeţului Maramureş în 1919 (Arhivele Naţionale
Maramureș, Fond Vicariatul Greco-catolic al Maramureșului)

Extras din Lista celor 53 funcționari ai Poliției SighetuMarmației din anul 1919 (Arhivele Naționale
Maramureș, Fond Prefectura Județului Maramureș,
Seria Actele subprefectului).

Adresa Revizoratului școlar al județului Maramureș, din data
de 27 octombrie 1920, adresată prefectului județului
Maramureș, cu privire la componența Sfatului școlar al
județului Maramureș (Arhivele Naționale Maramureș, Fond
Prefectura Județului Maramureș, Seria Actele subprefectului).
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Vicar foraneu al Maramureșului – ILARIE BOROȘ
Ilarie Boroș s-a născut la 22 august 1867 în localitatea Crai-Dorolț (județul Satu-Mare). A fost căsătorit cu Leontina Bene și au avut 5 copii: Mărioara (născută în 1896), Ștefan (1898), Livia (1899), Elena (1901) și Ioan
(1908). În ceea ce privește pregătirea sa, după absolvirea cursurilor gimnaziale, în perioada 1885-1889 a urmat Seminarul și Academia teologică din Oradea Mare. A fost hirotonit la 7 aprilie 1895. Începând cu 1 septembrie 1889 a
predat în cadrul Seminarului Teologic din Gherla, apoi din 1891, a fost profesor primar la Preparandia Diecezană din Gherla, până în 18 decembrie 1910, dată la care este introdus ca protopop-preot în Dej. Aici și-a desfășurat
activitatea până în 1 iunie 1919, când este numit de către episcopul din Gherla, vicar al Maramureșului. A depus jurământul de credință în fața subprefectului, la data de 27 decembrie 1920.
Vicarul Ilarie Boroș a fost membru în Biroul Electoral Central Maramureș (1919, 1920), în Sfatul Școlar Județean, în Comisia de reclamare a ajutorului de război (1921), în Comisia Administrativă, în Comisia județeană
spitalicească, în Delegația pentru arbitrarea deciziilor în chestiuni orfanale ș.a.m.d. A candidat și a fost ales senator la alegerile pentru Senat, în cercul electoral Sighet (1919, 1920).

Proces-verbal întocmit cu ocazia depunerii jurământului de fidelitate de
către vicarul Ilarie Boroș, la data de 27 decembrie 1920, în fața
subprefectului (Arhivele Naționale Maramureș, Fond Prefectura Județului
Maramureș, Seria Actele subprefectului).

Fișă cu datele biografice ale episcopului foraneu Ilarie Boroş (Arhivele Naţionale
Maramureș, Fond Vicariatul Greco-Catolic al Maramureșului).
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