Locuitori din Bistrița participanți la Primul Război Mondial
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Primul război mondial a fost marcat de uriașe pierderi de vieți omenești și pagube materiale. La declanșarea conflictului în vara anului 1914 foarte puțini erau conștienți de amploarea pe care avea să o capete acesta.
Războiul a început ca un conflict între monarhiile Austro-Ungariei și Serbiei. Austriecii erau foarte mândrii și
aroganți, considerând că într-un timp foarte scurt vor zdrobi Serbia. Intrarea Rusiei în război avea să le răstoarne
însă planurile. Austro-Ungaria nu era capabilă să reziste armatei ruse. Exista posibilitatea împingerii frontului în
pusta maghiară, lucru de care Statul Major austro-ungar se temea cumplit. În câteva zile cinci sute de trenuri au
adus o întreagă armată austro-ungară pentru a se opune rușilor. După lupte grele în Galiția frontul s-a stabilizat
în cele din urmă pe Carpați. Pierderile suferite de către Imperiul austro-ungar erau fără precedent. Pentru români
Galiția a devenit simbolul morții fără rost pe meleaguri străine. După ce Italia a declarat în anul 1915 război Austro-Ungariei, un număr de opt sute de trenuri au fost folosite pentru transferarea unui mare contingent de trupe
de pe frontul din Galiția pe cel din Italia, mai ales pe cel de la Isonzo. După o serie de lupte grele frontul din Italia
s-a stabilizat în munții din nord.
În timpul primului război mondial mulți locuitori din Bistrița au fost mobilizați mai ales în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și a Regimentului 32 honvezi din Dej și trimiși pe fronturile din Serbia,
Rusia și Italia. Mulți dintre aceștia și-au pierdut viața, au dispărut sau au fost răniți în timpul luptelor de pe front.
În același timp populația civilă românească a fost multiplu afectată. S-au efectuat numeroase rechiziții, au
existat o serie de dificultăți în aprovizionarea cu bunuri de primă necesitate, clopotele bisericilor au fost rechiziționate, iar intelectualii români au fost mobilizați și trimiși pe front, sau au fost internați în Ungaria pentru a fi
supravegheați mai ușor, îndeosebi după intrarea României în război în anul 1916.
Astfel, Guvernul maghiar a dispus încă de la sfârșitul anului 1914 ca făina din care se fabrica pâinea destinată
consumului public să conțină în proporție de 30 % făină de cartofi, porumb, orz sau un alt surogat de făină1. Tot
în scopul raționalizării consumului, la 27 iulie 1915 Ministerul Regal Maghiar de Culte și Instrucțiune Publică a
interzis vinderea cărnii de vită, vițel și de porc în zilele de marți și vineri ale săptămânii2.
Activitatea bisericilor și a școlilor ortodoxe și greco-catolice din Bistrița a fost perturbată. La 23 decembrie
1914 Ministerul Regal Maghiar de Culte și Instrucție Publică aducea la cunoștință faptul că clădirile școlilor pot fi
folosite în caz de necesitate în scopuri militare3. La 22 iunie 1915 Episcopia greco-catolică de Gherla comunica ordinul autorităților austro-ungare privind eventuala cedare în scopuri militare a clopotelor nefolosite și fără valoa-

1
2
3

Serviciul Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale (în continuare S.J.B.N.A.N.), fond Protopopiatul greco-catolic Bistrița, dosar 330, f. 4.
Ibidem, dosar 331, f. 13.
Ibidem, dosar 330, f. 2.

Florin VLAŞIN, Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale, e-mail: florinvlasin3d@yahoo.de
Dorin DOLOGA, Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud, e-mail: dorindologa@yahoo.com

Revista Bistriţei 189
XXIX/2015, pp. 189-203

https://biblioteca-digitala.ro

re istorică4. În scurt timp, la 18 august 1915 Ministerul Regal Maghiar de Culte și Instrucțiune Publică a solicitat o
situație privind clopotele bisericilor în vederea rechiziționării lor pentru nevoile armatei. Biserica greco-catolică
din Bistrița dispunea de trei clopote: unul turnat în anul 1863 cu o greutate de 230 kg, al doilea turnat în anul 1887
cu o greutate de 100 kg, iar al treilea turnat la o dată necunoscută cu o greutate de 40 kg. Credincioșii greco-catolici din Bistrița doreau păstrarea celui mai mare clopot5. La 3 aprilie 1916 Ministerul Regal Maghiar de Culte și
Instrucțiune Publică aducea la cunoștință faptul că în următoarele trei săptămâni clopotele bisericilor urmau să
fie rechiziționate6. Protopopul greco-catolic al Bistriței, Dionisie Vaida, a cerut Episcopiei greco-catolice de Gherla să intervină pe lângă autorități pentru ca clopotul cel mai mare să nu fie rechiziționat pentru nevoile armatei, ci
să rămână în posesia bisericii greco-catolice din Bistrița. Protopopul își motiva cererea prin faptul că clopotul cu o
greutate de 110 kg care urma să rămână în folosința bisericii era crăpat și avea „un ton atât de tâmpit încât numai
la depărtare mică se aude”. Episcopia a răspuns însă protopopului că nu poate face acest lucru. În același timp
protopopul Dionisie Vaida a solicitat și Comandamentului militar austro-ungar de la Sibiu ca cel mai mare clopot
al bisericii greco-catolice din Bistrița să nu fie rechiziționat. Comandamentul militar a răspuns favorabil solicitării, astfel că la 5 iulie 1916 celelalte două clopote mai mici ale bisericii greco-catolice din Bistrița au fost coborâte
din turn și așezate în altarul bisericii până la preluarea lor de către autorități7. Chiar dacă nu erau mobilizați pe
front în calitate de combatanți, datorită caracterului activității lor, preoții români au fost afectați de desfășurarea
războiului. Autoritățile au transmis și prin intermediul lor o serie de dispoziții privind raționalizarea alimentelor, efectuarea unor colecte, motiv pentru care aceștia nu puteau să-și desfășoare activitatea în mod normal. La
29 septembrie 1914 episcopul greco-catolic de Gherla îi comunica protopopului greco-catolic al Bistriței, George
Stanciu, faptul că nu îi poate aproba cererea de concediu datorită „împrejurărilor actuale critice”8.
În ceea ce îi privește pe învățători situația acestora era și mai dificilă decât a preoților. La Școala confesională
greco-catolică din Bistrița activau doi învățători: Gavril Bochiș și Teodor Bogdan. Învățătorul Gavril Bochiș, născut în anul 1888, a fost mobilizat încă de la începutul războiului în cadrul armatei austro-ungare și trimis pe frontul din Rusia. În timpul luptelor de pe front a căzut prizonier9. El era căsătorit și avea trei copii: Gavril, născut la
7 martie 1910, Ioan, născut la 20 iunie 1911 și Ovidiu, născut la 5 noiembrie 191210. La 25 ianuarie 1915 Episcopia
greco-catolică de Gherla aducea la cunoștință faptul că învățătorul confesional greco-catolic din Bistrița, Teodor
Bogdan, născut în anul 1876, a fost eliberat din serviciul militar11. După intrarea României în război împotriva
Austro-Ungariei, în luna septembrie 1916 Inspectoratul Școlar Regal Maghiar al Comitatului Bistrița-Năsăud a
adus la cunoștința Protopopiatului greco-catolic al Bistriței faptul că învățătorul confesional greco-catolic Teodor
Bogdan a fost internat în orașul Sopron din Ungaria „pentru ținută politică de neîncredere”. Prin decizia Comandamentului Cercului de honvezi Cluj din data de 18 ianuarie 1917 învățătorul Teodor Bogdan a fost acuzat în
urma unui denunț pentru spionaj12. Târât prin temnițe unde a fost bătut și înjurat, învățătorul Teodor Bogdan a
fost declarat nevinovat prin sentința din 6 martie 1917. În urma recursului procurorului militar, la 11 mai 1917 a
primit sentință definitivă de eliberare de la Tribunalul Militar Superior din Budapesta. Cu toate acestea, în luna
iunie 1917 se afla internat în orașul Cluj sub supravegherea poliției. După cum arăta Teodor Bogdan, mâncare
primea doar odată pe zi, iar aceasta nu conținea pâine și nici carne13. De asemenea, odată cu internarea sa în orașul Sopron din Ungaria el fusese suspendat din funcția de învățător, fără însă ca să i se comunice însă acest lucru.
Deși fusese declarat nevinovat, suspendarea sa nu fusese revocată nici în luna august 1917, așa după cum ar fi
fost normal să se întâmple14. În schimb, în luna iulie 1917 el era din nou încadrat în serviciul militar15. Încă din 11
decembrie 1916 comitele suprem al Comitatului Bistrița-Năsăud aducea la cunoștința Episcopiei greco-catolice
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de Gherla faptul că scutirea de efectuarea serviciului militar acordată învățătorului Teodor Bogdan a fost anulată16. După cum se observă, Teodor Bogdan era considerat de către autorități bun pentru a-și da viața pe front
pentru Austro-Ungaria, dar nu și pentru activitatea de învățător într-o școală românească. În urma suferințelor fizice și psihice prin care a trecut, Teodor Bogdan s-a îmbolnăvit de inimă și a fost internat în luna septembrie 1917
în Spitalul militar din Sibiu. Acestea erau determinate nu numai de tratamentul la care fusese supus în timpul
în care fusese internat și anchetat, ci și de pierderea și suferințele celor dragi. După cum îi scria el protopopului
greco-catolic din Bistrița, doi frați ai săi căzuseră în luptele de pe frontul din Rusia, al treilea se afla internat în
spital rănit de o grenadă, dintre cumnații săi unul era internat în spitalul din Lemberg, celălalt cumnat lupta de
trei ani în Volhinia, iar „acasă cântă sărăcia”17. În această situația învățământul românesc din Bistrița se desfășura
cu dificultate. În anul 1917 la Școala confesională greco-catolică din Bistrița funcționa ca învățătoare suplinitoare
absolventa anului al treilea a Preparandiei greco-catolice Gherla, Aurelia Rebrean18.
Prezentăm în continuare cazul unor locuitori din Bistrița participanți la primul război mondial:
AGRIȘAN IOAN s-a născut la 17.04.1881 în localitatea Cociu. El era fiul lui Agrișan Constantin și Agrișan
Floarea (născută Moldovan). La 27.08.1905 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Pop Palagia, născută la 05.04.1883, fiica lui Pop Trifan și Pop Gafta. Împreună cu aceasta a avut un copil, Leontina, născută la 31.10.1911. El era de profesie zidar. În luna noiembrie 1916 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară
din Bistrița. În luna februarie 1917 a plecat pe front. În luna august 1917 a dispărut în timpul luptelor pe front19.
ARCĂLEAN PAVEL s-a născut la 12.10.1893 în localitatea Tăure. El era fiul lui Arcălean Iosif și Arcălean Fira
(născută Gabor). La 15.08.1920 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Șutea Floarea, născută la 14.10.1899, fiica lui Șutea
Leon și Șutea Eudochia (născută Brici). Împreună cu aceasta a avut cinci copii: Pavel, născut la 04.06.1921, Elena,
născută la 16.08.1924, Maria, născută la 07.02.1929, Emilia, născută la 10.08.1931 și Ioan, născut la 20.01.1937. La
01.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. La 05.10.1915 a
fost îngropat de pământ în urma exploziei unei grenade, fiindu-i afectată sănătatea. La 10.10.1915 a căzut prizonier pe frontul din Rusia, iar în anul 1918 a fost eliberat și s-a întors acasă20.
ARMAN IOAN s-a născut la 18.08.1898 în localitatea Petriș. El era fiul lui Arman Ioan și Arman Maria. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În timpul luptelor de pe front a fost rănit devenind invalid de război21.
ASTALOȘ MATEI s-a născut la25.10.1895 în localitatea Vatra Dornei. El era fiul lui Astaloș Ioan și Astaloș
Matilda (născută Wlatkowschi). El a fost căsătorit și a avut împreună cu soția sa, Lidia, doi copii: Valerian și Iulian. Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița. El era de profesie zidar. În timpul primului război
mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 41 infanterie austro-ungară din Cernăuți și trimis pe
front. În timpul luptelor de pe frontul din Carpați din anul 1917 a fost rănit de explozia unui obuz, rămânând
cu plăgi la cap și la ambele brațe. În urma rănilor suferite a fost diagnosticat cu „pseudotroză a brațului stâng,
deasupra cotului cu impotență funcțională complectă, semi-anchiloza cotului drept cu limitarea mișcărilor antebrațului pe braț”, devenind invalid de război22.
BACHNER MIHĂILĂ s-a născut la 21.02.1890 în orașul Bistrița. El era fiul lui Bachner Mihăilă și Bachner Maria (născută Schuller). La 24.11.1912 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Thellmann Sofia, născută la 21.09.1891, fiica
lui Thellmann Cristina. Împreună cu aceasta a avut un copil, Sofia, născută la 19.04.1914. La 05.10.1911 a fost încorporat pentru efectuarea stagiului militar în cadrul Batalionului 23 vânători austro-ungar din Târgu-Mureș, iar
la 03.12.1911 a fost trecut în rezervă. La 24 iulie 1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Batalionului 23 vânători
austro-ungar din Târgu-Mureș și trimis pe front. La 28 noiembrie 1914 a dispărut în timpul luptelor de pe front23.
BANYAI FRANCISC s-a născut la 04.04.1899 în localitatea Șintereag. El era fiul lui Banyai Gaspar și Banyai
Susana (născută Kertesz). La 05.06.1922 s-a căsătorit în localitatea Șintereag cu Laar Maria, născută la 28.05.1904,
fiica lui Laar Andrei și Laar Estera (născută Kertesz). Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. La 10.03.1917 a fost
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mobilizat ca soldat în cadrul Batalionului 23 vânători austro-ungar din Târgu-Mureș și trimis pe front. În timpul
luptelor de pe front a fost rănit de un șrapnel, fiind diagnosticat cu „pierderea de substanță osoasă craniană mai
mică de 10 cm2 cu tulburări funcționale”, devenind invalid de război. Ca urmare, în luna noiembrie 1918 a fost
trecut în rezervă24.
BARTOȘ TEODOR s-a născut la 16.08.1886 în localitatea Rusu-Bârgăului. El era fiul lui Bartos Ioan și Bartos
Palagia (născută Moldovan). La 07.01.1911 s-a căsătorit în localitatea Zălan cu Bacs Agnes, născută la 20.03.1887,
fiica lui Bacs Mihai și Bacs Agnes (născută Berszan). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Margareta, născută la
22.03.1912, Ana, născută la 14.12.1913 și Franz, născut la 03.02.1920. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. El era de
profesie calfă de măsar (tâmplar). În luna octombrie 1907 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în
cadrul Batalionului 23 vânători austro-ungar din Târgu-Mureș. În luna februarie 1908 a fost înaintat în gradul de
fruntaș, iar în luna august 1909 la gradul de caporal. În luna octombrie 1910 a fost trecut în rezervă. La 01.08.1914
a fost mobilizat în cadrul Batalionului 23 vânători austro-ungar din Târgu-Mureș și trimis pe front. La 24.06.1915
a fost rănit de un glonț în timpul luptelor de pe frontul din Rusia, fiind luat prizonier. La 01.03.1918 s-a reîntors
din captivitate. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „tulburări trofice ale gambei stângi cu ușoară jenă în
mers”, devenind invalid de război25.
BECLENAȘ GHEORGHE s-a născut la 23.04.1887. El era fiul lui Beclenaș Szilard și Beclenaș Floarea (născută
Ursz). La 09.01.1911 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Rus Ana, născută la 21.07.1886, fiica lui Rus Todor și Rus
Ileana (născută Vertalan). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Gheorghe, născut la 14.07.1911 și Emil, născut
la 11.04.1916. În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie
austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. La 03.08.1917 a încetat din viață în timpul luptelor de pe front26.
BECSKI DAVID a aparținut contingentului 1908. El a fost căsătorit cu Becski Firoana. În timpul primului
război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis
pe front. În timpul luptelor de pe front și-a pierdut viața. Rămasă văduvă, Becski Firoana s-a stabilit în cartierul
Sărata din Bistrița27.
BERBECARU VASILE s-a născut în anul 1884. El era fiul lui Berbecaru Vasile și Berbecaru Ana (născută Sas).
El a fost căsătorit și a avut împreună cu soția sa trei copii: Maria, născută la 16.08.1915, Ana, născută la 02.02.1917
și Elena, născută la 12.11.1918. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. La 01.11.1905 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul armatei austro-ungare, iar la 30.09.1908 a fost trecut în rezervă. La 01.08.1914
a fost mobilizat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. La 04.09.1914 a
fost rănit de un glonț în timpul luptelor de pe front, iar la 14.09.1916 a fost demobilizat ca invalid, având gradul
de sergent. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „cicatrice la piciorul și gamba stângă consecutive”, fiind
afectat și de otită cronică dreaptă28.
BERGOVITZ IACOB s-a născut la 09.04.1888 în orașul Bistrița. El era fiul lui Bergovitz Samoilă și Bergovitz
Rozalia (născută Guttmann). La 12.05.1914 s-a căsătorit în localitatea Șomfalău (Sărata) cu Lazăr Ester, născută
la 14.02.1884, fiica lui Lazăr Iosif și Lazăr Berta (născută Lang). El era de profesie pantofar. În luna august 1915
a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în luna decembrie
1915 a plecat pe front. În anul 1916 a dispărut în timpul luptelor de pe front. În luna februarie 1923 s-a reîntors
din prizonierat în orașul Bistrița. După această dată a plecat probabil din orașul Bistrița, deoarece nu se mai știe
nimic despre el29.
BEUDEAN IOAN s-a născut la 12.10.1899 în orașul Bistrița. El era fiul lui Beudean Ștefan și Beudean Nastasia
(născută Berburaș). La 29.10.1920 s-a căsătorit în localitatea Bistrița cu Luca Fira, născută la 13.11.1900, fiica lui
Luca Ioan și Luca Maria (născută Pușcaș). Împreună cu aceasta a avut patru copii: Firuca, născută la 30.05.1921,
Rafila, născută la 20.02.1923, Vasile, născut la 01.01.1926 și Ana, născută la 30.09.1927. El era de profesie calfă de
zidar. La 15.08.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În
timpul luptelor de pe front a fost rănit, fiind diagnosticat cu „lipsa unei falange din policele stâng, lipsa degetelor
2 (arătător) și 3 (mijlociu) de la mâna stângă”. Ca urmare, la 22.11.1917 a fost demobilizat ca invalid de război30.
24 Ibidem, inv. 805, dosar 122, ff. 1, 4-8, 10-11.
25 Ibidem, inv. 805, dosar 141, ff. 2-3, 7-8, 12-13, 18-24.
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BILEGAN ION s-a născut la 06.05.1878 în orașul Bistrița. El era fiul lui Bilegan Vasile și Bilegan Maria (născută Beclenaș). La 07.02.1904 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Moldovan Ludovica, născută la 03.02.1886, fiica lui
Moldovan Mihai și Moldovan Ana (născută Mathe). Împreună cu aceasta a avut zece copii: Florica, născută la
11.04.1906, Ioan, născut la 28.12.1907, Maria, născută la 06.09.1909, Ludovica, născută la 13.06.1911, Ana, născută
la 16.04.1913, Mitru, născut la 07.12.1918, Rafila, născută la 26.10.1920, Vasilie Ștefan, născut la 01.01.1923, Mihai,
născut la 20.02.1925 și Pavel, născut la 22.08.1929. La 05.05.1899 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului
militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița. La 15.07.1900 a fost avansat la gradul de
caporal. La 01.01.1909 a fost trecut, ca rezervist, din evidența acestui regiment în cea a Regimentului 32 honvezi
din Dej. La 04.08.1914 a fost mobilizat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În luna septembrie 1914 a fost avansat la gradul de sergent. La 17.05.1917 a fost rănit în timpul luptelor de pe frontul din Italia de schijele exploziei unei grenade la mâna dreaptă. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „grifă cubitală
incompletă, pierderea funcțională a ultimelor trei degete fără police la mâna dreaptă”. A fost internat în spitalele
din Debrețin, Budapesta, Solnoc, Dej și Bistrița timp de șapte luni, după care, la 17.11.1917 a fost demobilizat ca
invalid de război31.
BÎRSAN LEON a fost fiul preotului din localitatea Ruștior. În timpul primului război mondial a fost mobilizat în cadrul armatei austro-ungare și trimis pe front, deși era înscris la Facultatea de medicină din Budapesta.
După ce a fost demobilizat a fost numit ca medic la Viișoara și apoi la Bistrița. În anul 1926 s-a înscris ca membru
în Partidul Național Țărănesc. În anul 1928 a fost numit ca vicepreședinte al Comitetului Județean Năsăud al
Partidului Național Țărănesc. În anul 1932 a fost exclus din Partidul Național Țărănesc din cauza faptului că nu
fusese loial unor conducători ai partidului și era dezinteresat de problemele politice32.
BODNAR DIONISIE s-a născut la 09.07.1877. El era fiul lui Bodnar Alexandru-Dionisiu și Bodnar Carolina
(născută Dienesch). El era angajat (copist) la un avocat. În luna octombrie 1899 a fost încorporat pentru satisfacerea serviciului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar în luna decembrie 1899 a fost trecut în rezervă. La 14.11.1908 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Binder Hermina-Paulina, născută la 21.08.1881, fiica lui Binder
Friederic și Binder Carolina (născută Hönig). La 03.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32
honvezi din Dej. În luna august 1914 a fost înaintat la gradul de caporal, iar o lună mai târziu la gradul de sergent. În luna august 1914 a plecat pe frontul din Serbia. La 8 septembrie 1914 a căzut prizonier în timpul luptelor
de pe front. Începând cu luna noiembrie 1914 nu s-a mai știut nimic despre el. Rămasă văduvă, soția sa, Bidner
Hermina-Paulina, s-a recăsătorit la 17.11.1921 în orașul Bistrița cu Rammaher Wilhelm, născut la 24.09.187333.
BODOR LUDOVIC s-a născut în anul 1891. În timpul primului război mondial a fost mobilizat în armata
austro-ungară și trimis pe front. În anul 1916 a fost rănit în timpul luptelor de pe front. În urma rănii suferite a
fost diagnosticat cu „amputația gambei drepte 1/3 mijlocie, dezarticulația degetului mare și a metatarsului corespunzător a piciorului stâng”, devenind invalid de război34.
BONCEA VASILE s-a născut la 20.03.1889 în orașul Bistrița. El era fiul lui Boncea Ioan și Boncea Raveca (născută Rus). La 08.08.1920 s-a căsătorit în orașul Bistrița, cu Cepenar Fira, născută la 16.08.1897, fiica lui Cepenar
Vasile și Cepenar Maria (născută Leșian). La 06.10.1910 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în
cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în luna septembrie 1913 a fost trecut în rezervă.
La 01.08.1914 a fost mobilizat, în luna decembrie 1914 a fost demobilizat, iar în luna octombrie 1915 a fost din
nou mobilizat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița pentru serviciul auxiliar și trimis
pe front. În timpul luptelor de pe front a fost rănit, fiind diagnosticat cu „calus vicios metacarpul 3 stâng cu contractura degetului mediu”, devenind invalid de război. Ca urmare, în luna noiembrie 1918 a fost demobilizat, iar
la 22.10.1919 a fost reformat de către comisia medico-militară35.
BOROȘ MARTON fost căsătorit cu Boroș Susana. În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca
soldat în armata austro-ungară și trimis pe front. În anul 1914 și-a pierdut viața în timpul luptelor de pe front.
Ulterior Boroș Susana s-a stabilit în orașul Bistrița36.
BOȘIOTA GRIGORE TOADER s-a născut la 20.05.1873. El era fiul lui Boșiota Todor și Boșiota Magdalena
(născută Petri). La 17.02.1904 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Szekely Maria, născută la 14.06.1883, fiica lui Sze-
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kely Iosif și Szekely Irina (născută Zsekan). El era de profesie comerciant ambulant. În luna octombrie 1894 a fost
încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița,
iar la 31.12.1897 a fost trecut în rezervă. La 04.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi
din Dej și trimis pe front. În luna septembrie 1914 a dispărut în timpul luptelor de pe frontul din Serbia37.
BRECKNER CAROL WILHELM s-a născut la 28.04.1895 în orașul Bistrița. El era fiul lui Breckner Carol și
Breckner Wilhelmina (născută Steger). El era de profesie bărbier. Tatăl său a decedat la 07.04.1912, iar mama sa
s-a recăsătorit la 25.08.1917 în orașul Bistrița cu Francisc Zeller. La 10.09.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul
Regimentului 32 honvezi din Dej. În luna în ianuarie 1915 a plecat pe frontul din Rusia. În luna decembrie 1915 a
dispărut în timpul luptelor de pe front38.
BRECKNER IOAN s-a născut la 10.04.1875 în orașul Bistrița. El era fiul lui Breckner Mihai și Breckner Roșina
(născută Klee). La 28.03.1903 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Gubesch Maria, născută la 10.10.1878 în localitatea
Arcalia, fiica lui Gubesch Ioan și Gubesch Maria (născută Gross). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Sofia,
născută la 29.03.1903, Ioan, născut la 12.02.1910 și Martin, născut la 29.04.1913. În luna octombrie 1896 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar
în luna decembrie 1896 a fost trecut în rezervă. La 05.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului
32 honvezi din Dej și trimis pe frontul din Serbia. În luna septembrie 1914 a trimis o ultimă scrisoare de pe front,
după care a dispărut în timpul luptelor de pe front39.
BRETEAN IOAN s-a născut la 16.07.1886 în localitatea Șieu Odorhei. El era fiul lui Bretean Eremia și Bretean
Maria (născută Mărcan). La 08.01.1908 s-a căsătorit în localitatea Șieu Odorhei, cu Corpodean Floarea, născută la
03.04.1888 în Șieu Odorhei, fiica lui Corpodean Ioan și Corpodean Ana (născută Nușfelean). Împreună cu aceasta
a avut doi copii: Ana, născută la 18.04.1910 și Alexandru, născut la 20.01.1913. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. La 08.01.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis
pe frontul din Galiția. La 13.07.1915 a dispărut pe frontul din Galiția40.
BUCUR IOAN s-a născut la 28.04.1882 în orașul Bistrița. El era fiul lui Bucur Pavel și Bucur Maria (născută
Bugnar). La 06.03.1910 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Berbecar Ana, născută la 02.01.1890, fiica lui Berbecar
Ioan și Berbecar Nastasia (născută Igrițian). Împreună cu aceasta a avut șase copii: Pavel, născut la 30.03.1914,
Maria, născută la 07.03.1917, Ioan, născut la 13.10.1919, Dumitru, născut la 07.06.1922, Ana Aurora, născută la
18.01.1925 și Vasile, născut la 17.12.1926. În luna octombrie 1904 a fost recrutat pentru efectuarea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița. În luna ianuarie 1905 a fost încorporat, iar în
luna iunie 1905 a fost trecut în rezervă. În luna august 1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63
infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. În luna septembrie 1915 a fost rănit în timpul luptelor de
pe frontul din Italia. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „calus metacarpul 4 mâna stângă cu anchiloză în
flexiune a inelarului și impotență funcțională relativă a degetelor mediu și mic de la aceeași mână”. Ca urmare, în
luna august 1918 a fost demobilizat ca invalid de război, iar la 22.09.1919 a fost reformat41.
BUDAI IOSIF s-a născut la 14.04.1880. El era fiul lui Budai Samuel și Budai Maria (născută Kerekes). La
04.08.1914 s-a căsătorit în orașul Bistrița, cu Csiszan Ana, născută la 14.03.1876, fiica lui Csiszan Ioan și Csiszan
Lizi (născută Kondratyi). Împreună cu aceasta a avut un copil, Iosif, născut la 15.05.1908. În luna octombrie 1902
a fost încorporat pentru efectuarea stagiului militar în cadrul Regimentului 2 cavalerie austro-ungară, iar în luna
septembrie 1905 a fost trecut în rezervă. În luna septembrie 1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului
8 husari honvezi, iar în luna iunie 1916 a fost concediat pe timp nelimitat. În luna ianuarie 1917 a fost mobilizat ca
lucrător de război, iar la 13.03.1918 a încetat din viață în Spitalul militar din Prundu Bârgăului42.
BUNESCU VASILE s-a născut în anul 1879 în localitatea Iareincău, Județul Soroca din Basarabia. El a aparținut contingentului 1900. La 20.09.1913 s-a căsătorit în localitatea Nimereuca (Nemirovca) din Județul Soroca, din
Basarabia cu Zaporojan Teodora, născută la 09.03.1893, fiica lui Zaporojan Eremie și Zaporojan Maria (născută
Tofan). În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 58 infanterie și trimis pe front. În timpul luptelor de pe front a dispărut. Rămasă văduvă, soția sa, Bunescu Teodora, s-a refugiat
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la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în localitatea Zovleni din Județul Gorj. Stabilită în comuna Băneasa,
Județul Ilfov, s-a mutat în anul 1947 în orașul Bistrița43.
BUNUȘ PAȘCU s-a născut în anul 1888. El era fiul lui Bunuș Todor și Bunuș Sofia. Ulterior s-a stabilit în
orașul Bistrița. În timpul primului război mondial a fost mobilizat în cadrul Regimentului 22 honvezi din Târgu
Mureș și trimis pe front44.
CÂMPAN DUMITRU s-a născut la 08.07.1883. El era fiul lui Câmpan Mitru și Câmpan Floarea (născută
Cușman). El era de profesie calfă de zidar. La 15.02.1904 a fost încorporat pentru efectuarea stagiului militar în
cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar ulterior a fost trecut în rezervă. La 01.03.1914
s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Aldorfan Margareta, născută la 26.02.1898, fiica lui Aldorfan Petre și Aldorfan
Zamfira (născută Gălan). Împreună cu aceasta a avut un copil, Dumitru, născut la 06.01.1915. La 15.02.1915 a fost
mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar la 05.05.1915 a plecat pe
frontul din Rusia. La 05.07.1917 a încetat din viață în timpul luptelor de lângă localitatea Pravacira din Rusia.
Rămasă văduvă, soția sa, Cîmpean Margareta, s-a recăsătorit la 11.01.1920 cu Făgăraș Ioan, fiul lui Făgăraș Ioan,
născut la 13.01.1891 în orașul Bistrița 45.
CEUCA GRIGORE s-a născut la 16.03.1895 în orașul Bistrița. El era fiul lui Ceuca Dumitru și Ceuca Maria. La
10.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe
front. În timpul luptelor de pe front a fost rănit, fiind diagnosticat cu „tulburări trofice și vasculare la membrele
inferioare”. Ca urmare, la 15.12.1915 a fost demobilizat ca invalid de război, iar la 30.10.1919 a fost reformat de
către comisia medico-militară. În anul 1918 s-a căsătorit cu Florica, dar nu a avut copii împreună cu aceasta46.
CIUNTEREI PAVEL s-a născut la 16.03.1870 în localitatea Tăure. El era fiul lui Ciunterei Ioan și Ciunterei Irina (născută Fătu). La 08.11.1913 s-a căsătorit în localitatea Șieu Odorhei cu Pop Maria, născută la 09.04.1869, fiica
lui Pop George și Pop Ioana. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. În octombrie 1896 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în anul 1899 a fost
trecut în rezervă. În luna februarie 1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. În timpul luptelor de pe front a fost rănit și internat în spital. La 14.12.1917 a
încetat din viață în Spitalul militar din Niksicz47.
CIUZAN MIHĂILĂ s-a născut la 12.07.1892. El era fiul lui Ciuzan Iosif și Ciuzan Ludovica (născută Zăgrean). La 20.01.1917 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Szábo Domnița, născută la 08.09.1894, fiica lui Szábo Ioan și
Szábo Ana (născută Șimotecan). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Mitru, născut la 08.08.1914, Elena, născută
la 26.08.1917 și Mihai, născut la 01.02.1937. În luna martie 1913 a fost recrutat, iar la 13.10.1913 a fost încorporat
pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej. În timpul primului război mondial a fost trimis pe frontul din Rusia, unde a fost rănit. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „paralizia plexului brahial stâng cauzat de rănirea în regiunea fosei super și sub claviculară cu impotența funcțională completă
a membrului superior stâng”, devenind invalid de război. Ca urmare, la 15.01.1916 a fost demobilizat ca invalid
de război, iar la 15.07.1920 a fost reformat de către comisia medico-militară48.
CONDRATE DUMITRU a fost căsătorit cu Paraschiva, împreună cu care a avut trei copii, Florica, născută la
11.04.1914, Maria, născută la 13.09.1915 și Dumitru, născut la 07.06.1917. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. În
timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe
front. În timpul luptelor de pe front a dispărut49.
COSTENEL MITRU era fiul lui Costenel Ioan și Costenel Maria. La 29.05.1893 s-a căsătorit în orașul Bistrița
cu Fazekas Susana, născută la 08.09.1894, fiica lui Fazekas Ionică și Fazekas Ana. El era de profesie zidar. În luna
decembrie 1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În timpul
luptelor de pe front a fost rănit. Ca urmare, la 15.11.1916 a fost demobilizat ca invalid de război. La 15.11.1917 a
încetat din viață acasă datorită „trudelor de război” (condițiilor de pe front din timpul războiului)50.
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CRISTUREAN PAVEL s-a născut la 30.03.1879. El era fiul lui Cristurean Todor și Cristurean Paraschiva (născută Bumbu). La 22.02.1903 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Recan Maria, născută la 23.11.1884, fiica lui Recan
Ioan și Recan Maria (născută Cușman). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Elena, născută la 03.01.1904, Alexandru, născut la 20.04.1905 și Maria, născută la 21.06.1907. El era de profesie zidar. În luna octombrie 1900 a fost
încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița,
iar în luna decembrie 1900 a fost trecut în rezervă. La 04.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului
32 honvezi din Dej și trimis pe front. În anul 1916 a dispărut în timpul luptelor de pe front. La 10.06.1917 a încetat
din viață la Brăila de tifos exantematic, fiind în cadrul Regimentului 43 infanterie română. Probabil a căzut prizonier la ruși iar ulterior a fost eliberat și s-a încadrat în Armata Română51.
CRIȘAN VIRGIL s-a născut la 02.12.1874 în orașul Mediaș. El era fiul lui Crișan Teodor și Crișan Maria. El a
aparținut contingentului 1893. S-a căsătorit cu Beligan Elena, născută în anul 1888 în localitatea Câmpulung. În
timpul primului război mondial a fost mobilizat în cadrul armatei austro-ungare și trimis pe front. El a fost ofițer
de infanterie. Datorită condițiilor de pe front s-a îmbolnăvit fiind diagnosticat cu neurastenie, anemie, debilitate
generală și depresie psihică. În anul 1919 a fost primit în cadrele de rezervă ale Armatei Române și înaintat la
gradul de căpitan în rezervă, fiind repartizat la Cercul de Recrutare Bistrița. Boala de care suferea i s-a agravat,
astfel încât în anul 1920 a fost trecut în retragere52.
DAN TEODOR s-a născut la18.04.1892 în localitatea Chintelnic. El era fiul lui Dan Grigore și Uifelean Ana.
La 26.09.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În timpul
luptelor de pe front a fost rănit prin împușcare, fiind diagnosticat cu „semianchiloza cotului stâng cu mișcări conservate între 75 și 105 grade”. Ca urmare, la 25.10.1918 a fost demobilizat. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița,
unde a devenit calfă de ciobotar și unde la 11.02.1922 s-a căsătorit cu Moțoc Fironica, născută la 05.03.1899, fiica
lui Moțoc Simion și Vlaic Văsiica. Împreună cu aceasta a avut un copil, Maria, născută la 18.05.192453.
DANCIU IOAN s-a născut la 06.02.1889 în localitatea Măgura Ilvei. El era fiul lui Danciu Nicolae și Danciu
Raveca. În anul 1913 s-a căsătorit cu Maria, împreună cu care a avut 10 copii. În timpul primului război mondial
a fost mobilizat în cadrul armatei austro-ungare și trimis pe front. În urma luptelor de pe front a devenit invalid.
Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița, cartierul Unirea54.
DARLOCZI MIHAI era fiul lui Darloczi Alexandru și Darloczi Maria. În anul 1914 s-a căsătorit în orașul
Bistrița cu Pop Luisa Ludovica. Împreună cu aceasta a avut un copil, Gheorghe, născut la 25.07.1907. În luna
octombrie 1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis
pe front. În timpul luptelor de pe front a fost rănit. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „anchiloza genunchiului drept”. Ca urmare, în luna iunie 1916 a fost demobilizat ca invalid de război, iar la 15.07.1920 a fost
reformat de către comisia medico-militară55.
DÂMBU IOAN s-a născut la 17.08.1875. El era fiul lui Dâmbu Ioan și Dâmbu Maria (născută Duca). La
28.06.1903 s-a căsătorit în orașul Bistrița, cu Nasodean Florica, născută la 21.10.1877, fiica lui Nasodean Mitru și
Nasodean Elena (născută Demian). Împreună cu aceasta a avut un copil, Ioan, născut la 09.12.1914. În primăvara
anului 1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe
front. Ca urmare a condițiilor de pe front s-a îmbolnăvit de oftică (tuberculoză). Ca urmare, la 08.08.1918 a fost
demobilizat ca invalid de război. La 16.05.1919 a încetat din viață la Bistrița ca urmare a bolii contactate în timpul
războiului56.
DEICHENDT MARTIN s-a născut la 06.03.1888. El era fiul lui Deichendt Gheorghe și Deichendt Maria (născută Tot). La 26.01.1913 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Salanci Margareta, născută la 23.04.1893, fiica lui Salanci
Ștefan și Salanci Luise (născută Balasz). El era de profesie cizmar. În luna ianuarie 1915 a fost mobilizat ca soldat
în cadrul Batalionului 23 vânători austro-ungar din Târgu-Mureș și trimis pe front. La 26.06.1916 a căzut prizonier în Rusia, iar din vara anului 1916 nu s-a mai știut nimic despre el57.
51 Ibidem, inv. 805, dosar 709, ff. 1, 3-6, 8.
52 Ibidem, inv. 618, dosar 1449, ff. 18, 20, 32-34, 56, 65, 66.
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DEJAN GAVRIL s-a născut la 09.11.1896 în localitatea Măgura Ilvei. El era fiul lui Dejan Costan și Dejan Todora. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul
armatei austro-ungare și trimis pe front. În urma luptelor de pe front a devenit invalid de război58.
DIVIRICEAN ALEXANDRU s-a născut la 30.06.1892 în orașul Bistrița. El era fiul lui Diviricean Alexandru și
Diviricean Maria (născută Hasnașiu). În luna octombrie 1913 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița. În luna august 1914 a fost mobilizat și trimis
pe frontul din Rusia. În luna septembrie 1914 a dispărut în timpul luptelor de pe frontul din Rusia. A fost frate cu
Diviricean Ioan (vezi mai jos).59
DIVIRICEAN IOAN s-a născut la 28.06.1888 în orașul Bistrița. El era fiul lui Diviricean Alexandru și Diviricean Maria (născută Hasnașiu). În luna octombrie 1909 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în
cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în toamna anului 1912 a fost trecut în rezervă.
În luna august 1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și
trimis pe front. Datorită condițiilor de pe front s-a îmbolnăvit de tuberculoză pulmonară și a fost internat în spital. La 28.03.1916 a încetat din viață în Spitalul militar din Bistrița. A fost frate cu Diviricean Alexandru (vezi mai
sus). Mama celor doi frați (Ioan și Alexandru) a rămas văduvă după ce soțul ei, Alexandru (tatăl celor doi frați) a
încetat din viață la 21.01.1918 de cancer la stomac60.
DORFI ALBERT s-a născut la 31.08.1878. El era fiul lui Dorfi Carol și Dorfi Luisa (născută Salzer). La
06.06.1903 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Vigolani Elena, născută la 24.05.1886, fiica lui Vigolani Elias și Vigolani Ludovica (născută Buzan). Împreună cu aceasta a avut un copil, Elena, născută la 08.12.1905. El era de profesie calfă de curelar. La 20.09.1914 a fost mobilizat în cadrul Regimentului Etape 7 austro-ungar. În luna ianuarie
1917 a fost înaintat la gradul de sergent. La 06.10.1918 a încetat din viață în Spitalul militar din Losoncz61.
DORFI GUSTAV s-a născut la 09.06.1871. El era fiul lui Dorfi Mihai și Dorfi Regina (născută Müller). La
18.10.1899 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Maurer Emila, născută la 27.08.1880, fiica lui Maurer Carol și Maurer
Carolina (născută Wolf). Împreună cu aceasta a avut șase copii: Oskar, născut la 23.10.1900, Elena, născută la
20.03.1902, Erna, născută la 22.01.1904, Hilda Mariaz, născută la 23.06.1906, Ervin, născut la 12.03.1913 și Gustav,
născut la 01.04.1914. El era de profesie frizer. La 24.02.1916 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63
infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. La 19.10.1918 a încetat de viață la Bistrița din cauza „trudelor de război” (condițiilor de pe front), la cauza decesului fiind menționată aprinderea de plămâni62.
EBERTH GHEORGHE s-a născut la 13.07.1888. El era fiul lui Eberth Ion și Eberth Maria (născută Schlecht). La
12.10.1913 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Hoos Ecaterina, născută la 14.08.1893, fiica lui Hoos Ioan și Hoos Cristina (născută Schuster). Împreună cu aceasta a avut șase copii: Maria, născută la 16.03.1911, Gheorghe, născut la
18.08.1914, Ioan, născut la 06.07.1917, Caterina, născută la 28.06.1922, Sofia, născută la 23.02.1925 și Martin, născut
la 31.03.1929. În luna octombrie 1910 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului
62 infanterie austro-ungară din Târgu-Mureș, iar în luna decembrie 1910 a fost trecut în rezervă. La 01.08.1914 a
fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 62 infanterie austro-ungară din Târgu-Mureș și trimis pe front. La
14.12.1914 a fost rănit în timpul luptelor de pe front și luat prizonier. În luna noiembrie 1915 s-a întors din prizonierat ca invalid de război, la 07.08.1916 a fost demobilizat, iar la 22.09.1919 a fost reformat de către comisia medico-militară. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „calus femural drept cu scurtare de 5 cm”63.
ERNST IOAN s-a născut la 22.07.1884. El era fiul lui Ernst Ion și Ernst Ana (născută Gros). La 07.02.1909
s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Theiss Sofia, născută la 25.04.1882, fiica lui Theiss Ioan și Theiss Sofia (născută
Wȁchter). Împreună cu aceasta a avut patru copii: Rosa, născută la 20.09.1909, Ioan, născut la 30.01.1911, Hermina, născută la 07.05.1914 și Elena, născută la 23.04.1918. El era de profesie pădurar. În luna octombrie 1903 a fost
încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 2 infanterie austro-ungară din Brașov.
În luna decembrie 1904 a fost înaintat în gradul de caporal. În luna septembrie 1906 a fost trecut în rezervă. La
02.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 2 infanterie austro-ungară din Brașov și trimis pe
front. La 25.05.1917 a încetat din viață în timpul luptelor de pe front64.
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FIGAN PARTENE s-a născut la 06.02.1891 în orașul Bistrița. El era fiul lui Figan Gavrilă și Figan Firoana.
La 15.05.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 austro-ungar de infanterie Bistrița și trimis pe
frontul din Italia. La 20.11.1915 a fost rănit în timpul luptelor de pe Muntele Cucu de pe frontul din Italia. Ca urmare, în luna martie 1919 a fost reformat de către comisia medico-militară65.
FILIMON IOAN s-a născut la 03.10.1883. El era fiul lui Filimon Chilian Mitru și Filimon Maria (născută
Grozav). La 21.04.1913 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Măgerușan Nastasia, născută la 06.07.1890, fiica lui Măgerușan Grigorie și Măgerușan Palagia (născută Arcălean). Împreună cu aceasta a avut cinci copii: Ioan, născut
la 28.10.1912, Dumitru, născut la 19.11.1915, Maria, născută la 14.02.1917, Ana, născută la 26.08.1918 și Aurica,
născută la 22.03.1923. El era de profesie calfă de zidar. În luna octombrie 1905 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în luna august 1907 a fost
trecut în rezervă. În luna august 1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. În luna noiembrie 1918 a fost demobilizat. La 16.12.1922 a fost reformat de către
comisia medico-militară, iar la 03.01.1923 a încetat din viață la Bistrița din cauza tuberculozei pulmonare66.
FILIP GRIGORE s-a născut la 10.02.1873 în localitatea Arcalia. El era fiul lui Filip Ioan și Filip Rebeca (născută Iacobele). La 05.06.1911 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Kadar Ana, născută la 09.03.1882, fiica lui Kadar
Barbala. Împreună cu aceasta a avut doi copii: Ioan, născut la 06.04.1908 și Mihai, născut la 26.05.1911. În luna
octombrie 1895 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 9 husari honvezi din
Târgu-Mureș, iar în luna decembrie 1897 a fost trecut în rezervă. La 03.01.1916 a fost mobilizat ca soldat în cadrul
Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În luna iunie 1916 a trimis ultima scrisoare de pe front. După
această dată nu s-a mai știut nimic despre el67.
FILIPAȘ GHEORGHE s-a născut în orașul Bistrița. El era fiul lui Filipaș Teodor și Filipaș Caterina. În anul
1905 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 62 infanterie austro-ungară din
Târgu-Mureș, iar ulterior a fost trecut în rezervă. În timpul primului război mondial a fost mobilizat în cadrul
Regimentului 62 infanterie austro-ungară din Târgu-Mureș și trimis pe front. În timpul luptelor a fost rănit de
un glonț, fiind diagnosticat cu „pierderea funcțională completă a degetelor 4 și 5 ale mâinii drepte”, devenind
invalid de război. La 16.03.1919 s-a căsătorit în orașul Bistrița și a avut împreună cu soția sa doi copii: Gheorghe,
născut la 18.04.1919 și Ioan, născut la 31.08.192068.
FLEISCHEN FRIDERICH s-a născut la 20.11.1884 în orașul Bistrița. El era fiul lui Fleischen Frideric și Fleischen
Carolina (născută Schuster). La 03.10.1918 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Forfotă Constanța, născută la
06.11.1882, fiica lui Forfotă Ioan și Forfotă Luisa (născută Marközy), dar nu a avut copii împreună cu aceasta.
În luna octombrie 1905 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi
din Dej, iar în luna decembrie 1905 a fost trecut în rezervă. La 01.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe frontul din Rusia. În luna mai 1916 a fost rănit în timpul luptelor de
pe frontul din Rusia. În urma rănii suferite a fost diagnosticat cu „pierderea de substanță a osului frontal în toată
grosimea de 12 cm”. Ca urmare, la 06.03.1917 a fost demobilizat ca invalid de război, iar la 21.10.1919 a fost reformat de către comisia medico-militară69.
FOISEL IOAN s-a născut la 17.08.1879 în orașul Bistrița. El era fiul lui Foisel George și Foisel Maria (născută
Zobel). La 02.04.1902 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Ohler Maria, născută la 22.09.1881, fiica lui Ohler Ioan și
Ohler Caterina (născută Keilig). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Martin, născut la 20.07.1908, Rosina, născută la 15.03.1910 și Mihai, născut la 29.11.1912. El era de profesie calfă de zidar. În luna octombrie 1900 a fost
încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița,
iar în luna decembrie 1900 a fost trecut în rezervă. La 03.08.1914 a fost mobilizat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe frontul din Serbia. În luna septembrie a căzut prizonier în timpul luptelor de pe frontul
din Serbia. În luna octombrie 1915 a trimis ultima scrisoare din prizonierat, dată după care nu s-a mai știut nimic
despre el70.
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FRISCH FRIDERICH era fiul lui Frisch Frideric și Frisch Ioana. El a fost căsătorit și a avut împreună cu soția
sa un copil, Ioana, născută la 13.11.1921. La 01.03.1914 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în
cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița. La 21.07.1916 a fost mobilizat ca fruntaș în cadrul
Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. La 03.05.1917 a fost înaintat la gradul de
caporal. În anul 1918 a fost demobilizat ca invalid de război71.
FÜLÖP GRIGORE a aparținut contingentului 1894. El a fost căsătorit cu Fülöp Ana, născută în anul 1882. Împreună cu aceasta a avut doi copii: Ianos, născut la 06.04.1908 și Mihaly, născut la 26.05.1911. În timpul primului
război mondial a fost mobilizat în cadrul Regimentului 9 cavalerie austro-ungară și trimis pe front. În anul 1917 a
dispărut în timpul luptelor de pe front72.
FULZ FRIDERICH s-a născut la 14.05.1876 în orașul Bistrița. El era fiul lui Fulz Frideric și Fulz Maria (născută
Schiss). La 27.11.1904 s-a căsătorit în orașul Budapesta cu Heitzimann Emilia, născută la 28.12.1878, fiica lui Heitzimann Iosif și Heitzimann Rozalia (născută Leschnek). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Frederic, născut la
06.06.1907, Ștefan, născut la 20.08.1909 și Iuliu, născut la 03.05.1911. Era de profesie butnar (dogar). În octombrie
1897 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar în luna
decembrie 1897 a fost trecut în rezervă. La 04.08.1914 a fost din mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32
honvezi din Dej și trimis pe front. În luna ianuarie 1916 a fost înaintat la gradul de fruntaș. La 21.03.1918 a încetat
din viață în Spitalul militar din Follina din Italia73.
GABOR IOAN s-a născut la 10.04.1883 în localitatea Șieu Sfântu. El era fiul lui Gabor Ioan și Gabor Susana
(născută Kertesz). La 17.12.1907 s-a căsătorit în localitatea Șintereag cu Kiss Estera, născută la 01.07.1884, fiica
lui Kiss Martin și Kiss Carolina (născută Nagy). Împreună cu aceasta a avut un copil, Ana, născută la 15.09.1908.
Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. Era de profesie sergentul orașului (polițist). În luna octombrie 1904 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 2 Husari din Brașov, iar în luna septembrie
1907 a fost trecut în rezervă. La 30.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 36 artilerie austro-ungară și trimis pe front. La sfârșitul anului 1915 a dispărut în timpul luptelor de pe front74.
GASSNER PETTER s-a născut la 18.01.1886 în localitatea Rodna. El era fiul lui Gassner Ioan și Gassner Rosalia (născută Braz). La 06.12.1914 s-a căsătorit în orașul Bistrița, cu Câmpian Palagia, născută la 16.11.1881, fiica
lui Câmpian Maria. El era de profesie pielar. În luna octombrie 1908 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar în luna septembrie 1910 a fost trecut în rezervă. La
01.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe frontul din Rusia. În
anul 1915 a dispărut în timpul luptelor de pe frontul din Rusia75.
GAVRA IOAN s-a născut la 25.12.1876 în localitatea Herina. El era fiul lui Gavra Ilie și Gavra Maria (născută
Gălățan). La 03.02.1901 s-a căsătorit în localitatea Herina cu Filip Florica, născută la 03.12.1882, fiica lui Filip Ilișca. Împreună cu aceasta a avut șase copii: Pavel, născut în aprilie 1903, Ioan, născut la 05.02.1907, Vasile, născut
la 04.12.1908, Maria, născută la 23.12.1910, Ana, născută la 18.06.1912 și Florica, născută la 22.06.1914. Ulterior s-a
stabilit în orașul Bistrița. În luna octombrie 1898 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul
Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în luna septembrie 1900 a fost trecut în rezervă. La
03.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. În luna septembrie 1914 a căzut prizonier în timpul luptelor de pe front76.
GAVRILAȘ ALEXANDRU a avut domiciliul în orașul Bistrița, cartierul Sigmir. El a aparținut contingentului
1910. El a fost căsătorit cu Gavrilaș Rafila, născută la 21.01.1889. Împreună cu aceasta a avut un copil, Ioan, născut
la 05.05.1911. În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie
austro-ungară din Bistriț și trimis pe front. În timpul luptelor de pe front a dispărut77.
GĂLĂȚAN IOAN s-a născut la 18.02.1886. El era fiul lui Gălățan Ioan și Gălățan Maria (născută Moroșan).
La 14.01.1911 s-a căsătorit în localitatea Vermeș cu Breșfelean Domnița, născută la 24.12.1889, fiica lui Breșfelean
Peter și Breșfelean Maria (născută Bulcz). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Aurica, născută la 08.05.1911
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și Victoria, născută la 02.08.1913. Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița. În luna octombrie
1907 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din
Bistrița. În luna mai 1908 a fost înaintat la gradul de fruntaș, iar în luna decembrie 1908 la gradul de caporal. În
luna septembrie 1910 a fost trecut în rezervă. La 02.08.1914 a fost mobilizat în cadrul Regimentului 63 infanterie
austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. În luna august 1914 a căzut prizonier în timpul luptelor de pe front78.
GÖCKLER GUSTAV s-a născut la 22.10.1870. El era fiul lui Göckler Matei și Göckler Carolina (născută Marzloff). La 09.11.1895 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Rottmann Matilda, născută la 01.05.1877, fiica lui Rottmann
Dănilă și Rottmann Regina (născută Orelt). Împreună cu aceasta a avut patru copii: Ernst, născut la 09.01.1902,
Matilda, născută la 01.05.1904, Oscar Erich, născut la 22.11.1906 și Frideric, născut la 17.07.1910. El era de profesie
calfă de fierar. La 15.06.1889 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar la Herghelia de la Mezökegyes.
La 01.01.1891 a fost înaintat la gradul de caporal. La 31.12.1893 a fost trecut în rezervă. În luna mai 1894 fost înaintat la gradul de sergent. În luna septembrie 1916 a fost mobilizat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej, iar
în luna februarie 1917 a fost trimis pe front. În luna mai 1918 a fost concediat pe timp nelimitat, iar la 25.01.1925
a fost reformat de către comisia medico-militară ca invalid de război. La 25.11.1928 a încetat din viață la Bistrița
de astm bronșic79.
GUTSCH GUSTAV s-a născut la 22.10.1883 în localitatea Bistrița. El era fiul lui Gutsch Benjamin și Gutsch
Tereza (născută Salzer). La 14.03.1908 s-a căsătorit în localitatea Petriș cu Dorfi Emma, născută la 08.12.1885, fiica
lui Dorfi Samuel și Dorfi Sofia (născută Duwner). Împreună cu aceasta a avut trei copii: Augusta Emma, născută
la 26.06.1907, Ernst, născut la 23.09.1909 și Gustav, născut la 17.04.1916. Era de profesie blănar. În luna ianuarie
1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe front. La 18.10.1915 a dispărut în timpul luptelor de pe front80.
GYÖMBER CRISTOF s-a născut la 08.11.1890 în orașul Bistrița. El era fiul lui Gyömber Alexandru și Gyömber Maria (născută Ianca). El nu a fost căsătorit. Era de profesie muzicant. În luna octombrie 1912 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului de căi ferate și telegraf din Cornenburg, iar
în luna decembrie 1912 a fost trecut în rezervă. În luna iulie 1914 a fost mobilizat în cadrul Regimentului de căi
ferate și telegraf din Cornenburg și trimis pe front. În luna martie 1916 a dispărut în timpul luptelor de pe front81.
HEIER IZRAIEL s-a născut la 22.06.1878 în localitatea Gura Humorului, Bucovina. El era fiul lui Heier Mechel
și Heier Iacher (născută Astfeld). La 02.09.1903 s-a căsătorit în localitatea Bistrița Bârgăului cu Rachmuth Chaja,
născută la 05.05.1870, fiica lui Rachmuth Iankel și Rachmuth Lea. Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița. El era de profesie comerciant. În luna februarie 1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului
42 infanterie austro-ungară din Terezin82 și trimis pe front. În anul 1918 a încetat din viață în Spitalul din Graz și
a fost înmormântat în cimitirul izraelit din Graz83.
HENDEL IOAN era fiul lui Hendel Ioan și Hendel Caterina. Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. La 10.01.1913
a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 35 artilerie austro-ungară din Cluj.
Odată cu declanșarea primului război mondial a fost trimis pe front. În timpul luptelor de pe front a fost rănit,
fiind diagnosticat cu „anchiloza articulară a pumnului stâng cu rigiditatea degetelor”. Ca urmare, în luna august
1917 a fost lăsat la vatră ca invalid de război84.
HENRICH GUSTAV era fiul lui Henrich Gustav și Henrich Clotilde (născută Horger). El a avut domiciliul
în orașul Bistrița. Nu a fost căsătorit. La 30.04.1916 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 35 artilerie
austro-ungară din Cluj și trimis pe front. La 21.06.1917 a fost înaintat la gradul de fruntaș. În timpul luptelor de
pe front a fost rănit, fiind diagnosticat cu „amputarea membrului inferior stâng”. Ca urmare, la 31.05.1918 a fost
demobilizat ca invalid de război, iar la 31.10.1919 a fost reformat de către comisia medico-militară85.
HERSCH IACOB s-a născut la 10.10.1883. El era fiul lui Hersch Iosif și Hersch Gittel (născută Haje). La
21.11.1907 s-a căsătorit în localitatea Gherla cu Ferdinand Sarolta, născută la 25.06.1885, fiica lui Ferdinand Moisa
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Ibidem, inv. 805, dosar 971, ff. 1-13.
Ibidem, inv. 805, dosar 1020, ff. 1-30.
Ibidem, inv. 805, dosar 1079, ff. 1-15.
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și Ferdinand Zili (născută Mann). Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița. El era de profesie calfă de croitor. În luna octombrie 1904 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului
63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în luna septembrie 1907 a fost trecut în rezervă. La 04.08.1914 a fost
mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. Afecțiunea
de „atrofie bilaterală a nervilor optici” de care suferea a fost agravată datorită condițiilor de pe front. Ca urmare,
la 10.08.1916 a fost demobilizat ca invalid de război, iar la 15.01.1920 a fost reformat de către comisia medico-militară. La 03.02.1938 a încetat din viață în orașul Bistrița86.
HERSCH MOZES s-a născut în anul 1883 în localitatea Sărățel. A trăit în concubinaj cu Sali Ferencz, împreună
cu care a avut trei copii: Frige, născută la 09.08.1909, Samuel, născut la 12.10.1911 și Efraim, născut la 26.06.1914.
Ulterior s-a stabilit în orașul Bistrița. În luna iunie 1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. La 14.10.1915 a încetat din viață în timpul luptelor de pe front87.
HERSKOVITZ BERNAT s-a născut la 21.01.1885 în orașul Bistrița. El era fiul lui Herskovitz Lupu și Herskovitz Feige (născută Marcovitz). La 09.08.1908 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Schlesinger Janca Ioana, născută
la 02.06.1888, fiica lui Schlesinger Aldorf și Schlesinger Roza (născută Iosef). Împreună cu aceasta a avut patru
copii: Paula, născută la 14.07.1909, Sidonia, născută la 06.02.1911, Iolan, născut la 12.07.1912 și Iuliu, născut la
20.10.1913. El era de profesie calfă de tapițer. La 15.02.1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 12
honvezi din Satu Mare și trimis pe front. La 14.07.1915 a încetat din viață în timpul luptelor de pe front. Rămasă
văduvă, soția sa, Herskovitz Janca Ioana, s-a recăsătorit la 22.12.1920 cu Rottenberg Elias David88.
HOCH ROBERT s-a născut la 23.10.1882 în orașul Bistrița. El era fiul lui Hoch Ioan și Hoch Ioana (născută
Orelt). La 17.10.1909 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Mittstock Ida Paulina, născută la 22.10.1891, fiica lui Mittstock Carol și Mittstock Matilda (născută Schmidt). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Robert Ioan Carol,
născut la 05.02.1911 și Ida Ioana Luisa, născută la 02.05.1913. El era de profesie comerciant. În luna octombrie
1903 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din
Bistrița. În luna decembrie 1903 a fost înaintat în gradul de fruntaș, în luna mai 1904 la cel de caporal, iar în luna
decembrie 1904 a fost înaintat în gradul de sergent. În luna septembrie 1906 a fost trecut în rezervă. La 02.08.1914
a fost mobilizat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe frontul din Rusia. În luna aprilie 1915 a
fost luat prizonier în timpul luptelor de pe frontul din Rusia. În luna aprilie 1916 a trimis ultima scrisoare din
prizonierat, dată după care nu s-a mai știut nimic despre el89.
HOFSTÄDTER CAROL s-a născut în anul 1880 în orașul Bistrița. El era fiul lui Hofstädter Frideric și Hofstädter Luiza. De profesie era arhitect. El a fost căsătorit cu Klemens Ema Regina, născută în anul 1885 în orașul
Bistrița. Împreună cu aceasta a avut doi copii: Erich, născut în anul 1912 în orașul Sarajevo și Edith, născută
la 17.12.1921 în orașul Bratislava. La 01.03.1902 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul
Regimentului 32 honvezi din Dej, iar ulterior a fost trecut în rezervă. În timpul primului război mondial a fost
mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 32 honvezi din Dej și trimis pe frontul din Rusia. La 30.05.1915 a fost
împușcat în treimea superioară a antebrațului stâng cu un glonț dum-dum (exploziv) în timpul luptelor de pe
frontul din Rusia. În perioada iulie-august 1915 a fost internat în Spitalul din Szombathely. În urma rănii suferite
a fost diagnosticat cu „cicatrice cavoasă de 5 cm în partea din mijloc a suprafeței interioare a antebrațului stâng,
paralizia ulnară cu atrofia consecutivă în musculatura metacarpiană și în hipotenar, mobilitate în articulația metacarpiană redusă, capacitate minimă de prindere și strângere a mâinii”. Ca urmare, a fost demobilizat ca invalid
de război90.
HOOS IOAN s-a născut la 31.03.1880 în localitatea Lechința. El era fiul lui Hoos Ioan și Hoss Rosina (născută
Wagner). La 24.02.1906 s-a căsătorit în orașul Bistrița cu Hendel Rosina, născută la 08.10.1884, fiica lui Hendel
Mihai și Hendel Rosina (născută Schatz). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Rosina, născută la 11.03.1907 și
Ioan, născut la 13.12.1909. În luna martie 1915 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. La 16.08.1915 a trimis ultima scrisoare de pe front, dată după care nu s-a
mai știut nimic despre el91.
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IACOB IULIUS s-a născut la 28.02.1887. El era fiul lui Iacob Iosif și Iacob Maria (născută Biro). La 04.08.1912
s-a căsătorit în localitatea Șieu cu Szakács Susana, născută la 29.07.1883, fiica lui Szakács Samoilă și Szakács Susana (născută Szilágy). Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița. În luna octombrie 1907 a fost
încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 2 Husari din Brașov, iar în luna octombrie
1910 a fost trecut în rezervă. La 01.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 2 Husari din Brașov și
trimis pe frontul din Rusia. În primăvara anului 1915 a căzut prizonier în timpul luptelor de pe frontul din Rusia.
La 24.04.1918 s-a reîntors din prizonierat, iar în luna mai 1918 s-a prezentat la serviciul militar la corpul său de
luptă, fiind trimis din nou pe front. În vara anului 1918 a dispărut în timpul luptelor de pe front92.
JÄGER ABRAHAM s-a născut la 11.07.1897. El era fiul lui Jäger Hesckel și Jäger Sarlota (născută Schwartz).
La 01.03.1927 s-a căsătorit în localitatea Șieu Odorhei cu Grünstein Etelca, născută la 31.10.1902, fiica lui Grünstein Ignat și Grünstein Regina (născută Deitelbaum). Împreună cu aceasta a avut doi copii: Herman, născut la
15.01.1928 și Elisabeta, născută la 05.09.1929. El era de profesie măcelar. Ulterior s-a stabilit împreună cu familia
în orașul Bistrița. În timpul primului război mondial a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe front. Datorită condițiilor de pe front s-a îmbolnăvit de tuberculoză
pulmonară, devenind invalid de război. A fost frate cu Jäger Aron (vezi mai jos)93.
JÄGER ARON s-a născut în anul 1891 în localitatea Ciceu Cristur. El era fiul lui Jäger Haskel și Jäger Sarlota.
El a fost căsătorit și a avut împreună cu soția sa un copil, Simion, născut la 23.10.1913. El era de profesie pantofar.
Ulterior s-a stabilit împreună cu familia în orașul Bistrița. La 05.08.1909 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar în luna septembrie 1912 a fost
trecut în rezervă. La 01.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din
Bistrița și trimis pe front. În luna februarie 1916 a fost rănit în urma luptelor de la Isonzo, de pe frontul din Italia.
El a avut gradul de caporal. Din cauza condițiilor de pe front s-a îmbolnăvit de „otită catarală cronică bilaterală
cu scădere ușoară a auzului”, devenind invalid de război. Ca urmare, în luna aprilie 1917 a fost demobilizat. A
fost frate cu Jäger Abraham (vezi mai sus)94.
JOHREND GEORGE s-a născut la 17.08.1886 în localitatea Sîniacob. El era fiul lui Johrend Martin și Johrend
Maria. La 15.10.1909 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița, iar ulterior a fost trecut în rezervă. La 07.02.1910 s-a căsătorit cu Creutzer Maria,
fiica lui Weber Ioan și Johrend Ecaterina. Împreună cu aceasta a avut un copil, Maria, născută la 11.10.1914. La
02.08.1914 a fost mobilizat ca soldat în cadrul Regimentului 63 infanterie austro-ungară din Bistrița și trimis pe
front fără a-și putea vedea copilul care urma să se nască în scurt timp. La 10.06.1915 a dispărut în timpul luptelor
de pe frontul din Italia. Rămasă văduvă, soția sa, Johrend Maria, s-a recăsătorit în anul 1926 cu Löw Ioan, născut
la 25.01.1883 în localitatea Sîniacob. Ulterior aceștia și-au stabilit domiciliul în orașul Bistrița95.
(Va urma)

Les habitants de Bistrița participants à la Première Guerre Mondiale
(Résumée)
Pendant la Première Guerre Mondiale des dizaines dʼhabitants de Bistrița ont été mobilisé dans lʼarmee austro-hongroise et envoyés sur le front
de Rusie, Serbie et lʼItalie. Parmi ceux-ci plusieurs ont perdu leur vie, ont disparu, ou ont été blesés. Et les civiles ont été afectés aussi. La nourriture a été rationalisés, les cloches de lʼéglise de Bistrița ont été requisitionés et lʼenseignant de lʼecole gréco-catholique a été deporté à Sopron en
Hongrie.
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