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Maramureşul  
        şi Marea Unire

„A fost ziua cea mai frumoasă, cea mai 
aleasă a Maramureşului românesc”, aşa 
cum arăta ziarul Sfatul, organul Con
siliului Naţional român din Maramureş: 
„sau adunat români din toate satele 
comitatului, ca la un semn, cu steaguri, 
cu cocarde în tricolor românesc. Eram 
adunaţi 56.000 de oameni, fieştecare cu 
dor sfânt în inimă. 
Cu dorul arzător de a arăta lumii întregi 
că neamul românesc din Maramureş ştie 
săşi croiască viitorul, ştie săşi aleagă 
oamenii şi mai ales vrea să dovedească 
că stă ca o stâncă pe lângă Marele Sfat 
Naţional Românesc. 
Buna orânduire ce am ţinuto cu toţii 
a fost ca în poveste. Chiar şi străinii au 
recunoscut că neam purtat cu toată 
cinstea. Însufleţirea a fost la culme. 

Cuvintele ce sau spus toate erau rupte 
din inima noastră”. 

În cadrul acestei manifestări înălţătoare 
a fost ales comitetul Sfatului Naţional 
Român, în frunte cu Vasile Chindriş. 
Acelaşi ziar arată că: „şi când părintele din 
Săpânţa, Balea, la jurat pe preşedintele 
sfatului comitatens, dr. Vasile Chindriş, 
sub steagul şi pe steagul românesc, bu
curia nea fost fără margini. Lacrimi în 
ochi şi bucurie pe feţele tuturora, vestea 
că se împlineşte visul neîmplinit al moş
strămoşilor noştri”. 

Odată constituit, Consiliul Naţional 
Român din Maramureş, a desfăşurat o 
vastă activitate organizatorică, sprijinind 
prin toate forţele alcătuirea consiliilor 

comunale şi gărzi naţionale române 
în întreg judeţul. Tot în 22 noiembrie 
a avut loc o adunare şi în Baia Mare. 
Preşedinte al Consiliului naţional român 
local din Baia Mare a fost ales avocatul 
Ioan Şavaniu, iar ca vicepreşedinţi: dr. 
Teofil Dragoş şi protopopul Alexandru 
Breban. La Vişeul de Jos sa constituit 
consiliul naţional comunal şi garda 
naţională în aceeaşi perioadă, cu prilejul 
unei mari adunări populare care a avut 
loc în localul şcolii din comună. 
Cu aceeaşi hotărâre sau întrunit şi 
românii din vechiul comitat al Chioa
rului, cu sediul la Şomcuta Mare. La 
adunarea din Şomcuta au participat şi 
mulţi ţărani şi intelectuali din satele 
apropiate: Buciumi, Văleni, Valea 
Chioarului, Buteasa. 

Clocotul Unirii sa resimţit şi în zona 
Târgu Lăpuş. În apelul adresat inte
lectualilor se arată că: 

„Sfatul organizat al neamului 
românesc vă cheamă imperios la o 
consfătuire pe ziua de 3 noiembrie 
1918, la care să se aleagă consiliul  
na ţional român, acuma când 
zbuciumul vremurilor ne-a adus suflul 
cald al li ber tăţii întregului neam 
românesc”.

Din consiliul naţional ales la această 
consfătuire au făcut parte Gavril Buzura, 
protopopul Ioan Olteanu, George Pe
trovan, directorul băncii Lăpuşana, Cle
ment Petrovan, dr. Ioan P. Olteanu, dr. 
Iuliu Meca, precum şi un număr de 6 
ţărani.  În localităţile cu populaţie mixtă, 
ca Baia Sprie, Sighet, Târgu Lăpuş, Baia 
Mare, Seini, au luat fiinţă şi consilii 
naţionale maghiare. 
În cartea „Maramureşul şi Unirea” se 
arată că: 

„Prin toate satele prin care tre ceau, 
delegaţii au fost primiţi cu multă 
însufleţire de populaţie, cu urale 
şi stri găte de bucurie: „Trăiască 
România/Vrem unire cu ţara!”.

În Baia Sprie, convoiul de căruţe, peste 
200 la număr, a fost aşteptat de întreaga 
populaţie a oraşului, care, în frunte 
cu protopopul, a ţinut să întâmpine 
maramureşenii. Şi, în acest scurt popas, 
mulţimea a început să murmure: „Hai 
să dăm mână cu mână/Cei cu inima 
ro mână/Sănvârtim hora frăţiei/Pe pă
mântul României”. 

În Baia Mare, delegaţia a fost întâmpina
tă pe piaţa din centrul oraşului, de 
Consiliul naţional român, în frunte cu 
dr. Teofil Dragoş, şi de celelalte delegaţii 
sosite din sudul judeţului. În acea zi, 
practic, Baia Mare a reunit delegaţiile 
şi aspiraţiile românilor din zona Izei, 
Marei, Vişeu, Lăpuş, Someş şi Tisa. 
A doua zi, trenul purta spre Alba Iulia 
inimile însufleţite ale atâtor soli ai 
poporului român, hotărâţi să realizeze în 
fapt visul strămoşilor. 

Emoţionanta zi de 1 decembrie şi şirurile 
nesfârşite de delegaţi care curgeau spre 
Alba Iulia sunt evocate de un articol 
memorabil intitulat „Învierea”: 

„A sosit plinirea vremii! Azi, stea dulce 
şi fermecătoare, îţi cunoaştem taina! 
Azi ştim ce-ţi era legată venirea”! 
Azi, cei cărora le aduci spolie, sunt 
pregătiţi pentru primirea ta. Darul tău 
se revarsă nu numai asupra noastră, 
ci cuprinde cu razele ei  alinătoare 
de dureri pe toţi cei ce-au suferit. Azi, 
venirea ta înseamnă sărbătoarea 
tuturor celor asupriţi”. 

La fel de impresionantă este şi descrierea 
din ziarul „Sfatul”: „şi noi alergăm cu 
toţii cu trup şi suflet la tine Albă Iulie, 
să rupem lanţurile ruşinoase ale robiei, 
să manifestăm singurul dor, de a dispune 
noi înşine asupra soartei noastre, de a fi 
liberi şi uniţi”. 
Documentele vremii subliniază hotărârea 
fermă a maselor de a fi prezente la Alba 
Iulia pentru a decide soarta ţării: „Mânaţi 
de o putere nevăzută, au plecat mii şi zeci 
de mii de oameni spre Alba Iulia. 

Cronologia  
unui eveniment 

istoriC 

Cu toată ameninţarea 
mitralierelor ungureşti, în 22 

noiembrie, se ţine la Sighet 
o impunătoare Adunare 

Naţională, cu peste 10.000 de 
participanţi, care a proclamat 
alegerea comitetului „Sfatului 
Naţional Român”, compus din 
34 de intelectuali, în frunte cu 

dr. V. Chindriş ca preşedinte. La 
această adunare au fost aleşi 

şi delegaţii care urmau să-i 
reprezinte pe maramureşeni la 
marea adunare de la Alba Iulia. 
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Au venit din toate colţurile locuite de 
români (...) ca un simbol, că de acum sau 
sfărâmat graniţele vitrege pe care zbirii 
noştri de ieri le credeau veşnice”. 
Trenurile soseau unul după altul la 
Alba Iulia, ticsite de oameni care cân
tau „Deşteaptăte române!”, „Hora 
Uni rii”, „Peal nostru steag”. Membrii 
C.N.R.C. sosiseră la Alba Iulia încă din 
28 noiembrie . 

Pentru a doua zi era pre văzută o con
ferinţă preliminară a membrilor con
siliului şi comitetului naţional. Con
ferinţa a avut loc a doua zi şi a durat până 
noapte târziu, sub preşedenţia lui Ştefan 
CiceoPop. 

În cartea lui Filipaşcu se arată că, atunci 
când bătrânul CiceoPop şia terminat 
cuvântarea cu strigătul „Trăiască Româ
nia Mare de la Nistru şi până la Tisa”, 
maramureşenii au protestat, strigând că 
ei nau venit până la Alba Iulia să pună 
hotar la Tisa, ci au venit ca să împingă 
hotarul până la graniţa Galiţiei, ca Ro

Delegaţia Ardealului la Alba Iulia

mânia să cuprindă între hotarele ei şi 
Ma ramureşul românesc de peste Tisa. 
Oratorul sa reexplicat că se referă numai 
la ţinuturile româneşti dinspre Ungaria 
şi că Ţinuturile româneşti dinspre Ga
liţia, deşi situate dincolo de Tisa, vor 
aparţine României. Ca urmare, oratorul 
şia încheiat lămuririle date cu strigătul 
„Trăiască România Mare, de la Nistru şi 
până dincolo de Tisa!”. 

„Cu dorul arzător  
de a arăta lumii întregi 

că neamul românesc din Maramureş ştie să-şi croiască viitorul, 
ştie să-şi aleagă oamenii şi mai ales vrea să dovedească  

că stă ca o stâncă pe lângă Marele Sfat  
Naţional Românesc. 

Buna orânduire ce am ţinut-o cu toţii a fost ca în poveste.  
Chiar şi străinii au recunoscut că ne-am purtat cu toată cinstea. 

Însufleţirea a fost la culme. Cuvintele ce s-au spus toate erau 
rupte din inima noastră”. 
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„Îmi vine greu să rememorez date şi 
fapte legate de primul război mondial. 
Şi aceasta pentru că acest război care a 
deschis cu lovituri de tun până şi ochii 
celor care mai trăiau în ultimele adieri 
ale romantismului, acest război pe 
care abia după aceea istoricii aveau săi 
adauge atributul de „mondial” pentru 
mine a avut un prolog de tristeţe şi 
suferinţă. În 1914 mia murit soţia şi 
am rămas cu doi copii mici. 
Grijilor zilnice legate de creşterea 
pruncilor li se adăugau cele izvorâte din 
conştiinţa mea de român maramureşean, 
conştiinţă vibrând la gândul unei 
posibile eliberări de sub dubla înjosire 
naţională şi socială la care era supus 
poporul nostru de către un imperiu în 
care numai austriecii şi ungurii păreau 
să aibă veşnice drepturi şi libertăţi.
Şi tocmai când îndoielile noastre cu 
privire la intrarea României în război 
începeau să se risipească pentru că 
oamenii politici înţelepţi de dincolo 
de munţi şiau dat seama că un ase
menea moment apare poate numai 
o singură dată în viaţa unui popor şi 
că unirea tuturor românilor va cere 
jertfe nenumite, în aceste zile de după 
Sîntămărie, când ne ziceam că în acel an, 
1916, vom apuca un Crăciun împreună 
cu toţi care suflau şi gândeau româneş te, 
atunci am fost obligat să mă înrolez în 
armata austroungară. 
Din acel moment, chinurile mele 
sufleteşti sau înmiit, pentru că întrun 
fel chiar dacă nu mă găseam faţă în faţă 
cu soldaţii din armata română, am fost 
trimis în zona Kaşovia, simţeam tot 
amarul participării silnice la o armată 
care se opunea idealurilor românilor, 
vedeam şi trăiam mizeria de pe fronturi 
şi, cum se întâmplă în asemenea cazuri, 
aveam sentimentul că tot acest calvar nu 
se va termina vreodată.

În toamna anului 1917, când revoluţia 
din Rusia a înviorat speranţele de pace 
şi de libertate ale popoarelor, când 
apăreau tot mai des semnele nesupunerii 

la disciplina cazonă, am fost transferat 
la Timişoara. Aici am stat până în au
gust 1918 când am fost trimis pe 
frontul din Franţa, la Sedan, unde se 
aflau contingente însemnate de soldaţi 
ro mâni. Mam conformat ordinului 
primit. De ajuns la destinaţie însă nu 
am ajuns. 
La Strasbourg am aflat că armatele 
im periale au suferit înfrângeri de ne
descris şi că soldaţii organizaţi după 
naţionalităţi au hotărât să plece spre 
provinciile de baştină, unde presimţeau, 
cu sensibilitatea oamenilor trăiţi patru 
ani în tranşee, că se vor întâmpla lucruri 
mari.
Cu chiu, cu vai, luând cu asalt trenurile 
arhipline, am reuşit să mă întorc la 
Timişoara. Oraşul era în fierbere. Or
dinea cazonă se spulberase luată de 
vântul revoluţiei. 
Şi azi, după 60 de ani, ţin minte cum, 
după ce am coborât din vagonul de 
marfă în care mă adăposteam, un soldat 
din garnizoana oraşului sa apropiat 
ameninţător de mine şi mia zis răstit: 
“Jos cu coroana!” Miam descoperit 
capul şi iam dat chipiul. A tăiat cu un 
cuţit coroana, mia dat înapoi chipiul şi 
din cauza emoţiei, nam fost în stare săi 
zic decât: “mulţam”.

Mai ţin minte că nu se găsea absolut 
nimic de mâncare. Bucătarii plecaseră 
spre casele lor şi valurile de soldaţi 
care se dădeau jos din trenuri, hămesiţi 
şi însetaţi, erau nevoiţi până când 
prindeam un alt tren să îndure ca şi mine 
o foame cum doar cei supuşi asediilor 
îmi închipui că au mai îndurat.
Cu căruţa, cu trenul, cu calul, ba chiar 
şi pe jos am ajuns nesperat de repede 
acasă, în Maramurăş. Ce pot să vă 
mai spun este că ştirile cele însemnate 
circulau ca purtate de vânt. Existau 
unii care lansau zvonuri înfricoşătoare 
despre viitorul naţiei româneşti: că ne 
va ocupa cutare sau cutare armată, că 
ma rile puteri nu vor accepta unirea 
tu turor românilor sau că, dacă vom 

încerca prin propriile noastre puteri, 
ne vom expune la represalii sângeroase. 
Dorinţa de înnoire era aşa de mare însă, 
încât, nici o forţă a naturii nu iar fi 
putut opri din drum pe români. Ca şi 
alte popoare, noi ne dădeam seama că 
trebuie să acţionăm chibzuit „acum ori 
niciodată”, cum ne învaţă şi frumosul 
nostru cîntec de libertate.

Sau ţinut adunări populare în tot 
Maramurăşul, adunări despre care 
aveam cunoştinţă îndeaproape. For
marea consiliilor naţionale româneşti, 
a gărzilor naţionale şi mai ales alegerea 
liberă, fără de constrângere a delegaţilor 
pentru adunarea de la Alba Iulia, sunt 
momente pe care nu le poate uita 
nimeni. În satul Giuleşti sa ţinut o 
mare adunare populară, adunare cu 
oamenii de pe apa Marei, unde sau ales 
reprezentanţii acestor locuri pentru a 
pleca la Alba Iulia. În total au fost aleşi 
8 delegaţi, printre care am avut cinstea 
şi onoarea să mă număr.

Era vreme ceţoasă de toamnă când, 
urmând firul de apă al Marei, am trecut 
Gutinul, ajungând cu bine la Baia Mare. 
Aici neam întâlnit cu alţi delegaţi de 
pe Iza şi Vişeu, din Firiza şi Ferneziu. 
Tot la Baia Sprie am aflat că fuseseră 
deplasate la Baia Mare pentru a ne 
intimida trupe de secui. Dar nici nu nea 
păsat. Am cântat şi am jucat bucuroşi că 
Maramureşul este întrun gând şi întro 
simţire cu toţi românii ardeleni.
La Baia Mare am ajuns pe întuneric, dar 
cu steaguri tricolore în frunte şi cântând 
fericiţi Hora Unirii. Odată sau aprins 
luminile în fereşti şi muncitorii mineri 
au început a cânta împreună cu noi. 
Când am ajuns la hotelul „Ştefan” unde 
se aflau adunaţi corifeii din Baia Mare, 
unul mai precaut a ieşit afară şi nea 
strigat speriat: „Tăceţi măi, că aiceas 
secuii!” Atunci Lazăr Ilie a strigat: 
„Măi să nu fim pitici şi să nu ne temem. 
Maramurăşenii nu se tem de nimeni şi 
de nimic în lumea asta.”

Şi nici nu era cazul să ne fie teamă 
pentru că prin oamenii săi, tot 
Maramurăşul mergea să voteze unirea.
Neam suit în tren fără de păs şi am 
plecat mai întâi la Cluj şi mai pe urmă 
spre Alba Iulia. Trenul mergea încet, 
mai stătea prin gări, era un furnicar 
de lume. Oamenii îşi făceau cruce 
văzândune, cu sarici miţoase, cu plete 
şi cu bărbi, înalţi ca brazii, toţi unul şi 
unul. Câte unul mai curajos ne întreba 
sfios:
De unde sunteţi, măi uriaşilor?
Din Maramurăş, din Maramurăş!

Şi cum vă spuneam, la Cluj neam unit 
cu clujenii şi am plecat mai departe. La 
Cucerdea, unde garda naţională fusese 
dezarmată, neam dat jos din tren şi am 
repus Consiliul naţional în drepturile 
sale. La Teiuş neam oprit din nou, 
am jucat şi am cântat cu oamenii care 
veneau cu trenurile la adunare. Eram 
atât de aproape de Alba Iulia! Şi totuşi, 
unuia din cei care mergeau cu sufletul 
curat să primească împărtăşania unirii 
nu ia fost dat săşi vadă visul cu ochii. 
Gloanţele pornite dintro mitralieră 
lau omorât pe loc pe bărbatul despre 
care aveam să aflăm că îl chema Ion 

Arion. Întrun fel am avut noroc. Dacă 
gloanţele îl ajungeau pe mecanic, ne 
duceam în văzduh cu toţii.

În Alba Iulia, dacă am sosit, neam 
aşezat întro şcoală unde am stat până 
în zorile zilei când, întro vreme de 
ploaie, amestecată cu zăpadă, am plecat 
la adunare. Noi cei de pe Mara şi de 
pe Cosău ne am pus lângă tribuna de 
unde a vorbit episcopul Iuliu Hossu, 
care a povestit tot ce sa petrecut în 
adunarea deputaţilor.
Mulţumiţi că sa făcut treabă bună am 
pornit îndărăt spre casă. Vestea unirii 
nea depăşit în iuţeală şi cei de acasă 
neau întrebat mulţi ani la rând cum a 
fost drumul spre Alba Iulia şi cum au 
fost cele petrecute acolo.
Anii au trecut, cu bucurii şi necazuri, 
după cum oamenii îşi rânduiesc soarta. 
Azi, până şi mie, care am 91 de ani, 
acele vremuri îmi par un vis din cartea 
de poveşti a istoriei. Unirea ni se pare 
firească pentru că noi românii am 
purtato mereu în nădejdea sufletului, 
împlinirea ei în urmă cu 60 de ani este 
hotarul pentru a cărui apărare nici 
o jertfă nu a fost şi nu va fi vreodată 
zadarnică.”

Din amintirile preotului 
emil FuCeC

1918. Episcopul Iuliu Hossu citind hotărârile Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia

„Şi azi, după 60 de ani, ţin 
minte cum, după ce am coborât 
din vagonul de marfă în care 
mă adăposteam, un soldat din 
garnizoana oraşului s-a apropiat 
ameninţător de mine şi mi-a zis 
răstit² «Jos cu coroana!» 
Mi-am descoperit capul şi i-am dat 
chipiul. A tăiat cu un cuţit coroana, 
mi-a dat înapoi chipiul şi din cauza 
emoţiei, n-am fost în stare să-i zic 
decât «mulţam»”.

Emil Fucec
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În Maramureş
Sosit în Maramureş, iau contact cu 
conducătorii poporului român de acolo, 
raportândumă la cele petrecute în 
Bucovina. Îmi arată şi ei instrucţiunile 
primite din partea conducerii „Comite
tului naţional” din Arad. Se hotărăşte, 
conform cu aceste instrucţiuni, organi
zarea gărzilor naţionale, sfaturi săteşti şi 
o mare adunare judeţeană de constituire 
a „Sfatului naţional”.
În fruntea acţiunii era părintele pro
topop Simion Balea, un mare român 
şi vrednic om de acţiune. Alături de 
acest conducător se găseau toţi românii 
buni care erau în judeţ: Ilie Mariş, Ilie 
Chindriş, Salvator Jurca, Dr. Titu Doroş, 
Ion Covaci, Gheorghe Bârlea, toţi pro
topopii şi preoţii din judeţ, precum şi 

Dr. Vasile Filipciuc, Serbu, Emil Stoica şi 
alţii a căror nume îmi scapă. Dl. Gavril 
Juga, un bun român maramureşean, încă 
nu sosise din captivitate, iar av. Vasile 
Chindriş a sosit exact în ziua marii 
adunări judeţene. Comitetul Partidului 
naţional din Maramureş, conformându
se instrucţiunilor primite, a luat măsuri 
de organizare pe judeţ.
O echipă permanentă compusă din 
Dr. Vasile Filipciuc. Serbu, Dr. Gheor
ghe Bârlea, Iuliu Ardelean. Ion Bilţu şi 
cu mine, eram tot timpul pe teren, or
ganizând comitetele şi gărzile naţio nale.
Simultan am făcut Comitetului Judeţean 
şi propuneri de delegaţi pentru Marea 
Adunare de la 1 decembrie de la Alba 
Iulia.
În timp ce noi românii organizam satele, 
ucrainenii se mişcau intens pe valea 

Tisei. Neau sosit ştiri că echipa condusă 
de un locotenent Vorobetz şi altul Mayer 
din Stanislav  foşti ofiţeri în armata 
austroungară, organizau şi recrutau în 
satele din regiunea RahăuFrasin. Din 
informaţiile primite ulterior am aflat 
că ofiţerii erau aceiaşi care intraseră să 
devasteze şi în Cernăuţi. De teamă că 
aceşti ucraineni vor veni şi la Sighet  
ceea ce sa şi întâmplat mai târziu  şefii 
autorităţilor maghiare, prefectul Zom
bori şi primarul Kricsfalusay, au convocat 
pe reprezentanţii tuturor naţionalităţilor 
la o consfătuire. Am luat parte şi eu la 
una din aceste şedinţe, la primar în birou. 
Panica între ei era mare. În acelaşi timp 
se temeau şi de venirea românilor. Au 
hotărât că până ce vor decide cei mari 
de la Budapesta, să fie încredinţat cu 
comanda gărzilor civile Lt.col. român 
Ştefan Silea, de iarg. 85 Sighet. Pe lângă 
aceasta, noi, natural, ne am organizat 
aparte în gărzi naţionale româneşti.

Zile mari şi înălţătoare erau acelea când 
ne prezentam în satele maramureşene 
ca români liberi. Majestuoasă a fost 
ma rea adunare a românilor liberi de la 
Sighet, unde sa ales Sfatul Judeţean şi 
preşedintele lui în persoana dlui dr. 
Vasile Chindriş, care abia atunci a sosit şi 
era încă îmbrăcat în uniforma ungurească 
de „stegar”. Grosul adunării îl formau 
ţăranii aduşi de mine din plasa Şugatag. 
Adunarea sa ţinut în curtea casei 
“Asociaţiei pentru cultura poporului ro
mân din Maramureş”.

Primul procuror, Ilyâs Andor, a ţinut să 
protesteze în faţa unchiului meu. Ale
xandru Lazăr, ameninţândumă chiar cu 
arestarea, dacă voi continua cu „agitaţiile”. 
Românii mai moderaţi ca: Dr. Iosif Pop, 
Anderco Isidor, Man Aurel, Mihalcea 
Gheorghe, sau dus la unchiul meu, 
rugândul să mă potolească şi să nu mai 
fac lucruri ca cele întâmplate că „am călcat 
în picioare, în plină adunare, tricolorul 
maghiar”. Băiatul unchiului meu, care 
era şeful judecătoriei din localitate, sa 
enervat din cale afară, îngrozinduse de 
urmările ce ar putea surveni.

Drumul spre Marea Adunare 
de la Alba-Iulia

După pregătirile în judeţ au urmat cele 
în vederea Adunări de la AlbaIulia. Noi, 
maramureşenii, neam transportat 12 
căruţe peste muntele Gutâiului, până la 
Satu Mare  Ţara Oaşului, Ugocea şi Baia 
Mare. În fruntea noastră erau bătrânii 
protopopi Bârlea, Doroş, o mulţime 
de preoţi, avocaţi, medici, studenţi şi 
fruntaşi. O parte din delegaţi au plecat 
cu trăsuri spre Năsăud.
Întâlnirea căruţelor a fost în satul meu, 
Giuleşti. De aici, Baia Mare, călătoria a 
fost un triumf. Ce păcat că nu sa păstrat 
în acele vremuri nici o fotografie. La 
mar ginea pădurii, deasupra Băii Sprie, 
delegaţia maramureşeană a fost în
tâmpinată de o echipă de doamne şi 
domni cu steaguri, în fruntea cărora era 
familia părintelui protopop Anca din 
BaiaSprie. După o odihnă de vreo oră, 
neam continuat drumul spre Baia Mare, 
unde am fost primiţi de intelectualii 
români în frunte cu părintele protopop 
Brebanu.

La restaurantul Ştefan a avut loc o masă 
mare de înfrăţire între intelectuali şi 
ţărani. Îmi aduc aminte că vecinul nostru 
din Giuleşti, „Toderici”, care nea adus cu 
căruţa şi care avea o iapă nărăvaşă ţinea 
tot drumul cu glume. În restaurant eram 
cu toţii „claiegrămadă”. Bietul Toderici 
nu ştia ce să facă la masă între atâţia 
„domni”. Îi explicam vecinului Ion că 
acum începe şi românul „domn”. A doua 

zi după programul stabilit, plecăm cu 
trenul decorat cu steaguri şi flori, spre 
Cluj. În gara Ulmeni se ataşează trenul 
nostru, vagonul cu „Badea Gheorghe 
Pop de Băseşti”, preşedintele partidului 
naţional, căruia îi facem o entuziastă 
primire. 
În gara Jibou ne aşteptau delegaţii din 
Zalău, şi Şimleu, iar în celelalte gări: 
lleanda Mare, Câlgău, delegaţi din 
judeţul Someş. Ajungem în gara Dej; 
unde, în urma unor altercaţiuni cu nişte 
soldaţi secui care retrăgeau spre pusta 
Un gariei, era so păţim; cât pâci să zvâr
le cu grenade. Aici, în gara Dej, neam 
întâlnit cu trenul care venea dinspre 
Bistriţa. În acest tren am întâlnit şi fraţi 
deai noştri care veneau din Moldova şi 
care purtau uniformă românească, bunul 
meu prieten Ghiţă PatakyVăleanu, care 
cânta de răsunau văile. În gara Apahida a 
trebuit să stăm mai mult timp, fiind mare 
aglomeraţie. în gara CucerdeaRăzboieni 
a fost o încăierare ungurii; aici a căzut 
bietul plutonier Arion, iar alţii au fost 
răniţi. Noi am scăpat ca prin minune.
În gara Teiuş am strâns lume multă şi ne
am dus la vagonul lui „Badea Gheorghe”, 
unde am manifestat pentru Preşedintele 
Partidului Naţional, care avea pe atunci 
peste 80 de ani.

Sosirea la AlbaIulia  a unei mulţimi ne
pre văzute până atunci nea impresionat 
mult. Nu este cazul să descriu această 
măreaţă demonstraţie a poporului ar
de lean, fiindcă au descriso iluştri mâ
nuitori ai condeiului în cele mai mici 
amănunte. Eu voi arăta doar ce sa pe

trecut în jurul nostru; actele la care 
personal am avut fericirea să iau parte. 
Eu am reprezentat la această Mare 
Adunare plasa mea de baştină Şugătag
Maramureş, cu „credenţional” (cum i se 
spunea) în regulă, aşa că am fost unul 
dintre „deputaţii” cu drept de vot în Sala 
istorică din Cetate, unde sa votat Marea 
Unire.
Acesta este primul mare act politic la 
care am avut cinstea deşi încă tânăr  să 
iau parte. Marea Adunare a prezidato 
Preşedintele Partidului Naţional, Gheor 
ghe Pop de Băseşti, secondat de toţi 
episcopii, de Comitetul Naţional com
pus între alţii din Teodor Mihali, Ştefan 
CicioPop, Vasile Goldiş, Iuliu Maniu, 
Alexandru VaidaVoievod, Aurel Vlad şi 
întreg biroul.
În sală, au fost prezenţi şi reprezentanţii 
tuturor provinciilor româneşti. Când au 
apărut reprezentanţii armatei române, 
ge ne ralul Lecate şi aviatorul Peneş, 
entuziasmul a atins culmea. Şedinţa o 
deschide octogenarul preşedinte Gheor
ghe Pop de Băseşti care, după ce rosteşte 
cuvintele: „acum, Doamne, slobo zeş te pe 
robul Tău, că văzură ochii mei mân tuirea 
neamului românesc...” nuşi poate opri 
plânsul şi nici nui în stare să conducă 
şedinţa, aşa că lucrările le conduce în 
continuare, în prezenţa lui, Ştefan Cicio
Pop. 
După cuvântările din program, la orele 
12 exact, se ridică Vasile Goldiş şi citeşte 
„Moţiunea” prin care se votează pe vecie 
Unirea. Votarea unirii şi citirea moţiunii 
sa făcut de către episcopii Cristea şi 
Hossu în faţa poporului imens adunat 

ilie lazăr - memorii
Ilie Lazăr, Amintiri, Fundaţia Academia Civică, 2000, p. 57-60; 64-68

Ilie Lazăr și Iuliu Maniu

Vasile Lazăr

„Zile mari şi înălţătoare erau 
acelea când ne prezentam în 
satele maramureşene ca români 
liberi. Majestuoasă a fost ma-
rea adunare a românilor liberi 
de la Sighet, unde s-a ales 
Sfatul Judeţean şi preşedintele 
lui în persoana d-lui dr. Vasile 
Chindriş, care abia atunci 
a sosit şi era încă îmbrăcat 
în uniforma ungurească de 
„stegar”. Grosul adunării îl 
formau ţăranii aduşi de mine 
din plasa Şugatag. Adunarea s-a 
ţinut în curtea casei «Asociaţiei 
pentru cultura poporului ro mân 
din Maramureş»”.

Ilie Lazăr
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în Cetatea unde altă dată a fost tras pe 
roată Horea. După citirea moţiunii, ia 
cuvântul înţeleptul şi marele gânditor 
politic Iuliu Maniu, care „motivează 
hotărârile istorice”.
Tot ce a urmat după actul oficial al Unirii 
este descris de autori competenţi. Votarea 
se face întrun entuziasm de nedescris şi 
care nu mai încetează.

Regimentul 14 Roman

La Baia Mare mi se spune că regimentul 
14 Roman are ordin să înainteze prin 
BaiaSprie spre Sighet. Imediat ce mi 
sa comunicat acest lucru, mă prezint 
dlui colonel Gheorghiu (zis şi Ţiganu), 
co mandantul regimentului, căruia îi 
comunic cele isprăvite de mine la Bucu
reşti, îi arăt şi hârtiile primite de la Marele 
Stat Major, şimi ofer serviciile. Dl. 
colonel mă invită la popota regimentului 
unde fac cunoştinţă cu ofiţerii şi pe urmă 
iau parte şi la o consfătuire cu privire la 
planul de înaintare spre Sighet.
Dl. colonel Gheorghiu mă prezintă 
ofiţerilor cu care va trebui să colaborez şi 
anume: un domn maior Popovici, căpi
tanii Luca şi Refic (turc), locot. Popescu 
(care a căzut eroic la Peri) şi locot. 

Năsturaş şi alţii.
Stabilim planul de înaintare în cele mai 
mici amănunte. Având în vedere că eram 
în luna ianuarie, iar şoseaua pe la Crăceşti 
imposibil de parcurs din cauza zăpezii 
mari, hotărâm înaintarea prin Cavnic. 
Eu primesc ordin să înaintez cu maiorul 
Popovici şi căpitanul Luca. Fiind zăpadă 
şi prin Cavnic, iar tunurile aproape 
imposibil de trecut peste deal, cu caii slabi 
ai regimentului, pornesc înainte la Ocna 
Şugatag, unde iau contact cu românii 
refugiaţi acolo şi împreună cu tinerii Pop 
Mihai, Longin Mihali, Emil Ardeleanu 
şi Vasile Lazăr, mergeam călare prin 
satele Budeşti, Sârbi, Călineşti şi Breb, 
rechiziţionând cele 60 perechi de boi cu 
care reuşim să tragem tunurile şi căruţele 
batalionului [...]

Lupta de la Sighet-Cămara

De aici, de la Ocna Şugatag, compania 
căpitanului Luca primeşte însărcinarea 
să înainteze până în comuna Fereşti 
şi de acolo să trimită patrule la Vad şi 
even tual ţărani români de încredere şi 
buni cunoscători ai terenului până la 
Sighet. Comandamentul avea nevoie 
de informaţii precise asupra situaţiei 

ucrainenilor din Sighet, în cele mai mici 
amănunte.
Se angajează fratele meu Vasile Lazăr ca, 
împreună cu nişte ţărani din Giuteffîi, 
să plece la Sighet, îmbrăcaţi ţărăneşte, 
parcă ar pleca la „mărturie” (târg de 
săptămână). Vasile Lazăr a reuşit pe de
antregul, reîntorcânduse cu informaţii 
despre completa situaţie a duşmanului. 
Cunoscând astfel efectivele duşmane şi 
poziţia lor, hotărâm să facem un marş 
de învăluire a angajărilor de la Vad 
(5 km. înainte de Sighet). Trecem cu 
compania cpt. Luca, căreia i sau ataşat 
şi flăcăi din Giuleşti şi vreo 5 studenţi  
peste dumbrava dintre Fereşti şi Onceşti 
şi, de aici, trecem peste râul Iza şi prin 
pădure înaintăm spre Valea Porcului, 
unde ajungem dimineaţa către orele 4. 
De aici înaintăm cu multă prudenţă, 
prin grădinile de pe dealul din dreapta 
şoselei naţionale. Operaţia a reuşit, aşa că 
Vasile Lazăr, pe neobservate, sa apropiat 
de santinela de pe podul de fier de la 
Vad, asupra căreia a tras (de lângă căsuţa 
ţiganului). Această descărcare a fost 
semnalul de atac. Am atacat şi capturat 
garda care era în case, dormind, având un 
efectiv de 40 oameni, armament complet 
şi două trăsuri. 

Prizonierii şi capturile leam trimis la 
Berbeşti, iar noi am urmărit pe cei ce 
sau salvat prin fugă. Lovitura fiind 
pe neaşteptate, nau avut timp să 
avertizeze grosul trupelor din Sighet, 
ca să fugă spre gară şi deci au încercat 
să ne reziste vreo oră la fabrica de 
cărămizi şi la podul „Ronişoarei”. 
Ajunşi la gara mică, cpt. Luca este de 
părere să atacăm oraşul frontal. Eu, 
în schimb, cred că trebuie să le tăiem 
retragerea la Sighet. 
Căpitanul rămâne la părerea lui, se 
învoieşte în schimb, ca un pluton cu 
un tânăr sublocotenent, cu fratele 
meu Vasile şi cu mine, să înaintăm la 
Cămara şi acolo să baricadăm şoseaua 
şi linia ferată. Planul este imediat 
pus în aplicare. Cpt. Luca înaintează 
frontal cu trei plutoane, având între 
soldaţi şi pe localnicii Pop Mihai, Emil 
Ardeleanu şi Florentin Bilţiu, iar noi, 
cu plutonul în marş forţat la Cămara 
pe linia trenului vicinal. Nu facem 
decât vreo 200 de paşi şi apare înaintea 
noastră o locomotivă cu un vagon 
deschis ca să ne anunţe că trebuie să 
ne grăbim deoarece ucrainenii fug la 
gara mare şi se îmbarcă.
Un transport cu vreo 300 inşi a şi 
reuşit să scape. Al doilea transport, 
în schimb, nea căzut în sac. Sosiţi 
la locul unde trebuia baricadată 
şi distrusă linia ferată şi şoseaua, 
imediat ne apucăm de treabă, iar cu 
aceeaşi locomotivă trimit raportul 
dlui cpt. Luca să vină cu forţe mai 
mari că al doilea transport „ne cade”. 
După operaţia de baricadare, exact în 
dreptul biroului C.F. Maramureşene, 
am avut încă atâta timp să plasez în 
poziţie pe toţi oamenii, prin grădini 
şi o parte din ei pe malul Tisei, 
înspre Biserica Albă. În momentul 

când soseşte trenul încărcat, având 
în vagoanele deschise şase mitraliere 
gata de tragere, iar pe locomotivă, 
lângă mecanic, era locotenentul Vor
betz, la cotitura unde erau baricadele, 
noi îi somăm să se predea, iar ei, drept 
răspuns, încep să tragă în noi. Noi 
ripostăm, ei trag din nou. De la noi 
cade serg. Ilosif Gabor şi un altul este 
rănit. La ei, mult mai mulţi. După 
o oră şi jumătate de luptă, încep a 
se preda în grupuri, iar alţii fug spre 
Tisa, aruncânduse în apă. Între 
timp au sosit şi întăriturile trimise de 
căpitanul Luca.

După terminarea luptei din piaţa 
Căma ra, au ordin să se înmormânteze 
morţii, între care şi un biet fierar din 
Bocicoi. Ajuns cu căruţa între focuri. 
Strângem prizonierii şi răniţii, ne 
ridicăm mortul şi traversăm oraşul în 
sunetul goarnelor, spre spital, unde 
depunem răniţii şi pe urmă plasăm 
prizonierii sub pază.
Lume imensă era pe străzi, unii bucu
rânduse de venirea noastră, alţii 
stăteau indiferenţi. Eu aveam în jurul 
pieptului un tricolor lat şi o carabină 
în spinare. Eram obosit şi murdar, 
fiindcă de trei nopţi eram în acţiune 
şi nedormit.  [...]

Prizonierii, capturaţi la Sighet
Cămara, în număr de 337, au fost 
duşi la Coman damentul Diviziei la 
Dej, de către un pluton de soldaţi 
comandaţi de un sub locotenent şi de 
garda din comuna Săpân ţa şi Giuleşti 
de sub conducerea mea. Aceştia 
au fost primii prizonieri ai armatei 
române în operaţiunile din Ar deal.
După trecerea şi stabilirea unităţilor 
militare prin Maramureş, Consiliul 

Diri gent, această emanaţie a Ma
relui Sfat, stabilit la Sibiu, a început 
organizarea administrativă a Mara
mu reşului. Regi mentul 14 Român a 
înaintat spre Peri, unde a dat lupte 
(aici a căzut loco tenentul Popescu). 
Nu peste mult timp a sosit în Ma
ramureş generalul Olteanu, care 
comanda un detaşament cu care a 
operat mai departe spre Hust, Craia, 
Beregazasz.
Comitetul Partidului Naţional din 
Mara mureş, transformat în „Sfat Na
ţional”, a început preluarea adminis
tra tivă a judeţului, până la numirea 
prefectului. În jurul acestei numiri 
au fost divergenţe şi lupte. Aspirau 
la această demnitate mai mulţi şi, 
fiindcă nu sau înţeles, încă de la 
început sau dezbinat. Pe de o parte 
Dr. Titu Doroş voia să fie conducător 
nediscutat, pe de altă parte Dr. Ion 
Covaci, mare şef de partid, în conflict 
cu Dr. Vasile Filipciuc, iar familia 
Mihali, obişnuită cu conducerea 
per manentă a treburilor judeţului 
în toate vremurile, îl susţineau pe 
devotatul lor, Vasile Chindriş. În 
plus, erau funcţionarii de carieră 
ostili administraţiei româneşti, între 
care chiar vreo şapte inşi de origine 
română, care mai târziu au şi refuzat 
să depună jurământul.
În această situaţie fiind Maramureşul,  
neam prezentat dlui Iuliu Maniu 
la Sibiu, cerândui să numească un 
prefect străin de judeţ, ceea ce sa şi 
făcut în persoana marelui român Dr. 
Vasile Chiroiu, care la recomandaţia 
noastră şia luat ca subprefect pe 
omul de ad mi nis traţie Gavril Mihali. 
Eu, după instalarea primului prefect 
român, am părăsit Maramureşul, 
plecând la Cluj.

Regimentul 14
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Proces-verbal și 
Credențional  
al cercului electoral Ocna 
Șugatag
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George Pop de Băseşti este 
descendentul unei familii 
nobiliare din Băseşti. Stră
moşul său, Ştefan Pop, fiul 

lui Dumitru, cumpăra în anul 1678 de 
la contele Tolkoly Imre de Keszmark 
moşiile din Băseşti şi Oarţa de Jos. 

Născut la 1 august 1835, ca fiu al lui Petru 
Pop de Băseşti şi al Susanei Pop de Turţ, 
Gheorghe Pop a studiat la Baia Mare şi 
la Academia Juridică din Oradea. Începe 
activitatea politică în anul 1860, când 
este ales primpretor, iar apoi judecător. 
În acelaşi an se căsătoreşte cu Maria 
Losonti, o descendentă de viţă nobiliară 
de la Nuşfalău. 
În perioada 18721881 este deputat în 
Cehu Silvaniei pentru Camera Depu
taţilor din Budapesta. În 1892 se declară 
adept al redactării Memorandumului, 
prin care Partidul Naţional Român 

protestează energic împotriva sistemului 
de guvernare impus de Budapesta. În 
1895 prezidează un Congres al Naţiunilor 
Asuprite din Ungaria şi Transilvania. În 
anul 1902 preia conducerea Partidului 
Naţional Român. În anul 1907 lansează, 
în ziarul «Lupta», un apel pentru 
ajutorarea văduvelor şi orfanilor de 
război. Trei ani mai târziu este reales 
preşedinte al Partidului Naţional Român. 
La 1 decembrie 1918 este preşedinte 
al Marii Adunări Naţionale de la Alba 
Iulia. La 23 februarie 1919, la 83 de ani, 
« Bătrânul Naţiei » se stinge din viaţă. 
Sicriul, aşezat pe un car tras de şase boi, 
înconjurat de 16 soldaţi, a fost dus spre 
cimitirul din sat, locul de odihnă al 
familiei.
La înmormântarea sa nici nu se putea 
vorbi de un monument funerar, 
deoarece ploaia de gloanţe a duşmanilor 
lau petrecut şi pe ultimul său drum. 

Dar, la 4 aprilie 1923, este inaugurat 
monumentul memorialfunerar, în 
prezenţa a 15.000 de participanţi. 
Monumentul, ridicat de fiica sa Elena, 
este format dintrun obelisc de marmură 
neagră, înalt de 2,2 metri şi este aşezat 
pe un postament de piatră de carieră şi 
are următoarea inscripţie : « Aici îşi 
doarme somnul de veci George Pop 
de Băseşti, preşedinte al Partidului 
Naţional Român şi al istoricei adunări 
de la Alba Iulia, unde a proclamat 
unirea tuturor românilor. Născut la 
1 august 1835, trecut la veşnicie la 23 
februarie 1919, sub gloanţele secuieşti, 
apărat de armata română eliberatoare. 
Domnul a chemat pe robul său căruia i 
sa dat să vadă dezrobirea neamului». 

Casa Memorială a lui George Pop de 
Băseşti are peste un secol de existenţă 
şi este unul dintre monumentele care 
trebuie văzute cel puţin odată de toţi 
românii. 
Practic, datorită lui George Pop, 
Băseştiul a devenit centrul spiritual 
al judeţului, dar, tot din cauza lui, în 
perioada comunismului, comuna era 
cât pe ce să dispară de pe hartă. Lui 
George Pop i sau pus trei capete de 
acuzare: era moşier, catolic şi preşedinte 
al Partidului Naţional Român. 
Pentru asta sa încercat să fie scos din 
istorie, deşi a fost preşedintele Adunării 
de la Alba Iulia. Comuniştii nu sau 

mulţumit însă cu atât, au încercat să 
schimbe numele localităţii în Livada, 
dar oamenii nau acceptat schimbarea. 
Aşa că, sau gândit să profite de baza 
materială lăsată de George Pop. 
Actuala casă memorială a fost primul 
sediul al C.A.P.ului din zona Codru. 
Apoi a avut diferite întrebuinţări: fie
rărie, depozit de îngrăşăminte chimice 
etc.
Sa stabilit inclusiv ziua când să în
ceapă demolarea. Prin intervenţia lui 
Dumitru Pop, marele folclorist, sa 
reuşit salvarea casei şi transformarea ei 
în muzeu etnografic al zonei Codru. 

George Pop de Băseşti a fost 
implicat timp de peste şase decenii 

în toate evenimentele politice 
importante în lupta de eliberare 
naţională a ardelenilor. Meritele 

sale sunt incomensurabile pe toate 
tărâmurile activităţii de emancipare 

culturală şi chiar economică, 
gândindu-ne la faptul că în 1905, 

sub preşedinţia sa, a inclus în 
programul P.N.R. împroprietărirea 

ţăranului român. Însăşi prevederea 
din „Testamentul” său şi al fiicei 

sale, a înfiinţării unei ferme model 
în cuprinsul averii sale din Băseşti, 
dar şi interesul de a ajuta familiile 

ţăranilor ucişi în răscoala din 1907, 
dovedesc mărinimia sufletului 
său de creştin. El considera că 

averea sa aparţine neamului. Prin 
acelaşi testament, este prevăzută 

înfiinţarea Fundaţiei George Pop de 
Băseşti şi a fiicei sale Elena, care să 
contribuie la „promovarea culturii 

poporului român”. 

O recunoaştere a vieţii sale în 
luptă şi jertfă a fost alegerea 
sa ca preşedinte al celei mai 

importante Adunări din istoria 
poporului român, care a hotărât 

şi decretat Unirea de la Alba Iulia. 
La înmormântarea sa nici nu se 

putea vorbi însă de ridicarea unui 
monument în memoria lui. În loc să 
fie petrecut cu onoruri, George Pop 
de Băseşti a fost condus pe ultimul 
drum cu o ploaie de gloanţe. Abia 

în 14 aprilie 1923 s-a inaugurat 
monumentul memorial-funerar, 

în prezenţa a peste 15.000 de 
participanţi. Aşa, i-a fost respectată 

ultima dorinţă a marelui tribun: 
„să mă îngropaţi lângă ai mei şi 

în mijlocul poporului cu care am 
trăit, am muncit şi m-a ascultat”. Cu 

acest prilej i s-a adus şi decoraţia 
de „membru al Ordinului Coroana 

României în grad de Marea Cruce”. 
Monumentul, ridicat de fiica sa, 

este înalt de 2,2 metri, aşezat pe un 
postament de piatră de carieră şi 

are următoarea inscripţie: „Aici ăşi 
doarme somnul de veci George Pop 

de Băseşti, preşedinte al Partidului 
Naţional Român şi al istoricei 

adunări de la Alba Iulia, unde a 
proclamat unirea tuturor românilor. 

Născut la 1 august 1835, trecut 
la veşnicie la 23 februarie 1919, 
sub gloanţele secuieşti, apărat 

de armata română eliberatoare. 
Domnul a chemat pe robul său 

căruia i s-a dat să vadă dezrobirea 
neamului”. Mormântul se află lângă 

cele ale părinţilor şi a soţiei sale. 

Vorbind despre monumentele 
Băseştilor nu putem omite o 
povestioară adevărată despre 
stema care tronează pe frontispiciul 
Monumentului Eroilor din primul război 
mondial, ridicat în 1934. Este stema 
României Mari, ce are şi ea o istorie a 
sa. În 1940, când o parte a Transilvaniei 
a fost cedată Ungariei, ca să nu fie 
distrusă, stema a fost luată de ţărani şi 
ascunsă într-o fântână. După eliberarea 
Transilvaniei stema a fost pusă din nou 
la locul ei, dar, după 1948, odată cu 
instaurarea dictaturii comuniste, a fost 
păstrată într-un zid, în secret deplin. 
Abia după 1989, stema a ajuns din nou 
pe monument. 

„teiul unirii”
„Teiul Unirii” – are o dublă valoare: una 
bilologică (are peste 200 de ani şi e 
trecut pe lista monumentelor istorice) 
şi una istorică, pentru că sub acel tei 
s-au luat deciziile importante în ceea ce 
priveşte Unirea Ardealului cu România. 
De asemenea, există o tradiţie: cine 
merge pentru prima dată la acest tei 
trebuie să pună mâna pe el şi să-şi pună 
o dorinţă. Acea dorinţă se împlineşte. Casa Memorială a lui George Pop de Băseşti
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Regiune română

Regiune ruteană română

Limită comisie teritorială

Limită militară stabilită 
între comandamentele 
cehoslovac şi român

La începutul lui ianuarie 1919, 
Maramureşul a fost ocupat de 
către trupe ucrainene. Drept 
urmare, la Sibiu a fost trimisă 

o delegaţie condusă de Vasile Filipciuc 
pentru a solicita Consiliului Dirigent 
să intervină pe lângă Armata Română 
pentru a intra în Maramureş şi al elibera. 
La 16 ianuarie a intrat în Maramureş 
Regimentul nr. 14 din Roman, sub co
man da colonelului I. Gheorghiu, iar în 
ziua următoare a învins forţele ucrainene 
în lupta de la Cămara la Sighet. Ulterior, 
Regimentul şi gărzile naţionale româneşti 
au trecut la capturarea bandelor teroriste 
din Maramureş, ocupând teritoriul 
de pe ambele maluri ale Tisei până la 
Câmpulung la Tisa şi Valea Tarasului. 
Vestul şi nordul Maramureşului a rămas 
pentru moment sub control maghiar. 
În primăvara lui 1919 au început pro
vocările armatei sovietice maghiare, 
ceea ce a determinat reluarea luptelor. În 
final, Regimentul nr. 14 a ocupat şi res
tul Maramureşului, nu fără pierderi, în 
rândul subofiţerilor şi soldaţilor. 

Odată cu eliberarea Maramureşului, a 
fost stabilită şi administraţia românească. 
La 28 aprilie 1919 a depus jurământul de 
credinţă noul prefect al judeţului, Vasile 
Chiroiu. Alte funcţii au fost ocupate 
de către: Gavrilă Mihaly (subprefect), 
Alexandru Moldovan (prim notar al 
judeţului), Vasile Filipciuc, Flaviu Iurca, 
Iuliu Coman, Gheorghe Dan (pretori), 
Vasile Chindriş, Izidor Anderco, Iosif 
Rednic (juristconsulţi), Gheorghe Co
man (administraţia financiară), Ion 
Red nic, Alexandru Bălin, Sig. Pop, 
Ivan Dan (serviciul sanitar), Alexandru 
Lazăr (primpreşedinte la tribunal), 

Iuliu Moyş, Dumitru Grad (preşedinţi la 
tribunal), Ilie Chindriş (primprocuror), 
Desideriu Batin (preşedinte al sedriei 
orfanale), Tiberiu Chişiu (legist), Iuliu 
Pop Sighet, Petru Vaida Vişeu (preşedinţi 
la judecătorii), Florent Mihaly (decan 
al baroului de avocaţi), Ion de Kovats 
(prodecan al baroului de avocaţi), Victor 
Hodor (primar al Sighetului), Teodor 
Pop (şef al poliţiei din Sighet), I. Stoia 
(revizor şcolar), Vasile Iuga şi Ştefan 
Bota (subrevizori şcolari). Funcţiile mai 
mici au fost ocupate temporar de către 
persoane fără pregătire de specialitate. 

În toamna anului 1919 au fost redeschise 
şcolile secundare: un liceu de băieţi şi 
unul de fete şi o şcoală normală de băieţi 
la Sighetul Marmaţiei, apoi un gimnaziu 
la Vişeul de Sus. Pentru susţinerea 
elevilor şi internatului gimnaziului din 
Vişeu, Vasile Filipciuc a întemeiat o 
fundaţie de 500.000 de coroane. Gavrilă 
Iuga a transformat casina din Vişeu într
una românească şi a pus bazele Băncii 
Vişeului, care avea un capital exclusiv 
românesc de 600.000 de lei. 

În octombrie 1919 au fost aleşi primii 
re prezentanţi ai Maramureşului în 
Parlamentul României Mari: Gheorghe 
Bilaşcu, Gavrilă Iuga, Vasile Chindriş, 
V. Pop, Teodor Bocotei, Orest Ilniczky 
(deputaţi), Alexandru C. Anderco, 
Simion Balea, I. Boroş şi I. Pop senior 
(senatori). Deputatul Orest Ilniczky a 
citit în plen declaraţia prin care poporul 
rutean dorea să fie cuprins în hotarele 
României, „văzând în aceasta unicul mij
loc de a putea scăpa de mizeriile în care 
au ajuns, datorită latifundiilor oligarhice 
şi erariale” 

Problema graniţei  
cu Cehoslovacia

Conferinţa de Pace de la Paris a luat 
drept bază a discuţiilor cu România 
tratatul de alianţă încheiat în 1916, 
care prevedea graniţa nouă pe râul 
Tisa. De acest fapt a profitat delegaţia 
cehă pentru a cere partea nordică a 
Maramureşului. Între timp, Armata 
Română a sprijinit armata cehoslovacă 
împotriva ofensivei trupelor sovietice 
maghiare, iar comandamentul român 
în frunte cu generalul Constantin 
Prezan a stabilit de comun acord cu 
comandamentul cehoslovac o linie de 
demarcaţie între cele două ţări, ce oferea 
României aproape tot Maramureşul. 
Neprimind nicio instrucţiune de la 
primul ministru, delegaţia română la 

Conferinţa de Pace nu sa putut folosi 
de acest avantaj pentru a stabili graniţa 
definitivă. La 12 septembrie 1919 
guvernul Brătianu a fost înlocuit de 
guvernul Văitoianu. Ministrul secretar 
de stat Alexandru VaidaVoievod a 
înaintat un raport documentat asupra 
frontierei nordice a României, prin 
care cerea plasele Sighet, Tisa, Taras şi 
jumătate din Teceu, toate cu populaţie 
majoritar românească. La 1 decembrie 
VaidaVoevod a ajuns la şefia guvernului, 
în care calitate la numit pe Gavrilă Iuga 
drept expert în problema maramureşeană 
pe lângă delegaţia română la Conferinţa 
de Pace. Gavrilă Iuga a realizat multiple 

hărţi, memorii şi documente, prin 
care a dovedit caracterul românesc al 
Maramureşului întreg, ceea ce constituia 
o îndreptăţire incontestabilă a României 
de al cere. Relaţiile între delegaţiile cehă 
şi română au cunoscut o îmbunătăţire în 
această perioadă, astfel că la începutul 
anului 1920 au început tratative 
între cele două părţi privind frontiera 
maramureşeană. În cele din urmă, 
delegaţia cehă a consimţit în martie 1920 
să lase României tot Maramureşul, cu 
excepţia plasei Dolha. Însă la 13 martie 
1920, guvernul VaidaVoevod a fost 

schimbat, iar în aceste condiţii partea 
cehă a refuzat să mai semneze acordul, 
pretextând că partea română nu mai are 
împuternicire legală. 
Guvernul Averescu nu a continuat tra
tativele, iar la sfârşitul lui iulie 1920 a 
ordonat retragerea Armatei Române 
pe malul stâng al Tisei. Cercurile di
plomatice internaţionale au considerat 
acest gest drept o renunţare la partea de 
peste Tisa a Maramureşului, iar armata 
ce hoslovacă a ocupat definitiv zona 
părăsită.

stabilirea 
aDministraţiei 
româneşti
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Cu prilegiul marei adunări naţionale din AlbaIulia.
Neam român din patru unghiuri, fruntea ţio ridică sus,
Căci din somnul cel de moarte înviatai ca Isus !
Lanţul sclavului de veacuri azi îl scuturi la pământ,
Iar duşmanii tăi ca pleava umblăacum bătuţi de vânt.
Cei ce au vrut ca săţi răpească legea ta şi graiul tău
Au ajuns deocara lumei sub blăstămul cel mai rău.
Neam român, ridicăţi glasul, căci şi cerul şi pământul,
Vreau acuma să te asculte, săţi audă azi cuvântul.
în cetatea cea străbună ridicată, de Traian,
Azi se ‘nalţă a doua oară, falnic vulturul român
Şi cu ochii lui cei ageri spintecă văzduhul mare
Neamului roman să pună şi mai largi hotare,
Neam român, îndreaptăţi ochii spre cetatea’n careodată
A intrat Mihai Viteazul cu viteaza lui armată.
Nu vedeţi voi pe ruina zidurilor învechite
Umbra lui, care vesteşte vremurile împlinite
Dea lua în stăpânire pe vecia vecilor
Ce duşmanii îi răpiră tâlhăreşte, prin omor?
Neam român, tu şi urechia ţio apleacă şi ascultă,
Căci povestea ta e lungă şi durerea ta e multă.
Mut ai fost tu până astăzi şi deai vrea ca să mai taci
Ar vorbi în lumea largă pietrile pe carile calci.
Schingiuirile lui Horia cum pot rămânea uitate?
Horia, care ‘ntâiu strigase; „împărate, fă dreptate!”
Neam român, până acuma toată ţiau fost în zadar;
Şi revolta cu puterea,ca şi ruga la altar,
Căci duşmanii te ‘mpărţiră  să te poată stăpâni
Astăzi însă într’un cuget şi ntr’un simţ ne vom uni
Şi vom spune în lumea mare că suntem aceiaşi fii
Noi Români din patru unghiuri şi din patru ‘mpărăţii.,
LXII. 1918.

Ion Băilă, 
Sfatul, Sighet, an II, nr. 2-3, din 11(24) ian. 1919, p. 7
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Poezie scrisă de Ion 
Băilă „cu prilejul marei 

Adunări Naţionale 
din Alba Iulia”, la 1 
decembrie 1918 şi 

publicată în ziarul Sfatul 
Imnul Unirei


