
Sebeșenii și Unirea de la

1 Decembrie 1918

„În dimineaţa zilei de 1 decembrie, ca la un
semnal, lumea românească a purces spre Alba-Julia
[…] pe jos și cu căruţele […]. Am renunţat la
călătoria cu trenul, căci până la Alba-Iulia nu erau
decât 16 km. Era o dimineaţă rece, de iarnă […]. Pe
o parte a șoselei se duceau spre Alba Iulia, scârţâind
prin făgașele zăpezii, căruţele românești, buchete de
chiote și bucurie, alcătuind un singur fir, iar pe
cealaltă parte se retrăgea în aceeași direcţie, armata
germană ce venea din România, tun după tun, ca
niște pumni strânși ai tăcerii. Soldaţii germani,
fumegând liniștiţi din pipe, se uitau miraţi după
căruţele noastre mai grăbite. […] Era o roire de
necrezut.

Pe câmp se înălţau, ici-colo, tribunele de unde
oratorii vorbeau naţiei. Pe vremea aceea nu erau
microfoane, încât oratorii, cu glas prea mic pentru
atâta lume, treceau de la o tribună la alta. În ziua
aceea am cunoscut ce înseamnă entuziasmul
naţional, sincer, spontan, irezistibil, organic, masiv,
al oratorilor de la tribună […]. Seara, în timp ce ne
întorceam cu aceeași trăsură la Sebeș, atât eu, cât și
fratele meu ne simţeam purtaţi de conștiinţa că
pusesem temeiurile unui alt Timp cu toate că n-am
făcut decât să «participăm», tăcuţi și insignifianţi, la
un act ce se realiza prin puterea destinului […]”.

Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor, Editura
Hyperion, Chișinău, 1993, p. 362-363.
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INTRODUCERE

Prezentul catalog de expoziţie, intitulat
Sebeșenii și Unirea de la 1 Decembrie 1918, este
rezultatul proiectului omonim, finanţat de
Departamentul Centenar, din cadrul Ministe-
rului Culturii și Identităţii Naţionale, cu
prilejul aniversării a 100 de ani de la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia.

Realizarea acestuia a fost o necesitate nu
numai datorită faptului că se înscrie în seria
evenimentelor dedicate Centenarului Marii
Uniri, ci și pentru că din anul 2003, de când a
apărut prima lucrare mai amplă dedicată
evenimentelor petrecute la Sebeș, în perioada
noiembrie 1918 – ianuarie 1919, semnată de
regretatul istoric Nicolae Dănilă, au trecut 15
ani, iar între timp informaţiile istorice s-au
îmbogăţit, unele aspecte fiind lămurite, dar, în
același timp, au apărut noi întrebări și direcţii
de cercetare a evenimentelor.

Proiectul în sine a fost structurat pe două
direcţii. În prima dintre ele a fost făcută
identificarea instituţiilor deţinătoare a
documentelor referitoare la actul Unirii de la 1
Decembrie 1918, în vederea fotocopierii

acestora, în scopul realizării, în luna noiembrie
a anului 2018, a unei expoziţii care să ilustreze
evenimentele petrecute în orașul Sebeș în
lunile premergătoare și ulterioare Unirii,
precum și participarea locuitorilor la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia.

Cea de-a doua direcţie a proiectului a
constat în realizarea unui catalog de expoziţie
ce urma să cuprindă o parte a acestor
documente, precedat de un studiu istoric care
să includă toate informaţiile existente până în
prezent, privind actul Unirii, ideile vehiculate
în epocă și contribuţia sebeșenilor la acest
important eveniment, cu scopul de a creiona,
cu cât mai mare acurateţe, situaţia existentă
aici în urmă cu un secol.

Catalogul debutează cu prezentarea
evenimentelor din perioada anterioară Unirii,
în care ardelenii au fost angrenaţi în vâltoarea
Primului Război Mondial, plătind tributul de
sânge pe fronturile din Italia, Galiţia și în
Munţii Carpaţi, în armata unui imperiu care
intra în disoluţie. Pe lângă folosirea unor surse
istorice consacrate, a fost redată și atmosfera
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ROMÂNIA ÎN PRIMUL
RĂZBOI MONDIAL

România era membră a Triplei Alianţe încă din
anul 1883, opţiunea aderării la acest bloc militar
fiind o consecinţă a evenimentelor care s-au succedat
după Războiul de Independenţă și după Congresul
de la Berlin¹. Astfel, artizanii politicii externe
românești doreau să pună ţara la adăpost de politica
expansionistă a Rusiei. Cu toate acestea, tratatul de
alianţă a fost păstrat secret și nu a fost înaintat
Parlamentului spre ratificare².

În ciuda faptului că acordul a fost reînnoit cu
regularitate până în anul 1913, autorităţile române
nu au cedat presiunilor de a intra în război, venite
dinspre Germania și Austro-Ungaria în vara anului
1914, la scurt timp după declanșarea ostilităţilor³.
Singurul care susţinea intrarea în război alături de
Puterile Centrale, precum și respectarea angaja-
mentelor asumate prin tratatul de alianţă, era regele
Carol I, sprijinit de un mic grup de germanofili⁴.
Opţiunea sa nu era împărtășită însă nici de clasa
politică a vremii și nici de opinia publică
românească, care-și dorea, mai degrabă, să lupte

Carol I (1866-1914) - rege al României

¹ Gheorghe Platon (coord.), Istoria românilor, vol. VII, tom II,
De la Independenţă la Marea Unire, Editura Enciclopedică,
București, 2003, p. 398.
² Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Șerban
Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, Editura
Enciclopedică, București, 1998, p. 413.
³ Platon (coord.), Istoria, p. 396, 397.
⁴ Bărbulescu et alii, Istoria, p. 415.
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din acei ani, așa cum a fost ea surprinsă în
însemnările unui „cronicar” de pe Valea
Sebeșului, până în momentul în care „[…] ai
noștri au pușcat pe ofeţierii lor si au plecat toti
acasa fara urlabu”, adică fără permisie, așa cum
relata Iacob Aloman, în anul 1918. Acesta este
momentul în care începeau agitaţiile, inclusiv
la Sebeș, în care erau implicaţi militarii întorși
acasă cu armele din dotare. În același timp, se
impunea cunoașterea sacrificiilor pe care le-au
făcut sebeșenii în Primul Război Mondial,
reconstituirea lor fiind posibilă cu ajutorul
tabelelor cu participanţii români din Sebeș la
marea conflagraţie, întocmite de Astra și
păstrate, în prezent, la Serviciul Judeţean Sibiu
al Arhivelor Naţionale ale României.

Derularea evenimentelor premergătoare
Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia a fost
surprinsă folosindu-se literatura de specialitate
existentă, dar și numeroase surse inedite aflate
în fondurile Serviciului Judeţean Alba al
Arhivelor Naţionale ale României, în colecţiile
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia și ale
Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș.
Urmând firul evenimentelor s-a surprins
momentul constituirii Consiliului Naţional
Român și a Gărzii Naţionale Române din
Sebeșul Săsesc, în contextul tulburărilor
„revoluţionare” care au avut loc în oraș,
precum și contribuţia acestor două structuri la
reinstaurarea unui climat de liniște și ordine
publică, într-o atmosferă caracterizată de
tensiune și de nesiguranţă.

În acest context au fost evocate două dintre
personalităţile marcante ale orașului, care și-au
pus amprenta asupra evoluţiei evenimentelor
în perioada de la cumpăna anilor 1918 și
1919, din postura lor de președinţi ai CNR
Sebeș. Este vorba de protopopul greco-catolic
Ioan Simu și de omologul său ortodox, Sergiu
Medean, care și-au asumat responsabilitatea
gestionării vieţii urbei în momentele dificile
din preajma Unirii.

Cei doi au avut o contribuţie importantă și
la pregătirea participării sebeșenilor la Marea
Adunare Naţională de la 1 Decembrie, de la
alegerea delegaţilor și întocmirea credenţio-
nalelor, la deplasarea delegaţiei orașului la Alba
Iulia.

Atmosfera din sânul delegaţiei este
cunoscută în special datorită relatărilor lui
Lucian Blaga, participant și el, alături de fratele
său, Lionel, la marele eveniment. El a surprins
bucuria și implicarea concetăţenilor, sebeșenii
intonând la Alba Iulia „Imnul Unirei”, compus
special pentru acest eveniment de Ion Băilă.

După înfăptuirea Unirii s-a urmărit
consolidarea poziţiei administraţiei românești,
proaspăt instituită, surprinzând activitatea
primilor primari români după 1918, dr. Lionel
Blaga, dr. Ioan Cușută și dr. Danil Tecău,
ultima parte a lucrării evocând intrarea armatei
române în Sebeș, la 1 ianuarie 1919.

Autorii
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împotriva Austro-Ungariei, sperând, ca la
încheierea războiului, regatul României să
dobândească Transilvania. Pe de altă parte,
cunoscând aceste aspiraţii, reprezentanţii
puterilor celeilalte tabere – Antanta – promiteau
României Transilvania, în schimbul participării la
război de partea lor, deși considerau pretenţiile
Bucureștiului exagerate. Cu toate acestea,
eforturile ambelor tabere de a atrage România în
război au eșuat. Inspirându-se din poziţia Italiei,

care se afla într-o situaţie asemănătoare, Consiliul
de Coroană, întrunit la Sinaia în 21 iulie/3 august
1914, a decis neutralitatea României sau, mai
bine zis, expectativa armată⁵. În acest context, Ion
I. C. Brătianu, hotărât să lupte alături de Antantă
pentru înfăptuirea idealului naţional, a negociat
în secret, în 1915 și la începutul anului 1916,
condiţiile intrării României în război, dorindu-și
ca ţara să beneficieze de cele mai favorabile
condiţii militare și politice⁶.

⁵ Ibidem.
⁶ Ibidem, p. 416.

La scurt timp după declararea neutralităţii, în
data de 27 septembrie/10 octombrie 1914, regele
Carol I a murit, urmându-i pe tron nepotul său,
Ferdinand I al României⁷.

Acesta, făcând abstracţie de originea sa
germană, nutrea simpatii pentru cauza Antantei,
care coincidea cu cea a României, iar regina
Maria, verișoară primară a ţarului Nicolae al II-
lea, era și ea o foarte activă susţinătoare a
idealurilor naţionale.

La urcarea pe tron a noului rege, raportul de
forţe dintre blocurile militare beligerante era ușor

în favoarea Puterilor Centrale, care-și recăpătaseră
capacitatea de luptă în urma contraofensivei de pe
Marna. În aceste condiţii, intrarea României în
război se dovedea tot mai necesară⁸.

În timp ce autorităţile de la București doreau
dobândirea teritoriilor locuite de români
(Transilvania, Bucovina și Banat), stăpânite de
Austro-Ungaria, prin intrarea României în război,
Antanta (în special, Franţa) urmărea crearea unui
nou front, unde Puterile Centrale să trimită o
parte a diviziilor concentrate pe teritoriul francez,
reducându-se astfel presiunea exercitată acolo.

7

⁷ Keith Hitchins, România. 1866-1947, Editura Humanitas, București, 2013, p. 295.
⁸ Platon (coord.), Istoria, p. 409-410.
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Ion I. C. Brătianu (1864-1927) - președintele Consiliului de Miniștri

Regina Maria a României (1914-1927) Regele Ferdinand I al României (1914-1927)



România nu putea intra însă în război fără
semnarea unui tratat, prin care puterile Antantei
să se angajeze că la sfârșitul conflagraţiei îi vor
ceda teritoriile locuite de români din Austro-
Ungaria. În schimb, Rusia, care avea propriile sale
interese în zonă și, mai mult, nu-și dorea
constituirea la graniţele sale a unui stat mare și
puternic, a tergiversat elaborarea și semnarea unui
asemenea document⁹.

După tratative îndelungate, în luna august a
anului 1916, s-a reușit încheierea a două convenţii
cu Antanta, care acceptase condiţiile puse de
prim-ministrul român Ion I. C. Brătianu, care
prevedeau ca pacea să nu fie încheiată înainte ca
teritoriile cedate României să fi fost ocupate. Ca
urmare, la 14/27 august 1916 România ieșea din
starea de neutralitate și devenea ţară beligerantă de
partea Antantei¹⁰.

În noaptea de 14/27 spre 15/28 august armata
română a trecut graniţa Imperiului Austro-Ungar,
pătrunzând în Transilvania, iar la 16/29 august
intra în Brașov. La începutul lunii septembrie,
trupele române controlau trecătorile Carpaţilor și
luaseră aproximativ 4000 de prizonieri¹¹. Drept
răspuns, Germania și Austro-Ungaria au deplasat
forţe însemnate din Franţa și din Italia pe frontul
românesc, iar Bulgaria și Turcia, în Dobrogea¹².
Armata română a fost învinsă la 23 august/5

septembrie la Turtucaia, suferind mari pierderi
umane și materiale, trupele germano-bulgaro-
turce capturând aproximativ 25.000 de militari
români.

La scurt timp a început contraofensiva
Puterilor Centrale în Transilvania. Atacată atât din
nord, cât și din sud, armata română a suferit grele
înfrângeri. În patru luni, cea mai mare parte a
României (Muntenia, Oltenia și Dobrogea) a fost
cucerită de trupele inamice. La 20 noiembrie/3
decembrie 1916 guvernul român, condus de Ion
I. C. Brătianu, a părăsit Bucureștiul, care, trei zile
mai târziu, a fost ocupat de trupele germano-
austro-ungare¹³.

Armata română s-a retras în Moldova, iar
Iașiul a devenit capitala ţării. În cele din urmă,
ofensiva Puterilor Centrale a fost oprită pe linia
Siretului, dar preţul plătit de armata română a fost
unul foarte mare. Aproximativ 250.000 de miltari
au murit, au fost răniţi sau au fost luaţi prizonieri,
adică aproape o treime din trupele mobilizate în
luna august¹⁴ .

În iarna care a urmat, eforturile principale au
vizat reorganizarea armatei. Un rol important în
acest sens l-a avut Misiunea militară franceză,
condusă de generalul Henri Mathias Berthelot.

S-a pregătit astfel o armată ce însuma 460.000
de oameni, cu o bună capacitate de luptă și

⁹ Ibidem, p. 411-412.
¹⁰ Mircea Vulcănescu, Războiul pentru întregirea neamului, Editura Saeculum I.O, Editura Vestala, București, 1999, p. 26.
¹¹ Platon (coord.), Istoria, p. 423.
¹² Hitchins, România, p. 305.
¹³ Bărbulescu et alii, Istoria, p. 417.
¹⁴ Hitchins, România, p. 307.

instruită pe baze moderne, adaptată cerinţelor
tipului de război purtat la acea dată¹⁵.

Campania militară din vara anului 1917 a fost
una de succes, reușindu-se respingerea trupelor
Puterilor Centrale în bătăliile de la Mărăști, Oituz
și Mărășești¹⁶. Autorităţile militare române
intenţionau să transforme această campanie într-
una ofensivă, pentru a începe eliberarea terito-

riului ocupat, dar izbucnirea revoluţiei bolșevice
în Imperiul Rus a avut ca prime consecinţe
abandonarea acestor planuri și reîntoarcerea la
defensiva strategică.

În condiţiile ieșirii Rusiei din război, în ciuda
promiţătoarei campanii din vara anului 1917,
România se vedea nevoită să ia în calcul soluţia
încheierii unei păci separate cu Puterile

Începutul campaniei militare - 1916

¹⁵ Platon (coord.), Istoria, p. 438.
¹⁶ Lucian Boia, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări, Editura Humanitas, București, 2014, p. 67.
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Centrale¹⁷. La 24 aprilie/7 mai 1918 s-a semnat
Pacea de la București, prin care României i-au fost
impuse condiţii foarte dure¹⁸.

Regele Ferdinand I a refuzat să o sancţioneze,
în ciuda faptului că noul Parlament, constituit în
urma alegerilor iniţiate de guvernul Marghiloman
a fost nevoit să îl ratifice în luna iunie. Intrarea
Statelor Unite ale Americii în război de partea
Antantei, în anul 1917, chiar dacă nu a produs
efecte imediate, a influenţat raportul de forţe
dintre cele două tabere. Astfel, evenimentele
militare de pe fronturile europene au început să
evolueze în favoarea Antantei.

La 18/31 octombrie 1918, la Budapesta, s-a
constituit Consiliul Central Naţional Român¹⁹,
iar o delegaţie a românilor transilvăneni solicita

guvernului român trecerea Carpaţilor pentru a-i
sprijini.

La 10 noiembrie 1918, România reintra în
război de partea Aliaţilor, declarând nulă Pacea de
la București, luptând pentru eliberarea teritoriilor
aflate sub ocupaţie străină²⁰. Armata română a
început înaintarea în Muntenia, Dobrogea și
Transilvania. La mijlocul lunii noiembrie două
divizii românești se deplasau spre Târgu Mureș și
Reghin, în timp ce altele se apropiau de Brașov, iar
la 31 octombrie/13 noiembrie s-a semnat
armistiţiul cu Ungaria, care-și proclamase
independenţa. La 1 decembrie, în aceeași zi în
care la Alba Iulia se înfăptuia unirea Transilvaniei
cu România, regele Ferdinand I, în fruntea
armatei, intra în București²¹.

¹⁷ Hitchins, România, p. 314-315.
¹⁸ Vulcănescu, Războiul, p. 129.
¹⁹ Platon (coord.), Istoria, p. 509.
²⁰ Ibidem, p. 452.
²¹ Hitchins, România, p. 320.

PREMISELE UNIRII. SEBEȘENII
ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Ideea înregistrării jertfelor românilor din
Transilvania, plătite în timpul Primului Război
Mondial, a apărut ca o necesitate asupra căreia
presa românească din Ardeal a atras atenţia încă
de la începutul conflagraţiei. Ideea era ca toate
pierderile, umane și materiale, să fie minuţios
înregistrate, cu atât mai mult cu cât, nu se
cunoștea nici durata războiului și nici nu putea fi
intuit finalul acestuia, românii ardeleni trăind cu
temerea că din nou sorţii nu le vor fi favorabili și
că ei vor rămâne, în continuare, sub stăpânire
străină. Având gustul amar al experienţei din anii
revoluţiei de la 1848-1849, când peste sacrificiile
lor s-a așternut praful istoriei, s-au gândit că de
această dată, în eventualitatea în care finalul
războiului nu le va fi favorabil, cu datele culese
vor putea dovedi că și-au făcut pe deplin datoria
faţă de stat, oricare va fi el. Mai mult, putând
dovedi acest lucru, românii puteau obţine
eventuale drepturi de care, în acel moment, erau
lipsiţi²².

²² Teodor V. Păcăţian, Jertfele românilor din Ardeal, Bănat,
Crișana, Sătmar și Maramurăș, aduse în răsboiul mondial
din anii 1914-1918, în Transilvania, LIV, nr. 1-2, ianuarie-
februarie 1923, p. 32.Ioan Guţia - ofiţer român din Sebeș în armata austro-ungară - 1917

Defilarea armatei române în București, 1 decembrie 1918
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Odată cu lansarea acestei idei, s-a sugerat și
faptul că cea mai indicată structură care ar fi
capabilă de înregistrarea cât mai exactă și de
întocmirea unei astfel de statistici, ar fi Astra, care
era bine reprezentată, prin secţiunile și filialele ei,

în rândul întregii populaţii românești din
Transilvania. Comitetul Central al Astrei a făcut
demersurile necesare pentru transpunerea în faptă
a acestui deziderat, aspect discutat în ședinţa din
10 iulie 1915, aici vehiculându-se ideea ca în acest

demers să fie implicate atât biserica ortodoxă, cât
și cea greco-catolică, care, prin intermediul
preoţilor, să răspundă chestionarului care urma să
fie întocmit de Secţiunea istorică a Asociaţiunii²³.
În luna noiembrie, această structură a prezentat

un chestionar cu 50 de întrebări, dar, totodată, și
opinia separată a istoricului Nicolae Togan, care
considera că metoda chestionarului nu este cea
mai bună, întrucât răspunsurile puteau fi date cu
superficialitate. Propunea, în schimb, elaborarea

13

²³ Ibidem, p. 32-33.
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de la Cluj, care să dispună colectarea tuturor
acestor informaţii prin intermediul sub-
prefecţilor de judeţe și a primarilor de orașe și
comune. Cererea, odată depusă la Directoratul
General al Ministerului de Interne de la Cluj, a

primit un răspuns favorabil a doua zi, în 24
noiembrie 1921²⁵.

Procesul de colectare a informaţiilor a fost lent
și a durat până în anul următor, însă la finalul
anului 1922 tabloul era complet, datele statistice

unei conscripţii nominale pe care tot preoţii o vor
întocmi, pentru a se ști cât mai exact ce s-a
întâmplat cu fiecare dintre cei plecaţi pe front.

Anii grei ai războiului au împiedicat punerea în
practică a acestui plan ambiţios al Asociaţiunii²⁴ .

Situaţia s-a schimbat însă după Marea Unire,
când Astra a renunţat la folosirea clerului pentru
a strânge datele și a recurs la sprijinul autorităţilor,
depunând, în acest sens, o solicitare adresată
Directoratului General al Ministerului de Interne

²⁴ Ibidem. ²⁵ Ibidem, p. 39.

14 15



fiind adunate din 22 judeţe, cu 40 de orașe și
4813 comune.

Sacrificiul românilor ardelenilor se prezenta
astfel:

- populaţia românească din Transilvania -
2.979.614 suflete;

- participanţi combatanţi la război - 449.796;
- participanţi în servicii auxiliare - 34.578;
- arestaţi și deţinuţi - 1.734;
- refugiaţi - 3.436;
- morţi la datorie - 41.739;
- morţi ulterior, datorită rănilor - 11.275;

- invalizi de război - 25.406;
- răniţi vindecaţi - 37. 898;
- dispăruţi - 29.839;
- văduve de război - 38.630;
- orfani de război - 79.226;

- intelectuali participanţi - 6.547;
- comercianţi și meseriași - 14.668;
- plugari - 468.329;
- pagube de război - 285.598.471 lei²⁶.

²⁶ Ibidem, p. 49-50.
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La Sebeș, listele cu românii participanţi la
război au fost finalizate la 19 aprilie 1922, acestea
purtând semnătura primarului de atunci, Danil
Tecău, fostul comandant al Gărzii Naţionale din
localitate.

Sacrificiul românilor sebeșeni se prezenta
astfel:

- populaţia românească a Sebeșului - cca. 6896
suflete;

- participanţi combatanţi la război - 401;

- participanţi în servicii auxiliare - 47;
- arestaţi și deţinuţi - 3;
- refugiaţi - 1;
- morţi la datorie - 33;
- morţi ulterior, datorită rănilor - 17;
- invalizi de război - 38;

- răniţi vindecaţi - 43;
- dispăruţi - 35;
- văduve de război - 50;
- orfani de război - 125;
- comercianţi și meseriași - 57;
- plugari - 383;
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- intelectuali participanţi - 11; - pagube de război – ?²⁷.

„FUJIŢI OAMENILOR
CĂ VINE ROMÂNIA!”

Aceasta era atmosfera în satele din
vecinătatea orașului Sebeș la momentul
intrării României în Primul Război
Mondial, după cum reiese parcurgând
paginile referitoare la această perioadă din
cronica lui Nicolae Aloman din Săsciori, al
cărui manuscris se păstrează în colecţiile
Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș.

Pe pagina de titlu a acestuia, scrisă cu
litere chirilice, se poate citi

„Carte aceasta iaște a me a lui Nicolae
Aloman din Săsciori și are multe fealuri de
învăţături și de cântări folositoare și altele
asemene”,

iar în continuare, autorul preciza, cu litere
latine, de data aceasta,

„Szau szkris kartea atsceszta la anu 1848
Iunie 24 Nikolaie Alomann Daszkăl
normalitisészk. Am kumperato neszkriszé
ku preţu 2 florinţi”²⁸.

²⁸ Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, Biblioteca
Documentară, Manuscrisul lui Nicolae Aloman, nr.
inv. 85/2853, f. 1.

Militari români din SebeșTabele nominale cu militarii români din Sebeș care au
participat la Primul Război Mondial

Sate de pe
Valea
Sebeșului
la sfârșitul
secolului
al XIX-lea

20

²⁷ Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale ale României, fond Astra, nr. inv. 453, dosar 11a, jud. Sibiu, Tablouri
nominale ale participanţilor la Primul Război Mondial, 1922, f. 203-211; vezi și Nicolae Afrapt, Românii de pe Valea Sebeșului
din tranșeele Marelui Război la Mărita Adunare de la Alba Iulia, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2018, p. 50-63; Nicolae
Afrapt, Lucian Ștefan, ASTRA și memoria Marelui Război, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2018, p. 114-134.
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Nicolae Aloman s-a născut în Săsciori, la 22
mai 1822. Rămas orfan de la vârsta de 12 ani, a
fost luat în grijă de unchiul său, episcopul
Ioanichie Stratonichia, care l-a trimis la Sibiu, la
„cursul dăscăliei”.

A fost, pe rând, învăţător la Săsciori, Loman,
Cacova (azi Dumbrava) și Petrești, iar după 32 de

ani de dăscălie a fost scos din învăţământ pe motiv
că nu cunoștea limba maghiară²⁹. Și-a continuat
însă activitatea ca crâsnic la biserică și a practicat
agricultura cu ajutorul celor doi boi pe care îi
avea, în paralel continuându-și însemnările în
„cronica” pe care o ţinea.

Manuscrisul original al acesteia a fost donat în
anul 1959 Muzeului Mixt din Sebeș de către
nepoata dascălului, Ioana.

„Cronica” face referire la perioada 1848-1934,
iar până în anul 1901 însemnările îi aparţin
dascălului Nicolae Aloman. Consemnările
ulterioare au fost făcute de fiul său, Iacob (1853-
1934) și de nepoata sa, Lucreţia.

Subiectele abordate sunt foarte variate,
surprinzând evenimentele din 1848, venirea
generalului Bem, desfiinţarea iobăgiei, o eclipsă
de soare, înfiinţarea fabricii de hârtie din Petrești
(1856), introducerea târgului de ţară de la Vinerea
Mare, în comuna Săsciori (1876), însemnări
despre culesul viilor și chiar despre preţul
bucatelor³⁰.

Nu este ocolit nici Primul Război Mondial,
manuscrisul surprinzând atmosfera existentă în
satele de pe Valea Sebeșului și relatând detaliat
experineţele locuitorilor în timpul prezenţei
armatei austro-ungare și, ulterior, a celei germane.

Nicolae Aloman (1822-1901)

²⁹ Dorin O. Dan, Un cronicar al timpului său. Dascălul Nicolae Aloman din Săsciori (1822-1901), în Apulum, XXXI, 1994,
p. 355-356.
³⁰ Radu Totoianu, Marian Paraschiv, Andreiana. Un capitol din istoria culturală și economică a Sebeșului. 1878-1948, Editura
Psihomedia, Sibiu 2004, p. 185.

CONSTITUIREA CONSILIULUI
NAŢIONAL ROMÂN LA SEBEȘ

Întoarcerea de pe front a militarilor, cu tot cu
armamentul din dotare, putea conduce la situaţii
periculoase pentru viaţa locuitorilor orașului și
pentru siguranţa bunurilor acestora. În consecinţă,
autorităţile locale au dispus confiscarea armelor și
depunerea lor în sediul primăriei, pentru a fi ţinute
sub cheie. Cu păstrarea lor a fost însărcinat secretarul
instituţiei, Vasile Aldea.

La 2 noiembrie 1918, pentru a se evita apariţia
unor violenţe, dr. Georg Acker, primarul orașului, a
invitat la primărie 20 de intelectuali din localitate –
10 sași, 6 români și 4 maghiari – dorind să
organizeze un consiliu în conformitate cu
instrucţiunile date de autorităţile centrale austro-
ungare. Românii au declinat oferta autorităţilor,
preferând să se organizeze separat³¹.

La iniţiativa protopopilor Ioan Simu și Sergiu
Medean, a avocatului dr. Lionel Blaga și a
comerciantului Nicolae Chirca, precum și a altor

Dr. Georg Acker

³¹ Nicolae Dănilă, Sebeșul și Marea Unire, ediţia a II-a, Editura
Unirea, Alba Iulia, 2018, p. 9.

Dr. Lionel Blaga (1885-1952)
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intelectuali sebeșeni, s-a decis organizarea unei
adunări populare pentru data de 3 noiembrie.

În noaptea care a urmat, românii din satele
vecine au încercat să ajungă în centrul orașului cu
intenţia de a prăda magazinele sașilor. Cu toate că
au fost opriţi pe podul de peste râul Sebeș, au
reușit să atace și să vandalizeze casa
comerciantului Rudolf Dahniten, distrugându-i
crama de vin³².

De asemenea, au fost devastate depozitele
firmei maghiare „Industria lemnului” din

Budapesta, care producea și comercializa
cherestea, după cum relata în memoriile sale
căpitanul Ilie Stricatu³³.

Pe de altă parte, „revoluţionarii” din oraș l-au
obligat pe Vasile Aldea să predea armele confiscate
de jandarmi, declanșându-se, în cele din urmă, un
conflict. Au avut loc împușcături în zona din
apropierea bisericii evanghelice, cărora le-a căzut
victimă chiar secretarul primăriei, ambele părţi
învinuindu-se pentru moartea lui. Românii
susţineau că a fost împușcat de jandarmi, iar sașii

³² Ioan Pleșa, Constituirea și activitatea Consiliului Naţional Român din Sebeșul-Săsesc, în Dacoromania, 5, 2000, p. 18.
³³ Mihai-Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu (ed.), Ilie Stricatu, Pe cărările destinului.
Romanul unei vieţi trăite (1914-1918), Editura Argonaut, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017, p. 145.

și membrii familiei decedatului puneau fapta în
seama românilor³⁴.

Pentru calmarea situaţiei, primarul sas al
Sebeșului i-a îndemnat pe români să se
organizeze, să-și constituie un consiliu propriu și
să preia conducerea orașului³⁵.

La adunarea organizată în Piaţa Mare,
prezidată de Ioan Simu, au participat aproximativ
200 de persoane.

S-a decis preluarea primăriei, constituirea
filialei locale a Consiliului Naţional Român și a
Gărzii Naţionale Românești. În cursul zilei
următoare (4 noiembrie 1918) a avut loc
constituirea Consiliului Naţional Român. Cei 28
de membri ai săi au fost aleși într-o adunare
populară, iar conducerea acestuia i-a fost
încredinţată protopopului greco-catolic Ioan
Simu³⁶.

³⁴ Dănilă, Sebeșul, p. 10.
³⁵ Mihai-Octavian Groza, Reflecţii istorice privind contribuţia orașului Sebeș la realizarea Marii Uniri, în Mihai-Octavian Groza,
Iuliu-Marius Morariu, Gabriela-Margareta Nisipeanu, Claudia Fechete (ed.), Sebeșul și Marea Unire: memorii, acte și
documente, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2018, p. 28.
³⁶ Radu Totoianu, Din activitatea politică a protopopului greco-catolic al Sebeșului, Ioan Simu (1875-1948), în Terra Sebus, 10,
2018, p. 317-318.

Tăbăcăria lui Rudolf Dahniten Cazarma unităţii de cavalerie din orașul Sebeș
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³⁷ Unirea, XXVIII, 17 noiembrie 1918, p. 2.

Activitatea consiliului s-a desfășurat în condiţii
dificile, membrii săi fiind nevoiţi să gestioneze
administrarea orașului într-un climat de tensiune,
dezinformare și nesiguranţă.

De exemplu, la data de 17 noiembrie, în ziarul
Unirea de la Blaj, apăruse știrea, falsă, că
președintele CNR-ului de la Sebeș, protopopul
Ioan Simu, a fost împușcat de sași:

„Prezidentul Consiliului Naţional din Sebeșul-
săsesc a fost omorât de cătră sași. - Frumoasă
perspectivă!”³⁷.

Zvonul a fost infirmat la data de 18 noiembrie,
printr-o telegramă trimisă către CNR Blaj.

La 24 noiembrie 1918, Consiliului Naţional
Român de la Sebeș s-a reorganizat, fiind alcătuit
din 26 de membri, care au depus jurământul de

fidelitate faţă de Consiliul Central
Naţional Român din Arad, în biserica
cu hramul „Învierea Domnului”. Textul
jurământului a fost compus după
modelul celui al CNR Blaj.

Cei 26 de membri ai C.N.R. din
Sebeș erau următorii:
Ioan Simu, protopop greco-catolic,
Sergiu Medean, protopop ortodox,
Vasile Oană, preot ortodox,
dr. Sebastian Stanca, preot ortodox,
dr. Lionel Blaga, avocat,
Ambrosiu Tătar, învăţător,
Ioan Pavel, învăţător,
Petru Chirca (1889-1947), învăţător,
dr. Ioan Elekeș, medic,
Ioan Băilă, senator,
George Creţariu, controlor orășenesc,
dr. Dumitru Ștefan, avocat,
Aurel Bojiţă (1871-1934), funcţionar la
banca „Sebeșana”,
Nicolae Chirca, comerciant,
Nicolae Săliștean (1871-1960), pro-
prietar,
Ioan Dumitreasă (1880-1953), pro-
prietar,
Petru Muntean (1860-1932), meseriaș,
Petru Ursu, comerciant,
Mihai Santeiu (1870-1949), proprietar,
Ioan Drăghiciu (1853-1935), proprie-
tar,

Jurământul de fidelitate faţă de Consiliul Central Naţional Român din Arad

Manifestul adresat
de Ioan Simu sebeșenilor
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Dumitru Besoiu (1864-1948), proprie-
tar,
Petru Androne (1848-1940), proprie-
tar,
Petru M. Opincariu (1878-1925), me-
seriaș,
Iosif Petrașcu (1879-1952), proprietar,
Avram Cutean (1881-1966), meseriaș,
Nicolae Besoiu (1874-1932), proprie-
tar³⁸.

Președinte a fost ales protopopul
Ioan Simu³⁹, vicepreședinte senatorul
Ioan Băilă, notari Ioan Pavel și George
Creţariu, iar bărbaţi de încredere: dr.
Sebastian Stanca, Nicolae Chirca, Ioan
Drăghiciu și Petru M. Opincariu.

La 26 noiembrie, protopopul Ioan
Simu a redactat și a difuzat un
„Manifest”, prin care făcea apel la
populaţia orașului îndemnând-o să
păstreze ordinea și liniștea publică, să
restituie bunurile însușite ilegal, până la
data de 30 noiembrie 1918, să nu
vândă alimente cetăţenilor din afara
orașului să nu dea crezare zvonurilor
auzite în stradă și nici chiar unor știri
publicate de unele ziare.

În același timp, Consiliul Naţional
Român din localitate a fost preocupat

³⁸ Dănilă, Sebeșul, p. 12-13.
³⁹ Totoianu, Din activitatea, p. 318.

Primăria
orașului

Sebeș



Dr. Danil Tecău (1893-1953)

Componenţa Consiliului Naţional Român la
9 ianuarie 1919

La începutul lunii noiembrie a anului 1918,
militarii din armata austro-ungară se întorceau
de pe front, în număr din ce în ce mai mare, cu
armele din dotare asupra lor, implicându-se în
acţiuni, care de multe ori implicau violenţa,
numite generic „revoluţii”. Acestea nu se
limitau doar la atacarea autorităţilor locale,
care se mai aflau încă la datorie, ci se soldau și
cu jefuirea marilor proprietăţi și a magazinelor
din orașe. Dezordinea provocată de foștii
militari a determinat Consiliul Central
Naţional Român de la Arad să ia măsuri⁴¹. În
apelul adresat naţiunii române, publicat la 8
noiembrie 1918, militarilor li se comunica
faptul că erau dezlegaţi de jurământul faţă de
împărat și erau totodată îndemnaţi să se
înroleze în gărzi care să contribuie la
menţinerea ordinii publice⁴².

La 4 noiembrie 1918, odată cu înfiinţarea
Consiliului Naţional Român din Sebeș, a fost
creată și Garda Naţională Română.

GARDA NAŢIONALĂ
ROMÂNĂ DIN SEBEŞ

⁴¹ Valer Moga, Garda Naţională Română din Alba Iulia,
în Laura Stanciu (coord.), Alba Iulia. Memoria urbis,
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018, p. 290.
⁴² Platon (coord.), Istoria, p. 510.

de pregătirea participării sebeșenilor la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia.

CNR Sebeș și-a continuat activitatea până
la jumătatea lunii februarie a anului 1919,

când, în data de 13, ca urmare a hotărârii
Consiliului Dirigent, consiliile naţionale din
Transilvania au fost dizolvate⁴⁰.

Convocator pentru ședinţa din 16 decembrie
1918 a CNR Sebeș

⁴⁰ Groza, Reflecţii, p. 33.
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Aceasta era alcătuită iniţial din 50 de soldaţi,
ajungând în scurt timp să numere peste 140⁴³,
aflaţi sub comanda locotenentului Danil Tecău
(1893-1953)⁴⁴. Locţiitor al comandantului era
dr. Ioan Cușută⁴⁵.

Înfiinţarea gărzii era imperios necesară,
deoarece „revoluţionarii” sebeșeni, după
acţiunile din seara zilei de 2 noiembrie 1918, au
devastat depozitele de cherestea ale firmei
maghiare „Industria lemnului” din Budapesta,
iar cazarma, părăsită de militarii austro-ungari,
devenise un loc de aprovizionare a populaţiei cu
cai, atelaje, făină, ovăz și chiar mobilier, după
cum relata în memoriile sale căpitanul Ilie
Stricatu⁴⁶.

Din aceleași evocări, aflăm că într-una
dintre săptămânile care au premers ziua de 1
decembrie 1918, au fost dezarmate câteva
trenuri cu combatanţi germani, care se
retrăgeau spre Germania.

Și în gara din Sebeș s-a încercat o astfel de
acţiune, însă fără acordul Gărzii Naţionale. Un
grup de români s-a angajat în dezarmarea unui
tren care staţiona în gară, incidentul soldându-
se cu tragerea de focuri de armă din ambele
părţi.

În rândul românilor au fost două victime,
Dumitru Muntean fiind rănit la picior, iar

Nicolae Suciu, împușcat mortal, cei doi
apropiindu-se prea mult de tren⁴⁷.

La scurt timp de la declanșarea incidentului
a sosit în gară și Garda Naţională din Sebeș,
care s-a implicat în aplanarea ostilităţilor.
Danil Tecău a încercat să ia legătura cu ofiţerii
germani pentru a-i determina să ordone

dezarmarea trenului, demers care s-a soldat cu
un eșec și, mai mult, cu luarea sa ca ostatic de
către germani. Pentru a împiedica plecarea
trenului, românii au demontat șinele și au
distrus terasamentul căii ferate. Riposta nu a
fost în zadar, Danil Tecău fiind eliberat în scurt
timp, germanilor fiindu-le ulterior permis să⁴³ Pleșa, Constituirea, p. 19.

⁴⁴ Dănilă, Sebeșul, p. 11.
⁴⁵ Afrapt, Românii, p. 177.
⁴⁶ Groza, Nisipeanu, Morariu (ed.), Ilie Stricatu, p. 145.

⁴⁷ Informaţia privind decesul lui Nicolae Suciu nu poate fi însă confirmată. Numele acestuia nu apare înscris, la data respectivă,
în registrul morţilor al parohiei ortodoxe Sebeș (Dănilă, Sebeșul, p. 12). Mai mult, Ilie Stricatu nu a fost martor la evenimentele

Legitimaţie
emisă de CNR
Sebeș, la
18.12.1918,
pentru
comandantul
Gărzii
Naţionale
Române, Danil
Tecău

Gara orașului Sebeș - carte poștală
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din Sebeș din luna noiembrie a anului 1918, evocările
sale bazându-se pe relatările rudelor și prietenilor săi
(Mihai-Octavian Groza, Marele Război în memorialistica
românilor din Sebeș, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2018, p. 78).
⁴⁸ Groza, Nisipeanu, Morariu (ed.), Ilie Stricatu, p. 146;
Groza, Reflecţii, p. 79.

Notă telefonică a CNR
Sebeș privind confiscarea a
24 de vagoane de petrol
(5 decembrie 1918)

repare calea ferată și să părăsească gara și
hotarul orașului, potrivit relatării lui Ilie
Stricatu⁴⁸.

La 1 decembrie 1918, membrii Gărzii
Naţionale din Sebeș au contribuit și ei la
asigurarea securităţii marii adunări naţionale,
alăturându-se altor unităţi similare sosite din
Cluj, Sibiu, Orăștie și Blaj.

PROTOPOPUL GRECO-CATOLIC AL
SEBEȘULUI, IOAN SIMU (1875-1948)

Ioan Simu s-a născut în Ciufud, plasa Blaj,
comitatul Alba Inferioară, în ziua de 27 iunie
1875. Studiile le-a făcut în Blaj, iar în anul
1898 a fost hirotonit preot. Căsătorit cu
Eugenia Ciura, fiica preotului greco-catolic din
Abrud, a avut șapte copii (șase fete și un băiat).

Încă din tinereţe a avut de-a face cu
autorităţile maghiare, în timpul studenţiei fiind
arestat și amendat cu suma de 10 florini pentru
că a avut îndrăzneala, ca membru în corul
învăţătorului Crucian Simu din Ciufud, să
cânte „Deșteaptă-te române!”. Vorbind despre
acest eveniment protopopul Ioan Simu spunea:

„[...] Pedepse am suferit lâncezind în temniţa
de stat din Seghedin, timpul dela 20
Septembrie 1897 până în 26 Ianuarie 1898,
pe urma unui proces de agitaţie împotriva
statului unguresc judecat la tribunalul
unguresc din Albajulia”.
Și-a început activitatea preoţească în anul

1900, la Abrud. Șicanele autorităţilor
maghiare, care-i supravegheau permanent peProtopopul Ioan Simu (1875-1948)
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liderii români, se făceau mereu simţite, în anul
1909, Ioan Simu fiind

„[…] ridicat din oficiul ce îl ocupa ca preot
prin un ordin al ministrului reg. ung. de
finanţe, patronul parohiei gr-cat din Abrud,
căruia nu-i plăcea ţinuta categorică, radicală,
naţională românească a preotului Ioan Simu
[…]”.
Din anul 1912 a funcţionat ca preot paroh

în Luna de Arieș, comitatul Turda-Arieș, iar
începând cu luna iunie a anului 1913 a fost
promovat ca paroh protopop greco-catolic în
orașul Sebeș, de către mitropolitul Victor
Mihaly de Apșa⁴⁹.

Activitatea sa în scopul ridicării românilor a
fost remarcabilă. În Abrud a înfiinţat
Reuniunea Meseriașilor, a ocupat o serie de
funcţii în cadrul despărţământului Abrud al
Astrei, ajungând chiar și în poziţia de
președinte.

Imediat ce s-a stabilit la Sebeș, a făcut
presiuni asupra autorităţilor pentru a aloca
subvenţii anuale pentru Astra⁵⁰.

La intrarea României în război, în noaptea
de 14/15 august 1916, protopopul Ioan Simu
a fost arestat, alături de alţi intelectuali și
fruntași români din Sebeș, fiind trimiși în

Ungaria și „internaţi” la Rust-Șopron⁵¹, unde
a fost deţinut între 28 august 1915 și 15 martie
1916. Referitor la detenţiile suferite, în anul
1921 Ioan Simu afirma:

„[…] De recompenze n-am avut parte, nici
de la guvernul unguresc, nici dela autorităţile
mele, nici de la Consiliul dirigent și nici dela
guvernul nostru românesc. Pedepse am
suferit […]”.

Reîntors la Sebeș Ioan Simu a avut
„[…] partea leului în domolirea valurilor
revoluţiei din 1918, în calitate de prezident
al Sfatului naţional și cu ori ce prilej ce să
îmbia își depune silinţa întru luminarea
poporului”⁵².
La 2 noiembrie, primarul orașului, dr.

Georg Acker, urmând instrucţiunile auto-
rităţilor, a convocat la primărie o serie de
intelectuali, printre care și protopopul Ioan
Simu, pentru a încerca să organizeze un
consiliu în care să includă și reprezentanţi ai
românilor. Simu însă, împreună cu alţi
intelectuali sebeșeni, au hotărât să convoace o
adunare populară, pentru a doua zi, lucru care
s-a și întâmplat duminică, 3 noiembrie, când
în piaţa orașului s-au strâns peste 200 de
persoane. Adunarea a fost prezidată de Ioan

⁴⁹ Totoianu, Din activitatea, p. 315-316.
⁵⁰ Valer Moga, „Astra” și societatea 1918-1930, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, p. 126.
⁵¹ Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimei române din Ardeal la răsboiul pentru întregirea neamului (1916-1919), Editura
Cartea Românească, Cluj, 1925, p. 12; Grigore N. Popescu, Preoţimea română și întregirea neamului. Temniţe și lagăre, vol. II,
Tipografia Vremea, București, 1940, p. 92.
⁵² Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, Biblioteca Documentară, Chesţionar pentru parohia greco-catolică unită română
Sebeșul săsesc, nr. inv. 4882/D. 320, f. 3-4.

Simu. Consiliul Naţional Român din
localitate, format din 28 de membri, s-a
constituit în 4 noiembrie și l-a avut președinte
pe Simu. Și după reorganizarea din 24
noiembrie, CNR Sebeș a fost, în continuare,
condus tot de Ioan Simu⁵³.

În cadrul ședinţei CNR Sebeș din 16
decembrie, președintele Ioan Simu a
demisionat „pe caz de boală”, revenind apoi
asupra deciziei, pentru a renunţa definitiv în
31 decembrie 1918, în favoarea protopopului

ortodox Sergiu Medean⁵⁴. În realitate, Ioan
Simu nu a fost agreat pentru că era greco-
catolic, majoritatea preferându-l pe confratele
său ortodox, Sergiu Medean⁵⁵.

Vorbind despre contribuţia sa la eveni-
mentele din toamna anului 1918, Ioan Simu
relata:

„[...] atunci, în Sebeșul săsesc, în acţiunile
culturale sociale și naţionale nu-și poate pune
în activitate toată puterea-i sufletească, fiind-
că e greco-catolic, deși toată viaţa mai mult a

Sebeș - uliţa Grecilor - carte poștală

⁵³ Dănilă, Sebeșul, p. 9-10.
⁵⁴ Ibidem, p. 15-16.
⁵⁵ Radu Totoianu, Un document inedit cu privire la biserica și parohia greco-catolică din Sebeș (jud. Alba), în Patrimonium
Apulense, V-VI, 2006, p. 361.
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Biserica cu hramul
„Schimbarea la Faţă”

condamnat – ferindu-se de a
provoca vreodată – lupta
confesională”.
Este o afirmaţie care dă de

gândit, cu atât mai mult cu cât
protopopul mai atrăgea atenţia încă
o dată în același document că

„[...] atitudinea autorităţilor
locale faţă de biserica gr.-cat.
Română lasă mult de dorit, poate
pe urma faptului, că aparţin altor
confesiuni”⁵⁶.
După Unire, părintele Simu a

avut o intensă activitate politică,
ajungând chiar senator, dar și
primar al Sebeșului, cariera sa
încheindu-se după o bătaie primită
de la agitatorii comuniști, în sediul
băncii „Izvorul” din Alba Iulia,
unde se afla împreună cu condu-
cerea locală a Partidului Naţional-
Ţărănesc, în august 1946.

A murit doi ani mai târziu, în 22
iunie 1948, cu câteva zile înainte de
împlinirea vârstei de 73 de ani⁵⁷.

⁵⁶ Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș,
Biblioteca Documentară, Chesţionar pentru
parohia greco-catolică unită română Sebeșul
săsesc, nr. inv. 4882/D. 320, f. 3.
⁵⁷ Totoianu, Din activitatea, p. 329.

PROTOPOPUL ORTODOX AL
SEBEȘULUI, SERGIU MEDEAN

(1862-1938)

⁵⁸ Rodica Groza, Mihai-Octavian Groza, Elena
Damian, Dicţionar: 100 de personalităţi sebeșene,
Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2018, p. 73.
⁵⁹ Ibidem, p. 14-18.

Sergiu Medean a fost preot și protopop
ortodox al Sebeșului, între 1895 și 1938.
Personalitate marcantă a orașului, a fost
implicat în viaţa socială și culturală a
comunităţii românești. Încă din perioada
studenţiei, la Seminarului Teologic Andreian
din Sibiu, a început să se remarce prin
atitudinea sa proromânească publicând, în
calitate de colaborator, în revista manuscrisă
Musa⁵⁸.

Și-a început activitatea preoţească ca proto-
diacon la Sibiu, în anul 1886, iar șase ani mai
târziu era preot la Sebeș, din 1895 ocupând
funcţia de protopop.

Stabilit la Sebeș, nu a stat deoparte,
implicându-se în mișcarea de emancipare a
meseriașilor și comercianţilor români din
localitate, depunând eforturi, încă din anul
1892, pentru înfiinţarea Reuniunii „Andreiana”
pentru meserii și industrie din Sas-Sebeș⁵⁹, în
ciuda șicanelor autorităţilor vremii, după cum
mărturisea

Protopopul Sergiu Medean (1862-1938)
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„[...] noi numaidecât am înaintat statutele spre
aprobare, dar speranţele noastre în curând trebui să
sufere o lovitură, căci aprobarea statutelor ni se
denegă. De trei ori le-am așternut spre întărire până
când la acest an, în 19 mai, am fost fericiţi de a
primii statutele întărite”⁶⁰.
Promovarea meseriilor și a industriei în cadrul

comunităţii românești era o problemă de mare
actualitate pentru sfârșitul secolului al XIX-lea,
impusă de necesitatea formării meseriașilor români,
care să contribuie la progresul comunităţii.

Implicarea lui Sergiu Medean a fost mai mult
decât binevenită, fapt care i-a determinat pe
membrii reuniunii să-l aleagă președinte ad-hoc.
Ulterior, după ce funcţia a fost preluată de preotul
Zevedei Mureșan, Sergiu Medean a devenit membru
de onoare al reuniunii⁶¹.

A fost victima represiunilor întreprinse de
autorităţile maghiare, fiind arestat, deportat și
deţinut la Rust-Șopron, din 29 august 1916 până în
13 martie 1917⁶². Întors la Sebeș, a fost delegat de
drept la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia și
conducător, alături de protopopul greco-catolic Ioan
Simu, al delegaţiei românești la acest eveniment,
urmându-i acestuia la conducerea Consiliului
Naţional Român din Sebeș, în perioada 31
decembrie 1918 - 13 februarie 1919⁶³.

⁶⁰ Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, Biblioteca
Documentară, fond Andreiana, Cuvântul de deschidere al
ședinţei de constituire a reuniunii „Andreiana” (13/15 iunie
1893), nr. inv. 310, f. 1-2.
⁶¹ Totoianu, Paraschiv, Andreiana, p. 41-42.
⁶² Stanca, Contribuţia, p. 12; Popescu, Preoţimea, p. 92.
⁶³ Dănilă, Sebeșul, p. 16.

Biserica cu hramul
„Învierea Domnului”,
carte poștală



După Unire, a continuat să activeze pe plan
spiritual, cultural și chiar sportiv, din anul
1927 devenind membru de onoare al clubului
sportiv ,,Avântul” din Sebeș⁶⁴.

A ieșit la pensie în anul 1931 și s-a stins din
viaţă șapte ani mai târziu, la 20 iulie 1938,
fiind înhumat în cimitirul ortodox din Sebeș.

Proces-verbal,
încheiat în

ședinţa CNR
Sebeș din 24

noiembrie
1918, în care

s-au ales
delegaţii la

Marea
Adunare

Naţională de la
Alba Iulia

Biserica Mare și școala românească - carte poștală

⁶⁴ Călin Anghel, Activitatea Clubului Sportiv „Avântul” din Sebeș în perioada 1923-1933 , în Terra Sebus, 9, 2017, p. 371, nota
47.

ALEGEREA DELEGAŢILOR SEBEȘULUI
PENTRUMAREA ADUNARE NAŢIONALĂ

DE LA ALBA IULIA

În ziua de 24 noiembrie 1918, în cadrul Adunării
Electorale a Cercului Electoral „Sebeșul săsesc”, au
fost aleși delegaţii pentru Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia, care urma să aibă loc la 1
Decembrie.

În urma voturilor exprimate, au fost delegaţi
următorii sebeșeni: dr. Lionel Blaga, dr. Ioan Elekeș,
dr. Sebastian Stanca, Nicolae Chirca și Ioan
Henegariu din Lancrăm.

Atunci s-a completat credenţionalul cu numele
delegaţilor, care urmau să aibă drept de vot la Alba
Iulia. Alături de acești delegaţi ai Cercului Electoral
Sebeș, au mai fost desemnaţi ca reprezentanţi ai
sebeșenilor, protopopii Ioan Simu și Sergiu Medean,
dr. Dumitru Ștefan, delegat al Casinei române, Aurel
Bojiţă și Iosif Goia ca delegaţi din partea Băncii
„Sebeșana” și învăţătorii Ambrosiu Tătar și Ioan
Pavel⁶⁵.

După Unire, primul primar Lionel Blaga, a plecat
la Sibiu unde a fost notar. A murit la 18 septembrie
1952, fiind depus în Cimitirul Central din Sibiu.

⁶⁵ Dănilă, Sebeșul, p. 12-13.
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Dr. Ioan Elekeș a trăit în Sebeș până la
moartea survenită la 1 iunie 1927. A fost
depus în mormântul familial din cimitirul
ortodox din Șebeș.

Preotul dr. Sebastian Stanca a plecat,
începând cu anul 1922, la Cluj, unde a ocupat
funcţia de asesor consistorial la Episcopia
Vadului, Feleacului și Clujului.

În timpul cedării Transilvaniei de Nord s-a
refugiat la Sibiu, unde a ocupat, până la
decesul său, în anul 1947, aceeași funcţie ca și
la Cluj. A fost înmormântat în Cimitirul
Central din Sibiu⁶⁶.

Protopopul greco-catolic Ioan Simu și-a
continuat activitatea pastorală, politică și
culturală și după anul 1918. A rămas membru
al Partidului Naţional, din care a demisionat în
anul 1926, în urma unor divergenţe de opinie
cu conducerea judeţeană a partidului. S-a
alăturat mișcării averescane, ajungând deputat
în Parlamentul României, în anul 1926,
pentru ca apoi să se alăture Partidului
Naţional, condus de Iorga. A ocupat funcţia de
primar al Sebeșului în anii 1930-1931, iar,
începând cu 1934, a revenit în Partidul
Naţional-Ţărănesc, al cărui membru a rămas

până la moarte. A păstorit credincioșii greco-
catolici din oraș până la pensionarea sa, în anul
1946, și a murit la Alba Iulia, în 22 iunie
1948⁶⁷.

Protopopul ortodox Sergiu Medean a ieșit
la pensie în anul 1931, lăsându-l ca urmaș, în
scaunul de protopop al Sebeșului, pe ginerele
său, pr. dr. Vasile Oană, care a fost, la rândul
său, participant la evenimentele prilejuite de
Marea Unire. Sergiu Medean a murit la 24
iulie 1938 și a fost înmormântat în cripta
familiei, aflată în cimitirul din Sebeș⁶⁸.

Învăţătorul Ioan Pavel a urmat o carieră
didactică care l-a purtat prin diferite orașe ale
Transilvaniei și a murit la București, în 19
martie 1970, însă a fost adus acasă și înhumat
în cimitirul de lângă biserica din Lancrăm.

Celălalt dascăl, Ambrosiu Tătar, a rămas în
Sebeș, unde a murit la 25 iulie 1937. Aurel
Bojiţă a devenit director de bancă în Sebeș,
unde a decedat în 3 octombrie 1934.

Alţi foști membri delegaţi au plecat din
Sebeș după Marea Unire și li s-a pierdut urma,
cum este cazul lui Dumitru Ștefan⁶⁹.

Dr. Sebastian Stanca (1878-1947) Ioan Pavel (1875-1970)

⁶⁶ Ibidem, p. 18.

⁶⁷ Totoianu, Din activitatea, p. 315-331.
⁶⁸ Dănilă, Sebeșul, p. 17.
⁶⁹ Ibidem, p. 18.
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Credenţional emis de Institutul de Credit și Economii
„Sebeșana” prin care Iosif Goia era investit cu drept de vot la

Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia

Credenţional emis de Institutul de Credit și Economii
„Sebeșana” prin care Aurel Bojiţă era investit cu drept de vot

la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia

Credenţional prin care se atesta faptul că Lionel Blaga, Ioan
Elekeș, Sebastian Stanca, Nicolae Chirca și Ioan Henegariu erau

delegaţii Cercului Electoral al Sebeșului

Credenţional emis de Protopopiatul Ortodox Sebeș, prin care
Ioan Pavel, învăţător, era desemnat ca reprezentant al acestei

instituţii la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
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Credenţional emis de Protopopiatul Ortodox Sebeș, prin care
Ambrosiu Tătar, învăţător, era desemnat ca reprezentant al acestei

instituţii la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia

Lista cu cele 2422 de semnături ale românilor din Sebeș prin care își
exprimau adeziunea faţă de actul Unirii de la 1 Decembrie 1918 -

fila 1

Credenţional, emis de Societatea Culturală Casina Română din
Sebeș, care atesta faptul că Dumitru Ștefan era împuternicit să o

reprezinte la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia

Lista cu cele 2422 de semnături ale românilor din Sebeș prin
care își exprimau adeziunea faţă de actul Unirii de la 1

Decembrie 1918 - fila 2
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Marea
Adunare
Naţională
de la Alba
Iulia,
vedere de
ansamblu -
fotografie de
Samoilă
Mârza

SEBEȘENII ȘI MAREA ADUNARE
NAŢIONALĂ DE LA ALBA IULIA DIN

1 DECEMBRIE 1918

Pregătirile întreprinse de locuitorii Sebeșului
în vederea participării la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia au fost intense. S-a
confecţionat un steag tricolor brodat care a fost
purtat de stegarul delegaţiei sebeșene, Petru
Cârcoană. De asemenea, s-au confecţionat
cocarde tricolore și steguleţe și s-au împodobit
carele și caii care-i duceau pe sebeșeni la Alba
Iulia. Pe un car tras de boi a fost amenajată o
platformă cu o șezătoare românească, avându-i
ca mireasă și mire pe tinerii Anuţa Postescu și
Ioan Stăvariu.

Înaintea plecării la Alba Iulia s-a oficiat un
Te Deum, în Piaţa Mare a orașului, după care
coloana delegaţiei sebeșene, formată în capătul
Uliţei Grecilor, la Podul Mare de peste râul
Sebeș, a pornit la drum⁷⁰.

Ajunsă în Lancrăm, coloanei i s-au alăturat
lăncrănjenii, drumul până la Alba Iulia și
atmosfera creată de participanţi fiind descrisă
de Lucian Blaga, care relata:

⁷⁰ Dănilă, Sebeșul, p. 14-15.
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„În dimineaţa zilei de 1 decembrie, ca la un
semnal, lumea românească a purces spre
Alba-Julia […] pe jos și cu căruţele […]. Am
renunţat la călătoria cu trenul, căci până la
Alba-Iulia nu erau decât 16 km. Era o
dimineaţă rece, de iarnă […]. Pe o parte a
șoselei se duceau spre Alba Iulia, scârţâind
prin făgașele zăpezii, căruţele românești,
buchete de chiote și bucurie, alcătuind un
singur fir, iar pe cealaltă parte se retrăgea în
aceeași direcţie, armata germană ce venea din
România, tun după tun, ca niște pumni

strânși ai tăcerii. Soldaţii germani, fumegând
liniștiţi din pipe, se uitau miraţi după căruţele
noastre mai grăbite. […] Era o roire de
necrezut. Pe câmp se înălţau, ici-colo,
tribunele de unde oratorii vorbeau naţiei. Pe
vremea aceea nu erau microfoane, încât
oratorii, cu glas prea mic pentru atâta lume,
treceau de la o tribună la alta. În ziua aceea
am cunoscut ce înseamnă entuziasmul
naţional, sincer, spontan, irezistibil, organic,
masiv, al oratorilor de la tribună […]. Seara,
în timp ce ne întorceam cu aceeași trăsură la

Sebeș, atât eu, cât și fratele meu ne
simţeam purtaţi de conștiinţa că
pusesem temeiurile unui alt Timp cu
toate că n-am făcut decât să
«participăm», tăcuţi și insignifianţi, la
un act ce se realiza prin puterea
destinului […]”⁷¹.
La Alba Iulia, corurile din Sebeș au

interpretat cântece patriotice. „Imnul
Unirei”, compus de senatorul orașului,
Ion Băilă, membru de frunte al Reuniunii
„Andreiana”, a fost cântat de corul
reuniunii care intona doar prima și
ultima strofă, imnul integral fiind însă
declamat de fratele senatorului, actorul
Nicolae Băilă⁷².

Întoarcerea de la Alba Iulia s-a făcut
ordonat, după reguli stricte. Deplasarea
prin cetate a fost permisă doar membrilor
Adunării Constituante și delegaţiilor din
comunele care, în drumul lor spre casă,
trebuiau să traverseze Mureșul folosind
podul de la Drâmbar. Delegaţiilor din
comunele Vinţ, Sebeș, Miercurea și
Orăștie li s-a indicat să ocolească cetatea
și să treacă „[...] deadreptul podul
Murășului la Partoș”⁷³.

⁷¹ Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor,
Editura Hyperion, Chișinău, 1993, p. 362-363.
⁷² Totoianu, Paraschiv, Andreiana, p. 135.
⁷³ Alba-Iulia, număr ocazional, 18 nov. /1 dec.,
1918, p. 4.

Te Deum oficiat în Piaţa Mare a orașului Sebeș - 1 Decembrie 1918

Imnul
Unirii
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CEI DINTÂI PRIMARI AI
ADMINISTRAŢIEI ROMÂNEȘTI

Situaţia tensionată, generată de incertitu-
dinea ce stăpânea Transilvania la sfârșitul
Primului Război Mondial, risca să degenereze
în acţiuni violente dacă nu erau luate urgent
măsurile potrivite.

În condiţiile în care militarii din armata
austro-ungară se întorceau înarmaţi de pe
front, iar contactul cu lipsurile cotidiene,
specifice războiului, era în măsură să agite
spiritele, până la izbucnirea unor violenţe
orientate contra „dușmanilor” reali sau
imaginari mai era doar un singur pas. De altfel,
acestea s-au produs în majoritatea provinciilor
fostului Imperiu Austro-Ungar, și nici Sebeșul
nu a fost ocolit de așa-numitele „revoluţii”, care
constau în atacarea și jefuirea proprietăţilor
întreprinzătorilor locali. În ziua de 2 noiembrie
1918, pentru a preveni revoltele celor întorși de
pe front, o delegaţie a primăriei orașului s-a

Programul Marii Adunări
Naţionale de la Alba Iulia,
de la 1 Decembrie 1918 Dr. Lionel Blaga (1885-1952)
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⁷⁴ Dănilă, Sebeșul, p. 9.
⁷⁵ Bazil Gruia, Blaga inedit-efigii documentare, vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, p. 100.
⁷⁶ Groza, Groza, Damian, Dicţionar, p. 27.
⁷⁷ Gruia, Blaga, p. 101.
⁷⁸ Dănilă, Sebeșul, p. 9.

deplasat la casa avocatului Lionel Blaga,
invitându-l pe acesta să preia conducerea
orașului.

El era agreat nu doar de români, ci și de
germani, deoarece era căsătorit cu Wilhelmine
Dahinten (1901-1927)⁷⁴. De altfel, era
sprijinit și de intelectualii români, care-l
considerau persoana cea mai indicată să preia
administrarea orașului.

Încă în acea seară, fraţii Blaga (Lionel și
Lucian), împreună cu alţi intelectuali și foști
soldaţi români, se aflau la sediul primăriei, spre
a preîntâmpina evntualele violenţe generate de
populaţia „revoluţionară”.

Dar cine era Lionel Blaga? Era fratele mai
mare al lui Lucian Blaga. S-a născut la 1 aprilie
1885, în Lancrăm. A studiat dreptul,
practicând avocatura la Sebeș, încă din anul
1912⁷⁵.

În Primul Război Mondial a luptat în
armata austro-ungară. S-a întors rănit de pe
front, obţinând scutirea de stagiul militar și
dobândind gradul de locotenent în rezervă.

În urma solicitării venite din partea
Primăriei Sebeș, a acceptat preluarea funcţiei
de edil al orașului, deși nu și-o dorea, cu
condiţia că o va exercita doar până când
situaţia va intra într-un făgaș normal.

A participat, în calitate de delegat al
orașului Sebeș, la Marea Adunare Naţională de
la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918.
Consecvent celor declarate, la data de 10
ianuarie 1919 a renunţat la demnitatea de
primar, fiind solicitat de Prefectura Judeţului
Sibiu (la care era arondat orașul la acea dată) să
mai rămână în funcţie până când situaţia
politică se va normaliza⁷⁶.

În urma ședinţei CNR din Sebeș, de la data
de 29 ianuarie 1919, prefectului judeţului
Sibiu i s-a comunicat că nu mai este posibilă
menţinerea lui Lionel Blaga ca primar,
deoarece, din data de 21 ianuarie, a fost ales și
investit în această funcţie dr. Ioan Cușută.

Trei ani mai târziu (1922), Lionel Blaga a
părăsit orașul Sebeș și s-a stabilit la Sibiu, unde
a trăit până la sfârșitul vieţii, activând ca notar
public⁷⁷. În anul 1927, soţia sa, Wilhelmine -
care a adus pe lume trei copii - a decedat.
Lionel Blaga a murit la 18 septembrie 1952,
fiind înmormântat în Cimitirul Central din
Sibiu⁷⁸.

Lui Lionel Blaga i-a urmat în fruntea
primăriei orașului, pentru o scurtă perioadă de
timp, dr. Ioan Cușută, fostul locţiitor al

Raportul CNR Sebeș către prefectul comitatului Sibiu, privind alegerea
noului primar

Ordin dat de prefectul de Sibiu, adresat CNR Sebeș pentru a-l
reţine în funcţia de primar pe Lionel Blaga
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comandantului Gărzii Naţionale Române
din Sebeș⁷⁹.

Biografia și activitatea acestuia sunt
foarte puţin cunoscute. A ocupat, între
altele, funcţia de prefect al judeţului Alba.
Ulterior, Cușută a practicat avocatura la
București. Cu toate acestea, a rămas activ
în viaţa politică, numele său figurând pe
listele electorale ale Partidului Naţional
Agrar⁸⁰, Partidului Naţional Creștin⁸¹ și
Partidului Naţional-Ţărănesc⁸², atât în
perioada interbelică, cât și în primii ani
de după cel de-al Doilea Război Mondial.
La începutul perioadei comuniste a fost
deţinut politic și a murit la București,
unde a și fost înmormântat.

Din anul 1920 și până în 1922,
demnitatea de primar al orașului Sebeș i-a
revenit lui Danil Tecău. Născut în anul
1893, Danil Tecău a luptat în Primul
Război Mondial în armata austro-ungară,
dobândind gradul de locotenent.

După întoarcerea de pe front, în data
de 4 noiembrie a devenit comandantul
Gărzii Naţionale Române din Sebeș.

⁷⁹ Afrapt, Românii, p. 177.
⁸⁰ Sorin Arhire, Alegerile parlamentare din anul
1933 în judeţul Alba, în Annales Universitatis
Apulensis. Series Historica, 4-5, 2000-2001, p.
174.
⁸¹ Idem, Alegerile parlamentare din anul 1937 în
judeţul Alba, în Annales Universitatis Apulensis.
Series Historica, 4-5, 2000-2001, p. 184.
⁸² Totoianu, Din activitatea, p. 328-329.
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Ulterior, a profesat avocatura la Alba Iulia
(fiind doctor în Drept), ajungând chiar
secretar general în cadrul Ministerului
Industriilor, apoi ministru-secretar de stat.

Spre sfârșitul celui de-al Doilea Război
Mondial, într-un ziar din Alba Iulia (Ardealul

luptător, I, 1944, nr. 5), editat de comuniști,
se cerea arestarea și condamnarea sa la moarte,
fiind acuzat că e criminal fascist.

A murit, fără nicio avere, la Sebeș, la 1 mai
1953, fiind înmormântat în cimitirul din
localitate⁸³.

⁸³ Dănilă, Sebeșul, p. 18.

INTRAREA ARMATEI
ROMÂNE ÎN SEBEȘ

În primăvara anului 1918, România ieșise
din război, fiind nevoită să încheie pace
separată cu Puterile Centrale, forţată de
evoluţia evenimentelor din zonă, generate în
special de ieșirea din război a Rusiei, ca
urmare a revoluţiei bolșevice. Pacea de la
București a impus României condiţii grele,
soldându-se și cu importante pierderi
teritoriale⁸⁴.

Însă soarta războiului s-a schimbat, iar în
luna iunie a anului 1918 echilibrul dintre cele
două părţi beligerante a fost rupt definitiv în
favoarea Antantei.

În România ocupată, germanii s-au văzut
nevoiţi să-și diminueze treptat efectivele
militare, fiind obligaţi să transfere unităţi pe
Frontul de Vest pentru a face faţă ofensivei
Aliaţilor. În acest context, al diminuării
prezenţei militare a Puterilor Centrale în
zonă, autorităţile române se puteau gândi la
refacerea armatei în vederea reintrării în

⁸⁴ Hitchins, România, p. 315-316.

Dr. Ioan Cușută Dr. Danil Tecău (1893-1953)

Defilarea armatei române în București, la 1 decembrie 1918
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război. Pregătirile au durat destul de mult, și
asta datorită insuficienţei resurselor umane și
materiale, precum și a situaţiei politice.
Mobilizarea a fost decretată în 28 octombrie,
după ce, cu două zile mai devreme, a fost
remobilizat Marele Cartier General al Armatei
Române. În 10 noiembrie 1918 România a
reintrat în război, având de eliberat teritoriile
aflate încă sub ocupaţie, precum și pe cele
locuite în majoritate de români⁸⁵.
Pentru operaţiunile din Transilvania au fost

desemnate, pentru început, Divizia 7 și Divizia
1 Vânători, cărora urmau să li se alăture și alte
trupe, dacă era necesar. Efectivele celor două
divizii au fost transportate pe calea ferată.
Divizia 7 a trecut Munţii Carpaţi, acţionând în
nordul Transilvaniei și pe Valea Mureșului
Superior, în timp ce Divizia 1 Vânători a
operat la sud de Mureș, pe Valea Târnavei Mari
și pe Valea Oltului Superior, până la Brașov.
Astfel, rămânea neacoperită partea de sud a
Transilvaniei, fiind necesară astfel trimiterea de
trupe suplimentare care să acţioneze acolo. În
acest scop, la începutul lunii decembrie a fost
trimisă în zonă, tot pe calea ferată, Divizia 2
Vânători care avea ca arie de concentrare zona
Sibiu - Sebeșul Săsesc - Orăștie - Deva -
Petroșani⁸⁶.

Divizia 2 Vânători se afla sub comanda
generalului de brigadă Gheorghe Dabija
(1872-1957). Acesta, ofiţer de carieră, originar
din Iași, s-a distins în bătăliile de la Mărăști și

Generalul Gheorghe Dabija (1872-1957)

⁸⁵ Platon (coord.), Istoria, p. 452.
⁸⁶ G. D. Mărdărescu, Campania pentru desrobirea Ardealului și ocuparea Budapestei (1918-1920), Editura Cartea Românească
S.A., București, 1921, p. 14.Zonele din Transilvania în care operau diviziile armatei române la începutul anului 1919
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Oituz, precum și în campania de
eliberare a Transilvaniei⁸⁷.
A fost și un cunoscut scriitor

militar, primind chiar și un
premiu al Academiei Române
pentru lucrarea Războiul bulgaro-
turc (1914). Sfârșitul vieţii i-a stat
sub teroarea temniţelor comuniste
de la Jilava și Văcărești (1952-
1955)⁸⁸.

Deplasările de trupe pentru
ocuparea zonei alocate diviziei s-
au încheiat la 1 ianuarie 1919,
fără incidente.

De altfel, în aceeași zi, un
regiment al Diviziei 2 Vânători,
condus de generalul Dabija, a
intrat în orașul Sebeș, în
entuziasmul populaţiei românești,
defilând prin faţa sediului
primăriei, pe Jacobigasse și
Rosengasse, străzi care ulterior au

⁸⁷ Valeriu Avram, Lucian Drăghici,
Gabriel-George Pătrașcu, Ion
Rîșnoveanu, Războiul de Întregire (1916-
1919): comandanţi militari români,
Editura Centrului Tehnic-Editorial al
Armatei, București, 2016, p. 48-50.
⁸⁸ Delia Bălăican, Generalul G. A. Dabija
– un reprezentant de marcă al generaţiei
sale, în Analele Știinţifice ale Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, s.n.,
Istorie, LXI, 2015, p. 397.
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primit numele str. Regele
Ferdinand și str. Carmen Sylva.

După cum se poate observa
din cele două imagini care au
imortalizat momentul, primirea
făcută trupelor române a fost una
entuziastă, militarii români fiind
salutaţi de locuitori ai orașului,
precum și de membri ai Gărzii
Naţionale locale, concentraţi pe
trotuarele din faţa și din
apropierea localului primăriei.

Nu există informaţii supli-
mentare referitoare la acest
eveniment, însă cunoștem faptul
că după intrarea în Sebeș, Divizia
2 Vânători și-a continuat înain-
tarea spre vest, spre Ungaria⁸⁹.

⁸⁹ Dănilă, Sebeşul, p. 16.
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